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1. Instrumenty finansowe 
 

Działalność Spółki Akcyjnej Odlewnie Polskie w  2007 r. finansowana była głównie środkami własnymi 
oraz obcymi źródłami finansowania w postaci zobowiązań i kredytów bankowych. Bankami 
finansującymi działalność bieŜącą Spółki były: Bank BPH Spółka Akcyjna Centrum Korporacyjne w 
Kielcach i Fortis Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie. Spółka korzystała teŜ z kredytu na 
finansowanie projektu: „WdroŜenie Zintegrowanego Systemu Topienia i Obróbki Pozapiecowej 
Stopów śelaza”, kredytu w Volkswagen Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie zaciągniętego w 
2005 r. na zakup dwóch samochodów Passat Limousin i w 2007 r. na zakup dwóch samochodów 
VOLKSWAGEN Passat Limousin oraz kredytu w FORD BANK Niederlassung der FCE Bank plc Koln 
zaciągniętego przez Oddział Odlewni Polskich w Wiesbaden na zakup 11 szt. samochodów Ford. W 
latach 2005 - 2007 Spółka podpisała z Fortis Bankiem S.A. w Warszawie, Millennium Bankiem S.A. w 
Warszawie, Bankiem DnB NORD Polska S.A. w Warszawie, Citibankiem S.A. w Warszawie, 
Raiffeisen Bankiem S.A. w Warszawie, BGś S.A. w Warszawie, PKO BP S.A. w Warszawie  oraz 
Bankiem PEKAO S.A. w Warszawie umowy ramowe dotyczące Transakcji Opcji. Na warunkach 
określonych w zawartych umowach Odlewnie Polskie S.A. stosuje instrumenty finansowe 
zabezpieczające przed ryzykiem kursowym lub ryzykiem zmiany stóp procentowych  w formie 
forwardów i opcji walutowych.  

 
 

2. Zobowiązania warunkowe Spółki na koniec  2007 r. nie wystąpiły.             
      Poręczenie poŜyczki udzielonej w 2004 r. przez Koneckie Stowarzyszenie Wspierania  
      Przedsiębiorczości  w Końskich Spółce Instytut WdroŜeń i Technologii IWIT Sp. z o. o. w 
      Starachowicach na wartość  120 tys. PLN  wygasło w dniu 18 czerwca 2007 r. W tym to dniu Koneckie  

 Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości w Końskich pismem znak: F/R/1781/2007powiadomiło  
 Odlewnie Polskie S.A., Ŝe poŜyczka zaciągnięta przez Instytut WdroŜeń i Technologii Sp. z o.o. w  
 Starachowicach została w całości spłacona, w związku z czym zobowiązanie warunkowe Odlewni  
 Polskich S.A. z terminem  obowiązywania 30.11.2007 r. wygasło.  

 
   
3. Zobowiązania wobec budŜetów miast i gmin z tytułu uzyskania prawa własności  budynków i budowli  
      na koniec  miesiąca grudnia 2007 r. nie wystąpiły  i nie figurują w ewidencji pozabilansowej . 
 
4. W  2007 roku nie wystąpiły zjawiska: zaniechania produkcji, cykliczności i sezonowości działalności. 

Nie miały miejsca emisja akcji, wykup i spłata dłuŜnych i kapitałowych papierów wartościowych. Nie 
wypłacano teŜ w bieŜącym roku dywidendy. Uchwałą Nr 6/2007 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
Akcjonariuszy zysk netto Spółki Akcyjnej Odlewnie Polskie za rok 2006 w całości został przeznaczony 
na pokrycie strat z lat ubiegłych.  

 
 
5. W Odlewnie Polskie S.A. nie wystąpił teŜ w  2007 roku koszt wytworzenia świadczeń na własne 

potrzeby. 
 
 
6.   Poniesione nakłady inwestycyjne do końca miesiąca grudnia 2007 roku wyniosły  11 381 tys. zł.  
      W kwocie poniesionych nakładów, nakłady na ochronę środowiska naturalnego stanowiły  627 tys. zł.  

