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Dane o Spółce 

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 
Spółka Akcyjna ODLEWNIE POLSKIE posiada 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 31.12.2007 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 zł ka�da. Wszystkie akcje Spółki były 
wprowadzone do obrotu publicznego i dopuszczone do obrotu publicznego.  
 

 

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 2007 roku 
spadł z 9,67 zł (kurs zamkni�cia w ostatnim dniu grudnia 2006 roku) do 5,90 zł (kurs zamkni�cia 
w ostatnim dniu grudnia 2007 roku). 
Spółka w 2007 roku nie umarzała akcji i nie zmieniane były prawa przysługuj�ce 
akcjonariuszom. 

Struktura własno�ci Spółki na 31.12.2007 r.

Pozostali 
Akcjonariusze

44,56%

OP nvest 
Spółka z o.o.

43,60%

Legg Mason 
Zarz�dzanie 

Aktywami S.A.
5,11%

OFE POLSAT
6,73%
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Dane o działalno�ci Spółki 

4. 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: 

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

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

 
W 2007 roku ODLEWNIE POLSKIE S.A. prowadziły działalno�� produkcyjn� w swoich 
obiektach fabrycznych w Starachowicach oraz usługow� w bran�y metalowej i odlewniczej 
realizowan� na terenie Niemiec i Czech. 
 

5. Podstawowe produkty Spółki 

Podstawowymi produktami wytwarzanymi przez Spółk� Akcyjn� ODLEWNIE POLSKIE s� 
ró�nego rodzaju odlewy wykonywane głównie z �eliwa sferoidalnego a tak�e z �eliwa szarego i 
staliwa. Spółka wykonuje produkcj� głównie w małych i �rednich seriach. 
 
Tabela 1: Struktura ilo�ciowa produkowanych tworzyw przez Spółk�  

Rodzaj tworzywa 2007 r. (Mg) %  2007 2006 r. (Mg) % 2006 Dynamika 
2007 :  2006   (%) 

�eliwo sferoidalne 11 377 82,29 % 9 063 74,64 % 125,53 % 
�eliwo szare 2 308 16,69 % 2 995 24,66 % 77,06 % 
staliwo 140 1,01 % 85 0,70 % 164,71 % 
tworzywa razem 13 825 100,00 % 12 143 100, 00 % 113,85 % 
 
 
 
 

struktura produkowanych tworzyw w 2007 roku
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W okresie 2007 roku w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego produkcja tworzyw 
ogółem wzrosła o 13,85 % (z 12 143 Mg w 2006 roku do 13 825 Mg w 2007 roku). 
Najwi�kszy udział w produkcji Spółki ma �eliwo sferoidalne. W 2007 roku w porównaniu do 
analogicznego okresu roku 2006, jego udział w wolumenie produkcji wzrósł o 7,65 pkt. proc. (z 
77,64 % w  2006 r. do 82,29 % w  2007 roku).  
Drugim tworzywem pod wzgl�dem produkowanej ilo�ci jest �eliwo szare (16,69 % w  2007 
roku). Kolejnym tworzywem, z którego produkowane s� odlewy jest staliwo (1,01 % ł�cznej 
produkcji w  2007 roku). Odlewy staliwne nie s� bezpo�rednio wykonywane w Spółce i stanowi� 
tzw. produkcj� obc�. W 2007 roku udział produkcji obcej w produkcji tworzyw ogółem stanowił 
5,67%. 
 
Tabela 2: Przychody Spółki wg miejsca ich generowania 

Wyszczególnienie 2007 
(tys. zł) 

%  2007 2006 
(tys. zł) 

% 2006 Dynamika 
2007: 2006 (%) 

Przychody netto ze 
sprzeda�y, w tym: 

137 081 100,00 % 113 559 100,00 % 120,71 % 

Zakład w kraju 94 071 68,62 % 78 521 69,15 % 119,80 % 

Oddział Niemcy 43 010 31,38 % 35 038 30,85 % 122,75 % 
 
Tabela 3:  Struktura przychodów Spółki 

Wyszczególnienie 2007 
(tys. zł) 

%  2007 2006 
(tys. zł) 

%  2006 Dynamika 
2007: 2006 (%) 

Przychody netto ze 
sprzeda�y, w tym: 

137 081 100,00 % 113 559 100,00 % 120,71 % 

produkcja odlewnicza  75 210 54,86 % 61 016 53,73 % 123,26 % 

usługi realizowane w kraju i 
poza granicami kraju 

48 140 35,12 % 39 598 34,87 % 121,57 % 

handel 13 731 10,02 % 12 945  11,40 % 106,07 % 
 
W  2007 roku Spółka osi�gn�ła przychody netto ze sprzeda�y o 20,71 % wy�sze w stosunku do  
2006 roku. Udział przychodów z produkcji odlewniczej w przychodach netto ze sprzeda�y w 
2007 roku wyniósł 54,86 % i w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego był wy�szy o 
1,13 pkt. proc. W zwi�zku z dalszym rozwojem  działalno�ci zwi�zanej ze �wiadczeniem usług 
na terenie Niemiec, wzrosły przychody ze sprzeda�y usług, a ich udział w przychodach netto ze 
sprzeda�y w stosunku do  2006 roku wzrósł o 0,53 pkt. proc. W stosunku do 2006 roku 
mniejsz� dynamik� wzrostu miały przychody z handlu i ich udział w przychodach netto spadł o 
1,38 pkt. proc. 

Zmiany produkcji odlewów w podziale na tworzywa 
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6. Sprzeda� poszczególnych grup produktów i usług 

Tabela 4: Przychody ze sprzeda�y produktów i usług (wg bran� odbiorców) 
Lp. Bran�a odbiorcy 2007 

(tys. zł) 
% 2007 2006 

(tys. zł) 
% 2006 Dynamika 

2007 :2006 (%) 

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

43 010 31,38 % 35 038 30,85 % 122,75 % 

2. armatura przemysłowa 16 181 11,80 % 13 873 12,22 % 116,64 % 
3. przemysł maszynowy (przekładnie 

mechaniczne + maszyny budowlane) 
15 584 11,37 % 11 817 10,41 %  131,88 % 

4. motoryzacja 14 115 10,30 % 8 938 7,87 %  157,92 % 
5. kolejnictwo 6 578 4,80 % 9 488 8,36 % 69,33 % 
6. maszyny rolnicze 2 816 2,05 % 2 419 2,13 %  116,41 % 
7. inne maszyny i urz�dzenia 2 211 1,61 % 2 169 1,91 %  101,94 % 
8. urz. gospodarstwa domowego 2 162 1,58 % 1 818 1,60 % 118,92 % 
9. energetyka 1 656 1,21 % 615 0,54 %  269,27 % 
10. pozostałe (w tym pozostałe usługi) 32 768 23,90 % 27 384 24,11 %  119,66 % 

 Suma sprzeda�y 137 081 100,00 % 113 559 100,00% 120,71 % 
 
 
Spo�ród bran�, dla których Spółka produkuje odlewy, najwi�kszy udział w sprzeda�y ma 
armatura przemysłowa (11,80% udziału w 2007 roku i 12,22 % udziału w 2006 roku). W 
stosunku do 2006 roku przychody ze sprzeda�y dla tej bran�y wzrosły o  16,64%. 
Drug� najwi�ksz� bran��, dla której produkowane s� odlewy jest przemysł maszynowy 
(odpowiednio 11,37% w 2007 roku i 10,41% w 2006 roku). W stosunku do 2006 roku przychody 
ze sprzeda�y dla tej bran�y zwi�kszyły si� o 31,88%. Kolejn� du�� bran��, dla której 
produkowane s� odlewy jest motoryzacja (odpowiednio 10,30% w 2007 roku i 7,87% w 2006 
roku). W stosunku do 2006 roku przychody ze sprzeda�y dla tej bran�y wzrosły o 57,92%. 
Istotny udział w sprzeda�y  miały odlewy dla kolejnictwa (odpowiednio 4,80% w 2007 roku i 
8,36% w 2006 roku), natomiast najwi�ksz� dynamik� wzrostu odnotowano w bran�y 
energetycznej (wzrost o 169,27%) 
Znacz�cy udział w sprzeda�y miały usługi eksportowe realizowane w bran�y odlewniczej i 
metalowej w obiektach fabrycznych klientów na terenie Niemiec i Czech. W stosunku do 2006 
roku przychody ze sprzeda�y usług eksportowych wzrosły o 22,75%. 
 

zmiany wielko�ci sprzeda�y w podziale na rodzaje działalno�ci 
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7. Rynki zbytu oferowanych produktów 

Produkcja wyrobów, działalno�� usługowa oraz handlowa prowadzona przez Spółk� Akcyjn� 
ODLEWNIE POLSKIE realizowana jest zarówno na rynku krajowym jak i zagranicznym. 
Dostawy zagraniczne głównie dotyczyły krajów Unii Europejskiej, a eksport dotycz�cy 
sprzeda�y do USA i Szwajcarii wyniósł 4.170 tys. zł  i stanowił 3,04% przychodów netto ze 
sprzeda�y. 
 
