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l. objaśnienia do bilansu

'l' szczegołowy zakres zmian Wańości grup rodzajowych środkóW trwałych, wańoścj
niematerialnych i prawnych oraz inWestycji długoterminowych

odpsy amoltPacy]ne żeczowych aktywóW tMalych oraz wańości niemate a nych sąujmowane W rachunku zyskóW
iśrat' Dla określonych grup środkóWtMalych pŻyjęto następu]ące okresy Użytkowan a|

prawo Wieczysteoo uży,tkowania gruntóW 10 at

- budynkiibudowle 22 ' 50lat
lokal mieszka ny 67 lat

maszyny ]lEądzenia 3-15 at

środ ki tlanspońowe 5- 7lat
pozostale środkitrwałe 4 ala
oprogramowania komputerowe 2- slat
prace badawcŻo lozwojowe 5 lat

1'1. Zmiany l^,ańości grup rodzajowych środków trwałych

Wstanie środkóW od 01.01.2015 r. do 31. 2415t.
zMlANY ĘzEcZoWYcH sRoDKoW-RWALYC| (WG GRUP RoDzAJowYcHl

a) wańośó brulio ślodków lruałych
528 8 085 56 293 3 615 4088 159 851 73 619

818 196 2387 358 3 133 413t 12 289
pEe]ęcie ze ś.odkóW tM w

818 196 625 21 1047

35 337 3 133 4737 8 212
320 155 3 211 1 085 4968

133 133
64 155 539

3 211 1 085 4296
d)wańość bruto środ ków lMalych I 346 I281 58 360 4 078 4 291 81 4 503 80 940

e) skumulowana amolt'żacja
luńożenie) ńa o@zat k okreŚu

340 2 219 29 255 I 998 3 344 37156

fl amodvŻa.ia za okres lz ML]lUl 106 2Ą9 4709 348 449 5 861

106 249 5026 535 604 6 520
5026 535 598 6 514

6
317 187 155 659

121 127
317 60 t55 532

g) skumulowana amoń'żacja
łUńożeń el ńa koń .c okreśu

446 2468 33 964 2 346 3 793 0 0 43 017

h) odpjŚy z Mu]u lMalej ulEty
wańÓśĆi na brĆzatek ÓkrcŚU

j) odp sy z tylułu tvałej ulrav Wartosci

j) wańość retto łodków lNałych
900 5 813 243S6 732 498 81 4503 37 923

Dodatkowe lnformac]e iobjaśnienia do sprawozdania fnansowego za 2015r'
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INIEIMATERIALNYCH IPMWIYCH IWG GRUP RO

ń .ńat.lialńych i plaUnych ńa

ń eńaleliahych j plałnych

0) skuńu owana ańońyzacja

h) odpisy Ż !^ułu tNalej uiraly
WańÓśĆi na hr.ŻalÓk Ó|r.śU

i) odp sy z tylułU lfuah] ulńty

n emalerialnych i pEwnych na

1.2,

Tn'iar

zmiany Wańości grup rodzajowych W Wańościach niematerialnych i prawnych

W stanie Wańości niemateria nych i od 01 01.2015 r. do 3i 12.2015 r. 'Żl

1.3' zmiany Wańości grup rodzajowych długoterminowych aktywóW niefinansowych i

finansorych

zmiany W stanie dłuqotermino\Ąlch a[tywóW n efinansowych finansowych od 01'01'2015l do31 122015l'
|/łanaśri Dfugddhił

2

ll odp Śyaktua iŻujalE yycenę

Wańośó nofio ńa podąlek
,

DodaL"ov\e l'olmdcje ioojasl 'e'id do 50'a\łoloan a 'ina1sowego /a 20'5-
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2' Wańość gruntóW użytkowanych Wieczyście

Wańość począlkowa zakupionych ptaw WecŻystego !żytkowan a gruntóW o powierzchni łącznej 9,5378 ha
Wlnios]ana3l'12'2015I''|346tys'Żł'aichWańośćksęgowanettonatendzieńWynios]a900tys'zł'
Wańość praw Wleczystego uŹytkowan a gruntóW u egła zwększeniL] o kwotę 81B tys. zł W porÓWnaniu Ż popżedn m
rokiem z t}łulu zakupu W styczniu 2015 r' prawa uży,tkowan a Wieczystego n eruchomości o poweŻchn 1'2627 ha
Wraz z prawem Własnośc posadowionej na niejbudowli

Powierzchnia qr!ntóW tkowanych WiecŻys( erc3112.2415t.

Księg. wieeysta / laka|bacja hieruchoności
Stan na

31.12.201431.12.2015

1 KWn
2 KWn
3 KWn

5 KWN
6 KWn

I KWn
I KWn
10 KW n

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

1H/00031619ł _A

1H/00023237/0 - A

1Nt40429411t4 . t\

1Nt40432252t7 A

1H/0004] 159ł _A

1H/00032250/3 - A

1H/00027366/1 -u

1H/00049304/9 - A

1H/00051510/3 - A
1Hi00039617/3 - A

Wyzwoenia 70 Starachowce 02796 02796
Wyzwoenia 70 Starachowce 69546 6 9546

Wyzwoenia 70 Starachowce 00205 00205
Wyzwoenia 70 Starachowce 05562 05562
Wyzwoenia 70 Starachowce 01878 01878
Wyzwoenia 70 Starachowce 00069 00069
P. Wysockego 3, Starachowice 00136 00136
Wyzwoenia 70 Starachowce 0181S 01819
Wyzwo ef a 70, Starachowlce 00740 0 0740

Wyzwoenia 70 Starachowce 12627

9,5378 8,2751RAZEI\4

3' Wańość nieamońyzowanych lub nieumarzanych środkóW trwałych

społka n e posiada nieamońyzowanych przez siebie środkóWtrwałych używanych na podstaw]e un]óW ]easingowych
Wańość początkowa Leasingowanych środków tMałch Wynosi 771 tys' zł, a ich wańośó ksęgowa netto na
31']2'2015 r' rt}nosi 156 tys' zł, Wtyn]

cztery samochody osobowe o Wańości początkowej 584 tys. Źł Wartości księgowej netto 133 tys' zł.
dwa Wózki Wid]owe o Wartośc o Wańośc początkowej 187 tys. zł iWańości księgowej netlo 23 tys' zł'

4' odpisy aktualizujące środkitrwałe' wańości niematerialne i inwestycje długoterminowe

W społce, W 2015 roku nie Wystąpily odp]sy aktua zL]jące wańość środków trwałych, Wartośc niematerlalnych
inwestycji długoterminov\rych'

5' zobowiązania Wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu
uzyskania prawa Własności budynków i budowli

społka ne posiada zobowązańWobec budżetL] miasta starcchowic z t}łułu uzyskania plawa Własności budynkóW]
budowli na koniec grudn a 2015 r.

Dodatkowe informac]e iobjaśnienia do sprawozdania fnansowego za 2015r.
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6. struktura własności kapitału zakładowego oraz liczba i wańość nominalna akcji

KapjtałŻakładowy spółkina dzień blansowy Wynjósł 61 992 tys' zł ]dzielił sięna 20664121 sztuk akcjio Wańośc]
nom na]nej 3,00 zł każda W ciąg u 201 5 roku kapital zakładowy n ie podlegał żadnym zm anom'

struktura Wlasności kapitału zakŁdowego

7. zmiana kapitału zapasowego! rezeruowego i z aktualizacji Wyceny
Kapitał zapasowy nie podlegał zmianom W 2015 r' W b eżącym okresie sptawoŻdawczym Spółka nje tworzyła
kapitał] rezefuvowelo Kapitał z aklua|izacj] Wyceny podlegał newielk]m Żrnlanom Ż t}tułL] różnic kursowycń Ż
pzeliczenia samobilansującego się Zakładu W Niernczech'
stan na początek lok! obrotowego' zwęksŻenia izmniejszen]a olaz stan na koniec loku obrotowego Wszystkich
kapitałow pŻedstawiono w załączniku do sprawoŻdania finansowego za 2015 t o |azwie 

''zestawienie 
zmian

kapitału własnego"'

8. Propozycja sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy
Zażąd społki z€Wnioskuje do Walnego Zgromadzenia spółki o przeznaczen]e Żysku osiągniętego za 2015 lok W
kwoc e 1 '1 915 635' 75 zł na kapital zapasowy i kapita] rezeMowy lub na pokryc]e straty z at ubiegvch 

' ' 
której Ęczna

Wańość na 31'12'2015 r Wnos] (_) 82 755 025,31 zł

9. zmiana stanu rezerw oraz roŻliczeń międzyokresowych czynnych i biernych

9.1' Aktywa z q/tułu podatku odroczonego

W okresie od 01 0]'2015 r do 31'12'2015 r' aktywa z t}łu]u odroczonego podatku dochodowego zwiększy]y się o
kwotę 150 tys' Żł' co Wpłynęlo na Żmniejszenie poda1ku odrocŻonego Ża 2015 r' Wykazanego W rachuńk! iisków j

strat.

1 5 425Ż46 5425 246 300 16276 26,25%

Ż 3 495 248 16,9r0/o 3495 248
300

16917"

3 1 952 896 1 952 896
J00

I 303 596 631% I 952 896 3256Ą82 3,00

5 2065TĄ3 ]0'000ń 2 065743 3,00 1000%

6 300 7395 f 93%

300 4 476 7 2Zak

I 6 421 442 31,08"/" /00 500 5724902 3,00 17162 27 69%

20 664121 1009. 5 909 478 5 909 S78 20 664121 61992 100%

Dodatkowe ]nformacje ]obiaśnienia do sprawozdania fjnansoweqo za 2015r
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9.2. zobowiązania z tytułu podatku odroczonego
W okresie od 01 0'1 '201 5 r' do 31 

' 
12.2015 r' zobowiązania z tt4ułU od roczo nego pod atku dochodowego zmniejszy]y

się o B0 tys' zł, co Wplynęło na zmniejszenie podatku odloczonego za 2015 l' Wykazanego W rachunku zyskóW i strat'

9.3. lnformacje o utworzeniu, zwiększeniu' wykorzygtaniu i rozwiązaniu rezerW oraz istotnych
zmianach wielkości sŻacunkowych

W spo]ce, Wokresie 12 miesięcy 2015 r' \łystąpiły następujące zm any Wstanie rczeM l W elkości szacunkowych|

'/ Żniana pezentacl w 2015 l' papzaz przeniesienie z pazycji -pazaslałe rczarwy klÓtkateminowe^ da paŻycji ,rezeNa na świadcŻenia
enerttalne !padabne'.

"/ Wlyn kwata 1 3a0 |ys zł z przeniesienia z pozycjj 'pazaslale rczenyy klótkateminowe' z t'Ąu]u Żniany pęzenbcjl w

2415 t

9.4. Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych

RozlicŻeni3 miedŻVoklesowe kosztów łakfuwal W tvs zł

w tvs. zł

31 .12.2n14 t. 31.12.?015 t.

