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1. Informacje ogólne o Spółce 

Firma Spółki brzmi:  Spółka Akcyjna ODLEWNIE POLSKIE.  
Spółka mo�e u�ywa� w obrocie skrótu: ODLEWNIE POLSKIE S.A.   
 
Siedziba Spółki:  Starachowice. 
Adres Spółki:  27-200 Starachowice, Aleja Wyzwolenia 70 
 
tel.  (041)  275 86 00    fax  (041)  275 86 82 
e-mail: zarzad@odlewniepolskie.pl   www.odlewniepolskie.pl 
 
Spółka została zarejestrowana w S�dzie Rejonowym w Kielcach, X Wydział Krajowego Rejestru 
S�dowego (KRS) pod numerem KRS 0000024126 
REGON  2 9 0 6 3 9 7 6 3 
NIP   664-00-05-475 
Podatnik VAT UE PL 6640005475 
 
Oddział Spółki 
W Spółce Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE funkcjonuje Oddział na terenie Republiki Federalnej 
Niemiec z siedzib�  w:  65205 Wiesbaden,  Bahnstrasse 9A, zarejestrowany w Rejestrze 
Handlowym S�du Rejestracyjnego Wiesbaden pod numerem HRB 20985. 
 

2. Kapitał zakładowy Spółki 

Na 31.12.2008 roku kapitał zakładowy Spółki wynosił 38.141.667 zł i dzielił si� na 12.713.889 
akcji zwykłych na okaziciela o warto�ci nominalnej 3,00 zł ka�da. Wszystkie akcje Spółki były 
wprowadzone do obrotu publicznego i dopuszczone do obrotu publicznego i giełdowego.  
 

 

3. Notowania akcji Spółki  

Akcje Spółki notowane s� na Giełdzie Papierów Warto�ciowych w Warszawie S.A. od marca 
1998 roku. Kurs akcji Spółki na Warszawskiej Giełdzie Papierów Warto�ciowych w 2008 roku 
spadł z 5,90 zł (kurs zamkni�cia w ostatnim dniu grudnia 2007 roku) do 1,55 zł (kurs zamkni�cia 
w ostatnim dniu grudnia 2008 roku). 
Spółka w 2008 roku nie umarzała akcji i nie zmieniane były prawa przysługuj�ce 
akcjonariuszom. 
 
 

Struktura własno�ci Spółki na 31.12.2008 r.

OP Invest Sp. z 
o.o.

43,60%

Pozostali 
Akcjonariusze

49,67%

OFE POLSAT
6,73%
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4. Nabycie akcji własnych 

W 2008 roku Spółka rozpocz�ła wykup akcji własnych na potrzeby zwi�zane z realizacj� 
programu opcji mened�erskich wprowadzonego uchwał� Nadzwyczajnego Walnego 
Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 05.08.2004 roku, z pó�niejszymi zmianami.  
W 2008 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy dziel�c zysk za 2007 rok 
przeznaczyło kwot� 1.140 tys. zł na kapitał zapasowy jako kapitał rezerwowy, z którego Spółka 
finansowała zakup akcji własnych, w celu ich zaoferowania uprawnionym pracownikom w 
ramach programu opcji mened�erskich.  
Do ko�ca 2008 roku Spółka nabyła ł�cznie 198.650 akcji własnych Spółki po �redniej cenie 
4,20 zł, co stanowiło 1,56% w kapitale zakładowym Spółki i dawało tyle� samo głosów i procent 
na walnym zgromadzeniu. 
 
 

5. Charakterystyka działalno�ci Spółki 

Przedmiotem działalno�ci ODLEWNI POLSKICH S.A. jest produkcja odlewów ze stopów 
�elaza, a zwłaszcza z �eliwa sferoidalnego  oraz działalno�� usługowa i handlowa z tym 
zwi�zana, a tak�e handel materiałami i towarami odlewniczymi.  
Spółka oferuje kompleksow� obsług� klientów od projektu do dostawy w zakresie produkcji 
odlewniczej, obejmuj�cej: 

- produkcj� odlewów, 
- projektowanie technologii wykonywania odlewów, 
- wykonywanie oprzyrz�dowania odlewniczego (drewnianego, �ywicznego, metalowego), 
- obróbk� mechaniczn� zgrubn� i na gotowo, obróbk� ciepln� i cieplno-chemiczn�, 
- monta� podzespołów odlewniczych, 
- malowanie (gruntowanie, malowanie nawierzchniowe na gotowo natryskowe i 

zanurzeniowe,  malowanie proszkowe, kataforeza), 
- pakowanie i wysyłk�. 

 
W 2008 roku ODLEWNIE POLSKIE S.A. prowadziły działalno�� produkcyjn� w swoich 
obiektach fabrycznych w Starachowicach oraz usługow� w bran�y metalowej i odlewniczej na 
terenie Niemiec. 
 
 

6. Zasady sporz�dzenia sprawozdania finansowego 

Zasady sporz�dzenia sprawozdania finansowego zaprezentowane zostały we wprowadzeniu do 
sprawozdania finansowego. 
 
 

7. Omówienie  podstawowych wielko�ci ekonomiczno-finansowych 

 
Prezentowane dane dotycz� okresu od 01.01.2008 roku do 31.12.2008 roku i s� porównywalne 
do danych za okres 01.01.2007 roku do 31.12.2007 roku. Dane podawane s� w tys. zł. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2008 r. –Sprawozdanie Zarz�du z działalno�ci Spółki ODLEWNIE POLSKIE S.A. 
��

Rachunek zysków i strat 
 

Lp. 
Rachunek zysków i strat  

 
2008 rok 
w tys. zł 

2007 rok 
w tys. zł 

Dynamika 
2008/2007 

A 
Przychody ze sprzeda�y produktów, towarów  
i materiałów 141 012 137 081 102,87% 

B 
Koszty sprzedanych produktów, towarów  
i materiałów 129 232 123 565 104,59% 

C 
Zysk (Strata) brutto ze sprzeda�y  11 780 13 516 87,16% 

D Koszty sprzeda�y 2 822 2 422 116,52% 

E Koszty ogólnego zarz�du 7 704 7 082 108,79% 

F 
Zysk (Strata) ze sprzeda�y  1 254 4 012 31,26% 

G 
Pozostałe  przychody  operacyjne 2 913 2 358 123,52% 

H Pozostałe  koszty  operacyjne 4 714 594 793,60% 

I 
Zysk (Strata) z działalno�ci operacyjnej  -547 5 776 -9,47% 

J Przychody finansowe 10 978 1 335 822,32% 

K Koszty  finansowe 118 878 756 15724,60% 

L 
Zysk (Strata) z działalno�ci gospodarczej  -108 447 6 355 -1706,48% 

M 
Wynik zdarze� nadzwyczajnych  - -                     - 

N Zysk (Strata )  brutto    -108 447 6 355 -1706,48% 

O Podatek  dochodowy -2 334 1 787 -130,61% 

R Zysk (Strata) netto   -106 113 4 568 -2323,96% 

 
Przychody ogółem Spółki w tys. zł   154 903        140 774     110,03%
  
Koszty ogółem Spółki w tys. zł    263 350             134 419       195,91%  
 
Z przedstawionego zestawienia wynika, �e w  2008 roku w stosunku do 2007 roku  przychody  
ogółem wzrosły o 10,03% , a koszty ogółem poniesione w celu uzyskania przychodów wzrosły o 
95,91%.  Udział kosztów ogółem w przychodach ogółem w 2008 roku wyniósł 170,00%  i wzrósł 
o 74,52%  w stosunku do 2007 roku, w którym udział kosztów  w przychodach był  w wysoko�ci 
95,48%.  
 
W 2008 roku mar�a brutto na sprzeda�y (zysk brutto ze sprzeda�y do przychodów) wyniosła 
8,35% wobec mar�y brutto z 2007 roku, która wyniosła 9,85%. 90 procent przychodów Spółki 
zale�ny był od kursu walut. Spółka zakładała w planie na 2008 rok �redni kurs 3,80 PLN/EUR a 
�rednioroczny kurs EUR wyniósł 3,5166 PLN/EUR ( w 2007 roku �redni kurs EUR wyniósł 
3,7829 PLN/EUR) . 
 
Wzrost kosztów ogółem w 2008 roku spowodowany był przede wszystkim drastycznym 
wzrostem  kosztów  finansowych spowodowanym wycen� instrumentów finansowych w zwi�zku 
z rozwi�zaniem po dacie bilansowej wszystkich umów opcyjnych. 
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Spółka za  2008 roku osi�gn�ła  strat� netto w wysoko�ci 106.113 tys. zł.  Wynik spółki za 2008 
rok na poszczególnych działalno�ciach  wynosił  

 

Wyniki            2008 r. 
         w tys. zł  

           2007 r.        
 w tys. zł  

dynamika  
2008r /2007r 

Zysk /strata brutto ze sprzeda�y 11 781 13 516 87,16% 
Zysk / strata ze sprzeda�y 1 254 4 012 31,26% 
Zysk / strata z pozostałej działalno�ci operacyjnej -1 801 1 764 -102,10% 
Zysk / strata z działalno�ci finansowej -107 900 579 -18635,58% 
Straty nadzwyczajne                      -                      -                - 
Zyski nadzwyczajne                      -                -               -      
Zysk / strata brutto -108 447 6 355 -1706,48% 
Podatek dochodowy -2 334 1 787 -130,61% 
w tym:    
- podatek dochodowy bie��cy 52 1 180 4,41% 
- podatek dochodowy odroczony -2 386 607 -393,08% 
Zysk /strata netto -106 113 4 568 -2322,96% 
 
Analiza osi�gni�tych wyników ekonomicznych za 12 miesi�cy 2008 r. w stosunku do 12 
miesi�cy  2007 r. wskazuje, �e wynik brutto ze sprzeda�y i wynik ze sprzeda�y wykazał warto�� 
dodatni�. Zysk brutto ze sprzeda�y w stosunku do ubiegłego roku zmniejszył si� o 12,84% a 
zysk ze sprzeda�y o 68,74%.  Spadek zysku ze sprzeda�y zwi�zany  był   głównie z aprecjacj� 
złotego oraz drastycznym ( nawet o 80%) wzrostem w  okresie pierwszych trzech kwartałów 
2008 r. cen zaopatrzeniowych podstawowych surowców u�ywanych w  produkcji odlewniczej, w 
szczególno�ci: złomu, surówek odlewniczych, energii elektrycznej, a tak�e  usług  
transportowych.  Po drastycznych wzrostach cen odnotowano  w  ko�cówce III  kw. oraz w IV 
kw. 2008 r. spadek cen zaopatrzeniowych  materiałów odlewniczych, co jednak nie 
zrekompensowało strat poniesionych w dziewi�ciu pierwszych miesi�cach br. Na nisk� 
dynamik� zysku ze sprzeda�y wpłyn�ł równie� wzrost kosztów sprzeda�y o 16,52% oraz 
kosztów ogólnego zarz�du o 8,79%. 
 
Na pozostałej działalno�ci operacyjnej  oraz na działalno�ci finansowej Spółka poniosła  w 2008 
roku strat�. Strata na działalno�ci operacyjnej spowodowana była głównie niedoborem wyrobów 
gotowych i produkcji w toku stwierdzonym podczas inwentaryzacji w I kwartale 2008 r. w 
wysoko�ci 194 tys. zł  oraz zwi�kszeniem   rezerw na nale�no�ci.  
Strata na działalno�ci finansowej  wynikała wył�cznie ze zrealizowanej w 2008 roku straty na 
instrumentach finansowych (4.500 tys. zł) oraz wyceny na dzie� bilansowy pochodnych 
instrumentów finansowych (104.192 tys. zł).  
 
Straty i zyski nadzwyczajne w  2008 roku nie wyst�piły. 
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Koszty rodzajowe 

 
Lp.  

Koszty rodzajowe 
  

2008 rok 
w tys. zł 

Udział w 
kosztach 

ogółem w  
2008 r. 

2007 rok 
w tys. zł 

Udział w 
kosztach 

ogółem w  
2007 r. 

Dynamika 
2008/2007 

1. warto�� sprzedanych towarów 
i materiałów 

11 347 7,79% 12 773 9,51 % 88,84% 

2. amortyzacja 4 026 2,76% 3 230 2,41 % 124,64% 
3. zu�ycie materiałów i energii 54 720 37,58% 44 967 33,50 % 121,69% 

 w tym : energia 10 455 7,17%. 9 466 7,05% 110,45% 
4. usługi obce 24 631 16,91% 26 538 19,77 % 92,81% 
5. podatki i opłaty 704 0,48% 662 0,49 % 106,34% 
6. wynagrodzenia i �wiadczenia 

na rzecz pracowników 
45 534 31,27% 44 039 32,81 % 103,39% 

7. pozostałe koszty 4 655 3,20% 2 029 1,51 % 229,42% 
 ogółem koszty 145 617 100,0% 134 238 100,0 % 108,48% 
 
Analiza kosztów rodzajowych wskazuje, �e w 2008 roku w stosunku do 2007 rok nast�pił wzrost 
kosztów amortyzacji, zu�ycia materiałów i energii, podatków i opłat, wynagrodze� i �wiadcze� 
na rzecz pracowników oraz pozostałych kosztów. Spadek wykazały natomiast usługi obce oraz 
warto�� sprzedanych towarów i materiałów.  
 
 
 
Bilans 
 
Lp. Bilans 31.12.2008r. 

w tys. zł 
Udział  

w 2008 r. 
31.12.2007 r. 

w tys. zł 
Udział  

w 2007 r. 
Dynamika  

[3:6] 
1 2 3 4 5 6 7 

A. Aktywa razem 84 795 100,00% 76 058 100,00% 111,49% 
1. Aktywa trwałe 41 338 48,75% 37 867 49,79% 109,17% 
2. Aktywa obrotowe 43 457 51,25% 38 191 50,21% 113,79% 
B. Pasywa razem 84 795 100,00% 76 058 100,00% 111,49% 
1. Kapitał własny -63 568 -74,97% 43 358 57,01% -146,61% 
2. Zobowi�zania i rezerwy 148 363 174,97% 32 700 42,99% 453,71% 
 
Suma bilansowa na dzie� 31.12.2008 roku wynosiła 84.795 tys. zł i w stosunku do sumy 
bilansowej na 31.12.2007 roku wzrosła o 8.737 tys. zł, tj.  o 11,49% 
 
 
 
Sytuacja maj�tkowa 

 
W strukturze maj�tku Spółki, aktywa trwałe stanowi� 48,75% ogólnej warto�ci aktywów. Ich 
warto�� w okresie 12 miesi�cy 2008 roku w stosunku do stanu na koniec 2007 roku wzrosła o 
3.471 tys. zł, w wyniku przyrostu warto�ci niematerialnych i prawnych o 2.648 tys. zł i 
długoterminowych rozlicze� mi�dzyokresowych o 1.537 tys. zł. Natomiast rzeczowe aktywa 
trwałe uległy zmniejszeniu o 316 tys. zł, a nale�no�ci długoterminowe o 397 tys. zł. 
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Lp. Aktywa trwałe 31.12.2008r. 

w tys. zł 
Udział  

w 2008 r. 
31.12.2007 r. 

w tys. zł 
Udział  

w 2007 r. 
Dynamika  

[3:5] 
1 2 3 4 5 6 7 

1. Warto�ci niematerialne i 
prawne 

2 949 7,14% 301 0,79% 979,73% 

2. Rzeczowe aktywa trwałe 34 782 84,14% 35 098 92,69% 99,09% 
3. Nale�no�ci długoterminowe - - 397 1,05% - 
4. Inwestycje długoterminowe - - - - - 
5. Długoterminowe rozliczenia 

mi�dzyokresowe 
3 607 8,72% 2 070 5,47% 174,25% 

6. Suma 41 338 100,00% 37 867 100,00% 109,16% 
 
 
Aktywa obrotowe stanowiły 51,25% ogólnej warto�ci aktywów. Ich warto�� na koniec 2008 roku 
w stosunku do stanu na koniec 2007 roku wzrosła o 5.266 tys. zł w wyniku przyrostu zapasów o 
4.884 tys. zł, nale�no�ci krótkoterminowych o 1.305 tys. zł oraz inwestycji krótkoterminowych o 
2.010 tys. zł. Zmniejszeniu natomiast uległy krótkoterminowe rozliczenia mi�dzyokresowe o 
2.933 tys. zł.  
 
Lp. Aktywa obrotowe 31.12.2008r. 

w tys. zł 
Udział  

w 2008 r. 
31.12.2007 r. 

w tys. zł 
Udział  

w 2007 r. 
Dynamika 

 [3:5] 
1 2 3 4 5 6 7 

1. Zapasy 15 556 35,79% 10 672 27,94% 145,76% 
2. Nale�no�ci krótkoterminowe 19 653 45,22% 18 348 48,04% 107,11% 
3. Inwestycje krótkoterminowe 6 596 15,18% 4 586 12,01% 143,83% 
4. Krótkoterminowe rozliczenia 

mi�dzyokresowe 
1 652 3,80% 4 585 12,01% 36,03% 

5. Suma 43 457 100,00% 38 191 100,00% 113,79% 
 
Nale�no�ci krótkoterminowe na koniec  2008 roku wyniosły             19.653 tys. zł 
w tym: 
- nale�no�ci z tytułu dostaw i usług       13.471 tys. zł 
- nale�no�ci dotycz�ce podatków, dotacji i ubezpiecze� społecznych     4.185 tys. zł 

(w tym z tytułu podatku VAT i podatku dochodowego od osób prawnych) 
- pozostałe nale�no�ci            1.997 tys. zł 
 
Z ogólnej kwoty nale�no�ci netto z tytułu dostaw, robót i usług, nale�no�ci przeterminowane  na 
koniec czerwca 2008 r. po pomniejszeniu o odpis aktualizuj�cy  wyniosły 7.508 tys. zł, co 
stanowi  28,0 %. 
 
Zapasy ogółem na koniec grudnia 2008 roku wyniosły   15.556 tys. zł   
i wzrosły w stosunku do 2007 roku  o 4.884 tys. zł 
Wzrost zapasów materiałów i produkcji w toku podyktowany był głównie wzrostem sprzeda�y w  
2008 roku i wzrostem cen zaopatrzeniowych podstawowych surowców u�ywanych w produkcji 
odlewniczej, w szczególno�ci złomu i surówek odlewniczych. 
 
 
Sytuacja finansowa 

Warto�� kapitałów własnych Spółki na koniec 2008 r. w stosunku do stanu na koniec ubiegłego 
roku  zmniejszyła si� o (-)106.927 tys. zł.��
	
����  kapitałów własnych spowodowała strata za 2008 rok w kwocie (-)106.113 tys. zł oraz 
warto�� zakupionych akcji własnych prezentowana w kapitałach własnych w kwocie (-)837 tys. 
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zł. Kapitał zapasowy wzrósł o 1.763 tys. zł  na co wpływ miał podział zysku wypracowanego w 
2007 roku. Strata z lat ubiegłych wynosz�ca na koniec 2007 r. kwot� 2.805 tys. zł nie wyst�puje 
na koniec 2008 roku, gdy� została pokryta zyskiem wypracowanym w 2007 roku.�
 
Lp. Kapitał (fundusz) własny 31.12.2008r. 

w tys. zł 
Udział  

w 2008 r. 
31.12.2007 r. 

w tys. zł 
Udział  

w 2007 r. 
Dynamika  

[3:5] 
1 2 3 4 5 6 7 

1. Kapitał zakładowy 38 142 -60,00% 38 142 87,97% 100,00% 
2. Akcje własne -837 1,32% - - - 
3. Kapitał zapasowy 5 200 -8,18% 3 437 7,92% 151,29% 
4. Kapitał rezerwowy z 

aktualizacji wyceny 
40 -0,06% 16 0,04% 250,00% 

5. Zysk (strata) z lat 
ubiegłych) 

- - -2 805 -6,47% - 

6. Zysk (strata) netto -106 113 166,92% 4 568 10,53% -2322,96% 
6. Suma -63 568 100,00% 43 358 100,00% -146,61% 
 
 
Warto�� zobowi�za� i rezerw na zobowi�zania w okresie od 01.01.2008 roku do 31.12.2008 
roku w stosunku do stanu na koniec 2007 roku zwi�kszyła si� o 115.663 tys. zł. Wzrost 
zobowi�za� i rezerw na zobowi�zania wynikał z: 

− wzrostu rezerw na zobowi�zania o 30 tys. zł 
− wzrostu zobowi�za� długoterminowych o 2.330 tys. zł 
− wzrostu zobowi�za� krótkoterminowych o 113.773 tys. zł   

Zmniejszeniu uległy rozliczenia mi�dzyokresowe o 470 tys. zł. 
 
