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POCZTA

Od : EM ZPUE Katarzyna Kusa Data odbioru : 2002-04-25 07:26:04

Do : EM Kancelaria Publiczna

KOMISJA PAPIERÓW WARTO�CIOWYCH I GIEŁD

Raport roczny SA-R 2001
(Zgodnie z § 1 ust. 2 i § 57 ust. 1 pkt. 3 Rozporz�dzenia Rady Ministrów z dnia 16 pa�dziernika 2001 r. - Dz.U. Nr 139, poz. 1569)

(dla emitentów papierów warto�ciowych o działalno�ci wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej)

Za rok bie��cy obejmuj�cy okres od 2001-01-01 do 2001-12-31

oraz za rok poprzedni obejmuj�cy okres od 2000-12-31 do 2000-12-31 dnia 2002-04-19

(data przekazania)

(pełna nazwa emitenta)

Zakład Produkcji Urz�dze� Elektrycznych B.Wypychewicz Spółka Akcyjna

(skrócona nazwa emitenta)

ZPUE SA

(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)

nie u�ywany

(kod pocztowy)

29-100

(miejscowo��)

Włoszczowa

(ulica)

J�drzejowska

(numer)

79 c

(telefon)

(041) 39-42-814

(fax)

(041) 39-24-601

(e-mail)

board@zpuesa.com.pl

(NIP)

656-14-94-014

(REGON)

290780734

(www)

www.zpuesa.com.pl

Agencja Usług Ksi�gowo-Prawnych "Biegli Rewidenci' Sp. z 
o.o. Kielce 

dnia 2002-04-15

(podmiot uprawniony do badania) (data wydania opinii)

Raport roczny zawiera :
X Pismo Prezesa Zarz�du

X Opinia podmiotu uprawnionego do badania sprawozda� finansowych (biegłego rewidenta)

X Sprawozdanie finansowe

X Wst�p X Zestawienie zmian w kapitale własnym

X Bilans X Rachunek przepływu �rodków pieni��nych

X Rachunek zysków i strat X Noty obja�niaj�ce i dodatkowe noty obja�niaj�ce

X Komentarz Zarz�du (sprawozdanie z działalno�ci emitenta)

X Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozda� finansowych (biegłego rewidenta)

WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR
I. Przychody netto ze sprzeda�y produktów, towarów i materiałów 76 256 20 892
II. Zysk (strata) na działalno�ci operacyjnej 3 662 1 004
III. Zysk (strata) brutto 3 527 966
IV. Zysk (strata) netto 2 449 671
V. Aktywa, razem (stan na 2001-12-31) 54 887 15 585
VI. Zobowi�zania, razem (stan na 2001-12-31) 25 710 7 300
- w tym zobowi�zania krótkoterminowe
      Zobowi�zania długoterminowe (stan na 01-12-31) 1 482 421
     Zobowi�zania krótkoterminowe (stan na 01-12-31) 24 228 6 879
VII. Kapitał własny (stan na 2001-12-24) 28 687 8 145
       Kapitał zakładowy ( stan na 01-12-31) 9 726 2 762
VIII. Kapitał akcyjny (stan na 2001-12-31)
IX. Liczba akcji (stan na 2001-12-31) 1 101 512
X. Warto�� ksi�gowa na jedn� akcj� (w zł/EUR) (stan na 2001-12-31) 26,04 7,39
     Rozwodniona warto�� warto�� ksi�gowa na jedn� akcj � (w zł./EURO) (stan na 01-12-31) 26 7
XI. Zysk (strata) netto na jedn� akcj� zwykł� w zł/EUR 2,22 0,61
      Rozwodniony zysk (strata) netto na jedn� akcj� zwykł� (w zł./EURO) 2 0
XII. Zadeklarowana dywidenda na jedn� akcj� zwykł� (w zł/EUR) 0,00 0,00
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PISMO PREZESA ZARZ�DU

List Prezesa Zarz�du

Włoszczowa, dnia 19 kwietnia 2002 roku 

Szanowni Pa�stwo,

Rok 2001 był pi�tym rokiem funkcjonowania Zakładu Produkcji Urz�dze� Elektrycznych B. 
Wypychewicz jako spółki akcyjnej oraz 14 rokiem aktywnego uczestnictwa na polskim rynku energetycznym.

Wysiłki Zarz�du ZPUE S.A, dla którego priorytetem jest stały rozwój firmy, zaanga�owanie kadry 
kierowniczej i pracowników, przyniosły oczekiwane i wymierne rezultaty 

Zanotowana dynamika sprzeda�y, pomimo osłabienia w porównaniu do lat poprzednich, analizowana na 
tle niekorzystnej koniunktury utrzymuj�cej si� w polskiej gospodarce, szczególnie w budownictwie oraz w 
bran�y elektroenergetycznej, jest wymiernym sukcesem firmy, �wiadcz�cym o dalszym umacnianiu jej pozycji.

W 2001 roku Spółka kontynuowała rozpocz�t� w latach poprzednich realizacj� programu 
inwestycyjnego. Przeznaczenie cz��ci zysku za 2000 rok, jak równie� kapitał zewn�trzny pozwoliły spółce na 
doko�czenie budowy  i oddanie do u�ytkowania wydziału prefabrykatów betonowych, w którym rozpocz�ty ju� 
został proces wytwarzania obudów betonowych do produkcji głównego asortymentu wyrobów spółki tj. 
kontenerowych stacji transformatorowych. Produkcja własnych półfabrykatów przyczyni si� do obni�enia 
kosztu wytworzenia wyrobów finalnych, co w efekcie wpłynie na popraw� rentowno�ci sprzeda�y oraz pozwoli 
spółce zachowa� cenow� przewag� konkurencyjn�. W 2001 roku rozpocz�te zostały równie� inne 
przedsi�wzi�cia, z których najwi�kszym jest budowa nowej hali monta�u stacji kontenerowych.

Rok 2001 był równie� owocny pod wzgl�dem ekspansji na nowe rynki zbytu, czego efektem było 
utworzenie kilku przedstawicielstw handlowych na terenie Polski oraz poza jej granicami. W przyszło�ci 
działania te pozwol� na rozszerzenie oferty ZPUE S.A. na nowe obszary działalno�ci.

Stały rozwój techniczny i technologiczny oraz ci�głe udoskonalanie metod organizacyjnych przynosi 
wymierne rezultaty. Wyroby ZPUE S.A. wyró�niaj� si� bogat� ofert� asortymentow� przy jednoczesnej 
wysokiej jako�ci produkcji. Cechy te doceniaj� zarówno klienci, co wyra�a si� ich systematycznym przyrostem 
jak równie� jednostki oceniaj�ce. W 2001 roku ZPUE S.A. przeszła pozytywnie audyt sprawdzaj�cy 
przeprowadzony przez jednostk� certyfikuj�c� TUV CERT, badaj�c� dostosowanie wdro�onego w spółce w 
2000 roku sytemu zapewnienia jako�ci do norm ISO 9001.

Reasumuj�c rok 2001 był ci��kim ale i owocnym rokiem dla działalno�ci ZPUE S.A.

Pragn� zapewni� Pa�stwa, i� w dalszym ci�gu dokłada� b�dziemy wszelkich stara�, aby nasi 
Akcjonariusze byli usatysfakcjonowani z osi�ganych przez Spółk� rezultatów.

�ycz�c Pa�stwu przyjemnej lektury Raportu Rocznego za 2001 rok pozostaj� z powa�aniem

Bogusław  Wypychewicz
       Prezes Zarz�du
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OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDA	 FINANSOWYCH (BIEGŁEGO REWIDENTA)

Agencja Usług Ksi�gowo-Prawnych
"Biegli Rewidenci" Sp. z o.o.
ul. Sienkiewicza 79,  Kielce

Opinia

I. Przeprowadzili�my badanie sprawozdania finansowego Zakładu Produkcji Urz�dze� Elektrycznych B. 
Wypychewicz  Spółka Akcyjna we Włoszczowie, obejmuj�cego:
1. Bilans sporz�dzony na dzie� 31.12.2001 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sum� zł. 54 887 
tys. zł.
2. Rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2001, wykazuj�cy zysk netto 2 449 tys. zł.
3. Informacj� dodatkow� wraz z dodatkowymi obja�nieniami,
4. Sprawozdanie z przepływu �rodków pieni��nych wykazuj�ce zwi�kszenie stanu �rodków pieni��nych netto 
w ci�gu roku 2001 o kwot� 400 tys. zł.

II. Badanie sprawozdania finansowego przeprowadzili�my stosownie do postanowie�:
 1. Ustawy z dnia 29 wrze�nia 1994 r. o rachunkowo�ci (Dz. U. Nr 121 poz. 591 z pó�niejszymi zmianami)
 2. Norm wykonywania zawodu biegłego rewidenta, wydanych przez Krajow� Rad� Biegłych Rewidentów w 
     porozumieniu z Ministrem Finansów - w taki sposób aby uzyska� racjonaln�, wystarczaj�c� podstaw� do 
wyra�enia o 
     nim miarodajnej opinii.
 3. Przepisów Rozporz�dzenia Rady Ministrów z dnia 16 pa�dziernika 2001 r. w sprawie informacji bie��cych i 
     okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartosciowych.

W szczególno�ci badanie obejmowało sprawdzenie - w du�ej mierze metod� wyrywkow� - dowodów i zapisów 
ksi�gowych, z których wynikaj� kwoty i informacje zawarte w sprawozdaniu finansowym, poprawnosci 
zastosowanych przez jednostk� zasad rachunkowo�ci i szacunków, jak i ogóln� ocen� przedstawionego 
sprawozdania.

III. Naszym zdaniem zał�czone sprawozdanie finansowe sporz�dzone zostało we wszystkich istotnych 
aspektach, zgodnie z okre�lonymi w powołanej wy�ej ustawie zasadami rachunkowo�ci, stosowanymi w sposób 
ci�gły, na podstawie prawidłowo prowadzonych ksi�g rachunkowych. Jest ono zgodne co do formy i tre�ci z 
obowi�zuj�cymi przepisami prawa i statutem jednostki i przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie informacje 
istotne dla oceny rentowno�ci oraz wyniku finansowego działalno�ci gospodarczej za okres od 1 stycznia 2001 
r. do 31 grudnia 2001 r., jak te� sytuacji finansowej i maj�tkowej badanej jednostki na dzie� 31.12. 2001 r.
Informacje zawarte w sprawozdaniu z działalno�ci gospodarczej s� zgodne z informacjami zawartymi w 
zbadanym sprawozdaniu finansowym.

Biegły Rewident

mgr Stefania Koryci�ska
Nr ewid. 1781/590

Kielce, dnia 15.04.2001 r. 
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SPRAWOZDANIE FINANSOWE

WST
P
WST�P

1. Nazwa, siedziba i podstawowy przedmiot działalno�ci Emitenta - 
Zakład Produkcji Urz�dze� Elektrycznych B. Wypychewicz Spółka Akcyjna z siedzib� we Włoszczowie powstał 7 
stycznia 1997 r. w oparciu o przepisy Kodeksu Handlowego, zarejestrowany w S�dzie Rejonowym w Kielcach RHB 2536
oraz w Krajowym Rejestrze S�dowym w dniu 27 listopada 2001 r. pod numerem 0000052770 w S�dzie Rejonowym w 
Kielcach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru S�dowego

2. Podstawowym przedmiotem działalno�ci Spółki według Polskiej Klasyfikacji Działalno�ci jest produkcja 
aparatury rozdzielczej i kontrolnej energii elektrycznej PKD 31.20.

3. Prezentowane sprawozdanie finansowe ZPUE SA obejmuje okres od 1 stycznia 2001 r. do 31 grudnia 2001 r. 
Porównywalne dane finansowe obejmuj� okres od 1 stycznia 2000 r. do 31 grudnia 2000 r.

4. W skład Spółki nie wchodz� jednostki organizacyjne sporz�dzaj�ce samodzielnie sprawozdania finansowe.   W 
zwi�zku z tym sprawozdanie finansowe i porównywalne dane nie zawieraj� danych ł�cznych, obejmuj�cych takie 
jednostki.

5. W roku 2001 nie wyst�piły zmiany organizacyjne polegaj�ce na ł�czeniu lub rozdzieleniu Spółki.

6. Sprawozdanie finansowe za rok 2001 zostało sporz�dzone przy zało�eniu kontynuowania działalno�ci 
gospodarczej i nie istniej� okoliczno�ci wskazuj�ce na zagro�enie kontynuowania tej działalno�ci.

7. W 2001 roku nie wyst�piły zmiany zasad rachunkowo�ci, wyceny aktywów i pasywów oraz form sporz�dzania 
sprawozdania finansowego.

8. Okre�lenie zastosowanych zasad i metod rachunkowo�ci, w tym metod wyceny aktywów i pasywów oraz pomiaru 
wyniku finansowego.

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. Nr 121 poz 591 z pó�niejszymi zmianami), a przede wszystkim:
- zdarzenia gospodarcze ujmuje si� w ksi�gach rachunkowych i w sprawozdaniu w j�zyku polskim i w walucie   
polskiej, zgodnie z ich tre�ci� ekonomiczn�,
- przyj�te zasady rachunkowo�ci stosuje si� w sposób ci�gły, dokonuj�c w kolejnych latach obrotowych   
jednakowego grupowania operacji gospodarczych, wyceny aktywów i pasywów, amortyzacji i umorze�,   ustalania 
wyniku finansowego i sporz�dzania sprawozda� finansowych,
- w ksi�gach rachunkowych ujmuje si� wszystkie osi�gni�te, przypadaj�ce na jej rzecz przychody i   obci��aj�ce 
koszty, zwi�zane z tymi przychodami, dotycz�ce danego roku obrotowego niezale�nie od terminu   ich zapłaty,
- wycen� poszczególnych aktywów i pasywów wycenia si� stosuj�c rzeczywi�cie poniesione na ich nabycie ceny lub 
koszty wytworzenia przy zachowaniu zasady ostro�nej wyceny.
- zapisy ksi�gowe prowadzone s� wg kosztów historycznych z wyj�tkiem �rodków trwałych podlegaj�cych   okresowym
aktualizacjom, wyceny wg zasad okre�lanych przez Ministra Finansów i ustaw� o podatku   dochodowym od osób 
prawnych,
- ewidencja �rodków trwałych i ich umorze� prowadzona jest wg ilo�ci i warto�ci w przekroju grup   rodzajowych,
- ewidencja ksi�gowa wyrobów gotowych, materiałów i opakowa� odbywa si� w uj�ciu ilo�ciowo-warto�ciowym.

Podstawowe pozycje bilansu i rachunku zysków i strat.

Warto�ci niematerialne i prawne
Warto�ci niematerialne i prawne stanowi� prawa maj�tkowe oraz warto�ci nabyte i okre�lone w par. 3 
Rozporz�dzenia Ministra Finansów z dnia 17 stycznia 1997 roku w sprawie amortyzacji �rodków trwałych oraz 
warto�ci niematerialnych i prawnych (Dz.U. Nr 6 poz. 35 z pó�niejszymi zmianami do b�d�cych w u�ytkowaniu przed
2000 r. a do nowo przyj�tych do eksploatacji w 2000 r. stosuje si� zasady okre�lone w zmianach do ustawy o 
podatku dochodowym od osób prawnych z 20 listopada 1999 r. ogłoszonych w Dz. U. Nr 95 poz. 1101 art. od 16a do 
16m.
Do nalicze� amortyzacji warto�ci niematerialnych i prawnych przyj�to nast�puj�ce czasookresy rozlicze�:
- oprogramowanie komputerów - w ci�gu 5 lat ( w tym pakiet SCHEMA - 2 lata),
- koszty emisji akcji - 5 lat,
- koszty rozwoju Spółki - 5 lat,
- koszty organizacji Spółki - 5 lat,
- logo firmy zarejestrowane w Urz�dzie Patentowym - 10 lat,
- prawo wieczystego u�ytkowania - 10 lat.
Warto�ci niematerialne i prawne wykazywane s� w bilansie wg warto�ci netto tj. warto�ci pocz�tkowej 
pomniejszonej o dotychczas dokonane odpisy amortyzacyjne.

Rzeczowy maj�tek trwały
Rzeczowy maj�tek trwały stanowi�: �rodki trwałe, inwestycje rozpocz�te.
Do �rodków trwałych Spółki zalicza si� stanowi�ce własno�� lub współwłasno��:
- nieruchomo�ci tj. grunty, budynki i budowle w tym tak�e lokale b�d�ce odr�bn� własno�ci� oraz inwestycje     
w obcych �rodkach trwałych,
- maszyny, urz�dzenia i �rodki transportu.
	rodki trwałe o warto�ci do 3 500 zł. przeznaczone do u�ytkowania przez okres dłu�szy ni� rok s� umarzane      
w 100% z chwil� wydania do u�ytkowania.
Rzeczowy maj�tek trwały wykazywany jest w bilansie w warto�ci netto tj. w warto�ci pocz�tkowej pomniejszonej o 
dotychczas dokonane odpisy amortyzacyjne.
Inwestycje rozpocz�te stanowi ogół poniesionych kosztów pozostaj�cych w bezpo�rednim zwi�zku                   
  z niezako�czon� jeszcze budow�, zakupem lub monta�em.
Inwestycje s� wyceniane wg cen nabycia dla gotowych dóbr inwestycyjnych oraz wg kosztu wytworzenia - dla 
pozostałych zada� inwestycyjnych.
Grunty przyj�te w wieczyste u�ytkowanie jako nie stanowi�ce własno�ci Spółki nie s� zaliczane do �rodków 
trwałych.

Amortyzacja
Odpisy amortyzacyjne dokonywane s� w oparciu o aktualny plan amortyzacji okre�laj�cy stawki i kwoty rocznych 
odpisów poszczególnych �rodków trwałych.
Amortyzacj� �rodków trwałych nalicza si� metod� liniow� stosuj�c zasady uj�te w ustawie o podatku dochodowym 



ZPUE SA SA-R 2001 w tys. zł

Komisja Papierów Warto�ciowych i Giełd 5

od osób prawnych (Dz. U. Nr 95 poz.1100).    
	rodki trwałe w cenie jednostkowej powy�ej  3 500 zł. s� rejestrowane w pozycjach analitycznych                
       i amortyzowane przy zastosowaniu stawek umorzeniowych wg zał�cznika do ustawy o zmianie podatku 
dochodowego.
Amortyzacja podatkowa uwzgl�dnia ograniczenia zawarte w wy�ej wymienionym przepisie prawnym.
Inwestycje rozpocz�te oraz grunty stanowi�ce własno�� Spółki nie s� amortyzowane.
Amortyzacja planowana odzwierciedla zu�ycie �rodków trwałych i warto�ci niematerialnych i prawnych obci��a 
koszty działalno�ci.
Koszty amortyzacji naliczane s� zgodnie z obowi�zuj�cymi przepisami prawa, lecz nie wszystkie s� kosztem 
uzyskania przychodu.
Kwota amortyzacji nie uznana za koszt uzyskania przychodu zmniejsza koszty do odliczenia przy ustaleniu 
podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych. Jako koszty nie stanowi�ce kosztu uzyskania 
przychodów przyj�to amortyzacj� �rodków trwałych obj�tych ulg� inwestycyjn�, samochodu osobowego o warto�ci 
powy�ej 10 000 ECU oraz �rodków trwałych finansowanych z PFRON.

