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Treść raportu:

Zarząd ZPUE S.A. z siedzibą we Włoszczowie (dalej jako „Spółka”) dokonuje korekty jednostkowego 

sprawozdania finansowego stanowiącego załącznik do jednostkowego raportu rocznego Spółki za rok obrotowy 

2012.

Zarząd Spółki wskazuje, iż w treści załącznika jednostkowe sprawozdanie finansowe omyłkowo nie została 

zamieszczona informacja w zakresie długoterminowych aktywów finansowych w brzmieniu:

„Długoterminowe aktywa finansowe

Na dzień bilansowy spółka ZPUE SA posiada:

• 28 udziałów w firmie: Przedsiębiorstwo Aparatów  i Konstrukcji Energetycznych ZMER Sp. z o.o. 

w Kaliszu o wartości łącznej 47 600,00 zł. Posiadane przez ZPUE SA udziały stanowią 3,92% kapitału 

zakładowego oraz uprawniają do 3,92% głosów w ogólnej liczbie głosów na WZA. ZPUE SA otrzymała w roku 

2012 od spółki: Przedsiębiorstwo Aparatów i Konstrukcji Energetycznych ZMER Sp. z o.o. 

w Kaliszu  ZMER dywidendę za rok obrotowy 2011 w wysokości 2,5 tys. zł. 

• 14 986 udziałów ZPUE Gliwice sp. z o.o., stanowiących 99,91% kapitału zakładowego tej spółki 

i dających prawo do wykonywania 99,91% głosów na zgromadzeniu wspólników ZPUE Gliwice 

sp. z o.o. Wartość nabytych udziałów wynosi 12 119 tys. zł. Kapitał zakładowy ZPUE Gliwice sp. z o.o. wynosi 

1.500.000,00 PLN i dzieli się na 15.000 udziałów po 100,00 PLN każdy.

• 1 870 439 akcji Elektromontaż-1 Katowice S.A., stanowiących 99,32% kapitału zakładowego tej spółki oraz 

uprawniających Spółkę do wykonywania 99,32% głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy 

Elektromontaż-1 Katowice S.A. Wartość nabytych udziałów wynosi: 26 074 tys. zł., 

a po uwzględnieniu wyceny dokonanej przez niezależnego biegłego rewidenta wartość nabytych udziałów 

wynosi: 34 026 tys. zł. Kapitał zakładowy Elektromontaż-1 Katowice S.A. wynosi 6.628.902,72 PLN i dzieli się na 

1.883.211 akcji po 3,52 PLN każdy. 

• 12 udziałów ZPUE Tools Sp. z o.o., stanowiących 100% kapitału zakładowego tej spółki oraz uprawniających 

Spółkę do wykonywania 100% głosów na zgromadzeniu wspólników ZPUE Tools Wartość nabytych udziałów 

wynosi: 17 677 tys. zł a po uwzględnieniu wyceny dokonanej przez niezależnego biegłego rewidenta wartość 

nabytych udziałów wynosi: 23 063 tys. zł. Kapitał zakładowy ZPUE Tools Sp. z o.o. wynosi 60.000,00 PLN i dzieli 

się na 12 udziałów po 5.000,00 PLN każdy. 

• 300 udziałów ZPUE Poles Sp. z o.o., stanowiących 100% kapitału zakładowego tej spółki oraz uprawniających 

Spółkę do wykonywania 100% głosów na zgromadzeniu wspólników. Wartość nabytych udziałów wynosi: 13 529 

tys. zł a po uwzględnieniu wyceny dokonanej przez niezależnego biegłego rewidenta wartość nabytych udziałów 

wynosi: 17 653 tys. zł. Kapitał zakładowy ZPUE Poles Sp. z o.o. wynosi 15.000,00 PLN i dzieli się na 300 

udziałów po 50,00 PLN każdy. 

•  Udział w spółce „Zawod błocznych kompliektnych transformatorowych podstacij” OOO w Osiedlu Tołmaczewo 

(obwód Leningradzki, Federacja Rosyjska), stanowiący 51% kapitału zakładowego tej spółki oraz uprawniający 

ZPUE S.A. do wykonywania 51% głosów na zgromadzeniu wspólników tej spółki. Wartość nabytego udziału 

wynosi 1 131 tys. złotych. Kapitał zakładowy spółki: „Zawod błocznych kompliektnych transformatorowych 

podstacij” OOO wynosi 10.000,00 rubli.

• Udział w spółce „Promyszliennyje inwiesticii” OOO w Osiedlu Tołmaczewo (obwód Leningradzki, Federacja 

Rosyjska, stanowiący 51% kapitału zakładowego tej spółki oraz uprawniający ZPUE S.A. do wykonywania 51% 

głosów na zgromadzeniu wspólników tej spółki. Wartość nabytych udziałów wynosi: 7 231 tys. złotych. Kapitał 

zakładowy spółki „Promyszliennyje inwiesticii” OOO wynosi 85.000.000,00 rubli.

• Udział w spółce ZPUE Ukraina Sp. z o.o. (obwód dniepropietrowski, Ukraina), stanowiący 80% kapitału 

zakładowego tej spółki oraz uprawniający ZPUE S.A. do wykonywania 80% głosów na zgromadzeniu wspólników 
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tej spółki. Wartość nabytych udziałów wynosi: 37 tys. złotych. Kapitał zakładowy spółki ZPUE Ukraina Sp. z o.o 

wynosi 8 000,00 euro.

• Udział w spółce ZPUE Trade, s.r.o. (ZPUE Trade) w Napajedla (Republika Czeska), stanowiący 73,33% 

kapitału zakładowego tej spółki oraz uprawniający ZPUE S.A. do wykonywania 73,33% głosów na zgromadzeniu 

wspólników tej spółki. Wartość nabytych udziałów wynosi: 442 tys. złotych. Kapitał zakładowy spółki wynosi 

210.000,00 CZK. 

• Udział w spółce ZPUE Balkani, EOOD (ZPUE Bałkany) w Sofii (Republika Bułgarii),stanowiący 100% kapitału 

zakładowego tej spółki oraz uprawniający ZPUE S.A. do wykonywania 100% głosów na zgromadzeniu 

wspólników tej spółki. Kapitał zakładowy spółki wynosi 300 BGN. Wartość nabytych udziałów wynosi: 1 tys. zł.

 • 120 udziałów w spółce ZPUE Usługi Sp. z o.o. stanowiących 100% kapitału zakładowego tej spółki oraz 

uprawniających Spółkę do wykonywania 100% głosów na zgromadzeniu wspólników ZPUE Usługi Sp. z o.o. 

Wartość nabytych udziałów wynosi: 6 tys. zł. Kapitał zakładowy ZPUE Usługi 

Sp. z o.o. wynosi 6 tys.zł. i dzieli się na 120 udziałów po 50 zł. każdy.”

 
Przy czym Zarząd Spółki wskazuje, iż omyłkowo nie ujęte, w przywołanym załączniku do raportu, informacje 

zostały uwzględnione w punkcie 2 „Powiązania organizacyjne i kapitałowe” Sprawozdania Zarządu z działalności 

spółki ZPUE S.A stanowiącego załącznik do jednostkowego raportu rocznego za rok obrotowy 2012. 

Skorygowane jednostkowe sprawozdanie finansowe stanowi załącznik do niniejszego raportu.
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