 
Lp. Zobowi�zania i rezerwy na 

zobowi�zania 
31.12.2008 r. 

w tys. zł 
Udział  

w 2008 r. 
31.12.2007 r. 

w tys. zł 
Udział  

w 2007 r. 
Dynamika 

 [3:5] 

1 2 3 4 5 6 7 
1. Rezerwa na zobowi�zania 1 791 1,21% 1 761 5,38% 101,70% 
2. Zobowi�zania 

długoterminowe 
3 506 2,36% 1 176 3,60% 298,13% 

3. Zobowi�zania 
krótkoterminowe 

134 700 90,79% 20 927 64,00% 643,66% 

4. Rozliczenia 
mi�dzyokresowe 

8 366 5,64% 8 836 27,02% 94,68% 

5. Suma 148 363 100,00% 32 700 100,00% 453,70% 

Zasadnicz� przyczyn� wzrostu zobowi�za� krótkoterminowych było powstanie zobowi�za� 
finansowych z tytułu wyceny na dzie� bilansowy pochodnych instrumentów finansowych w 
kwocie 104.192 tys. zł zapadaj�cych w nast�pnych okresach, a tak�e wzrostem zobowi�za� 
kredytowych o 12.229 tys. zł. Zobowi�zania z tytułu dostaw zmniejszyły si� w stosunku do 2007 
roku o 2.016 tys. zł, a pozostałe zobowi�zania obni�yły si� o 906 tys. zł. Zobowi�zania 
podatkowe i z tytułu wynagrodze� utrzymały si� na podobnym poziomie jak w 2007 roku. 

Zobowi�zania wobec bud�etu w  2008 roku, podobnie jak w latach ubiegłych, traktowane były 
priorytetowo. Zobowi�zania z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych 
regulowane były głównie ze zwrotu podatku VAT. W sytuacji braku nadpłaty w obowi�zuj�cym 
terminie płacone były przelewem. 
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8. Analiza wska�nikowa i ocena zarz�dzania zasobami finansowymi 

 
Lp. Wska�nik zadłu�enia 2008 r. 2007 r. Dynamika [3:4] 

1 2 3 4 5 
1. Ogólny poziom zadłu�enia 

[zobowi�zania ogółem /warto�� pasywów ogółem] 
174,97% 42,99% 407,00% 

 
W 2008 roku w porównaniu do 2007 roku drastycznie wzrósł poziom ogólnego zadłu�enia 
Spółki, tj. z 42,99 % do 174,97%.  Warto�� wska�nika wskazuje , �e Spółka utraciła zdolno�� 
do spłacania zobowi�za�. Nieprzewidywalny, lawinowy  wzrost kursu PLN/ EUR w ostatnim 
kwartale 2008 roku, a szczególnie w grudniu 2008 roku, przyczynił si� do ponoszenia strat na 
instrumentach finansowych i  zwi�kszenia zadłu�enia kredytowego na obsług� ujemnych 
wyników na  zapadaj�cych w listopadzie i grudniu 2008 roku transakcjach opcyjnych. Jednak�e 
najpowa�niejsz� przyczyn� wzrostu zadłu�enia były zobowi�zania finansowe z tytułu 
instrumentów finansowych  w zwi�zku z przedterminowym rozwi�zaniem umów z Bankami i   
zgodnie z zasad� ostro�nej wyceny uj�cia w bilansie wyceny instrumentów finansowych. 
Zdecydowanie wi�ksze  zaanga�owanie obcych �ródeł finansowania w stosunku do �ródeł 
własnych potwierdza wysoki poziom ryzyka finansowego  
 
Po dniu bilansowym Spółka podj�ła decyzj� o zło�eniu do S�du  wniosku o upadło�� z 
mo�liwo�ci� zawarcia układu, aby przeciwdziała� ewentualnej, całkowitej 
niewypłacalno�ci Spółki prowadz�cej do upadło�ci likwidacyjnej.  
 
Lp. Wska�niki płynno�ci 

 
2008 r. 2007 r. Dynamika [3:4] 

1 2 3 4 5 
1. Wska�nik bie��cej płynno�ci finansowej 

(aktywa obrotowe/zobowi�zania krótkoterminowe) 
0,32 1,82 17,58% 

2. Wska�nik płynno�ci szybkiej 
[(aktywa obrotowe-zapasy)/zobowi�zania krótkoterminowe] 

0,21 1,32 15,15% 

3. Cykl zapasów w dniach 
(przeci�tny stan zapasów*365/ przychody netto ze sprzeda�y) 

33 29 120,69% 

4. Cykl nale�no�ci krótkoterminowych w dniach 
(przeci�tny stan nale�no�ci*365/przychody netto ze sprzeda�y) 

49 42 111,91% 

 Cykl nale�no�ci handlowych w dniach 
(przeci�tny stan nale�no�ci handlowych*365/przychody netto ze 
sprzeda�y 

37 37 100,00% 
 

 
5 Cykl zobowi�za� krótkoterminowych w dniach 

(przeci�tny stan zobowi�za�*365/przychody netto ze sprzeda�y) 
199 47 423,40% 

6. Cykl zobowi�za� handlowych w dniach 
(przeci�tny stan zobowi�za� handlowych*365/przychody netto ze 
sprzeda�y) 

20 21      95,23% 

7. Cykl �rodków pieni��nych w dniach 
[cykl zapasów + cykl nale�no�ci – cykl zobowi�za�] 

-117 24 -487,50% 

8. Kapitał obrotowy w dniach obrotu 
[(maj�tek obrotowy - zobowi�zania krótkoterminowe) *365/ przychody 
netto ze sprzeda�y] 

-233 45 -517,77% 

 
Przedstawione powy�ej wska�niki płynno�ci  �wiadcz� o tym, �e Spółka utraciła zdolno�� do 
regulowania bie��cych zobowi�za�. Wszystkie wska�niki w porównaniu do 2007 roku uległy 
drastycznemu obni�eniu i  nie przyjmuj� aktualnie warto�ci uznanych za prawidłowe.  
Wzrost stanu zapasów w okresie 12 miesi�cy 2008 roku spowodował wzrost wska�nika cyklu 
zapasów w dniach w stosunku do analogicznego okresu 2007 roku o 4 dni oraz wska�nika 
cyklu nale�no�ci krótkoterminowych w dniach o 7 dni. 
Wska�nik cyklu nale�no�ci handlowych utrzymał si� w 2008 roku  na takim samym poziomie jak 
w 2007 roku, a wska�nik cyklu zobowi�za� handlowych  uległ  nawet  nieznacznemu obni�eniu, 
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tj. o 1 dzie� w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku. Niniejsze wskazuje, �e gdyby 
nie zobowi�zania finansowe zwi�zane z instrumentami finansowymi, sytuacja płynno�ciowa 
Spółki byłaby na dobrym poziomie, porównywalnym z 2007 rokiem. Zarz�d podejmuje działania 
zwi�zane ze skróceniem okresów płatno�ci przez odbiorców i zmniejszaniem stanów zapasów 
produkcji w toku oraz  wyrobów gotowych w magazynie.  
 
Lp. Wska�nik sprawno�ci działania 2008 r. 2007 r. Dynamika 

[3:4] 
1 2 3 4 5 

1. 
 

Wska�nik operacyjno�ci 
(koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów + 
koszty sprzeda�y + koszty ogól. zarz�du) / przychody ze 
sprzeda�y produktów, towarów i  materiałów) 

99,11% 97,07% 102,10% 

2. Rotacja aktywów 
(przychody netto ze sprzeda�y/ przeci�tny stan aktywów) 

1,75% 1,96% 89,28% 

3. Rotacja �rodków trwałych 
(przychody netto ze sprzeda�y/ przeci�tny stan �rodków 
trwałych) 

3,56% 4,02% 88,55% 

4. Rotacja maj�tku obrotowego 
(przychody netto ze sprzeda�y/ przeci�tny stan maj�tku 
obrotowego) 

3,45% 3,83% 90,07% 

5. Wydajno�� pracy na jednego zatrudnionego 
(przychody netto ze sprzeda�y/przeci�tne zatrudnienie w 
danym roku) 

216 tys. zł 222 tys. zł 97,29% 

 
Wzrost wska�nika operacyjno�ci wskazuje na  pogorszenie opłacalno�ci prowadzonej przez 
Spółk� działalno�ci w 2008 roku. Obni�eniu uległy wska�nik rotacji aktywów, �rodków trwałych i 
maj�tku obrotowego, a tak�e wska�nik  wydajno�ci pracy na jednego zatrudnionego. 
 
Lp. Wska�nik rentowno�ci 2008 r. 2007 r. Dynamika 

[3:4] 
1 2 3 4 5 

1. Stopa zwrotu z kapitału - ROE 
[zysk(strata) netto / �redni poziom kapitału własnego w 
danym roku w %] 

- 166,92% 10,54% -1 585,18% 

2. Stopa zwrotu z aktywów – ROA 
[zysk(strata) netto/�redni poziom aktywów ogółem w danym 
roku w %] 

-125,14% 6,01% -2 082,19% 

3. Poziom mar�y brutto  
[zysk(strata) brutto ze sprzeda�y netto / przychody netto ze 
sprzeda�y] 

8,35% 9,86% 84,68% 

4. Rentowno�� operacyjna 
[zysk(strata) z działalno�ci operacyjnej/przychody netto ze 
sprzeda�y] 

-0,39% 4,21% -9,26% 

5. Rentowno�� brutto 
[zysk(strata) brutto przed opodatkowaniem /przychody netto  
ze sprzeda�y] 

-76,91% 4,64% -1 657,54% 

6. Rentowno�� netto 
[zysk(strata) netto/przychody netto ze sprzeda�y] 

-75,25% 3,33% -2 259,75% 

 
Z po�ród wszystkich wska�ników rentowno�ci jedynie poziom mar�y brutto  przyjmuje w 2008 r. 
warto�� dodatni�. W celu porównania wska�nika rentowno�ci brutto i rentowno�ci netto 
uzyskanego w 2008 r. z ich poziomem  z  2007 r. nale�ałoby wył�czy�  z kosztów finansowych i 
przychodów finansowych wszystkie skutki zwi�zane ze stratami na instrumentach finansowych  
i wycen� instrumentów finansowych ( ł�cznie kwota 108.692 tys. zł), jako zdarze� o charakterze 
nadzwyczajnym. Po doprowadzeniu do porównywalno�ci zysk brutto i netto  wyniósłby  2.579 
tys. zł, a rentowno�� brutto (-) 76,91 %  i odpowiednio rentowno��  netto 1,83%. 
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9. Instrumenty finansowe 

W zwi�zku z wysokim udziałem sprzeda�y realizowanej w walutach i w PLN na bazie cen 
walutowych (ponad 90 proc. przychodów Spółki w 2008 roku), wahania kursu walut miały 
istotny wpływ na poziom sprzeda�y w PLN i efektywno�� prowadzonej działalno�ci 
gospodarczej. 
Wi�kszo�� banków i instytucji rynku finansowego prognozowały kontynuacj� w 2008 roku i w 
latach nast�pnych, silnego trendu aprecjacyjnego PLN do EUR, innych walut europejskich i 
dolara ameryka�skiego. Prognozy w drugim półroczu 2008 roku były z punktu widzenia Spółki 
jeszcze gorsze. Aprecjacja naszej waluty miała doprowadzi� jej kurs do poziomu 3,15÷3,20 PLN 
za EUR. Fundamenty polskiej gospodarki były oceniane przez instytucje finansowe bardzo 
dobrze, wysoko plasowały si� decyzje inwestycyjne na rynkach wschodz�cych, w tym na 
rynkach nowych członków Unii Europejskiej. Bud�et pa�stwa na 2008 rok został skonstruowany 
przy zało�eniu, �e kurs PLN do EUR wyniesie �redniorocznie 3,50 PLN. 
Spółka prowadziła w 2008 roku na poziomie zysku ze sprzeda�y, efektywn� działalno�� 
gospodarcz�, chocia� powa�na cz��� osi�ganych efektów była niwelowana przez 
systematyczn� aprecjacj� naszej waluty. Było to efektem realizacji w latach 2005÷2008 
pot��nego programu inwestycyjnego, dzi�ki któremu ODLEWNIE POLSKIE S.A. znalazły si� w 
gronie najnowocze�niejszych odlewni europejskich. 
Ze wzgl�du na wysoki udział sprzeda�y w walutach, głównie w EUR, GBP, CHF i USD, Spółka 
w oparciu o podpisane z bankami umowy ramowe i przyznane limity skarbowe, stosowała 
instrumenty finansowe zabezpieczaj�ce j� przed ryzykiem kursowym. 
W latach 2005÷2008 Spółka podpisała z Fortis Bank S.A. w Warszawie, Bankiem Millennium 
S.A. w Warszawie, Raiffaeisen Bankiem S.A. w Warszawie, Bankiem BG
 S.A. w Warszawie, 
Bankiem Handlowym S.A. – Citibank w Warszawie, ING Bank �l�ski S.A. w Katowicach, 
Bankiem PKO S.A. w Warszawie oraz Bankiem PEKAO S.A. w Warszawie, umowy ramowe, na 
podstawie których mogła stosowa� instrumenty finansowe zabezpieczaj�ce j� przed ryzykiem 
kursowym. Na przestrzeni 2008 roku Spółka zawierała transakcje zabezpieczaj�ce wył�cznie z 
Fortis Bank S.A.,  Bankiem Millennium S.A. i Bankiem Handlowym S.A. Citibank, przy czym 
dwa pierwsze z nich finansowały równie� działalno�� operacyjn� i inwestycyjn� Spółki w 
ramach udzielanych jej kredytów. Transakcje zawarte w BG
 S.A. i ING Bank �l�ski S.A. miały 
zabezpiecza� przepływy walutowe Spółki w okresie IV kwartału 2008 roku do III kwartału 2009 
roku. 
Spółka ze wzgl�du na charakter współpracy z klientami zagranicznymi, oparty na systemie 
zleceniowym, nie była w stanie precyzyjnie oszacowywa� poziomu oraz dat konkretnych 
przepływów walutowych w przyszłych okresach. 
Zawierane przez Spółk� transakcje forward i extendible forward, pozwalały na własn� ocen� 
ryzyka ich skutków i były prawidłowo stosowane. 
Spółka zabezpieczała si� od ryzyka kursowego na poziomie naturalnych przepływów, które 
wynosiły �redniomiesi�cznie w 2008 roku około 2.800 tys. EUR.  W silnym dołku aprecjacyjnym, 
w połowie 2008 roku banki zaoferowały Spółce w celu zabezpieczenia jej przepływów, opcje 
walutowe, instrumenty, które zawierały zarówno element d�wigni nominalnej 1:2 jak i d�wigni 
czasowej, to jest przedłu�aj�cej �ywotno�� struktury w przypadku zaistnienia w okre�lonej 
dacie, przewa�nie koniec 2008 roku okre�lonego kursu PLN do waluty, o kolejne 12 miesi�cy. 
Banki przekonywały Spółk�, �e s� to instrumenty bezpieczne, powołuj�c si� na swoje 
do�wiadczenie jako profesjonalistów i decyzje podejmowane przez innych ich klientów. W 
materiałach przekazywanych Spółce informowano wył�cznie o ryzyku zmiany kursu 
walutowego w datach rozlicze�. Nie informowano natomiast, �e rynek instrumentami 
pochodnymi w odniesieniu do zaoferowanych produktów, jest mało płynny, co mo�e prowadzi� 
do du�ej zmienno�ci cen, równie� z powodu działa� podejmowanych przez kapitał 
spekulacyjny. Banki były dla Spółki jedynym �ródłem informacji o wycenach opcji, w zwi�zku z 
tym nie mogła ona dokonywa� wycen we własnym zakresie. Banki odmówiły przekazania 
Spółce metodologii wyceny instrumentów pochodnych. 
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Banki nie brały równie� pod uwag� przy oferowaniu opcji walutowych, �e ryzyko chocia�by 
zwi�zane ze spekulacj� kapitału mi�dzynarodowego na polskiej walucie, mo�e doprowadzi� do 
strat na poziomie nie akceptowanym przez Spółk�.  
W pa�dzierniku 2008 roku nast�piło nagłe i skokowe odwrócenie trendu walutowego w Polsce. 
Fakt ten wi��e si� z atakami mi�dzynarodowego kapitału spekulacyjnego na polsk� walut�, 
kapitału, który z du�ym prawdopodobie�stwem wprowadził za po�rednictwem banków na rynek 
polski, w połowie 2008 roku opcje walutowe. Sytuacja ta ze wzgl�du na jej podło�e nie została 
przewidziana przez instytucje rynku finansowego i banki. W konsekwencji wywołane zostały 
fatalne skutki dla polskiej gospodarki oraz doszło do konfrontacji banków z podmiotami 
gospodarczymi w �wietle warunków zawartych transakcji opcyjnych. Banki zacz�ły ��da� od 
Spółki ustanowienia coraz wy�szych depozytów pieni��nych, w przypadku przekroczenia 
warto�ci wycen transakcji opcyjnych powy�ej warto�ci progowych. Co w konsekwencji mogło 
skutecznie, w krótkim czasie, uniemo�liwi� Spółce finansowanie jej bie��cej działalno�ci 
gospodarczej w obrocie. 
W ostatnich dwóch miesi�cach 2008 roku  doszło do gł�bokich zmian na rynku walutowym. 
Pogł�biaj�cy si� kryzys finansowy obj�ł wi�kszo�� gospodarek �wiatowych. Inwestorzy nabrali 
nagłej awersji do lokowania kapitału w krajach rozwijaj�cych si�, równie� w Polsce i innych 
krajach Europy �rodkowo-Wschodniej, co powi�zaniu z atakiem mi�dzynarodowego kapitału 
spekulacyjnego na polsk� walut�, doprowadziło do zmian o charakterze nadzwyczajnym 
stosunków gospodarczych, w których przyszło funkcjonowa� Spółce. Paradoksalnie samo 
rozliczenie transakcji przez banki (zakup EURO i innych walut w celu rozliczenia z finansowymi 
instytucjami z zagranicy) kształtowało popyt na waluty obce i przy niskiej płynno�ci PLN 
gwałtownie osłabiało złotówk�.  
W grudniu 2008 roku Spółka w zwi�zku z nadzwyczajnym charakterem zmian uwarunkowa� 
prowadzonej przez ni� działalno�ci gospodarczej, dokonała pełnej analizy prawnej i 
ekonomiczno-finansowej zawartych umów ramowych i w ich wykonaniu zawartych transakcji 
opcyjnych, których celem było zabezpieczenie przed ryzykiem kursowym. 
Spółka wzi�ła równie� pod uwag� fakt, �e podejmowane przez ni� próby rozwi�zania problemu 
na płaszczy�nie porozumienia z bankami, nie przyniosły efektów, poniewa� banki nie chciały 
uzna� faktu nadzwyczajnych zmian stosunków w gospodarce, za podstaw� do restrukturyzacji 
umów opcyjnych. 
Spółka w dniu 15.01.2009 roku wypowiedziała wszystkie umowy szczegółowe opcyjne i 
forwardowe. Wyceny wszystkich opcji wyniosły ca` 67 mln PLN i dotyczyły ich całego okresu 
obowi�zywania, to jest lat 2009 i 2010. Fakt ten miał bezpo�redni zwi�zek z powstaniem 
przewy�ki zobowi�za� nad maj�tkiem, co miało decyduj�cy wpływ na zło�enie przez Zarz�d 
Spółki wniosku o upadło�� z mo�liwo�ci� zawarcia układu z wierzycielami. Na przełomie 
grudnia 2008 roku i stycznia 2009 roku, na sytuacj� ekonomiczno-finansow� w Spółce miała 
wpływ konieczno�� bie��cego rozliczania transakcji opcyjnych. W tym okresie kurs PLN do 
EUR w stosunku do kursu zawarcia wi�kszo�ci transakcji zabezpieczaj�cych obni�ył si� o ok. 
30 proc. Silna deprecjacja PLN doprowadziła do wł�czenia si� we wszystkich transakcjach 
mechanizmów asymetrii oraz w przypadku transakcji w Fortis Bank S.A. doprowadziła do 
zaistnienia przesłanki do jej przedłu�enia o kolejne 12 miesi�cy. 
W odpowiedzi na działania podj�te przez Spółk�, banki nie uznały słusznych powodów 
wypowiedzenia przez ni� umów i w okresie od 16.01.2009 roku do 12.02.2009 roku 
wypowiedziały Spółce wszystkie umowy oraz dokonały ich wycen na ł�czn� kwot� 102 mln 
PLN. S�d Rejonowy w Kielcach postanowieniem z 12.02.2009 roku ogłosił upadło�� ODLEWNI 
POLSKICH S.A. z mo�liwo�ci� zawarcia układu z jej wierzycielami, głównie bankami 
wierzycielami opcyjnymi. 
Dotychczasowy przebieg negocjacji prowadzonych przez Zarz�d Spółki, który postanowieniem 
S�du w ramach czynno�ci zwykłych włada jej maj�tkiem i prowadzi dalej działalno�� 
gospodarcz�, wskazuje na mo�liwo�� wypracowania kompromisu b�d�cego podstaw� zawarcia 
układu. 
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10. Post�powania 

- W dniu 16.01.2009 roku Pełnomocnik – Kancelaria Adwokacka Adwokat Rafał Nowak, 
ul. Hipoteczna 7, 25-333 Kielce z wniosku Spółki Akcyjnej ODLEWNIE z siedzib� w 
Starachowicach, Aleja Wyzwolenia 70, 27-200 Starachowice, zło�yła do S�du Rejonowego w 
Kielcach Wydział V Gospodarczy Sekcja Upadło�ci wniosek o ogłoszenie upadło�ci z 
mo�liwo�ci� zawarcia układu Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z siedzib� w 
Starachowicach.  
Przesłank� zło�enia wniosku jest obowi�zek zaksi�gowania wycen Banków z tytułu zawartych 
umów opcji walutowych, co spowodowało, �e warto�� zobowi�za�, pomimo braku ich 
wymagalno�ci przekroczyła warto�� maj�tku Spółki, tj. została spełniona przesłanka z art. 11 
ust. 2 ustawy prawo upadło�ciowe i naprawcze (Dz. U. Nr 60 poz. 535 z pó�n. zm.). Zarz�d 
działaj�c zgodnie z wymogami prawa i po przeprowadzeniu analiz doszedł do wniosku, �e 
mo�liwe jest przeprowadzenie s�dowego post�powania w celu zawarcia układu. Spółka 
prowadzi rentown� działalno�� gospodarcz�, na bie��co reguluje swoje zobowi�zania a stan 
niewypłacalno�ci powstał ze wzgl�du na nadzwyczajne okoliczno�ci spowodowane 
gwałtownym i nieprzewidywalnym wzrostem kursu EUR do PLN oraz spekulacyjnym 
charakterem umów opcji walutowych, oferowanych przez Banki. Umowy te w zało�eniu miały 
zabezpiecza� ryzyko zmian kursu złotego do innych walut, a faktycznie naraziły Spółk� na du�e 
ryzyko. 
W zwi�zku z podj�t� decyzj� Spółka przesłała do banków: BG
 S.A., Banku Handlowego 
S.A., Banku Millennium S.A., Fortis Banku Polska S.A. i ING Bank �l�ski S.A. pisma o 
rozwi�zaniu b�d� wypowiedzeniu umów ramowych i towarzysz�cych, których wa�no�� co do 
zasady została zakwestionowana przez Spółk� oraz propozycj� niezwłocznego podj�cia 
negocjacji w ramach post�powania układowego. 
W zaistniałej sytuacji w ocenie Zarz�du post�powanie s�dowe mo�e by� najlepsz� form� 
polubownego porozumienia si� z Bankami. 
 
