„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 sprawozdania finansowego za I półrocze 2006 roku.
2. W okresie IV kwartałów 2006 roku w porównaniu do analogicznego okresu 2005 roku Spółka
odnotowała 110 % dynamikę przychodów, będącą wynikiem wzrostu poziomu produkcji
odlewniczej w kraju i usług świadczonych na terenie Niemiec w ramach realizowanych umów o
dzieło z kontrahentami niemieckimi w branŜy odlewniczej i metalowej.
Około 70% przychodów Spółki stanowiły przychody osiągnięte w EURO oraz PLN na bazie cen
indeksowanych relacją EUR/PLN.
Na poziom przychodów ogółem osiągniętych przez Spółkę w okresie 12 miesięcy 2006 r. w
stosunku do 12 miesięcy 2005 r. negatywny wpływ miała aprecjacja PLN w stosunku do EUR.
Średni kurs NBP za IV kwartały 2006 r. wynosił 3,8991 PLN/EUR i był o 2,9 % niŜszy od
średniego kursu NBP za IV kwartały 2005 r., który wynosił 4,0114 PLN/EUR. Za sam IV kwartał
2006 r. średni kurs EUR był niŜszy o 1,9 % w stosunku do średniego kursu EUR za analogiczny
okres 2005 r. Negatywne dla Spółki skutki aprecjacji zostały częściowo zrekompensowane
zwiększeniem skali prowadzonej działalności gospodarczej, szczególnie widocznym w IV
kwartale 2006 r. w którym to przychody ze sprzedaŜy były wyŜsze o 13,24 % w stosunku do
osiągniętych w IV kwartale 2005 r. Osiągnięta marŜa brutto w IV kwartale 2006 r. była wyŜsza o
3,86 % w stosunku do osiągniętej w 2005 r. Na wysokość marŜy brutto na sprzedaŜy a w
konsekwencji na wysokość wyników z działalności operacyjnej, brutto i netto, znacząco wpłynął
wzrost amortyzacji o kwotę 1.205 tys. zł. wyŜszą w stosunku do jej wielkości z 2005 r. Fakt ten
związany jest z przekazaniem na majątek instalacji przemysłowych zrealizowanych w ramach I
etapu wieloletniego planu inwestycyjnego „Kompleksowa modernizacja i automatyzacja procesów
produkcyjnych z wykorzystaniem najlepszych technik”. Ze względu na złoŜoność procesu
uruchamiania nowej produkcji odlewniczej wzrost amortyzacji nie został w 2006 r.
zrekompensowany wzrostem przychodów ze sprzedaŜy produkcji odlewniczej. Ponadto kwota 199
tys. zł. obciąŜyła koszty bieŜące 2006 r. a związana była z realizacją prac remontowych
towarzyszących II etapowi realizowanego programu inwestycyjnego pn .”Zintegrowany system
topienia obróbki pozapiecowej stopów Ŝelaza”.
W Spółce w okresie IV kwartałów 2006 r. utworzono rezerwy na łączną kwotę 1482 tys. zł.
Utworzenie rezerw dot.: naleŜności w wys. 111 tys. zł., urlopów w wys. 190 tys. zł., nagród
jubileuszowych w wys. 43 tys. zł., prowizji eksportowej w wys. 16 tys. zł., koszty braków
jakościowych w wys. 606 tys. zł., badanie bilansu w wys. 73 tys. zł., podatku odroczonego w wys.
202 tys. zł. i innych kosztów w wys. 241 tys. zł. Dokonano równieŜ odpisu aktualizującego zapasy
na
wartość
118
tys.
zł.
Rozwiązano w okresie IV kwartałów rezerwę na urlopy na wartość 110 tys. zł., na naleŜności na
wartość 128 tys. zł. i inne koszty w wys. 45 tys. zł. a wykorzystano rezerwę na koszty braków
jakościowych w kwocie 503 tys. zł. i badanie bilansu w kwocie 39 tys. zł.
3. W okresie IV kwartałów 2006 r. zdarzeniem o nietypowym charakterze, które wpłynęło na
osiągnięte wyniki finansowe Spółki zaprezentowane w niniejszym raporcie było ujawnienie w
wyniku przeprowadzonego na dzień 30.06.2006 r. i 31.08.2006 r. spisu z natury, oprzyrządowań
odlewniczych i płyt podmodelowych na wartość 772 tys.zł., które zwiększyły poziom pozostałych
przychodów operacyjnych. Koszty oprzyrządowań i płyt były sukcesywnie ponoszone w okresie
realizacji planu kompleksowej modernizacji i automatyzacji procesu produkcyjnego.