Tabela 5:  Dostawy wewn�trzwspólnotowe i sprzeda� eksportowa 

Wyszczególnienie 2007  
 (tys. zł) 

% 2007 2006  
 (tys. zł) 

% 2006 Dynamika 
2007:2006  (%) 

sprzeda� krajowa 57 503 41,95 % 51 802 45,62 % 111,01 % 

dostawy wewn�trzwspólnotowe 
i sprzeda� eksportowa 

79 578 58,05 % 61 757 54,38 % 128,86 % 

sprzeda� razem 137 081 100,00 % 113 559 100,00 %  120,71 % 
  
Udział sprzeda�y realizowanej na kraj w przychodach netto ze sprzeda�y w 2007 roku wyniósł 
41,95 % (w 2006 roku udział ten wyniósł 45,62 %), natomiast udział sprzeda�y realizowanej 
poza granice kraju wyniósł 58,05 % (w 2006 roku udział ten wyniósł 54,38%). W stosunku do 
2006 roku dostawy wewn�trzwspólnotowe i sprzeda� eksportowa wzrosły o 28,86 %. 
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 produktów i usług  w 2007 r. wg bran� odbiorców
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Tabela 6:  Rynki dostaw wewn�trzwspólnotowych i sprzeda�y eksportowej  
Lp. Kraj 2007   

(tys. zł) 
% 2007 2006   

(tys. zł) 
% 2006 Dynamika 

2007 : 2006 (%) 

1 Niemcy 61 787 77,64 % 46 641 75,52 % 132,47 % 
2 Wielka Brytania 6 567 8,25 % 4 690 7,59 % 140,02 % 
3 Szwecja 2 758 3,47 % 3 355 5,43 % 82,22 % 
4 Szwajcaria 2 181 2,74 % 1 777 2,88 % 122,72 % 
5 USA 1 989 2,50 % 1 422 2,30 % 139,84 % 
6 Hiszpania 1 349 1,70 % 926 1,50 % 145,68 % 
7 Włochy 985 1,24 % 1 159 1,88 % 84,96 % 
8 Austria 625 0,79 % 148 0,24 % 422,38 % 
9 Słowacja 539 0,68 % 127 0,21 % 424,76 % 
10 Francja 373 0,47 % 504 0,82 % 74,07 % 
11 Holandia 172 0,22 % 180 0,29 % 95,83 % 
12 Dania 121 0,15 % 352 0,57 % 34,35 % 
13 Czechy 74 0,09 % 41 0,07 % 180,55 % 
14 W�gry 45 0,06 % 29 0,05 % 155,44 % 
15 Belgia 13 0,02 % 0 - % - % 
16 Norwegia 0 0,00 % 406 0,66 % 0,00 % 
 Razem 79 578 100,00 % 61 757 100,00 % 128,86 % 
 
Głównym rynkiem dostaw wewn�trzwspólnotowych i sprzeda�y eksportowej w 2007 roku były 
Niemcy (77,64% sprzeda�y na rynki zagranicznej w 2007 roku i 75,52 % w 2006 roku).  

Struktura sprzeda�y Spółki w 2007 r. w podziale na rynki sprzeda�y
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Znacz�cy udział w tej sprzeda�y ma Wielka Brytania (8,25% w 2007 roku i 7,59% w 2006 roku), 
Szwecja (odpowiednio 3,47% i 5,43%), Szwajcaria (2,74% i 2,88%).  
 

 
Nale�y pami�ta�, �e w sprzeda�y do Niemiec główny udział stanowi� usługi realizowane przez 
Oddział w tym kraju. Sprzeda� samych odlewów do Niemiec stanowiła 23,60%. 
 

8. Odbiorcy produktów Spółki 

W 2007 roku Spółka w zakresie produkcji odlewów współpracowała z około 135 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 2007 
roku 9,48% udziału w przychodach netto ze sprzeda�y.  
 

9. �ródła zaopatrzenia w materiały do produkcji, w towary i usługi 

 
W 2007 roku dostawcami materiałów do produkcji, towarów i usług były firmy krajowe  
i zagraniczne. Jedynym znacz�cym dostawc� materiałów i towarów był Zakład Odlewniczy 
STAR CAST Spółka z o.o. z siedzib� w Starachowicach, w którym Spółka zamawia półprodukty 
odlewnicze, w postaci nietypowych dla swojej działalno�ci odlewów (np. odlewy staliwne). 
Podlegaj� one dalszej obróbce, zwi�zanej z ich oczyszczaniem, kontrol�, malowaniem, obróbk� 
mechaniczn� i sprzedawane s� klientom ODLEWNI POLSKICH S.A. jako wyroby gotowe. W 
przychodach ze sprzeda�y Spółki udział sprzeda�y tych odlewów wynosił 7,06% (w 2006 roku 
7,94%).  
Zakład Odlewniczy STAR CAST Spółka z o.o. nie jest powi�zany z ODLEWNIAMI POLSKIMI 
S.A.  
 
 
 

Struktura sprzeda�y zagranicznej w podziale na rynki  w 2007 r.

Belgia
0,02%

Szwecja
3,47%

Wielka Brytania
8,25%

Francja
0,47%Austria

0,79%

Włochy
1,24%

Hiszpania
1,70%

USA
2,50%

Szwajcaria
2,74%

Słowacja
0,68%

Holandia
0,22%

Dania
0,15%

Czechy
0,09%

Niemcy
77,64%

W�gry
0,06%



2007 rok – Sprawozdanie Zarz�du z działalno�ci Spółki ODLEWNIE POLSKIE S.A. 

��

10. Umowy znacz�ce dla działalno�ci Spółki 

 
10.1. Umowy handlowe 

 
W 2007 roku Spółka zawarła nast�puj�ce umowy spełniaj�ce 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). 
 
- W dniu 25.01.2007 roku Spółka otrzymała zwrotnie podpisan� umow� z kontrahentem 

niemieckim – ABS GUSS GmbH &Co. KG w Kassel na wykonanie w 2007 roku odlewów 
elementów trakcji kolejowej przeznaczonych na rynek brytyjski, na kwot� 1.925 tys. funtów, 
co w przeliczeniu według �redniego kursu ustalonego przez Narodowy Bank Polski stanowi 
kwot� 11.331 tys. zł. 

 
- W dniu 21.05.2007 roku Spółka zwrotnie podpisała umow� z Technoguss Tangerhütte 

GmbH z siedzib� w Tangerhütte na usługowe wykonanie produkcji odlewniczej w jego 
obiektach fabrycznych, poło�onych na terenie Niemiec na kwot� 4.350 tys. EUR, co w 
przeliczeniu według �redniego kursu ustalonego przez Narodowy Bank Polski stanowi kwot� 
16.490 tys. zł. Umowa b�dzie realizowana od dnia 01 lipca 2007 roku do dnia 30 czerwca 
2009 roku. 

 
- W dniu 17.12.2007 roku poprzez zrealizowanie kolejnego zamówienia na dostaw� odlewów 

�eliwnych dla KORPO Sp. z o.o. z siedzib� w Jaworze, Spółka osi�gn�ła w okresie 12 
miesi�cy warto�� przychodów z tytułu dostaw odlewów dla spółki KORPO Sp. z o.o. w 
ł�cznej wysoko�ci 13.357 tys. zł. 

 
 

10.2. Umowy ubezpieczenia 
 

Na 31.12.2007 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 – produkcja wyrobów odlewniczych, na sum� 
25.750 tys. zł. Ubezpieczenie wa�ne do 08.07.2008 roku, 

- Ubezpieczenie maszyn od awarii na ł�czn� sum� 36.557 tys. zł , w tym maszyn i urz�dze� 
technicznych zgodnie z wykazem KR�T na sum� 11.167 tys. zł, linii technologicznej SPMF i 
linii ALF na sum� 15.890 oraz instalacji obj�tej projektem inwestycyjnym „Wdro�enie 
zintegrowanego systemu topienia i obróbki pozapiecowej stopów �elaza” na sum� 9.500 
tys. zł . Ubezpieczenie wa�ne do 06.08.2008 roku. 

- Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarze� losowych: budynki i budowle, maszyny i 
urz�dzenia, �rodki transportu , wyposa�enie, narz�dzia, mienie ruchome, �rodki obrotowe, 
warto�ci pieni��ne w schowkach, �rodki pieni��ne w transporcie, instalacja obj�ta projektem 
inwestycyjnym „Wdro�enie zintegrowanego systemu topienia i obróbki pozapiecowej stopów 
�elaza” na ł�czn� sum� 45.798 tys. zł. Ubezpieczenie wa�ne do 06.08.2008 roku 

- Ubezpieczenie mienia od kradzie�y z włamaniem i rabunku: �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, wyposa�enie w narz�dzia i mienie ruchome 
na ł�czn� sum� 585 tys. zł. Ubezpieczenie wa�ne do 06.08.2008 roku. 

- Ubezpieczenie sprz�tu elektronicznego od wszelkich nagłych i nieprzewidzianych zdarze� 
na sum� 685 tys. zł. Ubezpieczenie wa�ne do 06.08.2008 roku. 

- Ubezpieczenia komunikacyjne samochodów słu�bowych na ł�czn� sum� 432 tys. zł. 
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10.3. Istotne wydarzenia w okresie 2007 roku i po dniu bilansowym 
 
W okresie 2007 roku wyst�piły nast�puj�ce zdarzenia maj�ce wpływ na sytuacj� Spółki, o 
których Spółka informowała: 
 
- W dniu 25.01.2007 roku Spółka otrzymała z Ministerstwa Gospodarki dotacj� w wysoko�ci 

762 tys. zł, tytułem refinansowania cz��ci wydatków kwalifikowanych na projekt 
inwestycyjny „Wdro�enie Zintegrowanego Systemu Topienia i Obróbki Pozapiecowej 
Stopów 	elaza”, realizowany w ramach SPO_WKP, lata 2004-2006, Działanie 2.2.1, 
wsparcie dla przedsi�biorstw dokonuj�cych nowych inwestycji, 
 

- W dniu 14.05.2007 roku Spółka otrzymała wydan� w dniu 26.04.2007 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 26.04.2017 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. 

 

11. Zmiany w powi�zaniach Spółki z innymi podmiotami 

 
11.1. Zmiany w powi�zaniach kapitałowych 

 
W dniu 22.11.2007 roku ODLEWNIE POLSKIE S.A. na podstawie Umowy sprzeda�y udziałów, 
sprzedały osobie fizycznej 68 udziałów Spółki z ograniczon� odpowiedzialno�ci� DKN Info z 
siedzib� w Kielcach stanowi�cych 2/3 kapitału zakładowego tej spółki, za ł�czn� cen� 130 tys. 
zł. 
 