W dniu 12.02.2009 roku S�d Rejonowy w Kielcach Wydział V Gospodarczy Sekcja ds. 
Upadło�ciowych i Naprawczych wydał postanowienie o ogłoszeniu upadło�ci z mo�liwo�ci� 
zawarcia układu Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE. S�d wyznaczył s�dziego komisarza w 
osobie Arkadiusza S�dka S�dziego S�du Rejonowego w Kielcach, nadzorc� s�dowego w 
osobie Pana Janusza Wierzbickiego oraz ustanowił zarz�d własny upadłego co do cało�ci 
maj�tku. Post�powanie ma na celu przede wszystkim restrukturyzacj� zobowi�za� Spółki z 
tytułu zawartych umów zabezpieczaj�cych ryzyko kursowe poprzez redukcj� ich wysoko�ci i 
spłat� w ratach w ramach zawartego z Bankami układu przy minimalnej redukcji zobowi�za� 
drobnych. 
Postanowienie S�du Rejonowego w sprawie ogłoszenia upadło�ci z mo�liwo�ci� zawarcia 
post�powania układowego Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE ukazało si� w Monitorze 
S�dowym i Gospodarczym nr 47/2009 w dniu 09.03.2009 roku. 
 
-  W dniu 05.02.2009 roku Salans D. Oleszczuk Kancelaria Prawnicza Sp. k., 00-124 
Warszawa, Rondo ONZ 1 z powództwa Banku Millennium S.A. z siedzib� w Warszawie, ul. 

aryna 2a, 02-593 Warszawa, zło�yła do S�du Okr�gowego w Kielcach Wydział VII 
Gospodarczy, ul. Wróblewskiego 4, 25-372 Kielce, pozew przeciwko Spółce Akcyjnej 
ODLEWNIE POLSKIE z siedzib� w Starachowicach o wydanie nakazu zapłaty w post�powaniu 
nakazowym na podstawie art. 485 par. 3 Kodeksu post�powania cywilnego, kwoty 6.685 tys. zł 
wraz z ustawowymi odsetkami od dnia wniesienia powództwa do dnia zapłaty i kosztami 
post�powania (z uwzgl�dnieniem kosztów zast�pstwa procesowego według norm 
przepisanych), wynikaj�cej z zawartych opcji walutowych i transakcji forward. 
 
W dniu 10.03.2009 roku Spółka Akcyjna ODLEWNIE POLSKIE z siedzib� w Starachowicach 
wobec nie uznania powództwa Banku Millennium S.A. z siedzib� w Warszawie zło�yła do S�du 
Okr�gowego Wydział VII Gospodarczy w Kielcach wniosek o jego oddalenie. 
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11. Ocena czynników i nietypowych zdarze� maj�cych wpływ na działalno�� i 
osi�gni�te wyniki 

Czynniki nietypowe maj�ce wpływ na działalno�� Spółki i które kształtowały wyniki wraz z 
upływem 2008 roku to: 
 
Wzrost cen materiałów podstawowych do produkcji odlewniczej 
Ceny materiałów podstawowych takich jak surówka odlewnicza, złom, �elazostopy gwałtownie 
wzrosły na przełomie I i II kwartału 2008 roku i zacz�ły niekorzystnie wpływa� na koszty 
wytwarzania. Spółka starała si� zaradzi� niekorzystnej tendencji przez wprowadzenie dodatku 
materiałowego do ceny za 1 kg wyroby, tzw. współczynnika MTZ. Współczynnik ten zacz�ł 
pozytywnie oddziaływa� i wyrównywa� dodatkowe koszty materiałów od II półrocza 2008 roku.  
 
Zako�czenie procesu inwestycyjnego, kompleksowo modernizuj�cego Odlewni� 
Proces modernizacji trwał dwa lata i był realizowany na tzw. biegu Odlewni. Maszyny 
urz�dzenia, linie automatyczne, instalowane były obok ju� istniej�cych, bez przerywania cyklu 
produkcyjnego. Równie� płynnie przenoszona była produkcja detali ze starej technologii na 
now�, bez uszczerbku dla terminu realizacji zamówie� klientów. Okres przej�ciowy 
charakteryzował si� zwi�kszon� ilo�ci� wad odlewniczych, co niekorzystnie odbiło si� w 
kosztach wytwarzania.  
 
Trudno�ci w pozyskaniu wysoko kwalifikowanych pracowników 
Spółka odczuła takie trudno�ci, ale starała si� je przezwyci��y� przez �ci�ganie nowych, 
młodych pracowników, oferuj�c oprócz pensji motywacyjne składniki płacowe oraz 
finansowanie potrzeb mieszkaniowych.  
 
Kursy walut i mo�liwo�ci zabezpieczenia  
Spółka odczuła skutki drastycznej aprecjacji złotego, które ukształtowały w ci�gu pół roku kurs z 
4,1 PLN /EUR na 3,2 PLN /EUR. Taki gwałtowny spadek zmusił Spółk� do zabezpieczenia 
kursu, jednak zastosowane narz�dzia zabezpieczaj�ce, tzw. opcje walutowe okazały si� bardzo 
niebezpieczne i szkodliwe w momencie odwrócenia tendencji kursowych. Wszystkie umowy 
opcyjnie posiadały tzw. asymetri� 1:2, w wyniku której straty w przypadku osłabienia złotówki 
były dwa razy wi�ksze ni� korzy�ci w przypadku jej umacniania. Poniewa� Spółka starała si� 
zabezpieczy� 100 procent swoich przepływów walutowych, w przypadku deprecjacji złotówki 
nie była w stanie unie�� dodatkowych obci��e� finansowych. 
 
 

12. Obja�nienie ró�nic pomi�dzy wynikami finansowymi wykazanymi w raporcie a 
wcze�niej publikowanymi prognozami wyników na dany rok 

W dniu 20.02.2008 roku raportem bie��cym 5/2008 przekazanym na Giełd� Papierów 
Warto�ciowych w Warszawie, Zarz�d podał do wiadomo�ci publicznej prognoz� wyników 
finansowych na 2008 rok. Prognoza obejmowała okres od 01.01.2008 roku do 31.12.2008 roku: 
− przychody ze sprzeda�y produktów , towarów i materiałów   150.000 tys. zł 
− zysk brutto             8.300 tys. zł 
− zysk netto              6.000 tys. zł 
− nadwy�ka finansowa (zysk netto + amortyzacja)      10.060 tys. zł 
 
Spółka dokonywała oceny mo�liwo�ci realizacji prognozowanych wyników w okresach 
kwartalnych. Kryterium oceny mo�liwo�ci realizacji prognozowanych wyników były uzyskane 
wielko�ci poszczególnych kategorii ekonomicznych prezentowane w rachunku zysków i strat 
oraz w bilansie, w odniesieniu do upływu czasu i prognozowanych wielko�ci.  
 
Przekazana prognoza wyników finansowych była dwukrotnie korygowana: raportem bie��cym 
nr 81/2008 oraz raportem bie��cym nr 14/2009. 
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Po analizie parametrów ekonomiczno- finansowych Spółki uzyskanych za 11 miesi�cy br. oraz 
uwzgl�dniaj�c sytuacj� gospodarcz� zwi�zan� z kryzysem na globalnym rynku, raportem 
bie��cym nr 81/2008 Zarz�d skorygował: 
− prognoz� zysku brutto do poziomu 1.000,0 tys. zł,  
− prognoz� zysku netto do poziomu 1.000 tys. zł, 
− prognoz� nadwy�ki finansowej do poziomu 4.400 tys. zł.   
Głównymi przyczynami obni�enia prognozowanych wielko�ci było: 
− pogorszenie si� koniunktury na rynkach Unii Europejskiej w bran�ach przemysłowych, w 

zwi�zku z wyst�pieniem ogólno�wiatowego kryzysu, 
− negatywne wyniki rozlicze� transakcji zabezpieczaj�cych ryzyko kursowe. Ze wzgl�du na 

nieprzewidywalny kurs złotego wobec innych walut Zarz�d postanowił zamkn�� wi�kszo�� 
opcji walutowych, 

− obni�enie si� �redniego kursu EUR/PLN w stosunku do zakładanego 3,60 zł ( �redni kurs z 
11 miesi�cy 2008 r. ukształtował si� na poziomie 3,4739 zł), 

− znacz�cy wzrost cen materiałów i surowców do produkcji odlewniczej skutkuj�cy wzrostem 
kosztów wytworzenia produkcji. 

 
W zwi�zku z podj�t� decyzj� o rozwi�zaniu wszystkich umów opcyjnych, Spółka w dniach od 
02.01.2009 roku do 06.01.2009 roku otrzymała od Banków, z którymi zawarła umowy opcyjnie, 
wycen� warto�ci wszystkich opcji na dzie� 31.12.2009 roku. Na wysoko�� tych rozlicze� wpływ 
miał bardzo wysoki kurs EUR/PLN oraz to, �e rozliczenie dotyczyło całego okresu trwania 
umów czyli dwóch lat (2009 i 2010). Warto�� rozlicze� z opcji w cało�ci skorygowała in minus 
prognoz� podan� we wcze�niejszym komunikacie w nast�puj�cy sposób: 
− prognoz� zysku brutto do poziomu (-) 105.000,0 tys. zł, 
− prognoz� zysku netto do poziomu (-) 105.000,0 tys. zł, 
− prognoz� nadwy�ki finansowej do poziomu (-) 101.000,0 tys. zł. 
 
 
Za 2008 rok Spółka uzyskała: 
− przychody ze sprzeda�y w wysoko�ci 141.012 tys. zł, które stanowi� 94,01% 

prognozowanej wielko�ci przychodów ze sprzeda�y 
− zysk brutto w wysoko�ci (-)108,447 tys. zł, który stanowi 103,28 % skorygowanej prognozy 

wielko�ci zysku brutto 
− zysk netto w wysoko�ci (-)106.113 tys. zł, który stanowi 101,06 % skorygowanej prognozy 

wielko�ci zysku netto 
− nadwy�k� finansow� w wysoko�ci (-)102.087 tys. zł, która stanowi 101,08 % skorygowanej 

prognozy wielko�ci nadwy�ki finansowej 
 
 

13. Perspektywy rozwoju działalno�ci Spółki 

Rozwój Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE w najbli�szych latach zwi�zany b�dzie z 
wprowadzaniem innowacji oraz działaniami zwi�zanymi z badaniami i rozwojem technologii 
(B+R). Temu słu�y� ma stworzenie w Spółce (pierwszego w odlewni w Polsce) O�rodka 
Badawczo Rozwojowego – OBR. 
 
O stopniu konkurencyjno�ci przedsi�biorstwa na globalnym rynku, jednym z najistotniejszych 
czynników, jest stan techniki i technologii. Dla odlewni produkuj�cej komponenty odlewnicze z 
�eliwa sferoidalnego do takich parametrów nale�y zaliczy�: 
− gatunki tworzyw odlewniczych, 
− wyposa�enie produkcyjne, 
− wyposa�enie kontrolno-pomiarowe i wspomagaj�ce projektowanie, 
− poziom wiedzy i umiej�tno�ci kadry in�ynieryjno-technicznej. 
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Porównanie w tym zakresie Odlewni do standardu odlewni uznanych za innowacyjne jest 
stosowane z powodzeniem (np. opracowania road-map) do okre�lenia skutecznych działa� 
innowacyjnych. Działanie to polega na okre�leniu stanu poziomu poszczególnych obszarów 
odlewni własnej, okre�lenie stanu konkurencji w tych obszarach, wyznaczeniu obszaru 
odstaj�cego od standardów konkurencji  jako celu rozwoju, okre�lenie barier stoj�cych na 
przeszkodzie tego rozwoju, znalezienie metod pokonania zidentyfikowanych barier. 
 
 
Stan obecny techniki i technologii odlewniczej ODLEWNI POLSKICH S.A 
 
- Produkowane gatunki wysokojako�ciowego �eliwa 
Kondycja techniczna odlewni jest oceniana m. in. udziałem odlewów z �eliwa sferoidalnego w 
ogólnej produkcji odlewów �eliwnych. Spółka Akcyjna ODLEWNIE POLSKIE wyró�nia si� pod 
tym wzgl�dem w Polsce i w Europie – wska�nik ten stanowi ponad 80 %. W strukturze tego 
tworzywa wyró�niaj� si� gatunki wysokojako�ciowe: �eliwa z grafitem kulkowym. 
 
Oferta ODLEWNI POLSKICH S.A. w zakresie tworzyw odlewniczych odpowiada bardzo 
szerokiemu zakresowi potrzeb zgłaszanych przez jej  klientów. 
 
- Nowoczesne linie produkcyjne 
Ostatnie lata to szczególny rozwój inwestycyjny głównego wyposa�enia produkcyjnego: 
− automatyczna linia formierska Heinrich Wagner Sinto oparta na systemie Seyatsu, 
− stacja przerobu mas formierskich (mieszarka Eirich i chłodziarka Kunkel-Wagner) z 

automatycznym systemem regulacji własno�ci mas (Mischenfelder), 
− centralna topialnia F-my Junker, 
− maszyny rdzeniarskie Laempe LL20 i L40 dla technologii cold-box, 
− oczyszczarka odlewów F-my DISA, 
− gniazdo do obróbki cieplnej �eliwa ADI, 
− automaty szlifierskie. 
 
Zainstalowane wyposa�enie cechuje si� najwy�szym poziomem techniki aktualnie dost�pnym 
na rynkach producentów maszyn i rz�dze� produkcyjnych w odlewnictwie �wiatowym. 
 
- Infrastruktura pomocnicza 
Główne linie produkcyjne s� wspomagane odpowiednim funkcjonowaniem komórek 
pomocniczych. W ODLEWNIACH POLSKICH S.A na wysokim poziomie jest obszar 
projektowania, opracowania technologii i serwisu technologicznego, wytwarzania 
oprzyrz�dowania odlewniczego na CNC, laboratoriów bada� niszcz�cych i nieniszcz�cych. 
Rozpoczynaj�c jednak działalno�� B+R nale�ałoby uzupełni� o nowe programy i rozszerzy� 
gam� narz�dzi i maszyn wykorzystywanych w tych obszarach. 
 
Wymagane jest uzupełnienie wyposa�enia w zakresie oprogramowania wspomagaj�cego prace 
projektowe, a tak�e wyposa�enie dot. kontroli i monitoringu procesu produkcyjnego w obszarze 
bada� nieniszcz�cych i niszcz�cych 

 
- Kadra in�ynieryjno - techniczna 
Młody wiek kadry in�ynieryjno technicznej to sprawno�� posługiwania si� oprogramowaniem 
komputerowego wspomagania prac odlewniczych (CAD/CAE/CAM/CNC). Wymagany jest 
ci�gły rozwój umiej�tno�ci zwi�zanych z dynamicznym post�pem oprogramowania. Równie� 
du�e wieloletnie do�wiadczenie starszych technologów, otwarto�� na innowacje, znajomo�� 
specyfiki zakładu wzmacnia warto�� tych zasobów i gwarantuje rozwój technologii. 
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Równolegle z nowym wyposa�eniem s� uwarunkowania pozyskania aktualnej wiedzy i 
umiej�tno�ci przez kadr� in�ynieryjno-techniczn� w obszarach ju� istniej�cych, a tak�e 
utworzenie nowych zasobów w tym zakresie  
 
Rozwój jako narz�dzie doj�cia do �wiatowych standardów 
W Europie, w produkcji odlewów ze stopów �elaza, przoduj� odlewnie niemieckie. Udział 
odlewów z �eliwa sferoidalnego w ogólnej produkcji odlewów ze stopów �elaza jest najwy�szy 
w odlewniach norweskich, w Austrii, Portugalii i Hiszpanii. Polska zajmuje w tym rankingu 12 
miejsce. Liderem w Europie w produkcji �eliwa sferoidalnego dla przemysłu metalowego jest 
Litwa (75 %), nast�pnie Finlandia (50 %) i Włochy (46 %). Dla przemysłu motoryzacyjnego w 
tym wska�niku przoduje Portugalia (75 %), nast�pnie Niemcy (57 %) i Finlandia (51 %). 
Wysokorozwini�te odlewnie to dobrze zorganizowane organizacje, obsługuj�ce dotychczas 
stabilne rynki. Wysokowydajne linie produkcyjne pracuj�ce z optymaln� wydajno�ci� stanowi� o 
bardzo wysokiej wydajno�ci pracy; w odlewniach francuskich i niemieckich to ponad 100 t 
odlewów na pracownika, przy niecałych 40 t w Polsce.  
Odlewnie wysokorozwini�te charakteryzuje zrównowa�ony rozwój w obszarach produkcyjnych i 
pomocniczych. 
Realizowanie strategii zrównowa�onego rozwoju wymaga nast�puj�cych działa�: 
- uzupełnienie wyposa�enia w zakresie oprogramowania wspomagaj�cego prace projektowe, 

a tak�e wyposa�enie dot. kontroli i monitoringu procesu produkcyjnego w obszarze bada� 
nieniszcz�cych i niszcz�cych, 

- równolegle z  nowym wyposa�eniem s� działania zwi�zane z pozyskania aktualnej wiedzy i 
umiej�tno�ci przez  kadr� in�ynieryjno-techniczn� w obszarach ju� istniej�cych, a tak�e 
utworzenie nowych zasobów w tym zakresie, 

- prowadzenie prac badawczo-rozwojowych, na bazie utworzonych nowych zasobów 
intelektualnych i materialnych, w zakresie doskonalenia procesu wytwarzania komponentów 
odlewniczych, zmniejszenia ilo�ci braków, stabilizacji procesu i obni�enia kosztów.   

