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POCZTA

Od : EM ZPUE Katarzyna Kusa Data odbioru : 2003-06-06 16:08:15

Do : EM Kancelaria Publiczna

KOMISJA PAPIERÓW WARTO�CIOWYCH I GIEŁD

Skonsolidowany raport roczny SA-RS 2002
(zgodnie z  § 57 ust. 2 Rozporz�dzenia Rady Ministrów z dnia 16 pa�dziernika 2001 r. - Dz. U. Nr 139, poz. 1569 i z 2002 r. Nr 31, poz. 280)

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

Za rok obrotowy obejmuj�cy okres od 2002-01-01 do 2002-12-31

oraz za poprzedni rok obrotowy obejmuj�cy okres od 2001-01-01 do 2001-12-31 dnia 2003-06-06

(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) 38-81-000

(fax)

(041) 38-81-001

(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. w Kielcach

(podmiot uprawniony do badania)

Skonsolidowany raport roczny zawiera :
X Opini� i raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozda� finansowych z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego

X Pismo Prezesa Zarz�du

X Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe

X Wprowadzenie X Zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym

X Skonsolidowany bilans X Skonsolidowany rachunek przepływów pieni��nych

X Skonsolidowany rachunek zysków i strat X Dodatkowe informacje i obja�nienia

X Sprawozdanie zarz�du (sprawozdanie z działalno�ci grupy kapitałowej emitenta)

Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe wg MSR / US GAAP w przypadku emitenta b�d�cego przedsi�biorstwem leasingowym wraz z

X Opini� o badanym rocznym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym (§ 59 ust. 2 ww. rozporz�dzenia)

WYBRANE DANE FINANSOWE tys. zł tys. EUR
2002 2001 2002 2001

I. Przychody netto ze sprzeda�y produktów, towarów i materiałów 84 077 82 889 21 727 22 704
II. Zysk (strata) z działalno�ci operacyjnej 4 170 3 677 1 078 1 007
III. Zysk (strata) brutto 2 633 3 600 680 986
IV. Zysk (strata) netto 1 820 2 493 470 683
V. Przepływy pieni��ne netto z działalno�ci operacyjnej 7 433 6 655 1 849 1 890
VI. Przepływy pieni��ne netto z działalno�ci inwestycyjnej -3 393 -8 340 -844 -2 368
VII. Przepływy pieni��ne netto z działalno�ci finansowej -4 008 2 042 -997 580
VIII. Przepływy pieni��ne netto, razem 32 357 8 101
IX. Aktywa, razem 60 195 57 590 14 973 16 352
X. Zobowi�zania i rezerwy na zobowi�zania 29 499 28 728 7 338 8 157
XI. Zobowi�zania długoterminowe 71 1 509 18 428
XII. Zobowi�zania krótkoterminowe 29 020 26 668 7 219 7 572
XIII. Kapitał własny 30 629 28 806 7 619 8 179
XIV. Kapitał zakładowy 9 726 9 726 2 419 2 762
XV. Liczba akcji (w szt.) 1 101 512 1 101 512
XVI. Zysk (strata) na jedn� akcj� zwykł� (w zł / EUR) 1,65 2,26 0,43 0,62
XVIII. Warto�� ksi�gowa na jedn� akcj� (w zł / EUR) 27,81 26,15 6,92 7,42
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedn� akcj� (w zł / EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00

OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDA� FINANSOWYCH O BADANYM ROCZNYM 
SKONSOLIDOWANYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM

Agencja Usług Ksi�gowo-Prawnych
“Biegli Rewidenci” Spółka z o.o.
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25-501 Kielce, ul. Sienkiewicza 76, tel. (041) 366-35-79

OPINIA 

NIEZALE�NYCH BIEGŁYCH REWIDENTÓW  

Z BADANIA SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

 GRUPY KAPITAŁOWEJ ZAKŁADU PRODUKCJI URZ�DZE�

 ELEKTRYCZNYCH B. WYPYCHEWICZ SPÓŁKA AKCYJNA 

za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2002 r.

dla

Komisji Papierów Warto�ciowych i Giełd

Przeprowadzili�my badanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Zakładu 

Produkcji Urz�dze� Elektrycznych B.Wypychewicz Spółka Akcyjna z siedzib� we Włoszczowie, na które 

składa si�:

• wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego,

• skonsolidowany bilans sporz�dzony na dzie� 31 grudnia 2002 roku, który po stronie aktywów i pasywów 

zamyka si� sum�                                            60.195.006,24 zł.

• skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2002 roku

 do 31 grudnia 2002 r. wykazuj�cy zysk netto w wysoko�ci  1.819.557,81 zł.

• zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy

od 1 stycznia 2002 roku do 31 grudnia 2002 roku wykazuj�ce wzrost kapitału własnego

o kwot�  1.824.043,55 zł.

• skonsolidowany rachunek przepływów pieni��nych za rok obrotowy 

od 1 stycznia 2002 roku do 31 grudnia 2002 roku wykazuj�cy wzrost stanu 

�rodków pieni��nych o kwot�       31.700,08 zł.

• dodatkowe informacje i obja�nienia.

Za dokonanie przekształcenia i dostosowania skonsolidowanego sprawozdania finansowego w sposób 

umo�liwiaj�cy porównywalno�� odpowiedzialny jest Zarz�d ZPUE S.A. we Włoszczowie.

Forma prezentacji skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz zakres ujawnionych w nim danych 

finansowych s� zgodne z przepisami 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 z pó�niejszymi zmianami).

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2002 r. zostało sporz�dzone 

zgodnie z:

• zasadami rachunkowo�ci zawartymi w ustawie o rachunkowo�ci z dnia 29 wrze�nia 1994 r. (Dz.U. Nr 121, 

poz. 591 z pó�niejszymi zmianami),
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• przepisami rozporz�dzenia Ministra Finansów z dnia 14 czerwca 1995 r. w sprawie szczegółowych zasad 

sporz�dzania przez jednostki inne ni� banki skonsolidowanych sprawozda� finansowych (Dz.U. Nr 71, poz. 

355).

Badanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego przeprowadzili�my stosowanie do postanowie�:

1. rozdziału 7 ustawy z dnia 29 wrze�nia 1994 roku o rachunkowo�ci (Dz.U. Nr 121, poz. 591 z pó�niejszymi 

zmianami)

2. norm wykonania zawodu biegłego rewidenta, wydanych przez Krajow� Rad� Biegłych Rewidentów w 

Polsce.

Naszym zdaniem, zbadane skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ZPUE S.A. we 

Włoszczowie, obejmuj�ce dane liczbowe i obja�nienia słowne:

• przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie informacje, istotne dla oceny sytuacji maj�tkowej i finansowej 

badanej Grupy Kapitałowej na dzie� 31 grudnia 2002 roku do 31 grudnia 2002 roku,

• sporz�dzone zostało, we wszystkich istotnych aspektach, zgodnie z okre�lonymi w powołanej wy�ej 

ustawie, a w szczególno�ci w rozdziale 6, zasadami rachunkowo�ci, 

• jest zgodne z wpływaj�cymi na tre�� sprawozdania skonsolidowanego przepisami prawa obowi�zuj�cymi 

grup� kapitałow�. 

Kielce, dnia 30.05.2003 r.

                                                                                                             Podmiot uprawniony do badania
Biegły Rewident                   sprawozda� finansowych

    wpisany na list� pod nr 473
................................                                                                                   
Danuta Pisarek   AGENCJA
nr ewid. 3141          USŁUG KSI�GOWO-PRAWNYCH
                                                                                                                 “Biegli Rewidenci” Sp. z o.o.
                                                                                                             25-501 Kielce, ul. Sienkiewicza 76
Biegły rewident           tel. 368 23-21 tel./fax 366-35 79
         NIP 657-030-82-64
...............................                                                                                              
Teresa Janczyk WICEPREZES ZARZ�DU              PREZES ZARZ�DU
nr ewid. 1346

  mgr Stanisław Kwiecie�                mgr Krystyna Sieradzka
         Biegły Rewident                               Biegły Rewident
           Nr ewid. 5151                                  Nr ewid. 3616
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RAPORT PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDA� FINANSOWYCH Z BADANIA ROCZNEGO 
SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Agencja Usług Ksi�gowo-Prawnych
“Biegli Rewidenci” Spółka z o.o.

25-501 Kielce, ul. Sienkiewicza 76, tel. (0-41) 366-35-79

RAPORT

NIEZALE�NYCH BIEGŁYCH REWIDENTÓW

Z BADANIA SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

GRUPY KAPITAŁOWEJ ZAKŁADU PRODUKCJI URZ�DZE� ELEKTRYCZNYCH 

B.WYPYCHEWICZ SPÓŁKA AKCYJNA 

za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2002 r.

dla 

Komisji Papierów Warto�ciowych i Giełd

Przeprowadzili�my badanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Zakładu 

Produkcji Urz�dze� Elektrycznych B.Wypychewicz spółka Akcyjna z siedzib� we Włoszczowie, na które 

składa si�:

• wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego, 

• skonsolidowany bilans sporz�dzony na dzie� 31 grudnia 2002 roku, który po stronie aktywów i pasywów 

zamyka si� sum�                                               60.195.006,24 zł.

• skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2002 roku 

do 31 grudnia 2002 r. wykazuj�cy zysk netto w wysoko�ci   1.819.557,81 zł.

• zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy 

od 1 stycznia 2002 roku do 31 grudnia 2002 roku wykazuj�ce wzrost kapitału własnego

 o kwot�  1.824.043,55 zł.

• skonsolidowany rachunek przepływów pieni��nych za rok obrotowy 

od 1 stycznia 2002roku do 31 grudnia 2002 roku wykazuj�cy wzrost stanu 

�rodków pieni��nych o kwot�       31.700,08 zł.

• dodatkowe informacje i obja�nienia.

Na podstawie zbadanego skonsolidowanego sprawozdania finansowego dokonali�my badania zał�czonych not 

obja�niaj�cych do skonsolidowanego raportu rocznego Grupy Kapitałowej.
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Stwierdzili�my zgodno�� przedło�onego Komisji Papierów Warto�ciowych i Giełd  skonsolidowanego 

sprawozdania finansowego za 2002 rok oraz not obja�niaj�cych do tego sprawozdania.

Dane zawarte w notach obja�niaj�cych wynikaj� z ksi�g rachunkowych i ze skonsolidowanego 

sprawozdania finansowego, o którym wydano opini� bez zastrze�e� w dniu 30 maja 2003 roku.

Badanie to przeprowadzili�my stosowanie do:

• rozporz�dzenia Rady Ministrów z dnia 16 pa�dziernika 2001 w sprawie informacji bie��cych i okresowych 

przekazywanych przez emitentów papierów warto�ciowych (Dz. U. Nr 139 poz. 1569)

• norm wykonywania zawodu biegłego rewidenta wydanych przez Krajow� Rad� Biegłych Rewidentów w 

Polsce,

• na podstawie umowy zawartej w dniu 16.07.2002 roku 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 pod nr ewid. 473

Celem badania było ustalenie zgodno�ci not obja�niaj�cych ze skonsolidowanym sprawozdaniem 

finansowym i ksi�gami oraz zgodno�ci formy ich prezentacji z wy�ej wymienionym rozporz�dzeniem rady 

Ministrów z dnia 16 pa�dziernika 2001 roku. 

Prace zwi�zane z badaniem not obja�niaj�cych (raport roczny S.A. - RS 2002) zostały wykonane przez 

biegłych rewidentów:

• Danut� Pisarek wpisan� na list� biegłych rewidentów wykonuj�cych zawód biegłego rewidenta pod nr 3141

• Teres� Janczyk wpisan� na list� biegłych rewidentów wykonuj�cych zawód biegłego rewidenta pod nr 

1346.

Biegły rewident Podmiot uprawniony do badania 
........................       sprawozda� finansowych
Danuta Pisarek      wpisany na list� pod nr 473
Nr ewid. 3141        AGENCJA

USŁUG KSI�GOWO-PRAWNYCH
Biegły rewident      “Biegli Rewidenci” Sp. z o.o.
......................... 25-501 Kielce, ul. Sienkiewicza 76
Teresa Janczyk tel.368 23-21, tel./fax 366-35 79
Nr ewid. 1346              NIP 657-030-82-64

WICEPREZES ZARZ	DU          PREZES ZARZ	DU

mgr Stanisław Kwiecie�           mgr Krystyna Sieradzka
    Biegły Rewident                        Biegły Rewident
       Nr ewid. 5151                            Nr ewid. 3616

Kielce, dnia 30.05.2003 r.
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PISMO PREZESA ZARZ	DU

List Prezesa Zarz�du
Włoszczowa, dnia 6 czerwca 2003 r.

Szanowni Pa�stwo,

z przyjemno�ci� przedstawiam Pa�stwu raport z działalno�ci Grupy Kapitałowej Zakładu Produkcji Urz�dze� 
Elektrycznych B. Wypychewicz Spółka Akcyjna we Włoszczowie za rok 2002, jak równie� zach�cam do 
dokonania oceny przedmiotowej działalno�ci w omawianym okresie. 

Rok 2002 był pi�tym rokiem działalno�ci Grupy Kapitałowej Zakładu Produkcji Urz�dze� Elektrycznych B. 
Wypychewicz Spółka Akcyjna na polskim rynku elektroenergetycznym.
Jednocze�nie, w zwi�zku z powi�kszeniem Grupy Kapitałowej o  nowo powstałe spółki kapitałowe w 
Jugosławii i Bułgarii, omawiany okres sprawozdawczy był pierwszym rokiem funkcjonowania na 
zagranicznych rynkach elektroenergetycznych. Rozbudowa Grupy Kapitałowej ZPUE S.A. stanowiła kolejny 
etap realizowanej przez spółk� dominuj�c� strategii rozszerzania rynku zbytu wyrobów spółek z grona Grupy.

Podobnie jak w latach poprzednich, tak i w omawianym okresie Spółki tworz�ce Grup� Kapitałow� 
kontynuowały wytyczon� drog� rozwoju gospodarczego, opart� na wysokiej jako�ci wytwarzanych wyrobów 
oraz profesjonali�mie �wiadczonych usług. 
Tego typu działania pozwoliły na systematyczne powi�kszanie grona klientów, czego wymiernym efektem był 
wzrost sprzeda�y.

W ramach przyj�tego programu inwestycyjnego prowadzone były prace nad rozbudow� potencjału 
technicznego i technologicznego spółek.
W roku 2002 podmiot dominuj�cy dokonał modernizacji budynku biurowego pod kontem dostosowania 
warunków pracy do wci�� rozwijaj�cej si� spółki. Ponadto w roku sprawozdawczym rozpocz�ta została 
inwestycja zwi�zana z budow� hali, w której uruchomiona zostanie produkcja nowego rozł�cznika GTR. 
Uruchomienie produkcji własnego rozł�cznika, stanowi�cego jeden z głównych elementów produkowanych 
urz�dze�, uniezale�ni spółk� od dostawców zewn�trznych, jak równie� pozwoli znacznie obni�y� koszty, co w 
dalszej konsekwencji wpłynie na podniesienie rentowno�ci sprzedawanych wyrobów.

Obrana strategia zmierzaj�ca do rozwoju organizacyjnego i technologicznego, przy zakładanym wzro�cie 
popytu na produkowane wyroby, stanowi dla nas podstaw� do optymistycznego postrzegania przyszłych 
wyników finansowych Grupy Kapitałowej.