11.2. Zmiany w powi�zaniach organizacyjnych 
 
W okresie 2007 roku nie wyst�piły zmiany w powi�zaniach organizacyjnych Spółki. 
 
 

12. Transakcje z podmiotami powi�zanymi 

 
W 2007 roku nie wyst�piły transakcje z podmiotami powi�zanymi, których jednorazowa lub 
ł�czna warto�� zawartych transakcji w okresie 12 miesi�cy przekracza wyra�on� w złotych 
równowarto�� kwoty 500 tys. EUR. 
 
 

13. Zaci�gni�te kredyty i po�yczki 

 
Na 31.12.2007 roku w Spółce funkcjonowały kredyty udzielone przez: 
 
1. Bank BPH Spółka Akcyjna z siedzib� w Krakowie Centrum Korporacyjne Kielce, zaci�gni�ty 

25.02.2005 roku na podstawie Umowy Nr 4/CK/2005 o kredyt w rachunku bie��cym w 
wysoko�ci 4.000 tys. zł, z przeznaczeniem na finansowanie bie��cej działalno�ci. Kredyt 
udzielony na okres do 31.01.2008 roku.  
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2. Volkswagen Bank Polska S.A. z siedzib� w Warszawie, zaci�gni�ty 30.05.2005 roku na 
podstawie Umowy nr  2251395-0205-09482 w wysoko�ci 94 tys. zł, z przeznaczeniem na 
zakup samochodu VOLKSWAGEN PASSAT. Spłata kredytu wraz z odsetkami rozło�ona na 
36 rat miesi�cznych, pocz�wszy od 05.07.2005 roku. Ostatnia rata płatna 05.06.2008 r. 

3. Volkswagen Bank Polska S.A. z siedzib� w Warszawie, zaci�gni�ty 30.05.2005 roku na 
podstawie Umowy nr  2251395-0205-09483 w wysoko�ci 95 tys. zł, z przeznaczeniem na 
zakup samochodu VOLKSWAGEN PASSAT. Spłata kredytu wraz z odsetkami rozło�ona na 
36 rat miesi�cznych, pocz�wszy od 05.07.2005 roku. Ostatnia rata płatna 05.06.2008 r. 

4. 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. Bie��cy okres udost�pniania kredytu do 23.05.2008 roku.  Okres 
kredytowania do 30.05.2015 roku. 

5. W okresie od maja do pa
dziernika 2006 roku Oddział Niemcy z siedzib� w Wiesbaden 
zaci�gn�ł w Ford Bank w Köln kredyty bankowe z przeznaczeniem na zakup 11 
samochodów marki FORD na ł�czn� kwot� 455 tys. zł. Spłata kredytów rozło�ona została 
na 12 i 24 miesi�czne raty. Spłata ostatniego kredytu przypada na 10.06.2008 roku. 

6. 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. 

7. Volkswagen Bank Polska S.A. z siedzib� w Warszawie, zaci�gni�ty 07.08.2008 roku na 
podstawie Umowy nr 2251395-0207-12919 w wysoko�ci 90 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. Ostatnia rata płatna 01.10.2010 roku. 

8. 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. 

 
Szczegółowy opis zobowi�za� z tego tytułu zawieraj� noty obja�niaj�ce do bilansu nr 19d 
„zobowi�zania długoterminowe z tytułu kredytów i po�yczek” i  nr 20c „zobowi�zania 
krótkoterminowe z tytułu kredytów i po�yczek”. 
 

14. Udzielone po�yczki i por�czenia 

 
14.1. Udzielone po�yczki 

 
Po�yczka udzielona Spółce z ograniczon� odpowiedzialno�ci� PRIMA z siedzib� w 
Starachowicach w dniu 28.06.2005 roku w kwocie 330 tys. zł, z przeznaczeniem na pomostowe 
finansowanie projektu inwestycyjnego pn. „Zakup urz�dze� do wykonywania rdzeni w 
technologii Cold Box”, na okres do 31.07.2007 roku.  
Po�yczka zgodnie z terminem została w cało�ci spłacona przez Spółk� PRIMA . 
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14.2. Udzielone por�czenia 
 
Na 31.12.2007 roku Spółka nie posiadała zobowi�za� pozabilansowych z tytułu udzielonych 
por�cze�.  
Por�czenie w wysoko�ci 120 tys. zł udzielone Koneckiemu Stowarzyszeniu Wspierania 
Przedsi�biorczo�ci w Ko�skich za zobowi�zanie Instytutu Wdro�e� i Technologii Spółka z o.o. z 
siedzib� w Starachowicach z tytułu zaci�gni�tej po�yczki na działalno�� gospodarcz�, z uwagi 
na spłat� po�yczki przez Instytut Wdro�e� i Technologii, wygasło 18.06.2007 r. 
 
 

15. Emisja papierów warto�ciowych 

W 2007 roku Spółka nie emitowała akcji, nie wykupywała i nie spłacała innych papierów 
warto�ciowych.  
 
 

16. Działalno�� inwestycyjna 

 
16.1. Inwestycje rzeczowe 

 
Działalno�� inwestycyjna w 2007 roku 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 2007 roku: 
- Wdro�enie zintegrowanego systemu topienia i obróbki pozapiecowej stopów �elaza. 
- Nakłady na prace badawczo-rozwojowe dotycz�ce projektów celowych zwi�zanych z 

obróbk� ciepln� odlewów dla uzyskiwania �eliwa ADI i wysokosprawnego urz�dzenia 
rozwłókniaj�cego dla krajowych termorozwłókniarek. 

- Zakup i zainstalowanie nowego b�bna do wybijania odlewów do linii formierskiej 
DISAMATIC, 

- Zainstalowanie urz�dzenia teletransmisji pomiarów energetycznych, 
- Rozpocz�cie zadania „zakup i zainstalowanie rdzeniarki do wykonywania rdzeni metod� 

cold-box”. Przewidziane zako�czenie zadania w I półroczu 2008. 
Równocze�nie w Spółce wdra�any jest zintegrowany system zarz�dzania zwi�zany z zakupem 
odpowiednich programów, licencji i sprz�tu komputerowego.  
W 2007 roku w ramach działa� inwestycyjnych dokonano równie� innych zakupów  �rodków 
trwałych, które uzupełniaj� wyposa�enie wydziałów produkcyjnych i biur oraz usprawniaj� 
organizacj� pracy. 
Przeprowadzana modernizacja procesu produkcyjnego w poł�czeniu z wdro�eniem 
zintegrowanego systemu zarz�dzania ma na celu zwi�kszenie wydajno�ci pracy, popraw� 
jako�ci produkcji oraz ograniczenie szkodliwego oddziaływania na �rodowisko naturalne. 
Na realizacj� zada� inwestycyjnych w 2007 roku wraz z nakładanymi inwestycyjnymi na 
projekty celowe wydatkowano ł�cznie kwot� 11.381 tys. zł.  
 

16.2. Inwestycje kapitałowe 
 
W 2007 roku Spółka nie dokonywała inwestycji kapitałowych. 
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17. Wa�niejsze osi�gni�cia w dziedzinie bada� i rozwoju 

W okresie 2007 roku Spółka kontynuowała realizacj� dwóch projektów celowych, na które 
Minister Nauki i Informatyzacji w 2005 roku przyznał Spółce �rodki finansowe, tj. 
 
- Projektu celowego pod nazw� "Wysokosprawny zespół rozwłókniaj�cy dla krajowych 

termorozwłókniarek o �rednicy 1000 mm" zgodnie z umow� o wykonanie projektu celowego, 
zawart� w 2005 roku pomi�dzy Ministrem Nauki i Informatyzacji, ODLEWNIAMI POLSKIMI 
S.A. jako zleceniodawc� i O�rodkiem Badawczo-Rozwojowym Przemysłu Płyt 
Drewnopodobnych w Czarnej Wodzie jako wykonawc�. Z przyznanych �rodków 
finansowych przez Ministra Nauki i Informatyzacji w ł�cznej kwocie 390 tys. zł, na 2007 rok 
przypadała do wykorzystania kwota 5 tys. zł. Projekt był realizowany do 31.03.2007 roku. 

 
- Projektu celowego 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 2007 rok przypadała do wykorzystania kwota 
158 tys. zł.  Projekt b�dzie realizowany do 31.03.2008 roku.  

 
W 2007 roku Spółka na realizacj� projektów celowych w ramach BR – badawczo-rozwojowej 
działalno�ci wraz z nakładami inwestycyjnymi, poniosła nakłady w ł�cznej wysoko�ci 1.727 tys. 
zł.  
 

18. Ochrona �rodowiska 

W 2007 roku zdecydowany wpływ na ochron� �rodowiska miały nast�puj�ce przedsi�wzi�cia: 
 

- Inwestycje 
Zrealizowane w roku 2006 jak i realizowane w roku 2007 inwestycje obj�te planem 
kompleksowej mechanizacji i automatyzacji procesu produkcyjnego z zastosowaniem 
nowoczesnych technik i technologii na lata 2005÷2007, 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). 
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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. 

 
- 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. 

