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jDLEWNIE PoLsKlE s'A' w starachowicach Rapoń z badania sprawozdania finansowego za 2o15 rok

A. czĘŚc oGoLNA

1. Jednostka działa na podstawie Statutu Spółki spoządzonego W formie aktu notaria|nego w d niu 29grudnia 1995r.

(Rep' A Nr 651/95)' Tekst jedno|ity Statutu Spółki pzyjęto Uchwałą Nr 15l2D13 zrycząnego Walnego

Zgromadzenia Spółki z dnia 16.05.2013 r. (Rep' A nr 1885/2013)'

Spółkę zawiązano na czas nieokreś|ony'

2' Spółka posiada następujące dokumenty |egaIizujące je1 działalnośÓ:

a) wpis do Rejestru PŻedsiębiorców' prowadzony pzez Sąd Rejonowy W Kielcach' Wydział Gospodarczy

Krajowego Rejestru Sądowego' w dniu 29'06'2001 r. pod numerem KRS: 0000024126'

b) ostatni odpis KRS z dnia 14.01.2016 r,,

c) numer identyfikacji podatkowej NlP 664-00-05-475, nadany pzez Uząd Skarbowy w Starachowicach w dniu

17.06.1S93 r., potwierdzenie z d nia 19 .11 .2002 r.,

d) numer Ęestracji podatkowe1 VAT UE PL 664-00-05-475, nadany pzez NaczeInika Swiętokrzyskiego Uzędu

Skarbowego w Kielcach, potwierduenie z dnia 20.04 2004 r.

e) numer rejestracji VAT na terenie Niemiec '116 5780 250'1 VST, nadany pzez Uząd Finansowy Nadrenia

Północna WestfaIia w K|eve,

f) numer identy{ikacyjny REGON 290639763, nadany pzez Uząd statystyczny W Kie|cach w dniu 23'08,1999 r.,

potwierdzony w dniu 13.12.2008 r.,

g) pozwolenie zintegrowane dIa instalacji do odlewania stali metaIi żeIaznych z|okalizowanejw Spółce Akcyjnej

oDLEWNlE PoLSKIE oraz na wprowadzenie do powletza zanieczyszczeń z 
''lValarni 

odlewów'.

3' Spółka prowadzi działa|ność w oparciu o Kodeks spółek hand|owych 0't' Dz' U' z 2013 r', poz. 1030,

z póżn' zn')' Przedm otem działa|ności Spółki' zgodnie z jej umową i wpisem do rejestru sądowego

w szczegó|ności jest:

a) odlewnictwo staliwa -PKD 24.52.2,

b) odlewnictwo żeliwa _PKD 24.51'Z,

c) odlewnictwo metali lekkich - PKD 24.53.2,

d) obróbka meta|i i nakładanie powłok na meta|e _ PKD25'61.z.

4' Według stanu na dzień 31'12'2015 r' występowały następujące powiązania z innymi jednostkami _ w rozumieniu

ań' 3 ust' '1 pkt 43 ustawy o rachunkowości:

} jednostką powiąanąd|a Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSK|E jest społka OP lnvest Sp. z o'o' z siedzibą

w Starachowicach, ktÓra posiada udział 26 
'25 

o/o w kapitale zakładowym (akcy1nym),

5. Organy jednostki pzedstawiają się następująco:

a) Walne Zgromadzenie

b) Rada Nadzorcza

c) Zanąd

Audylar. Biegli Rewidenci K,elce Sp. 7 o.o.



ŻDLEWNIE PoLsKlE s.A. w starachowicach - Raport z badania sprawozdania finansawego za 2ol s rak _

> zanąd Spółki na wspó|ną tŻ yletnią kadencję powołany uchwałami nr: 7-9 Rady Nadzorczej Spółki z dnia

12'04'2013 r' w składzie:

- Zbigniew Ronduda _ Prezes ZaŻądu

- Ryszard Pisarski- Wiceprezes Zaządu

_ Leszek Walczyk - Wiceprezes Zaządu

Zarząd prawadzi sprawy Spółki na podstawie zawańych z Radą Nadzorcząumów o pracę.

} Rada Nadzorcza o tzy|etniej kadencji, powołana pŻez WaIne Zgromadzenie działa w składzie:

- Joanna Łączyńska' suchodo|ska _ Przewodnicząca R N

- Kazimiez Kwiecleń _ Wicepzewodniczący RN

_ Adam stawowy - Członek RN

- Roman Wrona _ członek RN

- Tadeusz Ryszard Piela _ Członek RN do dnia 30.09'2015 r

_ Ewa Majkowska _ członek RN od dnia a2'11.2015 r.

Rada Nadzorcza W powyzszym składzie Została powołana uchwałami nr: 16 - 20 Zwyczajnego Wa|nego

Zglomadzenia Spółki w dniu 16'05.2013 r' oraz Uchwałą nr 312015 z dnia 02"11.2015 r. Nadzwyczajnego

Walnego Zgromadzenia.

ż Z osób zanądzających inadzorujących, akcje spółki posiadają

- Leszek Walczyk _ Wiceprezes Zaządu Społki 4'11%

_ Ryszard Pisarski _ Wiceprezes Zaządu 1'69%

- Zbigniew Ronduda _ Prezes Zaaądu '1'69%

_ Kazimiez Kwiecień _ Wicepzewodniczący Rady Nadzorczej 0,0005 %'

6' Na stanowisku GłóWnego Księgowego jest zatrudniona Pani Teodora WaksmUndZka' Wpisana do re]estru KRS jako

prokurent.

7' Kapitały własne ksztahująsię następująco:

Wyszczególnienie Stan na 31.'12.2015 r. Stan na 31.'12.20't4 r.

Kapitał (fundusz) własny 43 594 545,58 3l 668 591,54
Kapital (tUndUsŻ) Zakładowy 61 992 363,00 61 992 363,00
Kapitał (fundusz) zapasowy 52 411 422,14 52 411 422,14
Kapitał rezenłowy z aklualizacji Wyceny 30 150,00 19 831,71
Zysk (Strata) Z lat ub]egłych -82 755 025,31 "BB 602 952,80
Zysk {strata) netto 1 1 915 635,75 5 847 927 ,49

Kapitał zakładowy Spółki Wynosi 6'1 992 363 zł idzie|i się na 20 664 '121 równych iniepodzielnych akc1i zwykłych na

okaziciela po cenie nominalnej 3,00 zł każda, co jest zgodne ze statutem i wpisem do Krajowego Rejestru Sądowego'

Wszystkie akcje notowane są na GiełdZie Papierów Wańościowych W Warszawie S. A' i znajdują się w obrocie

publicznym i giełdowym Akcje te posiadają_ Z uwzgIędnieniem zmian w struktuze własności akcji po dniu

bilansowym do dnia spoządzenia sprawozdania f]nansowego _ następujący akcjonariusze:

AudyLor: Biegti Ręw;denci Kie]Ce sp' Z o'o' w



oDLEwNlE PoLsKE s'A. w starachowicach - Dane uzupełniające z przeglądu spranrozdania finansaflego a l płrt. 2013 roku

Wyże| wymieniona kwota kapitału zakładowego wykazana została:

a) w wysokości określonej W statucie Społki iwpisanej do rejestru sądowego, zgodnie z ań.36 ust. 1i2 ustawy

o rachunkowości,

b) zgodnie z księgą akcji prowadzoną wedfug wymagań art. 341 KsH (rejestr akcjonaduszy prowadzony pzez

Kraiowy Depozyt Papieńw Wartościowych),

c) iest opłacona gotówkąonz wniesiona apońem, zgodnie z ań' 306 i 309 KsH,

8. Dla realizacji celów wymienionych w punkcie 3 jednostka zatrudniała średnio w badanym okresie 2015 roku 424

osoby, a w okresie poprzednim 407 osób w pzełiczeniu na pełne etaty.

9. Uchwalą Rady Nadzorczej Nr 10/2015 Społki Akcyjne'i ODLEWN|E PoLsKlE z dnia 19 czenłca 2015 roku do

obowiątkowego badania sprawozdania finansowego za 2015 rok - zgodnie z ań. 66 ustęp 4 uor - wybrany został

podmiot audylo$ki Biegli Rewidenci Kielce Sp. z o. o., wpisany pod numerem 473 na |istę podmiotÓw uprawnionych

do badania sprawozdań finansowych pzez KĘową Radę Biąłych Rewidentów.

'l0. Niniejsze badanie, zgodnie z umową zawańą W dniu 21 lipca 2015 roku pzeprowadzono w siedzibje

sŃłki w okresie:

_ w dniach:02.11'20'l5 r'' 02.01 '2016 r', 14.01.2016 r. - badanie wstępne, w łm obseruacja inwentaryzacii,

- w dniach: 09.02,2016 r. -'19.02.2016 r. - badanie zasadnicze.

'l1. ZarÓwno podmiot audytoBki, jak i pzeprowadzający badanie w jego imieniu: kluczowy biegły rewident stefan

Kowalik nr w rej. 1834 oraz biegły rewident lrena Kos nr w rej. 10093 oświadczają że pozosĘą niezależni od

bdanej jednostki, w rozumieniu a . 56 ust. 3 ustawy z dnia 07 maia 2009 r. o biąĘch rewidentach i ich

samorządże, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań linansowych oraz o nadzoze publicznym.

12. Spnawozdanie finansowe za 2014 rok było zbadane pzez firmę Biegli Rewidenci Kielce Spółka z o. o. w Kielcach

i otŻymało opinię bez zastzeżeń'

Sprawozdanie to zostało zatwierdzone pnez ZwyczĄne Walne zgromadzenie Spolki Uchwałą Nr 3/2015 (akt

notarialny Rep' A nr 2608/2015) z dnia 19.06.2015 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Społki UchwĘNr 5/2015

z dnia 19.06.2015 r. zysk nefto za rok obrotowy od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. w kwocie 5 847 927,49 zl,

postanowiło pEeznaczyÓ w całości na pkrycie straty z lat popzednich.