Pragn� zapewni� Pa�stwa, �e w przyszło�ci, podobnie jak dotychczas, dokłada� b�dziemy wszelkich stara� tak 
aby nasi akcjonariusze, udziałowcy i klienci byli usatysfakcjonowani z wyników osi�ganych przez spółki 
wchodz�ce w skład Grupy Kapitałowej ZPUE S.A.

�ycz�c Pa�stwu przyjemnej lektury raportu rocznego, pozostaj� z powa�aniem 

Bogusław Wypychewicz
Prezes Zarz�du ZPUE S.A.
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ROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

WPROWADZENIE DO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2002 rok

1. Nazwa, siedziba i podstawowy przedmiot działalno�ci Emitenta
Zakład Produkcji Urz�dze� Elektrycznych B. Wypychewicz Spółka Akcyjna z siedzib� we Włoszczowie 
powstał na podstawie umowy spółki potwierdzonej aktem notarialnym. Spółka rozpocz�ła działalno�� 7 
stycznia 1997 r. z dniem pierwszego wpisu do Rejestru Handlowego S�du Rejonowego w Kielcach pod nr RHB 
- 2536.
Do Krajowego Rejestru S�dowego wpisana została w dniu 27 listopada 2001 r. za numerem KRS: 0000052770.

Podstawowym przedmiotem działalno�ci Emitenta według Europejskiej Klasyfikacji Działalno�ci jest 
produkcja aparatury rozdzielczej     i kontrolnej energii elektrycznej (EKD 31.20).

Podstawowymi segmentami działalno�ci Grupy Kapitałowej s�:
• produkcja urz�dze� elektroenergetycznych do przesyłu energii,
• handel urz�dzeniami elektroenergetycznymi i materiałami do budowy sieci i urz�dze� 

elektroenergetycznych,
• �wiadczenie usług w zakresie remontów i przegl�dów urz�dze� energetycznych oraz pomiarów 

elektrycznych

2. Czas trwania emitenta i jednostek z grupy kapitałowej
Czas trwania emitenta oraz jednostek z grupy kapitałowej jest nieoznaczony.

3. Wskazanie okresów sprawozdawczych
Prezentowane skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporz�dzone zostało za rok obrotowy od 1 stycznia do 
31 grudnia 2002 r. oraz za okres porównywalny od 1 stycznia do 31 grudnia 2001 r.
 
4. Skład osobowy Zarz�du  emitenta
Na dzie� 31 grudnia 2002 r. Zarz�d Zakładu Produkcji Urz�dze� Elektrycznych B. Wypychewicz Spółka 
Akcyjna we Włoszczowie działał w nast�puj�cym składzie:
• Bogusław Wypychewicz - Prezes Zarz�du,
• Ryszard Iwa�czyk - Członek Zarz�du,
• Tomasz St�pie� - Członek Zarz�du,
• Piotr Zawadzki - Prokurent,
• Kazimiera Wawrzykowska - Prokurent,
• Kazimierz Grabiec - Prokurent.

5. Skład Rady Nadzorczej emitenta
Na dzie� 31 grudnia 2002 r. Rada Nadzorcza Zakładu Produkcji Urz�dze� Elektrycznych B. Wypychewicz 
Spółka Akcyjna we Włoszczowie działała w nast�puj�cym składzie:
• Małgorzata Wypychewicz - Przewodnicz�ca Rady Nadzorczej,
• Andrzej Grzybek - Zast�pca Przewodnicz�cego Rady Nadzorczej,
• Henryka Grzybek - Członek Rady Nadzorczej.

6. W skład ZPUE S.A. nie wchodz� wewn�trzne jednostki organizacyjne.

7.  ZPUE S.A. jest podmiotem dominuj�cym sporz�dzaj�cym skonsolidowane sprawozdanie finansowe. W 
trakcie roku obrotowego 2002 nie nast�piło poł�czenie spółek z udziałem ZPUE S.A. Skonsolidowane 
sprawozdanie finansowe sporz�dzono przy zało�eniu kontynuowania działalno�ci gospodarczej przez Spółk� 
przez co najmniej 12 kolejnych miesi�cy i dłu�ej; nie s� znane okoliczno�ci, które wskazywałyby na istnienie 
zagro�e� dla kontynuacji działalno�ci. Spółka planuje rozszerzenie asortymentu produkowanych wyrobów, 
które powstan� w wyniku rozliczenia nakładów poniesionych na cele rozwojowe.

Graficzne przedstawienie struktury organizacyjnej grupy jednostek powi�zanych emitenta.
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                                                                 ZPUE S.A. 

ZPUE GZE Sp. z o.o. Gliwice                             ZPUE Bułgaria  Sp. z o.o. Elektroprodukcija - ZPUE Sp. z o.o. w Serbii                                          
spółka  zale�na                     spółka zale�na                      spółka zale�na

Jednostki wchodz�ce w skład Grupy Kapitałowej:
• Zakład Produkcji Urz�dze� Elektrycznych B.Wypychewicz Spółka Akcyjna we Włoszczowie - jednostka 

dominuj�ca,
• Zakład Produkcji Urz�dze� Elektrycznych GZE Gliwice Spółka z o.o. w Gliwicach, w której jednostka 

dominuj�ca posiada 65,9 % praw głosu. Spółka wpisana do Krajowego Rejestru S�dowego w S�dzie 
Rejonowym w Gliwicach w dniu 14 maja 2003 r. pod numerem 0000133811,

• ZPUE - BUŁGARIA Spółka z o.o. w Bułgarii, w której jednostka dominuj�ca posiada 80 % praw głosu. 
Spółka wpisana została do rejestru w Sofijskim Grodzkim S�dzie w Sofii w dniu 21 lutego 2002 r. pod 
numerem 119T3,

• ELEKTROPRODUKCJA - ZPUE Spółka z o.o. w Nowym Sadzie w Serbii, w której jednostka dominuj�ca 
posiada 100 % praw głosu. Spółka wpisana została do rejestru w S�dzie Handlowym w Nowym Sadzie w 
dniu 6 marca 2002 r. pod numerem 1-23245.

Udział Emitenta w skonsolidowanych wynikach Grupy Kapitałowej za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2002 
roku kształtuje si� nast�puj�co:

Wyszczególnienie (w tys. zł.)      ZPUE S.A.    Grupa Kapitałowa  Udział Emitenta w Grupie Kapitałowej
 Przychody netto ze sprzeda�y 71.158 86.526 82,2 %
 Zysk netto 1.835 1.819 100,8 %
 Suma bilansowa 58.445 60.195 97,1 %

Z powy�szego zestawienia wynika, �e udział jednostek zale�nych wpłyn�ł negatywnie na wynik Grupy 
Kapitałowej. Poniesiona przez jednostk� zale�n� strata w kwocie 12 tys. zł. spowodowała zmniejszenie wyniku 
finansowego Grupy Kapitałowej o 16 tys. zł.  

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 skonsolidowanego 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)

Przy sporz�dzaniu sprawozdania skonsolidowanego uwzgl�dniono przepisy 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 z pó�niejszymi zmianami).

Zapisy ksi�gowe prowadzone s� według kosztów historycznych z wyj�tkiem �rodków trwałych podlegaj�cych 
okresowym aktualizacjom wyceny według zasad okre�lonych przez Ministra Finansów.

Dane wynikaj�ce ze sprawozda� finansowych jednostkowych wchodz�cych w skład grupy kapitałowej zostały 
ustalone przy zachowaniu jednolitych zasad i metod wyceny aktywów i pasywów.

Metody konsolidacji
Jednostki zale�ne obj�te zostały konsolidacj� metod� pełn� polegaj�c� na sporz�dzeniu:
• skonsolidowanego bilansu,
• skonsolidowanego rachunku zysków i strat,
• skonsolidowanego rachunku przepływu �rodków pieni��nych,
• zestawienia zmian w skonsolidowanym kapitale własnym.

Konsolidacji dokonano poprzez sumowanie poszczególnych pozycji sprawozda� finansowych jednostki 
dominuj�cej i jednostek zale�nych obj�tych sprawozdaniami w pełnej wysoko�ci, bez wzgl�du na udział 
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jednostki dominuj�cej we własno�ci jednostek zale�nych i dokonaniu wył�cze� i korekt.
Nie sumowano warto�ci nabycia udziałów (akcji) jednostki zale�nej przez jednostk� dominuj�c� oraz kapitałów 
podstawowych jednostek zale�nych. Po dokonaniu sumowania  wprowadzono wył�czenia konsolidacyjne 
zgodnie z Ustaw� o rachunkowo�ci.
Przy konsolidacji rachunku zysków i strat metod� pełn� dokonano sumowania wszystkich odpowiednich 
pozycji przychodów i kosztów jednostek zale�nych i jednostki dominuj�cej. Pozycje rachunku zysków i strat 
sumowano w pełnej wysoko�ci bez wzgl�du na to w jakiej cz��ci jednostka dominuj�ca jest wła�cicielem 
jednostki zale�nej.
Po dokonaniu sumowania wprowadzono korekty i wył�czenia konsolidacyjne zgodnie z Ustaw� o 
rachunkowo�ci.

Wył�czenia konsolidacyjne
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe skorygowano o nast�puj�ce wył�czenia:
• wzajemne nale�no�ci i zobowi�zania jednostek obj�tych konsolidacj�,
• przychody i koszty dotycz�ce operacji dokonanych pomi�dzy jednostkami obj�tymi konsolidacj�.
Nie dokonywano wypłaty dywidend przez jednostk� zale�n� jednostce dominuj�cej.
Wył�czenie konsolidacyjne z tego tytułu nie wyst�puje.

Warto�ci niematerialne i prawne
Warto�ci niematerialne i prawne stanowi� prawa maj�tkowe oraz warto�ci nabyte i okre�lone w § 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, ze zmian� w Dz. U. Nr 14 poz. 78)  nadaj�ce 
si� do gospodarczego wykorzystania w dniu przyj�cia do u�ytkowania. Przepisy te stosuje si� do warto�ci 
niematerialnych i prawnych przyj�tych do u�ytkowania przed 1.01.2000 r.

Do warto�ci niematerialnych i prawnych przyj�tych do u�ytkowania po 1.01.2000 r. przyj�te zostały zasady 
okre�lone w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych wprowadzonych do ustawy w dniu 20 listopada 
1999 roku (Dz. U. Nr 95, poz. 1101 z pó�niejszymi zmianami).

Warto�ci niematerialne i prawne wykazywane s� w warto�ci netto, tj. warto�ci pocz�tkowej pomniejszonej o 
dotychczasowe umorzenie.

Rzeczowe aktywa trwałe
Rzeczowe aktywa trwałe stanowi�: �rodki trwałe, �rodki trwałe w budowie i zaliczki na �rodki trwałe w 
budowie.

Do �rodków trwałych zalicza si� stanowi�ce własno�� lub współwłasno��:
• nieruchomo�ci tj. grunty, prawo wieczystego u�ytkowania gruntów, 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 wykazywane s� w warto�ci netto, tj. wg warto�ci pocz�tkowej pomniejszonej o dotychczasowe 
umorzenie.


rodki trwałe w budowie stanowi� ogół poniesionych kosztów pozostaj�cych w bezpo�rednim zwi�zku z 
niezako�czon� jeszcze budow�, zakupem lub monta�em. 
rodki trwałe w budowie wyceniane s� wg cen 
nabycia - dla gotowych dóbr inwestycyjnych oraz wg kosztu wytworzenia - dla pozostałych zada� 
inwestycyjnych.

Amortyzacja
Odpisy amortyzacyjne dokonywane s� w oparciu o aktualny plan amortyzacji okre�laj�cy stawki, kwoty 
rocznych odpisów poszczególnych �rodków trwałych. Odpisów dokonuje si� pocz�wszy od pierwszego dnia 
miesi�ca po miesi�cu, w którym przyj�to �rodek trwały do u�ytkowania, do ko�ca tego miesi�ca, w którym 
nast�puje zrównanie warto�ci odpisów amortyzacyjnych z jego warto�ci� pocz�tkow� lub w którym �rodek 
trwały przeznaczono do likwidacji lub stwierdzono jego niedobór.

rodki trwałe o cenie jednostkowej od 2 000 zł. do 3 500 zł. obj�te s� ewidencj� ilo�ciowo-warto�ciow�, przy 
czym ich warto�� odpisuje si� w koszty w 100% z chwil� wydania do u�ytkowania. 
rodki trwałe w cenie 



ZPUE SA SA-RS 2002 w tys. zł

Komisja Papierów Warto�ciowych i Giełd 10

jednostkowej powy�ej 3 500 zł. s� rejestrowane w pozycjach analitycznych i amortyzuje si� je przy 
zastosowaniu maksymalnych stawek amortyzacyjnych wg zał�cznika do rozporz�dzenia Ministra Finansów z 
dni 17 stycznia 1997 r. w sprawie amortyzacji �rodków trwałych oraz warto�ci niematerialnych i prawnych (Dz. 
U. Nr 6 poz. 35 z pó�niejszymi zmianami).
Do �rodków trwałych przyj�tych do u�ytkowania po 1.01.2000 r. stosuje si� zasady okre�lone w ustawie o 
podatku dochodowym od osób prawnych wprowadzonych do ustawy w dniu 20 listopada 1999 r. (Dz. U. Nr 95, 
poz. 1101 z pó�niejszymi zmianami).
Stawki amortyzacji ekonomicznej (bilansowej) ustala si� uwzgl�dniaj�c zmniejszenie fizyczne i ekonomiczne 
�rodków trwałych oraz okres gospodarczej przydatno�ci.

Amortyzacja podatkowa uwzgl�dnia ograniczenia zawarte w ustawie o podatku dochodowym od osób 
prawnych.
• Kwoty rocznych odpisów amortyzacyjnych dokonuje si� przede wszystkim metod� liniow�.
• 
rodki trwałe w budowie oraz grunty i prawo wieczystego u�ytkowania gruntu stanowi�ce własno�� nie s� 

amortyzowane.
• Amortyzacja planowana odzwierciedla normalne zu�ycie �rodków trwałych i warto�ci niematerialnych i 

prawnych i obci��a koszty działalno�ci.
• Koszty amortyzacji naliczone s� zgodnie z obowi�zuj�cymi przepisami prawa, lecz nie wszystkie s� 

kosztem uzyskania przychodów.
• Kwota amortyzacji nie uznana za koszt uzyskania przychodu zmniejsza koszty do odliczenia przy ustaleniu 

podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych. Jako koszty nieuzasadnione przyj�to 
amortyzacj� �rodków trwałych obj�t� ulg� inwestycyjn�, dotacj� z PFRON oraz amortyzacji samochodów 
osobowych i samochodów o ładowno�ci do 500 kg o warto�ci powy�ej 20 000 EURO.

Inwestycje długoterminowe
Składnikami inwestycji długoterminowych s� udziały wyra�one w walucie polskiej.
Warto�� inwestycji długoterminowych wyceniana jest w cenie nabycia.

Długoterminowe rozliczenia mi�dzyokresowe
Długoterminowe rozliczenia mi�dzyokresowe wykazuj� stan poniesionych wydatków stanowi�cych koszty 
dotycz�ce przyszłych okresów obrotowych.
Do długoterminowych rozlicze� mi�dzyokresowych zaliczono poniesione koszty: nie zako�czonych prac 
rozwojowych, organizacji i rozszerzenia spółki oraz leasingu finansowego.

