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KOMENTARZ ZARZ DU Z DZIAŁALNO CI SPÓŁKI ZPUE S.A. W I PÓŁROCZU
1.

INFORMACJE OGÓLNE

ZPUE S.A. z siedzib we Włoszczowie (do dnia 18 grudnia 2006 roku Spółka funkcjonowała pod nazw Zakład
Produkcji Urz dze Elektrycznych B.Wypychewicz Spółka Akcyjna) powstał na podstawie umowy spółki
potwierdzonej aktem notarialnym. Spółka rozpocz ła działalno 7 stycznia 1997 r. z dniem pierwszego wpisu
do Rejestru Handlowego S du Rejonowego w Kielcach pod nr RHB – 2536.
Do Krajowego Rejestru S dowego wpisana została w dniu 27 listopada 2001 r. za numerem KRS: 0000052770.
Organem prowadz cym rejestr jest S d Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
S dowego.
2.

POWI ZANIA ORGANIZACYJNE I KAPITAŁOWE, INWESTYCJE

Spółka ZPUE S.A. nie jest powi zana z adn inn spółk kapitałow .
Na dzie 30.06.2007 r. ZPUE S.A. posiada 28 udziałów w Przedsi biorstwie Aparatów i Konstrukcji
Energetycznych ZMER Sp. z o.o. w Kaliszu, które uprawniaj do oddania 28 głosów na Zgromadzeniu
Wspólników co stanowi 3,92% ogólnej liczby głosów.
Nakłady inwestycyjne na rok 2007 zostały zaplanowane w wysoko ci 15.000 tys. zł. Warto poniesionych
nakładów inwestycyjnych w I półroczu 2007 roku wyniosła 7.672 tys. zł. Inwestycje miały w wi kszo ci
charakter inwestycji rzeczowych (7.075 tys. zł.). Na inwestycje niematerialne i prawne przeznaczona została
kwota 597 tys. zł.
Inwestycje w I półroczu 2007 roku zwi zane były z:
zakup, budowa i modernizacja budynków i budowli – 3.553 tys. zł.
zakup maszyn i urz dze – 1.499 tys. zł.
rodki transportowe – 114 tys. zł.
pozostałe rodki trwałe – 1.783 tys. zł.
warto ci niematerialne i prawne - 597 tys. zł.
inne – 126 tys. zł.
3.

STRUKTURA WŁADZ

3.1. WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY
W dniu 22 maja 2007 roku odbyło si Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które:
zatwierdziło sprawozdanie Zarz du z działalno ci Spółki za 2006 rok,
podj ło uchwał w sprawie podziału zysku wypracowanego w 2006 roku, zgodnie z któr cz
– 173.081,59 zł. przeznaczono na podniesienie kapitału zakładowego Spółki poprzez podwy szenie
– 13.172.732,70 zł. postanowiono
warto ci nominalnej jednej akcji do kwoty 9,00 zł., pozostał cz
przeznaczy na kapitał zapasowy,
udzieliło absolutorium Członkom Zarz du Spółki z wykonania przez nich obowi zków w 2006 roku,
udzieliło absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowi zków w 2006 roku,
powołało Członków Rady Nadzorczej,
powołało pełnomocnika do reprezentowania Spółki w umowach z Prezesem Zarz du,
podj ło uchwał w sprawie zgody na ustanowienie ograniczonych praw rzeczowych na
przedsi biorstwie Spółki lub jego zorganizowanej cz ci,
podj ło uchwał w sprawie zmian w Regulaminie Obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy,
podj ło uchwał w sprawie podwy szenia kapitału zakładowego o kwot 173.081,59 zł. do wysoko ci
9.163.143,00 zł. poprzez podwy szenie warto ci nominalnej dotychczasowych akcji Spółki o warto ci
8,83 zł. za ka d akcj , do wysoko ci 9,00 zł za ka d akcj ,
podj ło uchwał w sprawie podziału akcji, tj. dokonaniu podziału akcji poprzez obni enie warto ci
nominalnej wszystkich akcji Spółki z 9 złotych na 18 groszy. W wyniku podziału akcji Spółki z ka dej
jednej akcji o warto ci nominalnej 9 złotych ka da, powstaje 50 akcji o warto ci nominalnej 18 groszy
ka da,
podj ło uchwał w sprawie zmian Statutu – zmiana §3 ust.1 o nast puj cej tre ci:
„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 9.163.143,00 (dziewi milionów sto sze dziesi t trzy tysi ce sto
czterdzie ci trzy) złote i jest podzielony na 30.000.000 (trzydzie ci milionów) akcji imiennych serii A,
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11.662.500 (jedena cie milionów sze set sze dziesi t dwa tysi ce pi set) akcji na okaziciela serii B,
5.337.500 (pi milionów trzysta trzydzie ci siedem tysi cy pi set) akcji na okaziciela serii C, 906.350
(dziewi set sze tysi cy trzysta pi dziesi t) akcji na okaziciela serii D oraz 3.000.000 (trzy miliony) akcji
na okaziciela serii E o warto ci nominalnej 18 (osiemna cie) groszy ka da, obj tych i pokrytych w cało ci
aportami i gotówk ”.
3.2. RADA NADZORCZA
Na dzie 30 czerwca 2007 roku Rada Nadzorcza ZPUE S.A. we Włoszczowie działała w nast puj cym składzie:
Przewodnicz cy Rady Nadzorczej – Małgorzata Wypychewicz,
Zast pca Przewodnicz cego Rady Nadzorczej – Andrzej Grzybek,
Członek Rady Nadzorczej – Henryka Grzybek,
Członek Rady Nadzorczej – Teresa Wypychewicz,
Członek Rady Nadzorczej – Czesław Wypychewicz.
Ł czna warto wynagrodze i nagród członków Rady Nadzorczej, otrzymanych w I półroczu 2007 r. z tytułu
pełnienia funkcji członków Rady Nadzorczej Spółki wyniosła: 33 tys. zł., a z uwzgl dnieniem wynagrodze
z tytułu umów o prac członków Rady Nadzorczej b d cych pracownikami Spółki: 151 tys. zł.
Tabela 1. Wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej według stanu na 30.06.2007 r.
Pełniona funkcja

Imi i Nazwisko

Wynagrodzenie

Przewodnicz ca Rady Nadzorczej
Zast pca Przewodnicz cego Rady Nadzorczej
Członek Rady Nadzorczej
Członek Rady Nadzorczej
Członek Rady Nadzorczej

Małgorzata Wypychewicz
Andrzej Grzybek
Henryka Grzybek
Teresa Wypychewicz
Czesław Wypychewicz

56 tys. zł.
77 tys. zł.
6 tys. zł.
6 tys. zł.
6 tys. zł.

ródło: Zarz d ZPUE S.A.

