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Pismo Prezesa Zarz�du 

do Akcjonariuszy 
Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE 

z siedzib� w Starachowicach 
 
 
 
 
 
Szanowni Pa�stwo, 
 

Min�ł kolejny rok w działalno�ci gospodarczej Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE, 
który mimo pojawienia si� przej�ciowych trudno�ci w kontynuowaniu pozytywnych trendów, 
mo�na zaliczy� do dobrego okresu w jej najnowszej historii. 
W okresie 12 miesi�cy 2006 roku Spółka utrzymała wysokie na poziomie 2005 roku 
przychody ze sprzeda�y produkcji odlewniczej, wykonywanej w jej obiektach fabrycznych w 
Starachowicach i znacz�co zwi�kszyła przychody w ramach umów o dzieło realizowanych 
na terenie Niemiec w bran�y odlewniczej i metalowej.  
Przychody ze sprzeda�y produktów, towarów i usług w wysoko�ci 113.599 tys. PLN były 
wy�sze o 10% od poziomu osi�gni�tego w 2005 roku i zaledwie o 2,3% ni�sze od wielko�ci 
prognozowanej.  
Spółka wypracowała zysk z działalno�ci operacyjnej w wysoko�ci 6.366 tys. PLN i zysk netto 
w kwocie 4.771 tys. PLN, odpowiednio 98,0 % i 94,6% wielko�ci osi�gni�tych w 2005 roku. 

 
Na kształtowanie si� podstawowych wielko�ci ekonomiczno-finansowych w 

działalno�ci gospodarczej Spółki, negatywny wpływ miała post�puj�ca na przestrzeni 2006 
roku dalsza aprecjacja złotego w stosunku do walut zagranicznych, głównie EUR.  
�redni kurs EUR/PLN był ni�szy o 2,9% od �redniego kursu w 2005 roku. Ponad 70% 
przychodów Spółki w 2006 roku stanowiły przychody osi�gni�te w EUR i na bazie cen 
indeksowanych relacj� EUR/PLN. Wzrost przychodów Spółki osi�gni�ty w 2006 roku tylko 
cz��ciowo zrekompensował negatywne dla jej działalno�ci skutki aprecjacji złotego. 
Spółka odnotowała w 2006 roku znacz�cy wzrost amortyzacji o kwot� 1.204 tys. PLN w 
stosunku do wielko�ci z roku 2005. Fakt ten zwi�zany był z przekazaniem w drugiej połowie 
2006 roku na maj�tek trwały instalacji przemysłowych, oddanych do produkcyjnego 
u�ytkowania w ramach pierwszego etapu wieloletniego planu inwestycyjnego. 
Ze wzgl�du na zło�ono�� prac zwi�zanych z przenoszeniem produkcji z dotychczasowej 
technologii wytwarzania na nowoczesn�, opart� o linie technologiczne uruchomione w 
ramach pierwszego etapu realizowanego planu inwestycyjnego oraz dłu�szy czas 
uruchamiania nowo pozyskanej produkcji, przyrost amortyzacji nie został pokryty przyrostem 
przychodów ze sprzeda�y. 
Spółka podejmowała równie� na przestrzeni 2006 roku działania w zakresie wzrostu cen na 
jej produkcj� odlewnicz�, jednak ze wzgl�du na charakter konkurowania na unijnym rynku 
producentów komponentów odlewniczych, proponowane wzrosty cen nie były akceptowane 
przez odbiorców na satysfakcjonuj�cym j� poziomie. 
 

