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Zarz�d Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE  informuje o  zmianie prognozy wyników 
finansowych na 2008 rok.  ODLEWNIE POLSKIE SA   raportem nr 5/2008 z dnia 
20.02.2008 r. podała  do publicznej wiadomo�ci prognoz� wyników na 2008 rok, która 
zakładała przychody ze sprzeda�y produktów, towarów i materiałów  w kwocie 150.000,0 
tys. zł, zysk brutto 8.300,0, tys. zł, zysk  netto 6.000,0, tys. zł oraz nadwy�k� finansow�  
(zysk netto + amortyzacja) 10.060,0 tys. zł.  
 
Po przeprowadzeniu analizy parametrów ekonomiczno- finansowych Spółki uzyskanych za 
11 miesi�cy br. oraz uwzgl�dniaj�c  sytuacj� gospodarcz�  zwi�zan� z kryzysem  na 
globalnym rynku,  Zarz�d  postanowił  dokona� zmiany  prognozowanych  wielko�ci w 
nast�puj�cy sposób: 
 
-  podtrzyma� prognoz� przychodów ze sprzeda�y produktów, towarów i  
   materiałów na poziomie  150.000,0 tys. zł. 
-  skorygowa� prognoz�  zysku  brutto do poziomu 1.000,0 tys. zł 
-  skorygowa�  prognoz� zysku netto do poziomu 1.000,0 tys. zł 
-  skorygowa� prognoz� nadwy�ki finansowej  do poziomu 4.400,0 tys. zł  
 
Do głównych przyczyn obni�enia prognozy wielko�ci zysku brutto, zysku netto i nadwy�ki 
finansowej  nale�y zaliczy�: 
 

− pogorszenie  si� koniunktury na rynkach Unii Europejskiej w bran�ach 
przemysłowych, w zwi�zku z wyst�pieniem ogólno�wiatowego kryzysu, 

− negatywne  wyniki rozlicze� w ramach zawartych przez Spółk� transakcji  z  
wykorzystaniem instrumentów  pochodnych  zabezpieczaj�cych  ryzyko kursowe.   
Ze wzgl�du na nieprzewidywalny kurs złotego wobec innych walut Zarz�d 
postanowił zamkn�� wi�kszo�� opcji walutowych. Na zamkni�cie opcji Spółka chce 
przeznaczy� �rodki pozyskane z kredytów bankowych, które b�dzie spłacała w 
długoterminowym okresie. Oferty zamkni�cia opcji zostały wysłane do wszystkich 
banków. Spółka jest w trakcie negocjacji warunków zamkni�cia opcji walutowych. Z 
uwagi na obecn� ujemn� wycen� opcji ich zamkni�cie mo�e skutkowa� ujemnym 
wynikiem a co za tym idzie pogorszeniem wyników za rok bie��cy i zło�eniem 
kolejnej korekty prognozy.   

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

− znacz�cy wzrost cen  materiałów i surowców do produkcji odlewniczej w  III kw. 
2008r.  skutkuj�cy wzrostem kosztów wytworzenia produkcji w IV kw. 2008r.    

 
Po  pełnej analizie   wpływu tych zjawisk na prognozowane wielko�ci  Spółka niezwłocznie 
poinformuje opini� publiczn�. 
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