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„INFORMACJA DODATKOWA” 
 
1. Raport sporządzono na podstawie ksiąg rachunkowych  zgodnie ze stosowanymi w sposób ciągły 

zasadami rachunkowości, zgodnymi z przepisami Ustawy o Rachunkowości z 29 września 1994 r. 
z późniejszymi zmianami oraz wymogami wynikającymi  z Rozporządzenia Rady Ministrów dot. 
emitentów papierów wartościowych. 
Stosowane w Spółce zasady (polityka) rachunkowości, sposób wyceny składników majątkowych 
oraz pomiar wyniku finansowego, określone zostały w Zakładowym Planie Kont (ZPK) i 
przedstawione we wprowadzeniu  do sprawozdania finansowego za   2007 rok.  

2.   W  okresie I kwartału 2008 roku w porównaniu do analogicznego okresu  2007 roku  Spółka 
osiągnęła 107,55 % dynamikę przychodów ze sprzedaŜy, będącą głównie wynikiem wzrostu 
poziomu produkcji odlewniczej w kraju.  
Około 90 % przychodów Spółki stanowiły przychody w EURO oraz PLN na bazie cen 
indeksowanych relacją EUR/PLN. Negatywny wpływ na poziom przychodów osiągniętych przez 
Spółkę w okresie 3 miesięcy 2008 r. w stosunku do 3 miesięcy 2007 r. miała aprecjacja PLN w 
stosunku do EUR. Średni kurs NBP za I kwartał br. wynosił 3,5574 PLN/EUR i był o 8,93 % niŜszy 
od średniego kursu NBP za I kwartał 2007 r., który wynosił 3,9063 PLN/EUR. Negatywne dla 
Spółki skutki aprecjacji zostały częściowo zrekompensowane zwiększeniem skali prowadzonej 
działalności. Analiza osiągniętych wyników za 3 miesiące 2008 r. w stosunku do 3 miesięcy  2007 
r. wskazuje na wyŜszy poziom zysku brutto ze sprzedaŜy o 27,80 %, zysku brutto o 30,29 % i  
zysku netto o 73,75 %,  spadek wykazał jedynie zysk z działalności operacyjnej o 16,86 %, 
głównie za sprawą wyŜszych kosztów sprzedaŜy i ogólnego Zarządu oraz ujemnego wyniku z 
pozostałej działalności operacyjnej, na który wpłynął stwierdzony podczas inwentaryzacji niedobór 
wyrobów gotowych i produkcji w toku.    
Na  poziom zysku netto miał wpływ  niŜszy podatek dochodowy o 61,77 % w stosunku do podatku 
za I kwartał  2007 r. Na niŜszy podatek dochodowy wpłynął spadek podatku dochodowego 
odroczonego w wyniku zmniejszenia się dodatnich róŜnic przejściowych będących podstawą do 
utworzenia rezerwy na ten podatek.  
W Spółce w okresie I kwartału 2008 r. utworzono rezerwy na łączną kwotę 1491 tys. zł. 
Utworzenie rezerw dotyczyło.:  urlopów w wys. 231 tys. zł., nagród jubileuszowych  w wys. 93 tys. 
zł., prowizji eksportowej w wys. 47 tys. zł.,  kosztów braków jakościowych w wys. 287 tys. zł., na 
naleŜności w wys. 269 tys. zł. i innych kosztów w wys. 564 tys. zł.  
Rozwiązano w okresie I kwartału rezerwy na wartość 48 tys. zł. w tym całość dot. rezerw na 
badanie bilansu. Wykorzystano rezerwy na wartość 674 tys. zł. w tym: na koszty braków 
jakościowych na wartość 75 tys. zł., na inne koszty 599 tys. zł. 

 
3. Nietypowym zdarzeniem, które wpłynęło na wynik finansowy Spółki w okresie I kwartału 2008 r. 

po stronie pozostałych przychodów operacyjnych było obciąŜenie karami umownymi za 
opóźnienia w dostawie wykonawcy inwestycji w wys. 185 tys. zł.  