1' ReŻerua na świadczenie emerytalne i 2228 1342 453 1 808

1 '1 dłUootem inowe r odDrawv emeMalne) 422 278 700

1'2 krótkoteminowe 953 I 950 1 341 453 1109
- rezeva na ur]aDv jnaąratlv iubileuszawe 953 250 524 679

- rezeMa na inne wvnaąla{lzenia 1704*/ 817 453 $a
2. Pozostale rezeMv 5 263 4123 3 624 3 775 1 987
2'1' dłuooteminowe
2'2. krótkolerminowe 5 263 4123 3 624 1 987
- rezerua na wvnaaradzenia 1 340 13AAv

rezerwa na rcnanty i koszty
pastajóW związanych z
renontani i inwestvciani

546 51AA 3 590 216 1 8AA

rezeva na zaległość w par]alku

dochatlawn CIT-, za2a08 r. wrazz
odsetkanina Dodst. Decvzii UKS

3366 193 3 559

91 130 34 187

Slah ne 31.12.2015 r. Sten ne 31.12.2014r

Długoteminowe lozliczenia międzyokresowe (aktywa poz AV )

' akb/wa z utulu odracŻanega padalku dachodawąa
''r'ne ' '/|ĄĄe,o/l''/Pn'd ]o'/lófl 'r lvn'

razliczane w czasb koszty przygatawania nawej prarJukcli

- I aszl) pastepan dtua ,JL latla\^eqa da ,azt c ze?ia w czasie
Krótkoterminowe rczliczenia międryoklesowe (akvwa poŻ B lV)

lolLczare i cldsla \as/rlt dDelp e /a1a
raz]iczane r c/d-ie Lo\/Ą alPruń"l atJ

- rcz]icŻane w czasje koszu pŻygalowanja nawej produkcji
- kaszty poslępawania układowega rozliczane w czasie
- l aŚ ) Dlafu izi ad avz!^aĄ|.h I led'ión bar'\ar/ł h
' inne kaszf/ roz czane w czasie

RAŻElM ( Dłuqoterminowe i Klótkoteminowe)

1 304

1090

1 305

940

365214

351

165

8

143

37
1 661

I

522
142

2

143
79

56

1827

Dodatkowe informacje iobjaśnienia do sprawozdania finansowego za 2015r'



spó]ka Akcyjna oDLEWNlE PoLsKlE z siedz bąW starachowicach

Rozliczenia m kresowe

Stan na 31 .1 2.201 5r. Slan n.311220't4t

1 ujemna wańośćfirmy

2 lnn rozliczenia międryokresowe przychodów

2. Dlugoteminowe
datacja da śradkóW twalych atrzynana z PFRaN

-oata(tdda ladlo^ rAaich t N.AS:GW
- dÓtacja da ZntegrcWanegÓ sys'Tapienia Ż llin'GaspÓdarki
' datacja da śr tM, atŻynana ze starosbłr'a PoW starachowice
- datacja do ŚradkÓW trr/a|lch (oBRKo) otrzyfiana z PARP
- datacja do prac B+R |żeliwo sferoidalne)atrzynana z PARP
. datacja da prac B+R (Że]iwa ausfelyvczne) atrzynana z PARP

2.2 Klótkoteminowe
- dotacia do Śradków lrr/ah/ch atzynana z PFR)N
- dolacja do śrÓdków twahJch z NFasiGw
'dotacja do Zntegrawanega Sys Tapienia z Min Gospadarki
- dotacia do śr tru. atrzynana ze starastwa Paw slarachawice
- datacja do ŚrodkóW tfr,,ałlch (aBRRo) otrzynana Ż PARP
'dołacja do prac B+ R (żeliwa sferoidalne)otEynana z PARP
' dolacja do prac B+R (że]iwa ausfer'llczne) atŻynana z PARP

3 lnne bieme rozliczenia międzyoklesowe kosztów (pas},!ła, poz'B'lV'3)

31 DłUgoterminowe
3 2 Krótkoterminowe

k aszly b| a k ów kkośc i awych

4960
3A

2464
74

23

2 548
144

81

1246
3

512
18

14

611

60

28

1 831

1 831

1 831

I037

7 540

6 213

2576
92

37
3165

2AA

149

1327
4

512

18

14

691

60

28

1 789

10. odp|sy aktualizujące z tytułu utraty wańości aktywów finansowych iWańości należności oraz
odwlóceniu takich odpisóW

W spółce W okresie ]2 miesięcy 2015 r' poza rezerwami Wymenionymi w punkcie 93 n n e]szej ,lnformacji
Dodatkowei' utworzono,Wykorzystanoirozwlązanonastępująceodpsyaktualzuiącewadośó aktyvow

'11. lnformacje o odpisach aktualiŻujących wańość zapasóW do Wańości netto możliwej do
uzyskania i odwróceniu odpisóW

W spółce, W okres e 12 mies ęcy 2015 r. utwozono rozwiązano następujące odpisy aktualizujące Wańość ZapasóW

31.12.2014t. 31.12.2015r

odpis aktualiŻujący udŻiały i akcje w
iednostkach oozostatuch

odpis aktualizujący naleźności 686 372 67 34S 642

Dodatkowe infornracje jobiaśnena do sprawoŻdania finansowego za 2015r'



społka Akcyjna oDLEWNlE PoLsKlE z sledŻ bą W sta'achowicach

31.12.2014t. 31.12.2015 r.

odois aktua izulacY zapasY materiałów ] towaróW 368 218 585

odpis aktua iŻUjący zapasy WyrobÓw gotovvych i 173 267

12' Podział zobowiązań długoterminowych i krótkoterminowych na okresy spłat

Na kwotę dł]goterm]no\Ą'ych zobov/lązań składaią się zobowiąŻania finansowe z t}'tułu zawańych urnóW

easjngowych w kwocie 27 tys' zł' oraz zobowlązania L]kładowe W kwocie 5 238 tys' zł.

Ple]'wszy rok sp]aty dla zobowiązań długoterminowych liczonyjest od 1 slycznia 2017 roku'

W bieżącym sprawoudaniu fnanso\łym składn]k pasylvóW dotyczący zobowiązań układowych W kwoc|e Ęcznej
8 730 (ys' zł virykauywany jest w dwóch pozycjach bilansu, tojest|

' kwota 5 238 tys' zł W pozycjl 
',inne 

Żobowiązanla długotemlnowe'
- kwota 3 492tys' zł W pozycji 

"jnne 
Żobowiązania kótkoterminowe'

W dwóch pozycjach bilansu po stronie pas}vóWWykazano róWnież zobowiązania leasingowe W kwode ]ącznej

171tys' zł, Ż tego:
_ kwota 27 tys' zł W pozycji ,inne zobow]ązania ilnansowe długoterminowe'

' kwota 144 tys. zł W pozycjl ,' inne zobowiązanla finansowe kńtkoterminowe'

b)' zobowiązanla krótkoterminowe 18 884tys. zł

Zobowiazania dŁooterminowe 5 265 tvs' zł'

Lp.
Stan na

31.12.2015 r.

powyżej1 powyźej3
lat

powyżej5
lat

I
Zobowiązania długoterminowe wobec jednos{ek

2
zobowiązania długoteffi inowe wobec pozostałych
iednost€k (zlvtułu] 5265 3 519 1746

, lnne zobowiazania linansowe 27 27

5 238 3492 1746
Razem 5 265 3 519 1746

Lp. 31,12.2015
365di

Zobow ązan a królkoterminowe wobec ]ednoŚ€k 37

ZobowąŻan a kótkoterm nowe wobec pozostĄch
18 U2 12925 2240 999 940

5 5

18 884 12967 7 240 999 910 1778

Dodatkowe infomacje iobjaśnienia do sprawozdania finansowego Ża 2015r'
10



spółka Akcyjna oDLEWN lE PoLsKlE Ż siedz bą W starachowicach

rod zobow krótkotermin żedstawia tabela n

Slan na 31.12.2015 r. Stan na 31.12.2014 r.
zobowiaŻania kńlkotenninowe wob€c iednoslek powiaŻanvch (Ż tvtułU) 37

37
zobowiaŻania hólkotenninowe wob€c oozoslafuch iednostek lŻ l!łułu) 18 8Ą2 19 317

inne zabowiazania finansawe l leasiną) 175
11384

zaliczki alDvnane na dastawv I 52
'Dodatki' zus j inn świadczenia 1 9AA 1 699

1 542
3 761

FUnd!sżeŚÓe.ieln.lzFss] 5
18 884 19 317

'/ w lW zobawiązania uk|adowe 3 492 us' Żl'

13. Wykaz grup zobowiąŻań zabeŻpieczonych na majątku społki

Na majątku spólk] Według stanL] nadzeń 31'12'2015 r' zabezpleczone zostały następujące zobowiązania Wobec

14' zobowiązania Warunkowe

Na koniec popzednego rcku oblotowego spÓ]ka nie wykazwała innych Żobowązań Warunkowych poza
Wystawonym przez nią Wekslan]i wlasnymi /]l b/anco stanowiącymi zabezpeczenie umóW o dofnansowanie
projektóW rea|lzowanych Ż udŻia]em środkóW pomocowych Na dzień blansowy 31 12'2015l' W stosunku do stanu
M dzleń 31 12 2014 ( zobow ązan ia Waru n kowe uległy ŻW ęksŻen L] W Wyniku Wydan ia Weks i Własnych in blanco na
zabezpieczenie umóW kredytov'ych i Wyn osły 49 569 tys' zł'

11

Banku |'ł lenniun] s'A' i Rafieisen Bank Poska s A' z un]óW kred
|v a rtdść z a b e2 p je c z6 ń h ń a

1

2A

Umoła o kredyl rewo W ngowy Wrachunku
bieżącyńzdiiao4']220]5r na kwotę 9 500
tys' Żlna okes od 04 ]220]5r do0]']220]7I'
Wraz z weks em in b anco do kwov 16 150 rys' zł

umowa Żastawu rejeslmwego dwóch ni
lechnoolienych onumeżeinw 1902/5 1903/5
WńŻ z csją plaw z po sy ubeŻp edenjowe]

17269

Ż

Umowazdn'0] 02 20]2wraŻ zpóżń Żmanańi
o m tw eę},ielnoścido gómejWysokośc 14
000lys' Żł ł ńńach llóego spÓłka moża

a) . kedylu w rku bieŹącym do ł}sokośc 8 000

b)z milu na akedyłty 
'beŻ 

pokryca zqÓry"do
kwory 6 000 tys Żł Ż Żetżeżen em że dnia ]

czefuca20]6 r kwota milu .ostanle obnlżon a

ą z obslug Wa llowych Tramakc] lem nowych
do lwoty ] 000 t}5 zl Łączna kwola Bdfużen a
n e może pżekmoyó kwoty ]4 000 lys' Żł Ź
z3sl'eź'An em ź'Adnia 1P'A ..2016 r kwÓla

ńilu zoslan e obnżona dołysokŃcj9 000 tys'

_ h poteka na praw e Wie.ŻyslegÓ !ż},u(owan a
gfunlu db rbrego prowadŻona jesl księga
w ecrysla Kl]N/00023237/0 wraz c$ją
pEł zpolisyUbeŻpsŻeiiowej oł ognia

. pobł erdzona B]a na eżnośĆi
pEysłlg!]ącyĆh od q/branych d]Użń ków

4Ż00o

0 3410

ą 5573

b) r469

Dodatkowe informac]e i objaśnienia do sprawozdania fnansowego za 2015l'



a Akcyjna oDLEWNlE PoLsKlE z siedzibąW starachowicach

Wańość zabezpieczeń Wekslowych na dzień bilansowy dotyczących zawańych urnóW o dotację oraz zaciągniętych

15. Aktywa warunkowe
Nadzień31'12.205r należnośc] Warunkowe odpow ad ające kwoce możliwych do uzyskania dotacji Wynikających Ż
dwóch umóW o dotację podpisanych pŻez liderow konsorcjow z jednostkam udŻiela]ącymi Wsparcia ze środkóW
pLrb|cz|ych 

_W_ 
ldórych odlewn]e Polskie s'A' Występująjako członek konsolcjum iwy(oniwca określonych zadań

Wynlosv ] 5B2 tys' zł'

ban tabela:

31122a15t 31.122414 t.

