INFORMACJA DODATKOWA

Informacja dodatkowa zgodnie z § 87 ust. 1 i 4 Rozporz dzenia Ministra Finansów
z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bie cych i okresowych
przekazywanych przez emitentów papierów warto ciowych (Dz. U. Nr 33, poz. 259)
Przekazywane informacje zawieraj dane jednostkowe za I półrocze 2009 r., tj. za okres od 1 stycznia
do 30 czerwca 2009 r., a tak e dane z okresu porównawczego – za I półrocze 2008 r., tj. za okres od 1 stycznia
do 30 czerwca 2008 r.
1. Podstawowe zasady sporz dzania sprawozda finansowych w roku 2009
Zasady rachunkowo ci
Zasady rachunkowo ci przyj te przy sporz dzaniu sprawozdania finansowego s zgodne z Ustaw
o rachunkowo ci z dnia 29 wrze nia 1994 roku (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 z pó n. zm.).
Przy sporz dzaniu sprawozdania uwzgl dniono przepisy Rozporz dzenia Ministra Finansów z dnia
19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bie cych i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów
warto ciowych (Dz. U. Nr 33 z 2009 r., poz. 259).
Zapisy ksi gowe prowadzone s według kosztów historycznych z wyj tkiem rodków trwałych podlegaj cych
okresowym aktualizacjom wyceny według zasad okre lonych przez Ministra Finansów.
Dane wynikaj ce ze sprawozda finansowych zostały ustalone przy zachowaniu jednolitych zasad i metod
wyceny aktywów i pasywów.
Warto ci niematerialne i prawne
W pozycji tej wykazuje si nabyte przez jednostk , zaliczane do aktywów trwałych, prawa maj tkowe nadaj ce
si do gospodarczego wykorzystania, o przewidywanym okresie ekonomicznej u yteczno ci dłu szym ni rok,
przeznaczone do u ywania na potrzeby jednostki.
Warto ci niematerialne i prawne wycenia si według cen nabycia pomniejszonych o odpisy umorzeniowe,
a tak e odpisy z tytułu utraty warto ci.
Stawki amortyzacyjne ustalane s w oparciu o tabele amortyzacyjne wynikaj ce z Ustawy o podatku
dochodowym od osób prawnych.
Warto ci niematerialne amortyzuje si metod liniow .
Warto ci niematerialne i prawne, o warto ci jednostkowej do 3.500,00 zł, odnoszone s bezpo rednio w koszty
miesi ca, którego dotycz .
Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych od warto ci niematerialnych i prawnych, o cenie jednostkowej powy ej
3.500,00 zł., rozpoczyna si od nast pnego miesi ca po miesi cu oddania warto ci niematerialnych i prawnych
od u ytkowania.
rodki trwałe
W pozycji tej ujmuje si rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi, o przewidywanym okresie ekonomicznej
u yteczno ci dłu szym ni rok, kompletne, zdatne do u ytku i przeznaczone na potrzeby jednostki.
rodki trwałe dzieli si na:
a) rodki trwałe o warto ci jednostkowej powy ej 3.500,00 zł. amortyzowane w czasie,
b) rodki trwałe do warto ci 3.500,00 zł.
rodki trwałe, o warto ci jednostkowej do 3.500,00 zł, amortyzowane s jednorazowo i odnoszone w koszty
w miesi cu oddania do u ytkowania.
Warto pocz tkowa rodków trwałych podlega podwy szeniu o warto nakładów poniesionych na ich
ulepszenie (przebudow , rozbudow , modernizacj , rekonstrukcj ).
Warto pocz tkowa rodków trwałych pomniejszona zostaje o odpisy amortyzacyjne. Stawki amortyzacyjne
s ustalane z uwzgl dnieniem okresu ekonomicznej u yteczno ci rodków trwałych i odzwierciedlaj faktyczne
zu ycie rodków trwałych.