Ró nica w wynagrodzeniach poszczególnych członków Rady Nadzorczej wynika z faktu, i cz
z tych osób
jest zatrudniona w Spółce na stanowiskach, dla których przewidziane s zró nicowane wynagrodzenia. Wynika
równie z faktu, i cz
osób nie jest zatrudniona w ZPUE S.A.
3.3. ZARZ D
Na dzie 30 czerwca 2007 roku Zarz d ZPUE S.A. we Włoszczowie działał w nast puj cym składzie:
Prezes Zarz du – Bogusław Wypychewicz,
Członek Zarz du – Ryszard Iwa czyk,
Członek Zarz du – Tomasz St pie ,
Prokurent – Piotr Zawadzki,
Prokurent – Katarzyna Kusa,
Prokurent – Kazimierz Grabiec,
Prokurent – Jacek Błaszczyk,
Prokurent – Stanisław Toborek,
Prokurent – Iwona Dobosz,
Prokurent – Henryk Arkit.
W dniu 24 stycznia 2007 r. Zarz d ZPUE S.A. na posiedzeniu udzielił prokury Pani Iwonie Dobosz oraz Panu
Henrykowi Arkit z dniem 24 stycznia 2007 r.
Ł czna warto wynagrodze i nagród członków Zarz du i Prokurentów, otrzymanych w I półroczu 2007 r.
z tytułu pełnienia funkcji członków oraz z tytułu umów o prac , wyniosła 451 tys. zł.
Członkowie Zarz du i Prokurenci nie otrzymali w I półroczu 2007 r. od Spółki wynagrodze z innego tytułu.
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Tabela 2. Wynagrodzenia członków Zarz du i Prokurentów według stanu na 30.06.2007 r.
Pełniona funkcja

Imi i Nazwisko

Wynagrodzenie

Prezes Zarz du
Członek Zarz du
Członek Zarz du
Prokurent
Prokurent
Prokurent
Prokurent
Prokurent
Prokurent
Prokurent

Bogusław Wypychewicz
Ryszard Iwa czyk
Tomasz St pie
Jacek Błaszczyk
Stanisław Toborek
Piotr Zawadzki
Kazimierz Grabiec
Katarzyna Kusa
Iwona Dobosz
Henryk Arkit

71 tys. zł.
56 tys. zł.
56 tys. zł.
129 tys. zł.
109 tys. zł.
6 tys. zł.
6 tys. zł.
6 tys. zł.
6 tys. zł.
6 tys. zł.

ródło: Zarz d ZPUE S.A.

Ró nica w wynagrodzeniach poszczególnych członków Zarz du i Prokurentów powstała w wyniku wdro onej
przez Spółk polityki wynagradzania osób zarz dzaj cych w oparciu o wska nik efektywno ci, który kształtuje
si zale nie od osi ganych wyników przez Spółk . Ró nica wynika równie z faktu, i cz
osób nie jest
zatrudniona w ZPUE S.A.
Warto zobowi za z tytułu po yczek udzielonych osobom zarz dzaj cym i nadzoruj cym według stanu
na 30.06.2007 r.:
Członek Zarz du Ryszard Iwa czyk – 14 tys. zł.
Członek Zarz du Tomasz St pie – 35 tys. zł.
Prokurent Stanisław Toborek – 8 tys. zł.
Członek Rady Nadzorczej Andrzej Grzybek – 8 tys. zł.
Spółka nie zawierała umów z osobami zarz dzaj cymi, które przewidywałyby jak kolwiek rekompensat
w przypadku ich rezygnacji, zwolnienia z zajmowanego stanowiska bez wzgl du na przyczyn takiej decyzji.
4.

INFORMACJE DOTYCZ CE AKCJI I AKCJONARIUSZY

4.1. STRUKTURA AKCJI
Na dzie 30 czerwca 2007 r. kapitał akcyjny ZPUE S.A. wynosił 8.990.061,41 zł. i dzielił si na 1.018.127 akcji
o warto ci nominalnej 8,83 zł. Na liczb 1.018.127 akcji składało si : 600.000 akcji imiennych
uprzywilejowanych oraz 418.127 akcji zwykłych na okaziciela. Szczegółowy podział przedstawiony został
poni ej.
Tabela 3. Struktura akcji według stanu na 30.06.2007 r.
Rodzaj akcji i seria

Liczba akcji

Akcje imienne serii A1.
Akcje na okaziciela serii B
Akcje na okaziciela serii C
Akcje na okaziciela serii D
Akcje na okaziciela serii E
Ogółem

600.000
233.250
106.750
18.127
60.000
1.018.127

ródło: Zarz d ZPUE S.A.

Struktura akcji
(%)
58,93
22,91
10,48
1,78
5,90
100,0

Liczba głosów
3.000.000
233.250
106.750
18.127
60.000
3.418.127

Struktura głosów
(%)
87,77
6,82
3,12
0,53
1,76
100,0

1.

Akcje zało ycielskie serii A s akcjami imiennymi uprzywilejowanymi. Statut Spółki przyznaje akcjom serii A
po pi głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy i prawo do dywidendy w wysoko ci dwóch jednostek
powy ej stopy redyskontowej weksli krajowych NBP.
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Wykres 1. Struktura akcji i głosów według stanu na dzie 30.06.2007 r.
ST RUKT URA AKCJI I GŁOSÓW
3 500 000

3 000 000

3 000 000
2 500 000
2 000 000
1 500 000
1 000 000

600 000

418 127

500 000

418 127

0
Liczba akcji
Akcje imienne

Liczba głosów

Akcje na okaziciela

4.2. STRUKTURA AKCJONARIATU
Poni szy wykres przedstawia udział poszczególnych grup akcjonariuszy w kapitale zakładowym na dzie
30.06.2007 r.
Wykres 2. Struktura akcjonariatu według stanu na dzie 30.06.2007 r.
ST RUKT URA AKCJONARIAT U WEDŁUG GŁOSÓW NA WZA SPÓŁKI

Bogusław
P ozostali

i Małgotrzata

akcjonariusze

Wypychewicz

10,97%

89,03%

4.3. AKCJONARIUSZE POSIADAJ CY 5% GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU
Akcjonariuszami posiadaj cymi bezpo rednio lub po rednio co najmniej 5% w ogólnej liczbie głosów na WZA
Spółki na dzie 30 czerwca 2007 roku s Pa stwo Małgorzata i Bogusław Wypychewicz.
Tabela 4. Akcjonariusze posiadaj cy co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy według
stanu na 30.06.2007 r.
Akcjonariusz

Liczba i rodzaj akcji

% akcji

% głosów

36,76%

Liczba
głosów
1.814.254

Bogusław
Wypychewicz
Małgorzata
Wypychewicz

360.000 akcji imiennych uprzywilejowanych serii A
14.254 akcji zwykłych na okaziciela
239.990 akcji imiennych uprzywilejowanych serii A
13.446 akcji zwykłych na okaziciela

24,89%

1.213.396

35,50%

53,08%

ródło: Zarz d ZPUE S.A.
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4.4. AKCJE SPÓŁKI B D CE
NADZORUJ CYCH

W

POSIADANIU

OSÓB

ZARZ DZAJ CYCH

ORAZ

Tabela 5. Akcje b d ce w posiadaniu osób nadzoruj cych według stanu na dzie 28.09.2007 r.
Akcjonariusz

Liczba i rodzaj akcji

Małgorzata Wypychewicz

239.990 akcji imiennych uprzywilejowanych serii A
13.346 akcji zwykłych na okaziciela
10 akcji imiennych uprzywilejowanych serii A
100 akcji zwykłych na okaziciela
1.000 akcji zwykłych na okaziciela

Henryka Grzybek
Andrzej Grzybek
ródło: Zarz d ZPUE S.A.

Tabela 6. Akcje, b d ce w posiadaniu osób zarz dzaj cych według stanu na dzie 28.09.2007 r.
Akcjonariusz

Liczba i rodzaj akcji

Bogusław Wypychewicz
Kazimierz Grabiec

360.000 akcji imiennych uprzywilejowanych serii A
14.254 akcji zwykłych na okaziciela
2.000 akcji zwykłych na okaziciela

Ryszard Iwa czyk

4.500 akcji zwykłych na okaziciela

Piotr Zawadzki

4.678 akcji zwykłych na okaziciela

Tomasz St pie

3.734 akcji zwykłych na okaziciela

Stanisław Toborek

331 akcji zwykłych na okaziciela

ródło: Zarz d ZPUE S.A.

