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1. Zasady sporz ądzenia półrocznego skróconego sprawozdania 
finansowego 

 
W Spółce 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, w tym: rachunku zysków i strat w układzie kalkulacyjnym - dla potrzeb spełnienia 
wymogów wynikających z Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieŜących i 
okresowych przekazywanych przez emitentów  papierów wartościowych z dn.19 lutego 2009r. ( Dz. U. 
Nr 33 z 2009 r., poz. 259) oraz 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 tytułu trwałej utraty wartości. Cena nabycia lub koszty 
wytworzenia stanowią ich wartość początkową.   
Środki trwałe 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 dnia 29.12.2006r. 
określono z dniem 01.01.2007 r.  dłuŜszy przewidywany okres uŜytkowania  (stawka 
bilansowa wynosi 6,7%) niŜ wynikający z załącznika do Ustawy podatkowej tj. 18%. 

−−−− 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. W wyniku wydania pieca w ramach umowy 
przewłaszczenia , a następnie ponownego jego nabycia  , został on zarejestrowany pod 
nowym numerem inwentarzowym, tj. 2146/4 i jest amortyzowany do potrzeb bilansowych 
stawką  6,7% zgodnie z Zarządzeniem Nr 17 A/DN/2009 z dnia 20 sierpnia 2009 r. , a dla 
potrzeb podatkowych stawką 10%. 

Środki trwałe oraz  wartości  niematerialne i prawne o jednostkowej cenie zakupu niŜszej niŜ 
3.500 zł. obciąŜają koszty działalności  poprzez jednorazowy (100%) odpis amortyzacyjny  w 
miesiącu  ich wydania do uŜytkowania.  

b) środki trwałe w budowie - w wysokości kosztów związanych z ich nabyciem lub 
wytworzeniem pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości, 
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c) inne 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,   
j) zobowiązania - w kwocie wymagającej zapłaty; koszty związane z obsługą zobowiązań     

zaciągniętych na finansowanie  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. 35 b  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. 

l) tworzy się odpis aktualizujący zapasy magazynowe materiałów i towarów w wysokości 
100%, które nie wykazują ruchu w ciągu ostatnich 6-ciu miesięcy poprzedzających dzień 
bilansowy. Nie obejmuje się odpisem materiałów , które stanowią strategiczny zapas części 
zamiennych do strategicznych linii technologicznych. 

m) tworzy się odpis aktualizujący wyroby gotowe w wysokości 50% ich wartości na wyroby nie 
wykazujące ruchu w ciągu 12 miesięcy. Podstawą dokonania odpisu jest inwentaryzacja 
wyrobów gotowych sporządzana na koniec roku obrotowego. 

n) ewidencję kosztów działalności operacyjnej  Spółka prowadzi w zespole 4 i 5. 
o) koszty dotyczące przyszłych miesięcy podlegają rozliczeniu na poszczególne miesiące. 

 
Wynik finansowy ( zysk/strata ) pochodzi z : 

− wyniku na działalności operacyjnej, 

− wyniku na operacjach finansowych, 

− wyniku na operacjach nadzwyczajnych, 

− obowiązkowego obciąŜenia wyniku finansowego z tyt. podatku dochodowego od osób 
prawnych. 

 
Podatek dochodowy powstaje poprzez skorygowanie wyniku brutto o: 

− koszty i straty trwale nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów, 

− koszty i straty przejściowo nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów, 

− koszty i straty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów w poprzednich okresach 
obrotowych stanowiące koszty uzyskania przychodu w roku bieŜącym, 

− przychody nie wliczone do podstawy opodatkowania, 

− dochody zwiększające podstawę opodatkowania, 

− 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 
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tytułu 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 tytułu odroczonego podatku dochodowego. Zarówno rezerwę i aktywa z 
tytułu podatku ustala się przy uwzględnieniu obowiązujących w roku powstawania obowiązku 
podatkowego stawek podatkowych. 
 