W poszczególnych grupach stosowane s nast puj ce stawki amortyzacji:
- budynki - 2,5%,
- obiekty in ynierii l dowej – od 4,0 do 10,0%,
- kotły i maszyny energetyczne - od 7,0% do 14,0%,
- maszyny, urz dzenia i aparaty ogólnego zastosowania - od 10,0% do 30,0%,
- maszyny, urz dzenia i aparaty specjalne - od 10,0% do 25,0%,
- urz dzenia techniczne - od 10,0% do 20,0%,
- rodki transportu - od 7,0% do 20,0%,
- narz dzia, przyrz dy, ruchomo ci i wyposa enie - od 10,0% do 20,0%.
Rozpocz cie amortyzacji rodków trwałych, o warto ci przekraczaj cej 3.500,00 zł, nast puje w miesi cu
kolejnym po miesi cu oddania do u ytkowania.
Amortyzacja rodków trwałych naliczana jest metod liniow , degresywn lub w oparciu o indywidualne stawki
rodków trwałych u ywanych.
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rodki trwałe w budowie
W pozycji tej wykazuje si , zaliczane do aktywów trwałych, rodki trwałe w okresie ich budowy, monta u lub
ulepszenia ju istniej cego rodka trwałego.
rodki trwałe w budowie wycenia si w wysoko ci ogółu kosztów pozostaj cych w bezpo rednim zwi zku z ich
nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty warto ci.
Inwestycje
Inwestycje obejmuj aktywa nabyte w celu osi gni cia korzy ci ekonomicznych, wynikaj cych z przyrostu
warto ci tych aktywów, uzyskania z nich przychodów w postaci odsetek, dywidend lub innych po ytków.
Na dzie bilansowy wycenia si je według warto ci rynkowej lub po cenie nabycia w zale no ci od tego, która
z nich jest ni sza.
Zapasy
Materiały wycenia si według rzeczywistych cen zakupu (nabycia), wynikaj cych z faktur VAT lub rachunków.
Wyroby, półprodukty i produkcja w toku, wyceniane s według rzeczywistych kosztów wytworzenia.
Rozrachunki
Nale no ci
Na dzie bilansowy nale no ci wycenia si w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem ostro no ci.
Warto nale no ci aktualizuje si uwzgl dniaj c stopie prawdopodobie stwa ich zapłaty, poprzez dokonanie
odpisu aktualizuj cego.
Odpisy aktualizuj ce warto
nale no ci zalicza si do pozostałych kosztów operacyjnych i kosztów
finansowych, w zale no ci od rodzaju nale no ci, której odpis dotyczy.
Zobowi zania
Za zobowi zania uznaje si wynikaj cy z przeszłych zdarze obowi zek wykonania wiadcze , o wiarygodnie
okre lonej warto ci, które spowoduj wykorzystanie ju posiadanych lub przyszłych aktywów Spółki.
Na dzie bilansowy, zobowi zania wycenia si w kwocie wymagaj cej zapłaty.
rodki pieni ne
Wycenia si według warto ci nominalnej.
Ró nice kursowe
Wyra one w walutach obcych operacje gospodarcze ujmuje si w ksi gach rachunkowych na dzie ich
przeprowadzenia odpowiednio po kursie:
- kupna lub sprzeda y walut stosowanych przez bank, z którego usług korzysta spółka - w przypadku operacji
sprzeda y lub kupna walut oraz operacji zapłaty nale no ci lub zobowi za ,
- rednim ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski na ten dzie , chyba, e w zgłoszeniu celnym
lub w innym wi cym jednostk dokumencie ustalony został inny kurs - w przypadku pozostałych operacji.