4.5. KURSY AKCJI
Wykres 3. Kursy akcji od 1.01.2007 r. do 30.06.2007 r.
wolumen (szt)

Notowania akcji ZP UE S.A. od 01.01.07 do 30.06.07

cena (zł)

wolumen

22.06.07

11.06.07

28.05.07

15.05.07

30.04.07

17.04.07

02.04.07

20.03.07

06.03.07

21.02.07

08.02.07

26.01.07

15.01.07

620
600
580
560
540
520
500
480
460
440
420
400
380
360
340
320
300
280
260
240
02.01.07

19000
18000
17000
16000
15000
14000
13000
12000
11000
10000
9000
8000
7000
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0

cena
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4.6. EMISJE PAPIERÓW WARTO CIOWYCH
ZPUE S.A. we Włoszczowie w I półroczu 2007 roku nie przeprowadzał emisji papierów warto ciowych.
5.

NAGRODY, WYRÓ NIENIA

W 2007 roku ZPUE S.A. otrzymał wyró nienie za system przeł czania zasile na XX Jubileuszowych
Mi dzynarodowych Energetycznych Targach Bielskich ENERGETAB 2007 w Bielsku Białej.
6.

STRUKTURA ORGANIZACYJNA

Wykres 4. Struktura organizacyjna ZPUE S.A.
Prezes Zarz du
Dyrektor Generalny
Bogusław Wypychewicz
Członek Zarz du
Dyrektor ds. Finansowo-Handlowych
Ryszard Iwa czyk
7.

Członek Zarz du
Dyrektor ds. Techniczno-Produkcyjnych
Tomasz St pie

ZATRUDNIENIE

Na dzie 30.06.2007 roku w ZPUE S.A. zatrudnionych było 1.091 osób. Przeci tne zatrudnienie w I półroczu
2007 roku wynosiło 996 etatów.
Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych – 760 osób,
Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach nierobotniczych – 236 osób.
Wykres 5. Struktura zatrudnienia według stanowisk.
STRUKTURA ZATRUDNIENIA WEDŁUG STANOWISK
760
800
700
600
500
236

400
300
200
100
0

Stanowiska robotnicze

Stanowiska nierobotnicze
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Tabela 7. Struktura zatrudnienia według stanowisk robotniczych i nierobotniczych według stanu na dzie
30.06.2007 r.
Zatrudnienie na stanowiskach robotniczych:
brygadzista
betoniarz-zbrojarz
elektromonter
elektroautomatyk
lakiernik
ładowacz
monter urz dze i konstrukcji
nastawiacz wykrawarek i pras
operator maszyn i urz dze
pomocnik wykwalifikowany
pracownik gospodarczy
pracownik budowlany
spawacz
lusarz
lusarz-spawacz
wartownik
magazynier

33 osoby
83 osoby
186 osób
24 osoby
22 osoby
18 osób
57 osób
14 osób
86 osób
75 osób
12 osób
16 osób
25 osób
47 osób
39 osób
12 osób
11 osób
760 osób

Razem:

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

3 osoby
6 osób
4 osoby
27 osób
23 osoby
98 osób
63 osoby
12 osób
236 osób

Razem:

Wykres 6. Struktura zatrudnienia według wieku.
ST RUKT URA ZAT RUDNIENIA WEDŁUG WIEKU
powy ej 50 lat
od 35 do 50 lat

6%

do 25 lat
34%

18%

od 25 do 35 lat
42%
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Tabela 8. Struktura zatrudnienia według wieku na dzie 30.06.2007 r.
Wiek pracowników

Liczba pracowników

Struktura %

do 25 lat

369

33,8

od 25 do 35 lat

455

41,7

od 35 do 50 lat

200

18,3

powy ej 50 lat

67

6,2

Ogółem

1.091

100,0

ródło: Zarz d ZPUE S.A.

W celu pozyskania wykwalifikowanych pracowników na stanowiska robotnicze Spółka współpracuje z lokaln
szkoł zawodow . Szkoła prowadzi specjalne kierunki o profilu odpowiadaj cym zapotrzebowaniu
ZPUE S.A. W I półroczu 2007 roku w Spółce praktyk zawodow odbyło 44 uczniów.
Wykres 7. Struktura zatrudnienia według wykształcenia.
ST RUKT URA ZAT RUDNIENIA WEDŁUG WYKSZT AŁCENIA
podstawowe

wy sze

7%

17%

zasadnicze zawodowe
rednie

32%

44%

Tabela 9. Struktura zatrudnienia według wykształcenia na dzie 30.06.2007 r.
Lp.

Wykształcenie

Liczba pracowników

Struktura %

1.

Wy sze

190

17,4

2.

rednie

483

44,3

3.

Zasadnicze zawodowe

346

31,7

4.

Podstawowe

72

6,6

1.091

100,0

Ogółem
ródło: Zarz d ZPUE S.A.

W Spółce wdro ony jest motywacyjny system wynagradzania. Dla ka dego stanowiska opracowany jest opis,
zakres obowi zków, okre lone s poziomy wynagrodzenia.
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Tabela 10. Struktura zatrudnienia według płci na dzie 30.06.2007 r.
Lp.

Płe

Liczba pracowników

Struktura %

1.

Kobiety

195

17,9

2.

M czy ni

896

82,1

1.091

100,0

Ogółem
ródło: Zarz d ZPUE S.A.

8.

RYNKI ZBYTU, RÓDŁA ZAOPATRZENIA, UZALE NIENIE OD ODBIORCÓW
I DOSTAWCÓW

Tabela 11. prezentuje zmiany w grupach odbiorców, jakie dokonały si w I półroczu 2007 roku w porównaniu
z I półroczem roku 2006.
W I półroczu 2007 roku nast piła zmiana w poszczególnych grupach odbiorców. Udział procentowy
w sprzeda y uległ zmniejszeniu w grupie wykonawców robót energetycznych z 36,1% do poziomu 34,3%,
w niewielkim stopniu równie uległ zmianie udział zakładów energetycznych oraz przedstawicieli przemysłu.
Zmniejszenie udziału odnotowano równie w grupie hurtowni oraz zakładów energetycznych. Udział pierwszej
z grup spadł o 1,8%, drugiej o 3,5%. Wzrósł natomiast udział procentowy grupy inwestorów indywidualnych
o ok. 6,6%.
Wykres 8. Struktura sprzeda y według grup odbiorców.
ST RUKT URA SPRZEDA Y WEDŁUG GRUP ODBIORCÓW

36,10%

40,00%

34,30%

35,00%
30,00%

24,40%

25,00%

26,50%
22,60%

18,00%

20,00%

19,90%

14,50%

15,00%
10,00%
1,60% 2,10%

5,00%
0,00%
Wy konawcy
robót
energety czny ch
I półrocze 2006

Hurtownie

Zakłady
energety czne

Inwestorzy

Przemy sł

I półrocze 2007

Tabela 11. Struktura sprzeda y ZPUE S.A. w I półroczu 2006 i I półroczu 2007 roku wg grup odbiorców

Wykonawcy robót energetycznych

Udział w sprzeda y
za I półrocze 2006 r.
36,1%

Udział w sprzeda y
za I półrocze 2007 r.
34,3%

Hurtownie

24,4%

22,6%

Zakłady energetyczne

18,0%

14,5%

Inwestorzy

19,9%

26,5%

Przemysł

1,6%

2,1%

Wyszczególnienie

ródło: Zarz d ZPUE S.A.

W strukturze sprzeda y ZPUE S.A. w I półroczu 2007 r. wg rynków zbytu, dominowała sprzeda krajowa –
razem wyniosła ona 89.196 tys. zł, co stanowiło 84,0% ogółu sprzeda y. Warto eksportu bezpo redniego
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osi gn ła odpowiednio: 16.980 tys. zł i 16,0% ogółu sprzeda y. Eksport dotyczył przede wszystkim sprzeda y
stacji kontenerowych na rynek rosyjski, łotewski, białoruski, bułgarski, słowacki, rumu ski, skandynawski,
czeski, niemiecki, esto ski oraz ukrai ski.
Prowadzona polityka zaopatrzeniowa oparta jest na współpracy z dostawcami wiarygodnymi, o stabilnej pozycji.
Z dostawcami strategicznymi Spółka zawarła umowy o współpracy reguluj ce wszelkie prawa i obowi zki obu
stron. W 2007 roku kontynuowano działania zmierzaj ce do obni enia kosztów zakupu oraz utrzymania
wła ciwego poziomu zaopatrzenia materiałowego. Zakupy materiałów dokonywane s na rynku Unii
Europejskiej, w przewa aj cej cz ci na rynku krajowym. Spółka nie jest uzale niona, w znacz cym stopniu,
od adnego z dostawców.
9.