Zapasy
Zapasy rzeczowych składników maj�tku obrotowego stanowi�: materiały, produkcja w toku, wyroby gotowe, 
towary, zaliczki na dostawy.
Materiały wyceniane s� wg cen zakupu przy czym rozchód materiałów dokonywany jest wg zasady “pierwsze 
przyszło - pierwsze wyszło”.
Produkcja w toku rozliczana jest na koniec ka�dego miesi�ca i wyceniana wg rzeczywistego kosztu 
wytworzenia (materiały plus robocizna bezpo�rednia) przy uwzgl�dnieniu stopnia zaawansowania 
technologicznego - zgodnie z zasad� Zakładowego Planu Kont.
Wyroby gotowe wyceniane s� wg rzeczywistego kosztu wytworzenia z zastosowaniem zasady ostro�nej 
wyceny. 
Towary wyceniane s� wg cen zakupu wynikaj�cych z faktur dostawców.
Zaliczki na dostawy dotycz� przedpłat za usługi i materiały.

Nale�no�ci długoterminowe  i krótkoterminowe
Nale�no�ci długoterminowe stanowi� nale�no�ci, których termin spłaty przypada w okresie dłu�szym ni� rok od 
dnia bilansowego,  a zatem w roku zaprzyszłym i pó�niej.
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 wymaganej zapłaty z 
uwzgl�dnieniem ostro�nej wyceny, zatem pomniejszone o odpisy aktualizuj�ce nale�no�ci.
Odsetki od nale�no�ci ewidencjonowane s� na przychodach finansowych.
Nale�no�ci zagro�one powstałe w wyniku sprzeda�y podlegaj� aktualizacji wyceny poprzez tworzenie rezerw w 
ci��ar kosztów, uwzgl�dniaj�cych stopie� ryzyka jaki wi��e si� z nale�no�ci�.
Utrata warto�ci nale�no�ci spowodowana przedawnieniem, nie�ci�galno�ci� lub umorzeniem powoduje 
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spisanie nale�no�ci w ci��ar pozostałych kosztów operacyjnych.
Nale�no�ci i zobowi�zania w walucie obcej przeliczane s� na ostatni dzie� roku obrotowego wg �redniego 
kursu NBP.

Inwestycje krótkoterminowe
Inwestycjami krótkoterminowymi s� �rodki pieni��ne w kasie, �rodki na rachunkach bankowych oraz akcje 
własne nabyte przez Spółk� w obrocie giełdowym.

rodki pieni��ne wyceniane s� wg ich warto�ci nominalnej.

rodki pieni��ne w walucie obcej przeliczone s� na ostatni dzie� roku obrotowego  wg �redniego kursu walut 
ustalonego przez NBP.

Krótkoterminowe rozliczenia mi�dzyokresowe
Krótkoterminowe rozliczenia mi�dzyokresowe wykazuj� stan poniesionych kosztów podlegaj�cych rozliczeniu 
w przyszłym okresie.

Kapitał własny
Kapitał własny Grupy Kapitałowej obejmuje kapitał akcyjny jednostki dominuj�cej tworzony zgodnie z 
obowi�zuj�cymi przepisami prawa i Statutem Spółki oraz obejmuje pozostałe udziały jednostki zale�nej z 
uwzgl�dnieniem wył�cze� wynikaj�cych z art. 60 Ustawy o rachunkowo�ci.
Do kapitału własnego Grupy Kapitałowej wł�czono tylko t� cz��� kapitałów własnych jednostki zale�nej, która 
nabyta została przez udziałowców mniejszo�ciowych.
Kapitał akcyjny jednostki dominuj�cej wykazany jest zgodnie ze Statutem i wpisem do Krajowego Rejestru 
S�dowego.
Kapitał zapasowy tworzony jest z zysku do podziału oraz wpłat gotówkowych na akcje powi�kszaj�ce ich 
warto�� nominaln�. Zgodnie ze Statutem odpis na ten kapitał nie mo�e by� mniejszy ni� 8% zysku do podziału.
Kapitał zapasowy przeznaczony jest na pokrycie strat bilansowych powstałych w zwi�zku z działalno�ci� 
Spółki.
Kapitał rezerwowy utworzony został w 2001 roku z podziału zysku na rok 2000.

Rezerwy
Utworzona przez Spółk� rezerwa dotyczy rezerwy na odroczony podatek dochodowy za 2000 rok. Obowi�zek 
tworzenia powy�szej rezerwy istnieje wówczas, gdy wynik finansowy przed opodatkowaniem (brutto) 
wyliczony w ksi�gach rachunkowych jest wy�szy od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym od 
osób prawnych, przy czym ró�nica taka spowodowana jest rozbie�no�ci� momentu kwalifikowania okre�lonych 
przychodów i kosztów do wyniku finansowego oraz do podstawy opodatkowania.

Zobowi�zania długoterminowe i krótkoterminowe
Do zobowi�za� długoterminowych zaliczono zobowi�zania, których termin płatno�ci przypada pó�niej ani�eli 
w roku nast�puj�cym po dniu bilansowym.
Zobowi�zania krótkoterminowe obejmuj� zadłu�enia jednostki wymagaj�ce spłaty w ci�gu 12 miesi�cy od dnia 
bilansowego.
Zobowi�zania krótkoterminowe obejmuj� stan zadłu�enia wszystkich tytułów cywilnoprawnych i 
publicznoprawnych na dzie� bilansowy w kwocie wymagaj�cej zapłaty.
Zobowi�zania przedawnione lub umorzone zwi�kszaj� pozostałe przychody operacyjne lub przychody 
finansowe.
Fundusze specjalne
Fundusze specjalne wykazane w bilansie wyra�aj� stan zarezerwowanych �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 marca 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, a tak�e odsetki od �rodków pieni��nych i po�yczek udzielonych z 
tego funduszu. 

Przychody ze sprzeda�y produktów, materiałów i towarów
Przychodem ze sprzeda�y produktów tj. wyrobów gotowych i usług oraz materiałów i towarów jest kwota 
nale�na z tego tytułu od odbiorcy pomniejszona o nale�ny podatek od towarów i usług. Momentem sprzeda�y 
jest przekazanie produktów, materiałów i towarów odbiorcy lub odebranie przez niego usługi.
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Koszt własny sprzeda�y
Kosztami własnymi sprzeda�y s� wszystkie koszty zwi�zane z bie��c� działalno�ci� gospodarcz�, dotycz�ce 
sprzeda�y w danym okresie, wyceniane po technicznym koszcie wytworzenia, powi�kszone o koszty sprzeda�y 
i koszty ogólne z 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 
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� Grupy Kapitałowej i dotycz� zdarze� losowych, a wi�c zarówno poniesionych strat jak i 
kosztów usuni�cia skutków tych zdarze� oraz uzyskania z tego tytułu odszkodowania.

Obowi�zkowe obci��enia wyniku finansowego
Za rok 2002 obowi�zkowym obci��eniem wyniku finansowego był naliczony podatek dochodowy od osób 
prawnych Grupy Kapitałowej.

Wykaz jednostek wchodz�cych w skład Grupy Kapitałowej
W skład Grupy Kapitałowej wchodz� nast�puj�ce podmioty obj�te konsolidacj�:
• Zakład Produkcji Urz�dze� Elektrycznych B. Wypychewicz Spółka Akcyjna - jednostka dominuj�ca,
• Zakład Produkcji Urz�dze� Elektrycznych GZE Gliwice Sp. z o.o. - jednostka zale�na,
• ZPUE- BUŁGARIA Sp. z o.o. w Bułgarii,
• ELEKTROPRODUKCJA-ZPUE Sp. z o.o. w Nowym Sadzie w Serbii.

Korekty skonsolidowanego sprawozdania finansowego i porównywalnych skonsolidowanych danych 
finansowych wynikaj�ce z zastrze�e� Biegłych Rewidentów
Opinia biegłych rewidentów z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego została wydana bez 
zastrze�e�.

Dane ł�czne zawarte w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym i porównywalnych skonsolidowanych 
danych finansowych.
W skład przedsi�biorstwa Emitenta nie wchodz� wewn�trzne jednostki organizacyjne samodzielnie 
sporz�dzaj�ce sprawozdania finansowe. W zwi�zku z tym skonsolidowane sprawozdania finansowe i 
porównywalne skonsolidowane dane finansowe nie zawieraj� danych ł�cznych obejmuj�cych takie jednostki.

Kursy przeliczenia wybranych danych finansowych
Wybrane dane finansowe zamieszczenie w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym oraz sprawozdaniu 
skróconym za rok obrotowy 2002 oraz 2001 zostały przeliczone wg nast�puj�cych kursów wymiany złotego w 
stosunku do euro: 
• poszczególne pozycje aktywów i pasywów bilansu oraz rachunku przepływów pieni��nych przeliczono wg 
�redniego kursu obowi�zuj�cego na dzie�: 31 grudnia 2002 r., ustalonego przez Narodowy Bank Polski, tj. 
na dzie� 31 grudnia 2002 r. tj. - 4,0202 zł. i na dzie� 31 grudnia 2001 r. - 3,5219 zł.

• poszczególne pozycje rachunku zysków i strat przeliczono na euro wg kursu stanowi�cego �redni� 
arytmetyczn� �rednich kursów ustalonych przez Narodowy Bank Polski, obowi�zuj�cych na ostatni dzie� 
ka�dego zako�czonego miesi�ca roku obrotowego, tj.: 
a. dla okresu stycze� - grudzie� 2002 r. - 3,8697 zł.
b. dla okresu stycze� - grudzie� 2001 r. - 3,6509 zł.  
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SKONSOLIDOWANY BILANS
Nota 2002 2001

AKTYWA
I. Aktywa trwałe 25 573 23 876
1. Warto�ci niematerialne i prawne, w tym: 1 1 447 1 887
- warto�� firmy 0 0
2. Warto�� firmy jednostek podporz�dkowanych 2 4 6
3. Rzeczowe aktywa trwałe 3 22 235 20 928
4. Nale�no�ci długoterminowe 4,9 1 0
4.1. Od jednostek powi�zanych 0 0
4.2. Od pozostałych jednostek 1 0
5. Inwestycje długoterminowe 5 50 48
5.1. Nieruchomo�ci 0 0
5.2. Warto�ci niematerialne i prawne 0 0
5.3. Długoterminowe aktywa finansowe 48 48
a) w jednostkach powi�zanych, w tym: 0 0
- udziały lub akcje w jednostkach podporz�dkowanych wyceniane metod� praw własno�ci 0 0
- udziały lub akcje w jednostkach zale�nych i współzale�nych nieobj�tych konsolidacj� 0 0
b) w pozostałych jednostkach 48 48
5.4. Inne inwestycje długoterminowe 2 0
6. Długoterminowe rozliczenia mi�dzyokresowe 6 1 836 1 007
6.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 374 0
6.2. Inne rozliczenia mi�dzyokresowe 1 462 1 007
II. Aktywa obrotowe 34 623 33 714
1. Zapasy 7 8 914 8 199
2. Nale�no�ci krótkoterminowe 8,9 22 623 22 699
2.1. Od jednostek powi�zanych 892 0
2.2. Od pozostałych jednostek 21 731 22 699
3. Inwestycje krótkoterminowe 10 2 770 2 738
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 2 770 2 738
a) w jednostkach powi�zanych 0 0
b) w pozostałych jednostkach 2 200 2 200
c) �rodki pieni��ne i inne aktywa pieni��ne 570 538
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0 0
4. Krótkoterminowe rozliczenia mi�dzyokresowe 11 315 78
A k t y w a   r a z e m 60 195 57 590
PASYWA
I. Kapitał własny 30 629 28 806
1. Kapitał zakładowy 13 9 726 9 726
2. Nale�ne wpłaty na kapitał zakładowy (wielko�� ujemna) 0 0
3. Akcje (udziały) własne (wielko�� ujemna) 14 0 0
4. Kapitał zapasowy 15 16 679 14 187
5. Kapitał z aktualizacji wyceny 16 0 0
6. Pozostałe kapitały rezerwowe 17 2 400 2 400
7. Ró�nice kursowe z przeliczenia jednostek podporz�dkowanych 4 0
a) dodatnie ró�nice kursowe 4 0
b) ujemne ró�nice kursowe 0 0
8. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0 0
9. Zysk (strata) netto 1 820 2 493
10. Odpisy z zysku netto w ci�gu roku obrotowego (wielko�� ujemna) 18 0 0
II. Kapitały mniejszo�ci 19 67 56
III. Ujemna warto�� firmy jednostek podporz�dkowanych 20 0 0
IV. Zobowi�zania i rezerwy na zobowi�zania 29 499 28 728
1. Rezerwy na zobowi�zania 21 159 88
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 75 81
1.2. Rezerwa na �wiadczenia emerytalne i podobne 0 0
a) długoterminowa 0 0
b) krótkoterminowa 0 0
1.3. Pozostałe rezerwy 84 7
a) długoterminowe 0 0
b) krótkoterminowe 84 7
2. Zobowi�zania długoterminowe 22 71 1 509
2.1. Wobec jednostek powi�zanych 0 0
2.2. Wobec pozostałych jednostek 71 1 509
3. Zobowi�zania krótkoterminowe 23 29 020 26 668
3.1. Wobec jednostek powi�zanych 3 0
3.2. Wobec pozostałych jednostek 28 573 26 354
3.3. Fundusze specjalne 444 314
4. Rozliczenia mi�dzyokresowe 24 249 463
4.1. Ujemna warto�� firmy 0 0
4.2. Inne rozliczenia mi�dzyokresowe 249 463
a) długoterminowe 0 0
b) krótkoterminowe 249 463
P a s y w a   r a z e m 60 195 57 590

Warto�� ksi�gowa 30 629 28 806
Liczba akcji 1 101 512 1 101 512
Warto�� ksi�gowa na jedn� akcj� (w zł) 25 27,81 26,15

POZYCJE POZABILANSOWE
Nota 2002 2001

1. Nale�no�ci warunkowe 26 0 0
1.1. Od jednostek powi�zanych (z tytułu) 0 0
- otrzymanych gwarancji i por�cze� 0 0
1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) 0 0
- otrzymanych gwarancji i por�cze� 0 0
2. Zobowi�zania warunkowe 26 0 399
2.1. Na rzecz jednostek powi�zanych (z tytułu) 0 0
- udzielonych gwarancji i por�cze� 0 0
2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) 0 382
- udzielonych gwarancji i por�cze� 0 17
3. Inne (z tytułu) 0 0
P o z y c j e   p o z a b i l a n s o w e,   r a z e m 0 399
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SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
Nota 2002 2001

