„INFORMACJA DODATKOWA”
1. Raport sporządzono na podstawie ksiąg rachunkowych zgodnie ze stosowanymi w sposób ciągły
zasadami rachunkowości, zgodnymi z przepisami Ustawy o Rachunkowości z 29 września 1994 r.
z późniejszymi zmianami oraz wymogami wynikającymi z Rozporządzenia Rady Ministrów dot.
emitentów papierów wartościowych.
Stosowane w Spółce zasady (polityka) rachunkowości, sposób wyceny składników majątkowych
oraz pomiar wyniku finansowego, określone zostały w Zakładowym Planie Kont (ZPK) i
przedstawione we wprowadzeniu do rocznego sprawozdania finansowego za 2005 rok.
2. W okresie I kwartału 2006 roku w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego w Spółce
ODLEWNIE POLSKIE nastąpił wzrost przychodów ze sprzedaŜy w związku ze wzrostem poziomu
produkcji odlewniczej w kraju i usług świadczonych przez Spółkę na terenie Niemiec o 21,83 %.
W przychodach Spółki osiągniętych za I kwartał 2006 roku około 70% stanowiły przychody w
EURO oraz na bazie cen indeksowanych relacją EUR/PLN.
Średni kurs EURO Narodowego Banku Polskiego w okresie I kwartału br. wynosił 3,8456 PLN, w I
kwartale 2005 r. – 4,0153 PLN. Spadek średniego kursu EUR w okresie I kwartału 2006 r. w
stosunku do I kwartału 2005 r. wyniósł 4,23 %. PowyŜsze miało wpływ na wartość sprzedaŜy
ogółem i poziom marŜy brutto ze sprzedaŜy. Negatywne skutki kształtowania się relacji kursowych
zostały zrekompensowane poprzez zwiększenie skali prowadzonej działalności gospodarczej
oraz dalszą optymalizację kosztów wytworzenia. Poziom marŜy brutto za I kwartał bieŜącego roku
wzrósł o 13,63 % a zysk ze sprzedaŜy o 55,96 % w stosunku do I kwartału roku 2005. Wzrost o
56,86 % wykazał zysk z działalności operacyjnej. Zysk brutto wzrósł o 49,02 % a netto o 8,40 %.
DuŜa róŜnica między wzrostem zysku brutto a zyskiem netto wynika ze wzrostu podatku
dochodowego odroczonego, który za I kwartał br. wyniósł 491 tys. zł., w analogicznym okresie
2005 r. 10 tys. zł. Wzrost podatku dochodowego odroczonego wynika ze spadku aktywów
odroczonych z tyt. tego podatku będącego efektem odliczania z osiąganego dochodu strat z lat
ubiegłych.
W Spółce w okresie I kwartału br. utworzono rezerwy na łączną kwotę 101 tys. zł. Utworzenie
rezerw dot.: naleŜności w wys. 15 tys. zł., nagród jubileuszowych w wys. 43 tys. zł., prowizji
eksportowej w wys. 16 tys. zł., podatku odroczonego w wys. 17 tys. zł. i innych kosztów w wys. 10
tys. zł. Dokonano równieŜ odpisu aktualizującego zapasy na wartość 33 tys. zł.
Rozwiązano w okresie I kwartału rezerwę na urlopy na wartość 110 tys. zł. a wykorzystano
rezerwę na koszty braków jakościowych w kwocie 77 tys. zł. i badanie bilansu w kwocie 24 tys. zł.
3. W okresie I kwartału br. nie wystąpiły zdarzenia o nietypowym charakterze, które mogłyby
wpłynąć na osiągnięte wyniki finansowe Spółki zaprezentowane w niniejszym raporcie.
4. Nie wystąpiły zjawiska cykliczności i sezonowości działalności.
5. Nie miały miejsca emisja akcji, wykup i spłata dłuŜnych i kapitałowych papierów wartościowych.
6. Nie wypłacano teŜ w bieŜącym roku dywidendy. Uchwałą Nr 6 /2006 Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia Akcjonariuszy zysk netto Spółki Akcyjnej Odlewnie Polskie za rok 2005 w całości
został przeznaczony na pokrycie strat z lat ubiegłych.
7. W okresie od stycznia 2006 r. do dnia przekazania niniejszego raportu w Spółce Odlewnie
Polskie wystąpiły następujące zdarzenia mające wpływ na jej sytuację majątkową i finansową:
-

