DODATKOWE NOTY OBJA NIAJ CE
1.

Informacje o instrumentach finansowych

Spółka nie posiada adnych instrumentów finansowych.
2.

Dane o pozycjach pozabilansowych, w szczególno ci zobowi zaniach warunkowych, w tym równie
udzielonych przez emitenta gwarancjach i por czeniach (tak e wekslowych), z wyodr bnieniem
udzielonych na rzecz jednostek powi zanych

Warto zobowi za warunkowych na dzie 30.06.2006 r. wynosiła 900.000 zł. Warto ta stanowiła por czenie
spłaty zobowi zania finansowego z tytułu kredytu w kwocie 900.000,00 zł. udzielonego spółce ZPUE GZE
Gliwice Sp. z o.o. Por czenie zostało udzielone 14 lipca 2004 r. i b dzie obowi zywa przez okres 5 lat, czyli
do dnia 13 lipca 2009 r.
3.

Zobowi zania wobec bud etu pa stwa lub jednostek samorz du terytorialnego z tytułu uzyskania
prawa własno ci budynków i budowli, w I półroczu 2006 roku nie wyst piły.

4.

Przychody, koszty i wyniki działalno ci zaniechanej w okresie sprawozdawczym lub przewidzianej
do zaniechania w nast pnym okresie, w I półroczu 2006 roku nie wyst piły.

5.

Koszt wytworzenia rodków trwałych w budowie, rodków trwałych na własne potrzeby wyniósł
w I półroczu 2006 roku 3.650 tys. zł.

6.

Poniesione nakłady inwestycyjne oraz planowane w okresie najbli szych 12 miesi cy od dnia
bilansowego nakłady inwestycyjne, w tym na niefinansowe aktywa trwałe, odr bnie poniesione
i planowane nakłady na ochron rodowiska naturalnego
w tys. zł
Poniesione nakłady
Planowane nakłady
Wyszczególnienie
w I półroczu 2006 roku inwestycyjne na rok 2006
Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe
4.726
15.000

7.

Znacz ce transakcje z podmiotami powi zanymi, dotycz cych przeniesienia praw i zobowi za

Informacje dotycz ce transakcji z podmiotami powi zanymi zamieszczone s
pkt 5 do Raportu.

w Komentarzu Zarz du

8.

Przedsi wzi cia, które nie podlegały konsolidacji metod pełn lub praw własno ci, nie wyst piły.

9.

Informacja o zatrudnieniu

Stan zatrudnienia w ZPUE S.A. na dzie 30.06.2006 r. wynosił 800 osób.
Przeci tne zatrudnienie za I półrocze 2006 r. – 746 osób
− Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych – 551 osób
− Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach nierobotniczych – 195 osób.
Zatrudnienie na stanowiskach robotniczych:
- brygadzista
- betoniarz-zbrojarz
- elektromonter
- lakiernik
- ładowacz
- monter urz dze i konstrukcji
- nastawiacz wykrawarek i pras
- operator maszyn i urz dze
- pomocnik wykwalifikowany
- pracownik gospodarczy
- pracownik budowlany
- spawacz
- sta ysta
- lusarz
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29 osób,
46 osób,
133 osoby,
14 osób,
14 osób,
56 osób,
10 osób,
52 osoby,
40 osób,
12 osób,
2 osoby,
25 osób,
10 osób,
38 osób,
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- lusarz-spawacz
- wartownik
- magazynier
- stanowiska pomocnicze

Razem:

49 osób,
9 osób,
8 osób,
4 osoby,
551 osób

Zatrudnienie na stanowiskach nierobotniczych:
- zarz d
- prokurenci
- dyrektorzy regionalni
- kierownicy
- mistrzowie
- specjali ci
- referenci
- ksi gowe
- przedstawiciele handlowi
Razem:

3 osoby,
5 osób,
4 osoby,
25 osób,
16 osób,
66 osób,
55 osób,
9 osób,
12 osób,
195 osób