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 2006 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.
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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 obejmował częściowe refinansowanie zadań objętych planem „WdroŜenia
Zintegrowanego Systemu Topienia i Obróbki Pozapiecowej Stopów śeliwa”. Całkowity koszt
realizacji projektu objętego wnioskiem wynosił 9.300.000 złotych. Wartość wsparcia, o które
aplikowała Spółka wynosiła 2.235.000 PLN. Ponadto Spółka w ramach projektu ubiegała 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
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 wynosiła 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 wynosił 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.,
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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,
 podjęło uchwałę o przeznaczeniu zysku osiągniętego w Spółce za rok 2005 na pokrycie strat z
lat ubiegłych,
 podjęło uchwałę o zmianie Statutu Spółki i upowaŜniono Radę Nadzorczą do ustalenia
jednolitego tekstu Statutu z uwzględnieniem uchwalonych zmian,
 podjęło uchwały o powołaniu Członków Rady Nadzorczej na następną kadencję i ustaleniu
zasad pełnienia funkcji przez Członków Rady,
 podjęło 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,
w dniu 04 maja 2006 r. Spółka otrzymała zwrotnie dwie podpisane umowy z kontrahentami
niemieckimi na wykonanie usługi oczyszczania odlewów w ich obiektach fabrycznych na łączną
kwotę 493.000 EUR, co w przeliczeniu według średniego kursu ustalonego przez NBP stanowi
1.884.690,00 PLN. Umowy realizowane będą od maja 2006 r. do maja 2007 r.,
w dniu 11 maja 2006 r. Zarząd Spółki podał do wiadomości, Ŝe w dniu 10 maja 2006 r. został
poinformowany przez OPERA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., iŜ w wyniku nabycia
akcji Odlewni Polskich S.A. (OPERA FNP SFIO, OPERA NGOSFIO i OPERA FIZ), według stanu
na dzień 04 maja 2006 r. fundusze posiadały 639.973 akcje, stanowiące 5,03 % kapitału
zakładowego Spółki i uprawniające do 639.973 głosów, co stanowi 5,03 % ogólnej liczby głosów
na Walnym Zgromadzeniu Spółki,
w dniu 05 czerwca 2006 r. Spółka ponownie 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 obejmował częściowe refinansowanie zadań objętych planem „WdroŜenia
Zintegrowanego Systemu Topienia i Obróbki Pozapiecowej Stopów śeliwa”. Całkowity koszt
realizacji projektu objętego wnioskiem wynosił 11.490.000,00 PLN. Wartość wsparcia, o które
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aplikowała Spółka wynosił 2.840.000,00 PLN. Ponadto Spółka w ramach projektu ubiegała się o
dofinansowanie w kwocie 473.664 PLN na utworzenie nowych miejsc pracy,
w dniu 19 czerwca 2006 r. Spółka podpisała zwrotnie umowę z kontrahentem niemieckim na
wykonanie usługi oczyszczania odlewów w jego obiektach fabrycznych na kwotę 773.500 EUR, co
w przeliczeniu według średniego kursu ustalonego przez NBP stanowi kwotę 3.121.072,00 PLN.
Umowa realizowana będzie w okresie od 01 lipca 2006 r. do 31 marca 2007 r.,
w dniu 23 czerwca 2006 r. Spółka zwrotnie podpisała umowę o dzieło z kontrahentem niemieckim
na wykonanie zbiornika ze stali szlachetnej w jego obiektach fabrycznych na kwotę 584.300 EUR,
co w przeliczeniu według średniego kursu ustalonego przez NBP stanowi kwotę 2.399.253 PLN.