-

w dniu 30 stycznia 2006 roku Spółka Akcyjna Odlewnie Polskie podpisała z Bankiem BPH Spółką
Akcyjną w Krakowie aneks nr 3 do umowy nr 4/CK/2005 o kredyt w rachunku bieŜącym z dnia 25
lutego 2005 r. Aneks dotyczy prolongaty kredytu z 31 stycznia 2006 r. do 31 stycznia 2007 r.,
obniŜenia oprocentowania z „1M WIBOR + 1,0 p. p. marŜy” na „1M WIBOR + 0,75 p. p. marŜy”
oraz zmiany zabezpieczenia dot. zwiększenia kwoty zapasów z 3.000 tys. PLN do 3.500 tys. PLN
i przelewu wierzytelności z trzech do pięciu odbiorców Spółki: FME INDUCTA S.A. Bielsko-Biała,
TYCO Waterworks Polska Sp. z o. o. Świętochłowice, AVK Polska Sp. z o. o. Pniewy, PHZ VEGA
W Warszawie, KORPO Sp. z o. o. w Jaworze,
w dniu 30 stycznia 2006
roku Spółka złoŜyła do Ministerstwa Gospodarki w Warszawie
wniosek o dofinansowanie realizacji projektu inwestycyjnego w ramach Sektorowego Programu
Operacyjnego działanie 2.2.1 Wsparcie dla przedsiębiorstw dokonujących nowych inwestycji.