 

Oceny i prognozy Spółki dotycz�ce prowadzonej działalno�ci gospodarczej 

19. Zasady sporz�dzenia sprawozdania finansowego 

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

20. Omówienie  podstawowych wielko�ci ekonomiczno-finansowych, ujawnionych w 
rocznym sprawozdaniu finansowym 

 
20.1. Analiza bilansu 

 
Analiza bilansu za 2007 rok pozwala oceni� struktur� aktywów i pasywów oraz ustali� zmiany 
jakie zaistniały w poszczególnych jego pozycjach okre�laj�cych sytuacj� maj�tkow� i finansow� 
Spółki w porównaniu do 2006 roku. Syntetyczna ocena pozwala stwierdzi�, �e: 
 
W zakresie aktywów 
 
Nast�pił wzrost maj�tku Spółki ogółem o 12.321 tys. zł, tj. 19,33 %, który wynikał ze wzrostu 
aktywów trwałych o 7.597 tys. zł oraz wzrostu aktywów obrotowych o 4.724 tys. zł. 
Udział w maj�tku ogółem aktywów trwałych za 2007 rok stanowił 49,79% i był o 2,30 pkt. proc. 
wy�szy ni� w 2006 roku. W 2007 roku wzrost wykazały rzeczowe aktywa trwałe o 8.203 tys. zł w 
zwi�zku z realizacj� zada� wieloletniego programu inwestycyjnego, w szczególno�ci 
„Zintegrowanego Systemu Topienia i Obróbki Pozapiecowej Stopów 	elaza”, i inne rozliczenia 
mi�dzyokresowe o 237 tys. zł. Spadek za� wykazały warto�ci niematerialne i prawne o 358 tys. 
zł, nale�no�ci długoterminowe o 208 tys. zł, inwestycje długoterminowe o 130 tys. zł oraz 
długoterminowe aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego o 148 tys. zł. 
 
Udział w maj�tku ogółem aktywów obrotowych w stosunku do 2006 roku spadł o 2,30 pkt. proc. 
i stanowił 50,21% 
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Na poziom aktywów obrotowych wpłyn�ły zwłaszcza: 
- spadek zapasów w stosunku do 2006 roku o       593 tys. zł 
- wzrost nale�no�ci w porównaniu do 2006 roku o     4.673 tys. zł 
- spadek inwestycji krótkoterminowych o      1.043 tys. zł 
- wzrost krótkoterminowych rozlicze� mi�dzyokresowych o    1.687 tys. zł 

 
W zakresie pasywów 
 
�ródła finansowania maj�tku wykazały wzrost o 12.321 tys. zł, tj. o 19,33%, w tym: 
 
Kapitały własne uległy wzrostowi o 4.599 tys. zł i stanowiły 57,01% pasywów. Wzrost kapitałów 
własnych spowodowany został głównie spadkiem strat z lat ubiegłych o 4.771 tys. zł, w zwi�zku 
z przeznaczeniem wypracowanego zysku za 2006 rok na ich pokrycie oraz osi�gni�ciem 
ni�szego zysku za 2007 rok w stosunku do zysku za 2006 roku o 203 tys. zł. 
 
Wzrostowi uległy rezerwy na zobowi�zania o 429 tys. zł, ich udział w pasywach stanowił 2,32% 
(w 2006 roku 2,09%) i był wy�szy o 0,23 pkt. proc. 
 
Wzrostowi uległy zobowi�zania długoterminowe o 1.140 tys. zł i stanowiły 1,55% pasywów (w 
2006 roku 0,06%). 
 
Zobowi�zania krótkoterminowe i fundusze specjalne wzrosły o 5.785 tys. zł, ich udział w 
strukturze pasywów wynosił 27,51% na koniec 2007 roku i był wy�szy o 3,75 pkt. proc. w 
stosunku do udziału na koniec 2006 roku. Wzrost zobowi�za� krótkoterminowych dotyczył: 

- kredytów i po�yczek o      3.279 tys. zł 
- zobowi�za� z tytułu dostaw robót i usług o     1.266 tys. zł 
- zobowi�za� z tytułu wynagrodze� o          101 tys. zł 
- pozostałych zobowi�za� o      1.225 tys. zł 

 
Zmniejszeniu uległy zobowi�zania z tytułu podatków, ceł i ubezpiecze� i innych �wiadcze� o 86 
tys. zł, zobowi�zania z tytułu funduszy specjalnych o 1 tys. zł. 
 
Rozliczenia mi�dzyokresowe kosztów i przychodów wzrosły o      368 tys. zł,  
w tym: 

- rozliczenia mi�dzyokresowe przychodów o       484 tys. zł , 
(dotyczyły głównie dotacji otrzymanej z Ministerstwa Gospodarki na realizacj� zadania 
inwestycyjnego pn. „Zintegrowany System Topienia i Obróbki Pozapiecowej Stopów 
	elaza”, amortyzacji �rodków trwałych zakupionych z dotacji otrzymanej z Narodowego 
Fundusz Ochrony �rodowiska i Gospodarki Wodnej i Pa�stwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz zaliczek otrzymanych na poczet dostaw) 

- rozliczenia mi�dzyokresowe kosztów zmniejszyły si� o       83 tys. zł  
( dotyczyły utworzenia ni�szej rezerwy na koszty braków jako�ciowych) 

 
Ogółem rozliczenia mi�dzyokresowe kosztów i przychodów stanowiły 11,62% pasywów i ich 
udział był ni�szy w stosunku do 2006 roku o 0,79 pkt. proc. 
 
Zapasy 
 
Zapasy ogółem na koniec grudnia 2007 roku wyniosły    10.672 tys. zł 
w tym: 

- zapasów materiałów          3.607 tys. zł 
- produkcji nie zako�czonej         2.875 tys. zł 
- wyrobów gotowych          3.955 tys. zł 
- towarów              235 tys. zł 
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Zapasy ogółem w stosunku do roku 2006 zmniejszyły si� o 5,26%, w tym materiały wzrosły o 
16,47%,  towary o 45,96%. Zapasy produkcji w toku spadły o 27,84%, wyrobów gotowych o 
1,57% i zaliczki na poczet dostaw o 100,00%. 
 
Nale�no�ci 
 
Nale�no�ci krótkoterminowe na koniec 2007 roku wyniosły   18.348 tys. zł 
w tym: 

- nale�no�ci z tytułu dostaw i usług       15.813 tys. zł 
- nale�no�ci dotycz�ce podatków, dotacji i ubezpiecze� społecznych    1.575 tys. zł 
- pozostałe nale�no�ci              960 tys. zł 

 
Z ogólnej kwoty nale�no�ci netto z tytułu dostaw, robót i usług, nale�no�ci przeterminowane na 
koniec 2007 roku wyniosły 5.158 tys. zł, co stanowi 31,31%. 
 
Zobowi�zania 
 
Zobowi�zania i rezerwy na zobowi�zania na koniec 2007 roku wyniosły  32.700 tys. zł 
w tym: 

- rezerwy na zobowi�zania          1.761 tys. zł 
w tym: 

• rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego           987 tys. zł 
• rezerwa na �wiadczenia emerytalne i podobne            193 tys. zł 
• pozostałe rezerwy ( w tym: na urlopy, odsetki od zobowi�za�,        581 tys. zł 

prowizj� eksportow�, badanie bilansu i rezerwy utworzone w Oddziale Niemcy) 
 

- zobowi�zania długoterminowe         1.176 tys. zł 
w tym: 

• kredyty bankowe          1.176 tys. zł 
 

- zobowi�zania krótkoterminowe      20.927 tys. zł 
w tym: 

• kredyty bankowe i po�yczki        7.045 tys. zł 
• zobowi�zania z tytułu dostaw i usług      8.793 tys. zł 
• zobowi�zania z tytułu podatków, ceł, ubezpiecze� społecznych   1.940 tys. zł 
• zobowi�zania z tytułu wynagrodze�       1.721 tys. zł 
• pozostałe zobowi�zania        1.427 tys. zł 

 
Zobowi�zania wobec bud�etu wyniosły 1.940 tys. zł i dotyczyły nast�puj�cych tytułów 
podatkowych: 

- podatku dochodowego od osób fizycznych          257 tys. zł 
- ZUS            1.074 tys. zł 
- podatków Oddziału Niemcy             603 tys. zł 
- inne rozrachunki publicznoprawne                         6 tys. zł 

 
Zobowi�zania wobec bud�etu w 2007 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. 
 
Straty i zyski nadzwyczajne 
 
Straty i zyski nadzwyczajne w 2007 roku nie wyst�piły. 
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20.2. Analiza kosztów 
 
Tabela 7: Analiza kosztów poniesionych dla uzyskania przychodów ze sprzeda�y i ich udział w 
przychodach 

Lp. Wyszczególnienie 2007 rok 
w tys. zł 

struktura w 2007 
roku 
w % 

2006 rok 
w tys. zł 

struktura w 2006 
roku 
w % 

1 2 3 4 5 6 
1. Koszty działalno�ci operacyjnej, w 

tym: 
133 069 99,00 % 108 403 98,72 % 

1.1. koszt wytworzenia sprzedanych 
produktów i usług 

110 792 82,43 % 88 651 80,73  

1.2. koszt sprzedanych towarów i 
materiałów 

12 773 9,50 % 11 492 10,47 % 

1.3. koszty ogólnozakładowe 7 082 5,27 % 6 392 5,82 % 
1.4. koszty sprzeda�y 2 422 1,80 % 1 868 1,70 % 
2. Pozostałe koszty operacyjne 594 0,44 % 693 0,63 % 
3. Koszty finansowe, w tym: 756 0,56 % 712 0,65 % 
3.1. odsetki od kredytów i po�yczek 395 0,29 % 239 0,22 % 
4. Ogółem poniesione koszty 134 419 100,00 % 109 808 100,00 % 
5. Osi�gni�te przychody 140 774  116 184  
6. Udział kosztów w przychodach 95,49 %  94,51 %  
 
Z przedstawionego zestawienia wynika, �e w 2007 roku nast�pił wzrost kosztów poniesionych 
w celu uzyskania przychodów ze sprzeda�y o 0,98%, co �wiadczy o osi�gni�ciu ni�szej 
rentowno�ci sprzeda�y w stosunku do 2006 roku. 
 
Szczegółow� zmian� kosztów, głównie działalno�ci operacyjnej w stosunku do 2006 roku, 
przedstawia tabela kosztów w układzie rodzajowym. 
 