10. Informacja o wynagrodzeniach, wypłaconych osobom nadzoruj cym i zarz dzaj cym
Wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej
Ł czna warto wynagrodze i nagród członków Rady Nadzorczej, otrzymanych w I półroczu 2006 roku
z tytułu pełnienia funkcji członków Rady Nadzorczej Spółki wyniosła: 31,5 tys. zł., a z uwzgl dnieniem
wynagrodze z tytułu umów o prac członków Rady Nadzorczej b d cych pracownikami Spółki: 206,1 tys. zł.
Dokładne wskazanie wysoko ci wynagrodze poszczególnych osób nadzoruj cych znajduje si w Komentarzu
Zarz du zamieszczonym w Raporcie w pkt 16.
Wynagrodzenia członków Zarz du i Prokurentów
Ł czna warto wynagrodze i nagród członków Zarz du i Prokurentów, otrzymanych w I półroczu 2006 roku
z tytułu umów o prac Członków Zarz du i Prokurentów, wyniosła 669,4 tys. zł.
Członkowie Zarz du i Prokurenci nie otrzymali w I półroczu 2006 roku od Spółki wynagrodze z innego tytułu.
Dokładne wskazanie wysoko ci wynagrodze poszczególnych osób zarz dzaj cych znajduje si w Komentarzu
Zarz du zamieszczonym w Raporcie w pkt 16.
11. Informacja o warto ci zaliczek, kredytów, po yczek i gwarancji udzielonych osobom nadzoruj cym
i zarz dzaj cym
Warto zobowi za z tytułu po yczek udzielonych osobom zarz dzaj cym i nadzoruj cym według stanu
na 30.06.2006 r.:
Członek Rady Nadzorczej – Andrzej Grzybek – 15,0 tys. zł.
Członek Zarz du – Ryszard Iwa czyk – 50,8 tys. zł.
Członek Zarz du – Tomasz St pie – 36,6 tys. zł.
Prokurent – Piotr Zawadzki – 25,0 tys. zł.
Prokurent – Stanisław Toborek – 15,0 tys. zł.
12. Znacz ce zdarzenia, dotycz ce lat ubiegłych, uj te w sprawozdaniu finansowym za bie cy okres,
nie wyst piły.
13. Znacz ce zdarzenia, jakie nast piły po dniu bilansowym a nieuwzgl dnione w sprawozdaniu
finansowym
- W dniu 6 wrze nia 2006 roku pomi dzy ZPUE S.A. jako kredytobiorc , a Powszechn Kas Oszcz dno ci
Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzib w Warszawie, Regionalny Oddział Korporacyjny w Krakowie, Centrum
Korporacyjne w J drzejowie, jako kredytodawc , został podpisany Aneks do Umowy kredytu w walucie polskiej
w rachunku bie cym nr 270-1-2/RB/1999 z dnia 15 wrze nia 1999 roku na ł czn kwot 7.000.000,00 zł.
Przedmiotem podpisanego Aneksu było przedłu enie okresu wa no ci Umowy kredytowej do dnia 7 wrze nia
2007 roku.
rodki pochodz ce z przedmiotowego kredytu przeznaczone s na finansowanie bie cych zobowi za Spółki,
wynikaj cych z wykonywanej działalno ci.
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Mar e zastosowane we wskazanej Umowie ustalone zostały na poziomie rynkowym.
Zabezpieczeniem spłaty udzielonego kredytu s :
- hipoteka kaucyjna na nieruchomo ciach,
- zastaw rejestrowy na rodkach trwałych,
- weksel własny in blanco.
Pozostałe warunki umowy pozostały bez zmian.
- W dniu 26 wrze nia 2006 roku pomi dzy ZPUE S.A., jako kredytobiorc , a Bankiem Gospodarstwa
Krajowego w Warszawie Oddział w Kielcach, jako kredytodawc , została podpisana Umowa kredytu
technologicznego nr 23/27607806/14060316/2006 udzielanego ze
rodków Funduszu Kredytu
Technologicznego na ł czn kwot 6.664.672,00 zł.
rodki pochodz ce z przedmiotowego kredytu przeznaczone zostan na finansowanie inwestycji technologicznej
polegaj cej na wdro eniu do produkcji seryjnej typoszeregu innowacyjnych rozdzielnic i rozł czników
napowietrznych z mieszanin gazów SF6+N2.
Umowa weszła w ycie z dniem 26 wrze nia 2006 r. i b dzie obowi zywa do dnia 31 pa dziernika 2010 r.
Wskazany kredyt postawiony b dzie do dyspozycji kredytobiorcy jednorazowo od dnia 26 wrze nia 2006 r.,
za termin jego wykorzystania upłynie w dniu 30 czerwca 2007 r.
Zgodnie z warunkami Umowy został ustalony termin karencji w spłacie kredytu do dnia 31 lipca 2007 r.
Nast pnie kredytobiorca dokona spłaty kredytu w 14 ratach kwartalnych do ostatniego dnia miesi ca pocz wszy
od dnia 31 lipca 2007 r.
Kredytodawca mo e dokona umorzenia cz ci kredytu technologicznego na warunkach okre lonych Ustaw
z dnia 29 lipca 2005 roku o niektórych formach wspierania działalno ci innowacyjnej. Maksymalna kwota
umorzenia kapitału kredytu technologicznego okre lona dla kredytobiorcy wynosi 3.332.336,00 zł.
Zgodnie z podanym harmonogramem inwestycja technologiczna b dzie realizowana w nast puj cych terminach:
1. termin rozpocz cia: wrzesie 2006 roku
2. termin zako czenia: czerwiec 2007 roku
3. termin rozliczenia: lipiec 2007 roku.
Planowany terminem osi gni cia zdolno ci produkcyjnej został okre lony na miesi c czerwiec 2007 roku.
Mar e zastosowane we wskazanej Umowie ustalone s na poziomie rynkowym.
Zabezpieczeniem spłaty udzielonego kredytu technologicznego s :
- weksel własny In blanco,
- hipoteka umowna zwykła na nieruchomo ci,
- hipoteka umowna kaucyjna na nieruchomo ci,
- zastaw rejestrowy na rodkach trwałych,
- zabezpieczenie wniesione w rodkach pieni nych.
W przypadku niedotrzymania przez kredytobiorc warunków udzielenia kredytu technologicznego albo w razie
utraty przez kredytobiorc zdolno ci kredytowej, kredytodawca mo e obni y kwot przyznanego kredytu
technologicznego albo wypowiedzie Umow kredytu.
14. Informacja o relacjach pomi dzy prawnym poprzednikiem a emitentem oraz o sposobie i zakresie
przej cia aktywów i pasywów
Zakład Produkcji Urz dze Elektrycznych B. Wypychewicz Spółka Akcyjna we Włoszczowie został zawi zany
w dniu 22 pa dziernika 1996 roku na podstawie aktu notarialnego Rep. A Nr 6499/96.
Do Spółki został wniesiony aportem maj tek oraz znak towarowy zwi zany z działalno ci gospodarcz
prowadzon od 1988 roku przez Bogusława Wypychewicza (od 1994 roku wspólnie z on Małgorzat
Wypychewicz) pod nazw Zakład Produkcji Urz dze Elektrycznych.
W rozumieniu przepisów prawa działalno
gospodarcza prowadzona przez Małgorzat i Bogusława
Wypychewicz pod nazw Zakład Produkcji Urz dze Elektrycznych nie stanowi poprzedniej formy prawnej
Emitenta.
15. Skumulowana rednioroczna stopa inflacji z okresu ostatnich trzech lat działalno ci emitenta
nie osi gn ła warto ci 100%.
16. Zestawienie oraz obja nienie ró nic pomi dzy danymi ujawnionymi w sprawozdaniu finansowym
i porównywalnych danych finansowych a uprzednio sporz dzonymi i opublikowanymi
sprawozdaniami finansowymi
Pomi dzy danymi zawartymi w sprawozdaniu finansowym za I półrocze 2006 roku, a uprzednio sporz dzonym
i opublikowanym sprawozdaniem finansowym za II kwartał 2006 roku wyst piły nast puj ce ró nice:
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I.
1.
II.
1.
2.
II.
3.

