
 1

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE ZARZĄDU  

Z DZIAŁALNOŚCI  SPÓŁKI 

za okres  od 01.01.2009 r. do 30.06.2009 r. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14 sierpnia  2009 
 
 
 
 
 
 



 2

1. Zasady sporządzenia półrocznego skróconego sprawozdania finansowego 
 
 
W Spółce Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE księgi rachunkowe prowadzone są zgodnie z przepisami Ustawy o 
rachunkowości z 29 września 1994 r. z późniejszymi zmianami (Dz. U. Nr 76 z 2002 r., poz. 694) w sposób 
zapewniający wyodrębnienie wszystkich informacji istotnych dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej, wyniku 
finansowego oraz moŜliwości sporządzenia obowiązujących sprawozdań finansowych:  rachunku zysków i strat w 
układzie kalkulacyjnym - dla potrzeb spełnienia wymogów wynikających z Rozporządzenia Rady Ministrów dot. 
emitentów papierów wartościowych, i w układzie rodzajowym - dla potrzeb GUS; rachunku przepływów środków 
pienięŜnych metodą pośrednią jak równieŜ właściwego dokonania rozliczeń podatkowych i innych (US, ZUS, 
PFRON itp.). 
 

Główne zasady to: 
 
1) Rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym. 
2) Ewidencję księgową operacji gospodarczych prowadzi się w układzie syntetycznym i analitycznym zgodnie z 

ZPK dostosowanym do potrzeb Spółki w sposób zapewniający gromadzenie informacji niezbędnych do 
oceny sytuacji finansowej i majątkowej, efektywności działania i podejmowania  decyzji zarządczych. 

3) Wyceny aktywów i pasywów oraz ustalenia wyniku finansowego dokonuje się na zakończenie   kaŜdego 
miesiąca w następujący sposób: 
a) środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się wg cen nabycia lub kosztów wytworzenia 

/w przypadku realizacji inwestycji lub wykonania środków trwałych we własnym zakresie/ 
pomniejszonych o odpisy z tyt. trwałej utraty wartości. Cena nabycia lub koszty wytworzenia stanowią 
ich wartość początkową. 
Są sukcesywnie umarzane /amortyzowane/ w sposób liniowy zgodnie z planowym rozłoŜeniem ich 
wartości początkowej na przyjęty okres amortyzacji. Stawki amortyzacyjne przyjęte w Odlewnie Polskie 
S.A. generalnie odpowiadają stawkom zawartym w  załączniku Nr 1 do Ustawy o podatku dochodowym 
od osób prawnych. Wyjątek stanowią następujące środki trwałe: 

− oczyszczarka nr inw. 1935/5 i powstałe w wyniku zrealizowania I etapu wieloletniego planu 
inwestycyjnego pn. „Kompleksowa modernizacja i automatyzacja procesów produkcyjnych z 
wykorzystaniem najlepszych technik” dwie linie technologiczne ( SPMF – nr inw. 1902/5  i  ALF- nr 
inw. 1903/5) , dla których Zarządzeniem Nr 27/DN/2006 z dniem 01.01.2007 r. określono dłuŜszy 
przewidywany okres uŜytkowania niŜ wynikający z załącznika do Ustawy podatkowej, 

− piec dwutyglowy  nr inw. 2065/4 nabyty  w wyniku zakończenia  II etapu planu inwestycyjnego  , w 
ramach projektu „WdroŜenie zintegrowanego systemu topienia i obróbki pozapiecowej stopów 
Ŝelaza”, dla którego  Zarządzeniem Nr 3A/DN/2008 z dniem  01.02.2008 r. określono dłuŜszy 
przewidywany okres uŜytkowania niŜ wynikający z załącznika do Ustawy podatkowej. 

Środki trwałe i wartości  niematerialne i prawne o jednostkowej cenie zakupu niŜszej niŜ 3500 zł. 
obciąŜają koszty działalności w chwili ich wydania do uŜytkowania.  

b) środki trwałe w budowie - w wysokości kosztów związanych z ich nabyciem lub wytworzeniem 
pomniejszonych o odpisy z tyt. trwałej utraty wartości, 

c) aktywa trwałe - wg cen nabycia pomniejszonych o odpisy z tyt. trwałej utraty wartości, 
d) inwestycje krótkoterminowe - wg ceny nabycia nie wyŜszej od ceny rynkowej, 
e) zapasy rzeczowych składników aktywów obrotowych - wg cen nabycia lub kosztów wytworzenia nie 

wyŜszych od cen sprzedaŜy netto; zuŜycie lub sprzedaŜ odnosi się w koszty z uwzględnieniem zasady 
FIFO (pierwsze przyszło - pierwsze wyszło),  

f) zapasy produkcji w toku wycenia się - wg rzeczywistego kosztu wytworzenia obejmującego koszty 
bezpośrednie związane z produkcją oraz uzasadnioną częścią kosztów pośrednich tj. zmiennych  
kosztów pośrednich i stałych w wysokości tych kosztów odpowiadających normalnemu wykorzystaniu 
zdolności produkcyjnych, 

g) zapasy wyrobów gotowych – wg rzeczywistego kosztu wytworzenia, 
h) nakłady na prace badawczo - rozwojowe wycenia się wg cen nabycia. W czasie realizacji prac 

poniesione nakłady alokuje się na rozliczeniach międzyokresowych kosztów, a po ich zakończeniu 
przenosi na wartości niematerialne i prawne, 

i) naleŜności i udzielone poŜyczki - w kwocie wymagającej zapłaty,   
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j) zobowiązania - w kwocie wymagającej zapłaty; koszty związane z obsługą zobowiązań zaciągniętych na 
finansowanie zapasów majątku obrotowego i związane z nimi róŜnice kursowe obciąŜają rachunek 
zysków i strat w okresie ich poniesienia, 

k) tworzy się odpisy aktualizujące naleŜności zgodnie z art. 35b ust. 1÷4 Ustawy o rachunkowości w wys. 
100 % ich wartości na naleŜności przeterminowane powyŜej 6 miesięcy nie zabezpieczone wiarygodną 
gwarancją, zastawem itp. lub jeŜeli sytuacja finansowa dłuŜnika wskazuje na znaczne 
prawdopodobieństwo nieściągalności naleŜności. 