 
Organizacja O�rodka Badawczo Rozwojowego 
O�rodek Badawczo Rozwojowy b�dzie spełniał nast�puj�ce zadania: 
- usprawnienie prac wdro�eniowych zwi�zanych z nowymi uruchomieniami, nowymi 

tworzywami, innowacyjnymi technologiami, 
- doskonalenie serwisu technologicznego wydziałów produkcyjnych, 
- kontrola bie��ca procesu produkcyjnego, monitorowanie głównych parametrów procesu 

produkcyjnego w zakresie jako�ci materiałów wsadowych i formierskich, jako�ci 
metalurgicznej ciekłego �eliwa, parametrów obróbki pozapiecowej i zalewania, własno�ci i 
struktury �eliwa, bada� nieniszcz�cych, 

- prowadzenie prac badawczo-rozwojowych z o�rodkami naukowymi oraz z odbiorcami 
odlewów, 

- prowadzenie prac wdro�eniowych z serwisami technicznymi dostawców materiałów 
głównych (np. surówka, zaprawy i modyfikatory, materiały formierskie) i pomocniczych (np. 
otuliny egzotermiczne, filtry), 

- prowadzenie prac na rzecz odlewni w regionie, w tym współpraca z członkami Klastra 
Odlewniczego “KOM-CAST” 

 
O�rodek Badawczo Rozwojowy b�dzie wewn�trzn� komórk� organizacyjn�, z wewn�trznym 
rozrachunkiem. Dla swojej działalno�ci b�dzie miał stworzone nast�puj�ce pracownie z 
wyposa�eniem: 
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Lp Pracownia Wyposa�enie 
1 Pracownia symulacji 

zalewania i krzepni�cia 
oraz symulacji  

Zestaw komputerowy z oprogramowaniem CAD Pro Engineer ver. 5, ProCast 
(w tym core bliwing), Zestawy komputerowe z oprogramowanie do 
archiwizacji i zarz�dzania dokumentacj�, Urz�dzenie  wielofunkcyjne biurowe 
(w tym skaner wielkoformatowy, ploter), Projektor, Aparat cyfrowy, Kamera 

2 Pracownia symulacji 
topienia 

Zakup i wdro�enie systemu weryfikacji jako�ci ciekłego stopu wraz z 
komputerem 

3 Pracownia mas 
formierskich 

Mieszarka laboratoryjna,  Praska laboratoryjna, Ubijak laboratoryjny, Aparat  
do oznaczania wytrzymało�ci mas formierskich,  Muflowy piec laboratoryjny, 
Waga precyzyjna, Przesiewacz pneumatyczny, Aparat do pomiaru 
przepuszczalno�ci mas formierskich,  

4 Pracownia bada� 
�rodowiska pracy 

Aspirator z wyposa�eniem, Destylator, Cyfrowy miernik poziomu d�wi�ku, 
Kalibrator akustyczny, Waga analityczna 

5 Pracownia bada� 
nieniszcz�cych i 
niszcz�cych 

Defektoskop ultrad�wi�kowy  z  oprogramowaniem,  Defektoskop 
magnetyczny z oprogramowaniem, Mikroskop z oprogramowaniem, 
Szlifierko- polerka, Twardo�ciomierz Brinella,  Twardo�ciomierz Rockwela, 
Wysoko�ciomierz, Chropowato�ciomierz, Urz�dzenie do pomiaru grubo�ci 
lakieru, System radiografii cyfrowej, Gł�boko�ciomierz, Suwmiarka specjalna, 
Tokarka stołowa, Tokarka uniwersalna, Przecinarka, Piła ta�mowa 

6 Pracownia prototypów Zakup i wdro�enie oprogramowania  CAD z komputerem, Zakup i wdro�enie 
oprogramowania CAM z komputerem, Narz�dzia pomiarowe elektroniczne 

7 Pracownia obróbki 
wyka�czaj�cej odlewów Zakup, dostawa, instalacja i wdro�enie automatów  do szlifowania odlewów 

 
 
O�rodek Badawczo-Rozwojowy b�dzie współpracował z: 
- o�rodkami naukowymi, 
- serwisami technologicznymi dostawców, 
- odlewniami regionalnymi. 
O�rodek Badawczo Rozwojowy b�dzie miał za zadanie sprawne wdro�enie innowacji przy 
współudziale o�rodków naukowych, a tak�e b�dzie miał swój roczny program badawczo-
wdro�eniowy. 
 
 
Sposób finansowania O�rodka Badawczo Rozwojowego 
Finansowanie planowanych inwestycji b�dzie wspierane �rodkami pomocowymi z Programu 
Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013, z Działania 4.52, w którym przewidziano;  
 
„Nowe inwestycje o wydatkach kwalifikowanych powy�ej 2 mln PLN, dotycz�ce rozpocz�cia lub 
rozwini�cia działalno�ci B+R obejmuj�ce zakup �rodków trwałych, warto�ci niematerialnych i 
prawnych oraz wzrost zatrudnienia netto nie mniejszy ni� 10 osób personelu B+R, prowadz�ce 
do utworzenia lub rozwini�cia działalno�ci centrów badawczo-rozwojowych (np. centra usług 
in�ynierskich, centra jako�ci), które nie musz� spełnia� wymogów okre�lonych w ustawie z dnia 
30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalno�ci innowacyjnej (Dz. U. Nr 116, poz. 
730).” 
 
Mo�liwa dotacja do uzyskania, to zwrot do 70 proc. kosztów kwalifikowanych. Całe nakłady 
inwestycyjne w tym zakresie, to 3,5 mln zł. ODLEWNIE POLSKIE S.A. maj� pozytywn� 
rekomendacj� Instytutu Odlewnictwa w Krakowie oraz pozytywn� ocen� merytoryczn� z 
programu Rozwój Polski Wschodniej. 
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14. Charakterystyka zewn�trznych i wewn�trznych czynników istotnych dla rozwoju 
przedsi�biorstwa Spółki  

 
Do czynników istotnych dla rozwoju przedsi�biorstwa Spółki nale��: 
 
Koniunktura na rynku, która kształtuje zamówienia dla Odlewni w Starachowicach, jak te� 
zamówienia w ramach usług wykonywanych w odlewniach niemieckich. Poziom spadku 
zamówie� oraz okres najwi�kszego spadku jest trudny do przewidzenia. Spółka stara si� broni� 
przed tym du�� dywersyfikacj� rynków i klientów. Trudno zakłada�, �e drastyczny spadek 
zamówie� odnotuj� wszystkie bran�e (Spółka produkuje dla 8 głównych segmentów rynku) i 
wszyscy klienci (80 procent przychodów pochodzi od ok. 30 klientów). Równie� Spółka w 
sposób ci�gły prowadzi akcj� marketingow� w celu pozyskiwania nowego asortymentu 
produkcji. Trudniejsz� spraw� w dobie globalnego kryzysu s� zamówienia na usługi na rynku 
niemieckim. Spadek zamówie� powoduje naturaln� reakcj� zmniejszania zlece� firmom 
usługowym (w tzw. outsourcingu) i rozszerzanie prac na rzecz własnych, mniej wykorzystanych 
pracowników. 
 
Finansowanie rozwoju 
Rozwój Spółki w najbli�szym czasie zwi�zany jest z organizacj� i wyposa�eniem własnego 
O�rodka Badawczo Rozwojowego. Finansowanie wyposa�enia O�rodka Badawczo 
Rozwojowego zakładane jest głównie (50÷70%) z dotacji z �rodków Unii Europejskiej.  
 
Stabilizacja sytuacji prawno-gospodarczej 
Wi��e si� ona głównie z rozwi�zaniem problemu zadłu�enia finansowego, to znaczy długu 
powstałego w wyniku rozwi�zania umów opcyjnych. Wa�ne dla Spółki jest mo�liwe szybkie 
porozumienie z bankami i podpisanie porozumienia układowego. Jest to realne w trzecim 
kwartale 2008 roku. 
 
 

15. Opis istotnych czynników ryzyka i zagro�e� zwi�zanych z działalno�ci� Spółki 

 
Istotne czynniki ryzyka i zagro�enia zwi�zane z działalno�ci� Spółki dotycz� głównie realizacji 
zobowi�za� wynikaj�cych z Postanowienia S�du o upadło�ci Spółki z mo�liwo�ci� zawarcia 
układu. 
 
Do głównych ryzyk zewn�trznych zaliczy� nale�y: 
 
Poziom koniunktury na rynkach głównych odbiorców Spółki  
Dotyczy to głównie rynku polskiego oraz rynków pozostałych krajów Unii Europejskiej. Silne 
powi�zania przychodów Spółki z tempem wzrostu gospodarczego mo�e przynie�� zarówno 
polepszenie jak i pogorszenie poziomu osi�ganych przychodów z działalno�ci produkcyjnej w 
kraju i usługowej realizowanej w ramach umów o dzieło. Utrzymywanie si� w dłu�szym 
horyzoncie czasowym obecnej kryzysowej sytuacji w gospodarce europejskiej i �wiatowej, 
stanowi zagro�enie dla realizacji przez Spółk� zobowi�za� układowych. 
W zwi�zku z powy�szym Spółka w propozycjach układowych zaproponowała bankom, głównym 
jej wierzycielom roczn� karencj� w spłacie zobowi�za� układowych. Roczna karencja w 
rozpocz�ciu spłaty zobowi�za� układowych w grupie banków głównych wierzycieli Spółki 
pozwoli na wdro�enie szeregu działa� przystosowuj�cych jej funkcjonowanie w warunkach 
stagnacji gospodarczej, a wi�c wzrostu walki konkurencyjnej, głównie w zakresie poziomu cen 
mo�liwych do zaakceptowania przez odbiorców, producentów wyrobów finalnych, przy 
jednoczesnym zachowaniu efektywno�ci prowadzonej działalno�ci gospodarczej. 
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Poziom krajowego i zagranicznego popytu inwestycyjnego oraz sytuacja ekonomiczno-
finansowa głównych odbiorców Spółki 
Nabywcami wyrobów wytwarzanych przez Spółk� s� przede wszystkim krajowi i zagraniczni 
producenci dóbr inwestycyjnych. Wielko�� ich zapotrzebowania na wytwarzane przez Spółk� 
komponenty odlewnicze zwi�zana jest z tempem ogólnego wzrostu gospodarczego. 
Utrzymywanie si� �wiatowej i europejskiej dekoniunktury gospodarczej w dłu�szym horyzoncie 
czasowym mo�e mie� negatywny wpływ na realizacj� zobowi�za� układowych Spółki. 
Spółka ma jednak  nadziej� na pozytywne efekty podejmowanych przez Uni� Europejsk� i 
rz�dy poszczególnych krajów członkowskich, działa� zmierzaj�cych do pobudzenia rynku 
producentów dóbr inwestycyjnych, co w konsekwencji mo�e w istotny sposób wpłyn�� na 
poziom osi�ganych przez ni� przychodów w tym segmencie rynku. 
 
Poziom cen podstawowych surowców i materiałów u�ywanych do produkcji odlewniczej 
Zu�ywane przez Spółk� surowce i materiały stanowi� istotny koszt wytwarzania produkcji 
odlewniczej. Nale�� do nich głównie: złom �eliwny i stalowy, surówki odlewnicze, modyfikatory i 
�elazostopy.  
Obecny poziom cen oferowanych przez dostawców krajowych i zagranicznych stwarza 
dodatkowe mo�liwo�ci w budowaniu przez Spółk� konkurencyjnych ofert cenowych na wyroby 
odlewnicze przez ni� produkowane. 
Szybkie drastyczne odwrócenie obecnego zni�kowego trendu cenowego na podstawowe 
surowce i materiały wykorzystywane w produkcji odlewniczej, mogłoby stanowi� zagro�enie dla 
efektywno�ci prowadzonej działalno�ci gospodarczej a w konsekwencji na realizacj� 
zobowi�za� układowych. 
W przeszło�ci Spółka stosowała w realizowanej polityce cenowej zasady waloryzacyjnych 
dopłat materiałowych, które cz��ciowo rekompensowały wzrost cen zaopatrzeniowych. 
W przypadku odwrócenia spadkowego trendu w zakresie kształtowania si� cen na podstawowe 
surowce i materiały, Spółka widzi mo�liwo�� w �rednim horyzoncie czasu powrócenia do 
wcze�niej realizowanej polityki w tym zakresie. 
 
Konkurencyjno�� krajowych i zagranicznych odlewni 
Rosn�ca konkurencja zarówno ze strony odlewni krajowych jak i zagranicznych, szczególnie 
tych o nowoczesnym wyposa�eniu techniczno-technologicznym, mo�e mie� wpływ na skal� 
prowadzonej przez Spółk� działalno�ci gospodarczej i jej efektywno�ci, a w konsekwencji na 
realizacj� jej zobowi�za� wynikaj�cych z zawartego układu z wierzycielami. 
Dzi�ki zrealizowanym w latach 2005÷2008 inwestycjom, Spółka dysponuje uniwersalnym 
potencjałem produkcyjnym stworzonym w oparciu o najlepsze dost�pne techniki �wiatowe, co w 
konsekwencji ma wpływ na poziom jej konkurencyjno�ci cenowej. Jako typowa odlewnia 
usługowa jest w stanie w oparciu o atrakcyjne oferty cenowe, przeprowadza� szybkie 
uruchomienie produkcji odlewniczej, we współpracy z kontrahentami w celu jak najlepszego 
zaspokojenia ich wymogów jako�ciowych i warunków dostaw. 

 
Kształtowanie si� kursów walut 
Ze wzgl�du na wysoki udział sprzeda�y realizowanej w walutach ok. 80% obrotów, wahania 
kursów walut maj� istotny wpływ na poziom sprzeda�y i efektywno�ci prowadzonej działalno�ci 
gospodarczej, co w konsekwencji mo�e oddziaływa� na realizacj� zobowi�za� układowych 
Spółki. 
Do czasu wprowadzenia w Polsce wspólnej waluty europejskiej, wyniki Spółki b�d� uzale�nione 
w istotny sposób od waha� kursów walut, głównie euro. Do tego czasu odwrócenie trendu 
deprecjacyjnego PLN mogło by mie� negatywny wpływ na efektywno�� prowadzonej przez 
Spółk� działalno�ci gospodarczej. W takiej sytuacji Spółka podejmie decyzj� o ewentualnym 
powrocie do zabezpiecze� kursowych, ale po wcze�niejszym wdro�eniu strategii 
zabezpieczania ryzyka kursowego walut i wdro�eniu rachunkowo�ci zabezpiecze�. 
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Mo�liwo�� realizacji umów o dzieło w obiektach fabrycznych klientów poza granicami kraju w 
bran�y metalowej i odlewniczej 
W zwi�zku z kryzysow� sytuacj� w gospodarce �wiatowej i europejskiej oraz obecnym stanem 
prawnym Spółki, to jest postanowieniem S�du o ogłoszenie upadło�ci z mo�liwo�ci� zawarcia 
układu z wierzycielami, cz��� kontrahentów, dla których Spółka realizowała umowy o dzieło w 
ich obiektach fabrycznych poza granicami kraju, oceniaj�c swoj� sytuacj� w �wietle 
uwarunkowa� prawa miejscowego, ograniczyła współprac� w tym zakresie do czasu zawarcia 
układu z wierzycielami. Spółka chce realizowa� umowy o dzieło, głównie na rynku niemieckim w 
zakresie wynikaj�cym z aktualnej sytuacji ekonomiczno-finansowej jej klientów. 
Utrzymanie si� takiej sytuacji w dłu�szym horyzoncie czasowym mogło by mie� wpływ na 
poziom osi�ganych przychodów i efektywno�� prowadzonej działalno�ci gospodarczej, a w 
konsekwencji na wzrost ryzyka zwi�zanego z realizacj� zobowi�za� Spółki wynikaj�cych z 
zawartego układu z wierzycielami. Ze wzgl�du na wielopłaszczyznow� współprac� z tymi 
kontrahentami, wychodz�c� poza zakres realizacji umów o dzieło, Spółka widzi mo�liwo�� 
powrotu w �rednim horyzoncie czasu do współpracy w tym zakresie poprzez podmiot w 100 
procentach przez ni� kontrolowany, co b�dzie miało pozytywny wpływ na jej działalno�� 
gospodarcz� i wykonanie zobowi�za� układowych w stosunku do jej wierzycieli. 
 
 
Do głównych ryzyk wewn�trznych zaliczy� nale�y: 
 
Wdro�enie planu działa� naprawczych przyj�tego do realizacji w zwi�zku z sytuacj� makro i 
mikro ekonomiczn� 
Spółka realizuje plan działa� naprawczych, którego celem jest wdro�enie wewn�trznych 
mechanizmów gwarantuj�cych dostosowanie jej potencjału wytwórczego i zasobów ludzkich do 
wielko�ci rynku jej producentów i �wiadczonych usług. 
Ryzyko w tym zakresie zwi�zane jest z mo�liwym brakiem odpowiedniego tempa zmian 
wewn�trznych do tempa zmian w zakresie sytuacji rynkowej. Ostry kryzys gospodarczy 
wymaga niekonwencjonalnego sposobu zarz�dzania zmianami wewn�trznymi. Brak sukcesu w 
tym zakresie mo�e mie� wpływ na wielko�� kosztów działalno�ci gospodarczej Spółki a co za 
tym idzie na pogorszenie efektywno�ci prowadzonej działalno�ci gospodarczej i zwi�kszenie 
ryzyka zwi�zanego z wykonaniem zobowi�za� układowych nale�nych w czasie jej wierzycielom 
 
Relacje ze zwi�zkami zawodowymi funkcjonuj�cymi w Spółce 
Przyj�ty plan działa� naprawczych zwi�zany jest z optymalizacj� zatrudnienia i zmniejszeniem 
�redniej płacy w stosunku do poziomu osi�gni�tego w 2008 roku.  
W przypadku braku porozumienia ze zwi�zkami zawodowymi mo�e doj�� do sporu i nie 
osi�gni�cia zakładanych efektów kosztowych w tym zakresie, co b�dzie miało wpływ na 
efektywno�� prowadzonej działalno�ci gospodarczej i mo�liwo�ci finansowe zwi�zane ze 
zrealizowaniem zobowi�za� układowych Spółki. 
W przeszło�ci nie dochodziło do sporów zbiorowych a funkcjonuj�ce w Spółce zwi�zki 
zawodowe wykazywały wysoki poziom zrozumienia realiów rynkowych zwi�zanych z 
prowadzon� działalno�ci� gospodarcz�.  Pomocnym w tym zakresie b�dzie równie� fakt, �e 
Spółka nie planuje zwolnie� grupowych i b�dzie d��y� do utrzymania odpowiedniego poziomu 
zatrudnienia wysokokwalifikowanej kadry zarówno na stanowiskach nierobotniczych jak i 
robotniczych. 
W zwi�zku z sygnalizowanymi rozwi�zaniami pomocowymi dla przedsi�biorców chroni�cych 
miejsca pracy, Spółka b�dzie d��yła do wykorzystania tych �rodków wspomagaj�cych jej 
fundusz płac. 
 
Poziom zadłu�enia bankowego 
Banki finansuj�ce działalno�� gospodarcz� i inwestycyjn� Spółki nie zaj�ły stanowiska co do 
dalszego wieloletniego jej finansowania. 
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W przypadku podj�cia próby windykacji zobowi�za� kredytowych, które ze wzgl�du na 
zabezpieczenie maj�tkowe znajduj� si� poza układem z wierzycielami, istnieje du�e ryzyko 
utraty płynno�ci finansowej i mo�liwo�ci obsługi zobowi�za� układowych. 
W oparciu o wst�pne ustalenia oraz fakt, �e banki dotychczas finansuj�ce działalno�� 
gospodarcz� Spółki s� równie� jej wierzycielami opcyjnymi, istnieje mo�liwo�� osi�gni�cia 
kompromisu w tym zakresie. 
Spółka zakłada równie� po osi�gni�ciu porozumienia układowego z wierzycielami mo�liwo�� 
wykorzystania innych alternatywnych rozwi�za� w zakresie finansowania jej działalno�ci 
gospodarczej i inwestycyjnej. 
 
 

16. Podstawowe produkty Spółki 

Podstawowymi produktami wytwarzanymi przez Spółk� Akcyjn� ODLEWNIE POLSKIE s� 
odlewy wykonywane głównie z �eliwa sferoidalnego a tak�e z �eliwa szarego i staliwa. Spółka 
wykonuje produkcj� głównie w małych i �rednich seriach. 
 

Lp. Struktura ilo�ciowa 
produkcji odlewów 

według tworzyw 

 2008 r. (Mg) Udział w 2008  2007 r. (Mg) Udział w 2007 
Dynamika 

 2008 : 2007 

1. odlewy z �eliwa 
sferoidalnego 

11 415 80,30 % 11 377 82,29 % 100,33 % 

2. odlewy z �eliwa szarego 2 627 18,48 % 2 308 16,69 % 113,82 % 

3. odlewy ze staliwa 173 1,22 % 140 1,01 % 123,57 % 

4. produkcja odlewów 
razem 

14 215 100,00 % 13 825 100,00 % 102,82 % 

 

W okresie 2008 roku w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego produkcja 
odlewnicza ogółem wzrosła o 2,82% (z 13 825 Mg w 2007 roku do 14 215 Mg w 2008 roku). 

Najwi�kszy udział w produkcji Spółki maj� odlewy z �eliwa sferoidalnego. W 2008 roku w 
porównaniu do analogicznego okresu roku 2007 ich udział w wolumenie produkcji zmniejszył 
si� o 2 pkt. proc. 80,30 % w  2008 r. i 82,29 % w  2007 r.).  

Drugim tworzywem pod wzgl�dem produkowanej ilo�ci jest �eliwo szare (18,48 % w  2008 r.). 
Kolejnym tworzywem, z którego produkowane s� odlewy jest staliwo (1,22 % ł�cznej produkcji 
w  2008 r.). 

struktura produkowanych odlewów wg tworzyw w 2008 r.