Planowane nakłady inwestycyjne w okresie 12 miesięcy po dniu bilansowym szacuje się na wartość 
9 419 tys. zł. Z kwoty planowanych nakładów na ochronę środowiska planuje się przeznaczyć  900 
tys. zł.  

 
7. W okresie od stycznia do grudnia 2007r. nie wystąpiły zmiany w strukturze Spółki w wyniku 

połączenia jednostek gospodarczych, przejęcia lub sprzedaŜy jednostek, podziału, restrukturyzacji i 
zaniechania działalności. Spółka Akcyjna Odlewnie Polskie w dniu 22.11.2007 r. sprzedała 68 
udziałów o wartości nominalnej 500 PLN za kaŜdy udział w Spółce DKN Info Sp. z o.o. w Kielcach za 
cenę 130.000,00 PLN. Do czasu sprzedaŜy udziały figurowały w ewidencji księgowej Odlewni 
Polskich na inwestycjach długoterminowych.  
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8. W  okresie od stycznia do grudnia 2007 r. Spółka trzykrotnie otrzymała informację  o zmianie w stanie 

posiadania akcji przez Wiceprezesa Zarządu P. Leszka Walczyka. W dniu 17 sierpnia 2007 r. 
Wiceprezes Zarządu P. Leszek Walczyk zakupił w obrocie giełdowym 10.000 akcji Odlewni Polskich 
S.A. w Starachowicach po cenie 7,70 PLN za akcję, w dniu 08 listopada 2007 r. 5.000 akcji po cenie 
6,72 PLN za akcję oraz w dniu 15 listopada 2007 r.  5.000 akcji po cenie 5,74 PLN za akcję. Przed 
nabyciem Wiceprezes P. Leszek Walczyk posiadał 462.683 akcje, co stanowiło 3,64 % ogólnej liczby 
akcji i dawało tyle samo głosów na zgromadzeniu Spółki, po nabyciu posiada 482.683 akcje co 
stanowi 3,80 % akcji w kapitale zakładowym tejŜe Spółki i daje tyle samo głosów na zgromadzeniu 
Spółki. Spółka nie otrzymała informacji o zmianach w stanie posiadania akcji przez inne osoby 
zarządzające i nadzorujące. Wykonując postanowienia Uchwały Nr 2/2004 NWZA Odlewnie Polskie 
S.A. z dnia 05.08.2004 r. w sprawie przyjęcia zasad programu opcji menadŜerskich Spółka zawarła w 
dniu 28.01.2005 r. umowy opcji z Członkami Zarządu. Zgodnie z zawartymi umowami Spółka złoŜy do 
dnia 28 grudnia 2008 r. nieodwołalną ofertę nabycia akcji Spółki zakupionych przez Spółkę w ramach 
programu opcji menadŜerskich : 

 
Panu Prezesowi Zarządu Zbigniewowi Rondudzie           50.000 akcji, 
Panu Wiceprezesowi Zarządu Leszkowi Walczykowi       50.000 akcji, 
Panu Wiceprezesowi Zarządu Ryszardowi Pisarskiemu   50.000 akcji. 
 
 

9. Na koniec  grudnia 2007 r. nie toczyły się przed sądami, organami właściwymi dla postępowania  
arbitraŜowego lub organami administracji publicznej postępowania dot. zobowiązań i naleŜności, 
których wartość przekraczałaby 10 % kapitałów własnych. Na dzień 31.12.2007 r. nie zostały 
zakończone wszczęte przed sądami postępowania dotyczące naleŜności na wartość 8 tys. PLN. i 
zobowiązań na wartość  95 tys. PLN. 
 

 
10. Spółka ODLEWNIE  POLSKIE S.A. w 2007 roku nie realizowała wspólnych przedsięwzięć z 

podmiotami nie wchodzącymi w skład Spółki. Nie zawierała teŜ transakcji nietypowych i 
nierutynowych z podmiotami powiązanymi. 