 
Wynik finansowy ( zysk/strata ) - pochodzi z : 
1) wyniku  na działalności operacyjnej, 
2) wyniku na operacjach finansowych, 
3) wyniku na operacjach nadzwyczajnych, 
4) obowiązkowego obciąŜenia wyniku finansowego z tyt. podatku dochodowego od osób  
      prawnych. 
 
Podatek dochodowy powstaje poprzez skorygowanie wyniku brutto o: 
1) koszty i straty trwale nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów, 
2) koszty i straty przejściowo nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów, 
3) koszty i straty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów w poprzednich okresach obrotowych 

stanowiące koszty uzyskania przychodu w roku bieŜącym, 
4) przychody nie wliczone do podstawy opodatkowania, 
5) dochody zwiększające podstawę opodatkowania, 
6) odliczenia od dochodu. 
 
Ustalony w ten sposób wynik stanowi dochód do opodatkowania, który pomnoŜony przez obowiązującą stawkę 
podatkową daje podatek dochodowy. 
W okresach kwartalnych na dzień sporządzenia bilansu w Spółce tworzy się rezerwę i ustala aktywa z tyt. 
podatku dochodowego związane z występującymi przejściowo róŜnicami między wykazaną w księgach wartością 
aktywów i pasywów , a ich wartością podatkową oraz stratą podatkową moŜliwą do odliczenia w przyszłości. 
Występowanie róŜnic dodatnich spowoduje w przyszłości zwiększenie podstawy opodatkowania, w związku z 
czym w wysokości kwoty podatku dochodowego wymagającej w przyszłości zapłaty tworzy się rezerwę na 
podatek odroczony, róŜnice ujemne zaś spowodują zmniejszenie podstawy opodatkowania i dlatego w wysokości 
kwoty przewidzianej w przyszłości do odliczenia ustala się aktywa z tyt. odroczonego podatku dochodowego. 
Zarówno rezerwę i aktywa z tyt. podatku ustala się przy uwzględnieniu obowiązujących w roku powstawania 
obowiązku podatkowego stawek podatkowych. 
 
 
2. Opis podstawowych zagroŜeń i ryzyk związanych z pozostałymi miesiącami roku obrotowego 
 
Ryzyko wpływu niekorzystnych zjawisk mogących pojawić się w związku z przedłuŜającym się terminem 
zawarcia układu 
Przy wydłuŜającym się terminie zawarcia układu mogą wystąpić negatywne skutki związane z: 
- wyceną rynkową Spółki związaną z jej publicznym charakterem i notowaniem jej akcji na Giełdzie Papierów 

Wartościowych w Warszawie 
- pogorszeniem relacji Spółki z dostawcami podstawowych surowców i materiałów niezbędnych do 

prowadzenia działalności produkcyjnej, którzy zostali wprowadzeni w układ a ich naleŜności zostały 
zamroŜone, 

- destabilizacją warunków handlowych z klientami – odbiorcami produktów Spółki, co ma podstawowe 
znaczenie dla utrzymania zamówień i wzrostu sprzedaŜy w przyszłości, 

- zatrzymaniem prowadzonych przez Spółkę działań w zakresie procedur związanych z uzyskaniem pomocy 
unijnej na refinansowanie planowanych do poniesienia nakładów na Ośrodek Badawczo –Rozwojowy 
Komponentów Odlewniczych. Spółka podpisała z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości, pełniącą 
funkcję jednostki wdraŜającej, pre-umowę w tym zakresie. 
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Ryzyko wahań kursowych 
Ze względu na wysoki udział sprzedaŜy realizowanej w walutach ok. 80% obrotów, wahania kursów walut mają 
istotny wpływ na poziom sprzedaŜy i efektywności prowadzonej działalności gospodarczej, co w konsekwencji 
moŜe oddziaływać na realizację zobowiązań układowych Spółki. 
Do czasu wprowadzenia w Polsce wspólnej waluty europejskiej, wyniki Spółki będą uzaleŜnione w istotny sposób 
od wahań kursów walut, głównie EUR. Do tego czasu odwrócenie trendu deprecjacyjnego PLN mogło by mieć 
negatywny wpływ na efektywność prowadzonej przez Spółkę działalności gospodarczej.  
 
Ryzyko zmian cen zaopatrzeniowych  
ZuŜywane przez Spółkę surowce i materiały uŜywane do produkcji odlewniczej, stanowią istotny koszt 
wytwarzania produkcji. NaleŜą do nich głównie: złom Ŝeliwny i stalowy, surówki odlewnicze, modyfikatory i 
Ŝelazostopy. W przypadku dalszego wzrostu cen w stosunku do obecnego poziomu, szczególnie surówki 
odlewniczej i złomu, który to nie będzie moŜliwy do zneutralizowania poprzez wzrost cen produktów Spółki, moŜe 
nastąpić pogorszenie efektywności prowadzonej przez nią działalności gospodarczej 
 
Ryzyko związane z poziomem koniunktury na rynkach głównych odbiorców Spółki  
Dotyczy to głównie rynku polskiego oraz rynków pozostałych krajów Unii Europejskiej. Silne powiązania 
przychodów Spółki z tempem wzrostu gospodarczego moŜe przynieść zarówno polepszenie jak i pogorszenie 
poziomu osiąganych przychodów z działalności produkcyjnej. Utrzymywanie się w dłuŜszym horyzoncie 
czasowym obecnej kryzysowej sytuacji w gospodarce europejskiej i światowej, stanowi zagroŜenie dla realizacji 
przez Spółkę zobowiązań układowych. 
 