Finansowy maj�tek trwały
Składnikami finansowego maj�tku trwałego s� udziały, akcje wyra�one w walucie polskiej.
Warto�� składników finansowego maj�tku trwałego wyceniona jest w cenie nabycia.

Zapasy
Zapasy rzeczowych składników maj�tku obrotowego stanowi� materiały, produkcja w toku, wyroby gotowe, towary, 
zaliczki na poczet dostaw.
Materiały wyceniane s� wg cen zakupu przy stosowaniu zasady "pierwsze przyszło-pierwsze wyszło".
Spółka stosuje zasad� inwentaryzacji produkcji w toku na koniec ka�dego miesi�ca, wyceniaj�c j� wg 
bezpo�redniego kosztu wytworzenia (materiały plus robocizna bezpo�rednia) przy uwzgl�dnieniu stopnia 
zaawansowania technologicznego - zgodnie z Zakładowym Planem Kont.
Wyroby gotowe wyceniane s� wg faktycznego technicznego kosztu wytworzenia przy zastosowaniu zasady ostro�nej 
wyceny.
Towary wyceniane s� wg cen zakupu zafakturowanych przez dostawców.
Zaliczki na poczet dostaw dotycz� przedpłat na usługi, które b�d� wykonywane w 2002 roku oraz materiałów     w 
drodze zapłaconych w 2001 roku, które dotarły do Spółki w 2002 roku.
Ceny materiałów, produktów oraz towarów s� ustalane w kwocie nie wy�szej ni� cena sprzeda�y netto.

Nale�no�ci długoterminowe, nale�no�ci krótkoterminowe, roszczenia
Nale�no�ci długoterminowe stanowi� nale�no�ci, których okres spłaty na dzie� bilansowy jest dłu�szy ni� jeden 
rok.
Nale�no�ci krótkoterminowe s� nale�no�ciami o okresie spłaty krótszym ni� jeden rok.
Nale�no�ci długoterminowe, krótkoterminowe oraz roszczenia wykazywane s� w warto�ci wymagaj�cej zapłaty z 
uwzgl�dnieniem zasad ostro�nej wyceny, a wi�c pomniejszone o rezerwy.
Nale�no�ci zwi�ksza si� o przysługuj�ce jednostce na mocy przepisów prawa odsetki z tytułu zwłoki w zapłacie. 
Nale�no�ci podlegaj� aktualizacji wyceny poprzez tworzenie rezerw uwzgl�dniaj�cych stopie� ryzyka jaki wi��e 
si� z dan� nale�no�ci�.
Rezerwy tworzone s� w ci��ar pozostałych kosztów operacyjnych.
Utrata warto�ci nale�no�ci spowodowana przedawnieniem, nie�ci�galno�ci� lub umorzeniem powoduje spisanie 
nale�no�ci w ci��ar pozostałych kosztów operacyjnych.
Nale�no�ci i zobowi�zania w walucie obcej s� wykazywane w bilansie wg �redniego kursu danej waluty ustalonego 
przez Prezesa Narodowego Banku Polskiego na dzie� 31.12.2001 r. Ró�nice kursowe wyliczone na dzie� bilansowy s�
wysaldowane w przekroju walut i rozliczone: dodatnie - na przychody przyszłych okresów,  ujemne - w ci��ar 
pozostałych kosztów finansowych.

	rodki pieni��ne
Stan �rodków pieni��nych na dzie� bilansowy obejmuje potwierdzone drog� inwentaryzacji pieni�dze oraz jednostki
pieni��ne (rozrachunkowe) krajowe i zagraniczne posiadane przez jednostk� na ten dzie� na rachunkach bankowych 
oraz gotówk� w kasie.
	rodki pieni��ne wyceniane s� wg ich warto�ci nominalnej. 	rodki pieni��ne w walutach obcych s� przeliczane wg 
obowi�zuj�cych kursów tych walut.

Rozliczenia mi�dzyokresowe czynne i bierne oraz przychody przyszłych okresów.
Czynne rozliczenia mi�dzyokresowe wykazuj� na dzie� bilansowy stan ju� poniesionych wydatków stanowi�cych 
koszty dotycz�ce przyszłych lat obrotowych.
Do biernych rozlicze� mi�dzyokresowych zaliczane s� uj�te w warto�ci nominalnej rezerwy utworzone na jeszcze 
nie poniesione lecz przypadaj�ce na rok obrotowy koszty. S� to rezerwy na �ci�le oznaczone �wiadczenia przyj�te
przez jednostk� lecz jeszcze nie stanowi�ce zobowi�zania, np. koszty badania sprawozdania finansowego.
Przychody przyszłych okresów wyra�aj� stan przychodów przyszłych okresów zarachowanych do ko�ca okresu 
sprawozdawczego i obejmuj�: otrzymane dotacje z PFRON na sfinansowanie cz��ciowe maszyn, ró�nice kursowe od 
zobowi�za� i inne tytuły.

Kapitał własny
Kapitał własny obejmuje kapitały tworzone przez Spółk� zgodnie z obowi�zuj�cymi przepisami prawa oraz statutem 
Spółki.
Kapitał własny tworzy kapitał akcyjny wykazany w wysoko�ci zgodnej ze statutem i wpisem do rejestru handlowego 
wg nominalnej warto�ci.
Kapitał zapasowy tworzony jest ustawowo i zgodnie ze statutem Spółki z odpisów z zysku na podstawie uchwał 
podejmowanych przez WZA oraz z ró�nicy miedzy cen� nominaln�, a cen� sprzeda�y akcji, subskrybowanych na 
podstawie oferty publicznej.

Rezerwy 
Utworzone przez Spółk� rezerwy obejmuj� rezerwy na znane Spółce ryzyka, gro��ce straty oraz skutki innych 
zdarze� je�eli informacja o nich jest wiarygodnie uzasadniona a miarodajny szacunek jest mo�liwy i dotycz� 
m.in. nale�no�ci od dłu�ników postawionych w stan likwidacji lub upadło�ci, do wysoko�ci kwoty roszczenia nie 
zabezpieczonego gwarancj� lub do pełnej kwoty dochodzonego roszczenia okre�lonej we wniosku zgłoszonym 
likwidatorowi lub s�dziemu komisarzowi w post�powaniu upadło�ciowym.
Rezerwy na przewidywane straty obci��aj� pozostałe koszty operacyjne lub koszty finansowe.
Rezerwy na nale�no�ci obci��aj� pozostałe koszty operacyjne. W bilansie statystycznie zmniejszaj� one 
nale�no�ci, na które zostały utworzone.
Spółka utworzyła rezerw� na odroczony podatek dochodowy od osób prawnych, w roku 2000, a zwi�kszyła zysk netto 
o rozwi�zanie rezerwy na podatek dochodowy od osób prawnych.

Zobowi�zania długoterminowe i krótkoterminowe.
Zobowi�zania długoterminowe stanowi� zobowi�zania, których okres spłaty na dzie� bilansowy jest dłu�szy ni� 
jeden rok.
Zobowi�zania krótkoterminowe to zobowi�zania, których okres spłaty na dzie� bilansowy jest krótszy ni� jeden 
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rok.
Zobowi�zania krótkoterminowe obejmuj� stan zadłu�enia na dzie� bilansowy ze wszystkich tytułów cywilnoprawnych 
i publicznoprawnych, w tym: kredyty i po�yczki.
Zobowi�zania wykazywane s� w kwocie wymagaj�cej zapłaty, tj. ł�cznie z ewentualnymi odsetkami przypadaj�cymi do
zapłaty na dzie� bilansowy. Odsetki te s� ksi�gowane w ci��ar kosztów finansowych w momencie zapłaty.
Zobowi�zania przedawnione lub umorzone jako w�tpliwe zwi�kszaj� pozostałe przychody operacyjne lub przychody 
finansowe.

Fundusze specjalne
Fundusze specjalne wykazane w bilansie wyra�aj� stan zarezerwowanych przez jednostk� �rodków przeznaczonych na 
�ci�le okre�lone cele, zarz�dzanych zgodnie z regulaminem. Stanowi� one odpisy na Zakładowy Fundusz 	wiadcze� 
Socjalnych zgodnie z Ustaw� z dnia 4.03.1994 roku (Dz. U. Nr 43 poz. 163 z pó�niejszymi zmianami). Zakładowy 
Fundusz 	wiadcze� Socjalnych zwi�kszaj� odpisy odnoszone w ci��ar kosztów działalno�ci wg zasad okre�lonych w 
stosownych przepisach. Pozostałe zwi�kszenia oraz wykorzystanie tego funduszu jest okre�lone w regulaminie 
ZF	S.

Przychody ze sprzeda�y towarów i produktów
Przychodem ze sprzeda�y produktów tj. wyrobów gotowych i usług oraz towarów i materiałów jest kwota nale�na z 
tego tytułu od odbiorcy pomniejszona o nale�ny podatek od towarów i usług.

Koszt własny sprzeda�y
Kosztami własnymi sprzeda�y s� wszystkie koszty zwi�zane z bie��c� działalno�ci� gospodarcz� Spółki, dotycz�ce 
sprzeda�y w danym okresie, wyceniane po technicznym koszcie wytworzenia, powi�kszone o koszty sprzeda�y i 
koszty ogólne za wyj�tkiem pozostałych kosztów operacyjnych, kosztów finansowych oraz strat nadzwyczajnych.

Pozostałe przychody i koszty operacyjne
Pozostałe przychody i koszty operacyjne s� to przychody i koszty nie zwi�zane bezpo�rednio z podstawow� 
działalno�ci� produkcyjn�, wpływaj�ce na wynik finansowy.

Przychody i koszty finansowe
Przychody i koszty finansowe zawieraj�: ró�nice kursowe, odsetki i prowizje od kredytów, przychody i koszty z 
tytułu posiadanych udziałów, odsetki od nale�no�ci i zobowi�za� oraz inne dotycz�ce operacji finansowych.
Przychody i koszty finansowe s� ksi�gowane w okresie którego dotycz�, niezale�nie od daty ich rozliczenia.

Straty i zyski nadzwyczajne
Straty i zyski nadzwyczajne przedstawiaj� skutki finansowe zdarze� powstaj�cych niepowtarzalnie poza normaln� 
działalno�ci� Spółki i dotycz�: umorzonych nale�no�ci obj�tych post�powaniem układowym i starty losowe oraz 
odszkodowania otrzymane od ubezpieczycieli.

Obowi�zkowe obci��enie wyniku finansowego
Obowi�zkowe obci��enie wyniku finansowego dotyczy podatku dochodowego od osób prawnych za rok 2001.
Podatek dochodowy naliczony został wg stawki 28% i był kalkulowany w oparciu o wynik finansowy brutto na 
podstawie przepisów o rachunkowo�ci, skorygowany na podstawie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych o 
przychody nie podlegaj�ce opodatkowaniu, koszty nie stanowi�ce kosztów uzyskania przychodu.

9. W sprawozdaniu finansowym za 2001 r. jak i za rok 2000 nie dokonano korekt wynikaj�cych z opinii podmiotów 
uprawnionych do badania, poniewa� opinie były wydane bez zastrze�e�
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BILANS
stan na dzie� Nota 2001 2000

AKTYWA
I. Maj�tek trwały 22 962 19 509
1. Warto�ci niematerialne i prawne 1 1 973 2 071
2. Rzeczowy maj�tek trwały 2 20 814 17 264
3. Finansowy maj�tek trwały 3 175 174
4. Nale�no�ci długoterminowe 4 0 0
II. Maj�tek obrotowy 31 545 30 431
1. Zapasy 5 6 955 9 943
2. Nale�no�ci krótkoterminowe 6 21 893 20 391
3. Akcje (udziały) własne do zbycia 7 2 200 0
4. Papiery warto�ciowe przeznaczone do obrotu 8 0 0
5. �rodki pieni��ne 9 497 97
III. Rozliczenia mi�dzyokresowe 10 380 292
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0 0
2. Pozostałe rozliczenia mi�dzyokresowe 380 292
A k t y w a, r a z e m 54 887 50 232
PASYWA
I. Kapitał własny 28 687 26 238
1. Kapitał akcyjny 11 9 726 9 726
2. Nale�ne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielko�� ujemna) 0 0
3. Kapitał zapasowy 12 14 112 13 105
4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny 0 0
5. Pozostałe kapitały rezerwowe 13 2 400 0
6. Ró�nice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych 0 0
7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych 14 0 0
8. Zysk (strata) netto 2 449 3 407
II. Rezerwy 86 91
1. Rezerwy na podatek dochodowy 15 79 91
2. Pozostałe rezerwy 16 7 0
III. Zobowi�zania 25 710 23 740
1. Zobowi�zania długoterminowe 17 1 482 786
2. Zobowi�zania krótkoterminowe 18 24 228 22 954
VI. Rozliczenia mi�dzyokresowe i przychody przyszłych okresów 19 404 163
P a s y w a, r a z e m 54 887 50 232

Warto�� ksi�gowa 28 687 26 238
Liczba akcji 1 101 512 1 101 512
Warto�� ksi�gowa na jedn� akcj� (w zł) 20 26,04 23,82
Przewidywana liczba akcji 1 101 512 1 101 512
Rozwodniona warto�� ksi�gowa na jedn� akcj� (w zł) 20 26,04 23,82

ZOBOWI�ZANIA POZABILANSOWE
stan na dzie� 2001 2000

a) ł�czna warto�� udzielonych gwarancji i por�cze� 399 2 620
- na rzecz jednostek zale�nych 0 0
- na rzecz jednostek stowarzyszonych 0 0
- na rzecz jednostki dominuj�cej 382 2 500
- na rzecz innych jednostek 17 0
b) pozostałe zobowi�zania pozabilansowe (z tytułu) 0 0
Zobowi�zania pozabilansowe, razem 399 2 620
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RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
za okres Nota 2001 2000

I. Przychody netto ze sprzeda�y produktów, towarów i materiałów 76 256 73 496
1. Przychody netto ze sprzeda�y produktów 21 60 810 58 678
2. Przychody netto ze sprzeda�y towarów i materiałów 22 15 446 14 818
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 59 884 56 243
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 23 46 496 43 257
2. Warto�� sprzedanych towarów i materiałów 13 388 12 986
III. Zysk (strata) brutto na sprzeda�y (I-II) 16 372 17 253
IV. Koszty sprzeda�y 2 144 1 908
V. Koszty ogólnego zarz�du 9 298 8 552
VI. Zysk (strata) na sprzeda�y (III-IV-V) 4 930 6 793
VII. Pozostałe przychody operacyjne 24 418 787
VIII. Pozostałe koszty operacyjne 25 1 685 1 573
IX. Zysk (strata) na działalno�ci operacyjnej (VI+VII-VIII) 3 663 6 007
X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach 26 4 0
XI. Przychody z pozostałego finansowego maj�tku trwałego 27 0 0
XII. Pozostałe przychody finansowe 28 1 785 1 176
XIII. Koszty finansowe 29 1 890 2 204
XIV. Zysk (strata) na działalno�ci gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII) 3 562 4 979
XV. Wynik zdarze� nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.) -35 19
1. Zyski nadzwyczajne 30 51 24
2. Straty nadzwyczajne 31 86 5
XVI. Zysk (strata) brutto 3 527 4 998
XVII. Podatek dochodowy 32 1 078 1 591
XVIII. Pozostałe obowi�zkowe zmniejszenia zysku (zwi�kszenia straty) 33 0 0
XIX. Zysk (strata) netto 34 2 449 3 407

Zysk (strata) netto (za 12 miesi�cy) 2 449 3 407
�rednia wa�ona liczba akcji zwykłych 1 101 512 980 378
Zysk (strata) na jedn� akcj� zwykł� (w zł) 35 2,22 3,48
�rednia wa�ona przewidywana liczba akcji zwykłych 1 101 512 0
Rozwodniony zysk (strata) na jedn� akcj� zwykł� (w zł) 35 2,22 0,00
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ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
za okres 2001 2000

I. Stan kapitału własnego na pocz�tek okresu (BO) 26 238 19 662
a) zmiany przyj�tych zasad (polityki) rachunkowo�ci 0 0
b) korekty bł�dów zasadniczych 0 0
I.a. Stan kapitału własnego na pocz�tek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 26 238 19 662
1. Stan kapitału akcyjnego na pocz�tek okresu 9 726 8 300
1.1. Zmiany stanu kapitału akcyjnego 0 1 426
a) zwi�kszenia (z tytułu) 0 1 426
- emisji akcji 0 1 426
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0
- umorzenia 0 0
1.2. Stan kapitału akcyjnego na koniec okresu 9 726 9 726
2. Stan nale�nych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na pocz�tek okresu 0 0
2.1. Zmiana stanu nale�nych wpłat na poczet kapitału akcyjnego 0 0
a) zwi�kszenie 0 0
b) zmniejszenie 0 0
2.2. Stan nale�nych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na koniec okresu 0 0
3. Stan kapitału zapasowego na pocz�tek okresu 13 105 8 001
3.1. Zmiany stanu kapitału zapasowego 1 007 5 104
a) zwi�kszenie (z tytułu) 1 007 5 104
- emisji akcji powy�ej warto�ci nominalnej 0 1 743
- z podziału zysku (ustawowo) 196 269
- z podziału zysku (ponad wymagan� ustawowo minimaln� warto��) 811 3 092
b) zmniejszenie (z tytułu) 0 0
- pokrycia straty 0 0
3.2. Stan kapitału zapasowego na koniec okresu 14 112 13 105
4. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na pocz�tek okresu 0 0
4.1. Zmiany stanu kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny 0 0
a) zwi�kszenie (z tytułu) 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0
- sprzeda�y i likwidacji �rodków trwałych 0 0
4.2. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0 0
5. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na pocz�tek okresu 0 0
5.1. Zmiany stanu pozostałych kapitałów rezerwowych 2 400 0
a) zwi�kszenie (z tytułu) 2 400 0
- podziału zysku 2 400
b) zmniejszenie (z tytułu) 0 0
5.2. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na koniec okresu 2 400 0
6. Ró�nice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych 0 0
7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat ubiegłych na pocz�tek okresu 0 3 361
7.1. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na pocz�tek okresu 0 3 361
a) zmiany przyj�tych zasad (polityki) rachunkowo�ci 0 0
b) korekty bł�dów zasadniczych 0 0
7.2. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych, na pocz�tek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 0 3 361
a) zwi�kszenie (z tytułu) 0 0
- podziału zysku 0 0
b) zmniejszenie (z tytułu) 0 3 361
- podziału zysku 0 3 361
7.3. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0
7.4. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na pocz�tek okresu 0 0
a) zmiany przyj�tych zasad (polityki) rachunkowo�ci 0 0
b) korekty bł�dów zasadniczych 0 0
7.5. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na pocz�tek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 0 0
a) zwi�kszenie (z tytułu) 0 0
- przeniesienia straty do pokrycia 0 0
b) zmniejszenie (z tytułu) 0 0
7.6. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0
7.7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0
8. Wynik netto 2 449 3 407
a) zysk netto 2 449 3 407
b) strata netto 0 0
II. Stan kapitału własnego na koniec okresu (BZ ) 28 687 26 238