SPRZEDA

9.1. PODSTAWOWE PRODUKTY
ZPUE S.A. jest producentem urz dze elektroenergetycznych do przesyłu energii. Asortyment produkowanych
wyrobów obejmuje:
kontenerowe stacje transformatorowe,
rozdzielnice redniego napi cia,
rozdzielnice niskiego napi cia,
słupowe stacje transformatorowe,
rozł czniki i odł czniki redniego napi cia,
konstrukcje energetyczne.
Kluczow pozycj sprzeda y Spółki s kontenerowe stacje transformatorowe. Słu one do przesyłu energii
rednich i niskich napi . Obudowy tych stacji wykonane s z betonu lub aluminium.
Istotnym asortymentem s rozdzielnice redniego i niskiego napi cia, b d ce elementem wyposa enia stacji
transformatorowych. Rozdzielnice słu do przesyłu energii, stanowi zabezpieczenie urz dze elektrycznych
przed skutkami zwar i przepi .
Spo ród poszczególnych asortymentów w sprzeda y ogółem najwi kszy udział miały:
kontenerowe stacje transformatorowe (42,1%),
rozdzielnice redniego i niskiego napi cia (16,0%),
urz dzenia i wyroby do budowy energetycznych linii napowietrznych: słupowe stacje
transformatorowe, rozdzielnice stacyjne, stanowiska słupowe, konstrukcje energetyczne oraz
rozł czniki i odł czniki (ł cznie 7,7%).
Wykres 9. Struktura sprzeda y według asortymentu.
ST RUKT URA SPRZEDA Y WEDŁUG ASORT YMENT U

Usługi

Kontenerowe stacje

10%

transformatorowe
42%

P ozostałe
20%

Transformatory
8%

erdzie
2%

Rozł czniki
i odł czniki

Rozdzielnice niskiego

Rozdzielnice redniego

2%

napi cia

napi cia

7%

9%
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Tabela 12. Struktura sprzeda y Spółki w I półroczu 2007 r.
Lp.
I.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
II.
1.
2.
3.
4.
5.
III.

Wyszczególnienie

Ilo

Sprzeda produktów
Kontenerowe stacje transformatorowe
Rozdzielnice redniego napi cia
Rozdzielnice niskiego napi cia
Rozdzielnice stacyjne
Słupowe stacje transformatorowe
Stanowiska słupowe
Konstrukcje energetyczne
Rozł czniki i odł czniki
Pozostałe produkty
Sprzeda towarów i materiałów
erdzie
Transformatory
Izolatory
Wkładki bezpiecznikowe
Inne
Sprzeda usług
SPRZEDA OGÓŁEM

ródło: Zarz d ZPUE S.A.

436
188
488
345
395
465
11.572
1.514
2.612
248
3.179
1.643
-

Warto
(w tys. zł)
78.199
44.683
9.167
7.898
1.757
1.678
1.497
957
2.220
8.342
17.198
1.844
8.643
226
128
6.357
10.779
106.176

Udział
w sprzeda y
73,7%
42,1%
8,6%
7,4%
1,7%
1,6%
1,4%
0,9%
2,1%
7,9%
16,1%
1,7%
8,1%
0,2%
0,1%
6,0%
10,2%
100,0%

Sprzeda ZPUE S.A. w I półroczu 2007 r. osi gn ła warto 106.176 tys. zł. Na sprzeda t składały si
nast puj ce grupy asortymentowe: sprzeda produktów 78.199 tys. zł. (73,7% sprzeda y Spółki), sprzeda
towarów i materiałów 17.198 tys. zł. (16,1%) oraz sprzeda usług 10.779 tys. zł. (10,2%).
Warto sprzeda y produktów, usług, towarów i materiałów wzrosła w I półroczu 2007 r. w stosunku
do I półrocza 2006 o 52,0%. Sprzeda produktów w I półroczu 2007 roku wzrosła o 48,6% w porównaniu
z I półroczem 2006 roku. W strukturze sprzeda y w I półroczu 2007 roku procentowy udział sprzeda y
produktów w sprzeda y ogółem uległ zmniejszeniu o 1,6% w porównaniu do I półrocza 2006. Wzrosła warto
sprzeda y towarów i materiałów (o 41,5%), natomiast warto sprzeda y usług wzrosła ponad dwukrotnie.
Tabela 13. Zmiany w strukturze sprzeda y Spółki w I półroczu 2007 r. w porównaniu do I półrocza 2006 r.
Lp.

Wyszczególnienie

I.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
II.
1.
2.
3.
4.
5.
III.

Sprzeda produktów
Kontenerowe stacje transformatorowe
Rozdzielnice redniego napi cia
Rozdzielnice niskiego napi cia
Rozdzielnice stacyjne
Słupowe stacje transformatorowe
Stanowiska słupowe
Konstrukcje energetyczne
Rozł czniki i odł czniki
Pozostałe produkty
Sprzeda towarów i materiałów
erdzie
Transformatory
Izolatory
Wkładki bezpiecznikowe
Inne
Sprzeda usług
SPRZEDA OGÓŁEM

ródło: Zarz d ZPUE S.A.

Ilo

279
125
570
324
299
388
12.270
1.261
2.202
236
2.908
2.149
-

I półrocze 2006 r.
Warto
Udział w
(w tys. zł)
sprzeda y
52.609
75,3%
26.411
37,8%
4.863
7,0%
7.053
10,1%
1.524
2,2%
1.246
1,8%
1.232
1,8%
1.211
1,7%
3.379
4,8%
5.690
8,1%
12.153
17,4%
1.807
2,6%
6.289
9,0%
172
0,3%
123
0,2%
3.762
5,3%
5.086
7,3%
69.848
100,0%

Ilo

436
188
488
345
395
465
11.572
1.514
2.612
248
3.179
1.643
-

I półrocze 2007 r.
Warto
Udział w
(w tys. zł)
sprzeda y
78.199
73,7%
44.683
42,1%
9.167
8,6%
7.898
7,4%
1.757
1,7%
1.678
1,6%
1.497
1,4%
957
0,9%
2.220
2,1%
8.342
7,9%
17.198
16,1%
1.844
1,7%
8.643
8,1%
226
0,2%
128
0,1%
6.357
6,0%
10.779
10,2%
106.176
100,0%
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Wykresy 10. Zmiany w strukturze sprzeda y Spółki.
SPRZEDA ROCZNA - WART O CIOWO
78 199
80 000
70 000

52 609

60 000
50 000
40 000
30 000

12 153

20 000

17 198
5 086

10 779

10 000
0
Sprzeda produktów
I P ółrocze 2006

Sprzeda towarów i
materiałów

Sprzeda usług

I P ółrocze 2007

Tabela 14. Zmiany ilo ciowe i warto ciowe asortymentu sprzeda y w ci gu I półrocza 2007 r.
Lp.
I.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
II.
1.
2.
3.
4.
5.
III.

