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1. Instrumenty finansowe 
 

Działalność Spółki Akcyjnej Odlewnie Polskie w I półroczu 2005 r. finansowana była głównie przez 
kredyt bankowy w rachunku bieŜącym zaciągnięty w Banku BPH Spółka Akcyjna z siedzibą w 
Krakowie Centrum Korporacyjne w Kielcach. Dodatkowym źródłem finansowania były w okresie od 
stycznia do marca 2005 r.  poŜyczki od większościowego właściciela OP INVEST Sp. z o.o. w 
Starachowicach oraz poŜyczka Wiceprezesa Zarządu  P. Leszka Walczyka udzielona Oddziałowi 
Odlewni Polskich w Wiesbaden. Spółka skorzystała teŜ z kredytu w Volkswagen Bank Polska S.A. z 
siedzibą w Warszawie na zakup dwu samochodów Passat Limousin. 

 
2. Zobowiązania warunkowe Spółki to: 
                                                                       
 
a/  poręczenie kredytu udzielonego przez Bank Przemysłowo-Handlowy PBK S.A. Centrum Korporacyjne 
     w Kielcach  Spółce OP INVEST w Starachowicach  
     na wartość                                                                                                                           129 tys. PLN 
 
b/  poręczenie kredytu udzielonego przez Bank Przemysłowo-Handlowy PBK S.A. Centrum Korporacyjne 
     w Kielcach Spółce IWIT w Starachowicach  
     na wartość                                                                                                                           150 tys. PLN 
                                                      
c/  poręczenie poŜyczki udzielonej przez Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości 
     w Końskich Spółce IWIT w Starachowicach 
     na wartość                                                                                                                        120 tys. PLN. 
 
 
3. Zobowiązania wobec budŜetów miast i gmin z tytułu uzyskania prawa własności  budynków i budowli  
      na koniec  I półrocza 2005 r. nie wystąpiły  i nie figurują w ewidencji pozabilansowej . 
 
4. W  I półroczu 2005 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 6/2005 Zwyczajnego 
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zysk netto Spółki Akcyjnej Odlewnie Polskie za rok 2004 w 
całości został przeznaczony na pokrycie strat z lat ubiegłych.  

 
 
5. W Odlewnie Polskie S.A. nie wystąpił teŜ w I półroczu bieŜącego roku koszt wytworzenia świadczeń 

na własne potrzeby. 
 
 
6. Poniesione nakłady inwestycyjne do końca miesiąca czerwca 2005 roku wyniosły  3 669 tys. zł.  
      W kwocie poniesionych nakładów, nakłady na ochronę środowiska naturalnego stanowiły 2 711 tys. zł.  

Planowane nakłady inwestycyjne w okresie 12 miesięcy po dniu bilansowym szacuje się na wartość 
16 275 tys. zł. Z kwoty planowanych nakładów na ochronę środowiska planuje się przeznaczyć 
13 732 tys. zł. Przeznaczenie tak wysokiej kwoty na ochronę środowiska ma na celu uzyskanie 
„Zintegrowanego pozwolenia”, do którego uzyskania zobowiązana jest Spółka na mocy 
Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 26.09.2003 r. w sprawie późniejszych terminów do 
uzyskania pozwolenia zintegrowanego. 
 

 
7. W okresie od stycznia do czerwca br. nie wystąpiły zmiany w strukturze Spółki w wyniku połączenia 

jednostek gospodarczych, przejęcia lub sprzedaŜy jednostek, inwestycji długoterminowych, podziału, 
restrukturyzacji i zaniechania działalności. W wyniku restrukturyzacji majątku związanego z 
przygotowaniem do realizacji planu inwestycyjnego Spółka zbyła w I półroczu bieŜącego roku część 
nieprzydatnych obiektów  oraz zbędnych maszyn i urządzeń za kwotę 1 648 tys. PLN. W miesiącu  
czerwcu Spółka ODLEWNIE POLSKIE   zakupiła 68 % udziałów w Spółce DKN Info Sp. z o. o. z 
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siedzibą w Kielcach za kwotę 130.000 PLN. Spółka DKN Info w oparciu o zawartą z Odlewniami 
Polskimi umowę z dnia 01.12.2004 r. prowadzi obsługę informatyczną w Odlewnie Polskie S.A. Dane 
finansowe Spółki DKN Info na dzień 30.06.2005 r. nie zostały objęte konsolidacją na mocy art. 58 
ust.1 Ustawy o rachunkowości.     

 
 
 
8. Na koniec I półrocza 2005 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. 
 

 
9. ODLEWNIE  POLSKIE S.A. w I półroczu 2005 roku nie realizowała wspólnych przedsięwzięć z 

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

 
 
 
10. Przeciętne zatrudnienie w roku obrotowym w grupach zawodowych przedstawia się następująco: 
 
 
                                                                                                           30.06.2005 r.               30.06.2004 r. 
      Pracownicy bezpośrednio produkcyjni                                                    342                             398 
      Pracownicy pośrednio produkcyjni                                                           42                               49 
      Stanowiska nierobotnicze (umysłowi)                                                       92                             101  
      Pozostali                                                                                                   26                               28 
 
      R A Z E M                                                                                               502                             576       
 
 
 
11. Wynagrodzenie wypłacone Członkom Zarządu za  I półrocze 2005 r. wyniosło  673 tys. zł, a Radzie 

Nadzorczej 62 tys. zł. 
 