Ryzyko związane z poziomem krajowego i zagranicznego popytu inwestycyjnego oraz sytuacja ekonomiczno-
finansowa głównych odbiorców Spółki 
Nabywcami wyrobów wytwarzanych przez Spółkę są przede wszystkim krajowi i zagraniczni producenci dóbr 
inwestycyjnych. Wielkość ich zapotrzebowania na wytwarzane przez Spółkę komponenty odlewnicze związana 
jest z tempem ogólnego wzrostu gospodarczego. Utrzymywanie się światowej i europejskiej dekoniunktury 
gospodarczej w dłuŜszym horyzoncie czasowym moŜe mieć negatywny wpływ na realizację zobowiązań 
układowych Spółki. Spółka ma jednak  nadzieję na pozytywne efekty podejmowanych przez Unię Europejską i 
rządy poszczególnych krajów członkowskich, działań zmierzających do pobudzenia rynku producentów dóbr 
inwestycyjnych, co w konsekwencji moŜe w istotny sposób wpłynąć na poziom osiąganych przez nią przychodów 
w tym segmencie rynku 
 
Ryzyko związane z konkurencyjnością krajowych i zagranicznych odlewni 
Rosnąca konkurencja zarówno ze strony odlewni krajowych jak i zagranicznych, szczególnie tych o 
nowoczesnym wyposaŜeniu techniczno-technologicznym, moŜe mieć wpływ na skalę prowadzonej przez Spółkę 
działalności gospodarczej i jej efektywności, a w konsekwencji na realizację jej zobowiązań wynikających z 
zawartego układu z wierzycielami. 
Dzięki zrealizowanym w latach 2005÷2008 inwestycjom, Spółka dysponuje uniwersalnym potencjałem 
produkcyjnym stworzonym w oparciu o najlepsze dostępne techniki światowe, co w konsekwencji ma wpływ na 
poziom jej konkurencyjności cenowej. Jako typowa odlewnia usługowa jest w stanie w oparciu o atrakcyjne oferty 
cenowe, przeprowadzać szybkie uruchomienie produkcji odlewniczej, we współpracy z kontrahentami w celu jak 
najlepszego zaspokojenia ich wymogów jakościowych i warunków dostaw. 
 

 
3. Opis organizacji grupy kapitałowej Spółki 
 
Firma Spółki brzmi:  Spółka Akcyjna ODLEWNIE POLSKIE.  
Spółka moŜe uŜywać w obrocie skrótu: ODLEWNIE POLSKIE S.A.   
 
Siedzibą Spółki jest miasto Starachowice. 
Spółka działa pod adresem:  27-200 Starachowice, Aleja Wyzwolenia 70 
 
tel.  (041)  275 86 00    fax  (041)  275 86 82 
e-mail: zarzad@odlewniepolskie.pl  www.odlewniepolskie.pl 
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Spółka została zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Kielcach, X Wydział Krajowego Rejestru Sądowego 
(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 
 
Do końca I kwartału 2009 roku w Spółce funkcjonował utworzony w 2002 roku samobilansujący się Oddział na 
terenie Republiki Federalnej Niemiec z siedzibą  w:  65205 Wiesbaden,  Bahnstrasse 9A, który był 
zarejestrowany w Rejestrze Handlowym Sądu Rejestracyjnego Wiesbaden pod numerem HRB 20985. 
W związku z zakończeniem działalności Spółki na terenie Niemiec w zakresie realizacji umów o dzieło w 
obiektach fabrycznych klientów, Zarząd podjął decyzję o likwidacji z dniem 31.03.2009 roku Oddziału Niemcy 
ODLEWNI POLSKICH S.A. Wpis do Rejestru Handlowego  przy Sądzie Rejestrowym w Wiesbaden o likwidacji 
Oddziału nastąpił 08.04.2009 roku, a postanowieniem Sądu Rejonowego w Kielcach X Wydział Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 20.05.2009 roku Oddział Niemcy został wykreślony z Krajowego Rejestru 
Sądowego o Nr 0000024126 pod którym zarejestrowana jest Spółka Akcyjna ODLEWNIE POLSKIE. 
 
W dniu 30.04.2009 roku Spółka nabyła 100 udziałów o wartości nominalnej 500,00 złotych kaŜdy w kapitale 
zakładowym spółki PRIMA Sp. z o.o. z siedzibą w Starachowicach, co stanowi 100% udziałów w kapitale tejŜe 
Spółki, za łączną cenę 120.000 złotych. 
Poprzez zakup podmiotu krajowego w 100% od niej zaleŜnego Spółka podjęła działania w kierunku kontynuacji 
działalności usługowej na terenie Republiki Federalnej Niemiec.  
Udział w kapitale spółki zaleŜnej wynosi 100% i uprawnia do 100% głosów na  walnym zgromadzeniu wspólników  
tej spółki .  
Na podstawie art. 56 ust. 3 ustawy o rachunkowości Spółka Odlewnie Polskie SA odstąpiła od sporządzania 
półrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego, gdyŜ  podstawowe  wielkości ekonomiczne  
jednostki zaleŜnej ( przychody, suma bilansowa, wynik finansowy) są nieistotne dla realizacji celu określonego w 
art. 4 ust. 1 ustawy o rachunkowości. Przychody uzyskiwane  przez spółkę zaleŜną Prima sp. z o.o. podlegałyby 
w całości wyłączeniu w  półrocznym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym , gdyŜ spółka ta  świadczy 
usługi wyłącznie dla  spółki dominującej, tj. Odlewnie Polskie S.A. 