Wyszczególnienie
Sprzeda produktów
Kontenerowe stacje transformat.
Rozdzielnice redniego napi cia
Rozdzielnice niskiego napi cia
Rozdzielnice stacyjne
Słupowe stacje transformat.
Stanowiska słupowe
Konstrukcje energetyczne
Rozł czniki i odł czniki
Pozostałe produkty
Sprzeda towarów i materiałów
erdzie
Transformatory
Izolatory
Wkładki bezpiecznikowe
Inne
Sprzeda usług
SPRZEDA OGÓŁEM

I kwartał
Ilo
198
66
219
170
188
159
4.950
617
1.045
92
760
838
-

Warto
(w tys. zł)
34.739
19.986
3.820
4.142
834
749
490
429
1.058
3.231
6.178
683
3.273
60
68
2.094
5.174
46.091

II kwartał
Ilo
238
122
269
175
207
306
6.622
897
1.567
156
2.419
805
-

Warto
(w tys. zł)
43.460
24.697
5.347
3.756
923
929
1.007
528
1.162
5.111
11.020
1.161
5.370
166
60
4.263
5.605
60.085

ródło: Zarz d ZPUE S.A.

9.2. NOWE PRODUKTY
W roku 2007 r. i w latach nast pnych Spółka nadal ma zamiar umacnia swoj pozycj na rynku dostawców
urz dze dla energetyki. Do wiadczenie pracowników Spółki oraz wymogi stawiane przez rynek owocuj
corocznie wdra aniem nowych wyrobów do produkcji.
W I półroczu 2007 r. Spółka wdro yła do produkcji nast puj ce wyroby:
typoszereg rozdzielnic w izolacji SF6 (RMU),
rozdzielnica w izolacji SF6 powietrznej na napi cie 17,5kV.
Nadal prowadzone s prace nad nast puj cymi projektami:
nap d silnikowy do rozł cznika w izolacji gazu SF6,
odł cznik do rozdzielnicy w izolacji SF6,
rozdzielnica przedziałowa SN.
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Potwierdzeniem doskonałej jako ci produkowanych wyrobów oraz licz cej si na rynku marki jest posiadany
certyfikat ISO 9001 wydany przez RW TUV Polska Sp. z o.o., a tak e uzyskane liczne atesty oraz nagrody
i wyró nienia za produkty.
10. ZNACZ CE UMOWY DLA DZIAŁALNO CI SPÓŁKI
W I półroczu 2007 roku ZPUE S.A. we Włoszczowie zawarł nast puj ce umowy, spełniaj ce kryterium
znacz cych umów:
W dniu 26 marca 2007 roku została zawarta Umowa z firm AS Latvenergo z siedzib w Rydze
(Łotwa) na dostaw urz dze (stacji transformatorowych oraz rozdzielni niskiego i redniego napi cia).
Zgodnie z warunkami Umowy, dostawa urz dze b dzie realizowana w okresie od 26 marca 2007 roku
do dnia 25 marca 2009 roku. Ogólna warto kontraktu wynosiła 5.195.000 LVL (łaty łotewskie)
co stanowi warto ok. 30 mln. złotych. Pozostałe warunki Umowy nie odbiegały od powszechnie
stosowanych w tego typu umowach.
W dniu 26 czerwca Spółka podała do publicznej wiadomo ci informacj o znacz cych obrotach,
przekraczaj cych 10% kapitałów własnych, ze spółk ZPUE Gliwice Sp. z o.o. Sprzeda wyrobów
do ZPUE Gliwice Sp. z o.o. realizowana była na podstawie podpisanej przez strony w dniu 11 maja
2006 r. Umowy o współpracy.
11. ZACI GNI TE KREDYTY, UMOWY PO YCZKI, GWARANCJE
ZPUE S.A. we Włoszczowie zawarł w 2007 roku nast puj ce umowy kredytowe i umowy po yczki:
Dnia 3.07.2007 r. Spółka otrzymała z Banku Zachodniego WBK S.A. podpisany egzemplarz Aneksu
Nr 4 do Umowy o wielowalutow lini kredytow nr 2040/030/04 z dnia 30.06.2004 r. na ł czn kwot
6.676.542,20 zł. Na podstawie przedmiotowego Aneksu został przedłu ony okres wa no ci Umowy kredytowej
do dnia 31 lipca 2007 roku. Pozostałe warunki kredytu pozostały bez zmian.
W dniu 30.07.2007 r. pomi dzy ZPUE S.A. a Bankiem Zachodnim WBK S.A. podpisany został Aneks
nr 5 do Umowy o wielowalutow lini kredytow nr 2040/030/04 z dnia 30.06.2004 r., przedłu aj cy okres
wa no ci Umowy do dnia 31 sierpnia 2007 roku.
W dniu 31.08.2007 r. pomi dzy ZPUE S.A., jako kredytobiorc , a Bankiem Zachodnim WBK S.A.,
jako kredytodawc , podpisany został Aneks nr 6 do Umowy o wielowalutow lini kredytow nr 2040/030/04
z dnia 30.06.2004 r. na ł czna kwot 6.676.542,20 zł. Na podstawie przedmiotowego Aneksu został przedłu ony
okres wa no ci Umowy kredytowej do dnia 31 sierpnia 2009 roku oraz nast piło podwy szenie warto ci kredytu
do kwoty 10.000.000,00 zł. Zgodnie z warunkami Umowy kredytobiorca mo e nadal zaci ga zobowi zania
w walutach wykorzystania w nast puj cych kwotach: w EUR, do kwoty 485.630,22 EUR, natomiast pozostała
cze mo e by wykorzystana w PLN. Kredyt o wielowalutow lini kredytow przeznaczony jest na
finansowanie bie cej działalno ci gospodarczej. Pozostałe warunki Umowy pozostały bez zmian.
Dnia 5 wrze nia 2007 r. 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 , została podpisana Umowa nr 202-127/LW/I/13/2007 kredytu
w formie limitu kredytowego wielocalowego na ł czn kwot 10.000.000,00 zł.
Na podstawie przedmiotowej Umowy PKO BP S.A. w ramach limitu udzielił Spółce:
1. kredytu w rachunku bie cym do wysoko ci 9.000.000,00 zł. na finansowanie bie cych zobowi za
wynikaj cych z wykonywanej działalno ci oraz
2. limitu na gwarancje bankowe do wysoko ci 1.000.000,00 zł.
Wskazana Umowa b dzie obowi zywa od dnia 5 wrze nia 2007 roku do dnia 4 wrze nia 2010 roku.
Oprocentowanie produktów kredytowych w ramach limitu ustalane jest w stosunku rocznym, według stopy
procentowej równej wysoko ci stawki referencyjnej, powi kszonej o mar banku. Stawka referencyjna ma
charakter zmienny w umownym okresie kredytowania. Stawka referencyjna oparta jest o stawk WIBOR 1M.
Mar a banku jest stała w umownym okresie kredytowania.
Spłata wierzytelno ci PKO BP S.A., zwi zanych z wykorzystaniem limitu, zabezpieczona jest w nast puj cy
sposób:
- hipoteka kaucyjna na nieruchomo ciach wraz z przelewem wierzytelno ci pieni nej z umowy ubezpieczenia,
- zestaw rejestrowy na rodkach trwałych wraz z przelewem wierzytelno ci pieni nej z umów ubezpieczenia,
- weksel własny in blanco.
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Wskazana Umowa zast piła dotychczas obowi zuj c Umow kredytu w walucie polskiej w rachunku bie cym
nr 270-1-2/RB/1999 z dnia 15 wrze nia 1999 roku.
12. UDZIELONE PO YCZKI, POR CZENIA, GWARANCJE
Warto zobowi za warunkowych ZPUE S.A. na dzie 30.06.2007 r. wynosi 3.900.000,00 zł. Warto t
stanowiło por czenie udzielone dnia 3 pa dziernika 2006 r. dla ZPUE Gliwice Sp. z o.o. z siedzib w Gliwicach,
do wysoko ci 3.000.000,00 zł. Por czenie stanowi zabezpieczenie spłaty zobowi zania, wynikaj cego z Umowy
nr 25/2006 o kredyt inwestycyjny z dnia 2 pa dziernika 2006 r., zawartej pomi dzy bankiem BPH Spółka
Akcyjna Centrum Korporacyjne Gliwice a ZPUE Gliwice Sp. z o.o., w wysoko ci 2.000.000,00 zł. Por czenie,
które zostało udzielone za zgod Rady Nadzorczej ZPUE S.A., b dzie obowi zywa do dnia 30 czerwca 2010 r.
Natomiast z dniem 10 sierpnia 2007 r. przestało obowi zywa por czenie spłaty zobowi zania finansowego
z tytułu kredytu w kwocie 900.000,00 zł. udzielonego spółce ZPUE GZE Gliwice Sp. z o.o.