13' zatwierdzone sprawozdanie f|nansowe za2014 rok zostało:

Akcionariusze
llość akcii llość ołosów KaDitał akcvinv w zł Stuktura w %

31 ,12.2015 r . 3'l .122015 r . 31 .12.2015 r . 31.12'2015ł.
OP lnvest SD. z o.o. 5 425 246 5 425 246 16 275 738.00 26.25 %

2. Bank Handlowy S.A. 3 495248 3 495248 10 485 7,14.00 16,91 %

3. PKO BP OFE 2 065743 2065 743 6 197 229,00 10.00 %

4. Adam Zvła 2 465 000 2 465 000 7 395 000,00 11.93 %
E Marcin Wasiel 1 491 982 1 491 982 4 475 946.00
b. Leszek Walczvk 848 578 848 578 2 545 734,00 4.11"/"
7. Zbioniew Ronduda 350 000 350 000 1 050 000.00 1,69 %
8. Ryszard Pisarski 350 000 350 000 1 050 000,00 1,69 %
9. KazimieŻ Kwiecień 100 100 300,00 0.00 %

10. Pozostali akcionariusze 4172224 4172224 '12 516 672.00 20,19"/"
Razem 20 664 121 20664121 6t 992 363,00 100.00 %

Audytorl Biegli Rewdenci Kielce Sp. z o.o, il,ł^ 5



ODLEWNIE POLSKIE S-A. w Starachowicach - Raport z badania sprawozdania finansowego za 2015 rak

13' Zatwierdzone sprawozdanie finanSoWe Za 2014 rok zostało:

a) stosownie do ań' 69 ustawy o rachunkowości złożone W sądzie Rejonowym W Kie|cach, X Wydział

Gospodarczy Krajowego Re]estru Sądowego W dniu 30'06'20'15 r',

b) stosownie do at'. 27 ustawy z 15.02'1992 r' o podatku dochodowym od osób prawnych złożone W

Świętokzyskim Uzędzie Skarbowym w Kielcach w dniu 26.06.2015 r'

14' Przeprowadzono badanie sprawozdania finansowego za 2015 rok, podpisanego pzez Zaząd i osobę

spolządzającą zgodnie z art' 45 ustawy o rachunkowości, składającego się z:

- wprowadzenia do sprawozdania finansowania

_ bilansu na dzień 31J22015 r' z sumąaktywów i pasywów 80 397 223,33 zł

_ rachunku zysków i strat za okres od 1 '01 '2015 r, do 31 ' 12.2015 r.

wykazujący wynik finansowy netto (zysk) t 1 915 635,75 zł

- Zestawienia Zmian w kapitale własnym za okres 2015 roku wykazującego

wzrost kapitału własnego o kwotę 'l1 925 954,04 zł

- rachunku przepływóW pieniężnych za okres 2015 roku wykazującego

Wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 1 257 000,47 zł

- dodatkowych informacji i objaśnień

oraz dołączonego sprawozdania z działalności Spółki za okres 20']5 roku'

15. Zgodnie z at1'. 67 ustawy o rachunkowości Społka udostępniła biegłym prowadzone księgi rachunkowe

i dokumenty stanowiące podstawę ich spoządzenia oraz udzieliła informacji niezbędnych do wydania oplnii

biegłego rewidenta z badania sprawozdania fJnansowego'

16' Ponadto kierownik jednostki, stosownie do ań. 67 ustawy o rachunkowoścj, złoŹył w dacie zakończenia badania _

pisemne oświadczenie dotyczące m' in':

a) kompletności, prawidłowoŚci i zeteIności sprawozdania finansowego pzedłożonego do badania oraz

Uzupełniającego sprawozdania z działalności'

b) ujawnienia w informacji dodatkowej wszelkich zobowiąań korespondujących z dniem bilansowym'

c) niezaistnienia innych zdazeń gospodarczych, wpływających istotnie na informacje ilościowe i jakościowe

wynikające ze sprawozdania finansowego,

d) ujawnienia informacji na temat braku prŻypadkóW nadUżyc lub oszustw i podejrzeń o takich pzypadkach.

17' Niniejszy rapoń Został opracowany pzez biegłego rewidenta na podstawie rewizy.jnej dokumentacji roboczej,

wymagane.j pŻez ań' 65 ust. 6 ustawy o rachunkowości, z uwzg|ędnieniem:

a) stosownych prób badawczych, W tym pozycji dominujących kwotowo,

b) poziomu istotności usta|onego dla sprawozdania finansowego,

c) zawodowego osądu pŻeZ biegłego Zgodności zdazeń gospodarczych z operacjami księgowymi,

d) stanu rozrachunków z tytułów podatkowych i ich zgodności z danymi deklarowanymi pzez badanąjednostkę,

które stanowiły podstawę do ich U]ęcia W księgach rachunkowych'

Audytor: Bieg|i Rewidenci Kięlce sp. z o'o.



ODLEWNIE POLSKIE S.A. w Starachowicach - Rapoft z badania sprawozdania tlnansowego za 2015 rck

B. sYTuAcJA MAJĄTKoWA lF|NANSoWA sPÓŁKl

Wynik działalności gospodarczej, Żmiany rachunku ZyskóW i strat, bilansu oraz WskźnikóW finansowych

charakteryzujątabele i Wykresy podane niżej:

1. Analiza bilansu

Bilans (struKura)
31.12.2013 3',1.12.2014 31.12.2015

Kwata % Kwota Kwota

Aktywa 78 007,8 100.0% 76 769,9 100,0% 80 397.2 100,0%
A' Aktvwa trwałe 37 671.9 48,3% 38 698.3 50,4% 40 103,6 49,9%

l. WańoŚci niemateńalne iprawne 320,2 0,4"/, 930,0 1.2% 876,0 1'1oń
ll' Rzeczowe aktwa trwałe 35 211,7 45,2% 36 462,9 47,5% 37 923.4 47.20/o

lll. Należności dłuqoterminowe 0,0 0,070 0,0 0,0% 0,0 0,0%
lV' lnwestvcie dłUaoterminowe 0,0 0.0% 0,0 0,0% 0,0 0,0%
V' Dłuooterminowe rozliczenia mieduvokresowe 2 140,0 2.7"k 1305,4 13M.2 1,60/0

B. Aktvwa obrotowe 40 335.9 51.7"/, 38 071,6 49,6% 40 293,6 50,1%
l. Zapasy 15 907,0 20,4"k 13 679,4 17 ,8'k 15 380.9 19,1%
ll' Na|eżności krÓtkoterminowe, w tym: 12232.1 't5,7% 15 820,3 20e'/" 15 248,6 19,0%

- należnościz Mułu dostaw i usłuo 10 599,3 13,6% 14 837 .4 19 3% 13 886.9 17 ,3%
l ll' lnwestvcie krótkoterminowe 11 390,3 14,60/0 8 049.7 10,5% 9 306,7 't't,60

1' Krótkoterminowe aktv\ła finanSowe 11 390,3 14,6a/o B 049,7 10,5% I306,7 1 1.60/,

a) w iednostkach oowiazanvch 0,0 0,0% 0,0 0,0% 0,0 0,0%
b) W pozostałYch iednostkach 0,0 0,0% 0,0 0,0% 0,0 0,070
c) środki oienieżne i innb aklvwa 11 390.3 14.6% I049,7 10,5% 9 306,7 1 1.6%

2. lnne inwestvcie krótkoterrninowe 0,0 0,0% 0,0 0,0% 0,0 0.07,
IV' KrÓlkolermi'']owe ro7liczenia miedzvokr' 806,5 1 ,00/" 522,2 0 7,/" 357.4 0,40/a

Pasywa 78 007,8 100,0% 76 769,9 100,0% 80 397,2 100,0%
A' Kaoitał własnv 29't43,0 37,4% 3'l 668.6 41,30/, 43 594,6 54,20/o

l' KaDitałoodstawow 61 992,4 79.6"/" 61 992,4 80,8% 61 992,4 77 ,16
||' Na|eżne WpłatY na kapilal oodstawowv 0,0 0,0% 0,0 0,0% 00 0,0v,
Ill' Udzialv własne (wiel. uiemna] 00 0,0% 0,0 00% 0,0 0,0%
lV. Kaoital Żaoasowv 52 411.4 67 .2% 52 411,4 68,3% 52 411.4 65,2"k
V, KaDitalz aktualizacii wvcenv 20,2 0,0% '19.8 0,0% 30,2 0,0%
Vl. Pozostale kaoitalv rezerwowe 0,0 0,0% 0,0 0,0% 0,0 0,0y,
Vll' zvsk (slrata) z lat UbieqłYch -90 466,4 '116,0% -88 602,9 115,4% -82 755.0 -102,90/,

Vlll, Zvsk (strala) netto 5 185,4 6,6% 5 847,9 7,60/" 11 915,6 14,la/o

B. Zobowiazania i rezemv na zobowiaŹania 48 864.8 62,6% 45 10,t.3 58.7% 36 802,6 45,8%
l. RezeMv na zobowiazania 4 475,7 5.7To 7 538.2 9,8% 4 615,5
ll. Zobowiazania dłuqoterminoWe 12 549.6 16,1% I 902.7 11,6'/, 5 266,1 6,60/o

l ll' Zobowiazania krÓtkoterminowe 22 107 .9 28,3% 19 331,5 18 884,1 23.501,

1. Wobec iednostek oowiazanvch, w tyrn: 0,0 0,0"/" 0,0 0,0% 36.7 0,0%
" zobowiazania z tYtułu dostaw i usłuo 0,0 0,00/" 0,0 0,0% 36.7 0,0%

2. Wobec oozostałvch iednostek. W tvm: 22 069,8 28,3% 19 316,1 25.10k '18 842,0 23,50k
_ zobowiazania z tvtułu dostaw i usłua 10 047,9 123% 11 384,4 14,89/, '11 295,8 14.0%

3. Fundusze specialne 38,1 0,0% 15.4 0,070 5,4 0,0%
lV. Rozliczenia miodzyokresowe I 731,6 12,5% 9 328,9 12.2% I036,9 10.0 9o

Audytor: Biegli Rewidenci Kelce Sp. z o.o. w
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Struktura ów i pas ow
struktura aktvwów

2013 2011 2015
Aktvwa trwałe 48.30 50.40/" 49.90/"

Aktvwa obrotowe 51.7% 49.6% 50.1./"

1ooÓ/o

aoÓ/Ó

6O"/o

4(Jo/o

200/0

oo/o

Gratiezna struktura aktywów

G.aficzna struktura pasywóW

2A 13

ErAkiywa ob.otowe
E] Akar'wa trwałe

'1000/o

aoó/Ó

60 o/o

40o/ó

200/o

oo/"
2014 2015

r Kapitał własny E] Rezerwy na zobowiązania
lzobowiązania dłUgołerminowe eZobowiązania królkoterminowe
n Rozlaczenia m iędzyokresowe

Bi|ans społki na dzień 31'12'2015 r. zamyka się sumą bi|ansową 80 397,2 tys' zł, W tym: majątek tMały Wynosi

40 103,6 tys. zł, co stanowi 49,9 %, a majątek obrotowy 40 293,6 tys' zł, co stanowi 50,1 % aktywóW'

Majątek tMały stanowi głóWnie rzeczowy majątek tMały (47,2 %). N/ajątek obrotowy stanowią zapasy 19,1 %,

na|eżności krótkoterminowe 19,0 %, środki pieniężne 11,6 % aktywóW'

W struktuze źródełfinansowania aktywÓw, kapitały własne Wynoszą43 594,6 Ęs' zł' co stanowi 54'2 % pasywów, w

tym: kapitał zakładowy 61 992,4 tys. Zł (77 
'1%)' 

kapital zapasowy 52 41 1 ,4 tys' zł (65,2ok) i zysk netto 1 1 915,6 tys' zł

(14,8%). Wartość kapitałóW Własnych obniża we|kośó straty z lat poprzednich W kwocie 82 755,0 tys. zł.