 
 
Zgodnie ze Statutem Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE, Spółką zarządza trzyosobowy Zarząd. Kadencja 
Zarządu trwa trzy lata. 

Do 19.06.2009 roku Zarząd Spółki działał w składzie powołanym przez Radę Nadzorczą w dniu 25.04.2005 r, tj.: 

Pan Zbigniew Ronduda, Prezes Zarządu 
Pan Ryszard Pisarski, Wiceprezes Zarządu 
Pan Leszek Walczyk, Wiceprezes Zarządu 
 
W dniu 19.06.2009 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udzieliło wszystkim  Członkom Zarządu 
Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2008. Z dniem odbycia ZWZA 
zakończyła się kadencja Zarządu Spółki. Do składu Zarządu nowej kadencji Rada Nadzorcza Spółki w dniu 
19.06.2009 roku powołała osoby z dotychczasowego składu Zarządu, tj. 

Pana Zbigniewa Rondudę na Prezesa Zarządu 
Pana Ryszarda Pisarskiego na Wiceprezesa Zarządu 
Pana Leszka Walczyka na Wiceprezesa Zarządu. 
 

Prokurentem Spółki jest Pani Teodora Waksmundzka zatrudniona na stanowisku Główny Księgowy, zgodnie z 
Uchwałą Zarządu Nr 5/2008 z dnia 29.04.2008 roku na podstawie Uchwały Rady Nadzorczej Nr 13/2008 z 
24.04.2008 roku. 
 
Nadzór nad  działalnością Spółki  sprawuje pięcioosobowa Rada Nadzorcza powołana 18.04.2006 roku przez 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata. W skład Rady 
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Nadzorczej wchodzą: 
Pan Jacek Jaroszek,  Przewodniczący Rady Nadzorczej 
Pani Józefa Famielec, Członek Rady Nadzorczej 
Pani Maria Chmielewska, Członek Rady Nadzorczej 
Pani Ewa Majkowska, Członek Rady Nadzorczej 
Pan Roman Wrona, Członek Rady Nadzorczej 
W dniu 19.06.2009 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE 
udzieliło wszystkim Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 
obrotowym 2008. 
 
Podstawowym przedmiotem działalności zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD 2007) jest : 
2451 Z - odlewnictwo Ŝeliwa 
2452 Z - odlewnictwo staliwa 
2453 Z - odlewnictwo metali lekkich 
2454 B - odlewnictwo pozostałych metali nieŜelaznych, z wyjątkiem odlewnictwa miedzi i stopów miedzi 
7219 Z – badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych 
  
Produkowane w Spółce odlewy obejmują: półprodukty, półfabrykaty i podzespoły do maszyn i urządzeń oraz 
pojazdów, a takŜe maszyn budowlanych i innych. Odbiorcami Spółki są podmioty działające w branŜach: 
motoryzacja, armatura przemysłowa, przekładnie mechaniczne, kolejnictwo, energetyka, maszyny rolnicze, 
budowlane oraz sprzęt AGD. 

 
 

4. Wskazanie skutków zmian w strukturze jednostki gospodarczej 
 
W związku z likwidacją Oddziału Spółki w Niemczech I kwartale 2009 roku, Spółka ODLEWNIE POLSKIE S.A. 
przystąpiła do budowy nowej struktury organizacyjnej, która pozwoli odbudować pozycję w zakresie realizacji 
umów o dzieło w obiektach fabrycznych klientów poza granicami kraju. Fakt ogłoszenia upadłości z moŜliwością 
zawarcia układu uniemoŜliwia prowadzenie tej działalności na dotychczasowych zasadach. 
 
Spółka realizuje „Plan działań restrukturyzacyjnych”, który dotyczy jej zasobów majątkowych, kadrowych, więzi 
kooperacyjnych, kosztów materiałowych i kosztów nośników energetycznych, wykorzystywanych w jej 
działalności produkcyjnej. Jego główne elementy to: 
 
Zatrudnienie 
Spółka zakłada elastyczne podejście do poziomu zatrudnienia pracowników na stanowiskach robotniczych i 
nierobotniczych w jej obiektach fabrycznych zlokalizowanych w Starachowicach.  
Działania te na obecnym etapie doprowadzą do spadku zatrudnienia w działalności krajowej o około 15 % w 
stosunku do zatrudnienia na koniec 2008 roku. Utrzymanie obecnego poziomu zatrudnienia  ( 320 osób) wysoko 
kwalifikowanej kadry inŜynieryjno-technicznej, ekonomiczno-finansowej i wielozawodowych pracowników 
zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, jest gwarancją sprawnej działalności zarówno w warunkach 
kryzysowych jak i  w przyszłości, w związku z przewidywaną powolną poprawą koniunktury gospodarczej. 
W działalności zagranicznej związanej z realizacją umów o dzieło w obiektach fabrycznych klientów, w związku z 
wypowiedzeniem umów przez większość klientów, nastąpiło zamknięcie działalności usługowej prowadzonej 
przez samobilansujący się Oddział  w Wiesbaden.  
Spółka poprzez przeorganizowanie tej działalności do podmiotu w 100 procentach od niej zaleŜnego ( Prima sp. z 
o.o. z siedzibą w Starachowicach ) począwszy od czwartego  kwartału 2009 roku, będzie odbudowywać tę 
działalność do poziomu około 50 proc. osiąganych przychodów w przeszłości, a po zawarciu układu z 
wierzycielami będzie moŜliwy równieŜ powrót do realizacji umów o dzieło poprzez reaktywację jej struktury 
organizacyjnej na terenie Niemiec.  
 