13. OCENA ZARZ DZANIA ZASOBAMI FINANSOWYMI
13.1. OMÓWIENIE PODSTAWOWYCH WIELKO CI EKONOMICZNYCH
Rok 2007 był kolejnym rokiem działalno ci ZPUE S.A. w formie spółki akcyjnej, okresem dynamicznego
rozwoju przedsi biorstwa. Dzi ki bardzo dobrej koniunkturze w gospodarce przychody ze sprzeda y oraz sam
wynik były rekordowo wysokie. Wzmocniła si równie pozycja ZPUE S.A. jako lidera rynku.
Wzrost sprzeda y, stałe wdra anie do produkcji nowych wyrobów, a tak e rozwijaj cy si obszar działania
Spółki miał bezpo redni wpływ na podejmowane decyzje o zakupach nowych maszyn i urz dze oraz
rozbudowie obiektów produkcyjnych. Decyzje te spowodowały zwi kszenie warto ci aktywów trwałych.
Na wzrost warto ci aktywów trwałych znacz cy wpływ miało przekazanie do u ytkowania budynków i budowli
oraz rozbudowa zaplecza technicznego.
Aktywa trwałe na dzie 30 czerwca 2007 r. wyniosły 52.990.500,77 zł., o 15,1% wi cej ni na 30 czerwca
2006 r. Aktywa obrotowe natomiast na koniec I półrocza 2007 r. wyniosły 79.107.261,30 zł., odpowiednio
o 8,1% wi cej ni 30 czerwca 2006 r.
Kapitał własny Spółki na 30 czerwca 2007 r. wyniósł 65.870.959,23 zł., co oznacza wzrost o 11,2% w stosunku
do ko ca I półrocza 2006 r. Wzrost kapitału własnego to efekt przede wszystkim wysokiego wyniku netto roku
2006.
Zobowi zania długoterminowe na dzie 30 czerwca 2007 r. były równe 6.171.542,31 zł. Warto ta była wy sza
o 14,7% od zobowi za długoterminowych pozostaj cych do spłaty na koniec czerwca 2006 roku. Zobowi zania
krótkoterminowe i fundusze specjalne w analizowanym okresie wzrosły do kwoty 58.532.862,32 zł., czyli
o 10,6% w stosunku do stanu z czerwca 2006 r.
W strukturze aktywów najwi kszy udział miały: rzeczowe aktywa trwałe (34,5% sumy aktywów na 30 czerwca
2007 r.), nale no ci krótkoterminowe oraz zapasy (odpowiednio 36,1% i 21,9% sumy aktywów).
Pozycjami o najwi kszym udziale w pasywach na 30 czerwca 2007 r. były: kapitał własny oraz zobowi zania
krótkoterminowe, z udziałem w pasywach na poziomie odpowiednio: 49,9% i 44,3%.
Suma bilansowa na dzie 30.06.2007 r. wyniosła 132.097.762,07 zł. Oznacza to wzrost o 10,8% w porównaniu
z ko cem czerwca 2006 r.
Porównuj c wyniki prowadzonej działalno ci gospodarczej nale y podkre li , e systematycznie na przestrzeni
lat działalno ci Spółki wzrastały przychody ze sprzeda y produktów, towarów, materiałów i usług, które
w I półroczu 2007 r. wyniosły 106.176.195,16 zł. Wzrosły one w I półroczu 2007 w porównaniu do I półrocza
2006 o 52,0%.
Koszty sprzedanych produktów, towarów, materiałów i usług osi gn ły w I półroczu 2007 r. warto :
83.658.082,79 zł., tj. o 50,0% wi cej ni w I półroczu 2006 r.
Zysk na działalno ci operacyjnej w I półroczu 2007 r. wyniósł 8.766.456,22 zł. co stanowiło wzrost o 71,6%
w porównaniu z I półroczem 2006. Zysk brutto w I półroczu 2007 r. wyniósł 8.406.238,84 zł., co stanowiło
wzrost o 81,9% w porównaniu do warto ci zysku brutto wypracowanego w I półroczu 2006, natomiast zysk
netto osi gn ł warto 6.658.431,84 zł., o 78,5% wi cej ni w I półroczu 2006.
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13.2. WSKA NIKI RENTOWNO CI
Poni ej przeprowadzono analiz wska ników efektywno ci działalno ci gospodarczej Spółki oraz zdolno ci
regulowania przez ni zobowi za .
Wska niki rentowno ci
stopa zwrotu z kapitału własnego (ROE) = (zysk netto / kapitał własny) x 100%
stopa zwrotu z aktywów (ROA) = (zysk netto/ aktywa ogółem) x 100%
rentowno sprzeda y brutto = (zysk brutto / przychody ze sprzeda y) x 100%
rentowno sprzeda y netto = (zysk netto / przychody ze sprzeda y) x 100%
Wska niki rentowno ci okre laj zdolno przedsi biorstwa do generowania zysku. Im wy sza jest warto
wska nika, tym lepsza kondycja finansowa firmy oraz wy sza ocena dla działa podejmowanych przez osoby
zarz dzaj ce spółk .
Warto obliczonych, na podstawie wyników finansowych ZPUE S.A., wska ników rentowno ci była wy sza
w I półroczu 2007 ni w porównywalnym okresie roku poprzedniego, przede wszystkim na skutek wy szego
zysku. Sytuacja taka jest korzystna dla Spółki, oznacza bowiem wzrost efektywno ci sprzeda y oraz stwarza
mo liwo dalszego rozwoju przedsi biorstwa.
Tabela 15. Wska niki rentowno ci ZPUE S.A.
Wyszczególnienie

I półrocze 2006

I półrocze 2007

7,52%
3,80%
6,62%
5,34%

10,11%
5,04%
7,92%
6,27%

Stopa zwrotu z kapitałów własnych (ROE)
Stopa zwrotu z aktywów (ROA)
Rentowno sprzeda y brutto
Rentowno sprzeda y netto
ródło: Zarz d ZPUE S.A., na podstawie osi gni tych wyników i zmian w bilansie

13.3.WSKA NIKI PŁYNNO CI FINANSOWEJ
Wska niki płynno ci
wska nik płynno ci bie cej = (aktywa obrotowe / zobowi zania krótkoterminowe)
wska nik szybkiej płynno ci = (aktywa obrotowe - zapasy/ zobowi zania krótkoterminowe)
Wska niki płynno ci finansowej mierz stopie pokrycia zobowi za krótkoterminowych aktywami. Wskazuj
wi c zdolno przedsi biorstwa do wywi zywania si z tych zobowi za .
W ZPUE S.A. w I półroczu roku 2007 wska nik płynno ci bie cej pozostał na niezmienionym poziomie,
natomiast wska nik szybkiej płynno ci uległ zmniejszeniu w stosunku do I półrocza roku 2006. Mimo to,
warto wskazanych wska ników znajduje si nadal na poziomie oznaczaj cym prawidłow sytuacj finansow
firmy. Dowodzi to faktu, i Spółka nie ma problemów z bie cym regulowaniem swoich zobowi za .
Tabela 16. Wska niki płynno ci ZPUE S.A.
Wyszczególnienie