 
12. W Spółce Odlewnie Polskie na koniec miesiąca czerwca 2005 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 
 
      3.   IWIT Sp. z o.o.    150 tys.PLN 30.09.2005r.  stawka Wibor dla depoz.1M 
            w Starachowicach      na ostatni dzień roboczy  

miesiąca kalendarzowego  
poprzedzającego okres  
rozliczeniowy oraz marŜa w wys. 
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1,20 % w stosunku rocznym 
 
 

      4.  PRIMA  Sp. z o.o.  330 tys.PLN  31.07.2007 r. stawka Wibor dla depoz. 1M 
            w Starachowicach      na ostatni dzień roboczy  

miesiąca kalendarzowego 
poprzedzającego okres 
rozliczeniowy oraz marŜa w wys. 
1,75 % w stosunku rocznym 

    
   
      Na naleŜności w kwocie 1 632 tys.PLN z tyt. poŜyczki udzielonej 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 został utworzony w pełnej wysokości odpis aktualizujący.  
      Spółka nie udzieliła Członkom Zarządu i Radzie Nadzorczej zaliczek, poŜyczek i gwarancji.  
      Nie zawierała teŜ transakcji z członkami rodzin tych organów. 
 
13. W bilansie za  I półrocze 2005 r. nie wystąpiły zdarzenia dot. lat ubiegłych.  
      Po dniu bilansowym nie wystąpiły zdarzenia, które winny być a nie  zostały ujęte w sprawozdaniu 

finansowym za  okres od 01.01.2005 r. do 30.06.2005 r. 
 
 
14. Po dniu sporządzenia bilansu za  6 miesięcy 2005 roku w Spółce Odlewnie Polskie wystąpiły 

następujące zdarzenia  mające wpływ na jej sytuację majątkową i finansową: 
       

- w dniu 21.07.2005 r. Zarząd Spółki poinformował, Ŝe na podstawie ustawy z dnia 8 października 
2004 r. o zasadach finansowania nauki (Dz.U. Nr 238, poz.2390 i Nr 273, poz.2702), Minister 
Nauki i Informatyzacji w dniu 14 lipca 2005 r. Decyzją Nr 03629/C.TO8-6/2005 przyznał Spółce 
Odlewnie Polskie S.A. środki finansowe w kwocie 390.000 PLN,  w tym w 2005 r. w kwocie 
200.000 PLN, przeznaczone na dofinansowanie badań stosowanych i prac rozwojowych 
realizowanych w ramach projektu celowego pn. Wysokosprawny zespół rozwłókniający dla 
krajowych termorozwłókniarek  o średnicy 1000 mm". Szczegółowe warunki wykorzystania przez 
Spółkę przyznanych środków finansowych  określa umowa o wykonanie projektu celowego, 

 
 

- w dniu 30.08.2005 r. pomiędzy Spółką Akcyjną Odlewnie Polskie a Fortis Bank Polska S.A. z 
siedzibą w Warszawie została zawarta umowa o kredyt nieodnawialny w kwocie 4.500.000,00 
PLN na finansowanie i refinansowanie zakupu stacji przerobu mas oraz automatycznej linii 
formierskiej. Okres kredytowania do dnia 29 czerwca 2009 roku, oprocentowanie kredytu jest 
zmienne oparte o WIBOR dla jednomiesięcznych depozytów powiększony o 1,5 punktu 
procentowego. Odlewniom Polskim przysługuje prawo do uruchomienia całości bądź części 
przyznanego kredytu w terminie do dnia 31 maja 2006 roku. Warunkiem koniecznym 
uruchomienia jest ustanowienie zabezpieczeń i dostarczenie ich do Banku a to jest moŜliwe 
dopiero w terminie 60 dni licząc od dnia otrzymania protokołów odbioru końcowego maszyn 
zakupionych z kredytu. Karencja w spłacie kredytu od dnia 01 czerwca do dnia 30 września 2006 
roku,  

 
 
- w dniu 05.09.2005 r. Zarząd Spółki poinformował o zwrotnym otrzymaniu z Bruhler Stahlhandel 

GmbH w Dormagen w Niemczech umowy na wykonanie usługi obróbki stali Ŝelbetonowej w jego 
obiektach fabrycznych na łączną kwotę 4.117.750,00 EUR, co w przeliczeniu według średniego 
kursu ustalonego przez NBP stanowi kwotę 16.366.821,00 PLN. Umowa realizowana będzie w 
okresie od dnia 1 października 2005 r. do dnia 31 grudnia 2007 r., 
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- w dniu 13.09.2005 r. Zarząd Spółki podpisał z kontrahentem niemieckim aneks do umowy na 
wykonanie usługi oczyszczania odlewów. W wyniku podpisania aneksu wartość kontraktu 
zwiększy się o 360.000 EUR i wynosić będzie 1.340.000 EUR, co w przeliczeniu według 
średniego kursu NBP stanowi kwotę 5.271.158 PLN,  