Tabela 8: Koszty w układzie rodzajowym 

Lp.  
Wyszczególnienie 

2007 rok 
w tys. zł 

udział w 
kosztach 
ogółem w  

2007 r. 
w % 

2006 rok 
w tys. zł 

udział w 
kosztach 
ogółem w  

2006 r. 
w % 

ró�nica 
punktów 
+ wzrost 
- spadek 

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

1. warto�� sprzedanych 
towarów i materiałów 

12 773 9,51 % 11 492 10,12 % -0,61 

2. amortyzacja 3 230 2,41 % 3 006 2,65 % -0,24 
3. zu�ycie materiałów i energii 44 967 33,50 % 36 087 31,78 % +1,72 
4. usługi obce 26 538 19,77 % 21 141 18,62 % +1,15 
5. podatki i opłaty 662 0,49 % 762 0,67 % -0,18 
6. wynagrodzenia 38 296 28,53 % 32 062 28,24 % +0,29 
7. �wiadczenia na rzecz 

pracowników 
5 743 4,28 % 7 141 6,29 % -2,01 

8. pozostałe koszty 2 029 1,51 % 1 858 1,64 % -0,13 
 ogółem koszty 134 238 100,00 % 113 549 100,00 %  
 
W 2007 roku nast�pił wzrost kosztów zu�ycia materiałów i energii, usług obcych i wynagrodze�. 
Pozostałe pozycje kosztów w porównaniu do 2006 roku wykazały spadek. 
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20.3. Analiza przychodów 
 
Przychody ogółem w  2007 roku wyniosły                        140 774 tys. zł 
w tym: 

- przychody ze sprzeda�y wyrobów        75 210 tys. zł 
- przychody ze sprzeda�y usług        48 140 tys. zł 
- przychody ze sprzeda�y towarów        13 500 tys. zł 
- przychody ze sprzeda�y materiałów             231 tys. zł 
- przychody z pozostałej działalno�ci operacyjnej        2 358 tys. zł 
- przychody finansowe            1 335 tys. zł 

 
W przychodach ogółem przychody ze sprzeda�y produkcji wyniosły  123 350 tys. zł 
 
Sprzeda� podobnie jak w latach ubiegłych realizowana była według kierunków: 

- kraj          57 503 tys. zł 
- wewn�trzwspólnotowe dostawy towarów (WDT) i eksport   79 578 tys. zł 

 
Udział WDT i eksportu w sprzeda�y w 2007 roku wyniósł 58,05%. W porównaniu do 2006 roku 
uległ wzrostowi o 3,67%. 
 
Struktura przychodów krajowych przedstawia si� nast�puj�co: 
Przychody na kraj ogółem      61 196 tys. zł, tj. 100,00 % 
w tym: 

- przychody produkowanych wyrobów   41 691 tys. zł, tj. 68,13 % 
- sprzeda� usług        4 784 tys. zł, tj.   7,82 % 
- sprzeda� towarów      10 907 tys. zł, tj. 17,82 % 
- sprzeda� materiałów           121 tys. zł, tj.   0,20 % 
- przychody z pozostałej działalno�ci operacyjnej    2 358 tys. zł, tj.   3,85 % 
- przychody finansowe        1 335 tys. zł, tj.   2,18 % 

 
�redniomiesi�czne przychody ze sprzeda�y ogółem w 2007 roku wyniosły 11.731 tys. zł, za  
2006 rok wyniosły 9.682 tys. zł, ze sprzeda�y produkcji 10.279 tys. zł i odpowiednio za 2006 rok 
8.385 tys. zł. 
 
Po doprowadzeniu przychodów ze sprzeda�y produkcji w 2006 roku do warunków 2007 roku, 
przy uwzgl�dnieniu inflacji: 
8.385 tys. zł x 12 x 1,025  = 103.136 tys. zł 
 
Realny przyrost sprzeda�y produkcji w stosunku do  roku 2006 wyniósł: 
123.350 tys. zł :  103.136 tys. zł  = 19,60 % 
 
Na przyrost sprzeda�y w 2007 roku wpłyn�ły wy�sze przychody z działalno�ci odlewniczej 
prowadzonej w kraju i usługowej prowadzonej przez Spółk� na terenie krajów Unii Europejskiej 
w ramach realizowanych umów o dzieło w bran�y odlewniczej i metalowej. 
Negatywny wpływ na poziom przychodów w 2007 roku miała aprecjacja PLN w stosunku do 
EUR. �redni kurs NBP za 2007 rok wyniósł 3,7768 PLN/EUR i był ni�szy od �redniego kursu za 
2006 rok o 3,14%, co przy 90% przychodów Spółki osi�ganych w EURO oraz PLN na bazie cen 
indeksowanych relacj� EUR/PLN miało istotne znaczenie na ich poziom. 
 
 

20.4. Analiza wyniku finansowego 
 
Spółka za 2007 rok osi�gn�ła zysk netto w wysoko�ci 4.568 tys. zł. Jego tworzenie przedstawia 
si� nast�puj�co: 
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Tabela 9: Wynik finansowy Spółki  
Lp. Wyszczególnienie 2007 rok 

w tys. zł 
2006 rok 
w tys. zł 

dynamika 
2007:2006 w % 

1 2 3 4  
1. zysk ze sprzeda�y 4 012 5 156 77,81 % 
2. zysk z pozostałej działalno�ci operacyjnej 1 764 1 210 145,79 % 
3. zysk z działalno�ci finansowej 579 10  5 790,00 % 
4. straty nadzwyczajne 0 0 0 
5. zyski nadzwyczajne 0 0 0 
6. zysk / strata brutto 6 355 6 376 99,67 % 
7. podatek dochodowy 1 787 1 605 111,34 % 
8. zysk / strata netto 4 568 4 771 98,75 % 

 
Spadek zysku netto w stosunku do zysku z 2006 roku wynika ze spadku mar�y brutto na 
sprzeda�y b�d�cej efektem ni�szej rentowno�ci produkcji w 2007 roku (głównie w wyniku 
wpływu na przychody niekorzystnych relacji zł/EUR oraz wzrostu kosztów, głownie kosztów 
zu�ycia materiałów spowodowanych wzrostem cen materiałów odlewniczych – złomu, 
modyfikatorów, kosztów usług obcych oraz wynagrodze� w zwi�zku ze wzrostem płac zarówno 
pracowników zatrudnionych w działalno�ci krajowej jak i zagranicznej Spółki oraz z powodu 
zwi�kszenia zatrudnienia na kontraktach realizowanych przez Spółk� poza granicami kraju. 
Na poziom zysku netto miał wpływ wzrost podatku dochodowego zwi�zany z zako�czeniem w I 
kwartale 2007 roku odliczania od dochodu strat podatkowych z lat ubiegłych i wy�szym w 
zwi�zku z tym bie��cym podatkiem dochodowym. Podatek bie��cy w 2007 roku wzrósł o 486 
tys. zł, ale nast�pił spadek podatku dochodowego odroczonego o 304 tys. zł. 
 

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

 
W dniu 14.02.2007 roku raportem bie��cym nr 8/2007 przekazanym na Giełd� Papierów 
Warto�ciowych w Warszawie, Zarz�d dokonał korekty prognozowanych przychodów ze 
sprzeda�y na rok 2007. Najbardziej prawdopodobna warto�� przychodów ze sprzeda�y została 
oszacowana na poziomie 130.100 tys. zł. Wzrost skorygowanej warto�ci prognozowanych 
przychodów ze sprzeda�y do kwoty 130.100 tys. zł w stosunku do opublikowanej w Prospekcie 
Emisyjnym akcji zwykłych na okaziciela serii F ODLEWNI POLSKICH S.A. w kwocie 105.312 
tys. zł, wynosił 23,54%. 
Spółka w 2007 roku uzyskała przychody ze sprzeda�y w wysoko�ci 137.081 tys. zł, które w 
stosunku do prognozowanej wielko�ci przychodów ze sprzeda�y w wysoko�ci 130.100 tys. zł, 
wykazały wzrost o 5,37 %.  
 
 

22. Ocena zarz�dzania zasobami finansowymi 

22.1. Analiza zadłu�enia 
 
Wska	nik zadłu�enia    2007 rok 2006 rok  
 
ogólny poziom zadłu�enia    42,99% 39,20 %   
  
 
W  2007 roku w porównaniu do 2006 roku o 3,79% wzrósł poziom ogólnego zadłu�enia Spółki, 
co �wiadczy o wzro�cie udziału kapitałów obcych w finansowaniu działalno�ci. 
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22.2. Analiza płynno�ci 
 
Wska	niki płynno�ci    2007 rok 2006 rok   
bie��ca płynno�� finansowa    1,82  2,21   
płynno�� szybka     1,32  1,47    
cykl zapasów w dniach    29  30     
cykl nale�no�ci w dniach    42  43     
cykl zobowi�za� w dniach    47  51     
cykl �rodków pieni��nych    24  22     
kapitał obrotowy w dniach obrotu   45  59     
 
Spółka w 2007 roku posiadała dobr� zdolno�� do regulowania bie��cych zobowi�za�. 
Potwierdzaj� to wysokie poziomy wska
ników płynno�ci, cykl rozlicze� zapasów, nale�no�ci i 
zobowi�za�, �rodków pieni��nych oraz dodatnia warto�� kapitału obrotowego w dniach.  
Skróceniu o 1 dzie� uległy cykle zapasów i nale�no�ci i o 4 dni cykl zobowi�za�. Cykle 
nale�no�ci i zobowi�za� �wiadcz� o prowadzeniu przez Spółk� korzystnej sytuacji płatniczej, 
udzielaj�c swoim odbiorcom kredytu kupieckiego na krótszy okres czasu ni� Spółka 
kredytowana jest przez dostawców. 
 