Żab ezp eeen ie nale41e9 o s}ionan ia zob oW ąań
Wynikaiących z umowy M PoPW0] 03'00 26'03909-00 z
dnla 31'08 201ł' odofMreowanie ploieklu

. slłoren e ł soÓ].e od|ewnie Pohk]e s A ośrÓdła
BadaWEo Rozwojowego Końporenlół 0d ewnjcŻych
0BRl(0"

6 200 6 200

Żabezpi@zen e na eżyląo łykonan a ŻobołiąŻań
łyn ka]ąqch z unoły n. UDA.Po 0.0l 04 00.26.
00//09 00 UDA-Po 004 01.00 26.007/09-00 z dna
25.102010 r o doanmsowai e p.otekt! ,opDcowan e
Wdtożenie innowacyinej lechnoogii w}'lapiania i obrÓbk
pozapiecowe] wysoko]akościoweqo że iwa slero dalneo"

925
925

Żabezp eczenle na]sżylego Wyko|an a Żobowiązań
Wyn kająĆych z !m@y m UDA_PoiG'o] 04'00-26.
01]/10 00 zdnia 10.08 20]1 r o dońda6ow e prcjeklu
"Badana op.acowane&chnik łyiłażan]a
innołaryjneqo s}sokojakościowegoże]Wa

1122
1722

zab up eczenie n ależyteg o Wykonan]a zob oW ąŻań
Wyn kających Ż umfuy dotacji ni]]/20]4Ą./h13/0A AU.
KLI/Dzdnia0801 2014r. odofnansowane projekru

'Pżep 
lowadŻed]e a ! dyfu en erc elczn ąo' klóry pżyczyn i

slę do Żńn ejsŹen]a zuŻyc]a eneQi e ektJyczne otaŻ

172

da 31.12 2420 r.)

172

31'1ŻŻa2a I)
Żabep eoe e Lhowy o hrcdńResoańoowy Nr
90iJ/]5/475/Mz dn a04 ]2'2d]5 r na lwo'Ę o 5oo ry' .|
naokresdodna0l 122017r

16 150

zabPp e.zenie l]mowy o Ln ę na Alled',]ywy
Dolumenlowe nr E4]0/]J/424/04 Ż dA a 20'l] 20 ]] r z
późnieF4miŻmanam fuzsaRa]ącym zakres umo{y o
qwłmc]ebankowe i 61alającym limilna akredybvyna
kłotg 1 000 tys zl na okes dodń]a 19 ]120]6l

1 700

zabezpiecŻeń e Umołyo mjlskańoły W lamach
Żawadej wdniu4 12 20]5 r UńoWyo Żałietaniei
RoŻioane [asowydh Temnołych TEnsaLc]i \łlmlJny
Wa ulowejoraTransal.jiSWAPA Wa lloweqo wraŻ Ż
!m@ąpRewłasŻczena Kwol Pieniężnyó Dla
PżedŚięb o6lw Pciadaiących Rachunek Rozliaen fuy
w kwocie 1 000 tys zlńaokesdodna0312 20]6l

1 700

zabeŻpeczenjeudrowyoLml WeżylenośĆ] Nr
cRDlLl3676a]12 z dn]a 1 a22012l Nftz z aóżn
ŻmianańinagÓrnąkwolę do 14 000lyŚ zl z
zstru eżen eń Źe dn]a 1 czefuca 2016 l' kwola lim tu
zoslan e obn żona do łysokoś.i s 000 tys Ż].

21 000

RAZE]!I 49 569 019

Dodatkowe informacje i objaśnien]a do sprawoŻdanla finanso'"go .i żó15i
t2



spółka Akcyjna oDLEWN E PoLsKlE z s edzibą W starachowicach

Iylul
3112.2415t 31122A14t

SA

L]mosa o dÓinańsowai e plojel pl." opracowan e Wdroż.ne
]ńnowacynej lechnooq produkc j lomponenlóW odlewanyĆh Żże Wa

spec]a nego dopracyw ek5trema nych warunkach zużyc]a ś.lemego Nl
PBS3E5/44]20]5t Żdń l]'052015 awańa pom ędŻy Nalodos}ń
cenIruń Badań iRoŻWo]u W Wa6Żawie iAkadem ąGómcŻo' Nltnhzą
w Krakowe alo Lidereń (oisorciuń

829

SA
Plojeil 'smart ntegraIed Robot.s Śystem for sMEs ńnlro ed by
-'" - ol ''q) bą)ed o' d]'ołi. ą ';'' i'q ło " "
(HoRSE) . wĘołinłsołany re łod]óW uiłńych w lańach programu

Hotzon 2020 L]mowa KoNor.]umŻ dn a 25'09 20]5 r'

753

spo]ka nie pos]ada nnych zobowązań iaktywÓW Warunkowych nie Wykazanycl] W b ansie poza Wymienlonyn]i W

tabe ach powyże]'

16' Aktywa Wyceniane w Wańości godziwej

społka n e pos ada aktywóW Wycenianych WWańościgodzWei na dzień b ansowy

ll' objaśnienia do rachunku zysków istrat

1. struktura rzeczowa i terytorialna przychodów netto ze sprŻedaży ploduktów, towarów i

materiałów

- sttukturc rzeczowa Wt

Dane sprawoŻdawcze

2015 r. 3/.

Dane polównawcze

2014t. r/,

PrŻychody netlo ze spzedał ploduktów
_ od ewyże|Wne sta Wne
_ usługi med]a, transport dŻerżawa inne
_ pozoslałe Usług od ewn cŻe_ Żaklad N]emcy

towarów imatetiałów 2 469 1,Ur/" 2 395 1.8f/,

134250 98,19%

120 960 88 47%

1 259 A92r/,
12431 I80%

129 617 98,19%

119 067 9019%
1462 11f/,
9 088 6 88%

PrŻychody ze spżedaży produktów, towalów i mat€liałów
136 719 100,00% 132 012 100,00%

ch1lly nÓtl1 Że Śpr7edaŻj pr1duno!! t1lvaaw l nalerlljłÓlv stuktua ler'Iolialna (W

Lp. Tytuł
Dane

2015 t.

Dane

20141.% %

1 PrŻYchodY netto ze sprzedaży produKów 134250 98,19% 129 617 98,19%
_ kal

ekspoń iUE
65 664 48 A3%
68 586 5017%

66 6a1 5a.45ań

63a16 47./4ań

2 PŹVchodY netto ze s plzedaży towatów i materiałów 2 469 1,81% 2 395 1,81%

'kraj
ekspodiUE

2 488
381

1 65'ń
015'ń

348
2 447

4.26%
1,55%

RAZEM 136 719 100,00% 132012 100,00%

Dodatkowe informacje iobiaśnen]a do sprawozdan a finansowego za 2015r'
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spółka Akcyina oDLEWN lE PoLsKlE Ż siedz bą W starachowjcach

2. Plzychody, koszty iwyniki działalności zaniechanej

W 2015 loku ne Wystąpiły zjawiska| zaniechania prcdL]kcji, cykicŻnośc isezonowośc działalnośc' spółka nle
przewiduje róWnież zaniechan ajakejkolwiek dzialalnościW następnym okrese'

3' Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym, a wynikiem
finansowym brutto

TVtuł 2015 t. 2014 t.

Zyskbruito 14372 6216

2 Koszty ni€ uznawane za koszty uzyskania pr2ychodu 12 238 11 651

a AmolryŻac]a n epodalkowa środkóW lM3łych iWN P

b L]tlvorone rezerwy na należnoścl remonly' brak inne

c odpsyaktua zu]ącezŹpŹSy (materaly lowary, Wyroby gotowe)

l \'"^,olŹ.o "^J "sodl. . ZL]s

h KosŻty sŻkoeń pro] B+R audylu refund ze środkóW pub cŻnych

KosŻty reprezentac] ] r€klamy

] PrŻekaŻane darowlŻny

k lnn€ koszty nepodalkowe

3 331 3 '154

7 164 6!31
406 139

630

83 315

299 222

95 1t)
213

PrŻychody nie będące pżychodami do opodalhowania 5 801 3 644

a odpis dotac]iwgśawekb ansolł}ch

b Rozwia3ane rezerw) odselk

c RozW ązanie odp sóW aktua z!]ących na zapasy {ftralerałÓw lowarÓW, WyrobÓW)

d odselk od na€Żnośc n eotrŻyfirane

e Ro&ąŻane odp]sóW aktua żujących nana]eżnościŻ1yt doslaw

f od p s dot acj W! stawek pod aikowych biansovrycl'](rÓżnca)oraŻ!ŻnanyĆlrnapodslrnernoddu

a.Ża . ao.' za ! .

' a]ubFqlychdodaLy spoządzen a spr fn
h RozWazan e odp su na zale,]lośĆ podalkową Wynikkonlro za2008-2012

Pozoslałe prŻychody NPP

661

43

349 389

3 55S

1t1 117

lnne różnice pomiedzY wYnikiem blutto a podstawą opodatkowania 7 019 .s 665

odsetk od ked}łuŻarachowaneW ub€głynr roku. aŻadaconeWbieżącyr'']

^o 
<ta4L ood.1o^.

skladk ZUs za rck ub egły Żapłacone W roku bi€żącym

Odselk z alubiellych, zaplaconeW roku bieŻącym
DoTo dh dod. !ore lo) I. oodrrlor"

Odp s dotacj Wg stawki pod atkow€]

odselk Od na€Żnościz lat Ub egłych' o1rŻyrnane W b eŹącym rokr

V!'Lo-'(łi. lO7\ Jzo' ip Fló1\
Raty leas naowe n€tto częśĆ kŹpitałowa z oplataWstepną netto

ZWększeniei zmnle]szen e przychodów z t!'iUłU faklur kor€kl

lnnerÓŹnice (ŻWązaneŻdzialanoścąZakładu ŻagrŹniĆznego)
!

1 340 -t 340

644 496

23

400 400

5 611

174 152

615 878

-305 30

5 Dochód wolny od opodatkowania

6 10

7

8

s

10

11

12

13

Dochód ]poz' 1+2.3+45.6/

odlicŻenia od dochodu (straiy z latubiegłych)

Podstawa opodatkowania podaikiem dochodowym /poz. 7+8/

Podatek dochodowy /slawła podatkowa 19% x PoŻ. 9/

zmiana stanu akl)Ąva ż ttłułu podatku odrcczonego

Znia_a sranu'ezeNy ns podatek odroczony

Razefi podatek dochodowy Wykazany W RZis /poż 10ł11ł12/

13 780 I557
-8557

13780

618

.150 47X

.80 -105

2 388 368

Dooalhowe i']fo'1ac'e oojaś1ie1ia do so-awozdal id I'ansowego /a 2015 r

14



spółka Akcyina oDLEWNlE PoLsKlE Ż siedzibą w starachow cach

4' Koszty wytworzenia produktóW na Własne potrŹeby i koszty rodzajowe

W 2015 roku nle Wystąp]ły kosŻty Wytworzenia produktóW na Własne potrzeby

KosŻty rodzaiowe za 2015 r \Ąrynios' 125 936 tys. zł i Mrosły W stosunku do 2014 r o 1592tys Żł ' co było

spowodowane głÓWn e zwjększeniem skali prowadzonej dŻiałalności gospodarcŻej' W tyn] działalności gospodarcze]

na terenie Niemiec W zakresie realizacji umóW o dŻle]o W branży odlewnlczej, W oparcu o formu]ę oddelegowanja
pracown ikÓW Własnych W mmach utworŻonejW str!ktufte orcan zacy]nej komórki Zakhd Niemcy'