I. Przychody netto ze sprzeda�y produktów, towarów i materiałów, w tym: 84 077 82 889
- od jednostek powi�zanych 5 037 4 834
1. Przychody netto ze sprzeda�y produktów 27 60 055 62 944
2. Przychody netto ze sprzeda�y towarów i materiałów 28 24 022 19 945
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 63 797 64 937
- od jednostek powi�zanych 1 561 4 464
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 29 42 430 47 458
2. Warto�� sprzedanych towarów i materiałów 21 367 17 479
III. Zysk (strata) brutto ze sprzeda�y (I-II) 20 280 17 952
IV. Koszty sprzeda�y 29 2 578 2 397
V. Koszty ogólnego zarz�du 29 12 578 10 621
VI. Zysk (strata) na sprzeda�y (III-IV-V) 5 124 4 934
VII. Pozostałe przychody operacyjne 535 381
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0 2
2. Dotacje 0 0
3. Inne przychody operacyjne 30 535 379
VIII. Pozostałe koszty operacyjne 1 489 1 638
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 81 0
2. Aktualizacja warto�ci aktywów niefinansowych 964 0
3. Inne koszty operacyjne 31 444 1 638
IX. Zysk (strata) z działalno�ci operacyjnej (VI+VII-VIII) 4 170 3 677
X. Przychody finansowe 32 1 906 1 857
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 3 4
- od jednostek powi�zanych 3 0
2. Odsetki, w tym: 1 682 323
- od jednostek powi�zanych 0 0
3. Zysk ze zbycia inwestycji 0 1
4. Aktualizacja warto�ci inwestycji 0 0
5. Inne 221 1 529
XI. Koszty finansowe 33 3 446 1 895
1. Odsetki, w tym: 1 235 1 628
- dla jednostek powi�zanych 0 0
2. Strata ze zbycia inwestycji 0 0
3. Aktualizacja warto�ci inwestycji 0 0
4. Inne 2 211 267
XII. Zysk (strata) na sprzeda�y cało�ci lub cz��ci udziałów jednostek podporz�dkowanych 34 0 0
XIII. Zysk (strata) z działalno�ci gospodarczej (IX+X-XI+/-XII) 2 630 3 639
XIV. Wynik zdarze� nadzwyczajnych (XIV.1. - XIV.2.) 7 -35
1. Zyski nadzwyczajne 35 8 51
2. Straty nadzwyczajne 36 1 86
XV. Odpis warto�ci firmy jednostek podporz�dkowanych 4 4
XVI. Odpis ujemnej warto�ci firmy jednostek podporz�dkowanych 0 0
XVII. Zysk (strata) brutto (XIII+/-XIV-XV+XVI) 2 633 3 600
XVIII. Podatek dochodowy 37 741 1 107
a) cz��� bie��ca 1 120 1 118
b) cz��� odroczona -379 -10
XIX. Pozostałe obowi�zkowe zmniejszenia zysku (zwi�kszenia straty) 38 72 0
XX. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporz�dkowanych wycenianych metod� praw własno�ci 0 0
XXI. (Zyski) straty mniejszo�ci 0 0
XXII. Zysk (strata) netto (XVII-XVIII-XIX+/-XX+/-XXI) 39 1 820 2 493

Zysk (strata) netto (zanualizowany) 1 820 2 493

rednia wa�ona liczba akcji zwykłych 1 101 512 1 101 512
Zysk (strata) na jedn� akcj� zwykł� (w zł) 40 1,65 2,26

ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM
2002 2001

I. Kapitał własny na pocz�tek okresu (BO) 28 805 26 315
a) zmiany przyj�tych zasad (polityki) rachunkowo�ci 0 0
b) korekty bł�dów podstawowych 0 0
I.a. Kapitał własny na pocz�tek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 28 805 26 315
1. Kapitał zakładowy na pocz�tek okresu 9 726 9 726
1.1. Zmiany kapitału zakładowego 0 0
a) zwi�kszenia (z tytułu) 0 0
- emisji akcji (wydania udziałów) 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0
- umorzenia akcji (udziałów) 0 0
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu 9 726 9 726
2. Nale�ne wpłaty na kapitał zakładowy na pocz�tek okresu 0 0
2.1. Zmiany nale�nych wpłat na kapitał zakładowy 0 0
a) zwi�kszenia (z tytułu) 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0
2.2. Nale�ne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 0 0
3. Akcje (udziały) własne na pocz�tek okresu 0 0
3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych 0 0
a) zwi�kszenia (z tytułu) 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0
3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu 0 0
4. Kapitał zapasowy na pocz�tek okresu 14 186 13 163
4.1. Zmiany kapitału zapasowego 2 493 1 024
a) zwi�kszenia (z tytułu) 2 493 1 024
- emisji akcji powy�ej warto�ci nominalnej 0 0
- z podziału zysku (ustawowo) 196 274
- z podziału zysku (ponad wymagan� ustawowo minimaln� warto��) 2 297 750
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0
- pokrycia straty 0 0
4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu 16 679 14 187
5. Kapitał z aktualizacji wyceny na pocz�tek okresu 0 0
5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny 0 0
a) zwi�kszenia (z tytułu) 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0



ZPUE SA SA-RS 2002 w tys. zł

Komisja Papierów Warto�ciowych i Giełd 15

2002 2001
- zbycia �rodków trwałych 0 0
5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0 0
6. Pozostałe kapitały rezerwowe na pocz�tek okresu 2 400 0
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych 0 2 400
a) zwi�kszenia (z tytułu) 0 2 400
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0
6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 2 400 2 400
7. Ró�nice kursowe z przeliczenia jednostek podporz�dkowanych 4 0
8. Zysk (strata) z lat ubiegłych na pocz�tek okresu 0 3 426
8.1. Zysk z lat ubiegłych na pocz�tek okresu 2 493 3 426
a) zmiany przyj�tych zasad (polityki) rachunkowo�ci 0 0
b) korekty bł�dów podstawowych 0 0
8.2. Zysk z lat ubiegłych, na pocz�tek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 2 493 3 426
a) zwi�kszenia (z tytułu) 0 0
- podziału zysku z lat ubiegłych 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 2 493 3 426
8.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0
8.4. Strata z lat ubiegłych na pocz�tek okresu 0 0
a) zmiany przyj�tych zasad (polityki) rachunkowo�ci 0 0
b) korekty bł�dów podstawowych 0 0
8.5. Strata z lat ubiegłych na pocz�tek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 0 0
a) zwi�kszenia (z tytułu) 0 0
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0
8.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0
8.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0
9. Wynik netto 1 820 2 493
a) zysk netto 1 820 2 493
b) strata netto 0 0
c) odpisy z zysku 0 0
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 30 629 28 806
III. Kapitał własny, po uwzgl�dnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 30 629 28 806

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENI��NYCH
2002 2001

A. Przepływy �rodków pieni��nych z działalno�ci operacyjnej
I. Zysk (strata) netto 1 820 2 493
II. Korekty razem 5 613 4 162
1. Zyski (straty) mniejszo�ci 0 0
2. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporz�dkowanych wycenianych metod� praw własno�ci 0 0
3. Amortyzacja, w tym: 2 721 2 270
- odpisy warto�ci firmy jednostek podporz�dkowanych lub ujemnej warto�ci firmy jednostek podporz�dkowanych 4 3
4. (Zyski) straty z tytułu ró�nic kursowych 613 0
5. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 1 003 1 572
6. (Zysk) strata z działalno�ci inwestycyjnej -81 32
7. Zmiana stanu rezerw 43 324
8. Zmiana stanu zapasów -716 3 410
9. Zmiana stanu nale�no�ci -2 016 -1 812
10. Zmiana stanu zobowi�za� krótkoterminowych, z wyj�tkiem po�yczek i kredytów 5 297 -1 817
11. Zmiana stanu rozlicze� mi�dzyokresowych -1 252 185
12. Inne korekty 1 -2
III. Przepływy pieni��ne netto z działalno�ci operacyjnej (I +/- II) - metoda po�rednia 7 433 6 655
B. Przepływy �rodków pieni��nych z działalno�ci inwestycyjnej
I. Wpływy 3 109
1. Zbycie warto�ci niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0 2
2. Zbycie inwestycji w nieruchomo�ci oraz warto�ci niematerialne i prawne 0 0
3. Z aktywów finansowych, w tym: 3 6
a) w jednostkach powi�zanych 0 2
- zbycie aktywów finansowych 0 2
- dywidendy i udziały w zyskach 0 0
- spłata udzielonych po�yczek długoterminowych 0 0
- odsetki 0 0
- inne wpływy z aktywów finansowych 0 0
b) w pozostałych jednostkach 3 4
- zbycie aktywów finansowych 0 0
- dywidendy i udziały w zyskach 3 4
- spłata udzielonych po�yczek długoterminowych 0 0
- odsetki 0 0
- inne wpływy z aktywów finansowych 0 0
4 . Inne wpływy inwestycyjne 0 101
II. Wydatki 3 396 8 449
1. Nabycie warto�ci niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 3 292 6 249
2. Inwestycje w nieruchomo�ci oraz warto�ci niematerialne i prawne 0 0
3. Na aktywa finansowe, w tym: 102 0
a) w jednostkach powi�zanych 102 0
- nabycie aktywów finansowych 102 0
- udzielone po�yczki długoterminowe 0 0
b) w pozostałych jednostkach 0 0
- nabycie aktywów finansowych 0 0
- udzielone po�yczki długoterminowe 0 0
4. Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone mniejszo�ci 0 0
5. Inne wydatki inwestycyjne 2 2 200
III. Przepływy pieni��ne netto z działalno�ci inwestycyjnej (I - II) -3 393 -8 340
C. Przepływy �rodków pieni��nych z działalno�ci finansowej
I. Wpływy 115 8 327
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 115 0
2. Kredyty i po�yczki 0 8 327
3. Emisja dłu�nych papierów warto�ciowych 0 0
4. Inne wpływy finansowe 0 0
II. Wydatki 4 123 6 285
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 0 0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz wła�cicieli 0 0
3. Inne, ni� wypłaty na rzecz wła�cicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0 0
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2002 2001
4. Spłaty kredytów i po�yczek 2 908 4 530
5. Wykup dłu�nych papierów warto�ciowych 0 0
6. Z tytułu innych zobowi�za� finansowych 0 0
7. Płatno�ci zobowi�za� z tytułu umów leasingu finansowego 204 179
8. Odsetki 1 004 1 576
9. Inne wydatki finansowe 8 0
III. Przepływy pieni��ne netto z działalno�ci finansowej (I - II) -4 008 2 042
D. Przepływy pieni��ne netto, razem (A.II +/-B.II +/- C.III) 32 357
E. Bilansowa zmiana stanu �rodków pieni��nych, w tym: 32 357
- zmiana stanu �rodków pieni��nych z tytułu ró�nic kursowych 0 0
F. 
rodki pieni��ne na pocz�tek okresu 538 182
G. 
rodki pieni��ne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 570 539
- o ograniczonej mo�liwo�ci dysponowania 65 129

DODATKOWE INFORMACJE I OBJA
NIENIA

A. NOTY OBJA
NIAJ	CE

NOTY OBJA
NIAJ	CE DO SKONSOLIDOWANEGO BILANSU
NOTA 1A

WARTO
CI NIEMATERIALNE I PRAWNE 2002 2001
a) koszty zako�czonych prac rozwojowych 175 304
b) warto�� firmy 0 0
c) nabyte koncesje, patenty, licencje i podobne warto�ci, w tym: 513 729
- oprogramowanie komputerowe 180 316
d) inne warto�ci niematerialne i prawne 742 854
e) zaliczki na warto�ci niematerialne i prawne 17 0
Warto�ci niematerialne i prawne, razem 1 447 1 887
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NOTA 1B

ZMIANY WARTO
CI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)
a b c d e Warto�ci niematerialne i

prawne, razemkoszty zako�czonych prac
rozwojowych

warto�� firmy nabyte koncesje, patenty, licencje i podobne warto�ci, w
tym:

inne warto�ci niematerialne i
prawne

zaliczki na warto�ci
niematerialne i prawne

oprogramowanie
komputerowe

a) warto�� brutto warto�ci niematerialnych i prawnych na pocz�tek okresu 313 1 054 582 1 831 0 3 198
b) zwi�kszenia (z tytułu) 0 85 75 17 102
c) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0 0 0
d) warto�� brutto warto�ci niematerialnych i prawnych na koniec okresu 313 1 139 657 1 831 17 3 300
e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na pocz�tek okresu 72 361 265 879 0 1 312
f) amortyzacja za okres (z tytułu) 66 265 212 210 0 541
g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu 138 626 477 1 089 0 1 853
h) odpisy z tytułu trwałej utraty warto�ci na pocz�tek okresu 0 0 0 0 0 0
i) odpisy z tytułu trwałej utraty warto�ci na koniec okresu 0 0 0 0 0 0
j) warto�� netto warto�ci niematerialnych i prawnych na koniec okresu 175 513 180 742 17 1 447
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NOTA 1C

WARTO
CI NIEMATERIALNE I PRAWNE (STRUKTURA WŁASNO
CIOWA) 2002 2001
a) własne 1 451 1 893
b) u�ywane na podstawie umowy najmu, dzier�awy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym: 0 0
Warto�ci niematerialne i prawne, razem 1 451 1 893

NOTA 2A

WARTO
 FIRMY JEDNOSTEK PODPORZ	DKOWANYCH 2002 2001
a) warto�� firmy - jednostki zale�ne 4 6
b) warto�� firmy - jednostki współzale�ne 0 0
c) warto�� firmy - jednostki stowarzyszone 0 0
Warto�� firmy jednostek podporz�dkowanych, razem 4 6

NOTA 2B

ZMIANA STANU WARTO
CI FIRMY - JEDNOSTKI ZALE�NE 2002 2001
a) warto�� firmy brutto na pocz�tek okresu 19 19
b) zwi�kszenia (z tytułu) 1 0
c) zmniejszenia (z tytułu) 0 0
d) warto�� firmy brutto na koniec okresu 20 19
e) odpis warto�ci firmy na pocz�tek okresu 13 10
f) odpis warto�ci firmy za okres (z tytułu) 0 3
g) odpis warto�ci firmy na koniec okresu 0 13
h) warto�� firmy netto na koniec okresu 0 6

NOTA 2C

ZMIANA STANU WARTO
CI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALE�NE 2002 2001
a) warto�� firmy brutto na pocz�tek okresu 0 0
b) zwi�kszenia (z tytułu) 0 0
c) zmniejszenia (z tytułu) 0 0
d) warto�� firmy brutto na koniec okresu 0 0
e) odpis warto�ci firmy na pocz�tek okresu 0 0
f) odpis warto�ci firmy za okres (z tytułu) 0 0
g) odpis warto�ci firmy na koniec okresu 0 0
h) warto�� firmy netto na koniec okresu 0 0

NOTA 2D

ZMIANA STANU WARTO
CI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE 2002 2001
a) warto�� firmy brutto na pocz�tek okresu 0 0
b) zwi�kszenia (z tytułu) 0 0
c) zmniejszenia (z tytułu) 0 0
d) warto�� firmy  brutto na koniec okresu 0 0
e) odpis warto�ci firmy na pocz�tek okresu 0 0
f) odpis warto�ci firmy za okres (z tytułu) 0 0
g) odpis warto�ci firmy na koniec okresu 0 0
h) warto�� firmy netto na koniec okresu 0 0

NOTA 3A

RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE 2002 2001
a) �rodki trwałe, w tym: 20 047 16 385
- grunty (w tym prawo u�ytkowania wieczystego gruntu) 629 646
- budynki, lokale i obiekty in�ynierii l�dowej i wodnej 11 206 8 430
- urz�dzenia techniczne i maszyny 6 971 6 283
- �rodki transportu 746 566
- inne �rodki trwałe 495 460
b) �rodki trwałe w budowie 2 098 4 543
c) zaliczki na �rodki trwałe w budowie 90 0
Rzeczowe aktywa trwałe, razem 22 235 20 928
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NOTA 3B

ZMIANY 
RODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)
- grunty (w tym prawo

u�ytkowania wieczystego
gruntu)