Ró nice kursowe, dotycz ce innych ni inwestycje długoterminowe pozostałych aktywów i pasywów
wyra onych w walutach obcych, powstałe na dzie wyceny oraz przy zapłacie nale no ci i zobowi za
w walutach obcych, zalicza si odpowiednio do przychodów lub kosztów finansowych. W uzasadnionych
przypadkach ró nice kursowe zalicza si do kosztów wytworzenia produktów, ceny nabycia towarów lub ceny
nabycia lub kosztu wytworzenia rodków trwałych, rodków trwałych w budowie lub warto ci niematerialnych
i prawnych.
Rezerwy
Rezerwy to zobowi zania, których termin wymagalno ci lub kwota nie s pewne. Tworzy si je na pewne lub
prawdopodobne przyszłe zobowi zania w ci ar kosztów działalno ci, pozostałych kosztów operacyjnych,
kosztów finansowych, zale nie od okoliczno ci, z którymi przyszłe zobowi zania si wi .
Zobowi zania warunkowe - pozabilansowe
Za zobowi zania warunkowe Spółka uznaje potencjalny przyszły obowi zek wykonania wiadcze , których
powstanie jest uzale nione od zaistnienia okre lonych zdarze . Ewidencja zobowi za warunkowych odbywa
si w ewidencji pozabilansowej.
Rozliczenia mi dzyokresowe czynne i bierne
Rozliczenia mi dzyokresowe czynne obejmuj rozliczenia krótkoterminowe, które dotycz przyszłych okresów
sprawozdawczych i trwaj nie dłu ej ni 12 miesi cy od dnia bilansowego.
Za bierne rozliczenia mi dzyokresowe kosztów Spółka uznaje prawdopodobne zobowi zania przypadaj ce
na bie cy okres sprawozdawczy, wynikaj ce w szczególno ci:
- ze wiadcze wykonanych na rzecz Spółki przez kontrahentów, je eli kwota zobowi zania jest znana lub
mo liwa do oszacowania w sposób wiarygodny,
- z obowi zku wykonania, zwi zanych z bie c działalno ci przyszłych wiadcze , mo liwych
do oszacowania w sposób wiarygodny, na podstawie danych planistycznych lub na podstawie realizacji
produkcji.
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Podatek odroczony
Aktywa z tytułu podatku dochodowego
Spółka ustala aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego w zwi zku z wyst powaniem przej ciowych
ró nic mi dzy wykazywan w ksi gach rachunkowych warto ci aktywów i pasywów a ich warto ci
podatkow oraz strat mo liw do odliczenia w przyszło ci.
Aktywa z tytułu podatku odroczonego ustala si w wysoko ci kwoty przewidzianej w przyszło ci do odliczenia
od podatku dochodowego, w zwi zku z ujemnymi ró nicami przej ciowymi, które spowoduj w przyszło ci
zmniejszenie podstawy obliczenia podatku dochodowego oraz straty mo liwej do odliczenia, przy zachowaniu
zasady ostro no ci.
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
Jednostka tworzy rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego w zwi zku z wyst powaniem dodatnich
ró nic przej ciowych mi dzy wykazywan w ksi gach rachunkowych warto ci aktywów i pasywów a ich
warto ci podatkow .
Rezerw z tytułu podatku odroczonego tworzy si w wysoko ci kwoty podatku dochodowego, wymagaj cej
w przyszło ci zapłaty, w zwi zku z dodatnimi ró nicami przej ciowymi, które spowoduj w przyszło ci
zwi kszenie podstawy obliczenia podatku dochodowego.
Przy ustalaniu wysoko ci aktywów i rezerwy z tytułu podatku dochodowego uwzgl dnia si stawki podatku
dochodowego obowi zuj ce w roku powstania obowi zku podatkowego.
Rezerwy i aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego, dotycz ce operacji rozliczanych z kapitałem
własnym, odnosi si równie na kapitał własny.
Kapitał własny
Kapitał podstawowy wykazywany jest w warto ci nominalnej akcji. Kapitał podstawowy jest zgodny z zapisami
w Akcie Zało ycielskim Spółki.