 
4. Nie wystąpiły zjawiska cykliczności i sezonowości działalności. 
 

 5.    Nie miały miejsca emisja akcji, wykup i spłata dłuŜnych i kapitałowych papierów wartościowych. 
 
6. Nie wypłacano teŜ w bieŜącym roku dywidendy. Uchwałą Nr 7 /2008 Zwyczajnego Walnego 

Zgromadzenia Akcjonariuszy zysk netto Spółki Akcyjnej Odlewnie Polskie za rok 2007 został 
przeznaczony: na pokrycie strat z lat ubiegłych w kwocie 2.804.612,36 zł., na kapitał zapasowy w 
kwocie 623.239,55 zł. i na kapitał rezerwowy, z którego Spółka finansować będzie zakup akcji 
własnych w celu ich zaoferowania uprawnionym pracownikom w ramach programu opcji 
menedŜerskich w kwocie 1.140.000,00 zł. 

 
7. W okresie od stycznia  2008 r. do dnia przekazania niniejszego raportu w Spółce Odlewnie 

Polskie wystąpiły następujące zdarzenia  mające wpływ na jej sytuację majątkową i finansową: 
 
- w dniu 02 stycznia 2008 r. Spółka zwrotnie podpisała umowę z kontrahentem niemieckim na 

usługowe wykonanie produkcji odlewniczej w jego obiektach fabrycznych, połoŜonych na terenie 
Niemiec na kwotę 1.178.000,00 EUR, co w przeliczeniu według średniego kursu ustalonego przez 
NBP stanowi kwotę 4.237.855,00 PLN. Umowa będzie realizowana w okresie od stycznia 2008 r. 
do grudnia 2008 r. 
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- w dniu 30 stycznia 2008 r. Zarząd Spółki podał do wiadomości stałe terminy przekazywania 
raportów okresowych za rok 2008. 

-  w dniu 05 lutego 2008 r. Zarząd Spółki został poinformowany przez LEGG MASON Zarządzanie 
Aktywami S.A. oraz LEGG MASON Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., Ŝe w wyniku 
transakcji sprzedaŜy na rynku regulowanym zbyła z rachunku Funduszu akcje Odlewni Polskich 
S.A. z siedzibą w Starachowicach. Przed dniem 5 lutego 2008 r. na rachunkach wszystkich 
klientów dla których LEGG MASON Zarządzanie  Aktywami S.A. świadczy usługi zarządzania 
portfelem maklerskim instrumentów finansowych na zlecenie znajdowało się 714.346 akcji Spółki, 
(w tym na rachunku Funduszu 664.672 akcji Spółki) co stanowiło 5,61 % kapitału zakładowego 
Spółki.  Przed dniem 05 lutego 2008 r. akcje Spółki na rachunkach Klientów dawały łącznie 
664.672 głosów Spółki (w tym Funduszowi dawały 664.472 głosów Spółki), co stanowiło 5,22 % 
ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Wynika to z tego, Ŝe Fundusz jako jedyny 
z Klientów posiadających na rachunku akcje Spółki udzielił pełnomocnictwa LEGG MASON 
Zarządzanie Aktywami S.A. do wykonywania prawa głosu na walnym zgromadzeniu Spółki.  Na 
dzień 05 lutego 2008 r. na rachunkach Klientów znajduje się 614.346 akcji Spółki ( w tym na 
rachunku Funduszu jest 564.672 akcji Spółki), co stanowi 4,83 % kapitału zakładowego Spółki. 
Akcje na rachunkach Klientów dają łącznie 564.672 głosów Spółki. Na dzień 05 lutego 2008 r. 
akcje Spółki na rachunkach Klientów dają łącznie 564.672 głosów Spółki (w tym Funduszowi dają 
564.672 głosów Spółki), co stanowi 4,44 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. 

- w dniu 11 lutego 2008 r. Spółka zwrotnie podpisała umowę z kontrahentem niemieckim na 
usługowe wykonanie produkcji odlewniczej w jego obiektach fabrycznych, połoŜonych na terenie 
Niemiec na kwotę 396.720,00 EUR, co w przeliczeniu według średniego kursu ustalonego przez 
Narodowy Bank Polski stanowi kwotę 1.437.276,90 PLN. Umowa będzie realizowana w okresie od 
lutego 2008 r. do lipca 2008 r.    