�eliwo 
sferoidalne

80,30%

staliwo
1,22%�eliwo szare

18,48%
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Lp. Przychody Spółki wg miejsca ich 
generowania 

2008 rok   
(tys. zł) Udział w 2008 

2007   rok 
(tys. zł) Udział w 2007 

Dynamika 
2008: 2007 

1. Przychody ze sprzeda�y  
i zrównane z nimi, w tym: 

141 012 100,00 % 137 081 100,00 % 102,87 % 

1.1. przychody z działalno�ci Spółki 
w kraju 

101 998 72,33 % 94 071 68,62 % 108,43 % 

1.2. przychody z działalno�ci 
Oddziału Spółki w Niemczech 

39 014 27,67 % 43 010 31,38 % 90,71 % 

 

Przychody netto ze sprzeda�y
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Lp. Struktura przychodów Spółki 
2008  rok 
(tys. zł) Udział w 

2008 

2007 rok  
(tys. zł) Udział w 

2007 

Dynamika 
2008:2007     

1. Przychody ze sprzeda�y  
i zrównane z nimi, w tym: 

141 012 100,00% 137 081 100,00% 102,87 % 

1.1. przychody ze sprzeda�y 
produkcji i usług odlewniczych, 
w tym: 

85 935 60,94 % 75 210 54,86 % 114,26 % 

1.1.1 przychody ze sprzeda�y 
produkcji własnej 

75 954 53,86 % 63 441 46,28 % 119,72% 

1.1.2 przychody ze sprzeda�y 
produkcji obcej 

8 366 5,93 % 9 761 7,12 % 85,71 % 

1.1.3 przychody z usług 
odlewniczych 

1 615 1,15 % 2 008 1,46 % 80,43 % 

1.2. przychody z usług pozostałych i 
usług �wiadczonych poza 
granicami kraju 

43 863 31,11 % 48 140 35,12 % 91,11 % 

1.3. przychody z handlu 11 214 7,95 % 13 732 10,02 % 81,66 % 

 
W  2008 roku Spółka osi�gn�ła przychody netto ze sprzeda�y o 2,87 % wy�sze w stosunku do  
2007 roku w  wyniku  wzrostu o 15,41 % poziomu produkcji odlewniczej w kraju i  spadku  o 
9,50 % przychodów  ze sprzeda�y osi�gni�tych   przez Oddział Spółki  prowadz�cy  działalno�� 
usługow� w Niemczech.  Spadek przychodów Oddziału w Niemczech podyktowany był  
wył�cznie  aprecjacj� PLN w odniesieniu do EUR.   
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Udział przychodów z produkcji odlewniczej i usług odlewniczych w przychodach netto ze 
sprzeda�y w 2008 roku wyniósł 60,94% i w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego 
był wy�szy o 6,08 pkt. proc. 

Spółka sprzedaje wyroby z produkcji własnej oraz produkcji opartej na półproduktach 
odlewniczych wytwarzanych w innych odlewniach (patrz przychody z produkcji obcej). W 2008 
roku zwi�kszył si� udział w sprzeda�y produkcji własnej. W stosunku do analogicznego okresu 
roku ubiegłego przychody ze sprzeda�y produkcji własnej były wy�sze o 19,72%.  

Istotny udział w przychodach ze sprzeda�y miały przychody z działalno�ci zwi�zanej ze 
�wiadczeniem usług na terenie Niemiec i pozostałych usług. Ich udział w przychodach netto ze 
sprzeda�y w stosunku do  2007 roku zmniejszył si� o 4,01 pkt. proc. Zmniejszyły si� równie� 
przychody z działalno�ci handlowej.  

Około 90 % przychodów Spółki stanowiły przychody w EURO oraz PLN na bazie cen 
indeksowanych relacj� EUR/PLN. Negatywny wpływ na poziom przychodów osi�gni�tych przez 
Spółk� w okresie 12  miesi�cy 2008 r. w stosunku do 12 miesi�cy 2007 r. miała aprecjacja PLN 
w stosunku do EUR. �redni kurs NBP obliczony jako �rednia arytmetyczna kursów ogłoszonych  
przez NBP na ostatni dzie� miesi�cy od  stycznia do grudnia wynosił w 2008 r. wyniósł  3,5321  
PLN/EUR i było  6,47  % ni�szy od  identycznie  wyliczonego �redniego kursu NBP za 2007 r., 
który wynosił 3,7768 PLN/EUR. Faktyczny spadek �redniego kursu NBP  dla PLN/ EUR w  I, II i 
III kwartale  2008 r. był ni�szy od �redniego kursu NBP w analogicznym okresie ubiegłego roku 
nawet o 8,9 % do 12,6%.   
Gwałtowny i nieprzewidywalny  spadek warto�ci PLN/ EUR w IV kwartale 2008 r. miał znacz�cy 
wpływ na ukształtowanie �redniego  kurs PLN/ EUR za cały  2008 r. 
 
Negatywne dla Spółki skutki aprecjacji PLN zostały cz��ciowo zrekompensowane 
zwi�kszeniem skali prowadzonej działalno�ci gospodarczej.   
 
�redniomiesi�czne przychody ze sprzeda�y wyrobów i usług wyniosły w 2008 roku   10 817 
tys. zł, a w  2007 roku 10.279 tys. zł. 
 
Przychody  ze sprzeda�y  wyrobów i usług  w 2007 roku po doprowadzeniu do  warunków 
2008 roku, przy uwzgl�dnieniu inflacji: 
 

10.279 tys. zł x 12 x  1,042  =  128.529  tys. zł 
 
Realny przyrost sprzeda�y wyrobów i usług  w stosunku do   2007 roku wyniósł: 
 

129.798 tys. zł :  128.529 tys. zł  =  1,0 % 

 

zmiany wielko�ci sprzeda�y w podziale na rodzaje działalno�ci 
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17. Sprzeda� poszczególnych grup produktów i usług 

 
 

Lp. 
 

Przychody ze sprzeda�y produktów i 
usług  (wg bran� odbiorców) 

 

2008 rok 
(tys. zł) Udział w 

2007 

2007 rok 
(tys. zł) Udział w 

2007 

Dynamika 
2008:2007 

1. Usługi realizowane w bran�y 
odlewniczej i metalowej poza 
granicami kraju 

39 014 27,67 % 43 010 31,38 % 90,71 % 

2. Przemysł maszynowy (m.in. 
przekładnie mechaniczne i maszyny 
budowlane) 

22 256 15,78 % 15 584 11,37 %  142,81 % 

3. Motoryzacja 21 897 15,53 % 14 115 10,30 %  155,13 % 

4. Armatura przemysłowa 13 202 9,36 % 16 181 11,80 % 81,59 % 

5. Kolejnictwo 9 269 6,57 % 6 578 4,80 % 140,81 % 

6. Inne maszyny i urz�dzenia 5 973 4,24 % 2 211 1,61 % 270,15 % 

7. Maszyny rolnicze 5 723 4,06 % 2 816 2,05 %  203,23 % 

8. Energetyka 5 038 3,57 % 1 656 1,21 %  304,23 % 

9. Urz. gospodarstwa domowego 1 443 1,02 % 2 162 1,58 % 66,74 % 

10. Hutnictwo 208 0,15 % - -  

11. Pozostałe (w tym pozostałe usługi) 16 989 12,05 % 32 768 23,90 %  51,85 % 

12. Suma sprzeda�y 141 012 100,00% 137 081 100,00% 102,87 % 

 

Spo�ród bran�, dla których Spółka produkuje odlewy, najwi�kszy udział w sprzeda�y ma 
przemysł maszynowy (15,78% udziału w 2008 roku i 11,37 % udziału w 2007 roku). W stosunku 
do 2007 roku przychody ze sprzeda�y dla tej bran�y wzrosły o  42,81%. 

Drug� najwi�ksz� bran�� jest motoryzacja (odpowiednio 15,53% w 2008 roku i 10,30% w 2007 
roku). W stosunku do 2007 roku przychody ze sprzeda�y dla tej bran�y zwi�kszyły si� o 
55,13%. Kolejn� du�� bran�� jest armatura przemysłowa (odpowiednio 9,36% w 2008 roku i 
11,80% w 2007 roku). W stosunku do 2007 roku przychody ze sprzeda�y dla tej bran�y 
zmniejszyły o 18,41%. 

Istotny udział w sprzeda�y  miały odlewy dla kolejnictwa (odpowiednio 6,57% w 2008 roku i 
4,80% w 2007 roku).  

Najwi�ksz� dynamik� wzrostu odnotowano w bran�y energetycznej (wzrost o 204,23%) 

Znacz�cy udział w sprzeda�y miały usługi realizowane w bran�y odlewniczej i metalowej w 
obiektach fabrycznych klientów na terenie Niemiec. W stosunku do 2007 roku przychody ze 
sprzeda�y tych usług zmniejszyły si� o 9,29%. 
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18. Rynki zbytu oferowanych produktów 

Sprzeda� produkowanych wyrobów i �wiadczonych usług przez Spółk� realizowana jest w 
Polsce i poza jej granicami.  
 

Lp. Struktura sprzeda�y Spółki wg 
rynków zbytu 

2008 rok   
(tys. zł) Udział w 2008 

2007 rok   
(tys. zł) Udział w 2007 

Dynamika 
2008:2007 

 

1. Sprzeda� krajowa 57 771 40,97 % 57 503 41,95 % 100,47 % 

2. Dostawy wewn�trzwspólnotowe  74 762 53,02 % 75 408 55,01 % 99,14 % 

3. Sprzeda� eksportowa 8 479 6,01 % 4 170 3,04 % 203,33 % 

4. Sprzeda� razem 141 012 100,00 % 137 081 100,00 %  102,87 % 

 
Udział sprzeda�y realizowanej w dostawach krajowych w przychodach netto ze sprzeda�y  
w 2008 roku wyniósł 40,97% (w 2007 roku udział ten wyniósł 41,95%), natomiast udział 
sprzeda�y realizowanej poza granice kraju (dostawy wewn�trzwspólnotowe  
i eksport) wyniósł 59,03 % (w 2007 roku udział ten wyniósł 58,05%). W stosunku do  
2007 roku sprzeda� realizowana poza granice kraju wzrosła o 4,60%. 
Nale�y zwróci� uwag�, �e całkowity udział sprzeda�y w walutach obcych i w złotych w oparciu  
o ceny indeksowane kursem walut w sprzeda�y ogółem, jest du�o wi�kszy ni� przedstawiony 
wy�ej udział dostaw wewn�trzwspólnotowych i eksportu. Wynika to z działalno�ci niektórych 
klientów Spółki z Polski, którzy w cało�ci sprzedaj� swoje wyroby na rynki zagraniczne i ceny za 
odlewy ustalone s� w walucie. Szacuje si�, �e sprzeda� Spółki zale�na od waha� kursowych 
si�ga 70%. 

Struktura sprzeda�y Spółki w 2008 r. 
w podziale na rynki sprzeda�y
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Lp. 

Rynki dostaw 
wewn�trzwspólnotowych  
i sprzeda�y eksportowej 

2008 rok 
(tys. zł) Udział w 

2008 

2007  rok 
(tys. zł) Udział w 

2007 

Dynamika 
2008 : 2007 

1. Niemcy 56 745 68,17 % 61 787 77,64 %  91,84 % 

2. Wielka Brytania 9 274 11,14 % 6 567 8,25 %  141,22 % 

3. USA 5 475 6,58 % 1 989 2,50 % 275,27 % 

4. Szwecja 3 470 4,17 % 2 758 3,47 % 125,82 % 

5. Szwajcaria 3 004 3,61 % 2 181 2,74 % 137,73 % 

6. Austria 1 075 1,29 % 625 0,79 % 172,04 % 

7. Włochy 943 1,13 % 985 1,24 % 95,73 % 

8. Francja 943 1,13 % 373 0,47 %  252,83 % 

9. Hiszpania 798 0,96 % 1 349 1,70 %  59,15 % 

10. Słowacja 622 0,75 % 539 0,68 % 115,34 % 

11. Czechy 616 0,74 % 74 0,09 %  832,49 % 

12. Holandia 168 0,20 % 172 0,22 % 97,60 % 

13. Dania 48 0,06 % 121 0,15 % 39,46 % 

14. W�gry 32 0,04 % 45 0,06 % 71,38 % 

15. Belgia 28 0,03 % 0 0,00 %  - 

16. Razem sprzeda� 
zagraniczna 

83 241 100,00 % 79 578 100,00 % 104,60 % 

 
 
Głównym rynkiem dostaw na rynki zagraniczne w 2008 roku były Niemcy (68,17% sprzeda�y w 
2008 roku i 77,64% w 2007 roku).  
Znacz�cy udział w tej sprzeda�y ma Wielka Brytania (11,14% w 2008 roku i 8,25% w  
2007 roku), USA (odpowiednio 6,58% i 2,50%). 

Zmiany wielko�ci sprzeda�y ogółem i na rynki zagraniczne

2007 rok
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2008 rok

2008 rok
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W sprzeda�y do Niemiec główny udział stanowi� usługi realizowane przez Oddział w tym kraju. 
Sprzeda� produkcji odlewniczej do Niemiec w 2008 roku stanowiła 21,30%. 
 
 
 

19. Odbiorcy produktów Spółki 

ODLEWNIE POLSKIE S.A. s� odlewni� usługow� wykonuj�c� odlewy dla wielu klientów w 
bardzo wielu asortymentach. W 2008 roku Spółka w zakresie produkcji odlewów 
współpracowała z około 130 odbiorcami krajowymi i zagranicznymi. Na 80 % przychodów ze 
sprzeda�y odlewów składały si� obroty z 27 firmami. Zachowana była zasada braku 
dominuj�cego klienta, który mógłby zajmowa� pozycj� monopolisty.  
Najwi�kszym odbiorc� pod wzgl�dem wielko�ci sprzeda�y była firma, która osi�gn�ła w  
2008 roku 8,70% udziału w przychodach netto ze sprzeda�y. W 2007 roku udział ten wyniósł 
9,48%. 
 

20. 	ródła zaopatrzenia w materiały do produkcji, w towary i usługi 

 
W 2008 roku w zakresie dostaw materiałów do produkcji, towarów i usług Spółka 
współpracowała z firmami krajowymi i zagranicznymi. Warto�� zakupów w tym okresie wyniosła 
56.336 tys. zł. Zachowana była zasada braku dominuj�cego dostawcy, który mógłby zajmowa� 
pozycj� monopolisty. Do podstawowych materiałów do produkcji odlewniczej zalicza si� m.in. 
surówk� odlewnicz�, złom, zapraw� sferoidyzuj�c�.  
W zakresie zakupu surówki Spółka współpracowała z 7 firmami. Najwi�kszym dostawc� 
surówki pod wzgl�dem wielko�ci zakupów była firma FERRUS Sp. z o.o. z siedzib� w 
Warszawie, której udział w zaopatrzeniu w 2008 roku wyniósł  10,62% oraz JEST Sp. z o.o. z 
siedzib� w Warszawie, której udział w zaopatrzeniu wyniósł 6,08%. Spółki te nie s� powi�zane 
ze Spółk� Akcyjn� ODLEWNIE POLSKIE. 
W zakresie zakupu złomu Spółka współpracowała z 22 firmami. Najwi�kszym dostawc� złomu 
pod wzgl�dem wielko�ci zakupów była firma, której udział w zaopatrzeniu w 2008 roku wyniósł 
3,08%, 
W zakresie zakupu zaprawy sferoidyzuj�cej Spółka współpracowała z 7 firmami. Najwi�kszym 
dostawc� zaprawy pod wzgl�dem wielko�ci zakupów była firma, której udział w zaopatrzeniu w 
2008 roku wyniósł 3,80%, 

Struktura sprzeda�y zagranicznej w podziale na rynki  w 2008 r.
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Spółka współpracowała tak�e z innymi firmami w zakresie: 
− zakupu półproduktów odlewniczych w postaci nietypowych dla działalno�ci Spółki odlewów 

(np. odlewów staliwnych), które podlegały dalszej obróbce zwi�zanej z ich oczyszczaniem, 
kontrol�, malowaniem, obróbk� mechaniczn� i sprzedawane klientom ODLEWNI 
POLSKICH S.A. jako wyroby gotowe. W 2008 roku zakupy te stanowiły 12,01% 
zaopatrzenia.  

− zakupu gotowych odlewów klasyfikowanych jako towary. W 2008 roku zakupy tych odlewów 
stanowiły 5,82% zaopatrzenia. 

Dostawc� półproduktów odlewniczych i gotowych odlewów klasyfikowanych jako towary była 
spółka STAR-CAST Sp. z o.o. z siedzib� w Starachowicach. Spółka ta nie jest powi�zania z 
ODLEWNIAMI POLSKIMI S.A. 
 

21. Umowy znacz�ce dla działalno�ci Spółki 

Do 07.05.2008 roku Spółka stosowała kryterium oceny znaczenia umów zgodnie z par. 5 ust. 1 
pkt 3 w zwi�zku z par. 2 ust. 1 pkt 51 b) RRM GPW (Dz. U. Nr 209 poz. 1744), tj. kryterium 
przychodów ze sprzeda�y. 

W zwi�zku z zako�czeniem procesu odbudowy kapitałów własnych Spółki, Zarz�d Spółki podj�ł 
decyzj� o zmianie z dniem 08.05.2008 roku kryterium oceny znaczenia umów z kryterium 
przychodów ze sprzeda�y na kryterium warto�ci kapitałów własnych Spółki (§ 1 ust. 1 pkt 51 a 
Rozporz�dzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa�dziernika 2005 roku, Dz. U. Nr 209 poz. 1744). 
 
W 2008 roku Spółka zawarła nast�puj�ce umowy spełniaj�ce kryterium znacz�cej umowy: 
1. W dniu 12 maja 2008 roku poprzez zrealizowanie kolejnego zamówienia na dostaw� 

odlewów �eliwnych dla KORPO Sp. z o.o. z siedzib� w Jaworze, Spółka osi�gn�ła warto�� 
przychodów ze sprzeda�y w ł�cznej wysoko�ci 4.708 tys. zł. Umowa ta spełnia kryterium 
znacz�cej umowy zgodnie z par. 5 ust. 1 pkt 3 w zwi�zku z par. 2 ust. 1 pkt 51 a) RRM 
GPW (Dz. U. Nr 209 poz. 1744). 

 
2. W dniu 30.06.2008 roku Spółka zwrotnie podpisała z Fortis Bank Polska S.A. z siedzib� w 

Warszawie dwie umowy na zabezpieczenie zawartej w dniu 15.01.2007 roku umowy 
kredytu w wysoko�ci 1.500 tys. zł: 
− umow� przewłaszczenia pieca dwutyglowego �redniej cz�stotliwo�ci, produkcji Otto- 

Junker GmbH, typu MFT Ge 6.000 o numerze fabrycznym WA 33281 i warto�ci 5.620 
tys. zł. 

− umow� przelewu wierzytelno�ci z polisy ubezpieczeniowej, która przysługuje 
ODLEWNIOM POLSKIM S.A. w stosunku do Towarzystwa Ubezpiecze� Compensa 
S.A. z siedzib� w Warszawie w zakresie ubezpieczenia mienia od ognia i innych 
zdarze� losowych mienia w kwocie nie ni�szej ni� 5.620 tys. zł oraz w zakresie 
ubezpieczenia od awarii maszyn znajduj�cych si� w miejscowo�ci Starachowice al. 
Wyzwolenia 70 w kwocie nie ni�szej ni� 5.620 tys. zł. 

Powy�sze umowy zostały zawarte na okres do dnia 14.01.2012 roku. 
Umowy te spełniaj� kryterium znacz�cej umowy zgodnie z par. 5 ust. 1 pkt 3 w zwi�zku z 
par. 2 ust. 1 pkt 51 a) RRM GPW (Dz. U. Nr 209 poz. 1744). 

 
3. W dniu 21.07.2008 roku Spółka otrzymała zwrotnie podpisan� przez Fortis Bank Polska 

S.A. z siedzib� w Warszawie zmian� Umowy Wielocelowej Linii Kredytowej nr 
WAR/2001/05/97/CB do maksymalnej wysoko�ci 10.000 tys. zł. Przedmiotowa zmiana 
dotyczy ustalenia nowego bie��cego okresu udost�pnienia kredytu do dnia 19.06.2009 
roku. 
Umowa ta spełnia kryterium znacz�cej umowy zgodnie z par. 5 ust. 1 pkt 3 w zwi�zku z par. 
2 ust. 1 pkt 51 a) RRM GPW (Dz. U. Nr 209 poz. 1744). 
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4. W dniu 28.07.2008 roku poprzez zrealizowanie kolejnego zamówienia na dostaw� odlewów 
�eliwnych do PHZ VEGA - Paweł Budnicki z siedzib� w Warszawie, Spółka osi�gn�ła 
warto�� przychodów ze sprzeda�y w ł�cznej wysoko�ci 4.695.300,00 złotych. 
Umowa ta spełnia kryterium znacz�cej umowy zgodnie z par. 5 ust. 1 pkt 3 w zwi�zku z par. 
2 ust. 1 pkt 51 a) RRM GPW (Dz. U. Nr 209 poz. 1744). 

 
5. W dniu 29.07.2008 roku poprzez zrealizowanie (w okresie 12 miesi�cy) kolejnych zamówie� 

na zakup surowców i materiałów do produkcji odlewniczej z FERRUS Sp. z o.o. z siedzib� 
w Warszawie, Spółka osi�gn�ła warto�� obrotu w ł�cznej wysoko�ci 4.632.935 złotych. 
Umowa te spełnia kryterium znacz�cej umowy zgodnie z par. 5 ust. 1 pkt 3 w zwi�zku z par. 
2 ust. 1 pkt 51 a) RRM GPW (Dz. U. Nr 209 poz. 1744). 

 
6. W dniu 29.07.2008 roku poprzez zrealizowanie kolejnych zamówie� na zakup odlewów od 

Zakładu Odlewniczego STAR – CAST Sp. z o.o. z siedzib� w Starachowicach, Spółka 
osi�gn�ła warto�� obrotu w ł�cznej wysoko�ci 5.806.402 złote. 
Umowa te spełnia kryterium znacz�cej umowy zgodnie z par. 5 ust. 1 pkt 3 w zwi�zku z par. 
2 ust. 1 pkt 51 a) RRM GPW (Dz. U. Nr 209 poz. 1744). 