2. Opis podstawowych zagro Ŝeń i ryzyk zwi ązanych z pozostałymi 
miesi ącami roku obrotowego 

 
Ryzyko wahań kursów walutowych 
Ze względu na wysoki udział sprzedaŜy realizowanej w walutach ok. 72% obrotów, wahania kursów 
walut mają istotny wpływ na poziom sprzedaŜy i efektywności prowadzonej działalności gospodarczej. 
W przypadku niekorzystnych zmian kursów walut, w których osiągane są przychody, rentowność 
sprzedaŜy Spółki moŜe ulec pogorszeniu. Ewentualne znaczne umocnienie złotego wobec głównych 
walut światowych mogłoby spowodować zmniejszenie konkurencyjności oferty i w konsekwencji 
obniŜenie marŜy osiąganej przez Spółkę, a tym samym pogorszenie jej wyników i sytuacji finansowej. 
Do czasu wprowadzenia w Polsce wspólnej waluty europejskiej, wyniki finansowe Spółki będą w istotny 
sposób uzaleŜnione od wahań kursów walut. Negatywne oddziaływanie aprecjacji złotego na wyniki 
Spółki ogranicza naturalne zabezpieczenie związane z dokonywaniem zakupu materiałów, głównie 
surówki odlewniczej i komponentów słuŜących do produkcji wszystkich rodzajów stosowanych tworzyw 
odlewniczych, poprzez ich import realizowany w EURO. Ponadto zgodnie z przyjętą strategią rynkową, 
Spółka zwiększa w swojej sprzedaŜy udział kontrahentów z branŜ, których produkty finalne kierowane 
są do odbiorców krajowych. Ryzyko kursowe będzie ulegało ograniczeniu w związku z wprowadzaniem 
mechanizmów stabilizujących kursy walut w procesie przygotowywania Polski do wejścia do strefy 
EURO. 
 
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 efektywności prowadzonej przez Spółkę działalności  gospodarczej. 
 
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 
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odlewnicze związana jest z tempem ogólnego wzrostu gospodarczego. Utrzymywanie się światowej i 
europejskiej dekoniunktury gospodarczej w dłuŜszym horyzoncie czasowym moŜe mieć negatywny 
wpływ na efektywność prowadzonej przez Spółkę działalności gospodarczej.  
ZagroŜenie stanowi głównie pogorszenie sytuacji finansowej klientów i skutki prowadzonych przez nich 
działań restrukturyzacyjnych zmierzających do przeniesienia produkcji ich wyrobów finalnych, a co za 
tym idzie zaniechania dostaw od dotychczasowych kooperantów, do krajów Dalekiego Wschodu, 
głównie Chin i Indii. 
Towarzyszyć temu będzie presja zmierzająca do obniŜenia cen na produkty Spółki, co moŜe mieć 
negatywny wpływ na jego wyniki ekonomiczne. 
 
Ryzyko związane z konkurencyjnością krajowych i zagranicznych odlewni 
Spółka prowadzi działalność na konkurencyjnym rynku odlewnicznym. Inwestycje zrealizowane w 
ostatnich latach sprawiły, iŜ Spółka dysponuje nowoczesnym parkiem maszynowym oraz duŜym 
potencjałem produkcyjnym. Dzięki temu jest w stanie realizować nawet zamówienia klientów na 
skomplikowane konstrukcyjnie komponenty odlewnicze z tworzyw najwyŜszej generacji, w atrakcyjnych 
cenach i terminach oraz z uwzględnieniem innych warunków dostaw istotnych dla klienta.  

Na rynku moŜna jednak zaobserwować nasilenie konkurencji ze strony odlewni krajowych i 
zagranicznych spowodowane trudnymi warunkami gospodarczymi. Istotnym zagroŜeniem jest równieŜ 
import tanich odlewów z krajów niebędących członkami Unii Europejskiej, szczególnie z Chin i Indii, 
chociaŜ w stosunku do charakterystycznego asortymentu produktowego Spółki zagroŜenie to ma 
mniejsze znaczenie. Ostra walka cenowa na europejskim i światowym rynku odlewniczym moŜe 
spowodować pogorszenie wyników finansowych osiąganych przez Spółkę lub utratę części klientów. 
Utrudnione moŜe być równieŜ pozyskiwanie nowych klientów. 