 
 
 
11. Przeciętne zatrudnienie w  2007 roku  w grupach zawodowych przedstawia się następująco: 
 
 
                                                                                                           31.12.2007 r.               31.12.2006 r. 
      Pracownicy bezpośrednio produkcyjni    440         420                                                    
      Pracownicy pośrednio produkcyjni       46                           46                            
      Stanowiska nierobotnicze (umysłowi)                                                   100                            98 
      Pozostali                                                                                                  32                           30 
      R A Z E M                                                                                              618             594  
 
 
 
12. Wartość wynagrodzeń wypłaconych Członkom Zarządu w  2007 r. wyniosła  1.458  tys. zł., w tym: 
 Panu Prezesowi Zarządu Zbigniewowi Rondudzie      563 tys. zł. 
 Panu Wiceprezesowi Zarządu Leszkowi Walczykowi      433 tys. zł. 
 Panu Wiceprezesowi Zarządu Ryszardowi Pisarskiemu     462 tys. zł.  
  
 Radzie Nadzorczej wypłacono   152 tys. zł., w tym: 
 
      Panu Jackowi Jaroszkowi            35 tys. zł. 
 Pani Józefie Famielec            30 tys. zł. 
 Panu Romanowi Wronie            30 tys. zł. 
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 Pani Marii Chmielewskiej            27 tys. zł. 
 Pani Ewie Majkowskiej            30 tys. zł.                        
 
 
13. W Spółce Odlewnie Polskie na koniec miesiąca grudnia 2007 r. wystąpiły naleŜności z tyt. 

niespłaconych a udzielonych przez Spółkę poŜyczek następującym podmiotom: 
 

 
Termin spłaty Oprocentowanie 

1. ALMECO INDUSTRY S.A. 827 tys.PLN 30.06.2002r. śr.arytm. stawki Wibor 
 w upadłości       z dnia 25 poprzedniego m-ca dla 

 w SkarŜysku Kamiennej   depoz.3M oraz marŜa w wys.  
    1,5 % w stosunku rocznym 

                                                                                
2. Zakład Odlewniczy  805 tys.PLN 31.01.2003r. śr.arytm.stawki Wibor dla depoz.  

MISTAL Sp. z o.o.      1M z 5-ciu ostatnich notowań 
w upadłości       w poprz.m-cu kalendarzowym 
w Myszkowie       oraz marŜa w wys.1,5 % w  

stosunku rocznym 
 

 
 

   
      Na naleŜności z tyt. niespłaconych poŜyczek udzielonych przez Odlewnie Polskie Almeco  
      Industry S.A. w upadłości w SkarŜysku-Kamiennej oraz Spółce z o.o.  Mistal w upadłości 
      w Myszkowie,  w Odlewniach Polskich jest utworzony w pełnej wysokości tj. w kwocie 1 792 tys. PLN 
      (wraz z odsetkami) odpis aktualizujący.  
      Spółka nie udzieliła Członkom Zarządu i Radzie Nadzorczej zaliczek, poŜyczek i gwarancji.  
      Nie zawierała teŜ transakcji z członkami rodzin tych organów. 
 
 

14. W bilansie za 2007 r. wystąpiły zdarzenia dot. lat ubiegłych. Dotyczyły one otrzymania przez 
Spółkę zwrotu niesłusznie pobranego w 2002 r. dodatkowego zobowiązania w podatku VAT w 
kwocie 40 tys. zł. oraz odsetek od tego zobowiązania w kwocie 27 tys. zł. Zobowiązanie naliczono 
decyzjami 421/2002/VAT i 422/2002/VAT z dnia 29.05.2002 r. przez Inspektora Kontroli 
Skarbowej z Urzędu Kontroli Skarbowej w Kielcach i utrzymano w mocy decyzją PP1-4408-
176/02 z dnia 02.09.2002 r. Izby Skarbowej w Kielcach . Zwrot nastąpił na podstawie wyroku 
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie Sygn. Akt I SA/Kr 2406/02 z dnia 
27.VII.2006 r. 