I półrocze 2006

I półrocze 2007

1,32
0,91

1,35
0,86

Wska nik płynno ci bie cej
Wska nik szybkiej płynno ci
ródło: Zarz d ZPUE S.A., na podstawie stanów w bilansie

13.4.WSKA NIKI ZADŁU ENIA
Wska niki zadłu enia
wska nik zadłu enia aktywów = (zobowi zania ogółem / aktywa ogółem)
wska nik zadłu enia kapitału własnego = (zobowi zania ogółem / kapitał własny)
Wska niki zadłu enia wskazuj udział kapitałów własnych i obcych w finansowaniu działalno ci jednostki.
Informuj tym samym o stopniu zadłu enia przedsi biorstwa.
W I półroczu roku 2007 w ZPUE S.A. nast pił nieznaczny wzrost warto ci wska ników zadłu enia w stosunku
do I półrocza 2006 roku. Oznacza to zwi kszenie zaanga owania kapitału obcego w finansowanie działalno ci
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Spółki. Jednak niewielki wzrost nie niesie ze sob du ego ryzyka finansowego. Omawiane wska niki pozostaj
nadal na bezpiecznym dla Spółki poziomie, co wskazuje na fakt, i równowaga mi dzy kapitałem własnym
i obcym nie została zachwiana.
Tabela 17. Wska niki zadłu enia ZPUE S.A.
Wyszczególnienie
Wska nik zadłu enia aktywów
Wska nik zadłu enia kapitału własnego

I półrocze 2006

I półrocze 2007

0,48
0,94

0,49
0,98

ródło: Zarz d ZPUE S.A., na podstawie stanów w bilansie

14. OCENA CZYNNIKÓW I NIETYPOWYCH ZDARZE
W I półroczu 2007 roku nie wyst piły zdarzenia o charakterze nietypowym maj ce znacz cy wpływ
na osi gni te wyniki.
15. CHARAKTERYSTYKA ZEWN TRZNYCH I WEWN TRZNYCH CZYNNIKÓW ISTOTNYCH
DLA ROZWOJU PRZEDSI BIORSTWA, OPIS PERSPEKTYW ROZWOJU SPÓŁKI
Czynniki zewn trzne
Sytuacja w energetyce
Na skutek dokonanej w kraju liberalizacji, sytuacja na rynku energetycznym stale si polepsza. Za spraw
nowych inwestycji w polskiej energetyce, naprawiane s du e, wieloletnie zaniedbania.
Takie długotrwałe działania stwarzaj szans na dalszy rozwój, gdy kondycja Spółki jest ci le zwi zana
z przewidywanymi inwestycjami na modernizacj istniej cych i budow nowych sieci przesyłowych rednich
i niskich napi , gdzie zastosowanie maj urz dzenia produkowane przez ZPUE S.A.
Na wiatowych rynkach bran y elektroenergetycznej widoczny jest bardzo wyra nie rozwój inwestycyjny.
Pozwala to Spółce podnie swoje zdolno ci produkcyjne w zakresie eksportu produkowanych wyrobów,
ale równie oczekiwa podobnego rozwoju rynku energetycznego w Polsce.
Przeprowadzona konsolidacja zakładów energetycznych wpłyn ła na popraw konkurencyjno ci na wolnym
rynku energii elektrycznej oraz zapewniła wy sz jako usług energetycznych. Rozwój grup pozwolił z kolei na
zwi kszenie sprzeda y nowoczesnych wyrobów produkowanych przez Spółk .
Poza działaniami krajowych zakładów energetycznych na polepszenie sytuacji w polskiej energetyce, mog mie
wpływ inwestycje mi dzynarodowych koncernów energetycznych. Du e znaczenie w tym zakresie maj jednak
działania rz du oraz stabilno polskich przepisów prawa.
Koniunktura gospodarcza
Sytuacja w gospodarce ma ogromne znaczenie dla rozwoju rynku energetycznego, poniewa wzrost gospodarczy
poci ga za sob wzrost zu ycia energii.
Na koniunktur gospodarcz w Polsce, poza czynnikami wewn trznymi, istotny wpływ wywiera ogólna sytuacja
w gospodarce wiatowej, a zwłaszcza rozwój gospodarczy w krajach Unii Europejskiej. Wynika z tego,
i korzystna koniunktura w tych krajach pozytywnie wpływa na mo liwo ci eksportowe polskiej gospodarki.
Ponadto niezale nie od stale zwi kszaj cej si wymiany towarowej z krajami Unii Europejskiej, ł cz Polsk
coraz cz ciej powi zania kapitałowe. Wiele du ych firm z krajów Unii jest obecnych w Polsce, a wi c sytuacja
gospodarcza w Europie ma wpływ na ich kondycj finansow .
Sytuacja taka jest korzystna z punktu widzenia Spółki, pozwala bowiem optymistycznie ocenia mo liwo
dalszego zwi kszania eksportu produkowanych przez ZPUE S.A. wyrobów oraz rozwoju krajowego rynku
elektroenergetycznego.
rodki unijne
ZPUE S.A. korzystał ze rodków Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjno ci
Przedsi biorstw (Priorytet 2, Działanie 2.2, Poddz. 2.2.2) na lata 2004-2006 (rozliczenie do I połowy 2008 roku)
realizowanego przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, bior c udział w mi dzynarodowych targach.
Targi, w których Spółka brała udział w 2006 roku, rozliczonych w 2007 to m.in.: targi w Jordanii, Syrii,
Rumunii oraz Ukrainie, natomiast w I półroczu 2007 roku – targi w Czechach oraz na Ukrainie.
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Działanie obejmowało refundacj maksymalnie 50% poniesionych kosztów, które obejmowały koszty udziału
w targach a w tym: koszt powierzchni wystawienniczej, materiały reklamowe, transport materiałów, przejazd
i zakwaterowanie pracowników.
Czynniki wewn trzne
Kadry
ZPUE S.A. jest du firm , zatrudniaj c wielu pracowników. Osoby pracuj ce w Spółce posiadaj wysokie
kwalifikacje i s wła ciwie motywowane do wykonywania powierzonych im obowi zków.
Zarz d Spółki zwraca szczególn uwag na produktywno pracy. Z tego wzgl du du y nacisk kładzie si
na zapewnienie wła ciwych relacji mi dzy pracownikami, a co za tym idzie dobrej współpracy całych zespołów.
Kierownicy stawiaj swoim pracownikom wysokie wymagania, zapewniaj c im przy tym mo liwo rozwoju
poprzez dodatkowe kursy i szkolenia.
W strukturze zatrudnienia przewa aj osoby młode oraz osoby o wysokich kwalifikacjach. Pozwala to stworzy
wydajne zespoły pracownicze, które działaj sprawnie i efektywnie.
Specjalizacja w zakresie produkcji
Działalno Spółki jest wysoko wyspecjalizowana w produkcji urz dze , co zapewnia przewag konkurencyjn
oraz pozwala na stosowanie nowoczesnych metod i pełne wykorzystanie maj tku produkcyjnego,
a w konsekwencji na znaczne obni enie kosztów wytworzenia.
Nowe wyroby
W oparciu o dotychczasowe do wiadczenia oraz najnowsze technologie, ZPUE S.A. corocznie powi ksza
asortyment produkowanych wyrobów. W I półroczu 2007 r. Spółka wdro yła do produkcji typoszereg
rozdzielnic w izolacji SF6 (RMU) oraz rozdzielnic w izolacji SF6 powietrznej na napi cie 17,5kV. Nadal
prowadzone s prace nad nast puj cymi projektami: nap d silnikowy do rozł cznika w izolacji gazu SF6,
odł cznik do rozdzielnicy w izolacji SF6, rozdzielnica przedziałowa SN.
Szeroka gama oraz wysoki poziom produkowanych wyrobów, stwarzaj mo liwo stosowania nowoczesnych
i optymalnych rozwi za w zakresie przesyłu energii elektrycznej, co przyczynia si do pozyskiwania przez
Spółk nowych odbiorców.
Inwestycje
Dynamiczny rozwój Spółki, stałe zwi kszanie potencjału produkcyjnego oraz wdra anie do produkcji nowych
wyrobów, wymusza dokonywanie nowych inwestycji.
W 2007 roku Zarz d ZPUE S.A. zgodnie z wcze niejszymi zapowiedziami kontynuował rozpocz te inwestycje
w ramach realizacji zapocz tkowanego w latach poprzednich intensywnego programu inwestycyjnego.
Działania inwestycyjne obejmowały rozbudow hal produkcyjnych i biurowych, zakup oraz modernizacj
maszyn, a tak e rozbudow sieci komputerowej.
Koszty
Spółka prowadz c działania zmierzaj ce do obni ania kosztów produkcji si gn ła po rozwi zanie zwi zane
z outsourcingiem. Zastosowane rozwi zanie pozwoli wygospodarowane z tego tytułu oszcz dno ci przeznaczy
na realizacj zada zwi zanych bezpo rednio z podstawow działalno ci spółki, tj. wdra aniem nowych
wyrobów, zwi kszeniem wydajno ci produkcji, czy te dalszym podnoszeniem jako ci wyrobów i usług.
Wspomniane działania oszcz dno ciowe wi
si z rezygnacj z utrzymywania własnych działów
pomocniczych, tj. ksi gowo ci, kadr, biura zarz du, infrastruktury i innych działów pomocniczych. Zadania
rozwi zanych działów, z pocz tkiem 2007 roku, przej ła firma zewn trzna, dysponuj ca kadr do wiadczonych
oraz wysokokwalifikowanych pracowników, zapewniaj cych profesjonaln obsług Spółce. Korzystanie z usług
firmy outsourcingowej pozwoli Spółce na obni enie kosztów zwi zanych z utrzymywaniem odpowiednich
struktur wewn trznych, stanowisk pracy, czy te wynikaj cych ze szkole pracowników. Maj c na uwadze
zapewnienie stabilno ci i wzajemnego zaufania w zwi zku ze wiadczeniem usług, Spółka zakłada
długoterminow współprac z wybran firm outsourcingow .
16. ZMIANY W PODSTAWOWYCH ZASADACH ZARZ DZANIA SPÓŁK
Kierowanie Spółk opiera si na zintegrowanym systemie zarz dzania. Wa nym elementem tego procesu jest
zintegrowany system informatyczny, który został wdro ony, aby maksymalnie usprawni działania z zakresu
przyjmowania i rozliczania zada produkcyjnych, zaopatrzenia oraz sprzeda y, a tak e innych czynno ci,
maj cych na celu usprawnienie funkcjonowania poszczególnych jednostek organizacyjnych Spółki.
Takie działanie przyczynia si do efektywnego wykorzystania posiadanych zasobów maj tkowych. Pozwala
równie na przyporz dkowanie kosztów do miejsc ich powstawania, co daje mo liwo przeprowadzenia
kontroli ponoszonych kosztów, w poszczególnych o rodkach organizacyjnych Spółki.