 

22.3. Analiza rentowno�ci 
 
Wska	niki rentowno�ci    2007 rok 2006 rok  
 
rentowno�� kapitału własnego (ROE)  11,13% 13,11%   
rentowno�� maj�tku (ROA)    6,54%  8,16%    
poziom mar�y brutto     9,86%  11,81%   
rentowno�� operacyjna    4,21%  5,61%    
rentowno�� sprzeda�y brutto    4,64%  5,61%    
rentowno�� sprzeda�y netto    3,33%  4,20%    
 
W relacji do  2006 roku obni�eniu uległy wszystkie wska
niki rentowno�ci. Przyczyn� było 
osi�gni�cie ni�szego zysku w 2007 roku w stosunku do roku 2006. 
 
 

22.4. Analiza sprawno�ci działania 
 
Wska	niki sprawno�ci działania   2007 rok 2006 rok  
 
wska
nik operacyjno�ci    95,86% 94,49%    
rotacja aktywów     1,96  1,94       
rotacja �rodków trwałych    4,42  4,78       
rotacja maj�tku obrotowego    3,83  3,27    
wydajno�� pracy na jednego zatrudnionego  221,81 tys. zł 191,18 tys. zł   
 
Wska
nik operacyjno�ci wskazuje na pogorszenie opłacalno�ci działalno�ci Spółki w  2007 
roku.  Obni�eniu uległ wska
nik rotacji maj�tku trwałego, na co wpływ miał dynamiczny wzrost 
warto�ci maj�tku trwałego Spółki w 2007 roku, przewy�szaj�cy znacznie tempo wzrostu 
sprzeda�y. Nieznacznemu przyspieszeniu uległ poziom rotacji aktywów i maj�tku obrotowego. 
Działalno�� Spółki w 2007 roku charakteryzowała si� rosn�c� tendencj� poziomu wydajno�ci 
produkcji i sprzeda�y w przeliczeniu na jednego zatrudnionego. 
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23. Ocena mo�liwo�ci realizacji zamierze� inwestycyjnych 

Pozytywna ocena realizacji zamierze� inwestycyjnych opiera si� na: 
- dopi�tych projektach inwestycyjnych od strony trafno�ci planów nakładów rzeczowych, 

maj�cych na wzgl�dzie potrzeby odlewni ale i odpowiedni zwrot z inwestycji, opracowania 
procedur wyboru dostawców, rozpoznania rynku dostawców i szacunku nakładów 
finansowych, 

- zabezpieczenia finansowania inwestycji, na co ma wpływ du�y udział �rodków własnych, 
dotacji, których pewno�� wynika z akceptacji zło�onych projektów w ramach Programu 
Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej oraz zapewnienia przez banki (uzyskane 
stosowne promesy) na pomostowe finansowanie kredytami. 

Plan inwestycyjny na 2008 rok zakłada wydatkowanie kwoty 9.500 tys. zł. �ródłami 
finansowania inwestycji b�dzie w połowie kredyt bankowy a w połowie �rodki własne. Istnieje 
du�e prawdopodobie�stwo podpisania z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego umowy na 
finansowanie projektu „Stworzenie O�rodka Badawczo Rozwojowego Komponentów 
Odlewniczych”. W takim przypadku �rodki finansuj�ce inwestycje zostan� uzupełnione o 
dotacj� w wysoko�ci 6.000 tys. zł.  
 

24. Ocena czynników i nietypowych zdarze� maj�cych wpływ na wynik z działalno�ci 
za rok obrotowy 

 
W dniu 25.01.2007 roku Spółka otrzymała z Ministerstwa Gospodarki dotacj� w wysoko�ci 762 
tys. zł, tytułem refinansowania cz��ci wydatków kwalifikowanych na projekt inwestycyjny 
„Wdro�enie Zintegrowanego Systemu Topienia i Obróbki Pozapiecowej Stopów 	elaza”, 
realizowany w ramach SPO_WKP, lata 2004-2006, Działanie 2.2.1, wsparcie dla 
przedsi�biorstw dokonuj�cych nowych inwestycji. 
 
Projekt „Stworzenie O�rodka Badawczo Rozwojowego Komponentów Odlewniczych” w 
Starachowicach zło�ony do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego został umieszczony na Li�cie 
Indykatywnej do realizacji w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 
2007÷2013. Nakłady na projekt wynosz� 12.500 tys. zł, z czego 50% mo�e by� finansowane z 
dotacji w ramach PO RPW. W bie��cym roku powinno to skutkowa� podpisaniem odpowiedniej 
umowy z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego. Realizacja projektu jest wa�nym elementem 
programu rozwoju Spółki. Na podstawie umieszczenia projektu na Li�cie Indykatywnej, Zarz�d 
podj�ł decyzj� o rozpocz�ciu przygotowa� do realizacji tej inwestycji 
 
W wyniku aprecjacji PLN, w ko�cówce 2007 roku Zarz�d podj�ł decyzje o zabezpieczenie kursu 
wdra�aj�c odpowiednie instrumenty finansowe łagodz�ce negatywne skutki relacji kursu 
PLN/EUR.  Skutkowało to wzrostem przychodów finansowych w ostatnich miesi�cach 2007 
roku. 
 
ODLEWNIE POLSKIE S.A. obci��yły kar� 525 tys. zł firm� FERRO-MASZ Spółka Jawna z 
tytułu opó
nie� w realizacji inwestycji „Zintegrowany System Topienia i Obróbki Pozapiecowej 
Stopów 	elaza”. Kwota ta pomniejszyła koszty inwestycji. 
 
ODLEWNIE POLSKIE S.A. sprzedały swoje udziały, stanowi�ce 2/3 kapitału zakładowego 
Spółki DKN Info spółka z o.o. w Kielcach �wiadcz�cej usługi informatyczne, za kwot� 130 tys. 
zł. 
 
 
 



2007 rok – Sprawozdanie Zarz�du z działalno�ci Spółki ODLEWNIE POLSKIE S.A. 
���

25. Charakterystyka zewn�trznych i wewn�trznych czynników istotnych dla rozwoju 
przedsi�biorstwa Spółki  

 
25.1. Czynniki zewn�trzne 

 
- Koniunktura gospodarcza 

Koniunktura gospodarcza w krajach Unii Europejskiej, szczególnie w obszarach zwi�zanych ze 
wzrostem zapotrzebowania odbiorców finalnych na dobra inwestycyjne, ma istotne znaczenie 
dla dalszego rozwoju działalno�ci gospodarczej Spółki. Poziom zamówie� generowanych przez 
producentów armatury przemysłowej, przekładni mechanicznych, maszyn budowlanych i 
rolniczych oraz motoryzacj� i kolejnictwo, dla których Spółka jest dostawc� odlewów i 
komponentów odlewniczych, ma główny wpływ na poziom sprzeda�y i efektywno�� 
prowadzonej przez ni� działalno�ci gospodarczej. Wzrost gospodarczy w krajach Unii 
Europejskiej stwarza mo�liwo�ci rozszerzenia działalno�ci Spółki w ramach umów o dzieło 
realizowanych przez ni� poza granicami kraju. Odlewnie europejskie odnotowuj� wzrost 
zamówie�, co mo�e mie� wpływ na rozszerzenie �wiadczonych przez Spółk� usług w tej bran�y 
poza granicami kraju, głównie na terenie Niemiec. 
 

- Kursy walut 
Ze wzgl�du na ponad 70% udział w przychodach ogółem Spółki, przychodów osi�ganych w 
EURO i na bazie cen indeksowanych relacj� EURO/PLN kształtowanie si� relacji kursowych ma 
istotny wpływ na wielko�� osi�ganych przychodów jak i efektywno�� prowadzonej działalno�ci 
gospodarczej. Dalsze utrzymanie si� aprecjacyjnego trendu PLN mo�e wpływa� negatywnie na 
efektywno�� prowadzonej przez Spółk� działalno�ci gospodarczej. 
 

- Ceny zaopatrzeniowe 
Ze wzgl�du na du�y udział surowców i materiałów, w tym przede wszystkim surówki 
odlewniczej i złomu wykorzystywanych w produkcji odlewniczej, ich ceny na rynkach 
�wiatowych i na rynku krajowym maj� wpływ na efektywno�� prowadzonej działalno�ci 
gospodarczej. W przypadku ci�głego wzrostu cen w stosunku do obecnego poziomu, 
szczególnie surówki odlewniczej i złomu, który to nie b�dzie mo�liwy do zneutralizowania 
poprzez wzrost cen produktów Spółki, mo�e nast�pi� pogorszenie efektywno�ci prowadzonej 
przez ni� działalno�ci gospodarczej. 
 

-  Ceny energii i gazu 
Ceny energii elektrycznej w dostawach przemysłowych do Spółki nie b�d� wy�sze w 2008 roku 
od poziomu uwzgl�dniaj�cego podwy�k� z 01.01.2008 roku.�
 

-  Ogólnokrajowe tendencje wzrostu płac 
Nie dojdzie w Spółce, na bazie ogólnokrajowych tendencji do wzrostu �redniej płacy, powy�ej 
poziomu uwzgl�dniaj�cego uzgodnienia zawarte ze zwi�zkami zawodowymi i uj�te w 
porozumieniu płacowym z dnia 12.12.2007 roku. 
 

- Konkurencja 
Post�puj�ca integracja gospodarki europejskiej i liberalizacja obrotu gospodarczego w ramach 
Unii Europejskiej rozszerza mo�liwo�ci działalno�ci gospodarczej Spółki, niemniej jednak 
prowadzi do wzrostu konkurencji w segmencie producentów odlewów i komponentów 
odlewniczych.  
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25.2. Czynniki wewn�trzne 
 

- Realizacja zada� obj�tych planem inwestycyjnym, zwłaszcza realizacja projektu 
„Stworzenie O�rodka Badawczo Rozwojowego Komponentów Odlewniczych” 

 
- Informatyzacja Spółki 

Zako�czenie wdro�enia zintegrowanego systemu zarz�dzania Spółk�, szczególnie w obszarze 
produkcyjnym, b�dzie miało wpływ na popraw� ogólnej sprawno�ci gospodarczej i osi�gni�cie 
pełnej funkcjonalno�ci wdra�anego systemu klasy ERP. 
 