 
 
15. Po dniu sporządzenia bilansu za  2007 rok w Spółce Odlewnie Polskie wystąpiły następujące 

zdarzenia  mające wpływ na jej sytuację majątkową i finansową: 
 

 
- w dniu 02 stycznia 2008 r. Spółka zwrotnie podpisała umowę z kontrahentem niemieckim na  

 usługowe wykonanie produkcji odlewniczej w jego obiektach fabrycznych, połoŜonych na terenie 
Niemiec na kwotę 1.178.000,00 EUR, co w przeliczeniu według średniego kursu ustalonego przez 
NBP stanowi kwotę 4.237.855,00 PLN. Umowa będzie realizowana w okresie od stycznia 2008 r. 
do grudnia 2008 r. 

 - w dniu 30 stycznia 2008 r. Zarząd Spółki podał do wiadomości stałe terminy przekazywania 
raportów okresowych za rok 2008. 

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

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

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

   > przychody ze sprzedaŜy produktów, towarów i materiałów  na wartość 150.000 tys. PLN 
   > zysk brutto                                                                                                   8.300 tys. PLN 
   > zysk netto           6.000 tys. PLN 
   > nadwyŜka finansowa (zysk netto + amortyzacja)    10.060 tys. PLN.   
  Przy sporządzaniu prognozy Zarząd Spółki przyjął następujące załoŜenia: 
  - Średnioroczny kurs EUR/PLN ukształtuje się w 2008 roku na poziomie 3,60 PLN. 
  - Nie ulegnie pogorszeniu dotychczasowa dobra koniunktura na rynku Unii Europejskiej w 

branŜach przemysłowych, głównych odbiorców produkcji odlewniczej Spółki i świadczonych przez 
nią usług poza granicami Polski, w ramach umów o dzieło realizowanych w branŜy odlewniczej i 
przetwórstwa stali. 

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

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

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

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

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

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

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

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

 
      
16. Na majątku Spółki zabezpieczone zostały wyłącznie zobowiązania z tytułu kredytów długo  

i krótkoterminowych. 
 
                                                                                                                           tys. zł. 
L.p. Bank Przedmiot  Tytuł zabezpieczenia Wartość zabezpieczenia 
  Zabezpieczenia  wg umowy księgowa 
1 Bank BPH Spółka Akcyjna Kredyt obrotowy a)    majątek rzeczowy    

 z siedzibą w  rachunku              
 w Krakowie bieŜącym  - hipoteka zwykła na uŜytkowaniu   
      wieczystym nieruchomości połoŜonej   
      w Starachowicach, przy Al. Wyzwolenia 70,   
      stan. działki o pow. 6 ha 73 a  44 mkw   
      będące w uŜytk. wieczystym Kredytobiorcy   
      objęte księgą wieczystą KW Nr 23237      1 000      1 000 
      
   b)      majątek obrotowy   
    - zastaw rejestrowy na zapasach   
      wyrobów gotowych i produkcji w toku   
      o ogólnej wartości       3 500      3 500 
      wraz z cesją praw z polisy ubezpieczen.   
    - przelew wierzytelności z tyt. sprzedaŜy   
      wyrobów od trzech odbiorców Spółki:   
      FME INDUKTA S.A. Bielsko-Biała,   
      TYCO Waterworks Polska Sp. z o.o.   
      Świętochłowice, PHZ VEGA w Warszawie,   
      AVK Polska Sp. z o.o. Pniewy, KORPO     
      Sp. z o.o. w Jaworze zgodnie z umowami   
      przelewu wierzytelności   
      
