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„POZOSTAŁE INFORMACJE” 
 
1. Wybrane dane finansowe zaprezentowano na stronie 1 raportu. 

Do przeliczenia pozycji rachunku zysków i strat w części „Wybrane dane finansowe” przyjęto 
średni kurs EUR (1 EUR=3,8991 PLN) obliczony w oparciu o średnie kursy ogłoszone przez NBP 
na ostatni dzień miesięcy od I - XII.2006 r. Natomiast do przeliczenia pozycji aktywów i pasywów 
zastosowano kurs średni NBP z 29.12.2006 r. tj. 1 EUR = 3,8312 PLN. 
Zysk na jedną akcję zwykłą wyliczono dzieląc zysk  z okresu 12 miesięcy, tj. zysk  za 2006 r. 
przez średnią waŜoną liczbę akcji zwykłych  w okresie. Wartość księgową na jedną akcję 
wyliczono dzieląc kapitał własny przez średnią waŜoną liczbę akcji. Średnia waŜona liczba akcji to 
liczba akcji zwykłych występujących  w ciągu danego okresu tj. liczba akcji na początek danego 
okresu, skorygowana o liczbę akcji zwykłych odkupionych lub wyemitowanych w ciągu tego 
okresu waŜona wskaźnikiem odzwierciedlającym okres występowania tych akcji. Wskaźnik 
odzwierciedlający okres występowania  akcji jest to liczba dni, przez jaką określone akcje 
występują, do całkowitej liczby dni w danym okresie. 
Z uwagi na brak elementów rozwadniających akcje zwykłe w niniejszym raporcie nie prezentujemy 
rozwodnionego zysku i wartości księgowej na jedną akcję. 

  
2. W oparciu o analizę poziomu przychodów ze sprzedaŜy osiągniętych przez Spółkę  za 2005 rok 

oraz portfela zamówień na rok 2006, Spółka w miesiącu marcu 2006 roku dokonała korekty 
prognozowanej wartości przychodów ze sprzedaŜy na 2006 rok z kwoty  92.472 tys. zł na kwotę 
116.200 tys. zł, co stanowiło wzrost o ok. 25,66 %. Faktyczne wykonanie przychodów ze 
sprzedaŜy stanowi 110,03 % w stosunku do przychodów osiągniętych w 2005 r. i jest niŜsze o 
2,55 % od skorygowanej wartości prognozy. 

 
3. Akcjonariuszami posiadającymi co najmniej 5 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu 

Spółki   Odlewnie Polskie S.A.  są: 
 

-  OP INVEST Sp. z o.o. w Starachowicach, Al. Wyzwolenia 70, która na koniec I kwartału posiadała 
6.308.000 akcji Odlewni Polskich SA co stanowiło 49,62 % ogółu akcji i tyleŜ samo głosów na 
Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. Po dniu 21 kwietnia 2006 r. posiada 5.543.000 akcje tj. 
43,60 % ogółu akcji  i tyle samo głosów na Walnym Zgromadzeniu. 

-  Handlowy Zarządzanie Aktywami S.A. w Warszawie posiadająca 650.000 szt. akcji co stanowi  
5,11 % ogółu akcji i tyleŜ samo głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. 

-   OPERA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (OPERA FNP SFIO, OPERA NGOSFIO i 
OPERA FIZ) w Warszawie posiadająca 639.973 akcje tj. 5,03 % ogółu akcji i tyle samo głosów na 
Walnym Zgromadzeniu. 

    
4. W okresie od stycznia do grudnia  Spółka nie otrzymała  informacji o zmianach w stanie 

posiadania akcji przez osoby zarządzające i nadzorujące. Aktualnie Wiceprezes Zarządu Pan 
Leszek Walczyk posiada 462.683 akcje Odlewni Polskich S.A. co stanowi 3,64 % w kapitale 
zakładowym Spółki i tyle samo głosów na Walnym Zgromadzeniu. Wykonując postanowienia 
Uchwały Nr 2/2004 NWZA Odlewnie Polskie S.A. z dnia 05.08.2004 r. w sprawie przyjęcia zasad 
programu opcji menadŜerskich Spółka zawarła w dn. 28.01.2005 r. umowy opcji z Członkami 
Zarządu. Zgodnie z zawartymi umowami Spółka  złoŜy do dnia 28 grudnia 2008 r. nieodwołalną 
ofertę nabycia akcji Spółki zakupionych przez Spółkę w ramach programu opcji menadŜerskich : 
 
Panu Prezesowi Zarządu  Zbigniewowi Rondudzie         50.000 akcji,  
Panu Wiceprezesowi Zarządu Leszkowi Walczykowi      50.000 akcji, 
Panu Wiceprezesowi Zarządu Ryszardowi Pisarskiemu  50.000 akcji. 

 
5. Na koniec miesiąca grudnia nie toczyły się przed sądami, organami  właściwymi dla postępowania 

arbitraŜowego lub organami administracji publicznej postępowania dot. zobowiązań i naleŜności, 
których wartość przekraczałaby 10 % kapitałów własnych. 
Na dzień 31.12.2006 r. nie zostały zakończone wszczęte przed sądami postępowania dotyczące 
naleŜności na wartość 124 tys. PLN. 

 
6. Spółka nie zawierała w okresie 12 miesięcy 2006 r. transakcji  nietypowych i nierutynowych  z 

podmiotami powiązanymi.  
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7. Wykazana w zobowiązaniach pozabilansowych wartość udzielonych  gwarancji i poręczeń w 
łącznej kwocie  120 tys. PLN. dotyczy: 

- udzielonego w dniu 07 lipca 2004 r. poręczenia  zobowiązań Spółki Instytut WdroŜeń i Technologii 
IWIT Sp. z o.o. w Starachowicach na wartość 120 tys. PLN.  wobec Koneckiego  Stowarzyszenia 
Wspierania Przedsiębiorczości w Końskich z tyt. udzielonej poŜyczki na  działalność gospodarczą 
IWIT. Termin obowiązywania poręczenia  30.11.2007 r. 

 
 
8. Poza wymienionymi w pkt. 7 „Informacji dodatkowej” zdarzeniami, które są istotne dla oceny 

sytuacji majątkowej, finansowej, wyniku finansowego i ich zmian w przyszłości , inne zdarzenia nie 
wystąpiły. 

 
9. Na osiągane wyniki Spółki w perspektywie kolejnych miesięcy   będą miały wpływ:  
 
-   realizacja zawartych umów w ramach działalności produkcyjnej w Polsce i usługowej w 

Niemczech oraz wzrost skuteczności akwizycyjnej w tym zakresie, 
-     kształtowanie się kursów walut obcych (głównie EURO) wobec PLN, 
-   kształtowanie się cen podstawowych surowców i materiałów uŜywanych do produkcji, w tym 

przede wszystkim cen surówek odlewniczych i złomu, 
-   realizacja zadań inwestycyjnych dotyczących „WdroŜenia Zintegrowanego Systemu Topienia i 

Obróbki Pozapiecowej Stopów śelaza” . 
 
 