Niemniej jednak, uznajemy rok 2006 za przełomowy dla strategii Spółki opartej na 
stworzeniu w wyniku realizacji wieloletniego programu inwestycyjnego, potencjału 
produkcyjnego daj�cego materialne podstawy do podj�cia skutecznej walki konkurencyjnej 
na unijnym rynku producentów komponentów odlewniczych. 
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W drugiej połowie 2006 roku zako�czono realizacj� zada� w zakresie automatyzacji 

procesu produkcyjnego z zastosowaniem nowoczesnej technologii. Spółka rozpocz�ła 
wykonywanie mas formierskich na automatycznej stacji przerobu mas, opartej na 
urz�dzeniach czołowych �wiatowych producentów techniki odlewniczej niemieckich firm 
Eirich i Küttner oraz formowanie odlewów na automatycznej linii formierskiej firmy Heinrich 
Wagner Sinto. Ł�czne nakłady inwestycyjne na te zadania w wysoko�ci 16.500 tys. PLN 
zostały refundowane w kwocie 7.643 PLN przez Narodowy Fundusz Ochrony �rodowiska i 
Gospodarki Wodnej w ramach wsparcia dla przedsi�wzi�� w zakresie dostosowania 
przedsi�biorstw do wymogów ochrony �rodowiska – Sektorowy Program Operacyjny Wzrost 
Konkurencyjno�ci Przedsi�biorstw, lata 2004÷2006, Priorytet 2, Działanie 2.4. 
 

Spółka Akcyjna ODLEWNIE POLSKIE przyst�piła w połowie 2006 roku do realizacji 
kolejnego etapu wieloletniego planu inwestycyjnego obejmuj�cego zadania w zakresie 
wdro�enia zintegrowanego systemu topienia i obróbki pozapiecowej stopów �elaza. 
Ł�czne nakłady inwestycyjne w wysoko�ci 11.490 tys. PLN zostały cz��ciowo refinansowane 
w kwocie 762 tys. PLN przez Ministerstwo Gospodarki w ramach SPO_WKP, lata 2004-
2006, Działanie 2.2.1, wsparcie dla przedsi�biorstw dokonuj�cych nowych inwestycji. 
Inwestycja ta obejmuje instalacj� dwu-tyglowego pieca �redniej cz�stotliwo�ci o pojemno�ci 
6 Mg z systemem chłodzenia i urz�dzeniem załadunku wsadu wraz z infrastruktur� 
towarzysz�c�. Wykonawc� tego zadania jest Konsorcjum firm OTTO JUNKER GmbH 
Niemcy – czołowy �wiatowy dostawca w zakresie technik topienia i FERRO MASZ Spółka z 
o.o. Polska. Zako�czenie realizacji inwestycji przewidziane jest na połow� 2007 roku. 
 

W ramach prac badawczych nad produktami i tworzywami przyszło�ci Spółka 
kontynuowała w 2006 roku realizacj� dwóch zada� współfinansowanych przez Ministerstwo 
Edukacji Narodowej. 
- „Wysokosprawny zespół rozwłókniaj�cy dla krajowych termorozwłókniarek o �rednicy 

1000 mm”. Ł�czne nakłady 1.440 tys. PLN, w tym współfinansowanie MEN w wysoko�ci 
390 tys. PLN. 

- "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”. Ł�czne nakłady 2.272 tys. PLN, w tym 
współfinansowanie MEN w wysoko�ci 704 tys. PLN. 

Na uwag� zasługuje równie� fakt wdro�enia przez Spółk� Akcyjn� ODLEWNIE POLSKIE w 
2006 roku systemu zarz�dzania �rodowiskowego ISO 14001:2004. Tym samym Spółka 
zako�czyła budow� zintegrowanego systemu zarz�dzania jako�ci�, �rodowiskiem i 
bezpiecze�stwem pracy. 
 
 Rok 2007 b�dzie kolejnym rokiem okresu przełomu w działalno�ci gospodarczej i 
inwestycyjnej. Spółka prognozuje w 2007 roku dalszy wzrost przychodów ze sprzeda�y 
produktów, towarów i usług do poziomu 130.100 PLN, co oznacza ponad 14,5% wzrost w 
stosunku do poziomu osi�gni�tego w 2006 roku. Kluczowym dla prognozowanego wzrostu 
przychodów b�dzie znacz�ce zwi�kszenie produkcji metalu, po oddaniu w połowie roku 
instalacji zintegrowanego systemu topienia i obróbki pozapiecowej stopów �elaza, co pozwoli 
na zdecydowane zwi�kszenie wydajno�ci w zakresie formowania odlewów na nowoczesnych 
liniach oddanych do u�ytkowania w 2006 roku.  
Prowadzona permanentna akcja marketingowa w zakresie pozyskania nowych zamówie� od 
dotychczasowych i nowo pozyskiwanych klientów w powi�zaniu ze wzrostem sprawno�ci w 
zakresie uruchamiania nowej produkcji, powinny przyczyni� si�, w powi�zaniu z  
mo�liwo�ciami wytwórczymi, do wzrostu przychodów Spółki. 
 