Lp Tytuł 2a15l udŻałW %

1 amortyzacia
2 zułc e materałÓW energ]

3 Lrsługiobce ..
4 podatki opłaty

5 wynagrodzenia
6 ubeŻp eczen a ijnne śwadczenia
7 pozoslałe kosŻry rodzajowe

RAZE|VT ./

2a14r. udzjałW %

6 m9 s04%
59 887 48 16%

23894 19 22%

981 0781k
25 004 20 11%

5554 4.47%
2755 2,22%

6 817

57 172

24 407

1 016

27 536

6140
2 648

125 936

5,41%
45,40%

19,38%

21,87nk

4 88%

226%
100.00% 124344 100.00%

struktula kosztóW lodŻa e dane za 2014 r' DrŻedstawia tabea Doniżei

*/ Koszty rodzajowe nle ŻawieraiąWańości spęedanych matetlałow itowaróW ( W 2015 r'| 1652 tys' zł W
2014 r. 1 753 tys' zł)'

Analiza strlktury kosziów rodzajo\łych Wskazuje' że W 2015 r W poróWnaniu z 2014 l zmniejszeniu uległ udział
Żużytych materiałóW i energii o 2,76 pUnkty procentowe, co było spowodowane głÓWn e obniżen em pozior.u brakóW
jakoścowych oraz obn]żenien] cen rynko\Ą}ch podstawo!Ąych materałow zużywanych W procesie plodukcyjnym' to
jest suróWki i złomL]' Zwiększeniu W stosunku do 2014 rcku uległ udzia] Wynagrodzeń o 1,76 punkty procentowego,

na co miało WpłyW zwiększenie skali działalnośc Zakładu W N en]czech, W ramach którc] głóWnym kosztem
rodzajowym są Wynagrodzenia pracow| kóW Udział pozostałych kosztóW rodza]o\Ąrych L]tŻymał się na poŻon]ie

zb iżonym do 2014 r'

5' Koszt WytworŻenia środkóW trwałych w budowie i oddanych do użytkowania

W 201 5 roku Wystąpj]y kosziy \Ąrytworzenie siłami Własnymi rzecŻowych aktywóW tnłałych W kwocie ącznej 1 1 tys.
zł obeimowav WryĘcŻnie rcbociŻnę związaną z montażem' ustawianiem l pod]ącŻanlem zakupionych środkóW

tMałych pŻed ich pżekaŻaniem do użt'tkowan a

6. Poniesione i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe, W tym nakłady
na ochronę środowiska

Ponesione nakłady inwestycyjne na ueczovle aktywa 1nłałe oraz Warloścj nernaterane plawne Wynosły W
2015 roku 8 242 tys' zł'

Do głÓWnych nakładÓW zalcŻa się
za czki na modern zacię automatycznej linii formierskie] HWs

' zakL]p prawa użyłkowanla Weczystego gruntóW

- modern zacja zakup suwn cy olaz uŻ ądzeń dŹW go\4/ych

_ Żaliczk inak]ady na 2 automaty sŻlifierske SAll600
_ zakup san]ochodóW osobo\Ąrych (4 szt')
_ zakup sprężarki

w 2015 r. i

4 235 tys. zł
574 tys zł
244 tys' Żl
992 tys zł
329 tys' zł
250 tys' zł

Dodatkowe jnformacie iobjaśnienia do sprawozdania inansowego za 2015r.
t5



spółka Akcyjna oDLEWNlE PoLsKlE Ż siedz bą W siarachowicach

_ zakup i rnodernizacja bram 132 tys' zł
zaklp wÓzkóW 24a tys z)

_ montaż iuruchorn en e za|ewarki 204tys' zł
_ n]odemiŻacja kadz do sferoidyŻac] 1a2|ys' zl
' sprzęt komputerowy 210 tys' zł

W b eżącyrn okresje sprawozdawczym spółka nie zawielała islotnych tlansakcji sprzedaży rzecŻowych akt}vóW
trł,/a]ych

społka nie ponosla róWnież W20]5 roku nakładóW na długoterminowe aktywa finansowe

W kwocie poniesonych nakładóW na rzeczowe aktywa tMałe nakłady na ochronę środowiska natlralnego W

2015 r' Wyniosv 174tys' Żł (W2014r': 800 tys' zł)]dotycŻy]y zakupu:
' e ektrycznych wózkóW platformov\rych - 124 tys zt
' L]rŻądzenia do L]trzyn]anla dróg - 40 tys' Żł
- pozosta]ych środkóW tMałyclr ]0 tys' zł

PanowaneWoklese 12 mies]ęcy po dni! bilansowyn] nakłady inwestycyjne na rzeczowe aktywa trwałe szacuje się
na Wartość 7 500 tys' zł' Z kwoty planowanych nakładóW na ocl]ronę środowiska, w tym na nstalację odpya]ącą
peca, planuje się pveŻnacŻyó 250 tys zł'

7, lnformacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych

W 2015 roku n e \Ą1stąpv W spółce zysk straty nadz\łycza]ne

lll. Kursy przyjęte do Wyceny pozycji bilansu i rachunku zysków i strat Wyrażonych W
walutach obcych

Do \tyceny W złotych skŁdnikóW aktywóW i pasywóW Wyrażonych W wa utach obcych zastosowano średnie kurcy
NBP obowiązL]jące nadzień b]lansowy tabela A kursóWśrednich nl254lłNBPi2015zdnia31'122015r',toiest

- dla
dla

dla
- dla

EUR = 4,2615 PLN
DKK = 0.5711 PLN
GBP = 5.7862 PLN
USD = 3.9011 PLN

lV. 0bjaśnienia do instrumentóW finansowych

Działa ność spółk W 2015 r' fnansowana by]a kapjtałen] Własnyn], kredlami banko\łyml, a także zobowiąza|ian]i
układowym ihandlowymi' Bankan]lfinansu]ącymidziałalnośó spółkiby{y: Bank l\,lillennium s'A' i Raiffe sen Bank
Poiska S A.
W ramach Umowy o Kredt4 RewolwingolĄ! zawadej z Bankien] I\,4illenn L]m spółka mogła korzystać z limjtu do kwoty
9 500 tys Żł' W ramach Umo\Ąy o iinię na gwarancje bankowe akredytyvy dokumentowe z limitu do kwoty 1 000
tys zł. oraŻ W ramach lJmowy o Zawielan e i Rozliczan e Kasowych Tem nowych Ttansakcjl Wymiany Wa ltowei
oraz Transakc] SWAPA Walutowego Wraz z l]mową PrŻewłasŻczen a KWot Pieniężnych Dla Pżedsięborstw
Posiadających Rachunek Rozliczen o\Ą1 z limltu skarbowego do kwoty 1 000 tys zł

Dodatkowe info.mac]e iobjaśnienia do sprawozdania fnansowego za 2015r'
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W lan]ach Umo\Ąry o lirnit wierzytelności zawańei z Raiffeisen Bank Polska s'A' na kwotę 14 000 tys Żł spółka
r.og]a koftystać Ż kredytu W IachunkL] bieżącym W Wysokości B 000 tys' zł, linritu na akred}ływy W Wysokości 6 000

tys zl oraz limitu na obs]ugę WaLltowych Transakci Teminowych W Wysokośc 1 000 tys' zł' pży czym łączna

kwoia ŻadłL]żenia z t}łułu Wykozystania ljrnitu nie rnogła p2ekroczyć 14 000 tys' zł'

W okresie 12 m esięcy 2015 r' śred nie WkorŻystanie kled}łóW W rachun kach bieżących iczone z dni Wykorzystania

kred}łóW \łynlosło 885 tys' zł.

W oparc! o zawańe z Raiffeisen Bank Poska s'A umowy, to jesti umowę ramową o Współplacy W zakrcse
tlansakcji termino\łych' umowę dod atkową transakcj Waluto\łych otaz umowę o limt WierŻ}łelnośc, spółka W ce L]

częściowego zabeŻp eczenia swojej ekspozycji Walutowej, niezabezpleczonej w sposób natL]ralny, zawarła W 2015 r'

jedną tlansakcję WaLutoWąvp! foMard na poniższych Warunkach:

1 Data zaM/arcia transakcii 25.05.2015 r.

2 NLrmer konhaktLr FX1514500876

3 Typ instrumentLl

4 Waluta bazowa/wa uta niebazowa EUR/PLN
5 Wa]Uta ikwota kuoona ożez soółke 1 03'| tvs. PLN
6 Wa Lrta i kwota sorzedana Duez s!ółke 250 tvs. EUR
7 Dz]eń ZakońcŻen a transakc 31.08.2015 r.

8 K!rs terminowY 4.1230

N a dzień rozliczen ia transakcji, tj. n a 31 '0B' 20 ] 5 r kurc kupna Waluty E U R ogłoszony pE ez N BP Wyn ósł: 1EUR=
4,1872 PLN.

charakterystyka lnstrumentóW finansowych Występujących na dzień 31'12'2015 l:

finansowe zaliczane

"/ śrcdki prenĘżne na rachunkach bankawch i w kasje spÓki

Kalegore Ntrumeitów fiamo{ych

Ak!ła lMale ] obrotowe b ]ansu

\ładośc w tvŚ' zł

UdŻeone l nne alrywa

AlWa fnansołe preznaoone do
obrolu (wĘń nŚlrumenlY pochodne)

Pożyczk Udzle one naeżnośc

Akłaa inansołe UlrŻyń!Ąvane do

Akęqa inaBowe dostepne do

b instrLrmenty finansowe zaliczane do pas w bilansu

[alqore mlrumen Ów ńnanŚowydl

Wanośó wNs zl

1 Żoboł]ąŻania inamołe pŻezna@oie do obrc

2 PozÓslałe Żobow ązan a fnansowe

Dodatkowe informacje iobiaśnenla do sprawozdania finansowego za 20'15r'
L',7



spółka Akcyina oDLEWNlE PoLsKlE z siedzibąW starachowcach

Wstanie nstrumentówfna

Slan na 3l l2 2015 t.

W powyższych tabelach n e ujęto naeżnoścl
oraz zobow ązań uk]ado\Ąych '
spo]ka nie posiada nstrumentóW finansowych

zobowązań z tytułu| dostaw towaróW j uslug' leasjngu finansowego

z wbudowanyml nstrumentaml pochodnym.