Kapitały obce w kwocie 36 802,6 tys' zł, stanowiące 45,8 % pasywów obejmujĄ rezeNr| 5,7 o/o, zobowiązania

długoterminowe (głównie z tyt' układu sądowego) 6'6 %' zobowiązania krótkoterminowe (głóWnie z tyt. dostaw)

23'5 a/a onz roz|iczenia międzyokresowe (głównie dotacje na sfinansowanie środków trwałych) 10'0 %'

A,rdyr* B"SL
UVt/ U

Struktura oas
2013 2014 2015

Kapitał własny 37 .4% 41 .3% 54,204
Rezerwv na zobowiazania 5,7% 9,8%
zobowiązania długoterminowe 16,1% 11,6% 6,6%
Zobowiazania krótkoterm inowe 28.30 23.5%
Rozliczenia miedzvokresowe 12,5% 12,2% 10,0%
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BILANS (dynamika)

2013 2014 Odchylenia Odchvlenia
2014t2013 2015t2014

Kwota 0ń - 100 Kwota %, 104

Aktywa 78 007.8 76 769,9 80 397,2 1 237,9 -1,6% 3 627,3 4.7%

A. AktYwa trwałe 37 671,9 38 698,3 40 103,6 1026.4 2,7% '1 405.3 3,6%

l' Wańości niemalelialne iprawne 320,2 930,0 876,0 609 8 190,4% -54,0 -5,8%

|l' Rzeczowe aktYwa trwałe 35 211 7 36 462,9 37 923,4 1 251 .2 3,6% 1460.5 4.04k

lll NależnoŚci dlUqoterm noWe 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0% 0,0 0,0

lV' nwesivcie dłuqoterm jnowe 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0% 0,0 0,0

V. Dłuooterminowe rczliczenia m]ędzvokresowe 2140,0 1305,4 1 304,2 -834 6 -39,0% -1 ,2 -0,1%

B, AKvwa obrotowe 40 335,9 38 071,6 40 293.6 .2 26Ą'3 .5,6% 2 222.0 5,8%

L Zapasy 15 907,0 13 679,4 15 380,9 -2 227 ,6 -14,00/o 1 701,5 12'4ań

ll' Należności hrÓtkoterm nowe' W tym: 12232.1 15 820,3 15 248,6 3 588,2 29 3% -3,6%

- należnoŚci Z tvlułU dostaw i usłuo 10 599,3 14 837 ,4 13 886,9 4 238 1 40,0% -950,5 -6,4v,

lll' lnWestvc e krÓikotern']inowe 11 390,3 8 049,7 9 306,7 -3 340,6 -29,3"/, 1 257 ,0 15,6%

1. KrÓtkoierminowe aktYwa finansowe 113903 8 049.7 9 306,7 -3 340,6 -293ań 1 257 .0 15,6%

a) W iednostkach powiązanych 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0% 0,0 0,0

b) W pozostałvch iednostkach 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0% 00 0,0

c) środk] pienieżne iinne aktYwa 11 390,3 80497 I306,7 -3 340,6 -29 3'k 1 257 .A 15,6%

2' 1nne inWestvcie hrÓthoterminowe 00 0,0 0.0 0,0 0,0% 0,0 0.0

lV KrÓtkoterminowe rozliczenia nriędŻyokr 806 5 522,2 357,4 -284.3 -35,3% -164,8 -31,6%

Pasywa 78 007,8 76 769,9 80 397,2 -1 237 ,9 .1,6% 3 627,3 4,70/o

A. Kapitał własnv 29143,0 3l 668,6 43 594,6 2 525,6 8,7"/, 11 926,0 37 ,7"/"

l' Kapitał podstaWoWy 61 992.4 61 992,4 6'1 992,4 0,0 0,0% 0,0 0,0%

ll' Należne Wplatv na kapjtał podStawowy 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0% 0,0 0,0

lll' t]działV WłaSne (Wiel uiernna) 0,0 0,0 0,0 00 0,0% 0,0 0,0

1V' KapitałZapasowv 52 411 4 52 411 .4 52 Ą11 '4 0,0 0,0% 0,0 0,0 0/o

V' Kap]iał z aktla izacii wvceny 202 19,8 30,2 -0,4 -2 Aak 10,4 52,5'k
Vl PoZOstałe l'ap tały TeZerWOWe 00 0,0 0,0 00 00% 00 0,0

Vll' ZVsk (slrata) Z lat UbieqłVch ,90 466,4 -88 602 9 -82 755,0 18635 2,1v, 5 847,9 6,6%
Vlll. Zysh (strata) netlo 5185,4 5 847,9 11 915,6 662,5 12 8ak b ub /, / 103 8%

B. Zobowiazania i rezerw na zobowiazania 48 864,8 45 10t,3 36 802,6 .3 763,5 -7,7'k .8 298.7 "18,4T0
l' ReZerWy na Zobowiązania 4 475,7 7 s38,2 4 615,5 3 062,5 68,4% -29227 -38,8%

ll Zobowiazania dłUqotem nowe 12 549,6 89027 5 266 1 -3 646,9 -29 10/o -3 636,6 -40 8%

] ll Zobowiazania krótkoterminowe 22 107 .9 19 33r,5 1B 884,,1 2 776,4 -12,6"k -447 .4 -2,30k

]' Wobec ed1oslel, pow ązanYc". w tvn: 00 0,0 36,7 0,0 0,070 36,7 00
- zObowiąZanla z tytulu dostaw i usłUo 0,0 0,0 JO/ 0,0 0,0% 36,7 0,0

2 Wobec pozostałVch iednostek, W tYm: 22 069,8 r9 316.1 1B 842,0 -47 4,1 -2.50k

- Zobowiazania z tYtułu dostaw l usłuq 10 047,9 11 384,4 | 295,8 13365 13,3% -88,6 -0,8%

3. Fundusze spec alne 38,1 15,4 5,4 -59,690 -10,0 -64,9%

lV' RoZ]]czenia międZYokresowe I731 6 93289 80369 -402.7 -4,1"k 1292,0 -13,8%

Bilans Spółki na dŻień 31.12'2015 roku Wykazuje zwiększenie aktywÓW i paSyWóW W stosunku do roku popzedniego

o 3 627'3 tys' zI,\' o 4,7 %' Aktywa tnłałe u|egły zwiększeniu do roku poplzedniego o 1 405,3 tys' zł, tj' o 3'6 %, w

WynikU ZWiększenia Wańości netto rzeczowych aktywóW tMałych'

Aktywa obrotowe zwlększyły się o 2 222'0 tys' zł' tj' o 5,8 %, co jest wynikiem Zwiększenia poziomu zapasóW o

1 701,5 tys' zł i środków pienięŹnych o 1 257,0 tys' zł; należności krótkoterminowe zmniejszyły się o 571 ,7 tys' zł'

Kapitały Własne Wzrosły do roku poprzedniego o 11 926,0 tys. zł, l1. o37 
'7 

0ń, co Wynika z uzyskanego Żysku netto za

badany rok' Kapitały obce Zmniejszyły się o 8 298'7 tys. zł' tj' o 18,4 % w wyniku plzypadające] na ten okres spłaty

Zobowlązań z tytułu układU sądowego oraz rozwiąania rezerw na zobowiązanLa budżetowe'

Audyro,, I
,/(r,u 1,,
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Złota Reguła Bilansovva
2013 2014 2015

czv została zachowana "złota requła bilansowa''? TAK TAK TAK
tzn.

Aktywa i źródła ich finansowania (w tvs' Żł)

2013 2014 2015
Aktvwa trwałe 37 671,9 38 698,3 40 103.6
Aktvwa obrotowe 40 335.9 38 071.6 40 293 6

Kapitał własnV 29143.0 3't 668.6 43 594 6
Rezerwv na zobowiązania 4 47 5.7 7 538.2 4 615.5
zobowiązania dłuqolerminowe 12 549.6 a 902.7 5 266.1
zoboWiazania krótkoterminowe 22 107 .9 19 331.5 1B 884.1
Rozliczenia miedzvokresowe I731.6 93289 B 036,9

Suma bilansowa 78 007.8 76 769.9 80 397.2

Kapitał własny + Zobowiązania długoterminowe >=l
Aktwa tlwałe

Majątek i Źródła Finansowania

Aktywa i źrodła ich finansawania

90 000,o
ao ooo,o
70 000,o
60 000,o
50 000,o
40 000,0
30 000,o
20 000,0
10 000,o

o,o

ś
c]Aktywa łrwałe
EAktywa obrotowe

'ś'"
.!s'

a Kapitał własny
Ea Rezerwy na zobowiąŻania
r Zobowiązan ia dłu goterm inowe
@ zobowiązan ia krótkoterm lnowe
D Rozliczenia m iędzyok.esowe

W okresie ostatnich tŹech |at zachowana jest zasada 
',złotej 

reguły bilansowej'', czyli spełnione jest kryterium

finansowania aktywów trwałych Z kapitału Stałego' Sytuacja taka spzyja utzymaniu równowagi finansowej'

Poziom kapitałów Własnych W ana|izowanym okresie Wykazuje tendencję rosnącą co jest wynikiem corocznego

pŻeznaczania osiąganych zysków netto na pokrycie straty Z Iat ubiegłych'

Wskaźnik pokrycia aktywóW trwałych kapitałami Własnymi Ulega systematycznej poprawie iw ostatnim okresie Wynosi

108'70fo' Taka struktura finansowania aktywóW sp|zyja długotruałej płynności finansowe1.

W ana|izowanym okresie systematycznie Wzrasta nadl/Wżka aktywóW bieżących netto W stosunku do zobowiązań

bieżących i na dzień bi|ansowy wynosi 21 409,5 tys' zł' Sytuacja taka Wpływa kozystnie na utŻymanie płynności

finansowej i zapewnia terminowąobsługę zobowiąZań Spółki'

lr ,/" 10
rulr(,
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2. Analiza rachunku zyskóW i strat (wariant kalkulacyjny)

2013 20,t4 2015
Odchylenia Odchvlenia
201Ą 12013 2015t2014

Kwota Kwota % Kwota % Kwota 0ń - 100 Kwota %, 140

A. Przychody netto ze spzedaży
produKóW, towarów i materiałÓw

't10 497 ,7 100,0% '132 011,6 100,0% 136 719,3 100,0% 21513,9 '19,5% 4707,7 3,6%

Przychody netio ze sprzedaŻy
produktÓW 109 236,3 98,9% 129 616,6 98,2"/, 134 249,7 98,2% 20380,3 18,7% 4633,1 3,6%

ll' Przychody netto Ze sprzedaży
towaróW i materiałóW

1 261 ,4 1,1% 2 395,0 1,8"k 2 469,6 1,8% I 133,6 89,9% 7 4,6

B' Koszty sprŻedanych
produKów, towarów i materiałów

93 974,3 85,',t% 113 813,4 86,20/" '112 899,5 82,6% 19839,1 21,1% .913,9 .0,8%

l' KosŻt Wytworzenia sprzedanych
produktów 93 003,8 84,2"k 112 060,2 84,90/o 111 247 ,2 81,40k 19056,4 20,5y0 -813,0 -0,7"^

ll' WańoŚĆ sprzedanych towaróW i

mater]ałóW

970 5 0,9% 1753,2 1652,3 782,7 80,67" -100,9 -5,8%

c. zvsk brutto ze sDŻedażv 't6 523.4 143% 18198.2 13.8% 23 819,8 17,4% 1674,8 10.1"/" 5621.6 30,9%
D. Kosztv sprzedażv 2 564,0 36900 2.844 4 901,6 3,67, 1126,0 43,9% 1211.6 32,80/,