Spółka Akcyjna ODLEWNIE POLSKIE  przyj�ła do realizacji w 2007 roku ambitny 
plan dalszych zada� inwestycyjnych, które obejmuj� przede wszystkim stworzenie w Spółce 
O�rodka Badawczo Rozwojowego Komponentów Odlewniczych. Projekt b�dzie realizowany 
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w okresie lipiec 2007 do czerwiec 2008. Planowane nakłady inwestycyjne w kwocie 12.400 
tys. PLN b�d� refundowane w kwocie 6.200 tys. PLN ze �rodków Programu Operacyjnej 
Rozwój Polski Wschodniej. 
Decyzj� Komitetu Rady Ministrów z 20 grudnia 2006 roku projekt ten został zakwalifikowany 
do Indykatywnego Planu Inwestycyjnego, co oznacza zabezpieczenie na ten cel �rodków w 
ramach bud�etu tego Programu. 
Głównym celem tego projektu jest wzrost innowacyjno�ci Spółki poprzez stworzenie 
infrastruktury badawczo-rozwojowej słu��cej jej działalno�ci gospodarczej oraz 
współpracuj�cych z ni� przedsi�biorstw w ramach klastra producentów komponentów 
odlewniczych.  
Ponadto Spółka zrealizuje pierwszy etap modernizacji linii formierskiej DISAMATIC, 
uruchomi gniazdo produkcji �eliwa ADI oraz dokona inwestycji towarzysz�cych w obszarze 
techniki i wsparcia biznesu.  
Ł�czne nakłady inwestycyjne poniesione i planowane do poniesienia w latach 2005÷2008 
zamkn� si� kwot� rz�du 50 mln PLN i w około 38% zostan� refinansowane z funduszy 
pomocowych Unii Europejskiej. 
 

Spółka zakłada dalsze zwi�kszenie w strukturze jej przychodów ze sprzeda�y 
produkcji wysoko przetworzonych komponentów odlewniczych z ok. 35% w roku 2006 do 
70% w roku 2008. Realizacja takiej strategii nadaje nowy wymiar prowadzonej działalno�ci 
produkcyjnej, stawiaj�c j� na wy�szym poziomie w stosunku do konkurencji. 
Równolegle z rozwojem działalno�ci produkcyjnej w kraju, Spółka rozwija� b�dzie swoj� 
działalno�� w ramach umów o dzieło realizowanych poza granicami kraju, głównie na terenie 
Niemiec, w bran�y odlewniczej. Ten rodzaj działalno�ci, jako komplementarny z działalno�ci� 
Spółki w kraju, stwarza dodatkowe mo�liwo�ci współpracy z firmami prowadz�cymi 
działalno�� gospodarcz� na terenie Unii Europejskiej. 
 

Wierzymy, �e w naszych r�kach s� wystarczaj�ce atuty do walki konkurencyjnej na 
unijnym rynku producentów komponentów odlewniczych, o zaj�cie znacz�cej pozycji w 
gronie kwalifikowanych dostawców dla producentów wyrobów finalnych.  
Zarz�d liczy na poparcie realizowanej strategii przez stabilny, długoterminowo 
zidentyfikowany z celami Spółki Akcjonariat.  
Rok 2006 przyniósł kolejne dowody naszej skuteczno�ci i determinacji w realizacji strategii 
rozwojowej Spółki, a to co ju� osi�gn�li�my jest mocn� podstaw� do realizacji zada� 
gospodarczych w roku 2007 i w latach nast�pnych, i dobrze prognozuje na przyszło��. 
 
 
 

Zbigniew Ronduda 
PREZES ZARZ�DU 

 