V. objaśnienie struktury środków pieniężnych przyjętych do rachunku przepływów
pieniężnych

Wskazane W rachlnku pEep]yWóW środki pienężne W dzałalnośc operacyjnej, zmany stanu nie są Żgodne z
bi ansową zmjaną stanu BZ i Bo W następu]ących pozycjach

a) zobowązania - ze stan! zobowląŻań na Bo i BZ Wyelirninowano zobowiązan a kred}towe, nwestycy]ne i

easingowe,
b) nakłady inwestycyjne skorygowano o Żmianę stanu zobowązań |nwestycy]nych ileasngorvych' a także

zaliczek na środkitMałe W budowe'

1. Rachunek prŻepływów pieniężnych - metoda pośrednia ( w tys. zł)

Lp. Tytuł 01.01.2015.
31.12.2015

za okres
01.01.2014.
31.12.2014

Przepłyvvy środkóW penężnych z dzjałalnośc operacyjne]

Zysk (strata) netto

Korekty razem

11916I

1431 4 159

lll Pżepływy pieniężne netto z działalnośo; opelecyjn ej (l t ll) 10485 10058

5 848

B

I

t

Przepływy środkóW pieniężnych Ż dzałalności nwesiycyinei

PrŻeofu wv oienieżne neito z dŻiałalności inwestvcvinei (l.ll)

2A

I348
8 328

19

I311
.8 358

c

I

l

PrzepłW\ry środkóW p]en ężnych z dzia|a nośc f nansowe]

Wydatki
Pżeblvwv Dienieżne netto z działalności finansowei (l.ll)

900
.900

2791
7 548

.5 040

1257 " 3 340D PruepłvwY pieniężne netto, razem (A'lll ! B.lll ! clll)

I050

E

F

G

8 050

I307

Bilansowa zm;ana stańu środków pieniężnych' WiymI
slodki pieniężne na początek okreśu

ślodki pieniężne na koniec oklesu (FlD)' wtym:

.3 340
11 390

Dodatkowe nforrnacje iobjaśnienia do sprawozdan a finansowego Ża 2015r'
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spółka Akcyjna oDLEWNlE PoLsKlE z siedzibą w starachow cach

2. struktura środków pieniężnych na początek i koniec okresu

Vl. objaśnienia do Żawańych przez jednostkę umóW, istotnych transakcji i niektórych
zagadnień osobowych

1. charakter i cel gospodarczy zawartych przez społkę umóW nieuwŻględnionych w bilansie

W 2015 roku nie Wystąpv w społce ln]owy, które ne spełniają pęewidzanych ustawą krytellów do ujęca W

księgach rachunkowych l bilansie ch skutkóW W postac składnkóW aLlywóW lub ŻobowiąŻań istotnych dla oceny
s}łuac] majątkowej' finansowei i\łyn ku finansowego

2. Przeciętne zatrudnienie W roku obrotowym

31.12.2015t. 31.12.2014 t.
Pracownicy beŻpośrednlo produkcyjni 249 235
Pracownicy pośrednio prodlkcyjn] 64 62
Pracownicy pozostali (pomocnlczy) 17 19

Stanowska n erobotnicze 94 91

RAZEMT 424 407

3' Wynagrodzenia osób wchodzących w skład organów ŻarŹądzających i nadzorujących za rok
obrotowy

ŁącznąWartość \łynaglodzeń' naglód i korzyści wypłaconych lL]b na eżnych osobom zarządzającym i nadzorującym
odrębnie d a każdej z tych osób

Lp. Tytuł 31.12.2015 t 31.12.2014 (

1 srodki pieniężne razem (stan na początek okresu) I050 11 3S0
_ środkio en eżne W kas e 26 1g

'środkip en ężne na rachunkach bankowych 7144 11 199
_ środk]p en ężne na lokatach bankowych do 3 m_cy 880 172

2 Środkipieniężne laŹem (Śtan na koniec oklesu) I307 I050
środl pieniężne W lasi€ 7A 26

'środk pieniężne na rachunkach banko\łrych 6 237 7 144
_ 11ó srodl p|eniężre 1a oL ala(l ba Lołrylh do ] _ c/ 3 000 88n

WYNAGRODZENIA i FUNKCJA 31.12.2015 .. 31.12.2014 t
2 389 218Ą

_ Zbgniew Ronduda_ Prezes ZaŻądu 953 876
_ Leszek Wa czyk_ WicepreŻes Zarząd u 714 654

RysŻard Pisarsk] _ Wiceprezes ZarŻądu 722 654
2 Rada NadŻorcza 189 189

_ Joan|aŁacŻVńska _ suchodo]ska_ Plz€wodnczaca RN 42 42
_ Kazimeż Kwiecień _ W cepżewodnicŻący RN 36 36

39 37
_ Adanr slaworłv 37 37
-Tadeusz Pi€ a (za okr€s 01'01'2015 r -30 09 2015 r 29 37
_ tł' MalÓ/,/ska rŻaokr_"s02112015r ]1 122015t

RAZEM 2 578 2313

Dodatkowe nformacje iobjaśnienia do sprawozdanja fnansowego za 2015r'
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4. Poźyczki i śWiadczenia o podobnym charakterze udzielone osobom wchodzącym W skład
organów zaŻądzających i nadzorujących oraz jednostkom powiązanym

Na konec 2015 rokl] ne Wystąpły W spółce należnośc z tytułu udzielonych pożyczek iśWiadczeń o podobnyrn
charalderze osobom Wchodzącym W sklad organów zaŻądzających ] nadzorujących oraz iednostkom powiązanym,
gdyź społka nie zawiera]atakich tlansakcii

5. Wynagrodzenie biegłego rewidenta

Rada NadŻorcza spółki UchwaĘnr10/2015zdn]al9czeMca2015r dokonala Wyboru podmiotu uprawnionego do
badan|a sprawozdan a finansowego, dz ała]ącego pod nazwą Bieg Rewldenci Kielce, Sp z o'o' Ż siedzbąW
Kiecach 25 324, ul' sandomierska 105, Wpisaną na listę podmiotóW uprawnionych do badania sprawozdań
finansowych dn a 24 05.1995 r. pod numerem ewidencyjnynr 473.
Nate]podstawie spółka Wdnu 2].07'2015 r' zawarła umowę z podmiotem uptawnionyn] do badania na dokonanie
pŻegądu półrocznego skróconego sprawoŻdania flnansowego za 20]5 r' oraŻ W tym samym dniu umowę na
badan e sprawozdan ia f nansoweg o za 2015 r.

DodatkowoWdniuB'042015l oraz w dniu 1B.11'2015 l' spółka Żawarla umowy na Wykonanie us]ugi po egającej
na optacowan u opinii bieglego rewide a potwierdzającei prawidłowość \Ąyliczenia Wańości Wspó]czynnika
intensywnośc Zużycia energ] e ektrycznej da 2014 2015 roku, o którei n]owa W ań 52 ust'3 ustawy Ż dna 20
lutego 2015 r' o odnawialnych żródłach erergii

Wynag rodzen ie na eżne aud},torowi za łea]izowane W 201 5 r' usług Wynios]o 3 ] tys ' zł, W tym:

lnnych usług na Żecz spólki odlewne Polske s'A poza Wyżej wymienionym podmot uprawniony do badania
splawozdania finansoweqo za 2015 r' nie Wykonywał

6. znaczące zdarzenia dotyczące lat ubiegłych ujęte W bieżącym sprawoŻdaniu finansowym

W związku z zakończonymi postępowaniam kontrolnymi prowadzonymi od dnia 20 marca 2a14l. plzez lJlząd
Kontro skarbowej W Kie cach W zakresie podatku dochodowego od osób prawnych za lat 2008' 2012 otŻymanynri
Wdniu22stycznia2016r' Wynikam kontroli potwierdŻającym btak nieprawidłowośc WWy czenj! strat Wykazanych
prŻez spółkę W atach 2008 2009 oraŻ W od iczeniach W latach 201a-2012 staly z at ubjegłych, spółka W ks]ęqach
tachunko[rych 2015 t' uięła rozwiązanie rezervly utworzonej na ten cel W kwocie Ęcznej 3 559 tys' zł' , z czego
kwota 2 1 22 tys Żł zwięksŻyła 

' 
pozostałe prŻychody opelacy]ne'' a kwota 1 437 tys. zł zwiększyła , pżychody

finansowe'
Przedmiotowa rezeMa ujęta była W bibnsb 2014 r' W pozycji ,'zysk/strata z lat ubelvch' W kwoc e 3 322 tys zł,
Wyniku za 2014 r' W kwocie 44 tys' Żł oraz \łyn ku za 2015 r w kwocie 193 tys zł'
Rozwiązanie rezerwy ujęte W księgach rachunko!rych za 2015 r' W całości Wpłynęlo na ŻW ęksŻen e wyn ku netto
uŻyskaneqo W bieżącym oklese sprawozdawczym

TytułLp. Kwota wynag rodzenb Kwota wynagrodzenia
za2015r' Że2014l'

10 tys' zł
Pżeg ąd półrccznego skróconego sprawozdanja
finansowego 8 tYs' zł

1

? Badan e roczneoo sptawozdanla fnansoweqo 15 tYs' zł 13 tys. zl

3
Uslugi pośWiadczające prawid]owość Wy iczenia Wartośc]
Współczynn ka intensywności zużyc a energii eektrycznej 6 tys' zł
z32at i 2alt tok
Razem 31 tvs' zł 21 tvś' zł

Dodaikowe inforrnacje i objaśnlen]a do sprawozdania finansowego za 2015r'
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7. lnformacja o relacjach między prawnym poprzednikiem a emitentem

społka nie pże]mowała aktywóW ipasywóWod prawnego popŻednika, gdyż tak]e zdaŻen]e nie mało mjejsca w
2015 rokLr.

8. PrŹedstawienie sprawozdania finansowego z uwzględnieniem skumulowanego wskaŹnika
inflacji po\ayż€j 100% W okresie ostatnich trzech lat działalności ernitenta

W Żwiązku Ż utżymaniem się skL]mulowane], śledn orccznej stopy inflaci Wostainich tEech latach dzałalności
społki poniŹej 100% sprawoŻdanie flnansowe i poróWnywalne dane finansowe nie sąkorygowane odpowednim
WskaŹn kiem ]nfacji.

9' znaczące zdażenia jakie nastąpiły po dniu bilansowym, nieuwzględnione W sprawozdaniu
finanso\aym

Po dnju bilansowym n e Wystąpiv znaczące zdażenia mające WpłyW na bieżące splawozdanie finansowe i Wynik
Społki, które n e zostały uwzg ędnione W tyn] sprawozdaniu finansowym'

10. zmiany stosowanych zasad (polityki) rachunkowościw roku obrotowym

W 2015 r nie dokonano istotnych Żmian pżyjętych W społce zasad (po tyki) rachunkowośc mających WpłyW na
prezentację WYnikóW Wsplawozdaniu finansowym za 2015 r'

11. lnformacja o korektach błędóW lat poprzednich, ich prŻyczyny i skutki finansowe

W sprawozdaniu finansowym za 2015 rok nie miały miejsca korekty dotyczące lal popŻednch z uwagina braktakej
koniecznośc '

12. lnformacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za
rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy

splawozdanie fnansowe społki prezentu]e dane finansowe za okres od l stycŻnia 2015 r do 31 grudna 2015 r'
oraŻ poróWnywalne dane jinansowe za analog czny okres W 2014 r.