II.
7.
9.
II.
III.
E.

Bilans
Aktywa trwałe
Warto ci niematerialne i prawne
Aktywa obrotowe
Zapasy
Nale no ci krótkoterminowe
Aktywa razem
Zobowi zania i rezerwy na zobowi zania
Zobowi zania krótkoterminowe
Pasywa razem

II kwartał 2006 r.
40.798
3.325
57.255
17.583
38.416
98.053
48.457
43.459
98.053

w tys. zł.
I półrocze 2006 r.
40.801
3.328
57.242
17.569
38.417
98.043
48.447
43.449
98.043

Rachunek przepływów pieni nych
Przepływy rodków pieni nych z działalno ci operacyjnej
Korekty razem
Zmiana stanu zapasów
Zmiana stanu zobowi za krótkoterminowych,
z wyj tkiem kredytów i po yczek
Przepływy rodków pieni nych z działalno ci inwestycyjnej
Wydatki
Przepływy rodków pieni nych z działalno ci inwestycyjnej
Bilansowa zmian rodków pieni nych, w tym:
- zmiana stanu rodków pieni nych z tytułu ró nic kursowych

II kwartał 2006 r.

w tys. zł.
I półrocze 2006 r.

446
-7.724
966

449
-7.711
956

5.523
-5.413
-174
-1

5.526
-5.416
-173
-2

Pomi dzy danymi zawartymi w sprawozdaniu finansowym za I półrocze 2006, a uprzednio sporz dzonym
i opublikowanym sprawozdaniem finansowym za II kwartał 2006 wyst piły nast puj ce zmiany:
Warto sum bilansowych uległa zmniejszeniu o kwot 10 tys. zł. Na kwot składały si - po stronie aktywów
- zmiany zwi zane ze zwi kszeniem warto ci pocz tkowej nabytych warto ci niematerialnych i prawnych
o kwot 3 tys. zł., i zmniejszenie warto ci zapasów o kwot 13 tys. zł. spowodowane otrzyman korekt warto ci
zakupionych i przyj tych do magazynu materiałów.
Zmiany warto ci zobowi za krótkoterminowych oraz poszczególnych pozycji rachunku przepływów
pieni nych s konsekwencj powy szych transakcji.
17. Dane wynikaj ce ze sprawozdania finansowego ustalone zostały przy zachowaniu jednolitych zasad
i metod wyceny aktywów i pasywów.
18. W ewidencji działalno ci gospodarczej ZPUE S.A. nie wyst piły bł dy podstawowe.
19. Przeprowadzone badanie sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta nie wykazało zagro e
w kontynuowaniu działalno ci przez ZPUE S.A.
20. W ci gu okresu, za który sporz dzono sprawozdanie finansowe nie nast piło poł czenie spółek.
21. ZPUE S.A. nie posiada jednostek podporz dkowanych.
22. ZPUE S.A. nie sporz dza skonsolidowanego sprawozdania finansowego.
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