19

Raport półroczny za I półrocze 2007 roku

KOMENTARZ ZARZ DU Z DZIAŁALNO CI SPÓŁKI ZPUE S.A. W I PÓŁROCZU
17. ZASADY SPORZ DZENIA ROCZNEGO
WSKAZANIE BIEGŁEGO REWIDENTA

SPRAWOZDANIA

FINANSOWEGO

ORAZ

W dniu 27 czerwca 2007 roku Rada Nadzorcza ZPUE S.A. Uchwał Nr 4/2007 dokonała wyboru podmiotu
uprawnionego do przegl du półrocznego sprawozdania finansowego za I półrocze 2007 roku oraz badania
sprawozdania rocznego za rok 2007.
Podmiotem wybranym do przegl du sprawozdania finansowego za I półrocze 2007 oraz badania sprawozdania
rocznego Spółki za 2007 rok została Agencja Usług Ksi gowo-Prawnych „Biegli Rewidenci” Sp. z o.o.
w Kielcach, wpisana na list podmiotów uprawnionych do badania sprawozda finansowych pod numerem
ewidencyjnym 473 prowadzon przez Krajow Izb Biegłych Rewidentów.
Z usług Agencji Usług Ksi gowo-Prawnych „Biegli Rewidenci” Sp. z o.o. w Kielcach ZPUE S.A. korzystał
w zakresie bada jednostkowych i skonsolidowanych rocznych sprawozda finansowych oraz przegl dów
jednostkowych i skonsolidowanych półrocznych sprawozda finansowych.
Umowa pomi dzy ZPUE S.A. a Agencj Usług Ksi gowo-Prawnych „Biegli Rewidenci” Sp. z o.o. w Kielcach
zawarta została na okres jednego roku. Strony Umowy ustaliły, e za przeprowadzenie badania sprawozdania
finansowego za 2007 rok ZPUE S.A. zapłaci 22,6 tys. zł., natomiast za przeprowadzenie przegl du półrocznego
sprawozdania finansowego – 11,0 tys. zł.
18. O WIADCZENIA ZARZ DU
18.1.O WIADCZENIE ZARZ DU W ZAKRESIE SPORZ DZENIA
FINANSOWEGO ORAZ WSKAZANIE BIEGŁEGO REWIDENTA

SPRAWOZDANIA

Zarz d ZPUE S.A. z siedzib we Włoszczowie niniejszym o wiadcza, i wedle jego najlepszej wiedzy,
półroczne sprawozdanie finansowe i dane porównywalne sporz dzone zostały zgodnie z obowi zuj cymi
zasadami rachunkowo ci oraz odzwierciedlaj w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuacj maj tkow
i finansow emitenta oraz jego wynik finansowy. Ponadto Zarz d o wiadcza, i jego sprawozdanie z działalno ci
oraz sytuacji Spółki, w tym
w I półroczu 2007 roku zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osi gni
podstawowych ryzyk i zagro e .
18.2. O WIADCZENIE ZARZ DU W ZAKRESIE WYBORU BIEGŁEGO REWIDENTA
Zarz d ZPUE S.A. z siedzib we Włoszczowie niniejszym o wiadcza, i podmiot uprawniony do badania
sprawozda finansowych, dokonuj cy przegl du półrocznego sprawozdania finansowego został wybrany
zgodnie z przepisami prawa oraz podmiot ten, jak równie biegli rewidenci dokonuj cy tego przegl du spełniaj
warunki do wydania bezstronnego i niezale nego raportu z przegl du, zgodnie z wła ciwymi przepisami prawa
krajowego.
19. INFORMACJE O TOCZ CYCH SI
LUB WIERZYTELNO CI

POST POWANIACH DOTYCZ CYCH ZOBOWI ZA

W I półroczu 2007 przed s dem, organem wła ciwym dla post powania arbitra owego lub organem
administracji publicznej nie toczyły si post powania dotycz ce zobowi za lub wierzytelno ci, których ł czna
warto stanowiłaby co najmniej 10% kapitałów własnych Spółki.
20. INFORMACJE O NIETYPOWYCH TRANSAKCJACH ZAWIERANYCH Z PODMIOTAMI
POWI ZANYMI
W trakcie I półrocza 2007 Spółka ZPUE S.A. nie zawarła transakcji z podmiotami powi zanymi.
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KOMENTARZ ZARZ DU Z DZIAŁALNO CI SPÓŁKI ZPUE S.A. W I PÓŁROCZU
Włoszczowa, dnia 28 wrze nia 2007 roku
Prezes Zarz du

Członek Zarz du

Członek Zarz du

Bogusław Wypychewicz

Ryszard Iwa czyk

Tomasz St pie
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