Opisane powyŜej czynniki mogą mieć istotny negatywny wpływ na perspektywy rozwoju, osiągane wyniki 
i sytuację finansową Spółki. 

 

Ryzyko niewywiązania się przez Spółkę z zawartego układu z wierzycielami 
W dniu 12 lutego 2009 r. Sąd Rejonowy w Kielcach ogłosił upadłość Spółki z moŜliwością zawarcia 
układu z wierzycielami. Postępowanie upadłościowe miało na celu restrukturyzację Spółki poprzez 
redukcję jej długów i zakończyło się zawarciem układu z wierzycielami, który został następnie 
zatwierdzony przez Sąd w dniu 18 maja 2010 r. Zawarty układ przewiduje róŜne terminy spłat 
zobowiązań wobec poszczególnych kategorii wierzycieli. Zgodnie z postanowieniami zawartego układu, 
najdłuŜej będą spłacane wierzytelności wobec banków: 1% naleŜności głównej kaŜdego z banków 
zostanie zapłacone jednorazowo na rzecz kaŜdego z banków po upływie 3 miesięcy od dnia 
uprawomocnienia się postanowienia właściwego sądu upadłościowego o zatwierdzeniu układu; 
pozostałe 24% naleŜności głównych wobec banków zostanie spłaconych w 28 równych kwartalnych 
ratach, pierwsza rata będzie płatna po upływie kwartału, w którym nastąpi upływ 12 miesięcy od dnia 
uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu układu. Biorąc pod uwagę odległy termin 
zakończenia spłat tych wierzytelności, nie moŜna wykluczyć, Ŝe Spółka, na skutek wystąpienia róŜnego 
rodzaju czynników zewnętrznych i wewnętrznych, moŜe nie wywiązać się z postanowień zawartego 
układu. W przypadku niewykonywania postanowień układu przez Spółkę albo zaistnienia okoliczności w 
sposób oczywisty uzasadniających twierdzenie, Ŝe układ nie będzie wykonany, na podstawie art. 302 
ust. 1 Prawa upadłościowego i naprawczego (tekst jednolity Dziennik Ustaw z 2009 r. Nr 175 poz. 1361), 
sąd moŜe uchylić układ na wniosek wierzyciela lub upadłego albo osoby, która z mocy układu 
uprawniona jest do wykonania lub nadzorowania wykonania układu. Uchylając układ sąd otwiera 
zakończone postępowanie upadłościowe i zmienia sposób prowadzenia postępowania z postępowania z 
moŜliwością zawarcia układu na postępowanie obejmujące likwidację majątku upadłego. (art. 304 Prawa 
upadłościowego i naprawczego). 
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Ryzyko związane z zadłuŜeniem bankowym 
Finansowanie działalności gospodarczej Spółki zabezpieczają obecnie środki udostępnione w ramach 
zawartej z Fortis Bank Polska S.A. w dniu 29 kwietnia 2009 roku umowy ugody, na mocy której dla 
umowy wielocelowej linii kredytowej wypowiedzianej z dniem 21 stycznia 2009 roku ze skutkiem na dzień 
29 stycznia 2009 roku, został określony nowy harmonogram spłaty wymagalnych i przeterminowanych 
zobowiązań oraz kredytu udzielonego przez Bank Millennium S.A. w Warszawie w rachunku bieŜącym 
Spółki w wysokości 8.000 tys. zł z okresem kredytowania do 1 grudnia 2010 roku. 
Zobowiązanie będące przedmiotem ugody z Fortis Bank Polska S.A. spłacane jest na bieŜąco w 
terminach wymagalności określonych nowym harmonogramem spłat, a ostatnia kwota do spłaty w 
wysokości 5.034.050,59 PLN przypada na 28 grudnia 2012 roku.  
W ugodzie zawartej w dniu 18 stycznia 2010 roku Bank Millennium S.A. w Warszawie zobowiązał się w 
przypadku zawarcia układu przez Emitenta z wierzycielami do podjęcia działań umoŜliwiających 
finansowanie jego działalności po 1 grudnia 2010 roku poprzez utrzymanie w okresie od 2 grudnia 2010 
roku do 31 grudnia 2014 roku kredytowania w wysokości 8.000 tys. PLN, a w latach 2015÷2018 w 
wysokości o 2.000 tys. PLN mniejszej w kaŜdym roku, przy utrzymaniu dotychczasowych zabezpieczeń. 
Niemniej jednak w przypadku pogorszenia się, w ocenie banków, osiąganych przez Spółkę wyników 
ekonomiczno-finansowych, kaŜdy z banków ma prawo wypowiedzenia zawartych ze Spółką umów w 
zakresie finansowania jej działalności gospodarczej, a w przypadku Banku Millennium S.A. w Warszawie 
nie przedłuŜenia jego kredytowania po 1 grudnia 2010 roku. W przypadku zobowiązań Spółki 
wynikających z zawartej ugody z Fortis Bankiem związanych ze spłatą ostatniej raty w wysokości 
5.034.050,59 PLN przypadającej na 28 grudnia 2012 roku, istnieje ryzyko nie zabezpieczenia tej spłaty 
ze środków własnych Spółki, bądź innego komercyjnego źródła ich pozyskania. 