Publikowane uprŻednio dane finansowe za 2014 rok są zgodne z danym] za ten rok ujalvn onym] W bieżącym
splawozdan]u finansowyrn za 2015 r' i n|e podlegały prŻekształceniu doprowadzeniu do poróWn}va]ności z uwagi
na stosowanie identycznych Żasad Wyceny W obydwu latach

W splawozdan iu finansowym za 2a15 l ' nie dokonano korekt Wynjkających z zastrŻeźeń bieq]ych rewidentóW za
rok popŻedni z uwag na brak takich zastŻeżeń'

]stotnym zdarŻeniem ujętym W sprawozdaniu finansowym za 2015 r' ]est lozwiązanje rezenły W kwocie 3 559 tys' zł
na podatek dochodo$ry od osób prawnych za 2008 r W związku z uzyskaniem poz}ł}Minych WynikóW kontroli
plowadzone] prŻeŻ t]rŻąd Kontroli skalbowej W K]elcach, W Żakrcse podatku dochodowego od osób prawnych za
lata 2008' 2412

Dodatkowe nformacje iobjaśn|enia do sprawoŻdan a finansowego za 2015r'
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spółka Akcyjna oDLEWNlE PoLsKlE z siedzibąW starachowcach

Vll. objaśnienia dotyczące jed nostek Wchodzących W skład grupy kapitałowej

1. PrzedsięWzięcia Wspólne, nie podlegające konsolidacji

Społka odlewnie Poske s.A' nie realzowała W2015 r' Wspólnych pęedsięWzięć z podmotam zewnętżnymj

2' lstotne transakcje zawańe na innych zasadach niż rynkowe ze shonami powiązanymi

spo]ka nle zawierała W 2015 r' istotnych tlansakcji na innych Żasadach niż rynkowe z czlonkamirodzin osób
zarządzających ] nadzotujących ją oraŻ z jed nostkami powiązanyrni W roŻum eniu def]n cj W międzynatodowych
standaldach tachL]nkowośc'

3. Wykaz transakcji z podmiotami powiązanymi

Transakcje Ż pod miotam powiązanyn]i W 201 5 r od bywa]y się na zasadach rynkowych ' 
a ze Względ u na ]ch skalę W

relacji do przychodóW j kosztóW spólk nie miały dla niej stotnego znaczenia

Wzaiemne transakcje ze spo]ką powiązaną oP lnvest wynjosły 32 tys zł i dotycŻy' dzierżawy przeŻ społkę
od|ewnie Po|skie s A sp|zętu kor.puterowego oraz dzjerżawy pomieszczeń biurowych prŻez ]ednostkę powiązaną
OP lnvest

Wzajemne ttansakcje z podmiotem powiązanym oP Handel sp' z o'o Wyniosv W 2015 r' łącznie 1 343 tys' zł'
oPHandelsp'zo'o stała sę podmiotern powązanym ze s po]ką od lewni Polskich od 2 kwietna2010 r' Wzwiązku
z powołan em Pana KazimierŻa Kwietn a _ 75% udziałowca tej spólk na WicepŻewodnicŻącego Rady Nadzorczej
0dlewnie Polsk e S A
sprzedaż zrealizowana W 201 5 r przez 0 P Handel sp' z o.o ' do od lewn Polskich s'A W kwocie Ęcznej 1 287 tys' zł
dotyczyła dostaw maleriałów i towaróW do produkcj odlewn czej na Wartość 1 122 tys' zł 

' 
dzieżawy poweŻchni

transa

320 92 l0 2 37 21221 26 25yl

61 9S2 11916 2 30 31

32 32 37

b) transakce Ż oodmptem OP Handel SD. z o.o. 7 siedziba w Starac-owica(h

Wynik

50 1 1281 54

619!2 11916 56 1281 1 54

Razem: 1 343 1 343 55

Dodatkowe nformacje iobjaśnienia do sprawozdan]a finansowego za 2015r
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spółka Akcyjna oDLEWNlE PoLsK]E z siedzibąW starachowicach

magazynowej i składowania na Wańość 55 tys' zł oraz d ostaw matel ałow b]urowch na Wańość 1 1 0 tys' zł'
sprzedażoP Handelsp. zo'o' do odlewniPoskich s.A stanowiła 46% W obrotach spółkioP Hande
spŻedaż zrealizowana W 2a15 f' wzez Spółkę odlewn e Polskie s'A do spółki powązanei oP Hande Wyn]osła
56 tys zl dotyczyla sprzedaży od eWóW na Warlość41tys' zł oraz odspŻ edaży med óW na Wartośó 15 tys' z]'

społka ne zawierała z podmotami powiąŻanymi transakc] nietypowych i njerutynowych' odbiega]ących od
WarunkóW rynkoWych'

4. Wykaz podmiotóW, W których społka posiada co najmniej 20 proc' udziałóW w kapitale lub
ogólnej liczbie głosóW

Nadzeń31'122015I'spółkaneposiadala Winnym podmoce co najmniej20% udza{óW W kaptae lub ogólnej
czb e g]osóW'

5. stosowanie metody pra\.Y \.Yłasności do wyceny udziałów i akcji W jednostkach
podponądkowanych

spo|ka nie posadala W bieżącym ipoprzednim okresie sprawozdawczym L]dzia]óW akcji W jednostkach

podporządkowanych'

6' lnformacja o odstąpieniu od konsolidacji

społka n e spoŻądza skonsoldowanego sprawoŻdan a finansowego' gdyż nje posada jednostek za]eżnych i n e
tworzy grupy kapitalowej.

7' lnformacja o nazwie i siedzibie jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie
finansowe na najwyższym szczeblu grupy kapitałowej

od 1 2 cze n^/ca 2015 r spółka oP lnvest sp z o'o. z siedz bą W starachowicach utracila status ied nostk domin uiącej

W stosun ku do od|ewn Polsk ch s'A Z tym d niem spó]ka odlewn ie Po skie s'A' n ie na eży do gru py kap tałowe] W

rozumienju ustawy o rachunkowośc]'

Vlll. lnformacia o połączeniu z innym podmiolem

W okresie od styczn a do grudn a 2015 t' nle Wystąp ły zrniany W struktuŻe społki W WĄ/n ku połączenla

]ednostek gospodarczych, pŻejęc]a ub spŻedaży jednostek' podzału, restrukturyŻacj i Zaniechanla
działalnośc

lX. lnformacja o możliwości kontynuowania działalności

sprawozdanie finansowe za okres]01'01 20]5-3]'12'2015r' sporządzono prŻy za]ożeniu kontynuacji dŻiała nośc
Wokresle nie krótszym n ż ]2 mjesęcy od dnia b]ansowego.

Dodatkowe jnformacie iobjaśnienia do sprawozdania fnansowego za 2015r'
żj



spółka AkcYina oDLEWNlE PoLsKlE z siedz bą W starachow cach

Pomimo' Źe spółka !rykazuje na dzeń bilansowy dużą stratę z lat ubiegłych, to uzyskwany z roku na rok co laz
Wyższy Żysk neto i co laŻ korzystniejsze WskaŹn ki ekonom czno'f n ansowe ]ednoznacznie potwierdzają dobrą
kondycję fnansową Spółki śWadcząo blakL] zagrożenia kontynuacjidziałalności W następnym okresie '

Poczqwszy od 2010 roku społka W sposób niepżerwany prowadz efelłtywną działalność gospodarczą pŻeznacŻa

zgodnie z plawem całość Wypracowanego zyskL] na pokryce stańy z lat ubiegłych' Ponoszone W latach 2010- 2014
nakłady lnwestycyjne na rzeczowy majątek trwały , jak i te do ponies enia W kolejnych lalach stanowią podstawę

L]mocnenia pozycji rynkowei spółki, jako czołowego europejskiego ploducenta komponentóW od ewniczych o

Wysok m L]dziale ekspońu W spżedaŹy ogółem' Wszystkie te pżesłanki odnoszące slę do kondycji ekonomiczno-

finansowej społki koniunktury rynkowej W branŹach odbolcóW iej produktóW uwzględnione W,,strategi rozwo]u

odlewn Poskich sA' W starachow cach na lata 2015 2021" 
'Panie 

działa nościspółk na2016r'''' polwieldzają
że nie ma krótkotermino\4/ych ryŻyk W kontynuac]|dzia]alnościspółki a lakże że n]e Występuje ryŻyko Wsp]ace
/obowiąlar ukladowycn w oe5pekryw e królhole'rinowej'
Społka tenn nowo reguluje Wszystk e swoje zobowiązania' W tym układowe' Na dz eń 31'12'2015 r' z całkowitej kwoty

zobowiązań ukladowych W Wysokości 30 772 tys' zł, poŻostały ]edyn e n eprŻelerminowane zobowiązania uk]adowe

Wobec bankóW w kwocle 8 730 tys' zł. zobowąŻania te będą nadal spłacane Żgodnie z zawańym Warunkam
u kład u, to jest W róWnych ratach kwarta nych, z czego ostatnia rata przypad a do zapłaty W d niu 30 '06'201 8 r'

x. lnne informacje mogące W istotny sposób Wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej'

finansowej oraŻ wynik finanso',ly społki

1. lnformacja o dywidendzie

W okres e 12 m]es ęcy 2015 r spółka nie zadeklarowa]a \Ąrypłaty' aniteż nie Wypłac la dywidendy'

Uchwałą Nr 5//2015 z dnia 19'06'2015 r' zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zysk za rok obloto\Ąl 2014 W

Wysokości 5 847 927'49 zlotych został W całośc przeznaczony na pokrycle straty z at Ubeg'ch Zgodnle z
obowiązującymi przepisam] Kodeksu spÓ]ek Hand o\Ąych do czas u pokrycia straty z at u b eglych zys k nie może być
prŻeznaczony na Wypłatę d}videndy

2' lnformacja o zmianach w stanie posiadania akcji pzez osoby zarządzające i nadzorujące

W okresje od stycznia do grudnja 2015 roku spó]ka otŻyma]a informację o zmian e W stanie posiadan]a akcji pżeŻ
osoby zarŻądŻa]ące spółką

abela oon stan na za e nadzoru acel

Lp.

zwĘks4nh (+!zmnieFzen a t)
wokresie0101.2015r

31'1Ż2a15l

stan na dzi.ń 31'12'2015 r i na
dzień pżekazania rapońu sA R

lł szl]
498 578 2,41% (+)350000

(.)
1.69%

848578

2
Zbigniew Ronduda (+)350000 (+) 1 69% 350000 169%

3 (.1350000 (.) 169"; 350!n0 16!%

4 Wceprz€Wodnczący Rady 100 0 0005 % 100 0000r,,

498 678 2,Ą105 % (+)1050000 (+)5,07% 'I 548 678 t,49Y!

Dodatkowe inforn']acie ]ob]aśnena do sprawoŻdania finansowego za 20'15r'
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spółka Akcyjna oDLEWNlE PoLsKlE z siedzibąw starachowicach

3. lnformacja o emisjiakcji, Wykupie i spłacie dłużnych i kapitałowych papieróW Wańościowych

W b ezącym roku obrotolvym nie m ała miejsca emis]a akc]i, Wykup ispłata dłużnych, a także kapitałowych paperów
Wańościowych

4. Postępowania toczące się przed sądem, organem Właściwym dla postępowania
arbitrażowego lub organem adminisilacji publicznej, których wańość stanowi co najmniej
10% kapitałów własnych

Na dzień 31 12'2015 r nie toczyly się przed sądem, organem Maśdvirym dla postępowań atb]trażowych ub też
olganem adm n stlac] publiczne] postępowania, których Ęczna Wartośó stanow co najmnie] 10% kapita]óW Wlasnych
społki

5' Najważniejsze zdarzenia wokresie 12 miesięcy 2015 r'

W okresie od 1 stycznia 2015 t. do 31 grL]dn]a 2015 r' W społce odlewnie Polskie s'A' Wystąpiły naslępu]ące
Żdarzenia mające WpłyW najeis}łuację majątkową fnansową

1) W dniu 10 lltego 2015 lok! spółka podpisała z Raiffeisen Bank Polska spólka Akcyjna z siedz bą W Warszawie
Aneks nr 6 do Umo\Ą1 o Lin]lt W eEyłelności Nr CRD/U36760/12 z dn a a1a2'2a12 l. W lamach niniejszeqo
aneksu na okres do 31 maja 2016 roku zosta]a zwiększona górna kwota limltu L]mowy do Wysokośc 14 000 tys
zł' ŻWększene górnejglanicy limitu umowy Ż kwoty 9 000 tys' Zł do kwoty 14 000tys zl zwa?ane byh ze
ŻWięksŻeniem kwoty na akredyływy z kwoty 1 000 tys' Żł do kwoty 6 000 tys' zł' Lmit na kred}ł W rachunku
bieżącym ltrzymany został na tym samym poz]omie 