Fundusz płac 
W związku z podjętymi działaniami w zakresie wypłat dotychczasowej premii regulaminowej, premii uzaleŜnionej 
od poziomu osiąganej sprzedaŜy oraz wypłat uznaniowych z funduszu będącego w dyspozycji menedŜerów 
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operacyjnych, a takŜe ograniczenia pracy w godzinach nadliczbowych w I półroczu 2009 roku, nastąpił spadek 
funduszu płac o 23 proc. w stosunku do poziomu średniomiesięcznego osiągniętego za II półrocze 2008 roku. 
W związku z utrzymującą się słabą  koniunkturą  gospodarczą, Spółka w uzgodnieniu ze związkami zawodowymi 
pracuje od kwietnia br. w skróconym  wymiarze czasu pracy , tj. do 4 dni w tygodniu z jednoczesnym  obniŜeniem  
funduszu płac o kolejne 10%. Jest to działanie okresowe i przejściowe do czasu uzyskania odpowiedniego 
poziomu zamówień, planowanego do osiągnięcia w   IV kwartale  2009 roku. 
 
Działalność produkcyjna 
Spółka podjęła działania w zakresie ograniczenia ilości i skali zleceń do jej dotychczasowych kooperantów i 
wykonywanie niektórych usług samodzielnie. Dotyczy to takich operacji technologicznych jak szlifowanie 
odlewów i wykonywanie omodelowań produkcyjnych. 
MoŜliwe to jest dzięki poniesionym dotychczas nakładom inwestycyjnym na nowoczesne centrum obróbcze OMU 
100 mono Bloc firmy DMG. 
Poprzez uruchomienie, począwszy od marca 2009 roku dwóch robotów szlifujących SAM 300 i SAM 600 włoskiej 
firmy MAUS oraz uruchomienia gniazda szlifierskiego odlewów drobnych obsługiwanego przez pracowników w 
ramach PFRON, nastąpiło ograniczenie zleceń do firm zewnętrznych o ok. 20 procent w stosunku do poziomu 
2008 roku. WdraŜany plan działań technologicznych spowoduje zmniejszenie braków wewnętrznych o 10% w 
stosunku do poziomu roku 2008, tj. o  około 600 tys. PLN. 
Spółka dokonała przeglądu wszystkich umów dotyczących remontów, utrzymania ruchu i transportu,  i  z ich 
części zrezygnowała. 
W zakresie zuŜycia czynników energetycznych, w wyniku podjętych działań, nastąpi ich zmniejszenie na tonę 
płynnego metalu o 10% w stosunku do poziomu wykonania za rok 2008. 
Spółka zracjonalizowała wielkość mocy umownej energii elektrycznej do poziomu 2,5 MW, dzięki czemu nastąpi 
oszczędność w skali roku około 350 tys. PLN. 
Działania optymalizacyjne doprowadzą równieŜ do zmniejszenia wskaźnika zuŜycia energii elektrycznej na 1 tonę 
wytapianego metalu o 10%. 
Nastąpi równieŜ zmniejszenie zuŜycie gazu ziemnego poprzez racjonalne wypełnienie przestrzeni grzewczej 
pieców Ŝarzalniczych. Spółka podejmuje równieŜ działania w zakresie poszukiwania alternatywnych tańszych 
dostawców energii elektrycznej na rozwijającym się wolnym rynku w tym zakresie. 
 
Koszty ogólnego zarządu 
Działania w zakresie optymalizacji zatrudnienia, i okresowej obniŜki średniej płacy obejmuje równieŜ struktury 
organizacyjne Spółki zakwalifikowane do kosztów ogólnych jej funkcjonowania. 
Ponadto Spółka wypowiedziała niektóre  umowy z podmiotami zewnętrznymi w obszarze marketingu i reklamy 
oraz zrezygnowała z uczestnictwa w organizacjach zrzeszających przedsiębiorców, które na obecnym etapie jej 
rozwoju nie są przydatne dla jej operacyjnego funkcjonowania. 
 
 
5. Stanowisko zarządu odnośnie moŜliwości zrealizowania wcześniej publikowanych prognoz wyników na dany 

rok 
 
Spółka nie publikowała prognoz wyników na 2009 rok. 
 

 
6. Akcjonariusze posiadający bezpośrednio lub pośrednio przez podmioty zaleŜne co najmniej 5% ogólnej 

liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki na dzień przekazania raportu półrocznego 
 
Na dzień przekazania raportu półrocznego akcjonariuszami posiadającymi 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 siedzibą w Starachowicach, posiada 5.543.000 akcji zwykłych na okaziciela, które 
stanowią  43,60 % akcji w kapitale zakładowym Spółki. Z akcji tych Spółce z o.o. OP Invest przysługuje 
5.543.000 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 43,60% ogólnej liczby głosów na walnym 
zgromadzeniu. 
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OFE POLSAT  
OFE POLSAT posiada 855.734 akcji zwykłych na okaziciela, które stanowią 6,73% akcji w kapitale zakładowym 
Spółki. Z akcji tych OFE POLSAT przysługuje 855.734 głosów na walnym zgromadzeniu, co stanowi 6,73% 
ogólnej liczby głosów. 
 
Mariusz Bruliński  
Pan Mariusz Bruliński posiada 640.000 akcji zwykłych na okaziciela, które stanowią 5,03% akcji w kapitale 
zakładowym. Z akcji tych Panu Mariuszowi Brulińskiemu przysługuje 640.000 głosów na walnym zgromadzeniu, 
co stanowi 5,03% ogólnej liczby głosów. 
 
Spółka nie otrzymała informacji o zmianie stanu posiadania akcji Spółki przez wyŜej wymienionych akcjonariuszy 
w stosunku do stanu przekazanego raportem SA-Q1/2009 z dnia 05.05.2009 roku. 
 