Na dzie bilansowy kapitał podstawowy wykazuje si w wysoko ci okre lonej w wypisie z KRS.
Kapitał zapasowy Spółki tworzony jest: z nadwy ki warto ci emisji akcji ponad warto nominaln akcji oraz
z podziału zysku. Przeznaczenie kapitału zapasowego okre la Umowa Spółki.
Kapitał rezerwowy tworzony jest na cele okre lone Uchwał WZA.
Zysk netto roku obrotowego wykazano jako kwot wynikaj c z rachunku zysków i strat.
Przychody, koszty, wynik finansowy
Rachunek zysków i strat jednostka sporz dza według wariantu kalkulacyjnego.
Przychody i zyski
Za przychody i zyski Spółka uznaje uprawdopodobnione powstanie w okresie sprawozdawczym korzy ci
ekonomicznych, o wiarygodnie okre lonej warto ci, w formie zwi kszenia warto ci aktywów, albo zmniejszenia
warto ci zobowi za , które doprowadz do wzrostu kapitału własnego lub zmniejszenia jego niedoboru, w inny
sposób ni wniesienie wkładów przez udziałowców lub wła cicieli.
Koszty i straty
Przez koszty i straty jednostka rozumie uprawdopodobnione zmniejszenia w okresie sprawozdawczym korzy ci
ekonomicznych, o wiarygodnie okre lonej warto ci, w formie zmniejszenia warto ci aktywów, albo zwi kszenia
warto ci zobowi za i rezerw, które doprowadz do zmniejszenia kapitału własnego lub zwi kszenia jego
niedoboru w inny sposób ni wycofanie rodków przez udziałowców lub wła cicieli.
Wynik finansowy
Na wynik finansowy netto składaj si :
- wynik działalno ci operacyjnej, w tym z tytułu pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych (po rednio
zwi zanych z działalno ci operacyjn jednostki),
- wynik operacji finansowych,
- wynik operacji nadzwyczajnych (powstałych na skutek zdarze trudnych do przewidzenia, poza działalno ci
operacyjn jednostki i nie zwi zane z ogólnym ryzykiem jej prowadzenia),
- obowi zkowe obci enia wyniku finansowego z tytułu podatku dochodowego, którego podatnikiem jest
jednostka, i płatno ci z nim zrównanych, na podstawie odr bnych przepisów.
Wpływaj cy na wynik finansowy podatek dochodowy za dany okres sprawozdawczy obejmuje cz
odroczon
i bie c .
Cz
odroczona w rachunku zysków i strat stanowi ró nic pomi dzy stanem rezerw i aktywów z tytułu
podatku odroczonego na koniec i pocz tek okresu sprawozdawczego.
W okresie od 1 stycznia 2009 roku do 30 czerwca 2009 roku w Spółce nie dokonano adnych zmian zasad
ustalania warto ci aktywów i pasywów oraz pomiaru wyniku finansowego w stosunku do zasad stosowanych
w roku 2008 i przedstawionych w raporcie rocznym za 2008 rok.
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2. Kursy przeliczenia wybranych danych finansowych
Wybrane dane finansowe zamieszczone w sprawozdaniu finansowym za I półrocze 2009 r. zostały przeliczone
wg nast puj cych kursów wymiany złotego w stosunku do EUR:
- poszczególne pozycje aktywów i pasywów bilansu przeliczono wg redniego kursu EUR obowi zuj cego
na dzie 30 czerwca 2009 r., ustalonego przez Narodowy Bank Polski, tj. 4,4696 zł. i na dzie 31 grudnia
2008 r. – 4,1724 zł.
- poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieni nych przeliczono na EUR
wg kursu, stanowi cego redni arytmetyczn rednich kursów ustalonych przez Narodowy Bank Polski,
obowi zuj cych na ostatni dzie ka dego zako czonego miesi ca roku obrotowego:
- dla okresu stycze - czerwiec 2009 r. – 4,5184 zł.