E' Kosztv oqÓlneoo zarzadu 9 515,5 8,6% I938,6 7 ,5'/, 8 616,6 6,3% 423.1 4,4% -1322,0 .13,3%

F' zvsk ze sDrŹedażv 4 443.9 4,0"/" 4 569.6 3,5% '10 301,6 7,5'/, 125,7 2,8% 5732,0 125,4%
G' Pozostałe DrzvchodV ooeracvine 3 568,1 3,2% 3 039,3 2.3% 4 363,6 3,2% -528,8 -14,8% 1324.3 43,6%

H Pozostałe kosztv operacvine 1653,5 1,5% 1469,6 1 1"k 1 31 1,7 1.04/a -183,9 11,1% -157,9 -10,7%

l' zvsk z działalności ooeracvinei 6 358,5 5,7% 6139.3 4.7% 13 353,5 9,7% -219,2 -3,4% 7214,2 117 .50/r

J. Przychody flnansowe )n7 0,0% 501,9 a,4v" 1494,0 l Jak 481,2 2324,60k ooc I 197.7"/"

K Koszty finansowe 31 1,8 0,3% 425,1 0,3% 476,0 0,3% 1 13,3 36 3% 50,9 12,0"/"

L. zysk brutto z działalności
qospodarczei 6 067.4 5.4% 6 216.1 4,8"/" 14 371 .5 '10,5% 148,7 2,50/o I155,4 13',t.2%

M' Wvnik zdaŻeń nadzw' 0,0 0,0% 0,0 0,0% 0,0 0,0% 0,0 0,0% 0,0 0,0%
N. ZVsk brutto 6 067,4 5,4% 6 216,1 4,8'/, 14 371,5 't0.s% 148,7 2,5% 8155,4 131,2%
O. Podatek dochodowv 882,0 08% 368,2 0,3% 24559 1 .8v, -513,8 -58,3% 2087 7 567 0%
P' Pozostałe obowiazk' obciażenia 0,0 0,0% 0,0 0,0% 0,0 0,0% 0,0 0,0% 00
R. Zysk netto 5185,4 4,6% 5 847,9 't 1 915.6 8,7"/, 662,5 12,8% 6067,7 '103.8%

Graficzne zestawienie przychodów i kosztów jednost'{i

r60 000.0

'140 00c,0

'120 00c,0

100 00c.0

ao ooo,o

60 000,o

zo ooo,o

20 000.0

o,o

E Przychody ze sprzedaŻY q Koszty dzia|alności operacyjnej
E] Pozostałe pŻ ychody ope.acyjne B Pozostałe kosźy operacyjne

tr Koszty fnansowe
r Straty nadzwyczajne

e Przychody iinan sow e
EZyski nadzwyczaine

Audytor: Biegli Rewidenci Kielce 5p. 11
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Graficzne przedstawienie dynamiki przychodów i kosztów ze sprzedaży
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2013 2014 2015

. PlzYchody ze sprzedaŻY | Koszty działalności operacyinej

Kształtowanie się wyniku finansowego na przełomie lat

2013 2o1Ą 2015

lz)€k (strała) netto .obowiąakowe obciążenia zysku

Wykazany W rachunku zysków i strat wynik finansowy za 2015 rok stanowi zysk netto W kwocie '11 915,6 tys. zł.

Zysk ten jest Wyższy ponad dwukrotnie od pozlomu wyniku roku popzedniego'

Pzychody netto ze spzedaży produktóW i towaróW za 2015 rok wynoszą 136 719,3 tys' zł i wykazująWzrost do

popzedniego okresu o 4 707 
'7 

tys' zł' 14. o 3,6 %' W tym pzychody ze sprzedaży produktów wzrosły o 4 633,'1 tys. zł'

Koszty spzedanych produktów i towarÓw za badany okres' mimo wzrostu pzychodów ze spzedaży, ulegĘ

zmniejszeniu do popzedniego okresu o 9']3,9 tys' zł, tj. o 0'8 %, w tym koszt wytwozenia spŻedanych produktÓw

zmniejszył się o 813'0 tys' zł' Tak korzystne re|acje przychodóW do kosztów uzyskano W wyniku zmniejszenia się

Wartości brakóW W stosunku do roku popzedniego oraz spadku cen surowców produkcyjnych.

Koszty spŻedaży i ogó|nego zarządu łącznie kształtują się na zbliżonym poziomie do roku ubiegłego, przy czym

koszty spzedaży lvzrosły' a koszty zaządu zmniejszyły się'

Wysoka dynamika pzychodów ze spzedaży produktów pzy jednoczesnym spadku kosztóW spzedanych produktóW

skutkowała znacznym Wzrostem zysku ze spzedaży do roku popzedniego o 5 732,0 Ęs. zł do kwoty 10 301 ,6 tys. zł

Na pozostałych działaInościach w okresie 2015 roku uzyskano wyniki:

_ na pozostałą działa|ności operacyjnej zysk W kwocie 3 051,9 tys. zł

- na działalności finansowej zysk w kwocie 1 018,0 Ęs' zł

Wygospodarowany zysk brufto na działalności gospodarczej w roku obrotowym stanowi kwotę 14 371,5 tys. zł

Audytor: Biegli Rewidenci Kelce Sp. z o.o. w



ODLEWN|E PoLsKlE s.A. w starachowicach - Rapoń z badania spnwozdania frnansawego za 2o15 rok

Analiza wskźnikowa

Wskaźniki rentowności w analizowanym okresie znacząco Wzrosły do roku popzedniego, a ich wielkoŚci są powyżej

poziomu przyjętego za bezpieczny i świadcząo dobrej kondycji ekonomicznej firmy.

Wskaźnik rentowności nefto spftedaży za 2015 rok na poziomie 8,72 % i wskaŹnik rentowności majątku (RoA) w

Wysokości 14,82 0/o świadczą że .jednostka jest firmą dobze prosperującą iest zdolna do generowania zysku przez

jej aktywa i efektywnie wykozystuje posiadany majątek'

Rentownośó kapitałóW Własnych (RoE) w badanym roku jest na poziomie 27 ,33 %i odzwierciedla zdolnośó jednostki

do wypramwania zysku z zainwestowanego kapitału.

Wskaźnikl płynności W analizowanym okresie 3-ch lat wykazują poziom Świadczący, że bezpieczeństwo firmy nie

jest zagrożone i wykazują tendencje rosnącą W 2015 roku wskaŹnik płynności bieżącej, będący relacją aĘwów
obrotowych do zobowiąań krÓtkoterminowych Wynoszący 2,13 oznacza, że jednostka ma możliwość terminowego

spłacania Wymagalnych zobowiązań oraz zaangażowania aktywów obrotowych w kolejne cykle gospodarcze.

Wskaźnik pĘnności szybkiej wynosi 1,30 i oznacza, że należności iśrodki pieniężne pokrywają zobowiązania

bieżące.

Wskaźniki obrotowości kształtują się w analizowanym okresie na zbliżonym, niskim poziomie. WskaŹnik naIeżności

z tytułu dostaw i usług wynosi 38,34 dni, a WskaŹnik szybkości spłaty zobowiąań z tytułu dostaw wynosi 36,72 dni.

Pzeciętny czas trwaniajednego pełnego cyklu obrotowego zapasów wynosi 46,98 dni.

-----wL'ł ''

Lp. Nazwa wskaźnika Wyliczenie WańoŚci za rok
2013 m14 2015

2 3 4 5 6
1 RentownoŚĆ netto

sDlzedażv (%)
zysk netto po opodatkowaniu

plŻYchodv ze soŻedażv x 100 4,69% d43% 8,720/o

2. Rentowność
maiatku (ROA) {%)

zysk netto po opodatkowaniu
x 100 6,65% 7,62r/0 14,82y"

3, szybkośĆ obrotu

naleźności (dni)

przeciętny stan należnoŚci z tytułu
dostaw, roMt i usług x 365

plzychÓd ze sDrzedażv or'. tow. i mater'
33,14 35,17 38,34

4. szybkoŚć spłaty
zobowiązań (dni)

pŻeciętny stan zobowiązań z Mułu
dostaw, robÓt i usług x 365

koszty sprzedanvch Dr. tow. i mater
37 ,57 34,37 36,72

5. szybkośÓ obrotu

zapasÓw (dni)

przeciętny sian zapasÓW x 365
koszty spŻedanych produktÓw

towaróW i materiałóW
60,89 41,44 46,98

6. Stopa Zadfużenia (%) zoboWiązania
Wańość Daswów bilansu

x 100 Ą4,38o/o 36,76% 30,03%

7. PokJycie aktywórv

tMalvch kapitałem Wł. (%)

kapilały wlasne
akwa trwałe

x 100 77,36V" 81,83% 108,700/o

L Samofinansowanie
aktvwów obrotowvch (%)

zobowiązania bieżące x 100
aktywa obrotowe 54,81"/, 50,78% 46,870/o

9. Wskaźnik plynności l

{bieżacei)
aktylva bieżące

1,82 1,97 2,13

10. WskaŹnik plynnoŚci ll
(szybkiei)

aklywa bieżące _ Żapasy- RMK
zobowiązania bieżące 1,07 1,23 1,30

11 Aktywa bieŹące netto aktywa bieżące minus
zoboWiązania bieżące 18 228,0 18 ł40'1 21 409,5

12. RentownośĆ
kaoitałÓW Wł' (RoE) (%)

wynik finansowy netto

ka!itałV wlasne
x 100 1l ,79Vo 18,47y, 27 ,330/,
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4. 0cena kontynuacji działalności

ZdoIności do kontynuacji działaIności w oparciu o modeI zaproponowany pzez A' Hołdę'

Funkcja dyskryminacyjna ZH plzyjmuje następującą postac:

zH = 0,605 + (6'81.10 r)PWP - ('l,96.10 ł)sz + (9'69'10 J)zM + (6'72.10 r)Woz + ('l'57.10 _1)RM

2,50

2'Ń
1,50

1,00

0,50

0,00

-0 50
2013 2014

-_..*ZH 
-Górna 

w!€lkość oran'cm3

-Dolna 

wleIkość qfanlczn3

0gólna ocena finansowa Społki uwzględniając wskaŹniki dokonanej analizy ekonomiczno _ finansowej, uzyskanego

zysku linansowego oraz wyniki pzeprowadzonego badania sprawozdania finansowego, upoważnia do stwierdzenia,

że nie WystępUje zagrożenie kontynuacji działalności Spółki w następnym okresie, co potwierdza również

prŻeprowadzone badanie Wg modeIu ekonometrycznego A' Hołdy'

Zaprezentowany vrrykres wskaŹnika oraz wańośÓ funkcji dyskryminacyjną ,,Za'' utrzymuje się na poziomie 1,94

znacznie polvyżej górnej wie|kości granicznej (',0''), co świadczy o zdo|noŚci do kontynuacji działa|ności jednostki W

następnym okresie'