' 
to jest do kwoty 8 000 tys' Żł' UtŻymany został róWnież

imit do kwoty 1000 tys' zł na Wa ltowe lransakcje term]nowe Łączna kwota zadłuŹen a Wynjkaiąca z
Wykorzystania ]mtu un]owy nie może pŹekroczyć 14 000 tys' zł. W zwązku z powyżsŻym ŻW]ększe| u uległo
zabezpieczenie hipotecŻne z kwoty 13 500 tys' zł do kwoty 21 000 rys' zł' ustanowone |a prawe WiecŻystego
użytkowania gruntu' położonelo W starachowicach pzy Al Wyzwoenia 70' dla którego sąd Rejonowy W

starachowicach V Wydzia] Ksiąg Wleczystycl] prowadŻi ks ęgę wieczystą l(W nt Kl1H/00023237/0 Wlaz z cesją
praw na Żecz Banku z poLsy ubezpieczeniowe] Ww' n eruchomościz zastrŻeżen em, że suma ubezpieczenla od
ogn a j innych zdaEeń losowych n e n]oże być n ższa niŹ 10 000 tys' Żł PoŻostałe Warunki umowy nie ule!ły
zrnian ie i n 

je od biegaią od powszechnie stosowanych dla tego lodzaju L] móW Z d niem 1 .06 201 6 l na d alsŻy
okres obowiązywania umowy tj do 27 slyczna 2017 t' górna kwota imtu umowy jak i ustanowonych
zabezpieczeń h potecznych ulegne obnżeniu do pozionru Wynikającego z Aneksu nl5 Ż dnia 9 grudna 2014
rokL] do t]mowy o Lmit Wjeżytelnośc Nr oRD/U36760/12 z dnia 1 lutego 2012 rck!'' to jest odpowednio do
kwoty 9 000 tys zł ] do kwoty 13 500 tys' Żł Z t}łU]U podpisana nne]szegoAneksu Bank ne pobrał prowizji

W dniu 1602'2015 l spółka otżymała Ż kanceari podatkowe]' ustanowionej pełnomocnikiem W sprawe,
decyŻję Dyrektora Urzędu Kontroli skarbowejW Kecach \Ąydaną w dniu 5'02'2015 r. W przedmiocie okrcśenia
zobowiązania podatkowego W podatku dochodowym od osób prawnych za 2008 rok W kwocie 2 122 tys Żł Wraz
z naeżnymiod tego zobowiąŻanla odsetkan]]' Decyzja Żostała Wydana W związku z pfowadzonym W spółce
postępowaniem kontrolnym od dnia 20 marca 2014 l', W zaklesie Żetelności dekarowanych podstaw
opodatkowan]a oraz plawd{owośc obliczania podatku dochodowego od osób prawnych za |ab 2aa8 2012'
U|Żąd Kontroli skarbowej uzna]' że spółka Za\Ąyźyła W 2008 r' koszty uzyskania przychodóW popŻez zajczenie
do n]ch stlal pon]esonych na transakcjach wautortych' W L]zasadnieniu decyz]i UKs Wskaza], że "Na bazie
pĘedstawianych fakÓw argan nie kwestionuje Wboru przez spdkę transakc)i opcyjnych iako farny
zabezpieczenja żródła przychodÓW przed nbkorzystnym ksńaftowanien sję W przyszłości kursem Wah't,'
Zdaniem spÓłki' takie stanowisko olganu, W związku ze znanymi Wylokarn] sądóW oraŻ uzasadnien em decyzi

Dooalhowe i1fo'""lJC-e oojaś1ie1ia oo so'avlo/daria f_ansol^ego Za 2015 r
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spółka Akcyina oDLEWN]E PoLsKlE z s edzibą W starachowicach

podalkowych W innycl] sprawach zw]ę'anych z transakcjami opcyinymi' powinno prowadzió do umorzenla
postępowan a W sprawie. Urząd Kontloli skarbowej uznał ]ednak' że dŻiałanla spółki' pode]mowane zgodnie z
dostępnymi W 2008 l informacjami analizarn dotyczącymi L]mocnenia sję złotego wobec innych Walut, byv
n eracjonalne spółka z ocz}Ą/istych powodów nie Zgadzał się Ż tak m stanowskien] itraktowała je jako plóbę
pzerzucenia na społkę konsekwencj globanego kryzysu gospodarczego z 2008 r, którego L]cŻestn cy rynkL],

iak i organy i nst}łucje państwowe' nie by]y W stanie przewidzieć

0d po!!ryŹsŻe] decyzji spółka odwołała sę W dniu 23'02 2015 r. do Dyrektola lzby skarbowej W Kielcach' jako

organu Wyższej nstanc] W postępowaniu admln]stracyjnym' NegaryWne skLrtki otŹymanej decyŻji LJ|Żędu

Kontroli skarbowej' ujęte zostały W księgach rachunko\Ą1ch spółki W 2014 r. popŹez utwolzen e stosownych

lezeMW kwocie 3 366 tys złiWksjęgach20J5lWkwocie193tys z]'

wdniu 1703'2015 l, pomimo Wniesionego odwołania do Dyrektora lzby skarbowej o uchylene W całośc
decyŻji UKs z dnia 5'02 2015 l i umorzenie postępowanla W splawie, spółka dokonała zap]aty zalegiego
zobowązania podatkowego od osób ptawnych Ża 2008 r' \4/ykazanego W decyzji, które Ęcznie z należnym do

dnia zapłaty odsetkam \Ąryniosło 3 559 tys zł'

W d nlu 07 '04 201 5 r spółka poprŻez zrealizowanie W okres e od d nja 12'tB 2014 l ' koiejnego zamóW]en a na

dostawę odlewóW żeliwnych do KoRDEL Antrebstechnk GmbH Z siedŻibą W Dij men' osągnęła Wańośó
przycl]odóW ze spŻedaży do tej spółki W ĘcŻnej Wysokości 13 311 tys' zł' Realzacja zamóWień odbyła się na

Warunkach rynkowych ne odb eqających od postanoweń ogólne pżyjętych W umowie dostaw' bez zapisóW

dotyczących kal umownych i WarL]nkóW,

W dniu o5'o5.2o15 r Bank BGZ BNP Paribas sA' z siedz|bą W Warszawie poinforn]ował, że na skutek
poĘczenia Banku Gospodarki Zywnośc]owej sA' oraŻ BNP Paribas Bank Polska sA' poprŻeŻ pzenlesienie
całego majątku BNP Pa bas Bank Polska s'A' na Bank Gospodarli Żywnoscowej s'A', W dn ! 30'04 2015 r

Bank nabył W drodŻe sukcesji un Wersalne] 1952896 sztuk akcji zwykłych na okazicela spółk] Akcyjne]

odlewnie Po]skie' W rłyn ku nabycia akcji Bank pŻekroczyl plóg 15% ogólnei liczby głosóW na Walnym

zgromadzeniu społki.
Bezpośtednio plzed dnier. nabyca Bank posiadał 1 303 586 akcji stanowących 6,31% kaptałL] zakładowego

społki L]prawniaiących do Wykonywania 6,3l% ogÓnei liczby głosóW na Walnym zglomadzeniu spÓłk' Po
dokonaniu nabyca Bank BGZ BNP Padbas s'A posiada 3 256 482 akcj spółki reprezentujących 3 256 482
g]osóW na Walnym ŻglomadŻenju Spółk 

' 
stanowiących 15'76% kapitału zakładowego społki uprawniających do

wykonywania 15'76% ogó nej liczby głosóW na wa nym zgromadzen u spółk '

W dniu 19 06'2015 r ' zwyczaine walne zglon]adŻenie akcionariuszy spółk odlewnie Po skie s'A' Żatwerdziło

sprawozdan]e finansowe i sprawozdanie zaŻądu z dzjała ności spółki za lok oblotowy 2014, LrdŻieliło

członkon] ZaŻądu icŻłonkonr Rady Nadzotczej spółki absolutorum z Wykonana przez nich obowązkóW W

2014 r', a takźe podięło uchwaĘ o pżeŻnaczeniu zyskL] za 2014l' na pokryc e straty z lat ubiegvch'

W dniu 1906'2015 l Rada Nadzorcza spółki podjęła uchwaĘ W sprawe wyboru begłelo lewldenta.

Podmiotem uprawnionym do prŻeprowadzenia badania sprawoŻdania fnansowego spółki odlewnie Po skie s.A.
za rok obrotowy 2015 oraz przeqląd! sprawozdania finansowego spółki za l półrocze 2015 roku jest spółka

Begli Rewidenci Kelce sp' z oo z sedzibą W Kielcach, działa]ąca pod adresem 25-324 Kielce u|

sandomierska 105, Wpisana na stę podrn]otóW uprawn]onych do badania sprawozdań fnansowych prowadzoną
pŻez Krajowąlzbę Bieg]ych RewidentóW pod nr473'
Społka Biegli Rewdenci Kecesp'zo'o zsjedzibąW KeLcach dotychczas pŻeprowadzała badanla oraz
przeglądy sptawozdań finansovirych spółki odlewne Poskie s'A' za lata 2013 2014' Wyboru podmiotu

uprawnionego do badania sprawozdania Rada Nadzolcza dokonała zgodnie z obowązującym przepisarnl i

normam zawodo\łymi,
W dn u 23'07 2015l' spółka otrzymała decyzję Dyrektora lzby skalbowejw Kelcach \ĄydanąWdniu ]7 07'2015

r', W przedmjocie jejodwołania od decyzji Dyrektora Użęd! Kontroli skalbowej W Klelcach Nr 1z2015/D z dn a
05'02'2015 r W sprawie określena spółce zobowiązania podatkowego W podatku dochodowym od osób

3)

4)

5)

6)

7)

8)
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e)

spółka Akcy]na oDLEWNlE PoLsK E z s]edzibąW starachowicach

plawnych za 2008 rck W kwocie 21221ys' z) .Maz z należnym odsetkan]i' które społka Wp]ac ła na konto
ŚWiętokrŻysk ego Urzędu skarbowego W dniu 17'03 2015 r. W kwoc e łącznej3 559 tys' zł
Przedmiotową decyz]ę Dyrektola UrŻędu Kontro Skarbowejw Kiecach, Dyrektol zby skarbowejW Kielcach
uchylł w całości i prŻekazał sprawę do ponownego lozpatŻenia pŻez organ pieMszej instancji'
W dniu 14 08'2015 r swiętoklzysk UŻąd skarbowy W Kle cach zwócł na rachunek spólki kwotę 3 559 tys' zł,
zaplacanąplzez spólkę 17'03'2015 l tytułem zaegłego zobowązana podatkowego od osób prawnych za
2008 r' Wraz z odsetkami Wykazanego W decyzii l'JKs z dnia 5'02'2015 r', a następnie uchylone] pżez Dyrektora
zby skarbowejWdniu 17 07 '2015l' i pŻekazanej do ponownego rozpatrŻenia'

W dniu 20.08 2015 roku spolka podpisala z cLMs GUss GmbH z siedzibąW N emcŻech tŻy umowy o dz elb
na śWiadcŻen e usług odlewniczych W zakładach kontrahenta o ączne] Wadości 4096 tys' euro, co po
przeliczenlu Wg średniego kurcu NBP z dnia podpisan a umóV/ Wynosi 17 182 tys' zl Usług W lamach UmóW W

zakładach cLAAs GUss realzowa|e będąW okresie od 01'10'2015 do 30'09'2017 PŻed.I otowe umowy
realizowane będąW lamach oddeLegowania placownlkóW Własnych zgodnie z Dyrektywą 96,ł1ME Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 1996 r' dotyczącą de egowanla pracownikÓW W ramach śWiadcŻenia
usług olaz Dyrelłlywą Parlamentu Eurcpe]skiego iRady W sprawie egzekwowan a dyrektywy 96/71^łE
dotyczącej delegowana placownikóW W ramach śWiadczenia usług' zmien ająca rozpożądzen e (UE) nr
102412012 w sprawie Współpracy admlnistracyjnej za pośrednictwem systen]U wymiany informacji na rynku
Wewnętznyr. ('rozporządzenie W sprawie ll\'4l )' zawarte L]mowy pod egają prawu niem eckiemu i n e zawerają
postanowień dotycŻących kar L]mownych oraz innych odbiegających od ogónie pżyjętych W tego rodzaju
umowach.
z dnjem 30'09'2015 l' Pan Tadeusz PieLa _ członek Rady Nadzorczej spółkizrczygnowa] z pełnienia te] funkcji
sklad Rady Nadzorczej został uzupełniony W dniu a2'112a15 l M Nadzwyczajnym Wa nym ZgromadzeniL]

społk poprzez Wybór Pani E\Ą1 Nłajkowsk ei na członka Rady Nadzorczej' Kadencja obecnej Rady Nadzorczej
upłyn e 16'05'2016 r'