- w dniu 20 lutego 2008 r. Zarząd Spółki podał do publicznej wiadomości prognozę wyników 
 finansowych na okres od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r. Prognozowane wyniki to: 

 > przychody ze sprzedaŜy produktów, towarów i materiałów  na wartość 150.000 tys. PLN 
 > zysk brutto                                                                                                   8.300 tys. PLN 
 > zysk netto                  6.000 tys. PLN 
 > nadwyŜka finansowa (zysk netto + amortyzacja)            10.060 tys. PLN.   
 Przy sporządzaniu prognozy Zarząd Spółki przyjął następujące załoŜenia: 
 - Średnioroczny kurs EUR/PLN ukształtuje się w 2008 roku na poziomie 3,60 PLN. 
 - Nie ulegnie pogorszeniu dotychczasowa dobra koniunktura na rynku Unii Europejskiej w 
branŜach przemysłowych, głównych odbiorców produkcji odlewniczej Spółki i świadczonych przez 
nią usług poza granicami Polski, w ramach umów o dzieło realizowanych w branŜy odlewniczej i 
przetwórstwa stali. 

 - Ceny podstawowych surowców i materiałów uŜywanych do produkcji, w tym przede wszystkim 
ceny surówek odlewniczych, złomu i modyfikatorów, utrzymają się na poziomie cen z IV kwartału 
2007 roku. 

 - Ceny energii elektrycznej w dostawach przemysłowych do Spółki nie będą wyŜsze w 2008 r. od 
poziomu uwzględniającego podwyŜkę z 01.01.2008 r. 

  - Nie dojdzie w Spółce, na bazie ogólnokrajowych tendencji do wzrostu średniej płacy, powyŜej 
poziomu uwzględniającego uzgodnienia zawarte ze związkami zawodowymi i ujęte w 
porozumieniu płacowym z dnia 12.12.2007 r. 

  - Nie ulegnie istotnemu pogorszeniu, w związku z sytuacją na rynku pracy, skuteczność Spółki w 
pozyskiwaniu wysokokwalifikowanej kadry na stanowiskach robotniczych i nierobotniczych 
zarówno w krajowej jak i zagranicznej działalności Spółki prowadzonej na terenie Unii 
Europejskiej. 

  - Spółka osiągnie na zakładanym poziomie efekty ekonomiczne z wdroŜonych instrumentów 
finansowych zmniejszających negatywne dla jej działalności gospodarczej skutki aprecjacji PLN. 

  Prognozowane parametry ekonomiczne będą monitorowane przez Spółkę na bieŜąco w okresach 
miesięcznych, poprzez porównanie rzeczywistych wielkości z wielkościami prognozowanymi. 

  Spółka będzie dokonywała oceny moŜliwości realizacji prognozowanych wyników w okresach 
kwartalnych. Kryterium oceny moŜliwości realizacji prognozowanych wyników będą uzyskane 
wielkości poszczególnych kategorii ekonomicznych prezentowane w rachunku zysków i strat oraz 
w bilansie, w odniesieniu do upływu czasu i prognozowanych wielkości. W przypadku stwierdzenia 
podstaw do korekty prezentowanej prognozy Spółka poinformuje o tym opinię publiczną 
niezwłocznie, w trybie wynikającym z obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa. 

     -  w dniu 18 marca 2008 r. Spółka zwrotnie podpisała umowę z kontrahentem niemieckim na 
wykonanie usługi obróbki stali Ŝelbetowej w jego obiektach fabrycznych na terenie Niemiec na 
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kwotę 2.093.300,00 EUR, co w przeliczeniu według średniego kursu ustalonego prze NBP stanowi 
kwotę 7.414.468,60 PLN. Umowa będzie realizowana w okresie od dnia 26 marca 2008 r. do 31 
grudnia 2009 r.   

- w dniu 27 marca 2008 r. Zarząd Spółki podał do publicznej wiadomości, Ŝe na podstawie art. 395 i  
      399 par. 1 Kodeksu Spółek Handlowych zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, 
      które odbędzie się w dniu 21 kwietnia 2008 r., o godz. 10,00 w siedzibie Spółki w Starachowicach, 
      Al. Wyzwolenia 70, podając porządek jego obrad, 
- w dniu 02 kwietnia 2008 r. Zarząd Spółki poinformował, Ŝe zmienia datę przekazania raportu 

rocznego Spółki za rok 2007 z dnia 20 maja 2008 r. podanego w terminarzu raportem bieŜącym nr 
6/2007, na dzień 04 kwietnia 2008 r., 

- w dniu 04 kwietnia 2008 r. Zarząd Spółki przekazał do publicznej wiadomości treść projektów 
uchwał dotyczących Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na dzień 21 
kwietnia 2008 r., 