Umowa realizowana będzie w okresie od 26 czerwca 2006 r. do 31 grudnia 2006 r.,
w dniu 27 czerwca 2006 r. Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę w sprawie wyboru podmiotu
uprawnionego do badania sprawozdania Spółki. Podmiotem uprawnionym do przeprowadzenia
badania sprawozdania finansowego Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE za rok 2006 oraz
przeglądu sprawozdania finansowego Spółki sporządzonego na dzień 30.06.2006 r. jest Spółka
Zespół Usług Finansowo-Księgowych Stowarzyszenia Księgowych w Polsce BILANS-SERVIS Sp.
z o.o. z siedzibą w Kielcach, ul. Zagnańska 84 a, wpisana na listę Krajowej Izby Biegłych
Rewidentów pod nr 1351,
w dniu 17 lipca 2006 r. Spółka podpisała z Zespołem Usług Finansowo-Księgowych
Stowarzyszenia Księgowych w Polsce BILANS-SERVIS Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach, ul.
Zagnańska 84 A umowę na dokonanie przeglądu raportu półrocznego Odlewnie Polskie S.A.
sporządzonego na dzień 30.06.2006 r. oraz przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego
za 2006 rok,
w dniu 2 sierpnia 2006 r. Spółka zwrotnie podpisała umowę z kontrahentem niemieckim na
usługowe wykonanie produkcji odlewniczej w jego obiektach fabrycznych na kwotę 312.500 EUR,
co w przeliczeniu według średniego kursu ustalonego przez NBP stanowi kwotę 1.230.156 PLN.
Umowa realizowana będzie w okresie od 1 sierpnia do 31 grudnia 2006 roku,
w dniu 30 sierpnia 2006 roku Spółka podpisała umowę z Narodowym Funduszem Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie o dofinansowanie w wysokości 7.802.870,53 PLN
projektu inwestycyjnego „Odlewnie Polskie – Automatyzacja Procesu Produkcyjnego z
Zastosowaniem Nowoczesnej Technologii” realizowanego w ramach Sektorowego Programu
Operacyjnego Wzrost konkurencyjności Przedsiębiorstw, Priorytet 2, Działanie 2.4 w zakresie
dostosowania Spółki do wymogów ochrony środowiska. W dniu 31 sierpnia 2006 roku Spółka
złoŜyła wniosek o płatność w związku z zawartą umową o dofinansowanie w wysokości
7.646.609,58 PLN. Zawarcie umowy i złoŜenie wniosku o płatność zakończyło proces aplikacji o
częściowe refinansowanie nakładów poniesionych przez Spółkę w ramach projektu
inwestycyjnego „Odlewnie Polskie – Automatyzacja Procesu Produkcyjnego z Zastosowaniem
Nowoczesnej Technologii”,
w dniu 26 września 2006 r. Spółka zwrotnie podpisała dwie umowy z kontrahentem niemieckim,
jedną na wykonanie usługi oczyszczania odlewów w jego obiektach fabrycznych na kwotę
380.500 EUR, co w przeliczeniu według średniego kursu NBP stanowi kwotę 1.508.683 PLN,
drugą na wykonanie usług spawalniczo – ślusarskich w jego obiektach fabrycznych na kwotę
235.676 EUR, co w przeliczeniu według średniego kursu ustalonego przez NBP stanowi kwotę
934.455 PLN. Obydwie umowy realizowane będą w okresie od września 2006 roku do 30
września 2007 roku. W tym samym dniu Spółka otrzymała zwrotnie podpisaną przez kontrahenta
niemieckiego umowę na wykonanie usługi obróbki stali Ŝelbetowej w jego obiektach fabrycznych
na kwotę 650.880 EUR, co w przeliczeniu według średniego kursu ustalonego przez NBP stanowi
kwotę 2.580.739 PLN. Umowa realizowana będzie w okresie od 1 października 2006 roku do 30
września 2008 roku,
w dniu 28 września 2006 roku Spółka zwrotnie podpisała umowę z kontrahentem niemieckim na
wykonanie usługi oczyszczania odlewów w jego obiektach fabrycznych na kwotę 500.000 EUR, co
w przeliczeniu według średniego kursu ustalonego przez NBP stanowi kwotę 1.991.200 PLN.