ZPUE SA SA-R 2001 w tys. zł

Komisja Papierów Warto�ciowych i Giełd 10

RACHUNEK PRZEPŁYWU �RODKÓW PIENI
�NYCH
za okres 2001 2000

A. PRZEPŁYWY PIENI
�NE NETTO Z DZIAŁALNO�CI OPERACYJNEJ (I+/-II)) - metoda po�rednia *) 6 629 340
I. Zysk (strata) netto 2 449 3 407
II. Korekty razem 4 180 -3 067
1. Amortyzacja 2 174 1 647
2. (Zyski) straty z tytułu ró�nic kursowych 0 0
3. Odsetki i dywidendy 1 572 1 762
4. (Zysk) strata z tytułu działalno�ci inwestycyjnej 32 -388
5. Zmiana stanu pozostałych rezerw 331 1 274
6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat) 1 078 1 604
7. Podatek dochodowy zapłacony -1 071 -1 814
8. Zmiana stanu zapasów 2 988 -944
9. Zmiana stanu nale�no�ci -1 827 -7 395
10. Zmiana stanu zobowi�za� krótkoterminowych (z wyj�tkiem po�yczek i kredytów) -1 250 1 382
11. Zmiana stanu rozlicze� mi�dzyokresowych -89 -227
12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów 242 32
13. Pozostałe korekty 0 0
B. PRZEPŁYWY PIENI
�NE NETTO Z DZIAŁALNO�CI INWESTYCYJNEJ (I-II) -8 271 -4 243
I. Wpływy z działalno�ci inwestycyjnej 107 67
1. Sprzeda� składników warto�ci niematerialnych i prawnych 0 0
2. Sprzeda� składników rzeczowego maj�tku trwałego 2 1
3. Sprzeda� składników finansowego maj�tku trwałego, w tym: 0 0
- w jednostkach zale�nych 0 0
- w jednostkach stowarzyszonych 0 0
- w jednostce dominuj�cej 0 0
4. Sprzeda� papierów warto�ciowych przeznaczonych do obrotu 0 0
5. Spłata udzielonych po�yczek długoterminowych 0 0
6. Otrzymane dywidendy 4 0
7. Otrzymane odsetki 0 0
8 . Pozostałe wpływy 101 0
II. Wydatki z tytułu działalno�ci inwestycyjnej 8 378 66
1. Nabycie składników warto�ci niematerialnych i prawnych 641 4 310
2. Nabycie składników rzeczowego maj�tku trwałego 5 536 670
3. Nabycie składników finansowego maj�tku trwałego, w tym: 1 3 548
- w jednostkach zale�nych 1 0
- w jednostkach stowarzyszonych 0 0
- w jednostce dominuj�cej 0 0
4. Nabycie akcji (udziałów) własnych 0 0
5. Nabycie papierów warto�ciowych przeznaczonych do obrotu 2 200 0
6. Udzielone po�yczki długoterminowe 0 0
7. Pozostałe wydatki 0 92
C. PRZEPŁYWY PIENI
�NE NETTO Z DZIAŁALNO�CI FINANSOWEJ (I-II) 2 042 3 821
I. Wpływy z działalno�ci finansowej 8 327 10 319
1. Zaci�gni�cie długoterminowych kredytów i po�yczek 0 0
2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłu�nych papierów warto�ciowych 1 811 0
3. Zaci�gni�cie krótkoterminowych kredytów i po�yczek 6 516 7 150
4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłu�nych papierów warto�ciowych 0 0
5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych 0 3 169
6. Dopłaty do kapitału 0 0
7. Pozostałe wpływy 0 0
II. Wydatki z tytułu działalno�ci finansowej 6 285 0
1. Spłata długoterminowych kredytów i po�yczek 928 869
2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłu�nych papierów warto�ciowych 0 0
3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i po�yczek 3 602 3 812
4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłu�nych papierów warto�ciowych 0 0
5. Koszty emisji akcji własnych 0 0
6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych 0 0
7. Płatno�ci dywidend i innych wypłat na rzecz wła�cicieli 0 0
8. Wypłaty z zysku dla osób zarz�dzaj�cych i nadzoruj�cych 0 0
9. Wydatki na cele społecznie-u�yteczne 0 0
10. Płatno�ci zobowi�za� z tytułu umów leasingu finansowego 179 82
11. Zapłacone odsetki 1 576 1 735
12. Pozostałe wydatki 0 0
D. PRZEPŁYWY PIENI
�NE NETTO, RAZEM (A+/-B+/-C) 400 82
E. BILANSOWA ZMIANA STANU �RODKÓW PIENI
�NYCH 400 82
- w tym zmiana stanu �rodków pieni��nych z tytułu ró�nic kursowych od walut obcych 0 0
F. �RODKI PIENI
�NE NA POCZ�TEK OKRESU 97 179
G. �RODKI PIENI
�NE NA KONIEC OKRESU (F+/- D) 497 97
     w tym o ograniczonej mo�liwo�ci dysponowania 0 0
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NOTY OBJA�NIAJ�CE I DODATKOWE NOTY OBJA�NIAJ�CE

NOTY OBJA�NIAJ�CE DO BILANSU
NOTA 1A

WARTO�CI NIEMATERIALNE I PRAWNE 2001 2000
a) rozliczane w czasie koszty organizacji poniesione przy zało�eniu lub pó�niejszym rozszerzeniu spółki akcyjnej 390 516
b) koszty prac rozwojowych 241 270
c) nabyta warto�� firmy 0 0
d) nabyte koncesje, patenty, licencje i podobne warto�ci 116 57
     - w tym oprogramowanie komputerowe 310 132
f) nabyte prawa wieczystego u�ytkowania gruntów 61 73
g) pozostałe warto�ci niematerialne i prawne 855 1 023
h) zaliczki na poczet warto�ci niematerialnych i prawnych 0 0
Warto�ci niematerialne i prawne razem 1 973 2 071
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NOTA 1B

TABELA RUCHU WARTO�CI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (wg grup rodzajowych)
a) rozliczane w czasie

koszty organizacji
poniesione przy

zało�eniu lub
pó�niejszym

rozszerzeniu spółki
akcyjnej

b) koszty prac
rozwojowych

c) nabyta warto�� firmy d) nabyte koncesje,
patenty, licencje i
podobne warto�ci

e) nabyte
oprogramowanie

komputerowe

f) nabyte prawa
wieczystego

u�ytkowania gruntów

g) pozostałe warto�ci
niematerialne i prawne

h) zaliczki na poczet
warto�ci

niematerialnych i
prawnych

Warto�ci niematerialne
i prawne razem

a) warto�� brutto warto�ci niematerialnych i prawnych na 
pocz�tek okresu

627 284 0 119 247 120 1 681 0 3 078

b) zwi�kszenia (z tytułu) 0 29 0 105 310 0 0 0 444
c) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0 1 0 0 0 1
d) warto�� brutto warto�ci niematerialnych i prawnych na koniec 
okresu

627 313 0 224 556 120 1 681 0 3 521

e) skumulowana amortyzacja na pocz�tek okresu 111 14 0 62 115 47 658 0 1 007
f) amortyzacja za okres (z tytułu) 126 58 0 46 132 12 168 0 542
- zmniejszenia 0 0 0 0 -1 0 0 0 -1
g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu 237 72 0 108 246 59 526 0 1 548
 g1) nieplanowane odpisy 0 0 0 0 0 0 0 0 0
h) warto�� netto warto�ci niematerialnych i prawnych na koniec 
okresu

390 241 0 116 310 61 855 0 1 973



ZPUE SA SA-R 2001 w tys. zł

Komisja Papierów Warto�ciowych i Giełd 13

NOTA 2A

RZECZOWY MAJ�TEK TRWAŁY 2001 2000
a) �rodki trwałe 15 979 14 652
- grunty własne 585 488
- budynki i budowle 8 351 7 847
- urz�dzenia techniczne i maszyny 6 056 5 433
- �rodki transportu 545 570
- pozostałe �rodki trwałe 442 314
b) inwestycje rozpocz�te 4 835 2 512
c) zaliczki na poczet inwestycji 100
Rzeczowy maj�tek trwały, razem 20 814 17 264
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NOTA 2B

TABELA RUCHU �RODKÓW TRWAŁYCH (według grup rodzajowych)
- grunty własne - budynki i budowle - urz�dzenia techniczne i

maszyny
- �rodki transportu - pozostałe �rodki trwałe �rodki trwałe, razem

a) warto�� brutto �rodków trwałych na pocz�tek okresu 488 8 309 7 376 838 574 17 585
b) zwi�kszenia (z tytułu) 97 736 1 830 113 265 3 041
c) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 125 -3 -8 -136
d) warto�� brutto �rodków trwałych na koniec okresu 585 9 045 9 081 948 831 20 490
e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na pocz�tek okresu 0 462 1 943 268 260 2 933
f) amortyzacja za okres (z tytułu) 0 232 1 127 135 138 1 632
- zmniejszenia umorze� 0 0 -45 0 -9 -54
g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu 0 694 3 025 403 389 4 511
 g1) nieplanowane odpisy 0 0 0 0 0 0
h) warto�� netto �rodków trwałych na koniec okresu 585 8 351 6 056 545 442 15 979
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NOTA 2C

�RODKI TRWAŁE BILANSOWE (STRUKTURA WŁASNO�CIOWA) 2001 2000
a) własne 15 526 14 038
b) u�ywane na podstawie umowy najmu, dzier�awy lub innej umowy o podobnym charakterze, w tym: 453 614
- umowy leasingu 453 614
�rodki trwałe bilansowe razem 15 979 14 652

NOTA 2D

�RODKI TRWAŁE POZABILANSOWE 2001 2000
u�ywane na podstawie umowy najmu, dzier�awy lub innej umowy o podobnym charakterze, w tym: 156 156
  - umowy leasingu 0 0
- warto�� gruntów u�ytkowanych wieczy�cie 156 156
�rodki trwałe pozabilansowe, razem 156 156

NOTA 3A

FINANSOWY MAJ�TEK TRWAŁY 2001 2000
a) akcje i udziały, w tym: 175 174
- w jednostkach zale�nych 127 126
- w jednostkach stowarzyszonych 0 0
- w jednostce dominuj�cej 0 0
b) udzielone po�yczki długoterminowe, w tym: 0 0
- jednostkom zale�nym 0 0
- jednostkom stowarzyszonym 0 0
- jednostce dominuj�cej 0 0
c) pozostałe papiery warto�ciowe, w tym: 0 0
- jednostek zale�nych 0 0
- jednostek stowarzyszonych 0 0
- jednostki dominuj�cej 0 0
d) inne prawa maj�tkowe (wg rodzaju) 0 0
e) pozostałe składniki finansowego maj�tku trwałego 0 0
Finansowy maj�tek trwały, razem 175 174
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NOTA 3B

ZMIANA STANU FINANSOWEGO MAJ�TKU TRWAŁEGO (Z PODZIAŁEM WG GRUP RODZAJOWYCH)
a) akcje i udziały, w tym: - w jednostkach zale�nych - w jednostkach

stowarzyszonych
- w jednostce dominuj�cej b) udzielone po�yczki

długoterminowe, w tym:
- jednostkom zale�nym - jednostkom

stowarzyszonym
- jednostce dominuj�cej

a) stan na pocz�tek okresu 174 126 0 0 0 0 0 0
b) zwi�kszenia (z tytułu) 1 1 0 0 0 0 0 0
c) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0 0 0 0 0
d) stan na koniec okresu 0 0 0 0 0 0 0 0
Finansowy maj�tek trwały, razem 175 127 0 0 0 0 0 0

NOTA 3C

ZMIANA STANU FINANSOWEGO MAJ�TKU TRWAŁEGO (Z PODZIAŁEM WG GRUP RODZAJOWYCH)-cd
c) pozostałe papiery warto�ciowe,

 w tym:
- jednostek zale�nych - jednostek stowarzyszonych - jednostki dominuj�cej e) pozostałe składniki

finansowego maj�tku trwałego
Finansowy maj�tek trwały,razem

a) stan na pocz�tek okresu 0 0 0 0 0 174
b) zwi�kszenia (z tytułu) 0 0 0 0 0 1
c) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0 0 0
d) stan na koniec okresu 0 0 0 0 0 0
Finansowy maj�tek trwały, razem 0 0 0 0 0 175

NOTA 3D

AKCJE (UDZIAŁY) W JEDNOSTKACH ZALE�NYCH I STOWARZYSZONYCH (LOKATY)
Lp. a b c d e f g h i j k l

nazwa jednostki (ze wskazaniem formy 
prawnej)

siedziba przedmiot 
przedsi�biorstwa

charakter 
powi�zania 
kapitałowego

zastosowana 
metoda 
konsolidacji

data obj�cia 
kontroli / data od 
której wywierany 
jest znaczny 
wpływ

warto�� akcji/
udziałów wg ceny

 nabycia

odpisy
aktualizuj�ce

warto�� (razem)

warto��
bilansowa akcji/

udziałów

procent
posiadanego

kapitału
akcyjnego/

zakładowego

udział w ogólnej
liczbie głosów na

walnym
zgromadzeniu

wskazanie innej 
ni� okre�lona pod
lit. j) lub k), 
podstawy 
dominacji

1 Zakład Produkcji Urz�dze� Elektrycznych - 
GZE Sp. z o.o.

Gliwice, ul. Portowa 14 działalno�� 
handlowo-usługowa

spółka zale�na pełna 23.06.1998 126 0 126 65,60 65,60 0

NOTA 3F

AKCJE / UDZIAŁY W POZOSTAŁYCH JEDNOSTKACH (LOKATY)
Lp. a b c d e f g h

Nazwa (firma) jednostki, ze wsk. formy prawnej Siedziba Przedmiot przedsi�biorstwa Warto�� bilansowa
akcji / udziałów

% posiadanego kapitału
 akcyjnego /

zakładowego

Udział w ogólnej liczbie
głosów na walnym

zgromadzeniu

Nieopłacona przez
emitenta warto�� akcji

(udziałów)

Otrzymane lub nale�ne
dywidendy za ostatni

rok obrotowy
1  Przedsi�biorstwo Produkcyjne Aparatów i Konstrukcji 

Energetycznych ZMER Sp. z o.o. 
ul. Podmiejska 16, Kalisz działalno�� produkcyjno-handlowa 48 3,05 3,05 0 4
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NOTA 3G

UDZIELONE PO�YCZKI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) 2001 2000
a) w walucie polskiej 0 0
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) 0 0
b1. jednostka/waluta ... / ... 0 0
tys. zł 0 0
b2. jednostka/waluta ... / ... 0 0
tys. zł 0 0
b3. jednostka/waluta ... / ... 0 0
tys. zł 0 0
b4. pozostałe waluty w tys. zł 0 0
Udzielone po�yczki długoterminowe, razem 0 0

NOTA 3H

DŁUGOTERMINOWE PAPIERY WARTO�CIOWE, UDZIAŁY I INNE PRAWA MAJ�TKOWE (STRUKTURA WALUTOWA) 2001 2000
a) w walucie polskiej 0 0
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) 0 0
Długoterminowe papiery warto�ciowe oraz udziały i inne prawa maj�tkowe, razem 0 0

NOTA 3I

DŁUGOTERMINOWE PAPIERY WARTO�CIOWE, UDZIAŁY I INNE PRAWA MAJ�TKOWE (WG ZBYWALNO�CI) 2001 2000
A. Z nieograniczon� zbywalno�ci�, notowane na giełdach (warto�� bilansowa) 0 0
a) akcje (warto�� bilansowa): 0 0
- korekty aktualizuj�ce warto�� (saldo) 0 0
- warto�� według cen nabycia 0 0
b) obligacje (warto�� bilansowa): 0 0
- korekty aktualizuj�ce warto�� (saldo) 0 0
- warto�� według cen nabycia 0 0
c) inne - wg grup rodzajowych (warto�� bilansowa): 0 0
c1 ... 0
- korekty aktualizuj�ce warto�� (saldo) 0 0
- warto�� według cen nabycia 0 0
B. Z nieograniczon� zbywalno�ci�, znajduj�ce si� w regulowanym obrocie pozagiełdowym (warto�� bilansowa) 0 0
a) akcje (warto�� bilansowa): 0 0
- korekty aktualizuj�ce warto�� (saldo) 0 0
- warto�� według cen nabycia 0 0
b) obligacje (warto�� bilansowa): 0 0
- korekty aktualizuj�ce warto�� (saldo) 0 0
- warto�� według cen nabycia 0 0
c) inne - wg grup rodzajowych (warto�� bilansowa): 0 0
c1 ... 0 0
- korekty aktualizuj�ce warto�� (saldo) 0 0
- warto�� według cen nabycia 0 0
C. Z nieograniczon� zbywalno�ci�, nie notowane na giełdach i nie znajduj�ce si� w regulowanym obrocie pozagiełdowym (warto�� 
bilansowa)

0 0

a) akcje (warto�� bilansowa): 0 0
- korekty aktualizuj�ce warto�� (saldo) 0 0
- warto�� według cen nabycia 0 0
b) obligacje (warto�� bilansowa): 0 0
- korekty aktualizuj�ce warto�� (saldo) 0 0
- warto�� według cen nabycia 0 0
c) inne - wg grup rodzajowych (warto�� bilansowa): 0 0
c1 ... 0
- korekty aktualizuj�ce warto�� (saldo) 0 0
- warto�� według cen nabycia 0 0
D. Z ograniczon� zbywalno�ci� (warto�� bilansowa) 0 0
a) akcje i udziały (warto�� bilansowa): 0 0
- korekty aktualizuj�ce warto�� (saldo) 0 0
- warto�� według cen nabycia 0 0
b) obligacje (warto�� bilansowa): 0 0
- korekty aktualizuj�ce warto�� (saldo) 0 0
- warto�� według cen nabycia 0 0
c) inne - wg grup rodzajowych (warto�� bilansowa): 0 0
c1 ... 0 0
- korekty aktualizuj�ce warto�� (saldo) 0 0
- warto�� według cen nabycia 0 0
Warto�� według cen nabycia, razem 0 0
Korekty aktualizuj�ce warto�� (saldo), razem 0 0
Warto�� bilansowa, razem 0 0

NOTA 3J

INNE SKŁADNIKI FINANSOWEGO MAJ�TKU TRWAŁEGO (STRUKTURA WALUTOWA) 2001 2000
a) w walucie polskiej 0 0
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) 0 0
b1. jednostka/waluta ... / ... 0 0
tys. zł 0 0
b2. jednostka/waluta ... / ... 0 0
tys. zł 0 0
b3. jednostka/waluta ... / ... 0 0
tys. zł 0 0
b4. pozostałe waluty w tys. zł 0 0
Inne składniki finansowego maj�tku trwałego, razem 0 0

NOTA 4A
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NALE�NO�CI DŁUGOTERMINOWE 2001 2000
a) nale�no�ci długoterminowe z tytułu dostaw, robót i usług, w tym: 0 0
- od jednostek zale�nych 0 0
- od jednostek stowarzyszonych 0 0
- od jednostki dominuj�cej 0 0
b) pozostałe nale�no�ci długoterminowe, w tym: 0 0
- od jednostek zale�nych 0 0
- od jednostek stowarzyszonych 0 0
- od jednostki dominuj�cej 0 0
Nale�no�ci długoterminowe netto 0 0
c) rezerwy na nale�no�ci (wielko�� dodatnia) 0 0
Nale�no�ci długoterminowe brutto 0 0

NOTA 4B

ZMIANA STANU NALE�NO�CI DŁUGOTERMINOWYCH 2001 2000
a) stan na pocz�tek okresu 0 0
b) zwi�kszenia (z tytułu) 0 0
c) zmniejszenia (z tytułu) 0 0
Stan nale�no�ci długoterminowych na koniec okresu 0 0