W dn u 1 0 1 1 .2015 r poprzez zrea izowanie ko ejnego zamóWienia na dostawę od LeWóW żel Wrych do KoRDE L
Antriebstechn]k GnrbH z siedzibą W DLjlmen' spółka odlewnie Polske s'A osiągnqh Wańośó pzychodóW Że
sprŻedaży do tego podmiotu W Ęczne] !Ąysokości ]3 B02 tys' zł' Reaizacja zamÓWeń odbyła sję na Warunkach

rynkowrych nie odbiegających od postanowień ogó nie pŻyjętych W Umowie dostawy, bez zapisóW dotyczących
kar Umownych WarunkóW
W dn u 04'12'2015 r. spółka podpisa]a z Bankem lMillenn Um sA' z s]edzibą W Warszaw e:

a) UmoWę o Kled!,t Rewolwlngowy Nr 9013/15/475/04 na kwotę 9 500 tys' Żł na okres 24 r.iesięcy do dn a 01
grudnia 2017 r' na fnansowan e bieżącejdzja]a ności Zabezp eczenle kredytLl stanowI

Weksel in b anco do kwoty 16 150 tys' zł
' zastaw rcjestrovly na zbiorŻe środkóW tMałych W skład klórcgo Wchodzą dwie in e technolog]czne

stacja pżerob! mas formerskich' nl inwentaŻowy 1902/5 oraz automatyczna linia iormielska HWs
nr inwentaŻowy 1903/5 o Ęczne] Wańośc 17269 tys. zł ustalonej na podstawie polis

ubezpeczen owych Zastaw rejestlo\ły zabezpiecza WeŻ}łe]ności Banku z tlułu L'JmoWy o Kred}ł
ReWo W ngowy do naiwyższej kwoty zabezpieczenia rtynoszącei 15 200 tys. zł'

b) A|eks NI 2 do UmoWry o Linię na Akredtływy Dokumentowe N 641ah3l424la4 z d|ia 20j12a13 l z
późniejszymi zm anam rczszeŻający zakles umowy o gwarancje bankowe omz zmien aiący lin]lz kwoty
1500tys'zł' Nakwotę1000tys' zł naokresdo dna 19 11 '2016 l 

' 
zabezpieczanej Weks em in b]anco do

kwoty 1 700 tys' zł'
c) Umowę o limit skalbowy W ran]ach Un]owy o Zawielan e iRozlczanie Kasowych Term nowych Transakc]i

Wyn] any Walutowejoraz TransakcjiSWAPA Wa utowego Wraz z umową pEeMaszcŻen]a KWot Peniężnych
Dla Przedslęb orstw Posiada]ących Rachunek Rozlicze]] oW W kwoce 1000 tys' zł na oktes do dna
a312'2016l' której zabezpiecŻeniem ]estwekselin b anco do kwoty 1 700 tys' zł'

1ą

11)

12)

13)

14) W d niu 07 ' 12.201 5 r' spółka pod pisa]a z Raiffelsen Ban k Po ska spółka Akcyjna z siedzibą W Warczawie Aneks
nr7doUn]owyoLjmt WeŻyteności Nr CRD/U36760/12 zdnia 1.02.2012r' W lamach nnejszego aneksu
okles obowiązywania umowy' na dotychczaso\łych Waru|kach, uleg wydłużen U o rck 1i' do dn]a 26 stycznia
2018 roku spółka w miejsce ośWiadczenia o poddaniu się egzekucji Wystawila Weksel in banco z deklaracją
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spółka Akcy]na oDLEWNlE PoLsK]E z siedŻibąW starachowicach

Wekslową do kwoty 2] 000 tys' zł Pozostałe Warunk urnowy nle odbegająod powszechnie stosowanych dla
tego lodzaju umóW Z t}łUłu podpisania niniejszego Aneksu Bank pobrał 16tys.zł prowizj]'

15) w d|i| 2212'2015 r' Wiceprezes Żażądu spółki Pan Leszek Walczyka nabyl na Gie]dzie Pap]eróW
Wańościowych W Warszawie Wtrybie sesyinyn], W transakcjj pak etowei 350 000 szt' akcj odewni Polskjch
s'A' Ż s edzibąW starachowcach po cenie 2,40 PLN za akcię, za ]ączną cenę 840 tys' zł' Pżed nabyciem Pan
Leszek Wa]czyk posjadal 498 578 szt' akc]' co stanowlło 2'41% ogólnej lczby akcji i dawało tyle samo głosów

na zgromadzen ! spółk ' W \Ąyn]ku nabyc]a stał się posiadacŻem 848 57B szt. akc] spólki, co stanow 4,11%

akcjiW kapltae zakładowyn] idaje tye samo g]osóW na zgromadzeniu spółki
16) Wdnju 23 ]2'2015I' Prezes Zarządu spółkiPan Zbign]ew Ronduda nabył na Gie]dze PapieróW Wańościowych

WWarszawe Wtrybie sesyjnym, W transakci pakietowe]350 000 szt' akcjl odlewn i Po s kich s.A zsiedzbąW
starachowicach po cenie 2'40 PLN za akcję, za Ęczną cenę 840 tys' złco sianowi 1'70% akcji W kapitale
zakŁdowym te]że spółk idaje tye samo głosóW na zgromadzenju spółk. Przed nabyciem Pan Zbgniew
Ronduda n e posiadał akcii spółk'

17) w d|i| 23'122a15 l' WceprcZes ZarŻądu społk Pan Ryszald Pisarski nabył na Giełdz]e PapieIóW
Wańościowych W Warszawie Wtrybie sesy]nym' W transakcji pakietowej 350 000 szt akcj odlewni Polsk]ch
s'A' z s edzibą W starachowicach po cenie 2'40 PLN za akcję, za lączną cenę 840 tys' zł co stanowi 1 ,70% akcji
W kapitae zakładowym tejze spółki daje tye samo głosóW na Żgromadzeniu społki' Przed nabyciem Pan
Ryszard Pisarsk n e pos adał akcji spółkj

18) W dniu 23'12.2015 r' Bank BGŻ BPN PAR|BAS sA zawiadomł, że na skutek zawarcia szeregu lransakcji
pakietowych, Żby] 1 050 000 sztuk akcii z!Ąykvch na okaziciela spółki odewnie Poskie s'A' z siedzbąW
stalachowicach, reprezentujących 1050000 glosóW na Walnyn] zglomadzeniu spółki stanowiących 5,081%
kapitałL] zakladowego spółki upta\łn ających do Wykonywan]a 5'081% ogólnej licŻby głosóW na Walnym
ŻgromadŻen u spółki Przed dokonanem zbycia Bank posiada] 3256 482 akcji spó]kj stanowących 15'76%
kapjtałL] zak]adowego spółki iuprawniających do Wykonywan a 15,76% ogólnej liczby głosóW na Wa]nym
zgrcmadŻen L] spółk]' Po dokonaniu zbyca Bank posadał 2206 4B2 akc) spó]k stanowiących 10679%
kap]tału zakładowego SpÓ]kl uprawn ających do Wykonywanja 10'679% ogó nej liczby głosóW na WaLnym

ŻgromadŻeniu SpÓłk '

]9) W dn:u 29.12'2015 l. Bank BGZ BPN PAR BAs sA zawiadomil, że na skutek zawalc]a szeregu transakcj]
paketowych' Żbył 2206 482 akq ŻWyk{ych na okaziciela spółki odlewne Poskie sA z sedzibą W

Starachowicach, stanowiących 10,679 % kapitalu zakladowego spółki iuptawniających do Wykonywania
10,679% ogó nej ]czby glosóW na Wahym zlromadzeniu spó]k ' Bank po nformował róWnież' że po dokonan u

Zbycia nie posiada jakchkolwiek akcji społk nie jest stroną jak]ch kolw]ek umÓW, których pżedmiotem byłoby
przekazanie uprawnienia do \łykonywan]a prawa głosu z akcji Banku, a takŻe że nie ma zamiaru ŻWększania
udziału W ogólnej liczb e głosóW na Walnym zgron]adzeniu społki W okresie 12 mies ęcy od złożenia nin ejszego
ŻaWadom enia

6' zysk iWańość księgowa prŻypadająca najednąakcję

Żysk najednąakcję zwykłą!łyjczono dzieląc zysk netto za2015r'Wkwoce1'19'15635'75zł
(rok 2014 5 847 927,49 zł) pŻez średnloważoną lczbę akcji' któta za 12 n.cy 2a15 r Wyniosła 20 664121
sźuk (rck2014i 20664 121 sztuk)' Żysk pżypadający na]ednąakc]ę \ĄYniósł za 2a15l: 0'58Ż] \za 2a14l'
D,28 zl).

Średnioważona liczba akcii' to ]iczba akcji z\Ąyk'ch \łystępu]ąca W ciągu danego okresu, tj' jczba akcji na początek
daneqo okresu 

' 
skorygowana o llcŻbę akcjizwykłych odkupionych lub Wyemtowanycl] w cą9u tego okresu , Ważona

WskaŹnikem odzwierciedlającym okres !Ąystępowania tych akcji Wskaźnik odzwerciedla]ący okres Występowania
akcj jestto liczbadni, przez jaką określone akcje \Ąyslępują, do ca]kowite] czbydn WdanymokresLe'
Wokrese 12 m_cy 2015 roku czba akcjiW kaptale podstawowym społkinie pod egala zmianom'
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WańośĆ kslęgową na jedną akcję na dzień 31'12'2015 f' Wyliczono dŻ]eląc Wańość kapitału W]asnego nadzeń
3l'122015r.Wynoszącego43594545,58zł(nadzień3l'12'2014r'i31 668591'54 zł) przez liczbę akcjizwykvch
Występljących na dzień 31 '12.2015l ', 

t]' 20 664121 sńuk (na dzleń 31.12'2014 r'| 20 6e4 121 sztuk)'
Wańośó księgowa na jedną akcję Wyi iosła na 31 .12'2015 l.'. 2,11 ( na 31 '12 2014 l '| 1 ,53 zł) '

W opisywanym okles]e spó]ka nie emitowała obligacji Żamiennych na akcje oraz opcj na akcje. Kapltał zakładowy
dzleli się W całości na akcje zwykle (nie ma akcji UprŻywi]ejowanych)' z uwagi na brak elementóW rozwadniających
akcje z\Ą1kłe' W niniejszym raporc e n]e preŻentujemy roŻWodn onego zysku na jedną akcję zvlykłą irczwodnionei
Wańości księgowej na jedną akcję.

Starachowice, dn. 19 lutego 2016 r

Gk'*Ńffi;;G
//laa',

Teodordwaksfundzka

na oDLEWNlE PoLsKlE 7 s edzioą w slarac.row cac1
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