- dla okresu stycze - czerwiec 2008 r. – 3,4776 zł.
Kurs EUR do wyliczenia pozycji Bilansu:
redni kurs EUR NBP z dnia 30.06.2009 r. – Tabela 125/A/NBP/2009 – 4,4696
redni kurs EUR NBP z dnia 31.12.2008 r. – Tabela 254/A/NBP/2008 – 4,1724
Kurs EUR do wyliczenia pozycji Rachunku zysków i strat oraz Rachunku przepływów pieni nych:
rednia arytmetyczna rednich kursów NBP dla EUR na koniec ka dego miesi ca
za okres 01.01.-30.06.2009 r.
Tabela
Miesi c
Kurs EUR
21/A/NBP/2009 z dnia 30.01.2009 r.
Stycze
4,4392
41/A/NBP/2009 z dnia 27.02.2009 r.
Luty
4,6578
63/A/NBP/2009 z dnia 31.03.2009 r.
Marzec
4,7013
84/A/NBP/2009 z dnia 30.04.2009 r.
Kwiecie
4,3838
104/A/NBP/2009 z dnia 29.05.2009 r.
Maj
4,4588
125/A/NBP/2009 z dnia 30.06.2009 r.
Czerwiec
4,4696
redni kurs EUR
4,5184
Najwy szy kurs EUR
4,8999
Najni szy kurs EUR
3,9170
rednia arytmetyczna rednich kursów NBP dla EUR na koniec ka dego miesi ca
za okres 01.01.-30.06.2008 r.
Tabela
Miesi c
Kurs EUR
22/A/NBP/2008 z dnia 31.01.2008 r.
Stycze
3,6260
43/A/NBP/2008 z dnia 29.02.2008 r.
Luty
3,5204
63/A/NBP/2008 z dnia 31.03.2008 r.
Marzec
3,5258
85/A/NBP/2008 z dnia 30.04.2008 r.
Kwiecie
3,4604
105/A/NBP/2008 z dnia 30.05.2008 r.
Maj
3,3788
126/A/NBP/2008 z dnia 30.06.2008 r.
Czerwiec
3,3542
redni kurs EUR
3,4776
Najwy szy kurs EUR
3,6577
Najni szy kurs EUR
3,3542
3. Korekty z tytułu rezerw, rezerwy i aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego oraz dokonane
odpisy aktualizuj ce warto składników aktywów
W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2009 roku dokonano odpisów aktualizuj cych rozrachunki (nale no ci).
Stan odpisów przedstawiał si nast puj co:
- stan na 01.01.2009 r. – 2.654 tys. zł.
- zmniejszenie odpisów aktualizuj cych rozrachunki – 569 tys. zł.
- zwi kszenia odpisów aktualizuj cych rozrachunki – 1.132 tys. zł.
- stan na 30.06.2009 r. – 3.217 tys. zł.
Stan rezerw na odroczony podatek dochodowy przedstawiał si nast puj co:
- stan na 01.01.2009 r. – 167 tys. zł.
- rezerwy rozwi zane – 3 tys. zł.
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- rezerwy utworzone – 197 tys. zł.
- stan na 30.06.2009 r. – 361 tys. zł.
Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego przedstawiał si nast puj co:
- stan na 01.01.2009 r. – 1.057 tys. zł.
- zmniejszenie aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego – 990 tys. zł.
- zwi kszenie aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego – 313 tys. zł.
- stan na 30.06.2009 r. – 380 tys. zł.
4. Zwi zły opis istotnych dokona lub niepowodze
najwa niejszych zdarze ich dotycz cych – nie wyst piły.

emitenta w okresie, wraz ze wskazaniem

5. Czynniki i zdarzenia w okresie, w szczególno ci o nietypowym charakterze, maj ce znacz cy wpływ
na osi gni te wyniki finansowe ZPUE S.A. – nie wyst piły.