 
7. W dniu 30.07.2008 roku poprzez zrealizowanie kolejnych zamówie� na zakup surowców i 

materiałów do produkcji odlewniczej z JEST Sp. z o.o. z siedzib� w Warszawie, Spółka 
osi�gn�ła warto�� obrotu w ł�cznej wysoko�ci 5.213.653,00 złote. 
Umowa ta spełnia kryterium znacz�cej umowy zgodnie z par. 5 ust. 1 pkt 3 w zwi�zku z par. 
2 ust. 1 pkt 51 a) RRM GPW (Dz. U. Nr 209 poz. 1744).  

 
8. W dniu 30.08.2008 roku poprzez zrealizowanie kolejnego zamówienia na dostaw� odlewów 

�eliwnych do ZPU AUTOMEX ZPCH z siedzib� w Cz�stochowa - D�bów, Spółka osi�gn�ła 
warto�� przychodów ze sprzeda�y w ł�cznej wysoko�ci 4.846.365 złotych. 
Umowa ta spełnia kryterium znacz�cej umowy zgodnie z par. 5 ust. 1 pkt 3 w zwi�zku z par. 
2 ust. 1 pkt 51 a) RRM GPW (Dz. U. Nr 209 poz. 1744). 

�

9. W dniu 28.11.2008 roku Spółka zwrotnie podpisała aneks do umowy o kredyt w rachunku 
bie��cym z Bankiem Millenium S.A. w Warszawie na kwot� 8.000.000 PLN (osiem milionów 
złotych) z przeznaczeniem na finansowanie bie��cej działalno�ci Spółki. Aneksem strony 
prolongowały umow� kredytu na dalszy okres od dnia 02.12.2008 roku do dnia 01.12.2009 
roku. Zabezpieczeniem umowy jest o�wiadczenie o poddaniu si� egzekucji, pełnomocnictwo 
do rachunku bankowego oraz przewłaszczenie �rodków trwałych – dwóch linii 
technologicznych : stacja przerobu mas formierskich oraz automatyczna linia formierska 
HVS o ł�cznej warto�ci 16.334,407,40 PLN  wraz z cesj� polisy ubezpieczeniowej od ognia i 
innych zdarze� losowych. Bank dokonał odnowienia umowy kredytu w tej samej wysoko�ci 
oraz pozostawiaj�c te same zabezpieczenia. 
Umowa ta spełnia kryterium znacz�cej umowy zgodnie z par. 5 ust. 1 pkt 3 w zwi�zku z par. 
2 ust. 1 pkt 51 b) RRM GPW (Dz. U. Nr 209 poz. 1744�� 

 
 
Umowy ubezpieczenia 

 
Na 31.12.2008 roku Spółka była stron� umów ubezpieczenia, w�ród których wa�niejsze to 
nast�puj�ce umowy zawarte z Towarzystwem Ubezpieczeniowym COMPENSA S.A. 

- Ubezpieczenie od odpowiedzialno�ci cywilnej z tytułu posiadania mienia i prowadzonej 
działalno�ci gospodarczej na sum� 5.000 tys. zł. Ubezpieczenie wa�ne do 08.07.2009 roku. 

- Ubezpieczenie maszyn od awarii na ł�czn� sum� 40.911 tys. zł. Ubezpieczenie obejmuje 
maszyny i urz�dzenia techniczne (cz��� gr. 3-6 po pomniejszeniu o komputery i drukarki). 
Ubezpieczenie wa�ne do 06.08.2009 roku 
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- Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarze� losowych na okres na ł�czn� sum� 49.765 
tys. zł. Ubezpieczenie obejmuje: budynki i budowle, maszyny i urz�dzenia, �rodki transportu 
(bez samochodów osobowych), wyposa�enie (w tym omodelowania), narz�dzia, mienie 
ruchome, �rodki obrotowe, warto�ci pieni��ne w schowkach, �rodki pieni��ne w transporcie. 
Ubezpieczenie wa�ne do 06.08.2009 roku 

- Ubezpieczenie mienia od kradzie�y z włamaniem i rabunku na ł�czn� sum� 585 tys. zł. 
Ubezpieczenie obejmuje �rodki obrotowe, warto�ci pieni��ne w schowkach, warto�ci 
pieni��ne od rabunku w lokalu, warto�ci pieni��ne w transporcie, szyby i inne tłuk�ce si� 
przedmioty. Ubezpieczenie wa�ne do 06.08.2009 roku 

- Ubezpieczenie sprz�tu elektronicznego  na ł�czn� sum� 653 tys. zł. Ubezpieczenie 
obejmuje sprz�t elektroniczny stacjonarny (komputery, drukarki, elektroniczny sprz�t 
biurowy). Ubezpieczenie wa�ne do 06.08.2009 roku 

 

22. Powi�zania Spółki z innymi podmiotami 

 
Powi�zania kapitałowe 
Nie wyst�puj�. 
 
Powi�zania organizacyjne 
Nie wyst�puj�. 
 
 

23. Transakcje z podmiotami powi�zanymi 

Nie wyst�puj�. 
 

24. Zaci�gni�te i wypowiedziane kredyty i po�yczki 

 
Na 31.12.2008 roku w Spółce funkcjonowały kredyty udzielone przez: 
1. Fortis Bank Polska S.A. z siedzib� w Warszawie, na podstawie Umowy nr 

WAR/2001/05/97/CB o kredyt w rachunku bie��cym z dnia 31.05.2005 roku, w wysoko�ci 
4.000 tys. zł. Umowa zawarta została na okres 10 lat.  W dniu 28.09.2006 roku zmieniony 
został charakter kredytu oraz nazwa umowy na Umow� wielocelowej linii kredytowej nr 
WAR/2001/05/97/CB. W dniu 25.05.2007 maksymalna wysoko�� linii kredytowej ustalona 
została na 10.000 tys. zł. Aneksem z dnia 23.06.2008 roku ustalony został nowy bie��cy 
okres udost�pniania kredytu do 19.06.2009 roku.  Okres kredytowania do 30.05.2015 roku. 
Oprocentowanie kredytu stanowi zmienn� stop� oprocentowania WIBOR dla depozytów 
jednomiesi�cznych plus mar�a w wysoko�ci 4,0%. 

2. Fortis Bank Polska S.A. z siedzib� w Warszawie, zaci�gni�ty 15.01.2007 roku na podstawie 
Umowy o kredyt nieodnawialny Nr WAR/2001/07/27/CB w wysoko�ci 1.500 tys. zł z 
przeznaczeniem na finansowanie lub refinansowanie projektu „Wdro�enie Zintegrowanego 
Systemu Topienia i Obróbki Pozapiecowej Stopów 
elaza”. Umowa została zawarta na 
okres do 14.01.2012 roku. Spłata kredytu została rozło�ona na 52 równe raty pocz�wszy od 
05.10.2007 roku. Ostatnia rata płatna w ostatnim dniu okresu kredytowania. 
Oprocentowanie kredytu zmienne i stanowi zmienn� stop� oprocentowania WIBOR dla 
jednomiesi�cznych depozytów, powi�kszon� o 0,75 punktu procentowego 

 
W dniu 21.01.2009 roku Fortis Bank Polska S.A. działaj�c na podstawie par. 19 Regulaminu 
Czynno�ci Kredytowych i Zabezpieczaj�cych w zwi�zku z zagro�eniem upadło�ci� Spółki 
ODLEWNIE POLSKIE S.A. wypowiedział umow� na kredyt w rachunku bie��cym, którego 
umowny termin spłaty przypadał na 19.06.2009 roku oraz umow� na kredyt inwestycyjny, z 
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którego do spłaty pozostało 36 równych rat miesi�cznych po 29 tys. zł. Wypowiedzenie to było 
według Banku skutkiem zło�enia przez Spółk� w dniu 16.01.2009 roku wniosku o ogłoszenie 
upadło�ci z mo�liwo�ci� zawarcia układu. 
Zgodnie z wypowiedzeniami, cało�� zadłu�enia kredytowego winna by� spłacona najpó�niej 
ostatniego dnia upływu okresu wypowiedzenia, tj. w dniu 28.01.2009 roku. Poniewa� Spółka z 
braku takich mo�liwo�ci nie dokonała spłaty we wskazanym terminie, Bank ma prawo 
przymusowego egzekwowania swojej nale�no�ci oraz naliczania odsetek według stopy karnej 
pocz�wszy od dnia 28.01.2009 roku. Stopa karna odsetek wynosi: 

− dla kredytu w rachunku bie��cym dwukrotno�� stopy WIBOR OVERNIGHT plus mar�a 
banku 8%; 

− dla kredytu nieodnawialnego (inwestycyjnego) dwukrotno�� stopy WIBOR OVERNIGHT 
plus mar�a banku 1,5%. 

Spółka prowadzi negocjacje z Bankiem w celu przywrócenia kredytowania Spółki w formie: 
− kredytu obrotowego spłacanego w ratach w miejsce wypowiedzianego kredytu w 

rachunku bie��cym 
− utrzymania kredytu inwestycyjnego z zachowaniem dotychczasowych warunków spłaty 
 

3. Volkswagen Bank Polska S.A. z siedzib� w Warszawie, zaci�gni�ty 07.08.2007 roku na 
podstawie Umowy nr 2251395-0207-12921 w wysoko�ci 97 tys. zł z przeznaczeniem na 
zakup samochodu VOLKSWAGEN PASSAT. Spłata kredytu wraz z odsetkami rozło�ona na 
36 rat miesi�cznych pocz�wszy od 01.09.2007 roku. Ostatnia rata płatna 01.10.2010 roku. 
Stopa oprocentowania w skali roku wynosi 7,99%. 

4. Bank Millennium S.A. w Warszawie na podstawie Umowy o kredyt w rachunku bie��cym w 
PLN, numer rachunku kredytowego (Umowy) 86901860 z dnia 03.12.2007 roku w kwocie 
8.000 tys. zł z przeznaczeniem na finansowanie bie��cej działalno�ci. Kredyt udzielony do 
01.12.2009 roku. Kredyt staje si� w cało�ci wymagalny w nast�pnym dniu po upływie okresu 
na jaki został udzielony. Odsetki kredytu zmienne b�d�ce sum� stawki referencyjnej WIBOR 
1M i mar�y w wysoko�ci 0,95 punktu procentowego. 

5. Bank Millennium S.A. w Warszawie na podstawie Umowy o kredyt obrotowy Nr 
68/08/400/04 zawartej 23.12.2008 roku w wysoko�ci 4.000 tys. zł z przeznaczeniem na 
spłat� zobowi�za� z tytułu rozliczenia opcji zabezpieczaj�cych kurs waluty GBP. Spłata 
kredytu rozło�ona na 54 raty miesi�czne pocz�wszy od 30.06.2009 roku do 22.12.2013 
roku. Oprocentowanie kredytu zmienne, b�d�ce sum� stawki referencyjnej WIBOR 1M i 
mar�y w wysoko�ci 1,75 punktu procentowego. 

 

25. Udzielone po�yczki  

W okresie 2008 roku Spółka nie udzielała po�yczek. 
 

26. Udzielone i otrzymane por�czenia i gwarancje  

Na 31.12.2008 roku Spółka nie posiadała zobowi�za� pozabilansowych z tytułu udzielonych 
por�cze�.  
 
 

27. Emisja papierów warto�ciowych 

W roku Spółka nie emitowała akcji i nie spłacała innych papierów warto�ciowych. 
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28. Działalno�� inwestycyjna 

 
Inwestycje rzeczowe 
Działalno�� inwestycyjna ukierunkowana była przede wszystkim na realizacj� zada� (głównie 
zwi�zanych z nabyciem rzeczowego maj�tku trwałego) obj�tych planem kompleksowej 
mechanizacji i automatyzacji procesu produkcyjnego z zastosowaniem najlepszych dost�pnych 
technik i technologii oraz zada� inwestycyjnych uzupełniaj�cych inwestycje główne. 
Najwa�niejsze zadania realizowane w 2008 roku: 
− oddanie do eksploatacji „Zintegrowanego systemu topienia i obróbki pozapiecowej stopów 

�elaza”. W ramach tego zadania przekazano na �rodki trwałe kadzie odlewnicze, piec 
dwutyglowy �redniej cz�stotliwo�ci OTTO JUNKER wraz z rozdzielni� piecow�, lini� 
kablow� i urz�dzeniami odpylaj�cymi, stanowisko wygrzewania kadzi, pole materiałów 
wsadowych, stanowisko obróbki pozapiecowej, suwnice, zestaw komputerowy z 
oprogramowaniem. Ł�czna warto�� inwestycji 9.583 tys. zł, z tego w 2008 roku 
wydatkowano 197 tys. zł, 

− oddanie do eksploatacji linii do produkcji rdzeni metod� cold-box firmy LAEMPE. Ł�czna 
warto�� inwestycji 2.246 tys. zł, z tego w 2008 roku wydatkowano 1.621 tys. zł, 

− wdro�enie systemu monitoringu masy formierskiej Michenfelder w stacji przerobu mas 
formierskich. Poniesiono nakłady w wysoko�ci 425 tys. zł., 

− organizacja gniazda do obróbki cieplnej odlewów w ramach prac badawczo-rozwojowych 
dotycz�cych projektu celowego zwi�zanego z obróbk� ciepln� odlewów dla uzyskiwania 
�eliwa ADI. Poniesiono nakłady w wysoko�ci 779 tys. zł 

W 2008 roku w ramach działa� inwestycyjnych dokonano równie� zakupów  �rodków trwałych, 
które uzupełniaj� wyposa�enie wydziałów produkcyjnych i biur oraz usprawniaj� organizacj� 
pracy, w tym m.in.: 
− na potrzeby rdzeniarni zakupiono strzelark� do rdzeni, przeno�nik powietrzny podawania 

piasku, neutralizator amin odci�gowych oraz zbiornik na piasek za ł�czn� kwot� 294 tys. zł, 
− pod potrzeby organizowanej modelarni zakupiono tokark�, frezark�, szlifierki, piły ta�mowe i 

inne za ł�czn� kwot� 100 tys. zł, 
− wózek widłowy, zestawy komputerowe pod potrzeby zintegrowanego systemu zarz�dzania, 

wagi precyzyjne i inne, 
− zakup nieruchomo�ci w postaci lokalu mieszkalnego wraz z przynale�nym gruntem za 

kwot� 298 tys. zł. 
Przeprowadzana modernizacja procesu produkcyjnego w poł�czeniu z wdro�eniem 
zintegrowanego systemu zarz�dzania ma na celu zwi�kszenie wydajno�ci pracy oraz popraw� 
jako�ci produkcji. 
Na realizacj� zada� inwestycyjnych w 2008 roku wraz z nakładanymi inwestycyjnymi na 
projekty celowe poniesiono nakłady w wysoko�ci 6.153 tys. zł.  
 
 
Inwestycje kapitałowe 
W 2008 roku Spółka nie dokonywała inwestycji kapitałowych. 
 

29. Wa�niejsze osi�gni�cia w dziedzinie bada� i rozwoju 

W 2008 roku Spółka kontynuowała realizacj� projektu celowego, na który Minister Nauki i 
Informatyzacji w 2005 roku przyznał Spółce �rodki finansowe, pod nazw� "Opracowanie i 
wdro�enie technologii produkcji odlewów z wysokojako�ciowego �eliwa sferoidalnego ze 
szczególnym uwzgl�dnieniem ADI na elementy pracuj�ce w warunkach zu�ycia �ciernego i 
obci��e� dynamicznych" zgodnie z umow� o wykonanie projektu celowego zawart� w 2005 
roku pomi�dzy Ministrem Edukacji i Nauki a ODLEWNIE POLSKIE S.A. jako zleceniodawc� 
oraz Instytutem Odlewnictwa w Krakowie jako wykonawc�. Z przyznanych �rodków 
finansowych przez Ministra Nauki i Informatyzacji w ł�cznej kwocie 704 tys. zł, na  2008 rok 
przypadała do wykorzystania kwota 108 tys. zł.  Projekt był realizowany do 31.03.2008 roku. 
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W 2008 roku Spółka na realizacj� projektu celowego w ramach BR – badawczo-rozwojowej 
działalno�ci wraz z nakładami inwestycyjnymi, poniosła nakłady w ł�cznej wysoko�ci  2.434 tys. 
zł.  
 
W  ramach działalno�ci badawczo-rozwojowej Spółka przygotowuje nowe projekty: 
− „Opracowanie racjonalnej ekonomicznie technologii wytwarzania ró�nych gatunków �eliwa 

sferoidalnego i ADI w warunkach niestabilnego rynku surowców i energii” we współpracy z 
Instytutem Odlewnictwa w Krakowie 

− Praca badawcza „Innowacyjna technika oddzielania układu wlewowo-zasilaj�cego od 
odlewu” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Działanie 1.3: 
„Wsparcie projektów B+R na rzecz przedsi�biorstw realizowanych przez jednostki 
naukowe”. 

 
 

30. Ochrona �rodowiska 

Na ochron� �rodowiska zdecydowany wpływ miały nast�puj�ce przedsi�wzi�cia poczynione w 
ostatnim okresie: 
 
Inwestycje 
Zrealizowane w latach 2005÷2008 inwestycje obj�te planem kompleksowej mechanizacji i 
automatyzacji procesu produkcyjnego z zastosowaniem nowoczesnych technik i technologii, 
pozwalaj� Spółce na spełnienie wymaga� ochrony �rodowiska i dotrzymanie standardów 
jako�ci �rodowiska zgodnego z wymaganiami zarówno przepisów polskich, jak i unijnych, a w 
szczególno�ci granicznych wielko�ci emisyjnych, tj.: 
− stacja przerobu mas formierskich, zwłaszcza w zakresie zapylenia i ilo�ci odpadów 

poformierskich, 
− automatyczna linia formierska, zwłaszcza w zakresie zapylenia i hałasu, 
− odpylanie linii DISAMATIC, zwłaszcza w zakresie przej�cia z odpylania mokrego na suche 

(wzrost skuteczno�ci odpylania), 
− instalacja pieców �redniej cz�stotliwo�ci, zwłaszcza w zakresie zapylenia i zamkni�tego 

obiegu wody. 
Wprowadzenie nowych rozwi�za� ci�gów technologiczno-produkcyjnych, hermetyzacja 
urz�dze� i procesów b�d�cych �ródłem emisji pyłów oraz zastosowanie d�wi�kochłonnych 
kabin i wysoce skutecznych filtrów kasetowo-pulsacyjnych, pozwala na zmniejszenie o ponad 
50% emisji pyłów i hałasu generowanego do �rodowiska oraz dotrzymanie limitów w zakresie 
zapylenia i emisji hałasu na stanowiskach pracy. Nowoczesne instalacje oczyszczania, jakimi 
s� filtry tkaninowe, zapewniaj� uzyskanie poziomu emisji pyłów poni�ej 10 mg/Nm3 (poziom 
zalecany w dokumentach referencyjnych UE,  BREF dla procesów formowania wynosi 20 
mg/Nm3). Zastosowanie nowoczesnych technologii sporz�dzania mas formierskich i 
wykonywania form to równie� oszcz�dno�� surowców, materiałów, energii, a przede wszystkim 
mniejsza ilo�� odpadów odlewniczych wywo�onych poza teren zakładu (zmniejszenie ilo�ci 
odpadów o ok. 500 Mg/ rok). 
Emisja niezorganizowana, która dzi�ki zastosowaniu całkowitej hermetyzacji poszczególnych 
operacji zwi�zanych z produkcj� mas i zalewaniem form oraz zastosowaniu wysoko-
skutecznych urz�dze� odpylaj�cych, zostaje wychwycona u �ródła. 

W celu dalszego ograniczenia emisji hałasu generowanego do �rodowiska w 2008 roku: 
− zabudowano blach� stalow� wyło�on� od wewn�trz materiałem d�wi�kochłonno-

izolacyjnym wszystkich wentylatorów zewn�trznych urz�dze� odpylaj�cych,. 
− zało�ono tłumiki akustyczne na czterech emitorach odprowadzaj�cych zanieczyszczenia 

pyłowo – gazowe z głównych linii technologicznych. 
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Wdro�enie systemu zarz�dzania �rodowiskiem ISO 14001 : 2004  
W 2006 roku Spółka wdro�yła i stosuje system zarz�dzania w dziedzinie ochrony �rodowiska 
zgodny z norm� ISO 14001:2004, w zakresie produkcji odlewów z �eliwa sferoidalnego, 
szarego i staliwa, potwierdzony uzyskanym w grudniu 2006 roku Certyfikatem firmy TÜV 
Rheinland Industrie Service GmbH. Certyfikat jest wa�ny do 13.12.2009 roku. 
 
Uzyskanie pozwolenia zintegrowanego  
W dniu 14 maja 2007 roku Spółka otrzymała wydan� w dniu 26 kwietnia 2007 roku przez 
Wojewod� �wi�tokrzyskiego decyzj� o udzieleniu ODLEWNIOM POLSKIM S.A. w 
Starachowicach pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie odlewniczej działalno�ci 
gospodarczej w jej obiektach fabrycznych w Starachowicach. Pozwolenie zostało wydane na 
czas okre�lony z wa�no�ci� do dnia 26 kwietnia 2017 roku. Tym samym zostało potwierdzone, 
�e stosowane rozwi�zania techniczne i technologiczne oraz sposoby prowadzenia działalno�ci 
odlewniczej zapewniaj� spełnienie wymaga� najlepszej dost�pnej techniki i osi�gania 
wysokiego stopnia ochrony �rodowiska. 