Społka na dzień bilansowy wykazuje nadal Wysoką stratę z lat ubiegłych, a|e nie pzekracza progów określonych

pzepisami ań' 397 Kodeksu Spółek HandIowych w zakresie kontynuacji działaIności społki'

lretacii wańoŚci Zl
Wańość wskaŹnika zN Prawdopodobieństwo bankructwa

(-)0,3 lub rnniej wysokie

(-)0,3 - (+)0,1 nieokreślone

(+)0,1 i Więcej niskle

oslateczna wartość funkcji zH dla badanego podniotu kształtuie się następująco:

31.12.2013 31.12.2014 31.12.2015
Podstawowv wskaŹnik płVnności (PWP) = 182 1 ,97 2,13

stopa zadlużenia (sZ) = 36,78 30,04
Zvskownaść maiatku (ZM) = 6,83 7,56 '15,16

Wskażnik obrolu zobowiazań (WoZ) = 70,37 58,53 54,41

Rotacia maiatku (RM) 
= 1 ,50 1,75 1,81

Wskażnik funkcii dvskrvminacvinei zB 1,33 1,61 1,94

Audytor: Biegli Rewidenci Kielce "i , 
- 
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ODLEWNIE POLSKE S.A. w Starachowicach - z badania spnwozdania finansowego za 2015 rck

c. czĘŚĆ vczEGoŁoWA

1. ocena prawidłowości słosowanego systemu księgowości

l.l ' Księgowość Społki

KsięgowoŚć Społki funkcjonuje na podstawie zasad zwanych 
"Polityką 

Rachunkowości', t. j. pąjęto Uchwałą nr

2512013 7aządu Społki Akcyjne.i oDLEWNIE POLSK|E z dnia 20 grudnia 20'13 r. ostatnie zmiany dokonane w

20'15 roku uwzględniono W jednolitym tekście ZPK zatwlerdzonym Uchwałą nr 30/2015 zarŻądu Społki z dnia

18.12.2015 r. W Polityce rachunkowości ujęto Wybrane pzez jednostkę altemawne rozwiązania, ustawowe

wynikające z art. 10 ustawy o rachunkowości' w Ęm reguły, metody i procedury dotyczące:

a) Wyceny pzychodów, rozchodów i stanów bilansowych poszczególnych pozycji aktywów ipasywów, zasad

ewidencji i rozdziału kosztów oraz zasad szacowania odpisÓw aktualizujących utratę Wańości aktywÓW,

b) inwentaryzacji aktywów i pasywów,

c) zasad twozenia i szacowania rezerw na pzyszłe zobowiązania (ań. 35 
"d' ustawy o rachunkowości) i rezerw

na pzyszłe koszty - wg ań. 39, ust' 2 ustawy.

W zakresie prawidłowości stosowanego systemu księgowości biegli potwierdzają że:

a) społka pzestŻegała zasady ciągłości stosowanych zasad rachunkowości, w tym w pzedmiocie prawidlowości

otwarcia ksiąg rachunkowych na 01.0'1'2015 rok,

b) prowadziła w sposób poprawny księgi rachunkowe, pzy użyciu właściwego programu komputerowego.

Jednostka stosuje pakiet aplikacji (programÓw) w ramach zintegrowanego systemu informatycznego p.n. ZS

lMPULS EVo z firmy Biuro Projektowania Systemów Cyfrowych S' A. w Chozowie. W 2015 roku tłldrożono

nową (Wyższą) wenję oprogramowania o nazwie lIMPULs EVo. Program posiada moduĘ w zakresie: Środki

trwałe, l]nanse - księgowość - koszty, kadry_płace, gospodarka magazynowa, dystrybucia, ełaktura'

c) operacje gospodarcze zaewidencjonowane zostaly zgodnie z podstawowymi zasadami rachunkowości, w Ęm
zgodnie z zasadą memoriału i ostrożnej wyceny,

d) dowody źrodłowe stanowiące podstawę do ujęcia w księgach rachunkowych były sprawdzone i zak\Ąlalifikowane

zgodnie z ań, 21 ust' 1 pkt 6 ustawy o rachunkowości.

1.2' w zakresie zabezpieczenia dostępu do danych z ksiąg rachunkowych i dowodów księgowych oraz za

pomocą komputerów stwierdza się, że;

a) Społka pnechowuje zbiory danych bez dokonania Wydruków papierowych. Dane te znajdują się na dyskach

twardych, odpowiednio do pzyjętych WewnętŻnych zasad uregulowanych w zakładowej polityce

rachunkowości,

b) pzechowywanie dowodów księgowych, ksią rachunkowych i sprawozdań finansowych dokonywane1est W

siedzibie zarŻądu jednostki, w oryginalnej postaci, w podziale na lata i miesiące,

c) okresy pŻechowywania danych były zgodne z ań' 74 ustawy o rachunkowości, tj.: sprawozdania finansowe _

pŻechowywanie tMałe, a pozostałe zbiory co najmniej 5 lat liczone od początku roku następnego.

Rokiem obrotowym spółkijest rok kalendazowy, a okresem sprawozdawczym miesiąc.

15
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ADLEWNIE POLSKE S.A. w Starachowicach - Raport z badania spmwozdania finansowego za 2O1S rok

2. lnwentaryŻacja i system kontroli wewnęt.zne.i

2.l. lnwentaryzacja aKywów i pasywów

lnwentaryzacja mczna aktywów i paspvów Społki Akcyjnej ODLEWN|E POLSK|E zostala pzeprowadzona

zgodnie z postanowieniami art. 26 ustawy o rachunkowości w oparciu o 
'lnstrukcję lnwentaryzacyjn{ z listopada

2000 roku' z uwzględnieniem wymaganej częstotliwości.

lnwentaryzac.ię składnikÓw majątkowych w 2015 roku pzeprowadzono zgodnie z zarŻądzeniem Nr 6/DN/2015

Dytektora Naczelnego z dnia 16.06.2015 r w terminach i zakresie ustalonym w harmonogramie inwentaryzacji.

Biegli obsenłowali inwentarrzację w drodze spisu z natury materiałów, produkcji w toku i wyrobow gotowych w

dniach: 02.11'2015 r. i02'01.2016 r. i nie wnoszą uwag do prawidłowości izetelności jej pzeprowadzenia'

Zweffikowane różnice inwentaryzacyjne zostały prawidłowo rozliczone i wprowadzone do ksią rachunkowych w

roku badanym.

2.2. Kontrola wewnętŻ na

Kontrola wewnętzna w Społce Akcy.inej ODLEWNIE POLsKlE prowadzona jest w formie kontroli funkc'ionalnej W

oparciu o zapisy ,'Regulaminu organizacyjnego" zatwierdzonego UchwaląNr 1212015 Rady Nadzorczej Spólkiw

dniu 24.07 .2015 r. Kontrolę funkcjonaln ąpełn|l Zarząd' Dyrektorzy, Główny Księgowy i kierownicy Wydziałów.

W Społce opracowane są i wprowadzone procedury obiegu dokumentów oraz sposób postępowania w zakresie

kontroli wewnętznej, zawańe w 
',lnstrukcji 

rejestracji, ewidencji i obiegu dokumentÓw księgowych".

Wdrożone zostały procedury zanądzania ryzykiem Walutowym zawańe W ,,Polityce Zaządzania Ryzykiem

Walutowym'' pzyjętej Uchwałąnr 3/2012Zaządu SpÓłkiz dnia 29'03'2012 r.

Pzeprowadzony pząląd analiĘczny procedur ujawnił, że w badanej Społce system konkoli WewnęlrŻnej

Wiążące.i się z poddanym badaniu sprawozdaniem finansowym obejmuje kontrole m. in. obrotu pieniężnego,

zapasów, zakupów i sprzedaży. Nie ujawniono nieprawidłowości w działaniu tego systemu.

Stwierdza się' że księgi rachunkowe Wraz z dokumentacją stanowiącą podstawę do ewidenc'ii operacji

gospodarczych - uznaje się za prawidłowe w rozumieniu ań' 24 ustawy o rachunkowoŚci i stanowią podstawę do

spolządzenia rocznego sprawozdania linansowego objętego niniejszym badaniem.

3, AKTYWA

3.1' Wańości niematerialne i prawne 875 972'30 zł

Wańości niematerialne i prawne stanowią '1,'l % sumy aktywóW i obejmują programy i licencje komputerowe oraz

koszty zakończonych prac rozwojowych:

_ W wartości początkowej

- umorzeniu

BiegIi potwierdzająWiarygodnośÓ i zgodność tej pozycji bilansowej' Wańości niemateńalne i prawne:

_ byly prawidłowo amońyzowane bilansowo i podatkowo,

_ wycena WNiP jest zgodna z pzyjętą polityką rachunkowości oraz ań. 28 ustawy o rachunkowości,

_ dokumentacja dotycząca pzychodu i rozchodu WNiP jest kompletna i prawidłowa.
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3'2. Rzeczowe aktywa trwałe

Stanowią one 47,2 % bilansowej sumy aktywÓw i obejmują

a) środki trwałe, w tym:

- wańość początkowa

- umozenie

76 356 390'92 zł

43 017 301,89 zł

37 923 363,0'l zł

33 339 089,03 zł

81 136,23 zł

4 503 137 ,75 zł

b) środki trwałe w budowie

c) zaliczki na środki truałe W budowie

BiegIi stwierdzają Wiarygodnośc i zgodnośc tej pozycji biIansowej' W toku badania ustalono:

_ środki trwałe były objęte spisem z natury W roku 2013, a na dzień biIansowy zinwentaryzowano W drodze

Weryfikacji; częstot|iWość inwentaryzacji zgodnie z ań' 26 ustawy o rachu nkowości jest zachowana,

- Wycena majątku tMałego ]est zgodna z przyjętą po|ityką rachunkowości oraz ań' 28 ustawy o rachunkowości,

_ zwiększenia środków trwałych w roku obrotowym stanowią kwotę 4 419 436,53 zł, zmniejszenia tego aktywu

Wynoszą kwotę 672 168'70 Żł,

- dokumentacja dotycząca pzychodu i rozchodu środków tnn'ałych jest kompletna i prawidłowa'

- środki truałe amońyzowane są metodą |iniową _ spółka stosuje stawki amortyŻacyjne środków uwzględniające

okres ekonomicznej użyteczności_ metod amortyzacji w roku obrołowym nie zmieniono,

- dotychczasowe umozenie środków trwałych ogółem Wynosi 56'34 "/o,

- ewidencja, klasyfikacja oraz prezenlacja majątku w sprawozdaniu - nie nasuwa uwag,

- na dzień bitansov,,ry Występowały ograniczenia w prawach własności i dysponowania majątkiem tmlałym Spółki;

jako Zabezpieczenie hipoteczne na nieruchomościach w kwocie 21,0 mln zł, umowa pzewłaszczenia środków

trwałych w kwocie 17 ,3 m|n zł, stanowiące zabezpieczenia spłaty kredytóW bankowych'

- amortyzacja Wańości niematerialnych i prawnych oraz środkóW tMałych za badany okres wynosi 6 8']6,7 tys' Zł'

- środki trwałe w budowie na dzień bilansowy w kwocie 81 '136'23 złdotycząjednego zadania kontynuowanego

z roku popzedniego; nwestycje zanjechane nie występują

- wartośc zaliczek na środki tnvałe w budowie w kwocie 4 503 137,75 zł dotyczy pzedpłat zgodnie z zawar1ymi

umowami na zakup nowych urządzeń głóWnie w ramach reallzowanych dwóch zadań inwestycyjnych

(modernizacja linii automatycznej do formowania HWS oraz uządzenie do szlifowania i clęcia od|ewów SAM

600); wartości te nie budzą zastzeżeń'

3.3. lnwestycje długoterminowe 0,00 zł

Spółka posiada inwestycje długoterminowe (udziały iakcje) w ogó|nej kwocie 1 940'00 zł, na które został utwoŻony

odpis aktua|izujący w latach popzednlch.