 

3. Opis organizacji grupy kapitałowej Spółki ze wskaza niem jednostek 
podlegaj ących konsolidacji 

 
W dniu 30.04.2009 roku Spółka Akcyjna ODLEWNIE POLSKIE nabyła 100 udziałów o wartości 
nominalnej 500,00 złotych kaŜdy w kapitale zakładowym spółki PRIMA Sp. z o.o. z siedzibą w 
Starachowicach. 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. 
 

4. Skutki zmian w strukturze jednostki gospodarczej, w  tym w wyniku 
poł ączenia jednostek gospodarczych, przej ęcia lub sprzeda Ŝy 
jednostek grupy kapitałowej Spółki, inwestycji dług oterminowych, 
podziału, restrukturyzacji i zaniechania działalno ści 

 

W okresie pierwszego półrocza 2010 roku nie wystąpiły zmiany w strukturze Spółki w wyniku połączenia 
jednostek gospodarczych, przejęcia lub sprzedaŜy jednostek, inwestycji długoterminowych, podziału, 
restrukturyzacji i zaniechania działalności. 
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5. Stanowisko zarz ądu odno śnie mo Ŝliwo ści zrealizowania wcze śniej 
publikowanych prognoz wyników na dany rok 

 
Spółka nie publikowała prognoz wyników na 2010 rok. 

 

6. Akcjonariusze posiadaj ący bezpo średnio lub po średnio przez 
podmioty zale Ŝne co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym 
zgromadzeniu Spółki na dzie ń przekazania raportu półrocznego oraz 
zmiany w strukturze własno ści znacznych pakietów akcji Spółki w 
okresie od przekazania ostatniego raportu kwartalnego  

 
 
W dniu 27 maja 2010 roku Sąd Rejonowy w Kielcach Wydział V Gospodarczy Sekcja ds. 
Upadłościowych i Naprawczych wydał postanowienie o stwierdzeniu z dniem 26 maja 2010 roku 
prawomocności postanowienia Sądu Rejonowego Wydział V Gospodarczy Sekcja ds. Upadłościowych i 
Naprawczych z dnia 18 maja 2010 roku w przedmiocie zatwierdzenia układu przyjętego na 
Zgromadzeniu Wierzycieli Spółki w dniu 4 maja 2010 roku.  
 