Umowa będzie realizowana w okresie od 1 października 2006 roku do 30 września 2007 roku,
w dniu 2 października 2006 r. Zarząd Spółki poinformował, Ŝe w związku z wypełnieniem
wszystkich postanowień umowy Nr WKP_1/2.4.1/2/2005/7/33/u o dofinansowanie projektu
inwestycyjnego: „Odlewnie Polskie – Automatyzacja Procesu Produkcyjnego z Zastosowaniem
Nowoczesnej Technologii” realizowanego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego
Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, lata 2004-2006, Priorytet 2 Bezpośrednie wsparcie
przedsiębiorstw, Działanie 2.4 Wsparcie dla przedsięwzięć w zakresie dostosowania do wymogów
ochrony środowiska, w dniu 29 września 2006 r. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska w
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Warszawie przekazał na rachunek bankowy Odlewni Polskich S.A. dotację w łącznej wysokości
7.643.093,41 PLN stanowiącą 50 % kosztów kwalifikowanych poniesionych na powyŜszy projekt.
Na kwotę tę składa się:
- pomoc ze środków Unii Europejskiej z budŜetu Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w wysokości 5.350.165,39 PLN,
- pomoc ze środków krajowych z budŜetu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej w wysokości 2.292.928,02 PLN.
Tym samym zakończona została procedura związana z refinansowaniem nakładów
inwestycyjnych na projekt „Odlewnie Polskie – Automatyzacja Procesu Produkcyjnego z
Zastosowaniem Nowoczesnej Technologii”. Spółka Odlewnie Polskie S.A. gwarantuje trwałość
projektu w okresie minimum 5 lat od jego zakończenia. W tym okresie tj. do 2011 roku Spółka
będzie monitorować załoŜone efekty ekologiczno – ekonomiczne uzyskane w związku z realizacją
inwestycji,
w dniu 2 października 2006 roku Spółka zwrotnie podpisała umowę z kontrahentem niemieckim
na usługowe wykonanie produkcji odlewniczej w jego obiektach fabrycznych na kwotę 1.060.200
EUR, co w przeliczeniu według średniego kursu ustalonego przez NBP stanowi kwotę 4.214.560
PLN. Umowa będzie realizowana w okresie od października 2006 roku do września 2007 roku,
w dniu 7 listopada 2006 r. Spółka otrzymała z Ministerstwa Gospodarki w Warszawie
zawiadomienia w sprawie wsparcia projektu „WdroŜenie Zintegrowanego Systemu Topienia i
Obróbki Pozapiecowej Stopów śeliwa. Na refinansowanie nakładów inwestycyjnych na powyŜszy
projekt Spółka aplikowała w ramach SPO_WKP, lata 2004-2006, działanie 2.2.1 Wsparcie dla
przedsiębiorstw dokonujących nowych inwestycji – raport bieŜący nr 20/2006 z dnia 06.06.2006 r.
Wartość przyznanego wsparcia wynosi 762.407,00 PLN,
w dniu 29 listopada 2006 r. Spółka zwrotnie podpisała dwie umowy z kontrahentem niemieckim:
jedną na wykonanie usługi oczyszczania odlewów w jego obiektach fabrycznych na kwotę
497.195,00 EUR, co w przeliczeniu wg średniego kursu NBP stanowi kwotę 1.901.025,00 PLN.
Umowa realizowana będzie w okresie od listopada 2006 r. do listopada 2007 r.,
drugą na wykonanie usługi obróbki stali Ŝelbetowej na kwotę 366.900,00 EUR, co w przeliczeniu
wg średniego kursu NBP stanowi kwotę 1.402.842,00 PLN. Umowa realizowana będzie w okresie
od stycznia 2007 r. do grudnia 2007 r.,
w dniu 29 listopada 2006 r. Zarząd Spółki podpisał z Ministerstwem Gospodarki umowę nr
9/DWP/2006 na kwotę wsparcia 762.407,00 PLN, na dofinansowanie projektu „WdroŜenie
Zintegrowanego Systemu Topienia I Obróbki Pozapiecowej Stopów śelaza” realizowanego na
podstawie ustawy z dnia 20 marca 2002 roku o finansowym wspieraniu inwestycji. Na
refinansowanie powyŜszych nakładów inwestycyjnych Spółka aplikowała w ramach SPO_WKP,
lata 2004-2006, działanie 2.2.1 Wsparcie dla przedsiębiorstw dokonujących nowych inwestycji,