3'4. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe

stanowlą one 1,6 % bi|ansowej surny aktywóW i dotyczą

_ aktyw z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1 090 289,00 zł

- innych długotermlnowych roz|iczeń międzyokresowych 213975,14 zł

I 304 264,14 zl

Audytor: Biegli Rewidenci Kielce Sp. z o.o. w



ODLEWNIE POLSKIE S.A. w Starachowicach - Rapoft z badania spnwozdania frnansowego za 2O1S rok _

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego naliczone są od ujemnych różnic pzejściowych dotyczących

głównie utwozonych odpisÓw aktualizujących i rezenł na pzyszłe zobowiązania. lnne dfugotenninowe rozliczenia

doĘczą kosŻów postępowania układowego oraz kosztów uruchomienia nowe'i produkcji rozliczanych w czasie.

3.5. Zapasy 15 380 932'19 zł

Stanowią 19,1 % bilansowejsumy aktywóW i zostały W bilansie wykazane z uwzględnieniem kryteńów okreŚlonych

w ań. 3 ust. 1 pkt 'l8 ustawy iobejmują

L.p. Zdpasy Kwota wg ksiąg
Odchylenia od cen

ewidencvinvch
Odpis

aKualizuiacv {-}

stan na dzień
31.12.201i1r.

1 Materiały 5 736 366,16 583 852,95 5152 513,21
2. Produkcia w toku 2 496 892.24 357 840,94 602,03 2 854 r 3l, 15

3. Produkty ootowe 6 507 761,05 998 874.09 266 030.82 7 240 604,32
4. Towary 847.00 715,00 132,00
5. Zaliczki na dostawy 133 551.51 133 551,51

Razem: 14 875 117.96 I 356 715,03 85t 200,80 15 380 932,19

lnwentaryzację zapasóW W drodze spisu z natury wyrobów gotowych i produkcji W toku prŻeprowadzono na dzień

31.12.2015 r. |nwentaryzację matedałów w drodze spisu z nalury pŻeprowadzono na dzień 31.10.2015 r. W wyniku

inwentaryzac.ji ujawnione roŹnice zostały zweryfikowane, zatwierdzone i ujęte w księgach 2015 roku; niedobory jako

niezawinione zostały odniesione W pozostale kosĄ operacyjne, a nadwyżki plzyjęto na stan jako pozostale

ptzychody operacyjne.

Wycena mateńałów iest prowadzona według cen zakupu, a wycena produkcjiw toku i wyrobów gotowych wyceniana

jest według QecąWistego kosztu Wytworzenia z uwględnieniem odchyleń od cen ewidencyjnych.

Wycena zapasów dokonana została zgodnie z Żasadą ostrożności, co skutkowało utwoŻeniem na dzień bilansowy

odpisÓw aktualizujących wańoŚć zapasów na kwotę 851 200,80 zl'

PrzeprowadŻone badanie potwierdziło prawidłowość W zakresie obrotu składników zapasów. Dokumentacja

plz ychodów, rozchodów magazynowych mateńałów i wyrobów gotowych nie budzi zastzeŹeń.

3.6. Należności kńkoterminowe 15 248 614,41 zl

Stanowią 19,0 % sumy aktywów, dotyczą należności od jednostek pozostalych i na pzestŻeni badanego roku

kształowały się w sposÓb następujący:

Należności i roszczenia
Kwota należności

wq ksiao
Odpis

aKualizuiacy G)
Kwota należności

w bilansie
NależnoŚci od pozostaĘch iednostek

a) z tvtułu dostaw i usłuq o okresie sDłatv: 14 529 047,73 642 170.55 13 886 877.18
- do 12łu miesiecv 14 529 047 ,73 u2170,55 13 886 877,18

b) z tytułu podatku, dotacii' cel i ubezpieczeń społ' 1 241 655,87 1 241 655.87
c) lnne 120 081,36 120 081,36

Razem 15 890 784,96 642 170,55 15 218 611,41

Wyceny należności krajowych i zagranicznych dokonano w kwocie Wymaganei zapłaty z zachowaniem ostrożności

(ań. 28 ust' 'l'7 i ań. 30 ustawy). stosowny odpis aktualizujący dokonano zgodnie z zasadami ustalonymi w

polityce rachunkowości. Utworzone odpisy aktualizujące należności W 2015 roku w kwocie 372 100,B0 zł

odniesiono W pozostałe koszty operacyjne, a rozwiązane odpisy W kwocie 34B 943,38 zł w pozostałe pzychody

operacyjne' JednoczeŚnie WykorŻystano odpisy aktualizujące w kwocie 66 554,03 zł.
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a) W ocenie Wiarygodności należności z tytułU dostaw i usług wykazanych w kwocie 13 886 877'18 zł, zwracd!ą

UWagę należności od kontrahentów krajowych i Zagranicznych, zapłacone do dnia badania w łącznej kwocie

10 232980,67 zł' stanowiącej 73,7 ak lych na|eżności'

Na|eżności z tytułu dostaw zostały zinwentaryzowane poprzez potwierdzenie sald pEez kontrahentóW na dzień

30.11'2015 r. iich weryfikację na dzień bi|ansowy' Do dnia badania uzyskano potwierdzenie na|eżności od

kontrahentów (łącznie z zapłatami) na kwotę 15 080'3 tys' zł, co stanowi 84,0 %' |lość otzymanych do dnia

badania potwierdZeń stanowi 53 % wysłanych'

b) W należnościach z tytułu podatków' dotacji i ubezpieczeń społecznych w kwocie 1

- należności z tyt' podatku VAT naIiczonego do rozliczenia w następnym okresie

241 655,87 zł, w tym:

- należności Z tytułu od osób prawnych (C|T)

- należność z tyt' podatku VAT(Zakład Niemcy)

Nalezności zostały roŻ|iczone do dnia badania za wyjątkiem nadpłaty z tytułu podatku CIT'

c) lnne na|eŹności w kwocie 120 081'36 zł dotyczą pozostałych rozrachunków z pracownikami i z kontrahentami

handIowymi. Do dnia badania nie upłynąłtermin rozliczenia tych sald.

3.7. lnwestycje krótkoterminowe

i stanowią na dzień bilansowy 1 '1,6 % sumy aktywóW i obe]mują

a) środki pieniężne w kasach

b) rachunek lokat krótkoterminowych

c) środki pieniężne na innych rachunkach bankowych

3.8. Krótkoterminowe roz|iczenia międzyokresowe

stanowią 0,4 % udziału w sumie biIansowej i dotyczą krótkoterminowych rozIiczeń z tytułów:

_ kosztów uruchomienia nowej produkcji

_ ubezpieczeń majątkowych (majątek tmały I obrotowy, oC, AC)

- kosztów postępowania układowego

' innych kosztów do 'oz|iczenia w czasie

Saldo środków pieniężnych w kasie zgodne jest z rapońami kasowymi z ostatniego dnia miesiąca grudnia 2015 r'

Sa|do środków pieniężnych w bankach Zgodne jest ze stanami wynikającymi z wyciąów bankowych na dzień

31.12'2015 r' poszczegó|nych rachunkóW bankowych' Udokumentowanie operacji obrotu gotówkowego i

bezgotówkowego oraz wycena operacji wyrażonych w waIutach obcych nie wykazało nieprawidłowości'

'1 109 031'50 zł

26 827 
'00 

zł

105 797 ,37 zł

9306734,22zł

70 031,65 zł

3 000 000,00 zł

6236702,57 zł

357 343,06 zł

8 505'56 zł

164 701,86 zł

142650,24 zł

41 485,Ą0zł

Bieg|i nie Wnoszą uwag do tej pozycji bl|ansowej, gdyż jednostka Wiarygodnie aktywowała koszty w wysokości

pzypadającej na następny okres sprawozdawczy, zgodnie z pzyjętymi zasadami (ań' 39 ustawy)'

3'9' Ogółem aktywa bilansu 80 397 223'33 zł

Pzy wycenie bilansowej posŻczególnych składników jednostka zastosowała się do nadzędnych zasad

rachunkowościWynikających z ustawy i w pzyjętej polityce rachunkowości'

er lg
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4, PASYWA

4.1. Kapitał zakhdowy 61 992 363'00 zł
Kapibł zakładowy stanowi 77,1 % udziału w pasywach, wykazany został zgodnie ze stanem faktycznym

i prawnym określonym w art. 36 ustawy o rachunkowości, a jego wysokość spełnia wymagania KSH.

4.2. Kapitałzapasowy 52 411 422,14zł

Kapitał zapasowy stanowi 65,2 % udziału w pasywach i W okresie 2015 roku nie uległ zmianie.

4'3. Kapitał z aKualizacji wyceny 30 l50,0o zł
Wielkośó kapitału z aktualizacji wykazuje wynik pzeszacowania wańości środkÓW trwaĘch na dzień

1 stycznia 1995 roku, będących w posiadaniu jednostki w dniu bilansowym oraz rożnic kursowych z pzeliczenia

wyniku zagranicznąo zakładu.

4.4' Strata z lat ubiegłych (.)82 755 025'31 zł
Nierozliczona strata z lat ubiąłych (-102,9 % udziału W pasywach) została poniesiona do 2009 roku. W okresie

sprawozdawczym strata z lat ubiegłych została częŚciowo pokryta w wyniku odpisu zysku netto roku ubiegĘo w
kwocie 5 847 927,49 zł zgodnie z postanowieniem Uchwały Nr 5/15 zwyczajnego Walnego zgromadzenie z dnia

19.06.2015 r

4.5. Zysk netto z roku bieżącego

Zysk nefto za 2015 rok ustalony został na podstawie prawidłowych zdazeń gospodarczych,

rachunkowych ijest zgodny z wynikiem finansowym figurującym w rachunku zyskóW i strat.

4.6' Rezerwy na zobowiązania

Rezewy stanowią5,7 % udziału w bilansowej sumie pasywÓw i obejmują

- rezerwę z tyt. odroczonego podatku dochodowego

- rezerwę na śWiadczenia emerytalne i podobne

- pozostałe rezerwy

1l 915 635'75 zł

ujętych w księgach

4 615 5t18,35 zt

820 127,00 zI

1 808 300,00 zł

1987 121,35zł

Rezenła na odroczony podatek dochodowy została ustalona zgodnie z wymogami ustawy o rachunkowości na

dodatnie pzejściowe różnice z tytułu amorĘacji środków trwałych wolniejszej od amortyzacji podatkowej.

Rezerwy na odprawy emerytalne i nagmdy jubileuszowe zostały Wyliczone Według metody aKuańalnej,

z podziałem na krotko- i długoterminowe.