- w dniu 17 kwietnia 2008 r. Zarząd Spółki przekazał listę akcjonariuszy uprawnionych do wzięcia 
udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, 

- w dniu 21 kwietnia 2008 r. odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki 
Akcyjnej Odlewnie Polskie, które: 
� zatwierdziło sprawozdanie z działalności Spółki i sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 

1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2007 r., 
� udzieliło absolutorium Przewodniczącemu i Członkom Rady Nadzorczej z wykonania 

obowiązków, 
� udzieliło Prezesowi i Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków, 
� podjęło uchwałę w sprawie utworzenia funduszu rezerwowego, z którego moŜliwe będzie 

finansowanie przez Zarząd Spółki zakupu akcji własnych w celu ich zaoferowania 
uprawnionym pracownikom w ramach programu opcji menedŜerskich, 

� podjęto uchwałę o sposobie podziału zysku osiągniętego w Spółce za rok 2007 w następujący 
sposób: 
- kwotę 2.804.612,36 zł. na pokrycie straty Spółki z lat ubiegłych, 
- kwotę 623.239,55 zł. na kapitał zapasowy Spółki, 
- kwotę 1.140.000,00 zł.  na kapitał rezerwowy, z którego Spółka finansować będzie zakup 
  akcji własnych w celu ich zaoferowania uprawnionym pracownikom w ramach opcji 
  menedŜerskich, 

� podjęto uchwałę o zmianie Statutu Spółki i upowaŜniono Radę Nadzorczą do ustalenia 
jednolitego tekstu Statutu z uwzględnieniem uchwalonych zmian, 

� podjęto uchwałę o zmianie uchwały nr 9/2007 ZWZA z dnia 10 kwietnia 2007 r.  dot. zasad 
programu opcji menedŜerskich, 

- w dniu 22 kwietnia 2008 r. Zarząd Spółki poinformował, Ŝe na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu  
Akcjonariuszy Spółki, które odbyło się w dniu 21 kwietnia 2008 roku akcjonariuszami, którzy  
posiadali co najmniej 5 % ogólnej liczby głosów na tym Zgromadzeniu byli: 
1. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością OP INVEST z siedzibą w Starachowicach, 
    posiadająca 5.422.754 akcje i taką samą liczbę głosów na Zgromadzeniu, co stanowiło 91,82 %  
    ogólnej liczby głosów na tym Zgromadzeniu i 42,65 % ogólnej liczby akcji przysługujących 
    akcjonariuszom Spółki ze wszystkich wyemitowanych przez Spółkę akcji,  
 2. Pan Leszek Walczyk posiadający 482.683 akcje i taką samą liczbę głosów na Zgromadzeniu,  
   co stanowiło 8,17 % ogólnej liczby głosów na tym Zgromadzeniu i 3,80 % ogólnej liczby akcji  
   przysługujących akcjonariuszom Spółki ze wszystkich wyemitowanych przez  Spółkę  akcji, 

- w dniu 23 kwietnia 2008 r. Spółka zwrotnie podpisała umowę z kontrahentem niemieckim na  
wykonanie usługi oczyszczania odlewów w jego obiektach fabrycznych, połoŜonych na terenie 
Niemiec na kwotę 314.300,00 EUR, co w przeliczeniu według średniego kursu ustalonego przez 
NBP stanowi kwotę 1.070.946,00 PLN. Umowa będzie realizowana w terminie od kwietnia 2008 r. 
do  kwietnia 2009 r., 

- w dniu 25 kwietnia 2008 r. Zarząd Spółki Odlewnie Polskie poinformował, Ŝe Rada Nadzorcza w 
dniu 24 kwietnia 2008 r. ustaliła tekst jednolity Statutu Spółki, uwzględniający zmiany 
wprowadzone Uchwałą Nr 8/2008 podjętą przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 
Spółki w dniu 21 kwietnia 2008 r. 

 
 
8. W okresie od stycznia do marca 2008 r. nie wystąpiły zmiany w strukturze Spółki w wyniku 

połączenia jednostek gospodarczych, przejęcia lub sprzedaŜy jednostek, inwestycji 
długoterminowych, podziału, restrukturyzacji i zaniechania działalności.  
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9.   Na koniec marca  2008 r. nie wystąpiły w Spółce zobowiązania warunkowe.  
 
 
 
 
 
 
 
 