w dniu 18 grudnia Spółka zwrotnie podpisała umowę z kontrahentem niemieckim na wykonanie
usługi obróbki stali Ŝelbetowej w jego obiektach fabrycznych na kwotę 388.700,00 EUR, co w
przeliczeniu wg średniego kursu NBP stanowi kwotę 1.473.173,00 PLN. Umowa realizowana
będzie w okresie od stycznia do grudnia 2007 r.,
w dniu 21 grudnia 2006 r. Spółka zwrotnie podpisała umowę z kontrahentem niemieckim na
wykonanie usługi oczyszczania odlewów w jego obiektach fabrycznych na kwotę 382.500,00
EUR, co w przeliczeniu wg średniego kursu NBP stanowi kwotę 1.453.615,00 PLN. Umowa
realizowana będzie w okresie od stycznia do grudnia 2007 r.,
w dniu 3 stycznia 2007 r. Spółka zwrotnie podpisała umowę z kontrahentem niemieckim na
wykonanie usługi obróbki stali Ŝelbetowej w jego obiektach fabrycznych na kwotę 399.500,00
EUR, co w przeliczeniu wg średniego kursu NBP stanowi kwotę 1.528.887,00 PLN. Umowa
realizowana będzie w okresie od stycznia do grudnia 2007 r.,
w dniu 4 stycznia 2007 r. Spółka zwrotnie podpisała umowę z kontrahentem niemieckim na
usługowe wykonanie produkcji odlewniczej w jego obiektach fabrycznych na kwotę 534.000,00
EUR, co w przeliczeniu wg średniego kursu NBP stanowi kwotę 2.053.497,00 PLN. Umowa
realizowana będzie w okresie od 08 stycznia do 30 czerwca 2007 r.,
w dniu 08 stycznia 2007 r. Zarząd Spółki poinformował, Ŝe Spółka na podstawie auditu, protokół
nr 052226 przeprowadzonego przez firmę TUV Rheinland Industrie Sernice GmbH uzyskała
certyfikat „Systemu Zarządzania Środowiskowego” zgodny z normą ISO 14001:2004
zaświadczający, Ŝe Spółka wprowadziła i stosuje system zarządzania w dziedzinie ochrony
środowiska w zakresie produkcji odlewów z Ŝeliwa sferoidalnego, szarego i staliwa. Certyfikat
waŜny jest do dnia 13 grudnia 2009 roku.,
w dniu 25 stycznia 2007 r. na rachunek bankowy Spółki wpłynęła z Ministerstwa Gospodarki
kwota 762.407 PLN, tytułem refinansowania części wydatków kwalifikowanych realizowanego
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projektu inwestycyjnego „WdroŜenie Zintegrowanego Systemu Topienia i Obróbki Pozapiecowej
Stopów śelaza”. Podstawą prawną refinansowania projektu jest ustawa z dnia 20 marca 2002 r. o
finansowym wspieraniu inwestycji (Dz. U. Nr 41, poz. 363 z późn. zmianami),
w dniu 25 stycznia 2007 r. Spółka otrzymała zwrotnie podpisaną umowę z kontrahentem
niemieckim – ABS GUSS GmbH &Co. KG w Kassel na wykonanie w 2007 r. odlewów elementów
trakcji kolejowej przeznaczonych na rynek brytyjski, na kwotę 1.925.400 funtów, co w przeliczeniu
wg średniego kursu NBP stanowi kwotę 11.330.979,00 PLN.,
w dniu 31 stycznia 2007 r. Spółka otrzymała zwrotnie podpisaną umowę o kredyt nieodnawialny z
Fortis Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie na kwotę 1.500.000,00 PLN. Spółce w świetle
zawartej umowy przysługuje uruchomienie całości bądź części przyznanego kredytu w terminie do
29 czerwca 2007 r. Spłata kredytu nastąpi w 52 ratach miesięcznych w terminie od dnia 30
września 2007 r. do dnia 14 stycznia 2012 r. Kredyt przeznaczony będzie na finansowanie
projektu inwestycyjnego „WdroŜenie Zintegrowanego Systemu Topienia i Obróbki Pozapiecowej
Stopów śelaza”.

8. W okresie od stycznia do grudnia 2006 r. nie wystąpiły zmiany w strukturze Spółki w wyniku
połączenia jednostek gospodarczych, przejęcia lub sprzedaŜy jednostek, inwestycji
długoterminowych, podziału, restrukturyzacji i zaniechania działalności.

Na koniec grudnia 2006 r. 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 2006 r. zobowiązanie warunkowe na kwotę 129.000 PLN z tym dniem
wygasło.
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