NOTA 4C

ZMIANA STANU REZERW NA NALE�NO�CI DŁUGOTERMINOWE 2001 2000
a) stan na pocz�tek okresu 0 0
b) zwi�kszenia (z tytułu) 0 0
c) wykorzystanie (z tytułu) 0 0
d) rozwi�zanie z (tytułu) 0 0
Stan rezerw na nale�no�ci długoterminowe na koniec okresu 0 0

NOTA 4D

NALE�NO�CI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) 2001 2000
a) w walucie polskiej 0 0
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) 0 0
b1. jednostka/waluta ... / ... 0 0
tys. zł 0 0
b2. jednostka/waluta ... / ... 0 0
tys. zł 0 0
b3. jednostka/waluta ... / ... 0 0
tys. zł 0 0
b4. pozostałe waluty w tys. zł 0 0
Nale�no�ci długoterminowe, razem 0 0

NOTA 5

ZAPASY 2001 2000
a) materiały 1 357 3 063
b) półprodukty i produkty w toku 4 687 3 411
c) produkty gotowe 758 408
d) towary 22 33
e) zaliczki na poczet dostaw 131 28
Zapasy, razem 6 955 9 943

NOTA 6A

NALE�NO�CI KRÓTKOTERMINOWE 2001 2000
a) nale�no�ci z tytułu dostaw, robót i usług, w tym: 20 902 19 314
- od jednostek zale�nych 2 643 3 193
- od jednostek stowarzyszonych 0 0
- od jednostki dominuj�cej 0 0
b) pozostałe nale�no�ci od jednostek zale�nych 0 0
c) pozostałe nale�no�ci od jednostek stowarzyszonych 0 0
d) pozostałe nale�no�ci od jednostki dominuj�cej 0 0
e) nale�no�ci z tytułu podatków, dotacji i ubezpiecze� społecznych 380 309
f) nale�no�ci z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach 0 0
g) pozostałe nale�no�ci 611 768
h) nale�no�ci dochodzone na drodze s�dowej, nie obj�te rezerw� 0 0
Nale�no�ci krótkoterminowe netto 21 893 20 391
i) rezerwy na nale�no�ci (wielko�� dodatnia) 1 838 1 530
Nale�no�ci krótkoterminowe brutto 23 731 21 921

NOTA 6B

ZMIANA STANU REZERW NA NALE�NO�CI KRÓTKOTERMINOWE 2001 2000
a) stan na pocz�tek okresu 1 514 481
b) zwi�kszenia (z tytułu) 1 480 1 392
 - nieterminowego regulowania nale�no�ci 548 556
- na nale�no�ci dochodzone na drodze s�dowej 932 836
c) wykorzystanie (z tytułu) 0 0
d) rozwi�zanie z (tytułu) 1 156 343
- uznane za nie do odzyskania 807 250
Stan rezerw na nale�no�ci krótkoterminowe na koniec okresu 1 838 1 530

NOTA 6C

NALE�NO�CI KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) 2001 2000
a) w walucie polskiej 23 384 21 823
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) 347 98
b1. jednostka/waluta 1 / DEM 4 710 10 710
tys. zł 9 21
b2. jednostka/waluta 1 / USD 64 448 750
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NALE�NO�CI KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) 2001 2000
tys. zł 262 31
b3. jednostka/waluta 1 / EUR 20 906 11 920
tys. zł 76 46
b4. pozostałe waluty w tys. zł 0 0
Nale�no�ci krótkoterminowe, razem 23 731 21 921

NOTA 6D

NALE�NO�CI Z TYTUŁU DOSTAW, ROBÓT I USŁUG (BRUTTO) - O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY: 2001 2000
a) do 1 miesi�ca 8 277 8 699
b) powy�ej 1 miesi�ca do 3 miesi�cy 2 302 1 699
c) powy�ej 3 miesi�cy do 6 miesi�cy 0 1 251
d) powy�ej 6 miesi�cy do 1 roku 0 0
e) powy�ej 1 roku 0 0
f) nale�no�ci przeterminowane 12 161 9 195
Nale�no�ci z tytułu dostaw, robót i usług, razem (brutto) 22 740 20 844
g) rezerwa na nale�no�ci z tytułu dostaw robót i usług (wielko�� ujemna) -1 838 -1 530
Nale�no�ci z tytułu dostaw, robót i usług, razem (netto) 20 902 19 314

Normalny tok sprzeda�y w odniesieniu do nale�no�ci z tytułu dostaw, robót i usług to spłata nale�no�ci w 
terminie do 3 miesi�cy.

NOTA 6E

NALE�NO�CI Z TYTUŁU DOSTAW, ROBÓT I USŁUG, PRZETERMINOWANE (BRUTTO) - Z PODZIAŁEM NA NALE�NO�CI NIE 
SPŁACONE W OKRESIE:

2001 2000

a) do 1 miesi�ca 4 844 4 871
b) powy�ej 1 miesi�ca do 3 miesi�cy 4 150 2 424
c) powy�ej 3 miesi�cy do 6 miesi�cy 1 632 743
d) powy�ej 6 miesi�cy do 1 roku 298 551
e) powy�ej 1 roku 1 237 606
Nale�no�ci z tytułu dostaw, robót i usług, przeterminowane, razem (brutto) 12 161 9 195
f) rezerwa na nale�no�ci z tytułu dostaw robót i usług, przeterminowane (wielko�� ujemna) -1 838 -1 514
Nale�no�ci z tytułu dostaw, robót i usług, przeterminowane, razem (netto) 10 323 7 681

NOTA 7A

AKCJE/UDZIAŁY WŁASNE DO ZBYCIA
Liczba Warto�� wg cen nabycia Warto�� bilansowa Cel nabycia Przeznaczenie
83 385 2 200 2 200 obrót akcjami sprzeda� pracownikom

NOTA 7B

AKCJE (UDZIAłY) EMITENTA B
D�CE WŁASNO�CI� JEDNOSTEK ZALE�NYCH
Nazwa (firma) jednostki, siedziba Liczba Warto�� wg ceny nabycia Warto�� bilansowa
- 0 0 0

NOTA 8A

PAPIERY WARTO�CIOWE PRZEZNACZONE DO OBROTU, UDZIAŁY I INNE PRAWA MAJ�TKOWE 2001 2000
a) udziały i akcje, w tym: 0 0
- w jednostkach zale�nych 0 0
- w jednostkach stowarzyszonych 0 0
- w jednostce dominuj�cej 0 0
b) pozostałe papiery warto�ciowe, w tym: 0 0
- jednostek zale�nych 0 0
- jednostek stowarzyszonych 0 0
- jednostki dominuj�cej 0 0
c) inne prawa maj�tkowe (wg rodzaju) 0 0
Papiery warto�ciowe przeznaczone do obrotu oraz udziały i inne prawa maj�tkowe, razem 0 0

NOTA 8B

PAPIERY WARTO�CIOWE PRZEZNACZONE DO OBROTU, UDZIAŁY I INNE PRAWA MAJ�TKOWE (STRUKTURA WALUTOWA) 2001 2000
a) w walucie polskiej 0 0
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) 0 0
b1. jednostka/waluta ... / ... 0 0
tys. zł 0 0
b2. jednostka/waluta ... / ... 0 0
tys. zł 0 0
b3. jednostka/waluta ... / ... 0 0
tys. zł 0 0
b4. pozostałe waluty w tys. zł 0 0
Papiery warto�ciowe przeznaczone do obrotu oraz udziały i inne prawa maj�tkowe, razem 0 0

NOTA 8C

PAPIERY WARTO�CIOWE PRZEZNACZONE DO OBROTU, UDZIAŁY I INNE PRAWA MAJ�TKOWE (WG ZBYWALNO�CI) 2001 2000
A. Z nieograniczon� zbywalno�ci�, notowane na giełdach (warto�� bilansowa) 0 0
a) akcje (warto�� bilansowa): 0 0
- warto�� rynkowa 0 0
- warto�� według cen nabycia 0 0
b) obligacje (warto�� bilansowa): 0 0
- warto�� rynkowa 0 0
- warto�� według cen nabycia 0 0
c) inne - wg grup rodzajowych (warto�� bilansowa): 0 0
c1 ... 0
- oszacowana warto�� rynkowa 0 0
- warto�� według cen nabycia 0 0
B. Z nieograniczon� zbywalno�ci�, znajduj�ce si� w regulowanym obrocie pozagiełdowym (warto�� bilansowa) 0 0
a) akcje (warto�� bilansowa): 0 0
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PAPIERY WARTO�CIOWE PRZEZNACZONE DO OBROTU, UDZIAŁY I INNE PRAWA MAJ�TKOWE (WG ZBYWALNO�CI) 2001 2000
- warto�� rynkowa 0 0
- warto�� według cen nabycia 0 0
b) obligacje (warto�� bilansowa): 0 0
- warto�� rynkowa 0 0
- warto�� według cen nabycia 0 0
c) inne - wg grup rodzajowych (warto�� bilansowa): 0 0
c1 ... 0
- oszacowana warto�� rynkowa 0 0
- warto�� według cen nabycia 0 0
C. Z nieograniczon� zbywalno�ci�, nie notowane na giełdach i nie znajduj�ce si� w regulowanym obrocie pozagiełdowym (warto�� 
bilansowa)

0 0

a) akcje (warto�� bilansowa): 0 0
- warto�� rynkowa 0 0
- warto�� według cen nabycia 0 0
b) obligacje (warto�� bilansowa): 0 0
- warto�� rynkowa 0 0
- warto�� według cen nabycia 0 0
c) inne - wg grup rodzajowych (warto�� bilansowa): 0 0
c1 ... 0 0
- oszacowana warto�� rynkowa 0 0
- warto�� według cen nabycia 0 0
D. Z ograniczon� zbywalno�ci� (warto�� bilansowa) 0 0
a) akcje i udziały (warto�� bilansowa): 0 0
- oszacowana warto�� rynkowa 0 0
- warto�� według cen nabycia 0 0
b) obligacje (warto�� bilansowa): 0 0
- oszacowana warto�� rynkowa 0 0
- warto�� według cen nabycia 0 0
c) inne - wg grup rodzajowych (warto�� bilansowa): 0 0
c1 ... 0 0
- oszacowana warto�� rynkowa 0 0
- warto�� według cen nabycia 0 0
Warto�� według cen nabycia, razem 0 0
Korekty aktualizuj�ce warto�� (saldo), razem 0 0
Warto�� rynkowa / oszacowana warto�� rynkowa, razem 0 0
Warto�� bilansowa, razem 0 0

NOTA 9A

�RODKI PIENI
�NE 2001 2000
a) �rodki pieni��ne w kasie 18 14
b) �rodki pieni��ne na rachunkach bankowych 479 83
c) inne �rodki pieni��ne 0 0
�rodki pieni��ne, razem 497 97

NOTA 9B

�RODKI PIENI
�NE (STRUKTURA WALUTOWA) 2001 2000
a) w walucie polskiej 164 48
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) 333 49
b1. jednostka/waluta 1 / USD 56 508 8 689
tys. zł 225 36
b2. jednostka/waluta 1 / DEM 400 5 717
tys. zł 1 11
b3. jednostka/waluta 1 / EUR 30 320 381
tys. zł 107 2
b4. pozostałe waluty w tys. zł 0 0
�rodki pieni��ne, razem 497 97

NOTA 10A

ZMIANA STANU ROZLICZE	 MI
DZYOKRESOWYCH Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO 2001 2000
Stan rozlicze� mi�dzyokresowych z tytułu odroczonego podatku dochodowego na pocz�tek okresu 0 0
a) zwi�kszenia (z tytułu) 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0
Stan rozlicze� mi�dzyokresowych z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu 0 0
Rozliczenia mi�dzyokresowe razem 0 0

NOTA 10B

POZOSTAŁE ROZLICZENIA MI
DZYOKRESOWE 2001 2000
a) czynne rozliczenia mi�dzyokresowe kosztów, w tym: 380 292
- leasing finansowy 92 201
b) inne rozliczenia mi�dzyokresowe, w tym: 288 0
Rozliczenia mi�dzyokresowe, razem 380 292

NOTA 11

KAPITAŁ AKCYJNY Warto�� nominalna jednej akcji = 8,83 zł.
Seria/ emisja Rodzaj akcji Rodzaj uprzywilejowania Liczba akcji Warto�� serii/emisji wg

warto�ci nominalnej
Sposób pokrycia 
kapitału

Data rejestracji Prawo do 
dywidendy (od 
daty)

- A imienne uprzywilejowane co do głosu: 1 akcja 
uprawnia do oddania 5 
głosów na WZA,  do 
dywidendy: w wysoko�ci 2 
jedn. powy�ej stopy 
redyskontowej weksli 
krajowych NBP

600 000 5 298 aport rzeczowy 1997-01-07 97-01-07

- B zwykłe na okaziciela nie maj� 233 250 2 059 �rodki pieni��ne 1998-08-15 98-01-01
- C zwykłe na okaziciela nie maj� 106 750 943 �rodki pieni��ne 1999-01-14 98-01-01
- D zwykłe na okaziciela nie maj� 101 512 896 �rodki pieni��ne 2000-10-03 00-01-01
- E zwykłe na okaziciela nie maj� 60 000 530 �rodki pieni��ne 2000-10-03 00-01-01
Liczba akcji razem 1 101 512
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KAPITAŁ AKCYJNY Warto�� nominalna jednej akcji = 8,83 zł.
Seria/ emisja Rodzaj akcji Rodzaj uprzywilejowania Liczba akcji Warto�� serii/emisji wg

warto�ci nominalnej
Sposób pokrycia 
kapitału

Data rejestracji Prawo do 
dywidendy (od 
daty)

Kapitał akcyjny razem 9 726

W roku 2001 nie nast�piły zmiany w wielko�ci i strukturze kapitału akcyjnego.
Akcjonariuszami posiadaj�cymi ponad 5% głosów na WZA na dzie� 31.12.2001 r. byli:
Bogusław Wypychewicz
Małgorzata Wypychewicz
PKO BP SA

NOTA 12

KAPITAŁ ZAPASOWY 2001 2000
a) ze sprzeda�y akcji powy�ej ich warto�ci nominalnej 13 105 5 631
b) utworzony ustawowo 196 7 474
c) utworzony zgodnie ze statutem / umow�, ponad wymagan� ustawowo (minimaln�) warto�� 811 0
d) z dopłat akcjonariuszy / wspólników 0 0
e) inny 0 0
Kapitał zapasowy, razem 14 112 13 105

NOTA 13

POZOSTAŁE KAPITAŁY REZERWOWE (WEDŁUG CELU PRZEZNACZENIA) 2001 2000
Pozostałe kapitały rezerwowe, razem 2 400 0

NOTA 14

NIEPODZIELONY ZYSK LUB NIEPOKRYTA STRATA Z LAT UBIEGŁYCH 2001 2000
a) niepodzielony zysk (warto�� dodatnia) 0 0
b) niepokryta strata (warto�� ujemna) 0 0
Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych 0 0

NOTA 15

ZMIANA STANU REZERW NA PODATEK DOCHODOWY 2001 2000
Stan rezerw na podatek dochodowy na pocz�tek okresu 91 104
a) zwi�kszenia (z tytułu) 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 12 13
Stan rezerw na podatek dochodowy na koniec okresu 79 91

NOTA 16A

POZOSTAŁE REZERWY (WG TYTUŁÓW): 2001 2000
Pozostałe rezerwy, razem 7 0

NOTA 16B

ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW (Z WYŁ�CZENIEM REZERW NA NALE�NO�CI)
Pozostałe rezerwy, razem

a) stan pozostałych rezerw na pocz�tek okresu 0
b) zwi�kszenia (z tytułu) 7
c) wykorzystanie (z tytułu) 0
c) rozwi�zanie (z tytułu) 0
d) stan pozostałych rezerw na koniec okresu 7

NOTA 17A

ZOBOWI�ZANIA DŁUGOTERMINOWE 2001 2000
a) długoterminowe kredyty bankowe, w tym: 1 351 400
- od jednostki dominuj�cej 0 0
b) długoterminowe po�yczki, w tym: 0 40
- od jednostek zale�nych 0 0
- od jednostek stowarzyszonych 0 0
- od jednostki dominuj�cej 0 0
c) zobowi�zania z tytułu wyemitowanych długoterminowych dłu�nych papierów warto�ciowych 0 0
d) zobowi�zania z tytułu innych papierów warto�ciowych i praw maj�tkowych 0 0
e) zobowi�zania z tytułu umów leasingu finansowego 131 0
f) pozostałe zobowi�zania długoterminowe, w tym: 0 0
Zobowi�zania długoterminowe, razem 1 482 786

NOTA 17B

ZOBOWI�ZANIA DŁUGOTERMINOWE, O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY 2001 2000
a) powy�ej 1 roku do 3 lat 1 482 786
b) powy�ej 3 do 5 lat 0 0
c) powy�ej 5 lat 0 0
Zobowi�zania długoterminowe, razem 1 482 786

NOTA 17C

ZOBOWI�ZANIA DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) 2001 2000
a) w walucie polskiej 391 786
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) 1 091 0
b1. jednostka/waluta 1 / EURO 309 806 0
tys. zł 1 091 0
Zobowi�zania długoterminowe, razem 1 482 786
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NOTA 17D

ZOBOWI�ZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW BANKOWYCH I PO�YCZEK
Nazwa (firma) jednostki ze wskazaniem formy prawnej Siedziba Kwota kredytu / po�yczki wg umowy Kwota kredytu / po�yczki pozostała do

spłaty
Warunki oprocentowania Termin spłaty Zabezpieczenia

zł waluta
zł waluta

- Bank Zachodni WBK 1o/ Kielce Kielce 1 260 PLN 260 PLN 20,57% 2003 hipoteka na nieruchomo�ciach i �rodkach 
trwałych

- Bank Zachodni WBK 1o/Kielce Kielce 176 EURO 35 EURO 5,93% 2003 zestaw badawczy
- Bank PKO BP o/Włoszczowa Włoszczowa 2 209 EURO 1 056 EURO 6,19% 2003 hipoteka na nieruchomo�ciach

NOTA 17E

ZOBOWI�ZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁU�NYCH PAPIERÓW WARTO�CIOWYCH
Dłu�ne papiery warto�ciowe wg rodzaju Warto�� nominalna Warunki oprocentowania Termin wykupu Gwarancje/ zabezpieczenia Dodatkowe prawa
- 0 0 0 0
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NOTA 18A

ZOBOWI�ZANIA KRÓTKOTERMINOWE 2001 2000
a) kredyty bankowe, w tym: 10 893 7 950
- od jednostki dominuj�cej 0 0
b) po�yczki, w tym: 40 69
- od jednostek zale�nych 0 0
- od jednostek stowarzyszonych 0 0
- od jednostki dominuj�cej 0 0
c) zobowi�zania z tytułu wyemitowanych krótkoterminowych dłu�nych papierów warto�ciowych 0 0
d) zobowi�zania z tytułu innych papierów warto�ciowych i praw maj�tkowych 0 0
e) zobowi�zania z tytułu dostaw i usług, w tym: 10 527 12 070
- wobec jednostek zale�nych 0 0
- wobec jednostek stowarzyszonych 0 0
- wobec jednostki dominuj�cej 0 0
f) zaliczki otrzymane na poczet dostaw 0 10
g) zobowi�zania wekslowe 0 0
h) zobowi�zania z tytułu podatków, ceł i ubezpiecze� społecznych 238 274
i) zobowi�zania z tytułu dywidend 0 0
j) zobowi�zania z tytułu wynagrodze� 1 217 1 084
    zobowi�zania z tytułu ubezpiecze� społecznych i  innych �wiadcze� 733 584
k) zobowi�zania długoterminowe w okresie spłaty, w tym: 2 515 0
- z tytułu kredytów bankowych i po�yczek 2 293 0
l) fundusze specjalne 313 204
m) pozostałe zobowi�zania krótkoterminowe, w tym: 45 709
Zobowi�zania krótkoterminowe, razem 24 228 22 954