W wyniku uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu układu z dniem 26 maja 2010 roku, 
Banki będące wierzycielami Spółki objęły w ramach konwersji przysługujących im wierzytelności na 
akcje Spółki w trybie art. 294 ust. 3 Prawa upadłościowego i naprawczego z dnia 28 lutego 2003 roku 
8.148.882 akcji na okaziciela serii „G” o wartości nominalnej 3 złote kaŜda, dających łącznie prawo do 
8.148.882 głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki, co stanowi około 39,43% kapitału 
zakładowego Spółki po konwersji, w wyniku czego kapitał zakładowy Spółki uległ podwyŜszeniu o 
24.446.646 złotych i wynosi 61.992.363 złote i dzieli się na 20.664.121  akcji o wartości nominalnej 3 
złote kaŜda. 
Postanowieniem z dnia 25 sierpnia 2010 roku Sąd Rejonowy w Kielcach X Wydział Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sądowego dokonał rejestracji podwyŜszenia kapitału zakładowego Spółki poprzez 
zarejestrowanie nowej emisji akcji zwykłych na okaziciela serii G w liczbie 8.148.882  akcje. 
 
Na dzień przekazania raportu półrocznego akcjonariuszami posiadającymi co najmniej 5 % ogólnej 
liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE byli: 
 

Lp. Wyszczególnienie Kapitał zakładowy 
w zł 

Liczba akcji  [szt.] Udział w kapitale Liczba głosów  na 
WZ [szt.] 

Udział w głosach 
na WZ 

1. OP Invest Sp. z o.o. 16 275 738 5 425 246 26,25% 5 425 246 26,25% 

2. 
Bank Handlowy w 
Warszawie S.A. 

10 485 744 3 495 248 16,91% 3 495 248 16,91% 

3. 
Fortis Bank Polska 
S.A. 

5 858 688 1 952 896 9,45% 1 952 896 9,45% 

4. 
Bank Gospodarki 
śywnościowej S.A. w 
Warszawie 

3 910 758 1 303 586 6,31% 1 303 586 6,31% 

5. 
Pozostali 
Akcjonariusze 

25 461 435 8 487 145 41,08% 8 487 145 41,08% 

6. Ogółem 61 992 363 20 664 121 100,00% 20 664 121 100,00% 
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Zmiana stanu posiadania akcji Spółki w stosunku do stanu przekazanego raportem SA-Q1/2010 z dnia 
10.05.2010 roku  
 

Lp. Wyszczególnienie 

Liczba akcji  
w szt. 

stan zgodny z 
raportem SA-

Q1/2010 z 
10.05.2010 r. 

Udział w 
kapitale 

zakładowym 

Liczba akcji  
w szt. 

stan na dzień 
przekazania 

sprawozdania 
półrocznego – 

2010 

Udział w 
kapitale 

zakładowym  
Zmiana 

1. OP Invest Sp. z o.o. 5 543 000 44,29% 5 425 246 26,25% 
raport bieŜący 
24/2010 z 01.06.2010 

2. 
Bank Handlowy w 
Warszawie S.A. 

-  -  3 495 248 16,91% 
raport bieŜący 
21/2010 z 01.06.2010 

3. Fortis Bank Polska S.A. -  -  1 952 896 9,45% 
raport bieŜący 
22/2010 z 01.06.2010 

4. 
Bank Gospodarki 
śywnościowej S.A. w 
Warszawie 

-  -  1 303 586 6,31% 
raport bieŜący 
23/2010 z 01.06.2010 

5. ING Bank Śląski S.A. -  -  866 440 4,19% 
raport bieŜący 
25/2010 z 02.06.2010 

8. Bank Millennium S.A. -  -  530 712 2,57% 
raport bieŜący 
26/2010 z 02.06.2010 

6. 
Otwarty Fundusz 
Emerytalny Polsat 

855 734 6,84% - - *) 

7. Pan Mariusz Bruliński 640 000 5,11% - - *) 

9. Pozostali Akcjonariusze 5 476 505 43,76% 7 089 993 34,32%  

10. Ogółem 12 515 239 100,00% 20 664 121 100,00%  

 
*) Spółka nie otrzymała informacji od OFE POLSAT oraz Pana Mariusza Brulińskiego o zmianie stanu 
posiadania przez nich akcji Spółki w stosunku do stanu przekazanego raportem SA-Q1/2010 z dnia 
10.05.2010 roku. 
 