6. Obja nienia dotycz ce sezonowo ci lub cykliczno ci działalno ci emitenta
Sezonowo produkcji, która jest charakterystyczna dla bran y w jakiej działa Spółka, powoduje i w pierwszym
kwartale roku osi gane wyniki s znacznie ni sze ani eli w pozostałych okresach roku. Sezonowo ta wynika
z faktu, i popyt na wyroby w bran y uzale niony jest głównie od nakładów inwestycyjnych w energetyce.
7. Informacje dotycz ce emisji, wykupu i spłaty nieudziałowych i kapitałowych papierów warto ciowych
– nie wyst piły.
8. Informacje dotycz ce wypłaconej (lub zadeklarowanej) dywidendy, ł cznie i w przeliczeniu na jedn
akcj , z podziałem na akcje zwykłe i uprzywilejowane – nie dotyczy ZPUE S.A.
9. Zdarzenia, które wyst piły po dniu, na który sporz dzono skrócone półroczne sprawozdanie finansowe,
nieuj te w tym sprawozdaniu, a mog ce w znacz cy sposób wpłyn na przyszłe wyniki finansowe
emitenta – nie wyst piły.
10. Zmiany zobowi za warunkowych lub aktywów warunkowych, które nast piły od czasu zako czenia
ostatniego roku obrotowego
Warto zobowi za warunkowych na dzie 30.06.2009 r. była równa 12.988 tys. zł.
Warto t stanowiło:
- Por czenie udzielone dnia 3 pa dziernika 2006 roku dla ZPUE Gliwice Sp. z o.o. z siedzib w Gliwicach,
do wysoko ci 3.000 tys. 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 tys. zł. Por czenie,
które zostało udzielone za zgod Rady Nadzorczej ZPUE S.A., b dzie obowi zywa do dnia 30 czerwca 2010 r.
Na dzie sporz dzenia raportu por czenie nie obowi zywało, o czym Zarz d ZPUE S.A. informował raportem
bie cym nr 16/2009 z dnia 20 sierpnia 2009 r.
- W IV kwartale 2007 roku ZPUE S.A. udzielił por cze Spółce W. Investment Group Sp. z. o.o., na ł czn
kwot 106 tys. zł, w zwi zku z zawarciem pomi dzy W. Investment Group Sp. z o.o. a Starost Powiatu
Włoszczowskiego umowy o refundacj kosztów wyposa enia stanowisk pracy dla zatrudnianych bezrobotnych.
- Warto 7.000 tys. zł. wynika z podpisanego przez Zarz d ZPUE S.A. w dniu 8 lipca 2008 r. o wiadczenia
patronackiego w zakresie spłaty zobowi zania Stolbud Włoszczowa S.A., z siedzib we Włoszczowie,
do wysoko ci 7.000 tys. zł. Zobowi zanie to dotyczy zawartej z bankiem PKO BP S.A. Umowy nr 270
-1/4/RB/2007 o kredyt w rachunku bie cym w kwocie 5.400 tys. zł. Przedmiotowe zobowi zanie zostało
udzielone za zgod Rady Nadzorczej wyra onej w formie Uchwały Nr 3/2008 z dnia 8 lipca 2008 r. i b dzie
obowi zywa do dnia 8 lipca 2011 roku.
- Warto 2.882 tys. zł. to warto udzielonego w dniu 18 listopada 2008 roku spółce Elektromonta -1 Katowice
S.A. por czenia (por czenie wekslowe) spłaty zobowi zania, wynikaj cego z umowy o kredyt inwestycyjny
nr K0006350 z dnia 18 listopada 2008 r. na kwot 2.305 tys. zł., zawartej z Bankiem Zachodnim WBK S.A.
z siedzib we Wrocławiu. Wskazane por czenie spłaty zobowi zania katowickiej spółki b dzie obowi zywa
do dnia 24 grudnia 2013 roku.
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