NOTA 18B

ZOBOWI�ZANIA KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) 2001 2000
a) w walucie polskiej 21 933 22 108
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) 2 295 846
b1. jednostka/waluta tys. / ITL 94 661 249 777
tys. zł 178 497
b2. jednostka/waluta 1 / DEM 27 045 34 846
tys. zł 31 69
b3. jednostka/waluta 1 / EUR 595 072 72 710
tys. zł 2 086 280
b4. pozostałe waluty w tys. zł 0 0
Zobowi�zania krótkoterminowe, razem 24 228 22 954
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NOTA 18C

ZOBOWI�ZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW BANKOWYCH I PO�YCZEK
Nazwa (firma) jednostki ze wskazaniem formy prawnej Siedziba Kwota kredytu / po�yczki wg umowy Kwota kredytu / po�yczki pozostała do

spłaty
Warunki oprocentowania Termin spłaty Zabezpieczenia

zł waluta
zł waluta

- Bank Zachodni WBK 1 o/Kielce Kielce 2 000 PLN 1 000 PLN 20,57% 2002 hipoteka na nieruchomo�ciach, zastaw na 
�rodkach trwałych 

- Bank Zachodni WBK 1 o/Kielce Kielce 2 000 DEM 3 742 EURO 5,93% 2002 przewłaszczenie �rodków trwałych, zastaw na 
zapasach

 - PKO BP SA o/Włoszczowa Włoszczowa 2 209 EURO 1 152 EURO 6,19% 2002 hipoteka na nieruchomo�ciach
- PKO BP SA o/Włoszczowa Włoszczowa 5 400 PLN 4 998 PLN WIBOR 1M 2002 przewłaszczenie �rodków trwałych
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NOTA 18E

FUNDUSZE SPECJALNE (Z PODZIAŁEM NA TYTUŁY) 2001 2000
- Zakładowy Fundusz �wiadcze� Socjalnych 313 204
Fundusze specjalne, razem 313 204

NOTA 19

ROZLICZENIA MI
DZYOKRESOWE I PRZYCHODY PRZYSZŁYCH OKRESÓW 2001 2000
a) bierne rozliczenia mi�dzyokresowe kosztów, w tym: 27 28
b) przychody przyszłych okresów, w tym: 377 135
- niezrealizowane ró�nice kursowe 181 0
- dotacja z PFRON na zakup �rodków trwałych 101 135
Rozliczenia mi�dzyokresowe i przychody przyszłych okresów, razem 404 163

NOTA 20

Warto�� ksi�gowa na jedn� akcj� została wyliczona jako iloraz kapitału własnego i liczby akcji. 

NOTY OBJA�NIAJ�CE DO RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT
NOTA 21A

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDA�Y PRODUKTÓW (STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNO�CI) 2001 2000
- przychody ze sprzeda�y produktów 60 281 58 118
- przychody ze sprzeda�y usług 529 560
Przychody netto ze sprzeda�y produktów, razem 60 810 58 678

NOTA 21B

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDA�Y PRODUKTÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA) 2001 2000
a) kraj 59 339 57 331
b) eksport 1 471 1 347
Przychody netto ze sprzeda�y produktów, razem 60 810 58 678

NOTA 22A

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDA�Y TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNO�CI) 2001 2000
 - przychody ze sprzeda�y materiałów 15 352 14 778
- przychody ze sprzeda�y towarów 94 40
Przychody netto ze sprzeda�y towarów i materiałów, razem 15 446 14 818

NOTA 22B

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDA�Y TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA) 2001 2000
a) kraj 15 419 14 818
b) eksport 27 0
Przychody netto ze sprzeda�y towarów i materiałów, razem 15 446 14 818

NOTA 23

KOSZTY WEDŁUG RODZAJU 2001 2000
a) zu�ycie materiałów i energii 34 469 36 305
b) usługi obce 3 906 3 486
c) podatki i opłaty 347 360
d) wynagrodzenia 12 741 12 143
e) �wiadczenia na rzecz pracowników 2 794 2 668
f) amortyzacja 2 147 1 647
g) pozostałe 1 139 1 271
Koszty według rodzaju, razem 57 543 57 880
Zmiana stanu zapasów i rozlicze� mi�dzyokresowych 1 374 3 499
 Koszt wytworzenia �wiadcze� na własne potrzeby (wielko�� ujemna) -979 -664
Koszty sprzeda�y (wielko�� ujemna) -2 144 -1 908
Koszty ogólnego zarz�du (wielko�� ujemna) -9 298 -8 552
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 46 496 43 257

NOTA 24

POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE 2001 2000
a) przychody ze sprzeda�y składników maj�tku trwałego 61 12
b) dotacje 0 0
c) rozwi�zane rezerwy (z tytułu) 62 93
- z tytułu nale�no�ci 62 93
d) pozostałe, w tym: 295 682
- refundacje z Urz�du Pracy i PFRON 129 111
- wynajem nieruchomo�ci 82 66
- otrzymane prowizje i promocje 46 65
- udzielonych licencji 0 400
Pozostałe przychody operacyjne, razem 418 787
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NOTA 25

POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE 2001 2000
a) warto�� sprzedanych składników maj�tku trwałego 83 11
b) korekty warto�ci zapasów 0 35
c) nieplanowe odpisy amortyzacyjne 0 0
d) utworzone rezerwy (z tytułu) 1 480 1 376
e) pozostałe, w tym: 122 151
- darowizny 21 117
- odszkodowania 14 2
Pozostałe koszty operacyjne, razem 1 685 1 573

NOTA 26

PRZYCHODY Z AKCJI I UDZIAŁÓW W INNYCH JEDNOSTKACH 2001 2000
Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach, w tym: 4 0
1. od jednostek zale�nych 0 0
2. od jednostek stowarzyszonych 0 0
3. od jednostki dominuj�cej 0 0
Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach 4 0

NOTA 27

PRZYCHODY Z POZOSTAŁEGO FINANSOWEGO MAJ�TKU TRWAŁEGO 2001 2000
Przychody z pozostałego finansowego maj�tku trwałego, w tym: 0 0
1. od jednostek zale�nych 0 0
2. od jednostek stowarzyszonych 0 0
3. od jednostki dominuj�cej 0 0
Przychody z pozostałego finansowego maj�tku trwałego, razem 0 0

NOTA 28

POZOSTAŁE PRZYCHODY FINANSOWE 2001 2000
a) odsetki z tytułu udzielonych po�yczek, w tym: 0 0
- od jednostek zale�nych 0 0
- od jednostek stowarzyszonych 0 0
- od jednostki dominuj�cej 0 0
b) pozostałe odsetki, w tym: 1 295 1 024
- od jednostek zale�nych 0 46
- od jednostek stowarzyszonych 0 0
- od jednostki dominuj�cej 0 0
c) zysk ze zbycia papierów warto�ciowych, udziałów i innych praw maj�tkowych 0 0
d)odpisy aktualizuj�ce warto�� papierów warto�ciowych, udziałów i innych praw maj�tkowych 0 0
e) dodatnie ró�nice kursowe 195 143
f) rozwi�zane rezerwy (z tytułu) 0 0
g) pozostałe, w tym: 5 9
Pozostałe przychody finansowe, razem 1 785 1 176

NOTA 29

KOSZTY FINANSOWE 2001 2000
a) odsetki od kredytów i po�yczek, w tym: 1 398 1 762
- dla jednostek zale�nych 0 0
- dla jednostek stowarzyszonych 0 0
- dla jednostki dominuj�cej 0 0
b) pozostałe odsetki, w tym: 251 374
- dla jednostek zale�nych 0 46
- dla jednostek stowarzyszonych 0 0
- dla jednostki dominuj�cej 0 0
c) strata ze zbycia papierów warto�ciowych, udziałów i innych praw maj�tkowych 0 0
d) odpisy aktualizuj�ce warto�� papierów warto�ciowych, udziałów i innych praw maj�tkowych 0 0
e) ujemne ró�nice kursowe, w tym: 113 68
- zrealizowane 104 0
- niezrealizowane 9 0
f) utworzone rezerwy (z tytułu) 0 0
g) pozostałe koszty finansowe, w tym: 128 0
Koszty finansowe, razem 1 890 2 204

NOTA 30

ZYSKI NADZWYCZAJNE 2001 2000
a) losowe 51 21
b) pozostałe, w tym: 0 3
Zyski nadzwyczajne, razem 51 24

NOTA 31

STRATY NADZWYCZAJNE 2001 2000
a) losowe 55 5
b) pozostałe, w tym: 31 0
- urealnienia udziałów ZMER Kalisz 31 0
Straty nadzwyczajne, razem 86 5

NOTA 32

PODATEK DOCHODOWY 2001 2000
1. Zysk (strata) brutto 3 527 4 998
2. Trwałe ró�nice pomi�dzy zyskiem (strat�) brutto a dochodem do opodatkowania podatkiem dochodowym -1 163 295
3. Przej�ciowe ró�nice pomi�dzy zyskiem brutto a dochodem do opodatkowania podatkiem dochodowym 1 527 1 415
4. Inne ró�nice pomi�dzy zyskiem brutto a dochodem do opodatkowania podatkiem dochodowym, w tym: 4 -1 360
- straty z lat ubiegłych 0 0
5. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym 3 891 5 348
6. Podatek dochodowy według stawki  % 28 1 090 1 604
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PODATEK DOCHODOWY 2001 2000
7. Zaniechania, zwolnienia, odliczenia i obni�ki podatku -12 0
8. Podatek dochodowy nale�ny 1 078 1 604
9. Rezerwa na podatek dochodowy 79 91
- stan na pocz�tek okresu 91 104
- zwi�kszenie 0 0
- zmniejszenie -12 13
- stan na koniec okresu 79 91
10. Rozliczenia mi�dzyokresowe z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0 0
- stan na pocz�tek okresu 0 0
- zwi�kszenie 0 0
- zmniejszenie 0 0
- stan na koniec okresu 0 0
11. Podatek dochodowy współmierny do zysku (straty) brutto, wykazany w rachunku zysków i strat 998 1 499

Ró�nica pomi�dzy podatkiem dochodowym wykazanym w rachunku zysków i strat a podatkiem ustalonym od podstawy 
opodatkowania wynosi 103 tys. zł. Na ró�nic� składaj� si�:
- wydatki nie stanowi�ce kosztu uzyskania przychodu w wysoko�ci:   + 1 915 tys. zł.
- przychody nie stanowi�ce przychodów do opodatkowania:            - 1 346 tys. zł.
- przychód wolny od opodatkowania:                                 -    40 tys. zł.
- darowizny:    -    20 tys. zł.
- przychody z roku 2000 podlegaj�ce opodatkowaniu w roku 2001:     +     8 tys. zł.
- wydatki uwzgl�dnione w wyniku za rok 2000 a stanowi�ce koszt 
  uzyskania przychodów w 2001 r.    -   149 tys. zł.
                                                                  _____________________
                                                                       368 tys. zł.
368 tys. zł. x 28% = 103 tys. zł. 

NOTA 33

POZOSTAŁE OBOWI�ZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU (ZWI
KSZENIA STRATY), Z TYTUŁU: 2001 2000
Pozostałe obowi�zkowe zmniejszenia zysku (zwi�kszenia straty), razem 0 0

NOTA 34

Zysk netto wypracowany w roku 2000 roku w wysoko�ci  3 407 196,53 zł. został podzielony w nast�puj�cy sposób:
- 2 400 000,00 zł. - na kapitał rezerwowy,
- 1 007 197,53 zł. - na kapitał zapasowy.
Zarz�d ZPUE SA wyst�pi z propozycj� przeznaczenia zysku netto za rok 2001 w wysokosci 2 449 043,96 zł. na zwi�kszenie kapitału zapasowego.

NOTA 35

Warto�� zysku na jedn� akcj� zwykł� została wyliczona jako iloraz zysku netto i ilo�ci akcji.

NOTY OBJA�NIAJ�CE DO RACHUNKU PRZEPŁYWU �RODKÓW PIENI
�NYCH

Struktura �rodków pieni��nych
                                                                                            na pocz�tek okresu                             na koniec okresu

�rodki pieni��ne w kasie                                                                 14 18
�rodki pieni��ne na rachunku bankowym w tym:                            83               479
- rachunek w PLN                                                                           34               146
- rachunek walutowy                                                                       49               333

Działalno�� operacyjna zwi�zana jest z podstawow� działlno�ci� Spółki.
Działalno�� inwestycyjna zwiazana jest wył�cznie z zakupem �rodków trwałych, warto�ci niematerialnych i prawnych oraz sprzeda�� �rodków trwałych 
zb�dnych (zapłaconych).
Działalno�� finansowa zwi�zana jest zaci�gni�ciem i spłat� kredytów i po�yczek oraz zapłaconymi zobowi�zaniami z tytułu umów leasingu 
finansowego.

PRZEPŁYWY PIENI
�NE NETTO Z DZIAŁALNO�CI OPERACYJNEJ (metoda po�rednia) 2001 2000
Przepływy pieni��ne netto z działalno�ci operacyjnej (I+/-II) 6 629 340
I. Zysk (strata) netto 2 449 3 407
II. Korekty razem 4 180 -3 067
1. Amortyzacja 2 174 1 647
2. (Zyski) straty z tytułu ró�nic kursowych 0 0
3. Odsetki i dywidendy 1 572 1 762
4. (Zysk) strata z tytułu działalno�ci inwestycyjnej 32 -388
5. Zmiana stanu pozostałych rezerw 331 1 274
6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat) 1 078 1 604
7. Podatek dochodowy zapłacony -1 071 -1 814
8. Zmiana stanu zapasów 2 988 -944
9. Zmiana stanu nale�no�ci -1 827 -7 395
10. Zmiana stanu zobowi�za� krótkoterminowych (z wyj�tkiem po�yczek i kredytów) -1 250 1 382
11. Zmiana stanu rozlicze� mi�dzyokresowych -89 -227
12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów 242 32
13. Pozostałe korekty 0 0
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DODATKOWE NOTY OBJA�NIAJ�CE

Dodatkowe noty obja�niaj�ce

1.  “Instrumenty finansowe” -  papiery warto�ciowe, wymienione w art.3.ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 
1997 r. - Prawo o publicznym obrocie papierami warto�ciowymi (Dz. U. NR 118, poz. 754 z pó�n. 
zmianami) -  10.12.2001 r. ZPUE S.A. nabyła w pakietowej transakcji pozasesyjnej 83 385 akcji własnych 
po cenie jednostkowej 26,20 zł. Ogółem spółka posiada 83 385 akcji własnych co stanowi 7,57% kapitału 
akcyjnego i 2,38% głosów na WZA. Celem nabycia akcji jest zaoferowanie ich zakupu pracownikom  lub 
osobom, zatrudnionym w spółce przez okres co najmniej trzech lat.

2. Istotne dane o zobowi�zaniach warunkowych, w tym równie� udzielonych przez emitenta gwarancjach i 
por�czeniach (tak�e wekslowych) z wyodr�bnieniem udzielonych na rzecz jednostek zale�nych i 
stowarzyszonych na dzie� 31.12.2001 r.:

a) suma udzielonych por�cze� i gwarancji ogółem:                                                399 tys. zł.
    - na rzecz jednostek zale�nych     0 tys. zł.
    - na rzecz jednostek stowarzyszonych        0 tys. zł.
b) suma udzielonych zabezpiecze� wekslowych                                               12 284 tys. zł.

3. Zobowi�zania wobec bud�etu pa�stwa lub jednostek samorz�du terytorialnego z tytułu uzyskania prawa 
własno�ci budynków i budowli na dzie� 31.12.2001 r.- nie wyst�puj�.

4. Przychody, koszty i wyniki działalno�ci zaniechanej w okresie sprawozdawczym lub przewidzianej do 
zaniechania w nast�pnym okresie na dzie� 31.12.2001 r.- nie wyst�puj�

5. Koszt wytworzenia inwestycji rozpocz�tych, �rodków trwałych i rozwoju na własne potrzeby - wyniósł w 
2001 roku 979 tys. zł.

6. Poniesione w 2001 r. oraz planowane na 2002 r. nakłady inwestycyjne
                                                                                                                                                          w tys. zł.
 Wyszczególnienie Poniesione nakłady  w 2001 roku               Planowane 
nakłady w 2002 r.
Nakłady rzeczowe                                                       5 198                                                                     5 000
- w tym na ochron� �rodowiska                 40                        50
Nakłady kapitałowe                   -                                                           -
Razem             5 198                                                     5 000

7. Znacz�ce transakcje ZPUE S.A. z podmiotami powi�zanymi. 

Na dzie� 31.12.2001 r. Zakład Produkcji Urz�dze� Elektrycznych B. Wypychewicz Spółka Akcyjna we 
Włoszczowie posiadał udziały w Zakładzie Produkcji Urz�dze� Elektrycznych GZE Sp. z o.o. w Gliwicach, 
stanowi�ce 65,6% kapitału zakładowego i  głosów na WZA.
ZPUE S.A. posiada dwóch przedstawicieli w składzie Rady Nadzorczej ZPUE GZE Sp. z o.o. w Gliwicach.
W okresie od 1 stycznia 2001 r. do 31 grudnia 2001 roku Zakład Produkcji Urz�dze� Elektrycznych B. 
Wypychewicz Spółka Akcyjna we Włoszczowie zawarł z Zakładem Produkcji Urz�dze� Elektrycznych - GZE 
Sp. z o.o. w Gliwicach (podmiotem zale�nym od ZPUE S.A. ) transakcje kupna i sprzeda�y o ł�cznej warto�ci 5 
914 tys. zł. Ł�czna warto�� transakcji sprzeda�y ZPUE S.A. na rzecz ww. podmiotu zale�nego w 2001 r. 
wyniosła 5 805 tys. zł., natomiast ł�czna warto�� transakcji kupna od ZPUE GZE Sp. z o.o. 109 tys. zł. 
Transakcje z podmiotem zale�nym s� w wi�kszo�ci transakcjami sprzeda�y. Asortyment sprzedawanych 
wyrobów stanowi�: obudowy stacji kontenerowych i rozdzielnic nn i 	N; 
Dane liczbowe dotycz�ce transakcji ZPUE S.A. z ZPUE GZE Sp. z o.o. w Gliwicach:
- warto�� zobowi�za� -       0
- warto�� nale�no�ci - 2 643 tys. zł.
Na dzie� 31.12.2001 r. ZPUE S.A. posiada równie� 28 udziałów w Przedsi�biorstwie Aparatów   i Konstrukcji 
Energetycznych ZMER Sp. z o.o. w Kaliszu, które uprawniaj� do oddania 28 głosów na WZA co stanowi 3,8% 
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ogólnej liczby głosów na WZA.  