 

31. Ocena mo�liwo�ci realizacji zamierze� inwestycyjnych 

Plan inwestycji wi��e si� głównie z wyposa�eniem O�rodka Badawczo Rozwojowego. 
Szacowane nakłady inwestycyjne to 3.500 tys. zł, które przynajmniej w połowie mog� pochodzi� 
z dotacji unijnych. Spółka w 2009 roku zło�y odpowiedni wniosek w tej sprawie w ramach  
Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 4.5.2. 
Fundusze własne s� realne i mog� pochodzi� z amortyzacji, jednak w 2009 roku nie przewiduje 
si� wydatków na inwestycje. 
 
 

32. Zmiany w podstawowych zasadach zarz�dzania przedsi�biorstwem Spółki 

W nast�pstwie zrealizowanych inwestycji, rosn�cego zapotrzebowania na odlewy oraz realizacji 
strategii Spółki zwi�zanej ze wzrostem produkcji odlewów skomplikowanych, w 2008 roku 
wprowadzone zostały zmiany w strukturze organizacyjnej Spółki polegaj�ce na utworzeniu 
własnej modelarni, rdzeniarni oraz brygady remontów i utrzymania ruchu. Dotychczas Spółka w 
tym zakresie korzystała z usług firm zewn�trznych. 
 

33. Zatrudnienie 
 

Lp. 
 

Zatrudnienie 
�rednie 

zatrudnieni
e w 2008 

Udział w 2008 
r. 
 

�rednie 
zatrudnieni

e w 2007  

Udział w 2007 
r. 
 

Dynamika 
2008:2007 

1. �rednie zatrudnienie ogółem, w tym: 654 100% 618 100% 105,83% 

1.1. stanowiska robotnicze, w tym: 548 83,79% 518 83,82 % 105,79% 

1.1.1 bezpo�rednio produkcyjne 450 82,12% 440 71,20 % 102,27% 

1.1.2 po�rednio produkcyjne 65 9,94% 46 7,44 % 141,30% 

1.1.3 pomocnicze 33 5,05% 32 5,18 % 103,13% 

1.2. stanowiska nierobotnicze 106 16,21% 100 16,18 % 106,00% 

 Płe�      

1. kobiety 47 7,19% 41 6,63% 114,63% 

2. m��czy�ni 607 92,81% 577 93,37% 105,20% 
 

W 2008 roku �rednie zatrudnienie w kraju wyniosło 354 etaty (w 2007 roku 302 etaty), 
natomiast w Oddziale w Niemczech 300 etatów (w 2007 roku 316 etatów). 
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Utworzenie nowych komórek organizacyjnych spowodowało wzrost �redniego zatrudnienia w 
2008 roku o 39 osób, co oznacza, �e w warunkach porównywalnych do 2007 roku �rednie 
zatrudnienie spadło o 0,49% 

W ramach zatrudnienia Spółka utrzymuje zatrudnienie osób niepełnosprawnych na poziomie 
przekraczaj�cym 6%, dzi�ki czemu zwolniona jest z wszelkich opłat na rzecz Pa�stwowego 
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. W 2008 roku i w 2007 roku �rednie 
zatrudnienie osób niepełnosprawnych wyniosło 42 etaty. 

Sprzeda� na jednego zatrudnionego w 2008 roku wyniosła 216,61 tys. zł i była ni�sza o 2,79% 
w stosunku do sprzeda�y na jednego zatrudnionego w analogicznym okresie roku ubiegłego, 
która wyniosła 221,80 tys. zł. 

 

34. Umowy zawarte mi�dzy Spółk� a osobami zarz�dzaj�cymi 

Umowy zawarte mi�dzy Spółk� a osobami zarz�dzaj�cymi przewiduj�ce rekompensat� w 
przypadku rozwi�zania umowy o prac� przez Spółk� z członkami zarz�du: 
 
- Zgodnie z umow� o prac� zawart� w dniu 01.07.2002 roku Prezesowi Zarz�du p. 

Zbigniewowi Rondudzie przysługuje rekompensata z tytułu rozwi�zania umowy o prac� w 
wysoko�ci 12 miesi�cznych zasadniczych wynagrodze�. 
 

- Zgodnie z umow� o prac� zawart� w dniu 01.07.2002 roku Wiceprezesowi Zarz�du p. 
Leszkowi Walczykowi przysługuje rekompensata z tytułu rozwi�zania umowy o prac� w 
wysoko�ci 9 miesi�cznych zasadniczych wynagrodze�. 
 

- Zgodnie z umow� o prac� zawart� w dniu 01.07.2002 roku Wiceprezesowi Zarz�du p. 
Ryszardowi Pisarskiemu przysługuje rekompensata z tytułu rozwi�zania umowy o prac� w 
wysoko�ci 9 miesi�cznych zasadniczych wynagrodze�. 

 
 

35. Wynagrodzenia osób zarz�dzaj�cych i nadzoruj�cych 

Wynagrodzenie Zarz�du 
Zasady wynagradzania Zarz�du ustala Rada Nadzorcza zgodnie z § 22 ust. 2 pkt. 2 Statutu 
Spółki. W 2008 roku wynagrodzenia Członków Zarz�du wypłacane były w oparciu o Uchwał� 
Rady Nadzorczej Nr 1/2008 z dnia 14.02.2008 roku okre�laj�c� wysoko�� wynagrodzenia z 
tytułu pełnienia funkcji w zarz�dzie i wysoko�� wynagrodzenia ł�cz�cego Członków Zarz�du ze 
Spółk� z tytułu umów o prac�. 
Warto�� wynagrodze�, nagród lub korzy�ci wypłaconych przez Spółk� lub nale�nych Członkom 
Zarz�du za 2008 rok przedstawiona została w dodatkowej nocie obja�niaj�cej w pkt. 12 do 
sprawozdania finansowego. 

 
Wynagrodzenie Rady Nadzorczej 
Zgodnie z § 26 ust. 3 Statutu Spółki wynagrodzenie Rady okre�la uchwała Walnego 
Zgromadzenia. W 2008 roku wynagrodzenie Rady wypłacane było w oparciu o Uchwał� 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 18.04.2006 roku. 
Warto�� wynagrodze�, nagród lub korzy�ci wypłaconych przez Spółk� lub nale�nych Członkom 
Rady Nadzorczej za 2008 rok przedstawiona została w dodatkowej nocie obja�niaj�cej w pkt. 
12 do sprawozdania finansowego.  
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36. Akcje Spółki b�d�ce w posiadaniu osób zarz�dzaj�cych i nadzoruj�cych 

 
Pan Leszek Walczyk Wiceprezes Zarz�du Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE posiada 
492.683 akcje zwykłe na okaziciela Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE, co stanowi 3,88% 
akcji w kapitale zakładowym Spółki. Z akcji tych przysługuje mu 492.683 głosów na walnym 
zgromadzeniu Spółki, co stanowi 3,88% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu. 
 
 

37. Umowy, w wyniku których mog� w przyszło�ci nast�pi� zmiany w proporcjach 
posiadanych akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy 

Spółce nie s� znane umowy, w wyniku których w przyszło�ci mog� nast�pi� zmiany w 
proporcjach posiadanych akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy. 
 

38. System kontroli programów akcji pracowniczych 

Nie dotyczy Spółki. 
 

39. Informacje o podmiocie uprawnionym do badania sprawozda� finansowych 

 
1. W oparciu o Uchwał� Rady Nadzorczej Spółki Nr 15/2008 z dnia 20.06.2008 roku w sprawie 

wyboru podmiotu dokonuj�cego przegl�du sprawozdania finansowego sporz�dzonego na 
30.06.2008 roku oraz badania sprawozdania finansowego za 2008 rok, w dniu 25.06.2008 
roku Zarz�d Spółki zawarł umow� z Zespołem Usług Finansowo-Ksi�gowych 
Stowarzyszenia Ksi�gowych w Polsce BILANS-SERVIS Spółka z o.o. GRUPA FINANS-
SERVIS w Kielcach.  

2. Ł�czna warto�� wynagrodzenia za przegl�d sprawozdania finansowego sporz�dzonego na 
30.06.2008 roku i badanie sprawozdania finansowego za 2008 rok wynikaj�cego z umowy, 
wynosi 39 tys. zł. Za 2007 rok Zespół Usług Finansowo Ksi�gowych Stowarzyszenia 
Ksi�gowych w Polsce BILANS-SERVIS Spółka z o.o. pobrał wynagrodzenie w ł�cznej 
wysoko�ci 35 tys. zł. 

 
 

40. O�wiadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego 

 
Zarz�d Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE  z siedzib� w Starachowicach niniejszym 
przekazuje na podstawie § 91 ust. 5 pkt 4 Rozporz�dzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 
2009 roku (Dz. U. Nr 33 poz. 259 z 2009 r.) i  § 29 ust.5 Regulaminu Giełdy raport w sprawie 
przestrzegania zasad ładu korporacyjnego.  

W roku 2008 Spółka  stosowała wszystkie zasady „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na 
GPW” za wyj�tkiem zasady I.1 odno�nie transmitowania obrad walnego zgromadzenia z 
wykorzystaniem sieci Internet. Odst�pienie od zasady było spowodowane trudno�ciami 
technicznymi. Spółka zarejestrowała przebieg zgromadzenia i zamie�ciła relacj� na swojej 
stronie internetowej www.odlewniepolskie.pl 

 

Opis głównych cech stosowanych w spółce systemów kontroli wewn�trznej i zarz�dzania 
ryzykiem w odniesieniu do procesu sporz�dzania sprawozda� finansowych. 

Spółka sporz�dza sprawozdania finansowe zgodnie z przepisami Ustawy o rachunkowo�ci z 
29.09.1994r  wraz z pó�niejszymi zmianami oraz zgodnie z wymogami dotycz�cymi emitentów 
papierów warto�ciowych w sposób zapewniaj�cy wyodr�bnienie wszystkich informacji istotnych 
dla oceny sytuacji maj�tkowej i finansowej Spółki, jej wyniku finansowego, a tak�e przepływu  
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�rodków pieni��nych. Zasady ewidencji ksi�gowej okre�lone s� w  zakładowej polityce  
rachunkowo�ci.    
Proces przygotowywania danych finansowych na potrzeby sprawozdawczo�ci jest 
zautomatyzowany i oparty na Ksi�dze Głównej Spółki. Przygotowanie danych w systemach 
�ródłowych  i tworzenie Ksi�gi Głównej podlega okre�lonym  sformalizowanym procedurom 
operacyjnym i akceptacyjnym opisanym w Instrukcji Obiegu Dokumentów, który obejmuje 
odpowiednie kontrole wewn�trzne. 
Kontrola wewn�trzna jest jedn� z funkcji bie��cego zarz�dzania Spółk� i sprawowana jest 
przez Zarz�d Spółki, dyrektorów wydzielonych jednostek organizacyjnych, głównego 
ksi�gowego oraz innych pracowników, którym powierzono tak� funkcj�. 
 
Kontrola finansowo-ksi�gowa polegaj�ca  na badaniu poszczególnych operacji gospodarczych 
pod k�tem legalno�ci, rzetelno�ci, celowo�ci, gospodarno�ci i efektywno�ci oraz  
sprawozdawczo�� finansowa umo�liwia: 
-  wczesne i szybkie ujawnienie bł�dów i zagro�e�, 
-  przeciwdziałanie  nieprawidłowo�ciom oraz szkodom i stratom.  
 
Powy�sza funkcja  realizowana jest poprzez kontrol� wst�pn�, bie��c� i nast�pn�  dokumentów 
ksi�gowych, które ksi�gowane s� jako �ródłowy materiał podlegaj�cy ewidencji ksi�gowej. 
Dokumenty ksi�gowe poddawane s� kontroli w zakresie: ilo�ciowo-jako�ciowym, formalnym i 
merytorycznym. Fachowa, wykwalifikowana i do�wiadczona kadra ksi�gowa zapewnia 
rzetelno�� i wysok� jako�� systemu rachunkowo�ci. Dokumenty ksi�gowe ewidencjonowane s� 
chronologicznie i szczegółowo. Ujmuj�  zdarzenia gospodarcze odzwierciedlaj�c wszystkie 
operacje za pomoc� zapisów na kontach ksi�gowych umo�liwiaj�c prawidłowe sporz�dzenie   
raportów, bilansu , rachunku  zysków i strat , sprawozdania z przepływu �rodków pieni��nych, 
stanów poszczególnych kont, w tym rozlicze� z dostawcami i odbiorcami, bankami, bud�etem 
oraz innych niezb�dnych danych ksi�gowych w wymaganym zakresie. 
 Na podstawie dokumentów ksi�gowych rachunkowo�� dostarcza kierownictwu Spółki  
informacje - do celów zarz�dzania, analizy, kontroli i oceny wiarygodno�ci danych. 
Przedmiotem kontroli wewn�trznej s� najistotniejsze obszary Spółki, tj.: zasoby pieni��ne i 
rzeczowe znajduj�ce si� w dyspozycji Spółki, operacje pieni��ne, operacje gospodarcze, a 
tak�e działalno�� inwestycyjna. Zdaniem Zarz�du funkcjonuj�cy system kontroli zapewnia 
kompletno�� uj�cia operacji gospodarczych, poprawn� kwalifikacj� dokumentów �ródłowych, a 
tak�e prawidłow� wycen� zasobów na poszczególnych etapach rejestracji, a tym samym 
zapewnia prawidłowo�� sporz�dzania sprawozda� finansowych i pozwala Zarz�dowi prowadzi� 
działalno�� Spółki w oparciu o zweryfikowane i kompletne informacje. 
Sprawozdanie finansowe Spółki  sporz�dzane jest przez  Głównego Ksi�gowego i podlegaj�cy  
mu Zespół Ksi�gowo�ci stanowi�cy wyodr�bnion� organizacyjnie jednostk� działaj�c� w Pionie 
Dyrektora Finansowego - Wiceprezesa Zarz�du, podlegaj�cego bezpo�rednio Dyrektorowi 
Naczelnemu- Prezesowi Zarz�du. 
Sporz�dzone sprawozdanie finansowe jest nast�pnie przekazywane Zarz�dowi w celu 
weryfikacji. 
 
Rada Nadzorcza w okresach co najmniej kwartalnych  otrzymuje informacj� o zyskach i stratach  
oraz pozycjach bilansowych i przepływach �rodków pieni��nych. 
Roczne i półroczne sprawozdanie finansowe  Spółki  podlega tak�e niezale�nemu badaniu i 
odpowiednio przegl�dowi przez biegłego rewidenta, a nadzór merytoryczny i organizacyjny nad 
przebiegiem  przegl�du półrocznego i badania rocznego  sprawozdania finansowego sprawuje 
Dyrektor  Finansowy – Wiceprezes Zarz�du. 
Spółka zarz�dza ryzykiem w odniesieniu do procesu sporz�dzania sprawozda� finansowych 
równie� poprzez �ledzenie na bie��co zmian  przepisów  i regulacji  zewn�trznych  
odnosz�cych si� do wymogów sprawozdawczych i na bie��co aktualizuje  zasady 
rachunkowo�ci, na podstawie, których przygotowuje sprawozdania finansowe. 
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Akcjonariusze posiadaj�cy znaczne pakiety akcji 

Na 31.12.2008 roku akcjonariuszami posiadaj�cymi co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na 
Walnym Zgromadzeniu Spółki lub co najmniej 5% w kapitale zakładowym Spółki byli: 
 

- OP Invest Spółka z o.o. 
OP Invest Spółka z o.o. z siedzib� w Starachowicach, posiadała 5.543.000 akcji zwykłych na 
okaziciela, które stanowiły  43,60 % akcji w kapitale zakładowym Spółki. Z akcji tych Spółce z 
o.o. OP Invest przysługiwało 5.543.000 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 
43,60% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu. 
 

- OFE POLSAT  
OFE POLSAT posiadał 855.734 akcji zwykłych na okaziciela, które stanowiły 6,73% akcji w 
kapitale zakładowym Spółki. Z akcji tych OFE POLSAT przysługiwało 855.734 głosów na 
walnym zgromadzeniu, co stanowiło 6,73% ogólnej liczby głosów. 
 

- W dniu 03.02.2009 roku Pan Mariusz Bruli�ski nabył w transakcjach podczas sesji 
zwykłej na rynku regulowanym Giełdy Papierów Warto�ciowych 640.000 akcji ODLEWNI 
POLSKICH S.A. W wyniku tych transakcji Pan Mariusz Bruli�ski posiada 640.000 akcji co 
stanowi 5,03% w kapitale zakładowym i uprawnia do 640.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu 
Spółki. 
 

Posiadacze wszelkich papierów warto�ciowych, które daj� specjalne uprawnienia 
kontrolne, wraz z opisem tych uprawnie� 

Spółka nie emitowała papierów warto�ciowych, których posiadacze mieliby specjalne 
uprawnienia kontrolne. Akcjonariusze Spółki Akcyjnej  ODLEWNIE  POLSKIE. nie s� 
ograniczeni ani  co do wykonywania prawa głosu z posiadanych akcji i ani co do prawa 
przenoszenia własno�ci akcji.    

Statut Spółki, podstawowe regulacje wewn�trzne, informacje i dokumenty zwi�zane z walnymi 
zgromadzeniami oraz sprawozdania finansowe s� dost�pne w siedzibie Spółki a pocz�wszy od  
połowy 2007 roku tak�e na stronie internetowej Spółki.   
 

Zasady zmiany Statutu Spółki 

Zmiana statutu mo�e nast�pi� wył�cznie w drodze uchwały walnego zgromadzenia. Uchwała o 
zmianie statutu wymaga wi�kszo�ci co najmniej trzech czwartych głosów zgodnie z art. 415 § 1 
k.s.h., gdy� statut nie przewiduje surowszych wymaga� oraz wpisu zmian do rejestru. 
 

W Walnym Zgromadzeniu maj� prawo uczestniczy� wła�ciciele akcji na okaziciela, je�eli w 
trybie ustalonym w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia zło�yli w Spółce, 
przynajmniej na tydzie� przed terminem Walnego Zgromadzenia, imienne �wiadectwa 
depozytowe. Akcjonariusze mog� uczestniczy� w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywa� 
prawo głosu osobi�cie lub przez pełnomocników. Dziennikarze zainteresowani przebiegiem 
obrad Walnego Zgromadzenia mog�, po okazaniu legitymacji dziennikarskiej, uczestniczy� w 
obradach jako obserwatorzy. W przypadku zgłoszenia przez Uczestnika Zgromadzenia, w 
trakcie obrad Walnego Zgromadzenia, wniosku o wył�czenie jawno�ci przebiegu cz��ci obrad, 
wniosek ten zostaje poddany głosowaniu, w trybie wła�ciwym dla spraw formalnych. W 
przypadku wył�czenia jawno�ci udział dziennikarzy w Walnym Zgromadzeniu jest wył�czony. 
Ka�dy Uczestnik Zgromadzenia jest uprawniony do zgłoszenia wniosku w sprawie formalnej. 
Ka�dy Uczestnik Zgromadzenia mo�e zabiera� głos jedynie w sprawach obj�tych przyj�tym 
porz�dkiem obrad, aktualnie rozpatrywanych. Wnioski dotycz�ce zmiany projektów uchwał 
mog� by� składane w formie pisemnej lub ustnie do protokołu z obrad zgromadzenia. Uczestnik 
Zgromadzenia mo�e si� wypowiedzie� równie� poprzez zło�enie na pi�mie - o�wiadczenia lub 
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wniosku. Uczestnik Zgromadzenia, który po powzi�ciu przez Walne Zgromadzenie uchwały, 
przeciwko której głosował za��dał zaprotokołowania sprzeciwu, ma mo�liwo�� przedstawienia 
zwi�złego uzasadnienia tego sprzeciwu.  

Walne Zgromadzenie mo�e w ka�dym czasie podj�� uchwał� dotycz�c� ogłoszonego porz�dku 
obrad, z zastrze�eniem, �e uchwała taka mo�e dotyczy� wył�cznie:  

1)     zdj�cia z porz�dku obrad poszczególnych spraw,  

2)     zmiany kolejno�ci rozpatrywania spraw obj�tych porz�dkiem obrad.  