- budynki, lokale i obiekty
in�ynierii l�dowej i wodnej

- urz�dzenia techniczne i
maszyny

- �rodki transportu - inne �rodki trwałe 
rodki trwałe, razem

a) warto�� brutto �rodków trwałych na pocz�tek okresu 705 9 131 9 344 1 024 861 21 065
b) zwi�kszenia (z tytułu) 0 3 136 2 091 393 200 5 820
c) zmniejszenia (z tytułu) 5 93 11 164 0 273
d) warto�� brutto �rodków trwałych na koniec okresu 700 12 174 11 424 1 253 1 061 26 612
e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na pocz�tek okresu 59 701 3 063 458 398 4 679
f) amortyzacja za okres (z tytułu) 12 279 1 401 195 168 2 055
  -zmniejszenie 12 11 146 0 169
g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu 71 968 4 453 507 566 6 565
j) warto�� netto �rodków trwałych na koniec okresu 629 11 206 6 971 746 495 20 047
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NOTA 3C


RODKI TRWAŁE BILANSOWE (STRUKTURA WŁASNO
CIOWA) 2002 2001
a) własne 19 487 15 807
b) u�ywane na podstawie umowy najmu, dzier�awy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym: 560 577

rodki trwałe bilansowe, razem 20 047 16 385

NOTA 3D


RODKI TRWAŁE WYKAZYWANE POZABILANSOWO 2002 2001
- u�ywane na podstawie umowy najmu, dzier�awy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym: 3 671 3 393
- warto�� gruntów u�ytkowanych wieczy�cie 0 0
  -budynki 2 713 0
  -�rodki transportu 94 0

rodki trwałe pozabilansowe, razem 3 671 3 393

NOTA 4A

NALE�NO
CI DŁUGOTERMINOWE 2002 2001
a) od jednostek powi�zanych, w tym: 0 0
- od jednostek zale�nych (z tytułu) 0 0
- od jednostek współzale�nych (z tytułu) 0 0
- od jednostek stowarzyszonych (z tytułu) 0 0
- od znacz�cego inwestora (z tytułu) 0 0
- od jednostki dominuj�cej (z tytułu) 0 0
b) od pozostałych jednostek (z tytułu) 0 0
Nale�no�ci długoterminowe netto 0 0
c) odpisy aktualizuj�ce warto�� nale�no�ci 0 0
Nale�no�ci długoterminowe brutto 0 0

NOTA 4B

ZMIANA STANU NALE�NO
CI DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW) 2002 2001
a) stan na pocz�tek okresu 0 0
b) zwi�kszenia (z tytułu) 0 0
c) zmniejszenia (z tytułu) 0 0
d) stan na koniec okresu 0 0

NOTA 4C

ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJ	CYCH WARTO
 NALE�NO
CI DŁUGOTERMINOWYCH 2002 2001
Stan na pocz�tek okresu 0 0
a) zwi�kszenia (z tytułu) 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0
Stan odpisów aktualizuj�cych warto�� nale�no�ci długoterminowych na koniec okresu 0 0

NOTA 4D

NALE�NO
CI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) 2002 2001
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
pozostałe waluty w tys. zł 0 0
Nale�no�ci długoterminowe, razem 0 0

NOTA 5A

ZMIANA STANU NIERUCHOMO
CI (WG GRUP RODZAJOWYCH) 2002 2001
a) stan na pocz�tek okresu 9 076 8 408
b) zwi�kszenia (z tytułu) 3 136 719
c) zmniejszenia (z tytułu) 98 51
d) stan na koniec okresu 11 835 9 076

NOTA 5B

ZMIANA STANU WARTO
CI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) 2002 2001
a) stan na pocz�tek okresu 0 0
b) zwi�kszenia (z tytułu) 0 0
c) zmniejszenia (z tytułu) 0 0
d) stan na koniec okresu 0 0

NOTA 5C

DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE 2002 2001
a) w jednostkach zale�nych i współzale�nych niepodlegaj�cych konsolidacji 0 0
- udziały lub akcje 0 0
- dłu�ne papiery warto�ciowe 0 0
- inne papiery warto�ciowe (wg rodzaju) 0 0
- udzielone po�yczki 0 0
- inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0
b) w jednostkach zale�nych, współzale�nych i stowarzyszonych wycenianych metod� praw własno�ci 0 0
- udziały lub akcje 0 0
- dłu�ne papiery warto�ciowe 0 0
- inne papiery warto�ciowe (wg rodzaju) 0 0
- udzielone po�yczki 0 0
- inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0
c) w pozostałych jednostkach 50 48
- udziały lub akcje 50 48
- dłu�ne papiery warto�ciowe 0 0
- inne papiery warto�ciowe (wg rodzaju) 0 0
- udzielone po�yczki 0 0
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DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE 2002 2001
- inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0
Długoterminowe aktywa finansowe, razem 50 48

NOTA 5D

ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) 2002 2001
a) stan na pocz�tek okresu 48 50
b) zwi�kszenia (z tytułu) 2 0
c) zmniejszenia (z tytułu) 0 2
d) stan na koniec okresu 50 48
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NOTA 5E

UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZ	DKOWANYCH
Lp. a b c d e f g h i j k l

nazwa (firma) jednostki ze wskazaniem 
formy prawnej

siedziba przedmiot 
przedsi�biorstwa

charakter powi�zania 
(jednostka zale�na, 
współzale�na, 
stowarzyszona, z 
wyszczególnieniem 
powi�za� 
bezpo�rednich i 
po�rednich)

zastosowana metoda 
konsolidacji / wycena 
metod� praw 
własno�ci, b�d� 
wskazanie, �e 
jednostka nie podlega
konsolidacji / wycenie
metod� praw 
własno�ci

data obj�cia 
kontroli / 
współkontroli / 
uzyskania 
znacz�cego 
wpływu

warto�� udziałów
 / akcji według
ceny nabycia

korekty
aktualizuj�ce

warto�� (razem)

warto��
bilansowa

udziałów / akcji

procent
posiadanego

kapitału
zakładowego

udział w ogólnej
liczbie głosów na

 walnym
zgromadzeniu

wskazanie, innej 
ni� okre�lona pod 
lit. j) lub k), 
podstawy kontroli / 
współkontroli / 
znacz�cego wpływu

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 65,90 65,90

2 ZPUE Bułgaria Sp. z o.o. Bułgaria działalno�� 
produkcyjno-handlowa

spółka zale�na 21.02.2002 80,00 80,00

3 Elektroprodukcija-ZPUE SOO Nowy Sad Jugosławia działalno�� 
produkcyjno-handlowa

spółka zale�na 06.03.2002 100,00 100,00

NOTA 5F

UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZ	DKOWANYCH-cd.
Lp. a m n o p r s t

nazwa jednostki kapitał własny jednostki, w tym: zobowi�zania i rezerwy na zobowi�zania
jednostki, w tym:

nale�no�ci jednostki, w tym: aktywa
jednostki,

razem

przychody ze
 sprzeda�y

nieopłacona
przez

emitenta
warto��

udziałów /
akcji w

jednostce

otrzymane lub
 nale�ne

dywidendy od
 jednostki za

ostatni rok
obrotowy

kapitał
zakładowy

nale�ne
wpłaty na

kapitał
zakładowy

(warto��
ujemna)

kapitał
zapasowy

pozostały kapitał własny, w tym:
- zobowi�zania

 długo-
terminowe

- zobowi�zania
 krótko-

terminowe

- nale�no�ci
długo-

terminowe

- nale�no�ci
krótko-

terminowe
zysk (strata)

z lat
ubiegłych

zysk (strata)
netto

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

165 0 131 -12 0 -12 6 203 0 6 203 4 562 0 4 562 6 486 0 0 0

2 ZPUE Bułgaria Sp. z o.o. 51 0 0 0 0 0 238 0 238 145 0 145 290 0 0 0
3 Elektroprodukcija-ZPUE SOO 64 0 0 0 0 0 55 0 55 0 0 0 119 0 0 0

NOTA 5G

UDZIAŁY LUB AKCJE W POZOSTAŁYCH JEDNOSTKACH
Lp. a b c d e f g h i

nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy 
prawnej

siedziba przedmiot przedsi�biorstwa warto�� bilansowa
udziałów / akcji

kapitał własny jednostki, w tym: % posiadanego
kapitału

zakładowego

udział w ogólnej
liczbie głosów na

walnym
zgromadzeniu

nieopłacona przez
emitenta warto��

udziałów / akcji

otrzymane lub nale�ne
dywidendy za ostatni

rok obrotowy
- kapitał

zakładowy

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 3
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NOTA 5H

PAPIERY WARTO
CIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA) 2002 2001
a) w walucie polskiej 0 0
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) 0 0
b1. jednostka/waluta ... / ... 0 0
pozostałe waluty w tys. zł 0 0
Papiery warto�ciowe, udziały i inne długoterminowe aktywa finansowe, razem 0 0

NOTA 5I

PAPIERY WARTO
CIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNO
CI) 2002 2001
A. Z nieograniczon� zbywalno�ci�, notowane na giełdach (warto�� bilansowa) 0 0
a) akcje (warto�� bilansowa): 0 0
b) obligacje (warto�� bilansowa): 0 0
c) inne - wg grup rodzajowych (warto�� bilansowa): 0 0
c1 ... 0 0
B. Z nieograniczon� zbywalno�ci�, notowane na rynkach pozagiełdowych (warto�� bilansowa) 0 0
a) akcje (warto�� bilansowa): 0 0
- warto�� według cen nabycia 0
b) obligacje (warto�� bilansowa): 0
c) inne - wg grup rodzajowych (warto�� bilansowa): 0 0
C. Z nieograniczon� zbywalno�ci�, nienotowane na rynku regulowanym (warto�� bilansowa) 0 0
a) akcje (warto�� bilansowa): 0 0
b) obligacje (warto�� bilansowa): 0 0
c) inne - wg grup rodzajowych (warto�� bilansowa): 0 0
D. Z ograniczon� zbywalno�ci� (warto�� bilansowa) 0 0
a) udziały i akcje (warto�� bilansowa): 0 0
b) obligacje (warto�� bilansowa): 0 0
c) inne - wg grup rodzajowych (warto�� bilansowa): 0 0
Warto�� według cen nabycia, razem 0 0
Warto�� na pocz�tek okresu, razem 0 0
Korekty aktualizuj�ce warto�� (za okres), razem 0 0
Warto�� bilansowa, razem 0 0

NOTA 5J

UDZIELONE PO�YCZKI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) 2002 2001
a) w walucie polskiej 0 0
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) 0 0
b1. jednostka/waluta ... / ... 0 0
pozostałe waluty w tys. zł 0 0
Udzielone po�yczki długoterminowe, razem 0 0

NOTA 5K

INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (WG RODZAJU) 2002 2001
Inne inwestycje długoterminowe, razem 0 0

NOTA 5L

ZMIANA STANU INNYCH INWESTYCJI DŁUGOTERMINOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) 2002 2001
a) stan na pocz�tek okresu 0 0
b) zwi�kszenia (z tytułu) 2 0
c) zmniejszenia (z tytułu) 0 0
d) stan na koniec okresu 2 0

NOTA 5M

INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) 2002 2001
a) w walucie polskiej 0 0
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) 2 0
b1. jednostka/waluta 1 / EUR 703 0
pozostałe waluty w tys. zł 0
Inne inwestycje długoterminowe, razem 2 0

NOTA 6A

ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO 2002 2001
1. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na pocz�tek okresu, w tym: 0 0
a) odniesionych na wynik finansowy 0 0
b) odniesionych na kapitał własny 0 0
c) odniesionych na warto�� firmy lub ujemn� warto�� firmy 0 0
2. Zwi�kszenia 374 0
a) odniesione na wynik finansowy okresu w zwi�zku z ujemnymi ró�nicami przej�ciowymi (z tytułu) 374 0
b) odniesione na wynik finansowy okresu w zwi�zku ze strat� podatkow� (z tytułu) 0 0
c) odniesione na kapitał własny w zwi�zku z ujemnymi ró�nicami przej�ciowymi (z tytułu) 0 0
d) odniesione na kapitał własny w zwi�zku ze strat� podatkow� (z tytułu) 0 0
e) odniesione na warto�� firmy lub ujemn� warto�� firmy w zwi�zku z ujemnymi ró�nicami przej�ciowymi (z tytułu) 0 0
3. Zmniejszenia 0 0
a) odniesione na wynik finansowy okresu w zwi�zku z ujemnymi ró�nicami przej�ciowymi (z tytułu) 0 0
b) odniesione na wynik finansowy okresu w zwi�zku ze strat� podatkow� (z tytułu) 0 0
c) odniesione na kapitał własny w zwi�zku z ujemnymi ró�nicami przej�ciowymi (z tytułu) 0 0
d) odniesione na kapitał własny w zwi�zku ze strat� podatkow� (z tytułu) 0 0
e) odniesione na warto�� firmy lub ujemn� warto�� firmy w zwi�zku z ujemnymi ró�nicami przej�ciowymi (z tytułu) 0 0
4. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem, w tym: 374 0
a) odniesionych na wynik finansowy 374 0
b) odniesionych na kapitał własny 0 0
c) odniesionych na warto�� firmy lub ujemn� warto�� firmy 0 0
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NOTA 6B

INNE ROZLICZENIA MI�DZYOKRESOWE 2002 2001
a) czynne rozliczenia mi�dzyokresowe kosztów, w tym: 1 462 1 007
b) pozostałe rozliczenia mi�dzyokresowe, w tym: 0 0
Inne rozliczenia mi�dzyokresowe, razem 1 462 1 007

NOTA 7

ZAPASY 2002 2001
a) materiały 1 911 2 431
b) półprodukty i produkty w toku 6 082 4 709
c) produkty gotowe 875 906
d) towary 38 22
e) zaliczki na dostawy 8 131
Zapasy, razem 8 914 8 199

NOTA 8A

NALE�NO
CI KRÓTKOTERMINOWE 2002 2001
a) od jednostek powi�zanych 5 812 1 200
- z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 5 812 1 200
    - do 12 miesi�cy 5 812 1 200
    - powy�ej 12 miesi�cy 0 0
- inne 0 0
- dochodzone na drodze s�dowej 0 0
b) nale�no�ci od pozostałych jednostek 21 731 21 499
- z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 20 350 20 378
    - do 12 miesi�cy 20 325 20 378
    - powy�ej 12 miesi�cy 25 0
- z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpiecze� społecznych i zdrowotnych oraz innych �wiadcze� 844 501
- inne 479 614
- dochodzone na drodze s�dowej 58 6
Nale�no�ci krótkoterminowe netto, razem 27 543 22 699
c) odpisy aktualizuj�ce warto�� nale�no�ci 2 436 1 843
Nale�no�ci krótkoterminowe brutto, razem 29 979 24 542

NOTA 8B

NALE�NO
CI KRÓTKOTERMINOWE OD JEDNOSTEK POWI	ZANYCH 2002 2001
a) z tytułu dostaw i usług, w tym: 5 812 1 200
- od jednostek zale�nych 4 920 0
- od jednostek współzale�nych 0 1 200
- od jednostek stowarzyszonych 892 0
- od znacz�cego inwestora 0 0
- od jednostki dominuj�cej 0 0
b) inne, w tym: 0 0
c) dochodzone na drodze s�dowej, w tym: 0 0
Nale�no�ci krótkoterminowe od jednostek powi�zanych netto, razem 5 812 1 200
d) odpisy aktualizuj�ce warto�� nale�no�ci od jednostek powi�zanych 0 0
Nale�no�ci krótkoterminowe od jednostek powi�zanych brutto, razem 5 812 1 200

NOTA 8C

ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJ	CYCH WARTO
 NALE�NO
CI KRÓTKOTERMINOWYCH 2002 2001
Stan na pocz�tek okresu 1 843 1 526
a) zwi�kszenia (z tytułu) 1 952 1 480
b) zmniejszenia (z tytułu) 1 359 1 158
  - 5
Stan odpisów aktualizuj�cych warto�� nale�no�ci krótkoterminowych na koniec okresu 2 436 1 843