W roku 2001 ZPUE S.A. zakupił od Pana Bogusława Wypychewicza Prezesa Zarz�du ZPUE S.A., głównego 
akcjonariusza akcje własne spółki o ł�cznej warto�ci 2 185 tys. zł.

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

9. Informacja o zatrudnieniu.

Przeci�tna liczba zatrudnionych w 2001 roku wynosiła 504 osoby w tym:
• pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych - 364 osoby,
• pracownicy zatrudnieni na stanowiskach nierobotniczych - 140 osób.

Zatrudnienie na stanowiskach robotniczych:
- brygadzista - 20 osób,
- betoniarz-zbrojarz - 20 osób,
- elektromonter - 85 osób,
- lakiernik - 12 osób,
- ładowacz - 11 osób,
- monter urz�dze� i konstrukcji - 40 osób,
- nastawiacz wykrawarek i pras -   6 osób,
- operator maszyn i urz�dze� - 35 osób,
- pomocnik wykwalifikowany - 40 osób,
- pracownik gospodarczy -   8 osób,
- pracownik budowlany -  9 osób,
- spawacz - 10 osób,
- sta�ysta -   5 osób,
- �lusarz - 20 osób,
- �lusarz-spawacz - 25 osób,
- wartownik -   9 osób,
- magazynier -   7 osób,
- stanowiska pomocnicze -   2 osoby,
                                                      __________________________
                                    Razem: -        364 osoby

Zatrudnienie na stanowiskach nierobotniczych:
- zarz�d - 3 osoby,
- prokurenci - 3 osoby,
- kierownicy -         22 osoby,
- majstrowie -         10 osób,
- specjali�ci -         45 osób,
- ksi�gowe - 8 osób,
- przedstawiciele handlowi - 4 osoby
                                                     ____________________________
                                        Razem: -      140 osób

10. Informacja o wynagrodzeniach, wypłaconych osobom zarz�dzaj�cym i nadzoruj�cym.

Wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej
Ł�czna warto�� wynagrodze� i nagród członków Rady Nadzorczej, otrzymanych w roku obrotowym 2001 z 
tytułu pełnienia funkcji członków Rady Nadzorczej Spółki wyniosła: 282 tys. zł, a z uwzgl�dnieniem 
wynagrodze�  z tytułu umów o prac� członków Rady Nadzorczej b�d�cych pracownikami Spółki: 511 tys. zł.

Wynagrodzenia członków Zarz�du i Prokurentów
Ł�czna warto�� wynagrodze� i nagród członków Zarz�du i Prokurentów, otrzymanych w roku obrotowym 2001 
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z tytułu pełnienia funkcji członków Zarz�du i Prokurentów, wyniosła 1 634 tys. zł. 
Członkowie Zarz�du i Prokurenci nie otrzymali w 2001 roku od Spółki wynagrodze� z innego tytułu.

Wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji we władzach jednostek zale�nych
Ł�czna warto�� wynagrodze� i nagród, otrzymanych przez osoby zarz�dzaj�ce i nadzoruj�ce ZPUE S.A. w roku 
obrotowym 2001 z tytułu pełnienia funkcji członków Rady Nadzorczej w podmiocie zale�nym - ZPUE GZE 
Sp. z o.o. w Gliwicach, wyniosła 80 tys. zł. 

11. Informacja o warto�ci zaliczek, kredytów po�yczek i gwarancji udzielonych osobom zarz�dzaj�cym i 
nadzoruj�cym.

Według stanu na dzie� 31 grudnia 2001 roku por�czenia i gwarancje  udzielone przez ZPUE S.A. osobom 
zarz�dzaj�cym i nadzoruj�cym dotyczyły: 

• por�czenie spłaty zobowi�zania Pana Ryszarda Iwa�czyka z tytułu zaci�gni�tego kredytu. Por�czenie 
zostało udzielone na rzecz PKO BP Oddział we Włoszczowie. Warto�� por�czonego kredytu wynosi 50 tys. 
zł., a termin spłaty upływa 31 sierpnia 2002 roku. Na dzie� 31.12.2001 roku warto�� kredytu pozostaj�cego 
do spłaty wynosi: 17 tys. zł.

• por�czenie spłaty zobowi�zania Pana Bogusława Wypychewicza z tytułu zaci�gni�tego kredytu. Por�czenie 
zostało udzielone na rzecz Banku Zachodniego WBK 1o/Kielce. Na dzie� 31.12.2001 roku warto�� kredytu 
pozostaj�cego do spłaty wynosi 382 tys. zł.

12. Znacz�ce zdarzenia, dotycz�ce lat ubiegłych, uj�te w sprawozdaniu finansowym za bie��cy okres - nie 
wyst�piły.

13. Do dnia przygotowania niniejszej informacji nie miały miejsca znacz�ce zdarzenia, które nie zostały 
uwzgl�dnione w sprawozdaniu finansowym.

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 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 prezentowanymi w sprawozdaniu finansowym za 2001, a uprzednio sporz�dzonymi i 
opublikowanymi sprawozdaniami finansowymi (za IV kwartał 2001 r.)  wyst�piły nast�puj�ce ró�nice:

Wybrane  dane finansowe, w kwotach których wyst�piły ró�nice w stosunku do wcze�niej publikowanych 
sprawozda�.

 Wybrane dane finansowe                    Wyniki publikowane ( w tys. zł.)     Wyniki 
aktualne ( w tys. zł.)
Zysk brutto   3 529                             3 527
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Zysk netto   2 451                             2 449
Zobowi�zania razem 25 704                           25 710
Zobowi�zania krótkoterminowe 24 222                           24 228
Kapitał własny 28 689                           28 687
Zysk na jedn� akcj� zwykł�          2,23                                    2,22
Warto�� ksi�gowa na jedn� akcj� zwykł�        26,05                                  26,04

Przyczyn� wyst�pienia ró�nic w danych zaprezentowanych w sprawozdaniu kwartalnym za IV kwartał 
2001, a danymi przedstawionymi w sprawozdaniu za rok 2001 była korekta kosztów ogólnozakładowych 
wpływaj�ca na zmniejszenie wyniku finansowego.

17. Przyj�te zasady rachunkowo�ci nie uległy zmianie w stosunku do roku poprzedniego.

18. W ewidencji działalno�ci gospodarczej  ZPUE S.A. nie wyst�piły bł�dy podstawowe

19. Opinia wydana przez biegłych rewidentów nie zawiera zastrze�e� oraz obaw co do kontynuowania 
działalno�ci ZPUE S.A. 

20. W ci�gu okresu, za które sporz�dzono sprawozdanie finansowe nie nast�piło poł�czenie spółek.

21. ZPUE S.A. sporz�dza skonsolidowane sprawozdanie finansowe.

22. Wybrane dane finansowe zostały przeliczone na walut� EURO wg nast�puj�cych zasad:

Przy sporz�dzaniu raportu rocznego przeliczenia danych finansowych dokonano za pomoc� nast�puj�cych 
kursów EURO:
• poszczególne pozycje aktywów i pasywów bilansu przeliczono wg �redniego kursu ogłoszonego przez NBP 

na dzie� 31 grudnia  2001 r , tj.  3,5219 zł.
• poszczególne pozycje rachunku zysków i strat przeliczono wg kursu stanowi�cego �redni� arytmetyczn� 
�rednich kursów ogłaszanych przez NBP na ostatni dzie� ka�dego zako�czonego miesi�ca: dla okresu 
stycze� - grudzie� 2001 r. -  3,6501  zł.,

W niniejszym raporcie nie wypełniono nast�puj�cych not:
3E, 18D

PODPISY
Podpisy Członków Zarz�du i osoby, której powierzono prowadzenie ksi�g rachunkowych
Data Imi� i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2002-04-19 Bogusław Wypychewicz Prezes Zarz�du

2002-04-19 Ryszard Iwa�czyk Członek Zarz�du

2002-04-19 Kazimierz Grabiec Członek Zarz�du

2002-04-19 Kazimiera Wawrzykowska Główny Ksi�gowy
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KOMENTARZ ZARZ�DU (SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNO�CI EMITENTA)

Komentarz Zarz�du 

Zakładu Produkcji Urz�dze� Elektrycznych
B. Wypychewicz S.A.  

na temat działalno�ci gospodarczej Spółki w 2001 roku oraz zasad 
sporz�dzenia rocznego sprawozdania finansowego

Zakład Produkcji Urz�dze� Elektrycznych B. Wypychewicz Spółka Akcyjna został wpisany do rejestru 
handlowego i rozpocz�ł działalno�� w dniu 7 stycznia 1997 r. 
Rok 2001 był pi�tym rokiem działalno�ci ZPUE w formie spółki akcyjnej i jednocze�nie kolejnym okresem 
dynamicznego rozwoju przedsi�biorstwa, mierzonego chocia�by umacnianiem pozycji rynkowej i osi�ganymi 
wynikami finansowymi. 
Wzrost zakresu oraz rodzajów wykonywanej produkcji a tak�e rozwijaj�cy si� obszar działania Spółki miał 
bezpo�redni wpływ na podj�cie przez władze Spółki decyzji o zakupach maszyn i urz�dze� a tak�e rozbudowie 
obiektów produkcyjnych.  Decyzje te spowodowały zwi�kszenie warto�ci maj�tku trwałego o 3 452,5 tys. zł. w 
porównaniu do 2000 r. Na wzrost warto�ci maj�tku trwałego znacz�cy wpływ miało uruchomienie nowego 
wydziału produkcyjnego W-4 Betoniarni, wykonuj�cej elementy i konstrukcje betonowe wykorzystywane do 
monta�u stacji transformatorowych i urz�dze� elektroenergetycznych.
Wzrastaj�cy popyt na produkowane przez Spółk� wyroby wyra�ał znaczny wzrost maj�tku obrotowego głównie 
w pozycji nale�no�ci od odbiorców. Maj�tek obrotowy powi�kszył sw� warto�� o 1 114,8 tj. 3,7% w 
porównaniu do roku 2000. Nale�no�ci za sprzedane wyroby wzrosły o 1 502,9% tj. 7,4% w stosunku do roku 
2000.
Zmniejszył si� stan zapasów o 2 988,2 tys. zł. tj. 30,1% w porównaniu do roku 2000. Spadek stanu zapasów jest 
pochodn� wzrostu stanu nale�no�ci bowiem wyprodukowane wyroby nie znajduj� si� w magazynach jednostki 
lecz przekazane odbiorcom wpływaj� na wielko�� nale�no�ci.
Wzrosła w porównaniu do lat poprzednich wielko�� kapitałów własnych Spółki, przede wszystkim kapitał 
zapasowy. W stosunku do roku  2000 kapitał ten zwi�kszył si� 3 407,2 tys. zł. tj. o 26,0%.
Na wzrost warto�ci kapitałów własnych miało przede wszystkim wpływ przekazanie zysku netto w kwocie 3 
407,2 tys. zł. za rok 2000 , w tym na kapitał zapasowy 1 007,2 tys. zł. i na kapitał rezerwowy 2 400,0 tys. zł.
Porównuj�c wyniki prowadzonej działalno�ci gospodarczej nale�y podkre�li�, �e:
systematycznie na przestrzeni lat działalno�ci Spółki wzrastały przychody ze sprzeda�y towarów i wyrobów 
gotowych. Wzrosły one w  roku 2001 w porównaniu do roku 2000 o  3,8%.
Koszty własne sprzeda�y towarów i produktów wykazały wy�sze tempo w stosunku do wzrostu przychodów i 
tak: koszty roku 2001 były wy�sze o 6,5% w stosunku do roku 2000.
Na wy�sze tempo wzrostu kosztów w roku 2001 w stosunku do tempa wzrostu przychodów zdecydowany 
wpływ miał  zakup maszyn i urz�dze�, przekazanie inwestycji do eksploatacji. Na skutek tego wyst�pił  wzrost 
kosztów amortyzacji o 500,5 tys. zł. w  stosunku do kosztów z tego tytułu w roku 2000. Ponadto w 2001 r. 
poniesiono wi�ksze nakłady na wynagrodzenia                o 598,0 tys. zł. ni� w roku 2000 oraz narzutów na 
wynagrodzenia - ZUS-u o 77,3 tys. zł. a tak�e wzrost kosztów transportu o 267,5 tys. zł. w stosunku do roku 
2000.
Powy�sze zmiany miały wpływ na wielko�ci osi�gni�tego wyniku finansowego - zysku netto za rok 2001, który 
jest w kwocie 2 449,0 tys. zł. Ukształtował si� on na poziomie ni�szym o 28,1% w porównaniu do 2000 r.
Ró�norodno�� podejmowanych działa� sprawiła, �e zarówno wielko�ci wykazane w bilansie jak i rachunku 
zysków i strat ukształtowały si� odmiennie ni� w latach poprzednich  nie wskazuj�c jednak na niekorzystne 
trendy.
W 2001 r. na inwestycje przeznaczona została kwota 5 851 tys. zł. Miały one w wi�kszo�ci charakter inwestycji 
w składniki rzeczowe. Planowane nakłady inwestycyjne w roku 2002 szacowane s� na ok. 5 000 tys. zł. Kwota 
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ta obejmuje głównie inwestycje w składniki rzeczowe oraz nowe technologie.
W 2001 r. Spółka wdro�yła do produkcji nast�puj�ce wyroby:
• zł�cza kablowe SN w obudowie betonowej,
• stacje w obudowie betonowej o wymiarach 2,6m x 5,4m, 3m x 5,4m, 2,6m x 6,1 m, 3m x 6,1m
• moduł pomiarowy do rozdzielnic w izolacji SF6,
• stacje transformatorowe przeznaczone dla kopal� odkrywkowych (na pontonie)
• rozdzielnica SN w izolacji SF6 TPM-c w układzie TLLL,
• rozdzielnica SN w izolacji SF6 TPM w układzie LLL i LLLL,
• rozdzielnica SN w izolacji SF6 TPM rozbudowywana,
• rozł�cznik THO z zabudowanymi przekładnikami do lokalizacji miejsc zwarcia w sieciach napowietrznych 

SN,
• rozdzielnica nN z rozł�cznikami listwowymi o gł�boko�ci 270 mm,
• nap�dy silnikowe do rozdzielnicy TPM,
• szafy dost�powe dla Telekomunikacji typu Telebox MT

W 2002 r. prowadzone b�d� prace nad nast�puj�cymi projektami:
• rozł�cznik SN do rozdzielnic w izolacji gazowej,
• rozł�cznik SN do rozdzielnic w izolacji powietrznej,
• wył�cznik SN w wersji wysuwnej,
• wył�cznik SN w wersji stacjonarnej,
• system obudów betonowych stacji kontenerowych o wymiarach wi�kszych od 6,1m,
• rozdzielnica w izolacji powietrznej z rozł�cznikiem w izolacji SF6 typu Rotoblok SF,
• rozdzielnica w izolacji SF6
W roku 2002 r. i w latach nast�pnych Spółka zamierza umacnia� swoj� pozycj� na rynku dostawców urz�dze� 
dla energetyki. Drog� do tego ma si� sta� dalszy rozwój organizacyjny 
i technologiczny przedsi�biorstwa. Zakładany jednocze�nie ilo�ciowy rozwój rynku na produkty ZPUE S.A., 
powinien zapewni� znaczne realne przyrosty uzyskiwanych w najbli�szych latach wyników finansowych. 

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�� oraz zasilania w energi� elektryczn� odbiorców komunalnych. Stacje kontenerowe 
maj� posta� niewielkich budowli, których obudowy wykonane s� z betonu lub aluminium.
Innym 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 (35,3%), 
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• rozdzielnice �redniego i niskiego napi�cia (21,9%), 
• 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 
12,9%).

Szczegółow� struktur� sprzeda�y ZPUE S.A. przedstawia Tabela 1.

Tabela 1. Struktura sprzeda�y Spółki w 2001 r.
L.p. Wyszczególnienie                                            Ilo��     Warto�� (w tys. zł)   Udział w sprzeda�y
I Sprzeda� produktów - 60 281 79,1%
1. Kontenerowe stacje transformatorowe 327 26 920 35,3%
2. Rozdzielnice �redniego napi�cia 235 8 580 11,3%
3. Rozdzielnice niskiego napi�cia 857 8 108 10,6%
4. Rozdzielnice stacyjne 595 2 379 3,1%
5. Słupowe stacje transformatorowe 623 2 241 2,9%
6. Stanowiska słupowe 946 2 527 3,3%
7. Konstrukcje energetyczne 23 117 1 519 2,0%
8. Rozł�czniki i odł�czniki 1 372 1 228 1,6%
9. Pozostałe produkty - 6 779 9,0%
II Sprzeda� towarów i materiałów - 15 446 20,2%
1. �erdzie 10 105 5 649 7,4%
2. Transformatory 284 5 115 6,7%
3. Izolatory 9 037 580 0,8%
4. Wkładki bezpiecznikowe 3 404 189 0,2%
5. Inne - 3 913 5,1%
III. Sprzeda� usług - 529 0,7%

SPRZEDA� OGÓŁEM - 76 256 100,0%
�ródło: Zarz�d ZPUE S.A.

Tabela 2 zawiera zmiany w strukturze sprzeda�y ZPUE S.A. w 2001 r.
Warto�� sprzeda�y ogółem wzrosła w 2001 r. w stosunku do roku 2000 o 4%. W strukturze sprzeda�y w 
omawianym okresie nie nast�piły zmiany w stosunku do roku 2000. 

Tabela 2. Zmiany w strukturze sprzeda�y Spółki w 2001 r. w porównaniu do 2000 r.
L.p. Wyszczególnienie               2000 r.                               2001 r.

        Ilo�� Warto��          Udział                               Warto��            Udział
                                                                                                                   (w tys. zł)    w sprzeda�y  Ilo��            (w tys. zł)        w sprzeda�y
I Sprzeda� produktów                     - 58 118 79,1% - 60 281 79,1%
1. Kontenerowe stacje transformatorowe   339 26 275 35,8% 327 26 920 35,3%
2. Rozdzielnice �redniego napi�cia    147 7 368 10,0% 235 8 580 11,3%
3. Rozdzielnice niskiego napi�cia 1 423 12 382 16,9% 857 8 108 10,6%
4. Rozdzielnice stacyjne                  505 2 097 2,9% 595 2 379 3,1%
5. Słupowe stacje transformatorowe    439 1 615 2,2% 623 2 241 2,9%
6. Stanowiska słupowe                  943 2 079 2,8% 946 2 527 3,3%
7. Konstrukcje energetyczne              23 222 1 571 2,1% 23 117 1 519 2,0%
8. Rozł�czniki i odł�czniki                  939 1 232 1,7% 1 372 1 228 1,6%
9. Pozostałe produkty                     - 3 499 4,7% - 6 779 9,0%
II Sprzeda� towarów  i materiałów       - 14 818 20,2% - 15 446 20,2%
1. �erdzie             12 394 5 206 7,1% 10 105 5 649 7,4%
2. Transformatory                 265 4 495 6,1% 284 5 115 6,7%
3. Izolatory            11 615 709 0,9% 9 037 580 0,8%
4. Wkładki bezpiecznikowe              3 722 187 0,2% 3 404 189 0,2%
5. Inne                    - 4 221 5,7% - 3 913 5,1%
III. Sprzeda� usług                    - 560 0,7% - 529 0,7%

SPRZEDA� OGÓŁEM                    - 73 496 100,0% - 76 256 100,0%
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�ródło: Zarz�d ZPUE S.A.