-

-

-

-

-

-

-

-

Wniosek obejmuje częściowe refinansowanie zadań objętych planem „WdroŜenia Zintegrowanego
Systemu Topienia i Obróbki Pozapiecowej Stopów śeliwa”. Całkowity koszt realizacji
projektu
objętego wnioskiem wynosi 9.300.000 złotych. Wartość wsparcia, o które aplikuje Spółka wynosi
2.235.000 PLN. Ponadto Spółka w ramach projektu ubiega się o dofinansowanie w kwocie
463.176 PLN na utworzenie nowych miejsc pracy,
w dniu 01 marca 2006 r. Spółka otrzymała z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej w Warszawie decyzję o pozytywnym zaopiniowaniu i zatwierdzeniu do
realizacji wniosku o dofinansowanie projektu inwestycyjnego „Automatyzacja procesu
produkcyjnego z zastosowaniem nowoczesnej technologii” w ramach Sektorowego Programu
Operacyjnego działanie 2.4 Wsparcie dla przedsięwzięć w zakresie dostosowania przedsiębiorstw
do wymogów ochrony środowiska. Oczekiwana przez Spółkę kwota refinansowania nakładów
inwestycyjnych wynosi 7.802.870,53 PLN,
w dniu 02 marca 2006 r. Deutsche Bank AG z siedzibą we Frankfurcie Niemcy na podstawie art.
69 ust.1 pkt.2 w związku z art. 87 ust. 1 pkt.1 lit. d) i art. 87 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 29 lipca
2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do
zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 184 poz. 1539)
zawiadomił Spółkę, Ŝe posiada pośrednio poprzez następujące podmioty zaleŜne: DWS Polska
TFI S.A. Warszawa 609.650 akcji spółki Odlewnie Polskie S.A co stanowi 4,795 % w kapitale
zakładowym spółki. Z akcji tych przysługuje 609.650 głosów, co stanowi 4,795 % w ogólnej liczbie
głosów na Walnym Zgromadzeniu,
w dniu 09 marca 2006 r. Zarząd Spółki poinformował, Ŝe Spółka w oparciu o analizę przychodów
ze sprzedaŜy osiągniętych w 2005 r. oraz portfela zamówień produkcji odlewniczej w kraju i umów
o dzieło realizowanych na terenie Niemiec, w części przypadającej do realizacji w 2006 r. dokonała
korekty prognozowanych przychodów ze sprzedaŜy na rok 2006. Najbardziej prawdopodobną
wartość przychodów ze sprzedaŜy Zarząd oszacował na poziomie 116.200 tys. PLN. Wzrost
skorygowanej wartości prognozowanych przychodów ze sprzedaŜy do kwoty 116.200 tys. PLN w
stosunku do opublikowanej w Prospekcie Emisyjnym w kwocie 92.472 tys. PLN wynosi 25,67 %,
w dniu 22 marca 2006 r. Zarząd Spółki podał do publicznej wiadomości, Ŝe na podstawie art. 395 i
399 par. 1 Kodeksu Spółek Handlowych zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy,
które odbędzie się w dniu 18 kwietnia 2006 r., o godz. 10,00 w siedzibie Spółki w Starachowicach,
Al. Wyzwolenia 70, podając porządek jego obrad,
w dniu 28 marca 2006 r. Spółka otrzymała stanowisko Ministerstwa Gospodarki o pozostawieniu
złoŜonego w dniu 30 stycznia 2006 r. wniosku Spółki o dofinansowanie realizacji projektu
inwestycyjnego „WdroŜenie Zintegrowanego Systemu Topienia i Obróbki Pozapiecowej Stopów
śeliwa” w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego działanie 2.2..1 Wsparcie dla
Przedsiębiorstw dokonujących nowych inwestycji bez rozpatrzenia. W związku z powyŜszym
Zarząd poinformował, Ŝe Spółka złoŜy wniosek ponownie w najbliŜszej rundzie aplikacyjnej, tj.
01 – 30 czerwca 2006 r.,
w dniu 29 marca 2006 r. Zarząd Spółki poinformował, Ŝe zmienia datę przekazania raportu
rocznego Spółki za rok 2005 z dnia 22 maja 2006 r. na dzień 31 marca 2006 r.,
w dniu 05 kwietnia 2006 r. Zarząd Spółki przekazał do publicznej wiadomości treść projektów
uchwał dotyczących Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na dzień
18 kwietnia 2006 r.,
w dniu 12 kwietnia 2006 r. Zarząd Spółki przekazał listę akcjonariuszy uprawnionych do wzięcia
udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy,
w dniu 14 kwietnia 2006 r. Zarząd Spółki poinformował, Ŝe w dniu 13 kwietnia 2006 r. Spółka
otrzymała zwrotnie podpisaną umowę z kontrahentem niemieckim na wykonanie usługi obróbki
stali Ŝelbetowej w jego obiektach fabrycznych na kwotę 1.007.950 EUR, co w przeliczeniu według
średniego kursu ustalonego przez NBP stanowi kwotę 3.966.686,43 PLN. Umowa będzie
realizowana w okresie od 01 lipca 2006 r. do dnia 21 grudnia 2007 r.,
w dniu 18 kwietnia 2006 r. odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki
Akcyjnej Odlewnie Polskie, które:
 zatwierdziło sprawozdanie Zarządu i sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2005,
 zatwierdziło sprawozdanie Rady Nadzorczej z jej działalności za okres od 01 stycznia 2005 r.
do dnia 31 grudnia 2005 r.,
 udzieliło absolutorium Przewodniczącemu i Członkom Rady Nadzorczej z wykonania
obowiązków,
 udzieliło Prezesowi i Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków,
 podjęto uchwałę o przeznaczeniu zysku osiągniętego w Spółce za rok 2005 na pokrycie strat z
lat ubiegłych,