NOTA 8D

NALE�NO
CI KRÓTKOTERMINOWE BRUTTO (STRUKTURA WALUTOWA) 2002 2001
a) w walucie polskiej 29 035 24 195
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) 746 347
b1. jednostka/waluta 1 / DEM 0 4 710
tys. zł 0 9
  - 1/USD 31 295 64 448
 tys. zł 276 262
  - 1/EURO 152 791 20 906
tys. zł 76
pozostałe waluty w tys. zł 470 0
Nale�no�ci krótkoterminowe, razem 24 542

NOTA 8E

NALE�NO
CI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG (BRUTTO) - O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY: 2002 2001
a) do 1 miesi�ca 7 346 9 171
b) powy�ej 1 miesi�ca do 3 miesi�cy 2 620 2 306
c) powy�ej 3 miesi�cy do 6 miesi�cy 0 0
d) powy�ej 6 miesi�cy do 1 roku 0 0
e) powy�ej 1 roku 0 0
f) nale�no�ci przeterminowane 15 093 11 944
Nale�no�ci z tytułu dostaw i usług, razem (brutto) 25 059 23 421
g) odpisy aktualizuj�ce warto�� nale�no�ci z tytułu dostaw i usług -2 436 -1 843
Nale�no�ci z tytułu dostaw i usług, razem (netto) 22 623 21 584
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NOTA 8F

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

2002 2001

a) do 1 miesi�ca 18 457 5 214
b) powy�ej 1 miesi�ca do 3 miesi�cy 3 386 3 788
c) powy�ej 3 miesi�cy do 6 miesi�cy 746 1 860
d) powy�ej 6 miesi�cy do 1 roku 1 911 451
e) powy�ej 1 roku 559 1 396
Nale�no�ci z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (brutto) 25 059 23 426
f) odpisy aktualizuj�ce warto�� nale�no�ci z tytułu dostaw i usług, przeterminowane -2 436 -1 842
Nale�no�ci z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (netto) 22 623 21 584

NOTA 9

Ogólna warto�� nale�no�ci spornej wynosi 946 tys. zł., w tym:
- nale�no�ci, od których nie dokonano odpisów aktualizuj�cych 58 tys. zł.
Nale�no�ci przeterminowane:
- z tytułu dostaw, robót i usług 21 326 tys. zł.
- z tytułu podatków, ceł, ubezpiecze� 844 tys. zł.
- pozostałe 453 tys. zł.

NOTA 10A

KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE 2002 2001
a) w jednostkach zale�nych 0 0
b) w jednostkach współzale�nych 0 0
c) w jednostkach stowarzyszonych 0 0
d) w znacz�cym inwestorze 0 0
e) w jednostce dominuj�cej 0 0
f) w pozostałych jednostkach 2 200 2 200
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 2 200 2 200
g) �rodki pieni��ne i inne aktywa pieni��ne 570 538
- �rodki pieni��ne w kasie i na rachunkach 570 538
Krótkoterminowe aktywa finansowe, razem 2 770 538

NOTA 10B

PAPIERY WARTO
CIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA) 2002 2001
a) w walucie polskiej 0 0
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) 0 0
b1. jednostka/waluta ... / ... 0 0
pozostałe waluty w tys. zł 0 0
Papiery warto�ciowe, udziały i inne krótkoterminowe aktywa finansowe, razem 0 0

NOTA 10C

PAPIERY WARTO
CIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNO
CI) 2002 2001
A. Z nieograniczon� zbywalno�ci�, notowane na giełdach (warto�� bilansowa) 0 0
a) akcje (warto�� bilansowa): 0 0
b) obligacje (warto�� bilansowa): 0 0
c) inne - wg grup rodzajowych (warto�� bilansowa): 0 0
B. Z nieograniczon� zbywalno�ci�, notowane na rynkach pozagiełdowych (warto�� bilansowa) 0 0
a) akcje (warto�� bilansowa): 0 0
b) obligacje (warto�� bilansowa): 0 0
c) inne - wg grup rodzajowych (warto�� bilansowa): 0 0
C. Z nieograniczon� zbywalno�ci�, nienotowane na rynku regulowanym (warto�� bilansowa) 0 0
a) akcje (warto�� bilansowa): 0 0
b) obligacje (warto�� bilansowa): 0 0
c) inne - wg grup rodzajowych (warto�� bilansowa): 0 0
D. Z ograniczon� zbywalno�ci� (warto�� bilansowa) 0 0
a) udziały i akcje (warto�� bilansowa): 0 0
b) obligacje (warto�� bilansowa): 0 0
c) inne - wg grup rodzajowych (warto�� bilansowa): 0 0
Warto�� według cen nabycia, razem 0 0
Warto�� na pocz�tek okresu, razem 0 0
Korekty aktualizuj�ce warto�� (za okres), razem 0 0
Warto�� bilansowa, razem 0 0

NOTA 10D

UDZIELONE PO�YCZKI KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) 2002 2001
a) w walucie polskiej 0 0
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) 0 0
b1. jednostka/waluta ... / ... 0 0
pozostałe waluty w tys. zł 0 0
Udzielone po�yczki krótkoterminowe, razem 0 0

NOTA 10E


RODKI PIENI��NE I INNE AKTYWA PIENI��NE (STRUKTURA WALUTOWA) 2002 2001
a) w walucie polskiej 202 206
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) 368 332
b1. jednostka/waluta 1 / EUR 92 020 30 600
tys. zł 364 107
jednostka/waluta 1/USD 446 56 509
pozostałe waluty w tys. zł 4 225

rodki pieni��ne i inne aktywa pieni��ne, razem 570 538
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NOTA 10F

INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (WG RODZAJU) 2002 2001
Inne inwestycje krótkoterminowe, razem 0 0

NOTA 10G

INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) 2002 2001
a) w walucie polskiej 0 0
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) 0 0
b1. jednostka/waluta ... / ... 0 0
pozostałe waluty w tys. zł 0 0
Inne inwestycje krótkoterminowe, razem 0 0

NOTA 11

KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MI�DZYOKRESOWE 2002 2001
a) czynne rozliczenia mi�dzyokresowe kosztów, w tym: 315 78
b) pozostałe rozliczenia mi�dzyokresowe, w tym: 0 0
Krótkoterminowe rozliczenia mi�dzyokresowe, razem 315 78

NOTA 12

W roku obrotowym 2002 nie dokonano odpisów aktualizuj�cych odniesionych bezpo�rednio na kapitał własny. 

NOTA 13

KAPITAŁ ZAKŁADOWY (STRUKTURA)
Seria / emisja Rodzaj akcji Rodzaj uprzywilejowania 

akcji
Rodzaj ograniczenia praw 
do akcji

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

nie wyst�puje 600 000 5 298 aport rzeczowy 97-01-07 97-01-07

  B zwykłe na 
okaziciela

nie maj� nie wyst�puje 233 250 2 059 �rodki pini��ne 98-08-15 98-01-01

  C zwykłe na 
okaziciela

nie maj� nie wyst�puje 106 750 943 �rodki pini��ne 99-01-14 98-01-01

  D zwykłe na 
okaziciela

nie maj� nie wyst�puje 101 512 896 �rodki pini��ne 00-10-03 00-01-01

  E zwykłe na 
okaziciela

nie maj� nie wyst�puje 60 000 530 �rodki pini��ne 00-10-03 00-01-01

Liczba akcji, razem 1 101 512
Kapitał zakładowy, razem 9 726
Warto�� nominalna jednej akcji = 8,83 zł

NOTA 14A

AKCJE (UDZIAŁY) WŁASNE
Liczba Warto�� wg cen nabycia Warto�� bilansowa Cel nabycia Przeznaczenie

0 0 0 0 0

NOTA 14B

AKCJE (UDZIAŁY) EMITENTA B�D	CE WŁASNO
CI	 JEDNOSTEK PODPORZ	DKOWANYCH
Nazwa (firma) jednostki, siedziba Liczba Warto�� wg ceny nabycia Warto�� bilansowa

0 0 0

NOTA 15

KAPITAŁ ZAPASOWY 2002 2001
a) ze sprzeda�y akcji powy�ej ich warto�ci nominalnej 5 631 5 631
b) utworzony ustawowo 8 556
c) utworzony zgodnie ze statutem / umow�, ponad wymagan� ustawowo (minimaln�) warto�� 11 048 0
d) z dopłat akcjonariuszy / wspólników 0 0
e) inny (wg rodzaju) 0 0
Kapitał zapasowy, razem 16 679 14 187

NOTA 16

KAPITAŁ Z AKTUALIZACJI WYCENY 2002 2001
a) z tytułu aktualizacji �rodków trwałych 0 0
b) z tytułu zysków / strat z wyceny instrumentów finansowych, w tym 0 0
- z wyceny instrumentów zabezpieczaj�cych 0 0
c) z tytułu podatku odroczonego 0 0
d) ró�nice kursowe z przeliczenia oddziałów zagranicznych 0 0
e) inny (wg rodzaju) 0 0
Kapitał z aktualizacji wyceny, razem 0 0
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NOTA 17

POZOSTAŁE KAPITAŁY REZERWOWE (WEDŁUG CELU PRZEZNACZENIA) 2002 2001
Pozostałe kapitały rezerwowe, razem 2 400 2 400

NOTA 18

ODPISY Z ZYSKU NETTO W CI	GU ROKU OBROTOWEGO (Z TYTUŁU) 2002 2001
Odpisy z zysku netto w ci�gu roku obrotowego, razem 0 0

NOTA 19

ZMIANA STANU KAPITAŁÓW MNIEJSZO
CI 2002 2001
Stan na pocz�tek okresu 56 57
a) zwi�kszenia (z tytułu) 11 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 1
Stan kapitałów mniejszo�ci na koniec okresu 67 56

NOTA 20A

UJEMNA WARTO
 FIRMY JEDNOSTEK PODPORZ	DKOWANYCH 2002 2001
a) ujemna warto�� firmy - jednostki zale�ne 0 0
b) ujemna warto�� firmy - jednostki współzale�ne 0 0
c) ujemna warto�� firmy - jednostki stowarzyszone 0 0
Ujemna warto�� firmy jednostek podporz�dkowanych, razem 0 0

NOTA 20B

ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTO
CI FIRMY - JEDNOSTKI ZALE�NE 2002 2001
a) ujemna warto�� firmy brutto na pocz�tek okresu 0 0
b) zwi�kszenia (z tytułu) 0 0
c) zmniejszenia (z tytułu) 0 0
d) ujemna warto�� firmy brutto na koniec okresu 0 0
e) odpis ujemnej warto�ci firmy na pocz�tek okresu 0 0
f) odpis ujemnej warto�ci firmy za okres (z tytułu) 0 0
g) odpis ujemnej warto�ci firmy na koniec okresu 0 0
h) ujemna warto�� firmy netto na koniec okresu 0 0

NOTA 20C

ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTO
CI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALE�NE 2002 2001
a) ujemna warto�� firmy brutto na pocz�tek okresu 0 0
b) zwi�kszenia (z tytułu) 0 0
c) zmniejszenia (z tytułu) 0 0
d) ujemna warto�� firmy brutto na koniec okresu 0 0
e) odpis ujemnej warto�ci firmy na pocz�tek okresu 0 0
f) odpis ujemnej warto�ci firmy za okres (z tytułu) 0 0
g) odpis ujemnej warto�ci firmy na koniec okresu 0 0
h) ujemna warto�� firmy netto na koniec okresu 0 0

NOTA 20D

ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTO
CI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE 2002 2001
a) ujemna warto�� firmy brutto na pocz�tek okresu 0 0
b) zwi�kszenia (z tytułu) 0 0
c) zmniejszenia (z tytułu) 0 0
d) ujemna warto�� firmy  brutto na koniec okresu 0 0
e) odpis ujemnej warto�ci firmy na pocz�tek okresu 0 0
f) odpis ujemnej warto�ci firmy za okres (z tytułu) 0 0
g) odpis ujemnej warto�ci firmy na koniec okresu 0 0
h) ujemna warto�� firmy netto na koniec okresu 0 0

NOTA 21A

ZMIANA STANU REZERWY Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO 2002 2001
1. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na pocz�tek okresu, w tym: 81 91
a) odniesionej na wynik finansowy 81 91
b) odniesionej na kapitał własny 0 0
c) odniesionej na warto�� firmy lub ujemn� warto�� firmy 0 0
2. Zwi�kszenia 1 2
a) odniesione na wynik finansowy okresu z tytułu dodatnich ró�nic przej�ciowych (z tytułu) 1 2
b) odniesione na kapitał własny w zwi�zku z dodatnimi ró�nicami przej�ciowymi (z tytułu) 0 0
c) odniesione na warto�� firmy lub ujemn� warto�� firmy w zwi�zku z dodatnimi ró�nicami przej�ciowymi (z tytułu) 0 0
3. Zmniejszenia 7 12
a) odniesione na wynik finansowy okresu w zwi�zku z dodatnimi ró�nicami przej�ciowymi (z tytułu) 7 12
b) odniesione na kapitał własny w zwi�zku z dodatnimi ró�nicami przej�ciowymi (z tytułu) 0 0
c) odniesione na warto�� firmy lub ujemn� warto�� firmy w zwi�zku z dodatnimi ró�nicami przej�ciowymi (z tytułu) 0 0
4. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem 75 81
a) odniesionej na wynik finansowy 75 81
b) odniesionej na kapitał własny 0 0
c) odniesionej na warto�� firmy lub ujemn� warto�� firmy 0 0

NOTA 21B

ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWEJ REZERWY NA 
WIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW) 2002 2001
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
e) stan na koniec okresu 0 0
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NOTA 21C

ZMIANA STANU KRÓTKOTERMINOWEJ REZERWY NA 
WIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW) 2002 2001
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
e) stan na koniec okresu 0 0

NOTA 21D

ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW) 2002 2001
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
e) stan na koniec okresu 0 0

NOTA 21E

ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW KRÓTKOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW) 2002 2001
a) stan na pocz�tek okresu 34 0
b) zwi�kszenia (z tytułu) 84 34
c) wykorzystanie (z tytułu) 0 0
d) rozwi�zanie (z tytułu) 34 0
e) stan na koniec okresu 84 34

NOTA 22A

ZOBOWI	ZANIA DŁUGOTERMINOWE 2002 2001
a) wobec jednostek zale�nych 0 0
b) wobec jednostek współzale�nych 0 0
c) wobec jednostek stowarzyszonych 0 0
d) wobec znacz�cego inwestora 0 0
e) wobec jednostki dominuj�cej 0 0
f) wobec pozostałych jednostek 71 1 509
- kredyty i po�yczki 1 351
- z tytułu emisji dłu�nych papierów warto�ciowych 71
- umowy leasingu finansowego 71 158
Zobowi�zania długoterminowe, razem 71 1 509

NOTA 22B

ZOBOWI	ZANIA DŁUGOTERMINOWE, O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY 2002 2001
a) powy�ej 1 roku do 3 lat 71 1 509
b) powy�ej 3 do 5 lat 0 0
c) powy�ej 5 lat 0 0
Zobowi�zania długoterminowe, razem 71 1 509

NOTA 22C

ZOBOWI	ZANIA DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) 2002 2001
a) w walucie polskiej 71 418
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) 0 1 091
b1. jednostka/waluta 1 / EURO 0 309 806
tys. zł 0 1 091
pozostałe waluty w tys. zł 0 0
Zobowi�zania długoterminowe, razem 71 1 509
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NOTA 22D