Sprzeda� ZPUE S.A. podlega wahaniom sezonowym. Około 36 % sprzeda�y przypada na IV kwartał. Sytuacja 
ta wynika ze specyfiki podsektora przesyłu energii, gdzie wi�ksza cz��� inwestycji jest dokonywana pod koniec 
roku. Niski poziom sprzeda�y w pierwszym kwartale skutkuje pogorszeniem wyników finansowych spółki. 
Sytuacja ta została zilustrowana w poni�szej tabeli.

Tabela 3. Kwartalny udział poszczególnych grup asortymentowych w sprzeda�y rocznej
L.p. Wyszczególnienie       I kwartał   II kwartał    III kwartał    IV kwartał

2000 r. 2001 r. 2000 r. 2001 r. 2000 r. 2001 r. 2000 r. 2001 r.
1. Sprzeda� wyrobów 11,9% 10,6% 16,7% 18,6% 22,0% 21,1% 28,5% 28,8%
2. Sprzeda� materiałów 3,1% 3,0% 4,1% 4,6% 5,3% 5,5% 7,7% 7,2%
3. Sprzeda� usług 0,1% 0,1% 0,2% 0,2% 0,1% 0,1% 0,3% 0,2%
4. Sprzeda� ogółem 15,1% 13,7% 21,0% 23,4% 27,4% 26,7% 36,5% 36,2%
�ródło: Zarz�d ZPUE S.A.

Tabela 4. Zmiany ilo�ciowe i warto�ciowe asortymentu sprzeda�y w ci�gu 2001 r.
L.p. Wyszczególnienie                                           I kwartał.                          II kwartał               III kwartał           IV kwartał

Ilo�� Warto��          Ilo��       Warto��     Ilo��  Warto��       Ilo��      Warto��
                                                                                                                      (w tys. zł)      (w tys. zł)            (w tys. zł)   (w tys. zł)
I Sprzeda� produktów     - 8 050           -     14 178      -    16 108       -   21 945
1. Kontenerowe  stacje transformat.31 2 535           75        6 737     90     7 763   131 9 886
2. Rozdzielnice  �redniego napi�cia47 1 519           53        2 118     55     1 975    80 2 968
3. Rozdzielnice  niskiego napi�cia 181 1 256         200        2 329    238    2 107   238 2 414
4. Rozdzielnice stacyjne 86 356            145          447    127       545    237 1 031
5. Słupowe stacje transformat. 108 383            129          432    152       556    234    869
6. Stanowiska słupowe 202 495            190          611    249       618    305    804
7. Konstrukcje energetyczne 4 218 348          4 870         272 5 446        400 8 583    500
8. Rozł�czniki i odł�czniki 258 224             285          242    370        335    459    427
9. Pozostałe produkty - 934                -          990        -      1 809        - 3 046
II Sprzeda� towarów  i materiałów- 2 294             -       3 533       -      4 133       - 5 486
1. �erdzie 1 943 850          3 055       1 463  1 839     1 231  3 268 2 106
2. Transformatory      46 796              54       1 097     100     1 780       84 1 442
3. Izolatory 1 869 128          1 696          106   2 825       194   2 647    152
4. Wkładki bezpiecznikowe 364 24            1 095           42      700        48    1 245      75
5. Inne - 496                -           825        -         880        -  1 711
III. Sprzeda� usług - 115                -          135         -          93        - 186

SPRZEDA� OGÓŁEM - 10 459           -     17 846         -   20 334        - 27 617
�ródło: Zarz�d ZPUE S.A.

2. Rynki zbytu, �ródła zaopatrzenia, uzale�nienie od odbiorców i dostawców
Tabela 5 prezentuje zmiany w grupach odbiorców, jakie dokonały si� w 2001 r. w porównaniu z rokiem 2000. 
Zjawiskiem pozytywnym jest wzrost w roku 2001 w porównaniu z rokiem 2000 zakupów dokonywanych przez 
zakłady energetyczne - b�d�ce kluczowymi z punktu widzenia strategii spółki odbiorcami. Wzrost w sprzeda�y 
wyrobów ZPUE S.A. odnotowano równie� w obr�bie hurtowni i inwestorów bezpo�renich. Nieznacznie w 
2001 roku spadł udział  wykonawców robót energetycznych. 

Tabela 5. Struktura sprzeda�y ZPUE S.A. w 2000  i 2001 roku wg grup odbiorców
Wyszczególnienie                     Udział w sprzeda�y  za 2000 r.      Udział w sprzeda�y  za 2001 r.
Wykonawcy robót energetycznych 41,5% 39,5%
Hurtownie 26,7% 28,7%
Zakłady energetyczne 11,8% 15,7%
Inwestorzy 12,9% 13,6%
Przemysł 7,1% 2,5%
�ródło: Zarz�d ZPUE S.A.

W strukturze sprzeda�y ZPUE S.A. w 2001 r. wg rynków zbytu, dominowała sprzeda� krajowa - razem 
wyniosła ona 74 785 tys. zł, co stanowiło 98,1% ogółu sprzeda�y. Warto�� eksportu osi�gn�ła odpowiednio: 1 
471 tys. zł i 1,9% ogółu sprzeda�y. Eksport dotyczył przede wszystkim sprzeda�y stacji kontenerowych na 
rynek czeski i litewski oraz sprzeda�y obudów rozdzielnic niskiego napi�cia do USA.
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ZPUE S.A. jest w znacznym stopniu uzale�niona od grupy dostawców nale��cych do koncernu ABB. Firmy te 
pokryły ł�cznie w 2001 roku 16,73% dostaw dla spółki. Udział dostawców z grupy ABB wzrósł w porównaniu 
z rokiem 2000 o 1,8%. Przyczyn� wzrostu udziału zakupów od ABB w ogólnej strukturze zakupów Spółki było 
zwi�kszenie zapotrzebowania na wyroby ABB, zwi�zane ze wzrostem zamówie� i sprzeda�y w porównaniu z 
rokiem poprzednim.

3. Znacz�ce umowy
W 2001 roku Zakład Produkcji Urz�dze� Elektrycznych B. Wypychewicz Spółka Akcyjna we Włoszczowie 
zawarł nast�puj�ce umowy, spełniaj�ce kryterium znacz�cych umów:
• dnia 7 lutego 2001 r. pomi�dzy ZPUE S.A. a ABB Zwar S.A. z siedzib� w Warszawie została zawarta 

umowa o współpracy, przedmiotem której jest zakup przez ZPUE S.A. aparatury elektrycznej �redniego i 
niskiego napi�cia. Umowa została zawarta na czas nieokre�lony. Zarz�d ZPUE S.A. szacuje, i� warto�� 
dostaw na podstawie zawartej umowy osi�gnie warto�� 30 000 tys. zł. w okresie 5 lat. Zawarta umowa 
zast�piła umow� o współpracy z dnia 28 lutego 2000 r.

• dnia 1 marca 2001 r. w Bułgarskiej Izbie Przemysłowo-Handlowej w Sofii zostało zarejestrowane 
przedstawicielstwo handlowe pod nazw� Zakład Produkcji Urz�dze� Elektrycznych ZPUE S.A  Zakres 
działalno�ci przedstawicielstwa handlowego obejmuje: handel urz�dzeniami elektrycznymi, a w 
szczególno�ci: promocj� wyrobów ZPUE S.A. m.in. poprzez udział w organizowaniu wystaw targów, 
badanie rynku bułgarskiego i zagranicznego, przyjmowanie i potwierdzanie zamówie� oraz okre�lanie 
warunków dotycz�cych współpracy z partnerami,

• dnia 17 maja 2001 r. pomi�dzy ZPUE S.A. a firm� ETC PLUS S.A. z siedzib� w Ostrowcu 	wi�tokrzyskim 
została zawarta umowa o współpracy, przedmiotem której jest okre�lenie zasad współpracy technologicznej, 
wdro�eniowej oraz marketingowej dotycz�cej produktów dla rynku telekomunikacyjnego. Umowa została 
zawarta na okres 3 lat. Zarz�d ZPUE S.A. szacuje, i� warto�� sprzeda�y wyrobów ZPUE S.A. na podstawie 
zawartej umowy dla firmy ETC PLUS S.A.  osi�gnie kwot� 15 000 tys. zł. w okresie 3 lat.

4. Powi�zania organizacyjne i kapitałowe, inwestycje
Zakład Produkcji Urz�dze� Elektrycznych B. Wypychewicz Spółka Akcyjna we Włoszczowie na dzie� 31 
grudnia 2001 roku posiadał udziały w spółce Zakład Produkcji Urz�dze� Elektrycznych GZE - Gliwice Sp. z o. 
o. - podmiocie zale�nym od ZPUE S.A. 
Udział ZPUE S.A. w kapitale zakładowym i głosach na zgromadzeniu wspólników tego podmiotu wynosił wg 
stanu na dzie� 31grudnia 2001 roku 65,6%. 
Dominacj� nad podmiotem zale�nym ZPUE S.A. uzyskała 23 czerwca 1998 roku.
Powi�zania pomi�dzy ZPUE S.A. a podmiotem zale�nym maj� charakter trwały. W obr�bie Grupy Kapitałowej 
prowadzona jest wspólna polityka gospodarowania w zakresie marketingu, zaopatrzenia i technologii produkcji. 
W ramach wzajemnej współpracy podmiot zale�ny produkuje urz�dzenia energetyczne na bazie podzespołów 
dostarczanych przez ZPUE S.A. Posiadanie udziałów w ZPUE GZE Sp. z o.o. pozwala ZPUE S.A. na 
zacie�nienie współpracy 
z Górno�l�skim Zakładem Elektroenergetycznym S.A., który tak�e jest udziałowcem ZPUE GZE Sp. z o.o.
ZPUE S.A. posiada dwóch przedstawicieli w Radzie Nadzorczej podmiotu zale�nego. S� nimi: Bogusław 
Wypychewicz, pełni�cy funkcj� Przewodnicz�cego i Małgorzata Wypychewicz, pełni�ca funkcj� Zast�pcy 
Przewodnicz�cego Rady Nadzorczej ZPUE GZE Sp. z o.o.
Na dzie� 31.12.2001 r. ZPUE S.A. posiada równie� 28 udziałów w Przedsi�biorstwie Aparatów   i Konstrukcji 
Energetycznych ZMER Sp. z o.o. w Kaliszu, które uprawniaj� do oddania 28 głosów na WZA co stanowi 3,8% 
ogólnej liczby głosów na WZA.  

5. Transakcje z podmiotami powi�zanymi

W okresie od 1 stycznia 2001 r. do 31 grudnia 2001 roku Zakład Produkcji Urz�dze� Elektrycznych B. 
Wypychewicz Spółka Akcyjna we Włoszczowie zawarł z Zakładem Produkcji Urz�dze� Elektrycznych - GZE 
Sp. z o.o. w Gliwicach (podmiotem zale�nym od ZPUE S.A. ) transakcje kupna i sprzeda�y o ł�cznej warto�ci 5 
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914 tys. zł. Ł�czna warto�� transakcji sprzeda�y ZPUE S.A. na rzecz ww. podmiotu zale�nego w 2001 r. 
wyniosła           5 805 tys. zł., natomiast ł�czna warto�� transakcji kupna od ZPUE GZE Sp. z o.o. 109 tys. zł. 
Transakcje z podmiotem zale�nym s� w wi�kszo�ci transakcjami sprzeda�y. Asortyment sprzedawanych 
wyrobów stanowi�: obudowy stacji kontenerowych i rozdzielnic nn i 	N; 
Dane liczbowe dotycz�ce transakcji ZPUE S.A. z ZPUE GZE Sp. z o.o. w Gliwicach:
- warto�� zobowi�za� -       0
- warto�� nale�no�ci - 2 643 tys. zł.
- warto�� przychodów - 5 805 tys. zł.
- warto�� kosztów - 5 804 tys. zł.
Na dzie� 31.12.2001 r. ZPUE S.A. posiada równie� 28 udziałów w Przedsi�biorstwie Aparatów   i Konstrukcji 
Energetycznych ZMER Sp. z o.o. w Kaliszu, które uprawniaj� do oddania 28 głosów na WZA co stanowi 3,8% 
ogólnej liczby głosów na WZA.

W roku 2001 ZPUE S.A. zakupił od Pana Bogusława Wypychewicza Prezesa Zarz�du ZPUE S.A., głównego 
akcjonariusza akcje własne spółki o ł�cznej warto�ci 2 185 tys. zł.

6. Zaci�gni�te kredyty, umowy po�yczki, por�czenia i gwarancji (wg terminów wymagalno�ci)
Zakład Produkcji Urz�dze� Elektrycznych B. Wypychewicz Spółka Akcyjna we Włoszczowie zawarł w 2001 
roku nast�puj�ce umowy kredytowe i umowy po�yczki:
• dnia 7 marca 2001 roku ZPUE S.A. zawarła z Bankiem Zachodnim SA o/Kielce jako kredytodawc� umow� 

kredytu w rachunku kredytowym w zmiennej wysoko�ci w kwocie  do 2 000 tys. DEM. denominowanego 
w złotych polskich. Kredyt udzielony został na okres roku tj. do dnia 6 marca 2002 roku. Umowa powy�sza 
została zawarta w miejsce umowy kredytowej z dnia 7 marca 2000 r. oraz aneksu do tej umowy z dnia 8 
sierpnia 2000 roku, której termin obowi�zywania upłyn�ł 7 marca 2001 roku. Kredyt przeznaczony jest na 
finansowanie bie��cych potrzeb zwi�zanych z warunkami zaopatrzenia, produkcji i sprzeda�y.

• dnia 7 marca 2001 roku pomi�dzy ZPUE S.A. a Bankiem Zachodnim S.A. o/Kielce jako kredytodawc� 
została zawarta umowa kredytu inwestycyjnego w kwocie 2 000 tys. zł. Kredyt udzielony został na okres 
od dnia 12.03.2001 r. do 28.02.2003 r. Kredyt przeznaczony jest na finansowanie budowy hali produkcji 
elementów prefabrykowanych.

• Dnia 29 listopada 2001 roku pomi�dzy ZPUE S.A. a PKO BP S.A. oddział Centrum w J�drzejowie jako 
kredytodawc� została zawarta umowa kredytu w rachunku kredytowym w walucie obcej w wysoko�ci 654 
140 EURO. Kredyt udzielony został na okres 2 lat tj. do dnia 28 listopada 2003 roku. Kredyt przeznaczony 
jest na finansowanie zakupu aparatury elektrycznej i �rodków produkcji.

Zakładowi Produkcji Urz�dze� Elektrycznych B. Wypychewicz Spółka Akcyjna w 2001 roku nie zostały 
udzielone por�czenia ani gwarancje.

7. Udzielone po�yczki według terminów wymagalno�ci, ze szczególnym uwzgl�dnieniem po�yczek 
udzielonych jednostkom grupy kapitałowej

Zakład Produkcji Urz�dze� Elektrycznych B. Wypychewicz Spółka Akcyjna we Włoszczowie    w 2001 roku 
nie udzielił �adnych po�yczek.

8. Emisja papierów warto�ciowych w okresie obj�tym raportem rocznym - opis wykorzystania 
wpływów z emisji

Zakład Produkcji Urz�dze� Elektrycznych B. Wypychewicz Spółka Akcyjna we Włoszczowie w 2001 roku nie 
przeprowadzał nowych emisji.

9. Ró�nice pomi�dzy wynikami finansowymi wykazanymi w raporcie rocznym, a wcze�niej 
publikowanymi prognozami

Zakład Produkcji Urz�dze� Elektrycznych B. Wypychewicz Spółka Akcyjna we Włoszczowie nie sporz�dzał 
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prognozy wyników finansowych na 2001 rok. 

10. Ocena zarz�dzania zasobami finansowymi
Poni�ej przeprowadzono analiz� wska�ników efektywno�ci działalno�ci gospodarczej Spółki 
i 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%
Wszystkie wymienione wska�niki zyskowno�ci w 2001 r. uległy pogorszeniu 
w porównaniu do roku poprzedniego.  Ich dodatnia wielko�� oznacza jednak, �e działalno�� gospodarcza 
prowadzona jest z zyskiem, cho� zmniejszył si� udział zysku przypadaj�cy na jednostk� zaanga�owanego w 
Spółce maj�tku oraz wypracowanych przychodów ze sprzeda�y. 

Tabela 6. Wska�niki rentowno�ci ZPUE S.A. 
Wyszczególnienie                                   31.12.2000 r. 31.12.2001 r.
Stopa zwrotu z kapitałów własnych (ROE) 12,98% 8,54%
Stopa zwrotu z aktywów (ROA) 6,78% 4,46%
Rentowno�� sprzeda�y brutto 6,80% 4,63%
Rentowno�� sprzeda�y netto 4,64% 3,21%
�ródło: Zarz�d ZPUE S.A., na podstawie osi�gni�tych wyników i zmian w bilansie

Wska�niki płynno�ci
wska�nik płynno�ci bie��cej = (maj�tek obrotowy / zobowi�zania krótkoterminowe)
wska�nik szybkiej płynno�ci = (maj�tek obrotowy - zapasy/ zobowi�zania krótkoterminowe)
Wska�niki płynno�ci Spółki nadal pozostaj� na niskich poziomach. Sytuacja taka cz�sto wyst�puje w 
przypadku spółek szybko rozwijaj�cych si�, które maksymalizuj� wyniki finansowe efektywnie wykorzystuj�c 
płynne �rodki. Wska�nik płynno�ci bie��cej mie�ci si� w dolnej granicy wymaganego minimum, natomiast 
wska�nik płynno�ci szybkiej utrzymuje poziom powy�ej wymaganego minimum.

Tabela 7. Wska�niki płynno�ci ZPUE S.A. 
Wyszczególnienie 31.12.200 r. 31.12.2001 r.
Wska�nik płynno�ci bie��cej 1,34 1,32
Wska�nik szybkiej płynno�ci 0,90 1,03
�ródło: Zarz�d ZPUE S.A., na podstawie stanów w bilansie

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 te wyra�aj� udział kapitałów obcych w finansowaniu maj�tku firmy. W roku 2001 uległy one 
polepszeniu w stosunku do 2000 roku, co oznacza zmniejszenie stopnia zadłu�enia przedsi�biorstwa, a tym 
samym wzrost jego samodzielno�ci finansowej i umocnienie jego pozycji finansowej.

Tabela 8. Wska�niki zadłu�enia ZPUE S.A. 
Wyszczególnienie 31.12.2000 r. 31.12.2001 r.
Wska�nik zadłu�enia aktywów 0,47 0,46
Wska�nik zadłu�enia kapitału własnego 0,90 0,89
�ródło: Zarz�d ZPUE S.A., na podstawie stanów w bilansie

Wska�niki efektywno�ci gospodarowania
cykl nale�no�ci w dniach = (365 dni x �redni stan nale�no�ci krótkoterminowych / przychody ze sprzeda�y)
cykl zapasów w dniach = (365 dni x �redni stan zapasów / przychody ze sprzeda�y)
cykl zobowi�za� krótkoterminowych w dniach = (365 dni x �redni stan zobowi�za� krótkoterminowych / przychody ze 
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sprzeda�y) 
cykl �rodków pieni��nych = (rotacja nale�no�ci w dniach + rotacja zapasów w dniach - rotacja zobowi�za� 
krótkoterminowych w dniach)
W 2001 roku wydłu�ył si� cykl obrotu nale�no�ciami co �wiadczy o wydłu�aj�cym si� czasie zwrotu nale�no�ci 
za sprzedane wyroby.  Po��danym zjawiskiem jest natomiast spadek wska�nika czasu trwania jednego obrotu w 
dniach, który w 2001 roku zmniejszył si� o 7 dni w porównaniu z rokiem poprzednim. 	wiadczy to o 
utrzymywaniu w Spółce mniejszych zapasów magazynowych, co zmniejsza warto�� zobowi�za� z tytułu 
zakupu magazynowanych zapasów . Wydłu�ył si� równie� w 2001 r. cykl rotacji zobowi�za� 
krótkoterminowych. Szybsze tempo wydłu�ania si� wykazuj� okresy rotacji nale�no�ci ni� rotacji zobowi�za�; 
oznacza to coraz szersze kredytowanie przez Spółk� swoich odbiorców. Pozytywnym zjawiskiem jest 
wydłu�enie chocia� nieznaczne cyklu �rodków pieni��nych; o ile w 2000 r jeden obrót �rodków pieni��nych 
wynosił 30 dni to w 2001 r. zmniejszył si� do 29 dni.