-

-

-

podjęto uchwałę o zmianie Statutu Spółki i upowaŜniono Radę Nadzorczą do ustalenia
jednolitego tekstu Statutu z uwzględnieniem uchwalonych zmian,
 podjęto uchwały o powołaniu Członków Rady Nadzorczej na następną kadencję i ustaleniu
zasad pełnienia funkcji przez Członków Rady,
 podjęto uchwałę o przyjęciu oświadczenia Zarządu Spółki w sprawie przestrzegania dobrych
praktyk,
w dniu 19 kwietnia 2006 r. Zarząd Spółki poinformował, Ŝe Rada Nadzorcza na posiedzeniu
w dniu 18 kwietnia 2006 r. ustaliła tekst jednolity Statutu Spółki, uwzględniający zmiany
wprowadzone uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki w dniu
18 kwietnia 2006 r.,
w dniu 25 kwietnia 2006 r. Zarząd Spółki został poinformowany przez Handlowy Zarządzanie
Aktywami S.A. z siedzibą w Warszawie, Ŝe w wyniku transakcji kupna na rynku regulowanym
w dniu 21 kwietnia 2006 r. nabyła ona na rachunki klientów, w tym na rachunki Funduszu
Inwestycyjnego Otwarty CitiAkcji i Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwarty CitiSenior
z siedzibą w Warszawie łącznie 650.000 akcji Spółki Akcyjnej Odlewnie Polskie, dla których
Handlowy Zarządzanie Aktywami S.A. jako zarządzający moŜe w ich imieniu wykonywać prawo
głosu. W wyniku nabycia akcji Handlowemu Zarządzanie Aktywami S.A. z siedzibą w Warszawie
przysługuje 650.000 głosów na WZ Spółki, co stanowi 5,11 % ogólnej liczby akcji i głosów,
w dniu 26 kwietnia 2006 r. Zarząd Spółki został poinformowany przez Spółkę OP INVEST
Sp. z o.o. w Starachowicach, Ŝe w dniu 21 kwietnia 2006 r. Sp. z o.o. OP INVEST zbyła w dwóch
transakcjach pakietowych 765.000 akcji Odlewni Polskich S.A. Przed sprzedaŜą Spółka
OP INVEST Sp. z o.o. posiadała 6.308.000 akcji, co stanowiło 49,62 % ogólnej liczby akcji i dawało
tyle samo głosów na Zgromadzeniu Spółki. W wyniku sprzedaŜy Spółka OP INVEST Sp. z o.o.
posiada 5.543.000 akcje Spółki Akcyjnej Odlewni Polskich co stanowi 43,60 % akcji w jej kapitale
zakładowym i daje tyle samo głosów na Walnym Zgromadzeniu. Jednocześnie Zarząd Spółki OP
INVEST podtrzymał wcześniejsze deklaracje o długoterminowym zaangaŜowaniu inwestycyjnym
W akcje Spółki Akcyjnej Odlewnie Polskie i zapewnił, Ŝe nie będzie dalej zbywał posiadanych
akcji.

8. W okresie od stycznia do marca br. nie wystąpiły zmiany w strukturze Spółki w wyniku połączenia
jednostek gospodarczych, przejęcia lub sprzedaŜy jednostek, inwestycji długoterminowych,
podziału, restrukturyzacji i zaniechania działalności.

Na koniec marca br. wystąpiły w Spółce zobowiązania warunkowe na kwotę 120.000 PLN, ich
wartość uległa zmniejszeniu o 129.000 PLN w stosunku do zobowiązań wykazanych na koniec roku
2005 i dot. wygaśnięcia zobowiązania z tyt. udzielonego poręczenia Spółce OP INVEST Sp. z o.o. w
Starachowicach na rzecz Banku BPH S.A. Centrum Korporacyjne w Kielcach z tyt. udzielenia tej
Spółce przez Bank kredytu w kwocie 129.000 PLN. Z uwagi na spłatę kredytu przez Spółkę OP
INVEST w dniu 2 stycznia br. zobowiązanie warunkowe na kwotę 129.000 PLN z tym dniem wygasło.