 
7. Akcje Spółki lub uprawnienia do nich posiadane przez osoby zarządzające i nadzorujące na dzień 

przekazania raportu półrocznego 
 
Na dzień przekazania raportu półrocznego z grona osób zarządzających i nadzorujących, akcje Spółki posiadał 
Pan Leszek Walczyk Wiceprezes Zarządu Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE w ilości 492.683 akcji zwykłych 
na okaziciela, co stanowi 3,88% akcji w kapitale zakładowym Spółki. Z akcji tych przysługuje mu 492.683 głosów 
na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 3,88% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu. 
 
Stan posiadania akcji Spółki przez Pana Leszka Walczyka, Wiceprezesa Zarządu nie zmienił się w stosunku do 
stanu przekazanego raportem SA-Q1/2009 w dniu 05.05.2009 roku. 

 
 

Lp. Akcjonariusz 
Liczba akcji  w 

szt. 

Udział w kapitale 
zakładowym 

Spółki  

Liczba głosów 
przypadających 

na Walnym 
Zgromadzeniu 

w szt. 

Udział w głosach 
na Walnym 

Zgromadzeniu  

1. OP Invest Sp. z o.o. 5 543 000 43,60% 5 543 000 43,60% 

2. OFE Polsat 855 734 6,73% 855 734 6,73% 

3. Mariusz Bruliński 640 000 5,03% 640 000 5,03% 

4. Leszek Walczyk - Wiceprezes Zarządu  
ODLEWNI POLSKICH S.A. 

492 683 3,88% 492 683 3,88% 

5. Pozostali Akcjonariusze 5 182 472 40,76% 5 182 472 40,76% 

6. Razem liczba akcji  
ODLEWNI POLSKICH S.A. 

12 713 889 100,00% 12 713 889 100,00% 

 
 
W dniu 11.08.2009 roku na podstawie art. 363 § 5 kodeksu spółek handlowych, Zarząd Spółki uchwałą 
zaprotokołowaną przez notariusza, umorzył 198.650 sztuk akcji serii F o wartości nominalnej 3,00 złote kaŜda. 
Akcjom tym odpowiadało 198.650 głosów na walnym zgromadzeniu. W wyniku umorzenia zostanie obniŜony 
kapitał zakładowy do kwoty 37.545.717 złotych. Kapitał będzie dzielił się na 12.515.239 akcji, co będzie dawało 
tyle samo głosów na walnym zgromadzeniu. 
W okresie od maja do sierpnia 2008 roku Spółka zakupiła w celu odsprzedaŜy pracownikom łącznie 198.650 
sztuk akcji. Akcje te zostały zaoferowane do nabycia uczestnikom programu opcji menedŜerskich po cenie 
nominalnej, tj. 3 złote za akcję. Wobec znaczącej róŜnicy między ceną nabycia a ceną rynkową uczestnicy 
programu opcji menedŜerskich zrezygnowali z ich objęcia. Nabycie akcji straciło bowiem swój pierwotnie 
motywacyjny charakter. 
Kwota o którą zostanie obniŜony kapitał zakładowy Spółki nie została wypłacona akcjonariuszom ani 
przeniesiona na inne źródła własne, natomiast pomniejszy kapitał zakładowy. Umorzenie akcji własnych 
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będących w posiadaniu Spółki zostanie wykazane jako obniŜenie kapitału zakładowego o wartość nominalną 
umorzonych akcji, natomiast róŜnica między ceną nabycia a wartością nominalną umorzonych akcji pomniejszy 
niepodzielony zysk z lat ubiegłych. 
Po zarejestrowaniu przez Sąd obniŜenia kapitału zakładowego Spółki w wyniku umorzenia 198.650 szt. akcji, 
struktura akcjonariatu według stanu posiadanych akcji przez akcjonariuszy na dzień przekazania raportu, będzie 
przedstawiała się następująco: 
 
 

Lp. Akcjonariusz Liczba akcji  w 
szt. 

Udział w kapitale 
zakładowym 

Spółki  

Liczba głosów 
przypadających 

na Walnym 
Zgromadzeniu 

szt 

Udział w głosach 
na Walnym 

Zgromadzeniu  

1. OP Invest Sp. z o.o. 5 543 000 44,29% 5 543 000 44,29% 

2. OFE Polsat 855 734 6,84% 855 734 6,84% 

3. Mariusz Bruliński 640 000 5,11% 640 000 5,11% 

4. 
Leszek Walczyk - Wiceprezes Zarządu 
ODLEWNI POLSKICH S.A. 

492 683 3,94% 492 683 3,94% 

5. Pozostali Akcjonariusze 4 983 822 39,82% 4 983 822 39,82% 

6. 
Razem liczba akcji ODLEWNI 
POLSKICH S.A. 12 515 239 100,00% 12 515 239 100,00% 

 
 