ZOBOWI	ZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW 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 Inne
zł waluta

zł waluta
  PKO BP S.A. Włoszczowa 0 0 0
  Bank Zachodni WBK 1 o/Kielce Kielce 0 0 0

NOTA 22E

ZOBOWI	ZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU  WYEMITOWANYCH DŁU�NYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH
Dłu�ne instrumenty finansowe wg 
rodzaju

Warto�� nominalna Warunki oprocentowania Termin wykupu Gwarancje/ zabezpieczenia Dodatkowe prawa Rynek notowa� Inne

  0 0 0
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NOTA 23A

ZOBOWI	ZANIA KRÓTKOTERMINOWE 2002 2001
a) wobec jednostek zale�nych 0 0
b) wobec jednostek współzale�nych 0 0
c) wobec jednostek stowarzyszonych 3 0
d) wobec znacz�cego inwestora 0 0
e) wobec jednostki dominuj�cej 4 920 0
- inne zobowi�zania finansowe, w tym: 4 920
- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalno�ci: 4 920
    - do 12 miesi�cy 4 920
f) wobec pozostałych jednostek 28 573 26 354
- kredyty i po�yczki, w tym: 9 968 10 933
    - długoterminowe w okresie spłaty 2 293
- inne zobowi�zania finansowe, w tym: 238
  -leasing finansowy 238
- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalno�ci: 15 998 12 813
    - do 12 miesi�cy 15 998 12 813
- z tytułu podatków, ceł, ubezpiecze� i innych �wiadcze� 1 078 1 050
- z tytułu wynagrodze� 1 264 1 254
- inne (wg tytułów) 27 304
g) fundusze specjalne (wg tytułów) 444 314
Zobowi�zania krótkoterminowe, razem 33 940 26 668

NOTA 23B

ZOBOWI	ZANIA KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) 2002 2001
a) w walucie polskiej 31 545 20 940
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) 2 395 5 728
b1. jednostka/waluta 1 / EURO 555 235 1 631 492
tys. zł 2 395 5 728
  - 1/USD 0 0
  - w tys. zł 0 0
pozostałe waluty w tys. zł 0 0
Zobowi�zania krótkoterminowe, razem 33 940 26 668
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NOTA 23C

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

spłaty
Warunki oprocentowania Termin spłaty Zabezpieczenia Inne

zł waluta
zł waluta

  PKO BP S.A. o/Włoszczowa Włoszczowa 2 209 654 EUR 1 224 300 EUR 6,19 2003 hipoteka na nieruchomo�ciach
i �rodkach trwałych

 PKO BP S.A. o/Włoszczowa Włoszczowa 5 000 4 289 20,5 2003 przewłaszczenie �rodków 
trwałych wraz z cesj� praw 
ubezpieczenia, hipoteka na 
nieruchomo�ciach

  Bank Zachodni WBK S.A. 1 o/Kielce Kielce 1 260 220 20,57 2003 hipoteka na 
nieruchomo�ciach, 
przewłaszczenie �rodków 
trwałych

  Bank Zachodni WBK S.A. 1 o/Kielce Kielce 176 70 EUR 41 10 EUR 5,93 2003 zestaw badawczy
  Bank Zachodni WBK S.A. 1 o/Kielce Kielce 3 731 1023 EUR 4 194 1023 EUR 6,19 2003 przewłaszczenie zapasów i 

�rodków trwałych wraz z cesj�
praw z ubezpieczenia

  Razem 9 968

NOTA 23D

ZOBOWI	ZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁU�NYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH
Dłu�ne instrumenty finansowe wg rodzaju Warto�� nominalna Warunki oprocentowania Termin wykupu Gwarancje/ zabezpieczenia Dodatkowe prawa Inne
  0 0 0 0 0
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NOTA 24A

ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTO
CI FIRMY 2002 2001
Stan na pocz�tek okresu 0 0
a) zwi�kszenia (z tytułu) 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0
Stan ujemnej warto�ci firmy na koniec okresu 0 0

NOTA 24B

INNE ROZLICZENIA MI�DZYOKRESOWE 2002 2001
a) bierne rozliczenia mi�dzyokresowe kosztów 0 0
- długoterminowe (wg tytułów) 0 0
- krótkoterminowe (wg tytułów) 0 0
 - badania bilansu 0 0
  - pozostałe 0 0
b) rozliczenia mi�dzyokresowe przychodów 249 436
- długoterminowe (wg tytułów) 0 0
- krótkoterminowe (wg tytułów) 249 436
 - niezrealizowane ró�nice kursowe 0 232
 - refundacje PFRON 249 196
 - zas�dzone wpisy s�dowe 0 8
Inne rozliczenia mi�dzyokresowe, razem 249 436

NOTA 25

Warto�� ksi�gow� na jedn� akcj� oraz rozwodnion� warto�� ksi�gow� na jedn� akcj� stanowi iloraz kapitału własnego i liczby akcji.

NOTY OBJA
NIAJ	CE DO POZYCJI POZABILANSOWYCH
NOTA 26A

NALE�NO
CI WARUNKOWE OD JEDNOSTEK POWI	ZANYCH (Z TYTUŁU) 2002 2001
a) otrzymanych gwarancji i por�cze�, w tym: 0 0
b) pozostałe (z tytułu) 0 0
Nale�no�ci warunkowe od jednostek powi�zanych, razem 0 0

NOTA 26B

ZOBOWI	ZANIA WARUNKOWE NA RZECZ JEDNOSTEK POWI	ZANYCH (Z TYTUŁU) 2002 2001
a) udzielonych gwarancji i por�cze�, w tym: 0 0
b) pozostałe (z tytułu) 0 399
    - w tym: na rzecz znacz�cego inwestora 382
    - w tym: na rzecz jednostki dominuj�cej 17
Zobowi�zania warunkowe na rzecz jednostek powi�zanych, razem 0 0

NOTY OBJA
NIAJ	CE DO SKONSOLIDOWANEGO RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT
NOTA 27A

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDA�Y PRODUKTÓW (STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNO
CI) 2002 2001
produkcja towarów i materiałów oraz usług 84 077 82 889
    - w tym: od jednostek powi�zanych 5 037 4 834
Przychody netto ze sprzeda�y produktów, razem 84 077 82 889
- w tym: od jednostek powi�zanych 5 037 4 834

NOTA 27B

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDA�Y PRODUKTÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA) 2002 2001
a) kraj 55 770 61 473
- w tym: od jednostek powi�zanych 4 733 4 834
b) eksport 1 952 1 471
- w tym: od jednostek powi�zanych 302 0
Przychody netto ze sprzeda�y produktów, razem 60 055 62 944
- w tym: od jednostek powi�zanych 5 036 4 834

NOTA 28A

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDA�Y TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNO
CI) 2002 2001
Przychody netto ze sprzeda�y towarów i materiałów, razem 24 022 19 945
- w tym: od jednostek powi�zanych 0 0

NOTA 28B

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDA�Y TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA) 2002 2001
a) kraj 24 021 19 918
b) eksport 1 27
- w tym: od jednostek powi�zanych 1 0
Przychody netto ze sprzeda�y towarów i materiałów, razem 24 022 19 945
- w tym: od jednostek powi�zanych 1 0
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NOTA 29

KOSZTY WEDŁUG RODZAJU 2002 2001
a) amortyzacja 2 691 2 240
b) zu�ycie materiałów i energii 31 088 33 784
c) usługi obce 5 714 4 462
d) podatki i opłaty 563 381
e) wynagrodzenia 15 009 13 889
f) ubezpieczenia społeczne i inne �wiadczenia 3 523 3 099
g) pozostałe koszty rodzajowe (z tytułu) 1 651 1 324
Koszty według rodzaju, razem 60 239 59 179
Zmiana stanu zapasów, produktów i rozlicze� mi�dzyokresowych -1 342 1 327
Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki (wielko�� ujemna) -1 379 -1 004
Koszty sprzeda�y (wielko�� ujemna) -2 531 -2 397
Koszty ogólnego zarz�du (wielko�� ujemna) -12 537 -10 621
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 42 430 46 484

NOTA 30

INNE PRZYCHODY OPERACYJNE 2002 2001
a) rozwi�zane rezerwy (z tytułu) 76 65
b) pozostałe, w tym: 459 314
  -w tym: refundacje 143 130
  -ze sprzeda�y maj�tku trwałego 0 61
Inne przychody operacyjne, razem 535 379

NOTA 31

INNE KOSZTY OPERACYJNE 2002 2001
a) utworzone rezerwy (z tytułu) 753 1 480
  -strata ze zbycia aktywów trwałych 81 0
b) pozostałe, w tym: 655 158
  - 24
Inne koszty operacyjne, razem 1 489 1 638

NOTA 32A

PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU DYWIDEND I UDZIAŁÓW W ZYSKACH 2002 2001
a) od jednostek powi�zanych, w tym: 3 4
b) od pozostałych jednostek 0 0
Przychody finansowe z tytułu dywidend i udziałów w zyskach, razem 3 4

NOTA 32B

PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK 2002 2001
a) z tytułu udzielonych po�yczek 0 0
b) pozostałe odsetki 1 682 1 614
- od pozostałych jednostek 1 614
Przychody finansowe z tytułu odsetek, razem 1 682 1 614

NOTA 32C

INNE PRZYCHODY FINANSOWE 2002 2001
a) dodatnie ró�nice kursowe 203 232
- zrealizowane 189
- niezrealizowane 14
b) rozwi�zanie rezerwy (z tytułu) 0 0
c) pozostałe, w tym: 18
Inne przychody finansowe, razem 221 232

NOTA 33A

KOSZTY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK 2002 2001
a) od kredytów i po�yczek 953 1 483
b) pozostałe odsetki 953 1 483
- dla jednostek powi�zanych, w tym: 282 249
Koszty finansowe z tytułu odsetek, razem 1 235 1 628

NOTA 33B

INNE KOSZTY FINANSOWE 2002 2001
a) ujemne ró�nice kursowe, w tym: 0 114
- zrealizowane 114
b) utworzone rezerwy (z tytułu) 1 000 0
  - na nale�ne odsetki 1 000
c) pozostałe, w tym: 1 211 153
  -ró�nice kursowe 1 075
Inne koszty finansowe, razem 2 211 267

NOTA 34

ZYSK (STRATA) NA SPRZEDA�Y CAŁO
CI LUB CZ�
CI UDZIAŁÓW JEDNOSTEK PODPORZ	DKOWANYCH 2002 2001
a) zysk ze sprzeda�y udziałów i akcji 0 0
b) strata ze sprzeda�y udziałów i akcji 0 0
Zysk (strata) na sprzeda�y cało�ci lub cz��ci udziałów jednostek podporz�dkowanych, razem 0 0
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NOTA 35

ZYSKI NADZWYCZAJNE 2002 2001
a) losowe 8 51
b) pozostałe (wg tytułów) 0 0
Zyski nadzwyczajne, razem 8 51

NOTA 36

STRATY NADZWYCZAJNE 2002 2001
a) losowe 1 55
b) pozostałe (wg tytułów) 0 31
Straty nadzwyczajne, razem 1 86

NOTA 37A

PODATEK DOCHODOWY BIE�	CY 2002 2001
1. Zysk (strata) brutto (skonsolidowany) 2 633 3 600
2. Korekty konsolidacyjne 4 4
3. Ró�nice pomi�dzy zyskiem (strat�) brutto a podstaw� opodatkowania podatkiem dochodowym (wg tytułów) 1 366 518
przej�ciowe ró�nice 1 303 130
4. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym 3 999 3 992
5. Podatek dochodowy według stawki 28 % 1 120 1 117
6. Zwi�kszania, zaniechania, zwolnienia, odliczenia i obni�ki podatku 0 10
7. Podatek dochodowy bie��cy uj�ty (wykazany) w deklaracji podatkowej okresu, w tym: 1 120 1 107
- wykazany w rachunku zysków i strat 1 120 1 107
- dotycz�cy pozycji, które zmniejszyły lub zwi�kszyły kapitał własny 0 0
- dotycz�cy pozycji, które zmniejszyły lub zwi�kszyły warto�� firmy lub ujemn� warto�� firmy 0 0

NOTA 37B

PODATEK DOCHODOWY ODROCZONY, WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT 2002 2001
- zmniejszenie (zwi�kszenie) z tytułu powstania i odwrócenia si� ró�nic przej�ciowych -13 -12
Podatek dochodowy odroczony, razem 379 -12

NOTA 37C

Ł	CZNA KWOTA PODATKU ODROCZONEGO 2002 2001
- uj�tego w kapitale własnym 0 0
- uj�tego w warto�ci firmy lub ujemnej warto�ci firmy 0 0

NOTA 37D

PODATEK DOCHODOWY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT DOTYCZ	CY 2002 2001
- działalno�ci zaniechanej 0 0
- wyniku na operacjach nadzwyczajnych 0 0

NOTA 38

POZOSTAŁE OBOWI	ZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU (ZWI�KSZENIA STRATY), Z TYTUŁU: 2002 2001
Pozostałe obowi�zkowe zmniejszenia zysku (zwi�kszenia straty), razem 72 0

NOTA 39

ZYSK (STRATA) NETTO 2002 2001
a) zysk (strata) netto jednostki dominuj�cej 1 835 2 445
b) zyski (straty) netto jednostek zale�nych -11 48
c) zyski (straty) netto jednostek współzale�nych 0 0
d) zyski (straty) netto jednostek stowarzyszonych 0 0
e) korekty konsolidacyjne -4 0
Zysk (strata) netto 1 820 2 493

NOTY OBJA
NIAJ	CE DO SKONSOLIDOWANEGO RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENI��NYCH

PRZEPŁYWY 
RODKÓW PIENI��NYCH Z DZIAŁALNO
CI OPERACYJNEJ (metoda po�rednia) 2002 2001
I. Zysk (strata) netto 1 820 2 493
II. Korekty razem 5 613 4 162
1. Zyski (straty) mniejszo�ci 0 0
2. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporz�dkowanych wycenianych metod� praw własno�ci 0 0
3. Amortyzacja, w tym: 2 721 2 270
- odpisy warto�ci firmy z konsolidacji jednostek podporz�dkowanych lub ujemnej warto�ci firmy jednostek podporz�dkowanych 4 3
4. (Zyski) straty z tytułu ró�nic kursowych 613 0
5. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 1 003 1 572
6. (Zysk) strata z działalno�ci inwestycyjnej -81 32
7. Zmiana stanu rezerw 43 324
8. Zmiana stanu zapasów -716 3 410
9. Zmiana stanu nale�no�ci -2 016 -1 812
10. Zmiana stanu zobowi�za� krótkoterminowych, z wyj�tkiem po�yczek i kredytów 5 297 -1 817
11. Zmiana stanu rozlicze� mi�dzyokresowych -1 252 185
12. Inne korekty 1 -2
III. Przepływy pieni��ne netto z działalno�ci operacyjnej (I+/-II) 7 433 6 655

B. 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 
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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 z wyodr�bnieniem udzielonych na rzecz jednostek zale�nych i stowarzyszonych na dzie�   
31.12.2002 r.:

a) suma udzielonych por�cze� i gwarancji ogółem:             0 tys. zł.
    - na rzecz jednostek zale�nych 0 tys. zł.
    - na rzecz jednostek stowarzyszonych 0 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� 31.12.2002 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� 31.12.2002 r.- nie wyst�puj�.

5. Koszt wytworzenia inwestycji rozpocz�tych, �rodków trwałych i rozwoju na własne potrzeby - wyniósł w 
2002 roku 1 457 tys. zł.