Pozostałe rezerwy zakwalifikowane jako kńtkoterminowe w kwocie 1987 121,35 zł dotyczą pzyszłych

zobowiązań z tytułu:

- kosztów remontÓW budynkÓw i uządzeń techniczno_produkcyjnych

kończących się w następnym okresie W kwocie 1 B00 000,00 zł

_ rezerw utwoŻonych w zakładzie Niemcy w kwocie 174 621 ,35 zl

pozostałych rezerw W kwocie '12 500'00 zł

Audytor: Biegli Rewidenci Kelce Sp. z o.o. w
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4.7. Zobowiązania długoterminowe

Zobowiązania długoterminowe stanowią6,6 % biIansowej sumy pasywów i dotyczą

- zobowiązania z tyt, postępowania układowego wobec banków

do spłaty po dniu 31J22016 r.

- zobowiąZania Z tyt' |easingu do spłaty po dniu 31 
"12'20'16 

r'

5 266 136'98 zł

5 238 568'04 zł

27 568,942/.

Zobowiązania z tytułu postępowania układowego są zgodne z postanowieniem Sądu Rejonowego w Kie|cach

z dnia 18'05'20'10 r. zatwierdzającym układ zawańy pomiędzy Spółka Akcyjną Odlewnie Polskie z siedzibą w

Starachowicach, a wiezycielami w dniu 04'05.2010 r' Zobowiązania z tytułu układu zgodnie z harmonogramem

pzewidziane sądo spłaty najpóżniej do dnia 30' 06.2018 r'

Zobowiązania z tych tytułów prawidłowo zakwaliflkowano do długo- i krótkoterminowych'

4.8. Zobowiązania krótkoterminowe

stanowią23,5 % bi|ansowej sumy pasywów i obejmują wiarygodnie ustalone:

18 884 116'69 zł

ZoboWiązania krótkotermi nowe stan na dzień 31.12.2015 r.

1 Wobec jednostek powiązanych 36 654,00

2. Wobec pozostałych jednostek: 18 842 090,67

a) kredyty i pożyczki 312,33

b) inne zobowiąZania finansowe 144 141,50

c) z tvt' dostaw i usłuq o okresie Wymagalności 11 295 835,40

_ do 12 miesięcy '11 295 835,40

d) zaliczki otrzymane na dostawy 7 457 ,62

e) z tyt' podatkÓW' ceł' ubezp eczeń i innych ŚWiadczeń I 899 718,80

f) Z tYt' WynagrodŻeń 1 665 004,24

q) inne 3 829 620,78

3. Fundusze specjalne 5 372,02

Razem 18 884 116,69

a) Kredyty wykazane W Zobowiązaniach krótkoterminowych W kwocie 312,33 zł stanowią wie|kośó zadłuŹenia

kredytowego na dZień bilansowy W rachunkU bieŹącym W Mi||enium Bank S. A'

Zabezpieczenie spłaty rat kredytu W |Villennium Banku stanowi zastaw rejestrowy na środkach truałych na

kwotę '17 269 tys' zł i wekselwłasny in b|anco na kwotę '16 150 tys' zł'

b) |nne zobowiązania finansowe wykazane w zobowiązaniach krótkoterminowych z terminami spłaty w najbIiŹszym

okresie po badanym dniu w kwocie 144 141,50 zł dotyczą w całości rat leasingowych' zgodnie z zawańymi

umowami' Raty leasingowe spłacane sąW terminach umownych'

c) Zobowiązania z tytułu dostaw i usług w kwocie 11 295 835,40 zł wyceniono zgodnie z art' 28 ust. '1 ustawy,

obejmują Zobowiązanla do 12-stu miesięcy i dotyczą dostawcóW krajowych i zagranicznych.

Do dnia badanla Zostały uregu|owane zobowiązania wobec dostawców w kwocie 9 B97 970,61 zł' co stanowi

87 ,6 
0/o zobowięań z tytułu dostaw i usług na dzień bilansowy'

Zobowiązania wobec dostawcóW zagranicznych zostały wycenione średnim kursem NBP z dnia 31'12'2015 r'

Biegli nie stwierdzili istotnych pozycji w saldach zobowiązań Z tytułu dostaw nierozliczonych do dnia badania, jak

również sald przedawnionych kwalifikujących się do odpisania W pozostałe pzychody operacyjne'

Audytor: Biegli Rewidenci Kielce Sp. z o.o. w
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d) zaliczki otzymane na dostawy w kwocie 7 457,62 zł stanowią prŻedpłaty na dostawy plzewidziane W 2016 roku.

e) Zobowiąania z tytułu podatków, ceł i ubezpieczeń społecznych w kwocie 1 899 718,80 zł oĘmująsalda:

Powyższe zobowiąania są zgodne z deklaracjami podatkowymi złożonymi do Uzędu skarbowego, bądŹ

naliczeniami i pzelewami zaliczek na podatek dochodowy. lch zapłata w okresie objętym badaniem następowała

w obowiązujących tenninach.

f) Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń dotyczące okresu obrotowego w kwocie 1 665 004,24 zl rozliczone zostały

W obowiązuiących terminach płatności.

g) Wykazane w bilansie inne zobowiązania krÓtkoterminowe w kwocie 3 829 620,78 zł oĘmują

- podatek dochodowy od osób fizycznych (PlT4) w kwocie

- składki ZUS w kwocie

- podatek akcyzowy

- podatek dochodowy od osób fizycznych /Zakład Niemcy/

- zobowiąania z tyt. postępowania układowego w kwocie

- zobowiąania inwestycyjne W kwocie

- pozostałe mzrachunki z kontahentami W kwocie

4'9. Rozliczenia międzyokresowe

Stan rozliczeń międzyokresowych wynosi 10,0 % pasywów i obejmuje:

_ zgłoszone reklamacje jakościowe wyrobów

331 304'00 zł

1 505 986'33 zł

1 756'00 ż
60 672,47 zI

3 492 378'88 zł

3'l2 939'29 zł

24 302'61 zł

spłała tych zobowiqaań odbywała się zgodnie z terminami płatności pzypadającymi dla poszczególnych tytułÓW.

h) Gospodarka środkami ZFŚs była zgodna z regulaminem opracowanym na podstawie ustawy o zakładowym

funduszu świadczeń socjalnych. odpis podstawowy na fundusz socjalny społka pzekazała w terminie na

wyodrębniony rachunek bankowy.

I 036 875,73 zt

1 830 947'00 zł

- dotacje otzymane z PFRON, MG, PARP na dofinansowanie Środków trwałych 6 205 928,73 zł

Dotacje rozliczane sądo Wysokości odpisów amońyzacy.jnych od środkÓW tmałych współfinansowanych ze środków

pomocowych' stan rozliczeń z tytułu dotacji prawidłowo zakwalifikowano do dlugo- i kńtkotermino\łych rozliczeń

międzyokresowych.

4"l0. ogółem pasywa bilansu 80 397 223'33 zł

Wszystkie pozycje pasywÓw zostały Wykazane W sprawozdaniu finansowym z uwzględnieniem nadzędnych zasad

wynikających z ustawy o rachunkowości i W plzyjętej polityce rachunkowości.

Audytor: Biegli Rewidenci Kielce Sp. z o.o. w
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5' MCHUNEK zYsKÓW l STRAT za okres 01.0'l.2015 r. - 31'12'2015 r.

spoządzony został w wariancie ka|ku|acyjnym z uwzględnieniem postanowień ań' 47 ustawy

zgodnie z wyborem pzyjętym w poIityce rachunkowości'

5.1. Pzychody ze spzedaży produktów, towarów i materiałów

1) Pnychody ze spzedaży produktów' obejmują

65 664 212'00 zł

52 326 596'80 zł

4 228 174,04 zł

12 030 734 
'34 

zł

225 010'34 zł

1 316 025"13 zł

772563,45 zł

155 991'99 zł

53278019,17 zł

45688 415'02zł

1 960 836'58 zł

'10 319 8'10,92 zł

o rachunkowości,

136 719 308,09 zł

134249 717 
'18zł

2 469 590,9'l zł

126 417 700'36 zł

111 247 141'69 zł

1652295,72zł

4 901 624'97 zł

8 616 637,98 zł

Pzychody netto Ze spŻedaży produktów są rezultatem zrealizowanej i fakturowanej spŻedaży, pzy czym ich

zgodnośc i wiarygodnośc zastzeŹeń nie budzi, gdyż zachowano ustawowązasadę memoriału i współmierności'

Podstawowymi produktami wy'twazanymi pzez Społkę sąodlewy wykonywane głównie z żeliwa sferoidaInego i

z zeliwa szarego orazw neznacznym zakresie Że sta|iwa i od|ewy z ADl.

' pzychody ze spzedaży produktów _ kraj

- plzychody ze spŻedaży produktóW - UE

- pzychody ze spzedaŻy produktów _ expoń

- pzychody ze spzedaŻy produktów pzez Z-d Niemcy - UE

2) Pzychody ze spaedaży towarów i materiałów, obEmują

- pzychody ze spzedaży towarów _ kraj

_ pzychody ze spzedaży towarów _ UE

- pzychody ze spzedaży towaróW _ eXpoń

- plzychody ze spzedaży materiałów _ kraj

5.2' Koszt spnedanych produktów, towarów i materiałów

1) Koszt wytworzenia spnedanych produktów, obejmuje:

- koszt Wytwozen a spzedanych produktów - kraj

_ kosZt WytwoŻenia sprzedanych produktów _ UE

- koszt wytwozenia spŻedanych _ export

- koszt Wytworzenia spzedanych produktów /Z-d Niemcy/

2) Wańość spzedanych towarów i materiałów . razem

3) Koszty spzedaży

4) Koszty ogólnego zarządu

Koszty usta|one Zostały W sposób współmierny do pzychodów, Z uWZg|ędnieniem nadzędnych zasad

rachunkowości' W tym Zasady memoriału' co biegli ustalili popzez sprawdzenie kosztów z m-ca stycznia 2016 r.

w sensie ich związku z bilansem na 31.12'2015 r' W sprawozdaniu finansowym koszty zostały ujęte komp|etnie i

prawidłowo zakwalifikowane' zgodnie z pzepisami ustawy o rachunkowości i ustaIeniami poIityki rachunkowości.