Z porz�dku obrad nie mo�e by� zdj�ta sprawa, której rozpatrzenie w my�l art. 395 § 2 Kodeksu 
spółek handlowych jest obowi�zkowe. Zdj�cie z porz�dku obrad b�d� zaniechanie 
rozpatrywania sprawy umieszczonej w porz�dku obrad na wniosek akcjonariusza wymaga 
podj�cia uchwały Walnego Zgromadzenia, po uprzednio wyra�onej zgodzie przez wszystkich 
obecnych akcjonariuszy, którzy zgłosili taki wniosek, popartej ¾ głosów Walnego 
Zgromadzenia. W sprawach, które nie s� obj�te porz�dkiem obrad uchwał podejmowa� nie 
mo�na, chyba �e cały kapitał zakładowy reprezentowany jest na Walnym Zgromadzeniu, a nikt 
z obecnych nie wnosi sprzeciwu co do podj�cia uchwały. O ile przepisy Kodeksu spółek 
handlowych lub Statutu nie stanowi� inaczej uchwały zapadaj� bezwzgl�dn� wi�kszo�ci� 
głosów. Je�eli do projektu uchwały zostały zgłoszone pisemne propozycje zmian propozycje te, 
poddawane s� pod głosowanie w kolejno�ci zgłosze�, a nast�pnie poddaje si� pod głosowanie 
cały projekt uchwały, wraz z przyj�tymi poprawkami. Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie 
Przewodnicz�cy Zgromadzenia zarz�dza przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie 
członków organów spółki, o poci�gni�cie ich do odpowiedzialno�ci, jak równie� w sprawach 
osobowych. Tajne głosowanie Przewodnicz�cy zarz�dza równie� w innych sprawach na 
��danie cho�by jednego z Uczestników Zgromadzenia, z wyj�tkiem głosowa� nad wnioskami w 
sprawach formalnych. Uchwały Walnego Zgromadzenia s� protokołowane przez notariusza pod 
rygorem ich niewa�no�ci. Protokół podpisywany jest przez notariusza i Przewodnicz�cego 
Zgromadzenia. Do protokołu Walnego Zgromadzenia mo�e by� doł�czone, na ��danie 
Uczestnika Zgromadzenia, jego pisemne o�wiadczenie dotycz�ce spraw rozpatrywanych w 
ramach porz�dku obrad. Odpis protokołu Zarz�d Spółki wnosi do ksi�gi protokołów.  

 

Skład Zarz�du Spółki: 
Pan Zbigniew Ronduda -  Prezes Zarz�du  
Pan Leszek Walczyk  - Wiceprezes Zarz�du 
Pan Ryszard Pisarski – Wiceprezes Zarz�du 
 
Członków Zarz�du w tym Prezesa Zarz�du powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza. Kadencja 
Zarz�du trwa trzy lata. Członków Zarz�du powołuje si� na okres wspólnej kadencji. 
Członkowie Zarz�du pełni� swe obowi�zki osobi�cie lub przez ustanowionych przez Zarz�d 
pełnomocników. Zarz�d mo�e udzieli� pracownikowi pełnomocnictwa szczególnego 
obejmuj�cego umocowanie do czynno�ci okre�lonego rodzaju. 
 
Zarz�d odbywa swoje posiedzenia w miar� potrzeb, nie rzadziej jednak ni� raz na dwa 
miesi�ce. Posiedzenia Zarz�du odbywaj� si� w siedzibie Spółki. Zwołanie posiedzenia Zarz�du 
w innym miejscu jest jednak dopuszczalne, je�li �aden z Członków Zarz�du nie sprzeciwi si� 
temu na pi�mie niezwłocznie po zawiadomieniu go o planowanym miejscu posiedzenia 
Zarz�du. Zwołanie posiedzenia za granic� jest mo�liwe tylko w nadzwyczajnych przypadkach 
uzasadnionych okoliczno�ciami. W przypadku gdy Zarz�d jest wieloosobowy, posiedzenia 
Zarz�du zwołuje Prezes Zarz�du. Na wniosek pozostałych Członków Zarz�du, Prezes Zarz�du 
jest zobowi�zany zwoła� posiedzenie Zarz�du w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia zło�enia 
wniosku. Prezes Zarz�du przewodniczy posiedzeniom Zarz�du. Z posiedze� Zarz�du 
sporz�dza si� protokoły, podpisywane przez protokolanta i Prezesa Zarz�du. Ka�dy z 
Członków Zarz�du jest uprawniony do zło�enia zdania odr�bnego wraz z uzasadnieniem do 
podj�tej uchwały. Zdanie odr�bne stanowi zał�cznik do protokołu.  
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Protokoły przechowywane s� w Ksi�dze protokołów i uchwał Zarz�du. Do protokołu zał�czone 
s� oryginały uchwał podj�tych przez Zarz�d na danym posiedzeniu. Członkowie Zarz�du i Rady 
Nadzorczej posiadaj� nieograniczony dost�p do Ksi�gi protokołów i uchwał. Inne osoby wgl�d 
do Ksi�gi mog� uzyska� tylko za zezwoleniem Prezesa Zarz�du. 
 
Decyzje Zarz�du podejmowane s� w formie Uchwał. Dla wa�no�ci Uchwał wymagane jest 
zawiadomienie o posiedzeniu wszystkich Członków Zarz�du oraz obecno�� na posiedzeniu co 
najmniej dwóch trzecich jego składu. Uchwały zapadaj� w drodze głosowania jawnego 
bezwzgl�dn� wi�kszo�ci� głosów obecnych na posiedzeniu. Ka�dy Członek Zarz�du posiada 
jeden głos. W przypadku równo�ci głosów decyduje głos Prezesa Zarz�du. W uzasadnionych 
przypadkach Uchwały mog� by� podejmowane bez odbywania posiedzenia Zarz�du, w formie 
obiegowej. Głosowanie obiegowe mo�e zarz�dzi� ka�dy Członek Zarz�du. Uchwały podj�te w 
tym trybie s� wa�ne je�eli wszyscy Członkowie Zarz�du zostali powiadomieni o tre�ci projektu 
Uchwały i po podpisaniu go przez co najmniej połow� Członków Zarz�du 
 
Do spraw wymagaj�cych Uchwał Zarz�du nale��: 

1) wszystkie sprawy w zakresie których decyzje podlegaj� zatwierdzeniu przez Rad� 
Nadzorcz� lub Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, 

2) przyjmowanie na ka�dy rok obrotowy planu działalno�ci Spółki i uzyskanie jego 
zatwierdzenia przez Rad� Nadzorcz� najpó�niej do ko�ca poprzedniego roku 
obrotowego, 

3) przyjmowanie planów rozwoju Spółki, 
4) zmiany organizacyjne przedsi�biorstwa Spółki, 
5) decyzje w sprawie nieodpłatnego przekazania składników maj�tkowych Spółki oraz 

decyzje w sprawie zbycia nieruchomo�ci, 
6) inne istotne dla interesów Spółki decyzje przekraczaj�ce zwykłe czynno�ci Zarz�du. 

 
Zarz�d jest obowi�zany uzyska� zgod� Rady Nadzorczej na dokonanie nast�puj�cych 
czynno�ci: 

1) powołanie prokurenta, 
2) zbycie i nabycie przedsi�biorstwa oraz nabycie, obj�cie i zbycie akcji lub udziałów w 

spółkach, 
3) nabycie, zbycie, wydzier�awienie i obci��anie nieruchomo�ci lub udziału w 

nieruchomo�ci, 
4) nabycie, innych ni� nieruchomo�ci, �rodków trwałych produkcji nieuj�tych w 

zatwierdzonym rocznym planie  działalno�ci Spółki, 
5) udzielanie przez Spółk� po�yczek, 
6) zaci�ganie przez Spółk� kredytów i po�yczek finansuj�cych bie��c� działalno�� 

gospodarcz� i inwestycyjn� Spółki oraz ustanawianie zwi�zanych z nimi zabezpiecze�, 
je�eli zobowi�zania Spółki z tych tytułów ł�cznie przewy�szałyby kwot� stanowi�c� 50 
% kapitałów własnych Spółki, 

7) sprzeda� aktywów Spółki, których warto�� przewy�sza 10 % warto�ci ksi�gowej danej 
grupy aktywów nale��cych do Spółki, z wył�czeniem tych, które stanowi� zapasy 
zbywane w ramach normalnej działalno�ci Spółki, 

8) podejmowanie inwestycji realizowanych w systemie developerskim b�d�  w innych 
podobnych systemach, 

9) wyra�anie przez Spółk� zgody na rozwi�zanie i likwidacj� spółek od niej zale�nych lub z 
ni� stowarzyszonych, je�eli warto�� ksi�gowa likwidowanego podmiotu przekracza 
500.000 (pi��set tysi�cy) złotych, 
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10) zobowi�zanie si� do sponsorowania jakichkolwiek przedsi�wzi�� lub dokonywanie 
darowizn, je�eli w danym roku obrotowym ł�czne wydatki Spółki z tych tytułów 
przekraczaj� 50.000 (pi��dziesi�t tysi�cy) złotych. 

 
Skład Rady Nadzorczej: 

- Pan Jacek Jaroszek – Przewodnicz�cy Rady Nadzorczej Spółki,  
- Pani Józefa Famielec – Członek Rady Nadzorczej Spółki,  
- Pani Maria Chmielewska – Członek Rady Nadzorczej Spółki,  
- Pani Ewa Majkowska – Członek Rady Nadzorczej Spółki,  
- Pan Roman Wrona – Członek Rady Nadzorczej Spółki 

 
Przynajmniej dwóch członków Rady Nadzorczej powinno by� wolnych od jakichkolwiek 
powi�za� ze Spółk�, jej akcjonariuszami lub pracownikami, je�eli te powi�zania mogłyby 
istotnie wpłyn�� na zdolno�� takiego członka do podejmowania bezstronnych decyzji 
(członkowie niezale�ni).Za członka niezale�nego mo�e by� uznana osoba, która ł�cznie 
wypełnia poni�sze warunki: 

a. nie jest i nie była przez ostatnie 3 lata pracownikiem Spółki lub spółki stowarzyszonej, 
b. nie pełni i nie pełniła przez ostatnie 5 lat funkcji Członka Zarz�du Spółki lub spółki 

stowarzyszonej, 
c. nie jest akcjonariuszem lub nie reprezentuje w �aden sposób akcjonariusza 

posiadaj�cego pakiet kontrolny, 
d. nie otrzymuje i nie otrzymywała w ci�gu ostatnich 5 lat dodatkowego wynagrodzenia w 

znacz�cej wysoko�ci (poza nale�nym z tytułu członkostwa w Radzie)  od Spółki lub półki 
stowarzyszonej, 

e. nie utrzymuje obecnie ani nie utrzymywała w ci�gu ostatniego roku znacz�cych 
stosunków handlowych ze Spółk� lub spółk� stowarzyszon�, bezpo�rednio lub w 
charakterze wspólnika akcjonariusza, członka zarz�du, pracownika Spółki na 
stanowisku kierowniczym,  

f. nie jest obecnie, ani w ci�gu ostatnich trzech lat nie była wspólnikiem lub pracownikiem 
obecnego lub byłego podmiotu �wiadcz�cego usługi biegłego rewidenta na rzecz Spółki, 

g. nie pełniła funkcji  Członka Rady Nadzorczej dłu�ej ni� 12 lat licz�c od daty pierwszego 
wyboru 

h. nie jest bliskim członkiem rodziny osób, o których mowa w pkt 1) – 7); za bliskich 
członków rodziny uwa�a si� mał�onka, wst�pnych i zst�pnych pierwszego stopnia, 
rodze�stwo, zi�cia, synow� oraz powinowatych w tej samej linii i stopniu.  

Osoby kandyduj�ce w wyborach na członka Rady Nadzorczej powinny zło�y� o�wiadczenie, 
stosowne do postanowie� ust. 3, okre�laj�ce, czy kandydat spełnia kryteria Członka 
Niezale�nego. Członek Niezale�ny zobowi�zany jest niezwłocznie, nie pó�niej jednak ni� przed 
kolejnym posiedzeniem Rady, poinformowa� Spółk� o ka�dej zmianie w wy�ej okre�lonym 
zakresie. Ka�dy członek Rady zobowi�zany jest, w ci�gu 6 tygodni od obj�cia mandatu zło�y� 
Radzie pisemne o�wiadczenie o:  

1) prowadzonej osobi�cie działalno�ci gospodarczej, je�eli pozostaje ona w zwi�zkach 
gospodarczych ze Spółk� lub jest działalno�ci� dla Spółki konkurencyjn� tj. działalno�ci� 
chocia�by cz��ciowo zbie�n� z przedmiotem działania Spółki, 

2) pełnieniu funkcji członka zarz�du lub organu nadzoru jakiejkolwiek spółki lub innego 
podmiotu prowadz�cego działalno�� gospodarcz�,  

3) posiadaniu akcji lub udziałów w spółce je�eli w wyniku ich posiadania członek Rady jest 
uprawniony do wykonywania co najmniej 5% głosów na walnym zgromadzeniu 
(zgromadzeniu wspólników), 
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4)  osobistych, faktycznych i organizacyjnych powi�zaniach z akcjonariuszem posiadaj�cym 
wi�cej ni� 5 % akcji Spółki.  

Członek Rady zobowi�zany jest do informowania Spółki o nabyciu przez niego oraz osoby 
blisko z nim zwi�zane, na własny rachunek, transakcjach nabycia lub zbycia akcji Spółki, praw 
pochodnych dotycz�cych akcji Spółki oraz innych instrumentów finansowych powi�zanych z 
tymi papierami warto�ciowymi, dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym lub b�d�cych 
przedmiotem ubiegania si� o dopuszczenie do obrotu na takim rynku. 
Kadencja Rady trwa trzy lata. 

Rada Nadzorcza wybiera spo�ród swego grona Przewodnicz�cego oraz Sekretarza Rady. 
Przewodnicz�cy Rady Nadzorczej reprezentuje j� na zewn�trz, organizuje prac� i prowadzi jej 
obrady. Przewodnicz�cy Rady otwiera posiedzenie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i 
zarz�dza wybór Przewodnicz�cego tego Zgromadzenia, zgodnie z Regulaminem obrad 
Walnego Zgromadzenia. 

Posiedzenie Rady zwołuje Przewodnicz�cy zgodnie z przyj�tym planem lub wynikł� potrzeb� 
albo na ��danie Członka Rady lub Zarz�du. Wniosek o zwołanie Rady powinien zawiera� 
proponowany porz�dek obrad. Przewodnicz�cy zwołuje posiedzenie w terminie dwóch tygodni 
od otrzymania wniosku. Posiedzenia Rady powinny odbywa� si� co najmniej raz na kwartał. 
Posiedzenia Rady odbywaj� si� w siedzibie Spółki. Przewodnicz�cy Rady mo�e wyznaczy� 
inne miejsce posiedzenia Rady. W uzasadnionych przypadkach uchwały Rady mog� by� 
podejmowane: 

1) bez odbywania posiedzenia Rady, a mianowicie w trybie pisemnym lub przy 
wykorzystaniu �rodków bezpo�redniego porozumiewania si� na odległo�� lub 

2) na posiedzeniu zwołanym w trybie nagłym, a mianowicie za pomoc� zawiadomie� 
wysyłanych listami poleconymi lub faxem bez zachowania siedmiodniowego okresu 
wyprzedzenia. 

Dla odbycia wa�nego posiedzenia Rady wymagana jest obecno�� co najmniej połowy 
Członków Rady, w tym Przewodnicz�cego. Obrady prowadzi Przewodnicz�cy Rady. Wnioski w 
sprawach formalnych Przewodnicz�cy poddaje pod głosowanie jawne, a do ich przyj�cia 
potrzebna jest zwykła wi�kszo�� głosów.  

Uchwały Rady Nadzorczej podejmowane s� w głosowaniu jawnym. Na ��danie co najmniej 
dwóch obecnych na posiedzeniu członków Rady, Przewodnicz�cy zarz�dza głosowanie tajne. 
Uchwały Rady Nadzorczej w sprawach osobowych, w tym w sprawie powołania i odwołania 
członków Zarz�du podejmowane s� w głosowaniu tajnym. W czasie posiedzenia mog� by� 
wnoszone poprawki do projektów uchwał. Po zgłoszeniu poprawek, głosowaniu poddaje si� 
najpierw poprawki, a nast�pnie projekt uchwały uzupełniony o przyj�te poprawki. 
Przewodnicz�cy ogłasza wyniki głosowania. Ka�dy członek Rady obecny na posiedzeniu ma 
prawo zgłoszenia do protokołu zdania odr�bnego.  

Rozstrzygni�cia Rady, z wył�czeniem spraw porz�dkowych, zapadaj� w formie uchwał. Dla 
wa�no�ci uchwał Rady wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich jej Członków. 
Członek Rady mo�e bra� udział w podejmowaniu uchwał Rady oddaj�c swój głos na pi�mie za 
po�rednictwem innego Członka Rady. Oddanie głosu na pi�mie nie mo�e dotyczy� spraw 
wprowadzonych do porz�dku obrad na posiedzeniu Rady. Uchwały podpisuj� wszyscy 
Członkowie Rady obecni przy jej podejmowaniu. 
Posiedzenia Rady s� protokołowane. Protokoły podpisuj� wszyscy Członkowie Rady obecni na 
posiedzeniu. Protokoły przechowywane s� w Ksi�dze protokołów i uchwał Rady. Do protokołu 
zał�cza si� oryginały uchwał podj�tych przez Rad�. Ksi�ga protokołów i uchwał Rady 
przechowywana jest w Biurze Zarz�du Spółki. Ka�dy Członek Rady i Członek Zarz�du ma 
nieograniczony dost�p do protokołów i uchwał. Pozostałe osoby maj� wgl�d po uzyskaniu 
zgody Przewodnicz�cego Rady. 
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Rada sprawuje stały nadzór nad działalno�ci� Spółki we wszystkich jej dziedzinach. Rada 
wykonuje swoje obowi�zki kolegialnie, mo�e jednak delegowa� swoich Członków do 
samodzielnego pełnienia okre�lonych czynno�ci nadzorczych. W zakresie statutowych 
kompetencji Rada obejmuje swoj� działalno�ci� wszystkie agendy Spółki. 

Rada w szczególno�ci: 

1) dokonuje oceny sprawozda� finansowych, sprawozdania Zarz�du i wniosków Zarz�du 
co do podziału zysku lub pokrycia straty za ubiegły rok obrotowy oraz składa Walnemu 
Zgromadzeniu coroczne pisemne sprawozdanie z wyników tej oceny, 

2) zawiesza, z wa�nych powodów, w czynno�ciach poszczególnych lub wszystkich 
Członków Zarz�du oraz deleguje Członków Rady Nadzorczej do czasowego 
wykonywania czynno�ci Członków Zarz�du nie mog�cych sprawowa� swoich czynno�ci, 

3) ustala zasady wynagradzania Członków Zarz�du zatrudnionych na podstawie umowy o 
prac� lub innej umowy, 

4) wybiera biegłego rewidenta Spółki do przeprowadzania badania sprawozda� 
finansowych, 

5) udziela Zarz�dowi zgody na czynno�ci: 
a) powołanie prokurenta, 
b) zbycie i nabycie przedsi�biorstwa oraz nabycie, obj�cie i zbycie akcji lub udziałów w 

spółkach, 
c) nabycie, zbycie, wydzier�awienie i obci��anie nieruchomo�ci lub udziału w 

nieruchomo�ci, 
d) nabycie, innych ni� nieruchomo�ci, �rodków trwałych produkcji nieuj�tych w 

zatwierdzonym rocznym planie  działalno�ci Spółki, 
e) udzielanie przez Spółk� po�yczek, 
f) zaci�ganie przez Spółk� kredytów i po�yczek finansuj�cych bie��c� działalno�� 

gospodarcz� i inwestycyjn� Spółki oraz ustanawianie zwi�zanych z nimi 
zabezpiecze�, je�eli zobowi�zania Spółki z tych tytułów ł�cznie przewy�szałyby 
kwot� stanowi�c� 50 % kapitałów własnych Spółki, 

g) sprzeda� aktywów Spółki, których warto�� przewy�sza 10 % warto�ci ksi�gowej 
danej grupy aktywów nale��cych do Spółki, z wył�czeniem tych, które stanowi� 
zapasy zbywane w ramach normalnej działalno�ci Spółki, 

h) podejmowanie inwestycji realizowanych w systemie developerskim b�d�  w innych 
podobnych systemach, 

i) wyra�anie przez Spółk� zgody na rozwi�zanie i likwidacj� spółek od niej zale�nych 
lub z ni� stowarzyszonych, je�eli warto�� ksi�gowa likwidowanego podmiotu 
przekracza 500.000 (pi��set tysi�cy) złotych, 

j) zobowi�zanie si� do sponsorowania jakichkolwiek przedsi�wzi�� lub dokonywanie 
darowizn, je�eli w danym roku obrotowym ł�czne wydatki Spółki z tych tytułów 
przekraczaj� 50.000 (pi��dziesi�t tysi�cy) złotych. 

6) zatwierdza plan działalno�ci Spółki na ka�dy rok obrotowy, 
7) zwołuje Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w przypadku gdy Zarz�d nie zwołał 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w przypisanym terminie (art. 399 § 2 Kodeksu 
Spółek Handlowych) 

8) mo�e ��da� umieszczenia poszczególnych spraw w porz�dku Walnego Zgromadzenia 
Akcjonariuszy; 

9) uchwala swój Regulamin okre�laj�cy jej organizacj� i sposób wykonywania czynno�ci; 
10) zatwierdza Regulamin Zarz�du i Regulamin Organizacyjny Spółki, 
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W celu wykonywania swoich uprawnie� Rada mo�e ��da� od Zarz�du i pracowników Spółki 
sprawozda� i wyja�nie�, dokonywa� rewizji maj�tku oraz sprawdza� ksi�gi i dokumenty. 
Członek Rady zobowi�zany jest zachowa� w tajemnicy wiadomo�ci uzyskane przy pełnieniu 
przez niego czynno�ci nadzorczych.  
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