7. Akcje Spółki lub uprawnienia do nich posiadane p rzez osoby 
zarządzające i nadzoruj ące na dzie ń przekazania raportu 
półrocznego oraz zmiany w stanie posiadania w okresie  od 
przekazania ostatniego raportu kwartalnego 

 
Na dzień przekazania raportu półrocznego z grona osób zarządzających i nadzorujących, akcje Spółki 
posiadali: 
 
Pan Leszek Walczyk, Wiceprezes Zarządu Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE w ilości 492.683 akcji 
zwykłych na okaziciela, co stanowi 2,38% akcji w kapitale zakładowym Spółki. Z akcji tych przysługuje 
mu 492.683 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 2,38% 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 10.05.2010 roku. 
 
Pan Kazimierz Kwiecień, Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE 
w ilości 100 akcji zwykłych na okaziciela, co stanowi 0,0005% akcji w kapitale zakładowym Spółki. Z 
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akcji tych przysługuje mu 100 głosów na walnym zgromadzeniu, co stanowi 0,0005% ogólnej liczby 
głosów na walnym zgromadzeniu. 
Pan Kazimierz Kwiecień został powołany do składu Rady Nadzorczej przez Nadzwyczajne Walne 
Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 2.04.2010 roku. 

 

8. Postępowania tocz ące się przed s ądem, organem wła ściwym dla 
post ępowania arbitra Ŝowego lub organem administracji publicznej 

 
Na 30.06.2010 roku nie zostało zakończone postępowanie z powództwa Andrzeja Rakocy z dnia 
07.09.2006 roku o zapłatę 24 tys. EUR, Marka RoŜnowskiego o zapłatę 23 tys. EUR i Wojciecha 
śółnowskiego o zapłatę kwoty 31 tys. EUR z tytułu zapłaty za pracę w godzinach nadliczbowych. W 
dniu 16.02.2010 roku Sąd Okręgowy w Kielcach V Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych wydał 
wyrok i zasądził na rzecz Andrzeja Rakocy kwotę 7 tys. Euro, Marka RoŜnowskiego kwotę 7 tys. Euro 
oraz na rzecz Wojciecha śółnowskiego kwotę 10 tys. Euro wraz z ustawowymi odsetkami liczonymi od 
dnia 22.11.2006 roku do dnia zapłaty.  
Od wyroku Sądu Okręgowego w Kielcach, strony złoŜyły apelacje do Sądu Apelacyjnego Wydział Pracy 
i Ubezpieczeń Społecznych w Krakowie. Dotychczas odbyła się jedna rozprawa przed tym Sądem. Sąd 
nie wyznaczył terminu kolejnej rozprawy. 
 
Przed organami rządowymi, sądowymi i arbitraŜowymi nie toczą się Ŝadne inne istotne postępowania. 
 

9. Informacje o zawarciu przez Spółk ę lub jednostk ę od niej zale Ŝną 
jednej lub wielu transakcji z podmiotami powi ązanymi, je Ŝeli 
pojedynczo lub ł ącznie s ą one istotne i zostały zawarte na innych 
warunkach ni Ŝ rynkowe, 

 
Spółka w okresie pierwszego półrocza 2010 roku nie zawierała z podmiotami powiązanymi istotnych 
transakcji bądź transakcji nietypowych i nierutynowych na warunkach innych niŜ rynkowe. 
 

10. Informacje o udzieleniu przez Spółk ę lub przez jednostk ę od niej 
zaleŜną por ęczeń kredytu lub po Ŝyczki lub udzieleniu gwarancji – 
łącznie jednemu podmiotowi lub jednostce zale Ŝnej od tego 
podmiotu, je Ŝeli ł ączna warto ść istniej ących por ęczeń lub gwarancji 
stanowi równowarto ść co najmniej 10% kapitałów własnych Spółki, 

 
Na dzień sporządzenia raportu zarówno Spółka jak i podmiot od niej zaleŜny nie udzielili poręczeń 
kredytu lub poŜyczki ani gwarancji Ŝadnemu podmiotowi. 
 