5.3. Pozostałe przychody operacyjne 4 363 655'61 zł

obejmują występujące poMazaIne pzychody' związane tylko pośrednio z podstawową działalnościąjednostki'

23
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Pozostały przychody operacyj ne Kwota w złotych
zysk ze zbycia niefinansowych aktywów tMałych 3 055,68
Dotacje (dofinansowanie do projektóW inwestycyjnych i refundacja kosztów) 1664754,24
lnne pnychody operacyine 2 695 845.69

Rozwiązanie rezerw Utworzonych na koszty 2 122 334,00
0trzymane odszkodowania 200 535,98
Rozwiązanie odpisÓW aktualIzuiących na należ!']ości 348 943,38
Pozostałe przychody operacYine 24 032.33

Razem 4 363 655,61

Wańośó wykazanej dotacji stanowi równowartość odpisów amońyzacyjnych od środków trwałych w części

sfinansoWanej dotacjani (PFRoN' PARP' NFOŚ' |\,4G) oraz wysokośc refundacji kosztów działaInoŚci operacyjnej'

stlvierdza się ich prawidłowe udokumentowanie i zakwalifikowanie do pozostałych plzychodów operacyjnych,

z uWZględnieniern ustawowego zakazu ich kompensowania wynikającego z ań'7 ust.3 ustawy o rachunkowości'

5.4. Pozostałe koszty operacyjne 1 311 738'15 zł

Pozostałe koszty operacyjne Według niżej wymienionych tytułów wykazane w rachunku zyskóW i strat Zostały

zeczowo i memoriałowo udokumentowane, jako koszty pośrednio związane z podstawową działaInościąjednostki'

Pozostały kosńy op€racvine Kwota w złowch
strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0,0
AKualizacja wańości aktywów niefinansowych 761 185,06
lnne kosńy operacyjne 550 796,35

Koszty złomowanych WyrobÓW i produkcji W toku 238 637,15
odpis kosztoW poslępowar a u<tadowego 142 650,24
Darowizny 95 025,00
Pozostałe koszty operacyine (niedobory inwent') 74 483,96

Razem 't 311738,15

Aktualizacja Wartości aktywóW niefinansowych dotyczy aktua|izac]i wańości ZapasóW materiałóW i WyrobóW

gotowych W kwocie 389 0B4'26 Zl oraz odpisu aktualizacji na|eżności w kwocie 372 100,80 zł'

5.5. Pnychodyfinansowe 1 493 993'76 zł

0bejmująwiarygodne kozyści uzyskane pzez jednostkąz operacji finansowych w okresie 2015 roku i stanowią

- odsetki od środkóW na rachunku bankowym

' rozwiąane rezerwy na odsetki od zobowiązań

5.6. Koszty finansowe

Obejmują następujące operacje fJnansowe w okresie 2015 roku i stanoWią

- odsetki od kredytów i |easingów w kwocie

- rezeMa na odsetki od zobowiązań

- inne koszty flnansowe (prowizje, ujernne róŹnice kursowe)

5.7. Wynik finansowy brutto

475 982'03 zł

14371536'92zł

PowyŹsze dane doiyczące pŻychodóW i kosztóW pozwalająna prawidłowe usta|enie figuru1ącego W rachunku

zyskóW i strat Wyniku z działa|ności gospodarczej W kwocie '14 371 536,92 zł'W związku z niewystąpieniem W roku

obrotowym strat i zysków nadzwyczajnych' końcowy zysk brutto w rachunku zyskóW i strat stanowi tę samą kwotę'

56 591'76 zł

1 437 402,00 zl

66204,87 zł

193 045,0o zł

216732,16 
^
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6. USTALENIE WYNIKU FINANSOWEGO NETTO ZA ROK OBROTOWY 2015

6'1. Pzychody uwzgl. dane liczbowe, deklarowane pzez Spółkę b/Z_du Niemcy:

a) pzychody wg ksiąg rachunkowych wynoszą

b) pzychody podatkowe Wynoszą

6.2' Koszty uzyskania pnychodów, uwzgl. dane liczbowe deklarowane pzez Spółkę b/Z-du Niemcy:

a) koszty Wg ksiąg rachunkowych Wynoszą

b) koszty podatkowe wynoszą

6'3. Pzekształcenie wyniku finansowego brutto W Wynik netto:

a) wynik finansowy brutto - zysk

b) dochód podatkowy Spółki b/ Z_du Niemcy

c) dochód zwiększający podstawę opodatkowania z tyt, rozliczenia z Z_dem Niemcy

d) dochody wolne iodliczenia (darowizna)

_ 150 016,00 zł

- 80 042,00 zł

132 225 813,20 zł

127 439832,66zł

1 18 582 801 
'57 

zł

114 126 863'54 zł

14 371 536,92zł

13 312 969,12 zł

476 605'78 zł

_9 700,00 Zł

13 779 8]5,00 zł

2 388 1 18,00 zł

2 618 176,00 zł

67 7B3,17 zł

'l1 915 635,75 zł

e) podsiawa opodatkowania

f) podatek dochodowy, w tym:

- b]eŹący podatek dochodowy (b/ Z-du Niemcy)

- bieżący podatek Z-du Niemcy

- zwiększenie aktywów z tyt. odroczonego pd o p (")

_ zmniejszenie stanu reŻem na odroczony p'd-o'p'(-)

g) wynik finansowy netto - zysk

W rachunku zysków i strat jednostka Wykazała zysk netto za 2015 tok w wysokości 1 1 915 635,75 zł i w tej samej

wiarygodnej kwocie figuruje ona, w pasywach bilansu.

W zakresie rozliczeń podatkowych bieg|i potwierdzają zgodność pŻekształcenia wyniku brutto W Wynik netto Ze

spoządzonymi pzez jednostkę ,'Dodatkowymi informacjami i objaśnieniami", wymaganymi przez ustawę

o rachunkowości _ Zał' nr 1 do ustawy pkt 2'5.

Powyższe rozliczenie, ze wzg|ędu wyrywkową metodę badania, nie ma charakteru audytu podatkowego'

7. BADANlE PozosTAŁYcH czĘŚcl sKŁADoWYCH sPRAWozDANlA FlNANsowEGo

7.1. Rachunek pzepływów pieniężnych

Rachunek pzepływów pieniężnych spoządzony zgodnie z ań' 48 ,,b" ustawy o rachunkowości w sposób

wiarygodny, powiązany z biIansern i rachUnkiem Zysków i strat wykazuje:

Lp Znrianę (+ i-) Kwota

ŚrodkóW pieniężnych Ietto z działalnoŚci operacyjnej W Wysokości 10 484 979,55
B środkóW pieniężnych netto Z działa noŚci inWestycyjne] W Wysokości -8 327 611,94

c środkÓw pieniężnych netto Z działa ności flnansowej W Wysokości -900 367,14

D środkÓw pieniężnych netto, razem (A'+/-B +lC') 1 257 AA0,47

Spółka w okresie 2015 roku wykazuje dodatnie pzepływy środków pieniężnych netto w kwocie 1 257,0 tys' zł'

Działalność operacyjna Wykazuje pŻepływy dodatnie w kwocie'10485'0 tys' Zł, co wskazuje że podstawowa
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działainość wypracowała środki zapewniające dalszy rozwój firmy' DziałaInośc inwestycyjna i działalnośó

finansowa wykazują ujemne pzepływy pieniężne, co jest wynikiem poniesionych wydatków inwestycyjnych na

zakup aeczowych aktywóW truałych oraz wydatków finansowych poniesionych na spłatę kredytów.

7.2. Zestawienie zmian w kapitale własnym

Spółka kompletnie i Wiarygodnie ujęła pozycje kształtujące zmianę kapitału Własnego W badanym okresie

wykazujące jego zwiększenie o '11 925 954,04 zł, będące głównie wynikiem Wypracowanego zysku netto za rok

obrotowy 2015' Wykazane zmiany w kapitale Własnym Żgodne sąz bilansem oraz księgami rachunkowymi.

7.3. lnformacja dodatkowa

Informacja dodatkowa obejmuje dodatkowe informacje i objaśnienia' |nformacja dodatkowa zawiera niezbędny

zakres danych liczbowych isłownych' zgodnych z danymi biIansu i rachunku zysków i strat' Informac.ja ta zgodna

jest z zapisami rozpoządzenia Ministra Finansów z dnia 19'02'2009 r' w sprawie informacji bieżących

i okresowych pzekazywanych pzez emitentów papierów wańościowych oraz warunków uznawania za

równowazne informacji wymaganych pzepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim ('t' Dz.

U' z2a14 r.' poz.133 z pÓŹn' zmianami)' Zakres tematyczny jest Żgodny z Zał' nr 1 do Ustawy o rachunkowości'

7.4. Sprawozdanie z działalności Spółki

sprawozdanie z działa|noŚci Spółki za 2015 rok spełnia wymogi określone Wań' 49ust. 2 ustawy z dnia

29 wześnia 1994r. o rachunkowości' jak również jest zgodne z wymogami okreś|onymi w ustawie z dnia

29 |ipca 2005 r. o ofercie pub|icznej i warunkach wprowadzania instrumentów flnansowych do zorganizowanego

systemu obrotu oraz o spółkach pub|icznych (Dz' U ' z 2013 r., poz' 1382 z późn'zm ') oraz wymogami określonymi

w $ 91 Rozpoządzenia l\,4inistra Finansów z dnia 19'02'2009 r'

7.5. Naruszenie pnepisów prawa

W wyniku zastosowanych procedur w ramach badania rocznego sprawozdania finansowego za 201S rok

_ nie u.jawniono naruszenia pzez Spółkę obowiązujących przepisóW prawa Wpływających na to sprawozdanie'

7.6. Zdanenia po dacie bilansu

Między datą 31.'12'2015 l., a datą zakończenia badania Spółka otŻymała w dniu 19'01'2016 r' Wyniki kontroti

prowadzonej w latach 2014-2015 wydane pzez Dyrektora UKS Kielce, które potwierdziły, że nie stwierdzono

nieprawidłowości w wyliczeniu strat Wykazanych pzez Społkę w latach 2008-2009 oraz w odliczeniach w latach

2ua^2012 strat z |at ubiegłych' Według złoŹonego ośWiadczenia przez Zanąd Spółki w dniu 19'02'20'16 r' nie

wystąpiły inne istotne zdazenia gospodarcze mające wpływ na roczne sprawozdanie finansowe iwynik bilansowy

po dacie bilansu.

7.7' Transakcje z podmiotami powiązanymi

Stosownie do złożonego oświadczenia Zaządu transakcje Z jednostkami powiąZanymi w okresie 2015 roku

pzeprowadzone były na warunkach rynkowych' lnformacje o transakcjach z jednostkami powiązanymi zawańo

w informacji dodatkowej' Dotycząone transakcji w kwotach nleistotnych'
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D. PODSUMOWANIE

Podsumowanie Wyników badania rocznego sprawozdania finansowego zawarte jest W opinii stanowiącej odrębny

dokument' Niniejszy raport zavriera 27 stron kolejno ponumerowanych' KaŻdą ze stron oznaczono pŻez

umieszczenie na niej skróconego podpisu biegłego rewidenta.

lntegralną częśc raportu stanowią załączniki:

1. Wprowadzenie do sprawozdania lJnansowego za 2015 rok

2' Bilans spoządzony na 31 .12'2015 rok

3' Rachunek zysków i strat za 2015 rok

4' Zestawienie zmian W kapitale Własnym za 2a15 rck

5' Rachunek pzepływów pieniężnych za 2015 rok

6. Informacja dodatkowa za 2015 rok

7' Sprawozdanie z działa|ności Spółki za 2015 rok

Kielce, dnia '19 lutego 2016 roku

1 ) Stefan Kowalik

Biegły reyĘęnt' nrqJpl' 1834

("U1h.
Kluczowy biegły rewident przeproWadZająCy badanie
w imieniu Biegli RewidenciKielce Sp. z o.o. podmlotu

uprawnionego do badania sprawozdań finansowych nr 473
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