      
2 Volkswagen Bank Polska Kredyt  a)      majątek rzeczowy   
 S.A. z siedzibą samochodowy  - przewłaszczenie dwu samochodów   
 w  Warszawie     PASSAT LIMOUSINE   
      Nr podwozia WVWZZZ3CZ6E033846   
      i Nr rejestrac. TST 18 GT  oraz   
      Nr podwozia WVWZZZ3CZ6E033843   
      I Nr rejestrac. TST 19 GT           222          36  
      
3 Fortis Bank Polska S.A. Kredyt 

 
a)      majątek rzeczowy            

 z siedzibą na finansowanie  - przewłaszczenie maszyn naleŜących do   
 w  Warszawie projektu:    Kredytobiorcy o minimalnej wartości   
  „WdroŜenie     4.800.000,00 PLN wraz z egzekucją    
  Zintegrowanego    wydania przedmiotu przewłaszczenia,   
  Systemu    cesja praw z polisy ubezpieczeniowej na   
  Top.i Obróbki    maszynach      4 800      4 800 
  Pozapiecowej     
  Stopów     
  śelaza”             
      
4 Fortis Bank Polska S.A. 

 
Kredyt a)       majątek obrotowy   

 z siedzibą w  rachunku  - przelew wierzytelności istniejących   
 w  Warszawie bieŜącym    i przyszłych z tyt. wszystkich naleŜności   
      eksportowych przysługuj. Kredytobiorcy   
      od Jego następujących dłuŜników:   
      IDRO GAS Włochy, SUNNEX Szwecja,   
      ABS GUSS Niemcy, J C Bamford    
     Wielka Brytania, MASCHIUNNENBAU             
     „MEKKA” MEZGER Szwajcaria, Odlewnie   
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     Polskie S.A. Zweigniederlassung   
     Deutschland Niemcy, Belgicast Internatio-   
     nal S.L.w Bario,HANSSON Szwecja,   
     VADERSTAD VERKEN Szwecja, CEWAR    
     PUH Więch i Cękalski Sp.J. w Lublinie,   
     Volvo Polska Sp. z o.o. Wrocław   
      
5 Volkswagen Bank Polska kredyt a)       majątek rzeczowy    
 S.A. samochodowy  - przewłaszczenie dwu samochodów        223          168 
 z siedzibą     VOLKSWAGEN PASSAT LIMOUSINE   
 w Warszawie     Nr podwozia  WVWZZZ3CZ8P003144   
      i Nr rejestrac.    
      Nr podwozia WVWZZZ3CZ8P005053   
      i Nr rejestrac.   
      
5 FORD BANK Kredyt a)        majątek rzeczowy   
 Niederlassung der FCE samochodowy    
 Bank plc Koln zaciągnięty  - prawo własności 11 samochodów  FORD,        455           39 
  w Oddziale    cesja praw z polisy ubezpieczeniowej   
  w Wiesbaden    
      
      

 
        
 
17. 
 

a) Zobowiązania długoterminowe  wg okresów spłaty: 
 
 

- od 1 roku do 3 lat         1 147 tys. zł. 
- od 3 do 5 lat               29 tys. zł. 
- powyŜej 5 lat                0  tys. zł. 
 
zobowiązania długoterminowe razem:                         1 176 tys. zł.   
 
 
 

b) zobowiązania krótkoterminowe według okresów spłat wynoszą: 
 

- do 1roku           20 927 tys. zł 
- od 1 do 5 lat                          - 
- powyŜej 5 lat                                              -  
__________________________________________________________________ 
zobowiązania krótkoterminowe razem:     20 927 tys. zł 
 

 
 

18. W  2007 r. nie dokonano  zmian przyjętych zasad polityki rachunkowości, poza przedstawioną we 
wprowadzeniu zmianą stawek amortyzacyjnych dla środków trwałych powstałych w wyniku 
zrealizowania I etapu wieloletniego planu inwestycyjnego PN. „Kompleksowa modernizacja i 
automatyzacja procesów produkcyjnych z wykorzystaniem najlepszych technik” .  

 
 
Sporządził: 
 
 
Marianna Ryś 