Tabela 9. Wska�niki efektywno�ci gospodarowania ZPUE S.A.
Wyszczególnienie 2000 2001
Cykl nale�no�ci w dniach 84 101
Cykl zapasów w dniach 47 40
Cykl zobowi�za� krótkoterminowych w dniach 101 112
Cykl �rodków pieni��nych 30 29
�ródło: Zarz�d ZPUE S.A., na podstawie osi�gni�tych wyników i zmian w bilansie

11. Ocena mo�liwo�ci realizacji zamierze� inwestycyjnych
Nakłady inwestycyjne na  rok 2001 zostały zaplanowane w wysoko�ci 5 000 tys. zł. Faktyczna warto�� 
poniesionych nakładów inwestycyjnych w 2001 roku wyniosła 5 851,2 tys. zł.  Inwestycje miały w wi�kszo�ci 
charakter inwestycji rzeczowych ( 5 198,4 tys. zł.). Na inwestycje niematerialne i prawne przeznaczona została 
kwota 652,8 tys. zł. Inwestycje w 2001 roku zwi�zane były z;
- zakup gruntów -    256,2 tys. zł.
- zakup, budow� i modernizacj� budynków i budowli - 2 017,3 tys. zł.
- zakup maszyn i urz�dze� - 2 332,1 tys. zł.
- �rodki transportowe -    112,5 tys. zł.
- warto�ci niematerialne i prawne -    652,8 tys. zł.
- pozostałe -    480,3 tys. zł.

12. Ocena czynników i nietypowych zdarze� maj�cych wpływ na wynik z działalno�ci gospodarczej za 
rok obrotowy

W 2001 roku ZPUE S.A. osi�gn�ł ni�sze przychody ze sprzeda�y w porównaniu z rokiem 2000. Przyczyn tego 
zjawiska nale�y upatrywa� w ogólnie złej kondycji ekonomicznej sektora elektromaszynowego i budowlanego. 
W 2001 roku nie wyst�piły zjawiska o charakterze nietypowym, które w zasadniczy sposób wpłyn�łyby na 
osi�gni�te wyniki finansowe.

13. Charakterystyka zewn�trznych i wewn�trznych czynników istotnych dla rozwoju przedsi�biorstwa, 
opis perspektyw rozwoju działalno�ci gospodarczej

Czynniki zewn�trzne

Sytuacja w energetyce
Czynnikiem zewn�trznym maj�cym najwi�kszy wpływ na rozwój ZPUE S.A. jest sytuacja w polskiej 
energetyce, a w szczególno�ci w podsektorze dystrybucji energii, który jest głównym finalnym odbiorc� 
wyrobów Spółki.
Rozwój Spółki b�dzie zwi�zany z przewidywanymi inwestycjami na modernizacj� istniej�cych
i budow� nowych sieci przesyłowych �rednich i niskich napi��, gdzie zastosowanie maj� urz�dzenia 
produkowane przez Spółk�.
W zwi�zku z przeprowadzon� liberalizacj� rynku energetycznego w Polsce (urynkowienie cen, zmiana zasad 
przył�czania odbiorców energii) stworzone zostały warunki do zwi�kszenia inwestycji przez zakłady 
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energetyczne. Pozyskanie odpowiednich �rodków na inwestycje mo�e zapewni� równie� prywatyzacja sektora. 

Czynniki wewn�trzne

Kadry
Pracownicy ZPUE S.A. posiadaj� wysokie kwalifikacje i s� dobrze motywowani do wykonywania 
powierzonych im obowi�zków. W 1999 roku w Spółce wprowadzony został program opcji mened�erskich dla 
kluczowej kadry kierowniczej.

Specjalizacja w zakresie produkcji
Działalno�� Spółka jest wyspecjalizowana wył�cznie 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
Poprzez zwi�kszanie zaplecza produkcyjnego oraz wdra�anie nowych technologii Spółka corocznie powi�ksza 
swoj� ofert� asortymentow�. Produkcja tych wyrobów prowadzi do zmniejszenia uzale�nienia od dostawców 
oraz popraw� rentowno�ci produkcji.

Inwestycje
Spółka zamierza kontynuowa� realizacj� intensywnego programu inwestycyjnego. Inwestycje obejm� nakłady 
na rozbudow� potencjału produkcyjnego i wdro�enie nowych wyrobów oraz inwestycje kapitałowe.

Rozbudowa Grupy Kapitałowej
Strategia ZPUE S.A. zakłada rozbudow� grupy kapitałowej, głównie poprzez nabywanie udziałów w spółkach 
zawi�zywanych na bazie wydzielanych ze struktur zakładów energetycznych słu�b produkcyjnych i 
usługowych, a tak�e poprzez tworzenie spółek poza granicami kraju. 

14. Zmiany w podstawowych zasadach zarz�dzania Spółk� oraz w poziomie komputeryzacji, 
wspomagaj�cej zarz�dzanie w spółce i grupie kapitałowej

Zarz�dzanie Spółk� opierało si�, na wdro�onym w latach poprzednich, zintegrowanym systemie 
informatycznym, usprawniaj�cym prac� słu�b ksi�gowych, gospodark� magazynow� i przebieg procesu 
produkcyjnego oraz stanowi�cym narz�dzie w zakresie prac analitycznych. 
Zintegrowany system zarz�dzania oraz elementy rachunkowo�ci zarz�dczej i controlingu, niezb�dne do 
bie��cego sterowania operacyjnego pozwoliły na szybkie reagowanie w przypadku pojawienia si� odchyle� od 
zało�onych wielko�ci. Tworzone przez nich informacje, oparte na prowadzonych pomiarach, wspierały 
kierownicze działania w zakresie operacyjnym                      i strategicznym.

15. Zmiany w składzie osób zarz�dzaj�cych i osób nadzoruj�cych Spółk� w ci�gu ostatniego roku 
obrotowego

W ci�gu roku obrotowego 2001 nie dokonały si� zmiany w składzie Rady Nadzorczej i Zarz�du ZPUE S.A.
Wg stanu na dzie� 31 grudnia 2001 roku Rada Nadzorcza ZPUE S.A. działała w nast�puj�cym składzie: 
• Małgorzata Wypychewicz - Przewodnicz�cy Rady Nadzorczej, upowa�niony do sprawowania stałego 

nadzoru nad działalno�ci�  Spółki
• Andrzej Grzybek - Zast�pca Przewodnicz�cego Rady Nadzorczej,
• Henryka Grzybek - Członek Rady Nadzorczej

Wg stanu na dzie� 31 grudnia 2001 roku Zarz�d ZPUE S.A. działał w nast�puj�cym składzie:
• Bogusław Wypychewicz - Prezes Zarz�du, Dyrektor Generalny,
• Kazimierz Grabiec - Członek Zarz�du, Dyrektor ds. Handlowych,
• Ryszard Iwa�czyk - Członek Zarz�du, Dyrektor ds. Finansowych 
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Prokurenci:
• Piotr Zawadzki - Szef Produkcji,
• Tomasz St�pie� - Dyrektor ds. Produkcji
• Kazimiera Wawrzykowska - Główny Ksi�gowy.

16. Ł�czna warto�� wynagrodze� i nagród (w pieni�dzu i w naturze) osób zarz�dzaj�cych  i 
nadzoruj�cych

Wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej
Ł�czna warto�� wynagrodze� i nagród członków Rady Nadzorczej, otrzymanych w roku obrotowym 2001 z 
tytułu pełnienia funkcji członków Rady Nadzorczej Spółki wyniosła: 282 tys. zł, a z uwzgl�dnieniem 
wynagrodze�  z tytułu umów o prac� członków Rady Nadzorczej b�d�cych pracownikami Spółki: 511 tys. zł.

Wynagrodzenia członków Zarz�du i Prokurentów
Ł�czna warto�� wynagrodze� i nagród członków Zarz�du i Prokurentów, otrzymanych w roku obrotowym 2001 
z tytułu pełnienia funkcji członków Zarz�du i Prokurentów, wyniosła 1 634 tys. zł. 
Członkowie Zarz�du i Prokurenci nie otrzymali w 2001 roku od Spółki wynagrodze� z innego tytułu.

Wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji we władzach jednostek zale�nych
Ł�czna warto�� wynagrodze� i nagród, otrzymanych przez osoby zarz�dzaj�ce i nadzoruj�ce ZPUE S.A. w roku 
obrotowym 2001 z tytułu pełnienia funkcji członków Rady Nadzorczej w podmiocie zale�nym - ZPUE GZE 
Sp. z o.o. w Gliwicach, wyniosła 80 tys. zł. 

17. Warto�� niespłaconych po�yczek, gwarancji i por�cze� udzielonych osobom zarz�dzaj�cym i 
nadzoruj�cym oraz ich osobom bliskim.

Według stanu na dzie� 31 grudnia 2001 roku por�czenia i gwarancje  udzielone przez ZPUE S.A. osobom 
zarz�dzaj�cym i nadzoruj�cym dotyczyły: 

• por�czenie spłaty zobowi�zania Pana Ryszarda Iwa�czyka z tytułu zaci�gni�tego kredytu. Por�czenie 
zostało udzielone na rzecz PKO BP Oddział we Włoszczowie. Warto�� por�czonego kredytu wynosi 50 tys. 
zł., a termin spłaty upływa 31 sierpnia 2002 roku. Na dzie� 31.12.2001 roku warto�� kredytu pozostaj�cego 
do spłaty wynosi: 17 tys. zł.

• por�czenie spłaty zobowi�zania Pana Bogusława Wypychewicza z tytułu zaci�gni�tego kredytu. Por�czenie 
zostało udzielone na rzecz Banku Zachodniego WBK 1o/Kielce. Na dzie� 31.12.2001 roku warto�� kredytu 
pozostaj�cego do spłaty wynosi 382 tys. zł.

18. Akcje Spółki i jednostek grupy kapitałowej w posiadaniu osób zarz�dzaj�cych 
i nadzoruj�cych wg stanu na dzie� 31.12.2001 r.

Akcje b�d�ce w posiadaniu osób nadzoruj�cych wg stanu na dzie� 31.12.2001 r. 
 Akcjonariusz Stan na 31.12.2001 r.

Liczba i rodzaj akcji
 Małgorzata Wypychewicz                       239 990 akcji imiennych uprzywilejowanych serii A,                           
                                                                             500 akcji zwykłych na okaziciela 
Henryka Grzybek         10 akcji imiennych uprzywilejowanych serii A,                           
                                                                             100 akcji zwykłych na okaziciela  
Andrzej Grzybek       729 akcji zwykłych na okaziciela serii E ,                           
                                                                             100 akcji zwykłych na okaziciela 

 Akcje, b�d�ce w posiadaniu osób zarz�dzaj�cych wg stanu na dzie� 31.12.2001 r.
Akcjonariusz          Stan na 31.12.2001 r.

          Liczba i rodzaj akcji
 Bogusław Wypychewicz                 360 000 akcji imiennych uprzywilejowanych serii A                   
                                                                  40 479  akcji zwykłych na okaziciela,                     
                                                                    4 792 akcji zwykłych na okaziciela serii E 
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Kazimierz Grabiec                     3 328 akcji zwykłych na okaziciela serii E,                       
                                                                        300 akcji zwykłych na okaziciela 
Ryszard Iwa�czyk                      2 938 akcji zwykłych na okaziciela serii E,                       
                                                                        300 akcji zwykłych na okaziciela 
Piotr Zawadzki                      2 978 akcji zwykłych na okaziciela serii E,                       
                                                                        300 akcji zwykłych na okaziciela.
Kazimiera Wawrzykowska                      2 588 akcji zwykłych na okaziciela serii E,                      
                                                                        300 akcji zwykłych na okaziciela 
 Tomasz St�pie�                      2 064 akcji zwykłych na okaziciela serii E ,                    
                                                                     8 367 akcji zwykłych na okaziciela 

19. Akcjonariusze posiadaj�cy bezpo�rednio lub po�rednio co najmniej 5% w ogólnej liczbie głosów

Akcjonariuszami posiadaj�cy bezpo�rednio lub po�rednio co najmniej 5% w ogólnej liczbie głosów na WZA 
Spółki na dzie� 31 grudnia 2001 roku s� Pa�stwo Małgorzata i Bogusław Wypychewicz oraz Powszechna Kasa 
Oszcz�dno�ci Bank Polski S.A. 

Akcjonariusz                           Liczba i rodzaj akcji                                % akcji   Liczba głosów % głosów
 Bogusław Wypychewicz   360 000 akcji imiennych uprzywilejowanych serii A   
                                            40 479 akcji zwykłych na okaziciela      
                                              4 792 akcji zwykłych na okaziciela serii E            36,79%          1 845 271   52,70%
 Małgorzata Wypychewicz 239 990 akcji imiennych uprzywilejowanych serii A,         
                                                 500 akcji zwykłych na okaziciela            21,83%          1 200 450  34,28%
 PKO BP S.A.                 175 691 akcji zwykłych na okaziciela
                                                      (stan na 1 czerwca 2001 r.)            15,95%             175 691  5,02%

21. Umowy, w wyniku których mog� w przyszło�ci nast�pi� zmiany w proporcjach posiadanych akcji 
przez dotychczasowych akcjonariuszy
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZPUE S.A. na posiedzeniu w dniu 27 sierpnia 1999 roku 
Uchwał� Nr 3/99 wprowadziło 3 letni program opcji mened�erskich dla kluczowej kadry kierowniczej. 
Program polega na przyznaniu osobom obj�tym programem praw do nabycia akcji Spółki za dany rok obrotowy 
obj�ty Programem. Maksymalna liczba akcji Spółki przeznaczonych do nabycia przez wszystkie osoby obj�te 
Programem wynosiła b�dzie 20 000 rocznie. Indywidualne limity akcji dla poszczególnych osób obj�tych 
Programem ustalane b�d� na dany rok obrotowy przez Rad� Nadzorcz�. Ostateczna liczba akcji przeznaczona 
do nabycia przez uprawnionych za dany rok obrotowy ustalana b�dzie przez Rad� Nadzorcz� w zale�no�ci od 
stopnia realizacji prognoz finansowych, przyj�tych na dany rok obrotowy, zatwierdzonych uprzednio przez 
Rad� Nadzorcz�.

Włoszczowa, 19 kwietnia 2002 r.

Bogusław Wypychewicz - Prezes Zarz�du               ....................................................

Kazimierz Grabiec - Członek Zarz�du              ....................................................

Ryszard Iwa�czyk - Członek Zarz�du              ....................................................
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RAPORT PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDA	 FINANSOWYCH (BIEGŁEGO REWIDENTA)

Agencja Usług Ksi�gowo-Prawnych
"Biegli Rewidenci" Sp. z o.o. w Kielcach
ul. Sienkiewicza 76

Raport Biegłych Rewidentów
z badania rocznego sprawozdania finansowego

Zakładu Produkcji Urz�dze� Elektrycznych B. Wypychewicz Spółka Akcyjna we Włoszczowie 
za okres od 1 stycznia 2001 r. do 31 grudnia 2001 r.

Przeprowadzili�my badanie sprawozdania finansowego Zakładu Produkcji Urz�dze� Elektrycznych B. 
Wypychewicz Spółka Akcyjna z siedzib� we Włoszczowie które obejmuje:

1. bilans sporz�dzony na dzie� 31 grudnia 2001 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sum� 54 887 
tys. zł.,

2.  rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2001 wykazuj�cy zysk netto 2 449 tys. zł.,
3.  informacj� dodatkow� wraz z dodatkowymi obja�nieniami,
4. sprawozdanie z przepływu �rodków pieni��nych wykazuj�ce zwi�kszenie stanu �rodków pieni��nych netto w 

ci�gu roku 2001 o kwot� 400 tys. zł.

W wyniku badania sprawozdania finansowego wydali�my opini� bez zastrze�e� w dniu 15.04.2002 r.
Na podstawie zbadanego sprawozdania finansowego dokonali�my badania zał�czonych not obja�niaj�cych do 
raportu rocznego, sporz�dzonego wg wzoru SA-R 2001 Zakładu Produkcji Urz�dze� Elektrycznych B. 
Wypychewicz Spółka Akcyjna we Włoszczowie. 
Stwierdzili�my prawidłowo�� przedło�onego Komisji Papierów Warto�ciowych i Giełd sprawozdania 
finansowego za rok 2001 oraz not obja�niaj�cych do tego sprawozdania. Dane zawarte w notach obja�niaj�cych 
wynikaj� z ksi�g rachunkowych i ze sprawozdania finansowego, o którym wydano opini� bez zastrze�e�.

Badanie to przeprowadzili�my stosownie do:
1. Ustawy o rachunkowo�ci z dnia 29 wrze�nia 1994 r. (Dz. U. nr 121, poz. 591 z pó�niejszymi zmianami)
2. Przepisów Rozporz�dzenia Rady Ministrów z dnia 16 pa�dziernika 2001 r. w sprawie informacji bie��cych i 

okresowych przekazywanych przez emitentów papierów warto�ciowych (Dz. U. Nr 139 poz. 1569)
3. Norm wykonywania zawodu biegłego rewidenta, wydanych przez Krajow� Rad� Biegłych Rewidentów.
4. Na podstawie umowy zawartej w dniu 4 grudnia 2001 r. pomi�dzy badan� jednostk� a Agencj� Usług 

Ksi�gowo-Prawnych "Biegli Rewidenci" Sp. z o.o. w Kielcach, wpisan� na list� podmiotów uprawnionych 
do badania sprawozda� finansowych pod numerem ewidencyjnym 473.

Celem badania było ustalenie zgodno�ci not obja�niaj�cych ze sprawozdaniem finansowym i ksi�gami za 2001 
r. oraz zgodno�ci formy prezentacji z ww. Rozporz�dzeniem Rady Ministrów z dnia 19 pa�dziernika 2001 r.

Prace zwi�zane z badaniem not obja�niaj�cych (SA-R 2001) zostały wykonane przez Biegłego Rewidenta Pani� 
Stefani� Koryci�sk� wpisana do rejestru i na list� biegłych rewidentów wykonuj�cych zawód pod numerem 
ewidencyjnym 1781/590 i przy współpracy Biegłego Rewidenta - Eksperta Pani Ilony Urbanek numer 
ewidencyjny 7189, przygotowuj�cego materiały do opracowania opinii i raportu

Biegły Rewident

mgr Stefania Koryci�ska
Nr ewid. 1781/590

Kielce, dnia 18.04.2002 r. 