 
8. Postępowania toczące się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitraŜowego lub organem 

administracji publicznej 
 

 
W dniu 16.01.2009 roku Pełnomocnik – Kancelaria Adwokacka Adwokat Rafał Nowak, ul. Hipoteczna 7, 25-333 
Kielce z wniosku Spółki Akcyjnej ODLEWNIE z siedzibą w Starachowicach, Aleja Wyzwolenia 70, 27-200 
Starachowice, złoŜyła do Sądu Rejonowego w Kielcach Wydział V Gospodarczy Sekcja Upadłości wniosek o 
ogłoszenie upadłości z moŜliwością zawarcia układu Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z siedzibą w 
Starachowicach.  
Przesłanką złoŜenia wniosku był obowiązek zaksięgowania wycen Banków z tytułu zawartych umów opcji 
walutowych, co spowodowało, Ŝe wartość zobowiązań, pomimo braku ich wymagalności przekroczyła wartość 
majątku Spółki, tj. została spełniona przesłanka z art. 11 ust. 2 ustawy prawo upadłościowe i naprawcze (Dz. U. 
Nr 60 poz. 535 z późn. zm.). Zarząd działając zgodnie z wymogami prawa i po przeprowadzeniu analiz doszedł 
do wniosku, Ŝe moŜliwe jest przeprowadzenie sądowego postępowania w celu zawarcia układu. Spółka prowadzi 
rentowną działalność gospodarczą, na bieŜąco reguluje swoje zobowiązania a stan niewypłacalności powstał ze 
względu na nadzwyczajne okoliczności spowodowane gwałtownym i nieprzewidywalnym wzrostem kursu EUR do 
PLN oraz spekulacyjnym charakterem umów opcji walutowych, oferowanych przez Banki. Umowy te w załoŜeniu 
miały zabezpieczać ryzyko zmian kursu złotego do innych walut, a faktycznie naraziły Spółkę na duŜe ryzyko. 
W związku z podjętą decyzją Spółka przesłała do banków: BGś S.A., Banku Handlowego 
S.A., Banku Millennium S.A., Fortis Banku Polska S.A. i ING Bank Śląski S.A. pisma o rozwiązaniu bądź 
wypowiedzeniu umów ramowych i towarzyszących, których waŜność co do zasady została zakwestionowana 
przez Spółkę oraz propozycję niezwłocznego podjęcia negocjacji w ramach postępowania układowego. 
W zaistniałej sytuacji w ocenie Zarządu postępowanie sądowe moŜe być najlepszą formą polubownego 
porozumienia się z Bankami. 
W dniu 12.02.2009 roku Sąd Rejonowy w Kielcach Wydział V Gospodarczy Sekcja ds. Upadłościowych i 
Naprawczych wydał postanowienie o ogłoszeniu upadłości z moŜliwością zawarcia układu Spółki Akcyjnej 
ODLEWNIE POLSKIE. Sąd wyznaczył sędziego komisarza w osobie Arkadiusza Sędka Sędziego Sądu 
Rejonowego w Kielcach, nadzorcę sądowego w osobie Pana Janusza Wierzbickiego oraz ustanowił zarząd 
własny upadłego co do całości majątku. Postępowanie ma na celu przede wszystkim restrukturyzację 
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zobowiązań Spółki z tytułu zawartych umów zabezpieczających ryzyko kursowe poprzez redukcję ich wysokości i 
spłatę w ratach w ramach zawartego z Bankami układu przy minimalnej redukcji zobowiązań drobnych. 
Postanowienie Sądu Rejonowego w sprawie ogłoszenia upadłości z moŜliwością zawarcia postępowania 
układowego Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 
47/2009 w dniu 09.03.2009 roku. 
 
W dniu 05.02.2009 roku Salans D. Oleszczuk Kancelaria Prawnicza Sp. k., 00-124 Warszawa, Rondo ONZ 1 z 
powództwa Banku Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. śaryna 2a, 02-593 Warszawa, złoŜyła do Sądu 
Okręgowego w Kielcach Wydział VII Gospodarczy, ul. Wróblewskiego 4, 25-372 Kielce, pozew przeciwko Spółce 
Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z siedzibą w Starachowicach o wydanie nakazu zapłaty w postępowaniu 
nakazowym na podstawie art. 485 par. 3 Kodeksu postępowania cywilnego, kwoty 6.685 tys. zł wraz z 
ustawowymi odsetkami od dnia wniesienia powództwa do dnia zapłaty i kosztami postępowania (z 
uwzględnieniem kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych), wynikającej z zawartych opcji 
walutowych i transakcji forward. 
 
Wobec nie uznania powództwa Banku Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie, w dniu 10.03.2009 roku Spółka 
Akcyjna ODLEWNIE POLSKIE z siedzibą w Starachowicach złoŜyła do Sądu Okręgowego Wydział VII 
Gospodarczy w Kielcach wniosek o jego oddalenie. W przedmiotowej sprawie toczy się postępowanie sądowe. 
 
Z powództwa Andrzeja Rakocy z dnia 07.09.2006 roku o zapłatę 24 tys. EUR (równowartość w PLN wynosi 107 
tys. zł), Marka RoŜnowskiego o zapłatę 23 tys. EUR (równowartość w PLN wynosi 103 tys. zł) i Wojciecha 
śółnowskiego o zapłatę kwoty 31 tys. EUR (równowartość w PLN wynosi 139 tys. zł) z tytułu zapłaty za pracę w 
godzinach nadliczbowych. Spółka wniosła o oddalenie powództwa w całości. 
 
 
9. Informacje o zawarciu przez Spółkę lub jednostkę od niej zaleŜną jednej lub wielu transakcji z podmiotami 

powiązanymi, jeŜeli pojedynczo lub łącznie są one istotne i zostały zawarte na innych warunkach niŜ 
rynkowe, 

 
Spółka w okresie pierwszego półrocza nie zawierała z podmiotami powiązanymi istotnych transakcji bądź 
transakcji nietypowych i nierutynowych na innych warunkach niŜ rynkowe. 
 
10. Informacje o udzieleniu przez Spółkę lub przez jednostkę od niej zaleŜną poręczeń kredytu lub poŜyczki lub 

udzieleniu gwarancji – łącznie jednemu podmiotowi lub jednostce zaleŜnej od tego podmiotu, jeŜeli łączna 
wartość istniejących poręczeń lub gwarancji stanowi równowartość co najmniej 10% kapitałów własnych 
Spółki, 

 
 
Na dzień 30.06.2009 roku w zobowiązaniach pozabilansowych Spółki nie było poręczeń kredytu lub poŜyczki ani 
gwarancji, udzielonych innym podmiotom. 
 