 
 
- w dniu 14.09.2005 r. Zarząd Spółki otrzymał od polskiego przedsiębiorstwa handlowo-usługowego 
 wyspecjalizowanego w dostawach na rynki wschodnie zamówienie rozszerzające umowę zawartą 

w dniu 25.02.2005 r. o 504.000 sztuk Ŝeliwnych odlewów elementów trakcji kolejowej. Wartość 
kontraktu zwiększy się o 2.116.800 PLN i wynosić będzie 6.471.360 PLN,   

 
 
- w dniu 15.09.2005 r. Zarząd Spółki powziął informację, iŜ w dniu 09 września 2005 r. Wiceprezes 

Zarządu Spółki Pan Leszek Walczyk zakupił w Kielcach w obrocie giełdowym 10.000 akcji Spółki 
Akcyjnej Odlewnie Polskie z siedzibą w Starachowicach po cenie 3,99 PLN za akcję. W wyniku 
nabycia niniejszych akcji aktualnie posiada 455.683 akcje zwykłe na okaziciela, co stanowi 3,58 
% akcji w kapitale zakładowym Spółki i daje tyle samo głosów na walnym zgromadzeniu. Z 
informacji przekazanej Spółce wynika, Ŝe zakup akcji traktowany jest jako inwestycja 
długoterminowa, 

 
- w dniu 20.09.2005 r. Zarząd Spółki poinformował, Ŝe na podstawie ustawy z dnia 8 października 

2004 r. o zasadach finansowania nauki (Dz.U. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2007) Minister 
Nauki Informatyzacji w dniu 8 września 2005 r. Decyzją Nr 037447/C.ZR7-6/2005 przyznał Spółce 
Odlewnie Polskie S.A. pod warunkiem złoŜenia w terminie 30 dni od daty uznania decyzji za 
ostateczną projektu umowy o wykonanie projektu celowego pod nazwą „Opracowanie i wdroŜenie 
technologii produkcji odlewów z wysokojakościowego Ŝeliwa sferoidalnego ze szczególnym 
uwzględnieniem ADI na elementy pracujące w warunkach zuŜycia ściernego i obciąŜeń 
dynamicznych” ś-rodki finansowe w kwocie 704.000 PLN, w tym 92.000 PLN w 2005 roku, 
przeznaczone na dofinansowanie badań przemysłowych i badań przedkonkurencyjnych 
realizowanych w ramach niniejszego projektu.                      

 
 

 
15. Na majątku Spółki zabezpieczone zostały wyłącznie zobowiązania z tytułu kredytów i poŜyczek  
      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  - zastaw rejestrowy na maszynach i urządz.   
 w Krakowie BieŜącym    oznaczonych co do toŜsamości    
      o łącznej wartości      2 734     2 436 
    - hipoteka zwykła na uŜytkowaniu   
      wieczystym nieruchomości połoŜonej   
      w Starachowicach, przy Al. Wyzwolenia 70,   
      stan. działki o pow. 8 ha 52 a 59 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       3 000      3 000 
      wraz z cesją praw z polisy ubezpieczen.   
      
      
2 Volkswagen Bank Polska Kredyt  a)      majątek rzeczowy   
 S.A. z siedzibą Samochodowy  - przewłaszczenie dwu samochodów   



Spółka Akcyjna  ODLEWNIE POLSKIE z siedzibą w Starachowicach 

Dodatkowe noty objaśniające do sprawozdania finansowego za I półrocze 2005 roku 
7 

 w  Warszawie     PASSAT LIMOUSINE   
      Nr podwozia WVWZZZ3CZ6E033846   
      i Nr rejestrac. TST 18 GT  oraz   
      Nr podwozia WVWZZZ3CZ6E033843   
      I Nr rejestrac. TST 19 GT           222          208  
      
      
      
      
      
      
      
      

 
        
16. 
 

a) Zobowiązania długoterminowe  wg okresów spłaty: 
 
 

- od 1 roku do 3 lat           107 tys. zł. 
- od 3 do 5 lat                0  tys. zł. 
- powyŜej 5 lat                0  tys. zł. 
 
zobowiązania długoterminowe razem:                            107 tys. zł.   
 
 
 

b) zobowiązania krótkoterminowe według okresów spłat wynoszą: 
 

- do 1roku           13 924 tys. zł 
- od 1 do 5 lat                 - 
- powyŜej 5 lat                                              -  
__________________________________________________________________ 
zobowiązania krótkoterminowe razem:     13 924 tys. zł 
 

 
 
17.   W I półroczu 2005 r. nie dokonano  zmian przyjętych zasad polityki rachunkowości, które 
przedstawiono we wprowadzeniu do sprawozdania. 
 
 
 
 
Sporządził: 
 
 
Marianna Ryś 