11. Inne informacje istotne dla oceny sytuacji kadr owej, maj ątkowej, 
finansowej, wyniku finansowego i ich zmian, oraz info rmacje, które 
są istotne dla oceny mo Ŝliwo ści realizacji zobowi ązań przez Spółk ę 

 
Istotne dla sytuacji finansowej Spółki będzie zawarcie  umowy na dofinansowanie projektu „Stworzenie 
w Spółce Odlewnie Polskie S.A. Ośrodka Badawczo- Rozwojowego Komponentów Odlewniczych 
OBRKO”. Projekt ma być współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu 
Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej  na lata 2007-2013. Szacunkowa wartość projektu wynosi 
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12.400 tys. zł, zaś spodziewane dofinansowanie wyniesie 50% wartości projektu. W okresie grudzień 
2009 - czerwiec 2010 r. Spółka wydatkowała  na realizację tego projektu kwotę 5.010 tys. zł. Projekt  
uzyskał pozytywną ocenę formalną i merytoryczną Komisji Oceniającej działającej przy polskiej Agencji 
Rozwoju Przedsiębiorczości. Podpisanie umowy o dotację stworzy moŜliwość złoŜenia przez Spółkę 
wniosku o refinansowanie poniesionych nakładów oraz zapewni realizację przedmiotowego projektu w 
pełnym zakresie rzeczowym. 
 

12. Czynniki, które w ocenie Spółki b ędą miały wpływ na osi ągni ęte 
przez ni ą wyniki w perspektywie co najmniej kolejnego kwarta łu 

 
Na osiągane przez Spółkę w perspektywie kolejnych miesięcy wyniki ekonomiczno-finansowe będą 
miały wpływ:  

− tempo  wzrostu gospodarczego w kraju i zagranicą, 

− kształtowanie się kursów walut obcych wobec PLN . Z uwagi na wysoki udział sprzedaŜy 
realizowanej w walutach obcych (głównie w EUR), tj. ok. 72% ,  dalsza   aprecjacja złotego będzie 
wpływać negatywnie na wielkość sprzedaŜy w PLN i efektywność prowadzonej działalności 
gospodarczej. Negatywne oddziaływanie aprecjacji złotego na wyniki spółki jest częściowo 
ograniczone poprzez naturalne zabezpieczenie jakim jest dokonywania zakupów podstawowych 
materiałów i komponentów słuŜących do produkcji odlewniczej w walucie EUR, 

− utrzymanie się trendu wzrostowego  cen surowców i materiałów uŜywanych do produkcji 
odlewniczej, głównie surówki odlewniczej  z uwagi na ich istotny udział w kosztach  produkcji, 
Stosowany system dopłat materiałowych do cen wyrobów Spółki rekompensuje  częściowo wzrost 
cen zaopatrzeniowych, 

− sytuacja ekonomiczno - finansowa głównych odbiorców Spółki, 

− realizacja projektu inwestycyjnego pn. „Stworzenie w spółce Odlewnie Polskie SA Ośrodka 
Badawczo- Rozwojowego Komponentów Odlewniczych „OBRKO”” z udziałem środków 
pomocowych w wysokości 50% planowanych nakładów, jako płaszczyzny do wdraŜania  
innowacyjnych technologii, niezbędnych do skutecznego konkurowania na rynku producentów 
komponentów odlewniczych w nowych realiach gospodarczych. 

 
 
 

ZARZĄD 
 
 

WICEPREZES ZARZĄDU  WICEPREZES ZARZĄDU   PREZES ZARZĄDU 

 
 

   Ryszard Pisarski       Leszek Walczyk   Zbigniew Ronduda 
 