 
11. Inne informacje istotne dla oceny sytuacji kadrowej, majątkowej, finansowej, wyniku finansowego i ich zmian, 

oraz informacje, które są istotne dla oceny moŜliwości realizacji zobowiązań przez Spółkę 
 

 
W wyniku prowadzonego procesu restrukturyzacji Spółki, zmniejszył się stan zatrudnienia na 30.06.2009 roku w 
stosunku do stanu zatrudnienia na 31.12.2008 roku o 342 osoby, w tym o 297 osób w wyniku likwidacji Oddziału 
w Niemczech. 
 
W dniu 11.08.2009 roku Spółka zawarła porozumienie z Fortis Bank Polska S. A., na mocy, którego w celu 
umoŜliwienia zaspokojenia wierzytelności Banku bez prowadzenia egzekucji z przedmiotu przewłaszczenia i 
umoŜliwienia Spółce dalszego prowadzenia działalności produkcyjnej oraz przywrócenia własności przedmiotu 
przewłaszczenia Strony odstąpiły od Umowy Ugody z dnia 29.04.2009 r. Bank w terminie do dnia 17.08.2009 r. 
zwrócił Spółce kwotę 145.768,88 zł zapłaconą w jej wykonaniu, zaś w dniu 12.08.2009 roku przejął 
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przewłaszczoną ruchomość w postaci pieca, w trybie określonym w Umowie Przewłaszczenia, to jest poprzez 
przejęcie na własność przedmiotu przewłaszczenia o wartości 5.055.491,06 złotych. Następnie w dniu 
13.08.2009 roku Strony zawarły umowę sprzedaŜy, w drodze której, Bank sprzedał Spółce piec za cenę netto 
5.055.491,06 zł., która jest wartością księgową netto. Spółka tytułem nabycia własności pieca w dniu 13.08.2009 
r. zapłaciła kwotę 1.089.874,11 złotych. Zapłata pozostałej części ceny nastąpiła poprzez potrącenie 
wierzytelności. W wykonaniu niniejszego porozumienia Spółka odzyskała własność pieca. 
 
W dniu 04 .08.2009 roku Spółka zawarła z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości pre-umowę dotyczącą 
przygotowania projektu indywidualnego pn. Stworzenie w spółce Odlewnie Polskie S.A. Ośrodka Badawczo-
Rozwojowego Komponentów Odlewniczych „OBRKO” w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski 
Wschodniej 2007-2013, którego szacunkowa wartość nakładów wynosi 12.400 tys. zł, a dofinansowanie w formie 
dotacji ok. 50% nakładów pozwoli na realizację planu rozwoju technologicznego Spółki w najbliŜszych latach. 
 
Jak najszybsze zawarcie układu z wierzycielami stworzy Spółce moŜliwość realizacji zobowiązań objętych 
postępowaniem układowym, zgodnie ze złoŜonymi do Sądu zmodyfikowanymi propozycjami układowymi i 
pozwoli na poprawę pozycji rynkowej Spółki, skutkującej zwiększeniem moŜliwości pozyskania nowych klientów, 
a co za tym idzie na poprawę wyników finansowych Spółki. Na dzień przekazania niniejszego raportu, Spółka nie 
jest stroną kontraktu walutowego opcyjnego i nie jest naraŜona na negatywne zdarzenia związane z tego typu 
transakcjami. 
 
 
12. Czynniki, które w ocenie Spółki będą miały wpływ na osiągnięte przez nią wyniki w perspektywie co najmniej 

kolejnego kwartału 
 
Na osiągane przez Spółkę wyniki ekonomiczno-finansowe, w perspektywie kolejnych miesięcy, będą miały 
wpływ: 
- stabilizacja sytuacji prawno-ekonomicznej poprzez doprowadzenie do zawarcia układu z wierzycielami w 

związku z toczącym się postępowaniem z moŜliwością zawarcia układu, 
- koniunktura na rynkach kształtujących zamówienia Spółki, w świetle spadku zamówień w I półroczu 2009 

roku nie daje podstaw do określenia trendu w tym zakresie. Spółka podejmuje działania marketingowe w 
celu dywersyfikacji rynków i klientów, 

- poziom krajowego i zagranicznego popytu inwestycyjnego oraz sytuacja ekonomiczno-finansowa głównych 
odbiorców Spółki. Utrzymywanie się światowej i europejskiej dekoniunktury gospodarczej w dłuŜszym 
horyzoncie czasowym moŜe mieć negatywny wpływ na sytuację ekonomiczno-finansową Spółki. 

- poziom cen podstawowych surowców i materiałów uŜywanych do produkcji odlewniczej. W przypadku 
wzrostu cen w stosunku do obecnego poziomu, szczególnie surówki odlewniczej i złomu, który to nie będzie 
moŜliwy do zneutralizowania poprzez wzrost cen produktów Spółki, moŜe nastąpić pogorszenie efektywności 
prowadzonej przez nią działalności gospodarczej 

- rosnąca konkurencja ze strony odlewni krajowych i zagranicznych moŜe mieć wpływ na skalę prowadzonej 
przez Spółkę działalności gospodarczej i jej efektywności, 

- kształtowanie się kursów walut obcych (głównie EUR) wobec PLN z uwagi na wysoki udział sprzedaŜy 
realizowanej w walutach, tj. ok. 80%. Aprecjacja złotego moŜe wpływać negatywnie na wielkość sprzedaŜy w 
PLN i jednocześnie poziom marŜy brutto, 

- odbudowa działalności Spółki w zakresie realizacji umów o dzieło na terenie Niemiec, poprzez polską spółkę 
prawa handlowego, w której Spółka w dniu 30.04.2009 roku nabyła 100% udziałów w kapitale. 
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