- Tempo uruchamiania nowej produkcji 
Spółka utrzyma tempo uruchamiania nowej produkcji odlewniczej gwarantuj�ce jej wzrost o 
2.000 ton w stosunku do wielko�ci osi�gni�tej w 2007 roku i zrealizuje sprzeda� na poziomie 
nie ni�szym ni� 15.000 ton. 
 

- Skuteczno�� pozyskiwania wysoko wykwalifikowanej kadry 
Nie ulegnie istotnemu pogorszeniu, w zwi�zku z sytuacj� na rynku pracy, skuteczno�� Spółki w 
pozyskiwaniu wysoko kwalifikowanej kadry na stanowiskach robotniczych i nierobotniczych 
zarówno w krajowej jak i zagranicznej działalno�ci Spółki prowadzonej na terenie Unii 
Europejskiej. 
 

- Efektywne wdro�enie instrumentów finansowych zmniejszaj�cych negatywne skutki 
aprecjacji PLN 

Spółka osi�gnie na zakładanym poziomie efekty ekonomiczne z wdro�onych instrumentów 
finansowych zmniejszaj�cych negatywne dla jej działalno�ci gospodarczej skutki aprecjacji 
PLN. 
 
 

26. Perspektywy rozwoju działalno�ci Spółki 

 
Perspektywy rozwoju działalno�ci Spółki opieraj� si� głównie na przyj�tym Planie 
Zrównowa�onego Rozwoju. Oznacza to nakłady na wszystkie punkty działalno�ci 
uwzgl�dniaj�c, po modernizacji głównych procesów odlewniczych, zwłaszcza podniesienie na 
wy�szy poziom techniki zaplecza badawczego, inwestycje w obszarze szybkiego projektowania 
i wykonywania prototypów, automatyzacj� procesów pomocniczych, inwestycje zwi�zane z 
podnoszeniem wiedzy i umiej�tno�ci kadry pomocniczej, zarz�dzanie i organizacj�, logistyk� 
dostaw do klientów, 
Kolejne plany wi��� si� z rozwojem rynku i jak najszybszym uzupełnieniem nowo utworzonych 
zdolno�ci produkcyjnych. Spółka w 2007 roku wyprodukowała ponad 13,8 tys. ton odlewów. W 
2008 roku zakłada wyprodukowanie 15,5 tys. ton, a docelowe zdolno�ci si�gaj� 20 tys. ton. 
Proces wdra�ania nowej produkcji wi��e si� z pozyskiwaniem nowych klientów i jest procesem 
stosunkowo długim, poczynaj�c od ustalenia warunków techniczno-handlowych, przez projekt, 
wykonanie omodelowania, wzorców, wdro�enie do produkcji. Coraz cz��ciej wykonaniu odlewu 
towarzyszy równie� proces wdro�enia obróbki mechanicznej. 
ODLEWNIE POLSKIE S.A. rozwa�aj� te� inwestycje si�gaj�ce uruchomienia nowych tworzyw i 
nowych gatunków odlewów. W tym obszarze poszukujemy partnerów do wspólnych 
przedsi�wzi�� kapitałowych. Prace te s� w fazie projektu. 
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27. Opis istotnych czynników ryzyka i zagro�e� zwi�zanych z działalno�ci� Spółki 

- Ryzyko waha� kursowych walut 
Kształtowanie si� relacji kursowych walut do PLN ma istotny wpływ na ok. 70 % przychodów 
Spółki. Wyniki finansowe s� uzale�nione od waha� kursu PLN w stosunku do EUR, USD i 
innych walut, co mo�e mie� negatywny wpływ na efektywno�� prowadzonej działalno�ci 
gospodarczej. Ryzyko walutowe jest cz��ciowo ograniczane w zwi�zku z rozwojem działalno�ci 
Oddziału Spółki w Wiesbaden, który ponosi koszty i osi�ga przychody w EUR. Ryzyko kursowe 
ograniczane jest te� zakupem z importu podstawowych surowców i materiałów słu��cych do 
produkcji odlewniczej. 
 

- Ryzyko waha� cen surowców 
Zu�ywane przez Spółk� surowce i materiały stanowi� istotny koszt wytworzenia produkcji 
odlewniczej. Gwałtowny wzrost cen zaopatrzeniowych, takich jak na przełomie lat 2003-2004, 
mo�e mie� negatywny wpływ na wyniki ekonomiczno-finansowe Spółki. 
 

- Ryzyko odpowiedzialno�ci za produkty 
Produkty wytwarzane przez Spółk� spełniaj� polskie i europejskie normy. Produkty 
sprzedawane za granic� spełniaj� indywidualne wymagania ich odbiorców. W celu ograniczenia 
negatywnych wpływów ewentualnych roszcze� z tytułu wad ukrytych, niemo�liwych do wykrycia 
w procesie kontroli produkcji, Spółka ubezpiecza si� od odpowiedzialno�ci cywilnej z tytułu 
prowadzonej działalno�ci, wł�cznie z odpowiedzialno�ci� cywiln� za produkt i ewentualne 
roszczenia osób trzecich. 
 

- Ryzyko uzale�nienia si� od głównych dostawców 
Spółka nie jest uzale�niona od jednego dostawcy w zakresie głównych, u�ywanych do produkcji 
odlewniczej surowców i materiałów, tj. surówki odlewniczej, złomu, �elazostopów, 
modyfikatorów i zapraw. Niemniej jednak, z uwagi na fakt, �e dostawy surówki odlewniczej 
pochodz� głównie z importu, istnieje ryzyko zachwiania rytmiczno�ci dostaw, co mo�e mie� 
wpływ na terminowo�� wykonywania zlece� produkcyjnych, a co za tym idzie na wyniki 
ekonomiczne. 
 

- Ryzyko zaanga�owania na rynkach zagranicznych 
Ponad 70% sprzeda�y Spółki zwi�zane jest z dostawami jego produkcji do finalnych odbiorców 
zagranicznych, głównie niemieckich, francuskich i angielskich. Wielko�� zamówie� 
produkcyjnych z tych krajów, szczególnie od producentów armatury przemysłowej, przekładni 
mechanicznych, motoryzacji i kolejnictwa, zwi�zana jest z tempem ich wzrostu gospodarczego. 
W przypadku ni�szego od zakładanego zapotrzebowania na dobra inwestycyjne od 
zagranicznych producentów finalnych, mo�e nast�pi� w Spółce spadek poziomu realizowanych 
zamówie� produkcyjnych i pogorszenie osi�ganych przez niego wyników finansowych. Spółka 
prowadzi równie� działalno�� usługow� w bran�y metalowej na rynku niemieckim, realizuj�c 
umowy o dzieło w obiektach fabrycznych klientów. Pomimo, �e od 1.05.2004 roku bran�a 
metalowa jest wolna od ogranicze� administracyjnych w zakresie zatrudniania pracowników 
polskich, istnieje ryzyko podejmowania działa�, przez miejscow� administracj� i bran�owe 
zwi�zki zawodowe, utrudniaj�cych lub uniemo�liwiaj�cych realizowanie przez Spółk� umów o 
dzieło w obiektach fabrycznych klientów, co mo�e mie� wpływ na wyniki ekonomiczne. 
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Dane o organizacji Spółki, osobach zarz�dzaj�cych, osobach nadzoruj�cych oraz 
znacznych akcjonariuszach 

 

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

 
W 2007 roku nie wyst�piły zmiany w zasadach zarz�dzania Spółk�. 
 

29. Zatrudnienie 

Tabela 10 : Zatrudnienie w Spółce  
 

Lp. 
 

Wyszczególnienie 
Zatrudnienie  
na 31.12.2007 

(osoby) 

udział w 
2007 r. 

w % 

Zatrudnienie  
na 31.12.2006 

(osoby) 

udział w 
2006 r. 

w % 

Dynamika 
2007 : 2006 

w % 
1 2 3 4 5 6 7 

 Struktura zatrudnienia wg grup zawodowych    

1. Zatrudnienie ogółem, w tym: 600 100,00 % 640 100,00 % 93,75 % 

1.1. stanowiska robotnicze, w tym: 494 82,33 % 537 83,91 % 91,99 % 

1.1.1. bezpo�rednio produkcyjne 411 68,50 % 454 70,94 % 90,53 % 

1.1.2. po�rednio produkcyjne 51 8,50 % 49 7,66 % 104,08 % 

1.1.3. pomocnicze 32 5,33 % 34 5,31 % 94,11 % 

1.2. stanowiska nierobotnicze 106 17,67 % 103 16,09 % 102,91 % 

 Wykształcenie      

1. wy�sze 82 13,67 % 79 12,34 % 103,80 % 

2. �rednie 176 29,33 % 211 32,97 % 83,41 % 

3. zawodowe 275 45,83 % 279 43,59 % 98,57 % 

4. podstawowe 67 11,17 % 71 11,09 % 94,37 % 

 Wiek       

1. do 30 lat 130 21,67 % 136 21,25 % 95,59 % 

2. 30-40 lat 160 26,67 % 162 25,31 % 98,76 % 

3. 40-50 lat 189 31,50 % 231 36,10 % 81,82 % 

4. powy�ej 50 lat 121 20,16 % 111 17,34 % 109,01 % 

 Płe�       

1. kobiety 40 6,67 % 44 6,88 % 90,91 % 

2. m��czy
ni 560 93,33 % 596 93,12 % 93,96 % 
 
Tabela 11 : �rednie zatrudnienie w Spółce  

 
Lp. 

 
Wyszczególnienie 

�rednie 
zatrudnienie 

w 2007 r. 

udział w 
2007 r. 

w % 

�rednie 
zatrudnienie 

w 2006 r. 

udział w 
2006 r. 

w % 

Dynamika 
2007 : 2006 

w % 
1 2 3 4 5 6 7 

1. �rednie zatrudnienie ogółem, w 
tym: 

618 100,00 % 594 100,00 % 104,04 % 

1.1. stanowiska robotnicze, w tym: 518 83,82 % 496 83,50 % 104,44 % 
1.1.1. bezpo�rednio produkcyjne 440 71,20 % 420 70,70  % 104,76 % 
1.1.2. po�rednio produkcyjne 46 7,44 % 46 7,74  % 100,00 % 
1.1.3. pomocnicze 32 5,18 % 30 5,05  % 106,67 % 
1.2. stanowiska nierobotnicze 100 16,18 % 98 16,50  % 102,04 % 
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W 2007 roku �rednie zatrudnienie w kraju wyniosło 302 etaty, natomiast w Niemczech 316 
etatów. 

 

30. Zmiany w składzie osób zarz�dzaj�cych i nadzoruj�cych Spółki w ci�gu 
ostatniego roku 

30.1. Zarz�d 
 

Zgodnie ze Statutem Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE Zarz�d Spółki składa si� z jednego 
lub wi�kszej liczby Członków. W tych granicach liczb� Członków Zarz�du ustala Rada 
Nadzorcza. Zarz�d wieloosobowy stanowi� Prezes i pozostali Członkowie 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. 

Do składania o�wiadcze� w imieniu Spółki upowa�niony jest Prezes Zarz�du samodzielnie albo 
dwóch Członków Zarz�du ł�cznie albo Członek Zarz�du ł�cznie z prokurentem. Podj�cie 
decyzji o emisji lub wykupie akcji nale�y do kompetencji Walnego Zgromadzenia. 

W 2007 roku Zarz�d Spółki działał w składzie powołanym przez Rad� Nadzorcz� w dniu 
25.04.2005 roku, tj.: 

Pan Zbigniew Ronduda  Prezes Zarz�du 
Pan Ryszard Pisarski   Wiceprezes Zarz�du 
Pan Leszek Walczyk   Wiceprezes Zarz�du 
 
W dniu 10.04.2007 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udzieliło Członkom 
Zarz�du Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowi�zków: 

Panu Zbigniewowi Rondudzie –  Prezesowi Zarz�du za okres od 01.01.2006 roku do 
31.12.2006 roku 

Panu Ryszardowi Pisarskiemu –  Wiceprezesowi Zarz�du za okres od 01.01.2006 roku do 
31.12.2006 roku  

Panu Leszkowi Walczykowi –  Wiceprezesowi Zarz�du za okres od 01.01.2006 roku do 
31.12.2006 roku  

 
 
Prokurent 
 
Prokurentem jest Pani Marianna Ry� zatrudniona w Spółce na stanowisku Główny Ksi�gowy, 
zgodnie z Uchwał� Zarz�du Nr 2/96 z dnia 11.02.1996 roku. 
 

30.2. Rada Nadzorcza 
 

Zgodnie ze Statutem Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE Rada Nadzorcza mo�e składa� si� 
z co najmniej pi�ciu Członków. Liczb� Członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie 
Akcjonariuszy. Członkowie Rady Nadzorczej s� powoływani i odwoływani przez Walne 
Zgromadzenie. Kadencja Rady trwa trzy lata. 

W 2007 roku Rada Nadzorcza działała w składzie powołanym przez Zwyczajne Walne 
Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE w dniu 18.04.2006 roku, tj.:  

Pan Jacek Jaroszek   - Przewodnicz�cy Rady Nadzorczej 
Pani Maria Chmielewska -  Członek Rady Nadzorczej 
Pani Józefa Famielec  - Członek Rady Nadzorczej 
Pani Ewa Majkowska  - Członek Rady Nadzorczej 
Pan Roman Wrona  - Członek Rady Nadzorczej 
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W dniu 10.04.2007 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej 
ODLEWNIE POLSKIE udzieliło Członkom Rady Nadzorczej Spółki Panu Jackowi Jaroszkowi – 
Przewodnicz�cemu Rady Nadzorczej, Pani Marii Chmielewskiej – Członkowi Rady Nadzorczej, 
Pani Józefie Famielec – Członkowi Rady Nadzorczej, Pani Ewie Majkowskiej – Członkowi Rady 
Nadzorczej i Panu Romanowi Wronie – Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania 
przez nich obowi�zków za okres od dnia 01.01.2006 roku do 31.12.2006 roku. 
 
 

31. 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�. 

 
 

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

32.1. Wynagrodzenie Zarz�du 
 
Zasady wynagradzania Zarz�du ustala Rada Nadzorcza zgodnie z § 22 ust. 2 pkt. 2 Statutu 
Spółki. W 2007 roku wynagrodzenia Członków Zarz�du wypłacane były w oparciu o Uchwał� 
Rady Nadzorczej Nr 1/2007 okre�laj�c� wysoko�� wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji w 
zarz�dzie i Uchwał� Nr 6/2006 okre�laj�c� 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 2007 rok przedstawiona została w dodatkowej nocie obja�niaj�cej w pkt. 12 do 
sprawozdania finansowego. 

 
32.2. Wynagrodzenie Rady Nadzorczej 

 
Zgodnie z § 26 ust. 3 Statutu Spółki wynagrodzenie Rady okre�la uchwała Walnego 
Zgromadzenia. W 2007 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 2007 rok przedstawiona została w dodatkowej nocie obja�niaj�cej w pkt. 
12 do sprawozdania finansowego.  
 

33. 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 
482.683 akcje zwykłe na okaziciela Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE, co stanowi 3,80% 
akcji w kapitale zakładowym Spółki. Z akcji tych przysługuje mu 462.683 głosów na walnym 
zgromadzeniu Spółki, co stanowi 3,80% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu. 
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34. Akcjonariusze posiadaj�cy co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na WZA Spółki 
lub co najmniej 5% w kapitale zakładowym Spółki. 

 
Na 31.12.2007 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. 
 

- Legg Mason Zarz�dzanie Aktywami S.A. 
Legg Mason Zarz�dzanie Aktywami S.A. posiadał 650.000 akcji zwykłych na okaziciela, które 
stanowiły 5,11% akcji w kapitale zakładowym Spółki. Z akcji tych Legg Mason Zarz�dzanie 
Aktywami S.A. przysługiwało 650.000 głosów na walnym zgromadzeniu, co stanowiło 5,11% 
ogólnej liczby głosów. 
W dniu 05.02.2008 roku w wyniku transakcji sprzeda�y na rynku regulowanym Legg Mason 
Zarz�dzanie Aktywami S.A. zbyła z rachunku Funduszu akcje ODLEWNI POLSKICH S.A. W 
wyniku zbycia, akcje Spółki na rachunku Funduszu, z których Legg Mason Zarz�dzanie 
Aktywami S.A. otrzymała pełnomocnictwo do wykonywania prawa głosu na walnym 
zgromadzeniu Spółki,  daj� ł�cznie 564.672 głosów Spółki, co stanowi 4,44% ogólnej liczby 
głosów na walnym zgromadzenie Spółki.  
 

- 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. 
 
 

35. Umowy, w wyniku których mog� w przyszło�ci nast�pi� zmiany w proporcjach 
posiadanych akcji przez akcjonariuszy posiadaj�cych co najmniej 5 % głosów na 
WZA 

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

36. Posiadacze papierów warto�ciowych, daj�cych specjalne uprawnienia kontrolne w 
stosunku do Spółki 

 
Nie wyst�puj� tacy posiadacze. 
 
 

37. System kontroli programów akcji pracowniczych 

 
Nie dotyczy Spółki. 
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38. Ograniczenia dotycz�ce przenoszenia prawa własno�ci papierów warto�ciowych 
Spółki oraz ograniczenia w zakresie wykonywania prawa głosu przypadaj�ce na 
akcje Spółki 

Nie wyst�puj�. 
 

Badanie sprawozdania finansowego 

39. Informacje o podmiocie uprawnionym do badania sprawozda� finansowych 

 
1. W oparciu o Uchwał� Rady Nadzorczej Spółki z dnia 22.06.2007 roku w sprawie wyboru 

podmiotu dokonuj�cego przegl�du sprawozdania finansowego sporz�dzonego na 
30.06.2007 roku oraz badania sprawozdania finansowego za 2007 rok, w dniu 01.08.2007 
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 
30.06.2007 roku i badanie sprawozdania finansowego za 2007 rok wynikaj�cego z umowy, 
wynosi 35 tys. zł. Za 2006 rok Zespół Usług Finansowo Ksi�gowych Stowarzyszenia 
Ksi�gowych w Polsce BILANS-SERVIS Spółka z o.o. pobrał wynagrodzenie w ł�cznej 
wysoko�ci 39 tys. zł. 

 
. 
 

O�wiadczenie w sprawie przestrzegania zasad ładu korporacyjnego 

Tre�� o�wiadczenia w sprawie przestrzegania zasad „Dobre Praktyki 2005” Zarz�d przekazał 
raportem bie��cym Spółki Nr 12/2007 z dnia 23.03.2007 roku. Spółka przestrzega zasady 
„Dobre Praktyki 2005” za wyj�tkiem zasad nr 28, 43 i 46. 
W dniu 10.04.2007 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podj�ło Uchwał� 
dotycz�c� przyj�cia o�wiadczenia Zarz�du Spółki w sprawie przestrzegania przez Spółk� 
zasad „Dobre Praktyki 2005”.  
 
 
 
 

ZARZ
D 
 

 
WICEPREZES ZARZ
DU  WICEPREZES ZARZ
DU  PREZES ZARZ
DU 
 
   Ryszard Pisarski       Leszek Walczyk   Zbigniew Ronduda 
 
 
 
 