6. Poniesione w 2002 r. oraz planowane na 2003 r. nakłady inwestycyjne
                                                                                                                                        w tys. zł.
 Wyszczególnienie                  Poniesione nakłady  w 2002 roku Planowane nakłady w 2003 r.
Ogółem nakłady 3 254               5 231

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

W okresie od 1 stycznia 2002 r. do 31 grudnia 2002 roku Zakład Produkcji Urz�dze� Elektrycznych B. 
Wypychewicz Spółka Akcyjna we Włoszczowie zawarł z podmiotami zale�nymi z ZPUE S.A. transakcje kupna 
i sprzeda�y o ł�cznej warto�ci 9 229 tys. zł.
Ł�czna warto�� transakcji sprzeda�y ZPUE S.A. na rzecz podmiotów zale�nych wyniosła w 2002 roku 8 795 
tys. zł., natomiast ł�czna warto�� transakcji kupna od podmiotów zale�nych w tym samym okresie wynosiła 434 
tys. zł.
Asortyment sprzedawanych wyrobów stanowi�: obudowy stacji kontenerowych i rozdzielnic nn i 
N. 
Dane liczbowe dotycz�ce transakcji ZPUE S.A. z podmiotami powi�zanymi w 2002 roku przedstawiaj� si� 
nast�puj�co:
- warto�� zobowi�za� jednostek powi�zanych wobec jednostki dominuj�cej  - 4 920 tys. zł.
- warto�� nale�no�ci jednostki dominuj�cej od jednostek powi�zanych - 4 920 tys. zł.
- warto�� przychodów- 9 229 tys. zł.
- warto�� kosztów - 9 229 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 Grupie Kapitałowej ZPUE w 2002 roku wynosiła 580 osób w tym:
• pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych            - 415 osoby,
• pracownicy zatrudnieni na stanowiskach nierobotniczych - 165 osób.
Zatrudnienie na stanowiskach robotniczych:
- brygadzista - 20 osób,
- betoniarz-zbrojarz - 25 osób,
- elektromonter -         115 osób,
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- lakiernik - 12 osób,
- ładowacz - 11 osób,
- monter urz�dze� i konstrukcji - 40 osób,
- nastawiacz wykrawarek i pras -   6 osób,
- operator maszyn i urz�dze� - 40 osób,
- pomocnik wykwalifikowany - 40 osób,
- pracownik gospodarczy -   8 osób,
- pracownik budowlany -   9 osób,
- spawacz - 11 osób,
- sta�ysta -   5 osób,
- �lusarz - 22 osoby,
- �lusarz-spawacz - 25 osób,
- wartownik -   9 osób,
- magazynier -   8 osób,
- stanowiska pomocnicze -   3 osoby,
- laborant -   1 osoba,
- zaopatrzeniowiec - bran�ysta -   1 osoba,
- pomocnik elektromontera -   4 osoby,
                                                      __________________________
                                    Razem: -        415 osób

Zatrudnienie na stanowiskach nierobotniczych:
- zarz�d - 6 osób,
- prokurenci - 6 osób,
- kierownicy -         22 osoby,
- mistrzowie -         10 osób,
- specjali�ci -         54 osoby,
- referenci -         51 osób,
- ksi�gowe -         10 osób,
- przedstawiciele handlowi            - 6 osób,
                                                     ____________________________
                                        Razem: -      165 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 2002 z 
tytułu pełnienia funkcji członków Rady Nadzorczej Spółki wyniosła: 231 tys. zł, a z uwzgl�dnieniem 
wynagrodze� z tytułu umów o prac� członków Rady Nadzorczej b�d�cych pracownikami Spółki: 476 tys. zł. 
Ponadto wypłacano wynagrodzenie jednemu z członków Rady za sprawowanie stałego nadzoru nad 
działalno�ci� Spółki, którego suma wyniosła: 272 tys. zł.

Wynagrodzenia członków Zarz�du i Prokurentów
Ł�czna warto�� wynagrodze� i nagród członków Zarz�du i Prokurentów, otrzymanych w roku obrotowym 2002 
z tytułu pełnienia funkcji członków Zarz�du i Prokurentów, wyniosła 1 720 tys. zł. 
Członkowie Zarz�du i Prokurenci nie otrzymali w 2002 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 2002 z tytułu pełnienia funkcji członków Rady Nadzorczej w podmiocie zale�nym - ZPUE GZE 
Sp. z o.o. w Gliwicach, wyniosła 83 tys. zł.

Wynagrodzenia członków Zarz�du ZPUE GZE Sp. z o.o. w Gliwicach
Ł�czna warto�� wynagrodze� i nagród członków Rady Nadzorczej, otrzymanych w roku obrotowym 2002 z 
tytułu pełnienia funkcji członków Rady Nadzorczej Spółki wyniosła: 100 tys. zł.

Wynagrodzenia członków Zarz�du i Prokurentów
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Ł�czna warto�� wynagrodze� i nagród członków Zarz�du i Prokurentów, otrzymanych w roku obrotowym 2002 
z tytułu pełnienia funkcji członków Zarz�du i Prokurentów, wyniosła 173 tys. zł.
Członkowie Zarz�du i Prokurenci nie otrzymali w 2002 roku od Spółki wynagrodze� z innego tytułu.

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 2002 roku w obr�bie Grupy Kapitałowej ZPUE nie udzielono �adnych 
zaliczek, kredytów, po�yczek i por�cze� osobom zarz�dzaj�cym i nadzoruj�cym. 

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 wybranymi danymi prezentowanymi w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za 2002, a 
uprzednio sporz�dzonymi i opublikowanymi sprawozdaniami finansowymi (za IV kwartał 2002 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.)
Przychody netto za sprzeda�y produktów, towarów i materiałów    83 965                             84 077
Zysk na działalno�ci operacyjnej              4 249                               4 170
Zysk brutto              2 717                               2 633
Zysk netto              1 869                               1 820
Przepływy pieni��ne netto z działalno�ci operacyjnej              7 383                               7 433
Przepływy pieni��ne netto z działalno�ci inwestycyjnej             -3 244                              -3 393
Przepływy pieni��ne netto z działalno�ci finansowej             -4 297                              -4 008
Przepływy pieni��ne netto, razem               -158                                    32
Aktywa razem            60 045                              60 195
Zobowi�zania i rezerwy na zobowi�zania            29 315                              29 499
Zobowi�zania krótkoterminowe            28 923                              29 020
Kapitał własny            30 674                              30 629
Zysk na jedn� akcj� zwykł�                1,70                                  1,65
Warto�� ksi�gowa na jedn� akcj� zwykł�              27,85                                 27,81

Przyczyny wyst�pienia ró�nic w danych zaprezentowanych w skonsolidowanym raporcie rocznym za rok 2002 
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a danymi przedstawionymi w skonsolidowanym sprawozdaniu kwartalnym za IV kwartał 2002 r.:
a. W sprawozdaniu za IV kwartał nie przyj�to do konsolidacji jednostek zale�nych znajduj�cych si� w 

Bułgarii i Jugosławii. 
b. W 2002 r. dokonano przekształcenia leasingu operacyjnego na leasing finansowy. Wpłyn�ło to na stan 
�rodków trwałych, rozliczenia mi�dzyokresowe.

c. Zmiana w bilansie: rozliczenia mi�dzyokresowe bierne wykazane jako rezerwy na przewidywane wydatki.
d. Zmiana wyniku z uwagi na uj�cie jako przychód otrzymanej refundacji na zakup �rodka trwałego. 

17. Dane wynikaj�ce ze sprawozdania finansowego ustalone zostały przy zachowaniu jednolitych zasad i 
metod wyceny aktywów i pasywów.

 
18. W ewidencji działalno�ci gospodarczej spółek wchodz�cych w skład Grupy Kapitałowej ZPUE nie 

wyst�piły bł�dy podstawowe.

19. Opinia wydana przez biegłych rewidentów nie zawiera zastrze�e� oraz obaw co do kontynuowania 
działalno�ci spółek wchodz�cych w skład Grupy Kapitałowej ZPUE. 

20. W ci�gu okresu sprawozdawczego za rok 2002, za które sporz�dzono skonsolidowane sprawozdanie 
finansowe nie nast�piło poł�czenie spółek.

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

22. Wybrane dane finansowe za rok obrotowy 2002 oraz 2001 przeliczono na euro za pomoc� nast�puj�cych 
kursów: 

• poszczególne pozycje aktywów i pasywów bilansu oraz rachunku przepływów pieni��nych przeliczono wg 
�redniego kursu obowi�zuj�cego na dzie�: 31 grudnia 2002 r., ustalonego przez Narodowy Bank Polski, tj. 
na dzie� 31 grudnia 2002 r. tj. - 4,0202 zł. i na dzie� 31 grudnia 2001 r. - 3,5219 zł.

• poszczególne pozycje rachunku zysków i strat przeliczono na euro wg kursu stanowi�cego �redni� 
arytmetyczn� �rednich kursów ustalonych przez Narodowy Bank Polski, obowi�zuj�cych na ostatni dzie� 
ka�dego zako�czonego miesi�ca roku obrotowego, tj.: 
a. dla okresu stycze� - grudzie� 2002 r. - 3,8697 zł.
b. dla okresu stycze� - grudzie� 2001 r. - 3,6509 zł.  

Podpisy Członków Zarz�du i osoby, której powierzono prowadzenie ksi�g rachunkowych:

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

Ryszard Iwa�czyk - Członek Zarz�du .............................................

Tomasz St�pie� - Członek Zarz�du .............................................

Kazimiera Wawrzykowska - Główny Ksi�gowy .............................................

Włoszczowa, dnia 6 czerwca 2003 r.
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PODPISY
Podpisy wszystkich Członków Zarz�du
Data Imi� i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2003-06-06 Bogusław Wypychewicz Prezes Zarz�du

2003-06-06 Ryszard Iwa�czyk Członek Zarz�du

2003-06-06 Tomasz St�pie� Członek Zarz�du

Podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksi�g rachunkowych
Data Imi� i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2003-06-06 Kazimiera Wawrzykowska Główny Ksi�gowy

SPRAWOZDANIE ZARZ	DU (SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNO
CI GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA)

Komentarz Zarz�du 
Zakładu Produkcji Urz�dze� Elektrycznych

B. Wypychewicz S.A.  

na temat działalno�ci gospodarczej Grupy Kapitałowej ZPUE 
 w 2002 roku oraz zasad sporz�dzenia rocznego skonsolidowanego 

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. W czerwcu 1998 roku utworzył wraz z Zakładem 
Produkcji Urz�dze� Elektrycznych - GZE Sp. z o.o. w Gliwicach (podmiotem zale�nym od ZPUE S.A.) Grup� 
Kapitałow�. 
ZPUE GZE Sp. z o.o. powstała w 1995 roku jako wydzielona z Górno�l�skiego Zakładu Elektroenergetycznego 
S.A. spółka zajmuj�ca si� handlem i remontami transformatorów. Obecnie jednostka dominuj�ca posiada w niej 
65,9 % praw głosu. Spółka ZPUE GZE Sp. z o.o. została wpisana w dniu 14.05.2003 r. do rejestru 
przedsi�biorców przez S�d Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru S�dowego 
pod numerem KRS 0000133811.
Nowo utworzonymi spółkami w roku 2002 r. tworz�cymi Grup� Kapitałow� ZPUE s�:  ZPUE - Bułgaria Sp. z 
o.o. w Sofii w Bułgarii, w której jednostka dominuj�ca posiada 80 % praw głosu, oraz Elektroprodukcja-ZPUE 
Sp. z o.o. w Nowym Sadzie w Jugosławii, gdzie spółka posiada 100 % praw głosu.
W obr�bie Grupy Kapitałowej prowadzona jest wspólna polityka gospodarowania w zakresie marketingu, 
zaopatrzenia i technologii produkcji. 
Rok 2002 był kolejnym rokiem działalno�ci Grupy Kapitałowej ZPUE i jednocze�nie kolejnym okresem 
dynamicznego rozwoju, mierzonego chocia�by umacnianiem pozycji rynkowej i osi�ganymi wynikami 
finansowymi. Skonsolidowane przychody netto ze sprzeda�y produktów, towarów, materiałów i usług wyniosły 
w 2002 r. 84 077 tys. zł. i były wy�sze o 1,4 % od osi�gni�tych w 2001 r. Skonsolidowane koszty sprzedanych 
produktów, towarów, materiałów i usług osi�gn�ły w 2002 r. warto�� 63 797 tys. zł., co stanowiło 98,2 % 
wyniku z roku 2001 r. Dynamika kosztów podstawowej działalno�ci była zatem ni�sza od dynamiki 
odpowiadaj�cych im przychodów. 
Skonsolidowany zysk na działalno�ci operacyjnej w 2002 r. wyniósł 4 170 tys. zł. i był o 13,4 % wy�szy w 
stosunku do osi�gni�tego w roku poprzednim. Skonsolidowany zysk brutto w 2002 r. wyniósł 2 633 tys. zł., o 
26,7 % mniej ni� w 2001 r., skonsolidowany zysk netto osi�gn�ł wysoko�� 1 820 tys. zł. o 29,9 % mniej ni� rok 
wcze�niej. Przyczyn� zmniejszenia wyniku na poziomie zysku, w porównaniu z zyskiem za 2001 rok, była 
dekoniunktura panuj�ca w omawianym okresie w rodzimej gospodarce, powoduj�ca znaczny spadek nakładów 
inwestycyjnych.
Rentowno�� sprzeda�y netto dla Grupy Kapitałowej (iloraz skonsolidowanego zysku netto i skonsolidowanych 
przychodów ze sprzeda�y) wyniosła w 2002 r. 2,1 %. Jest to wynik ni�szy o 0,9 pkt. proc. w porównaniu z 
rokiem 2001. 
Suma bilansowa skonsolidowana na dzie� 31 grudnia 2002 r. wyniosła 60 195 tys. zł. Oznacza to wzrost o 4,5 



ZPUE SA SA-RS 2002 w tys. zł

Komisja Papierów Warto�ciowych i Giełd 40

% w porównaniu z ko�cem 2001 r. 
Maj�tek trwały - po konsolidacji- na dzie� 31 grudnia 2002 r. wyniósł 25 573 tys. zł., o 7,1 % wi�cej ni� na 
dzie� 31 grudnia 2001 r. Maj�tek obrotowy na koniec 2002 r. osi�gn�ł warto�� 34 623 tys. zł. odpowiednio o 
2,6 % wi�cej ni� 31 grudnia 2001 r.
Kapitał własny Grupy Kapitałowej na dzie� 31 grudnia 2002 r. wyniósł 30 629 tys. zł., co oznacza wzrost o 6,3 
%  w stosunku do ko�ca 2001 r. Wzrost kapitału własnego to efekt przede wszystkim dodatniego wyniku netto 
roku 2002.
Skonsolidowane zobowi�zania długoterminowe na dzie� 31 grudnia 2002 roku były równe 71 tys. zł. Warto�� 
ta wykazała spadek o 95,3 % w porównaniu do roku 2001. 
Skonsolidowane zobowi�zania krótkoterminowe w analizowanym okresie wyniosły 29 020 tys zł. co stanowi 
wzrost o 8,8 % w stosunku do 2001 roku.
W strukturze aktywów Grupy Kapitałowej najwi�kszy udział miały: rzeczowy maj�tek trwały (36,9 % sumy 
aktywów na 31 grudnia 2002 r.), nale�no�ci i roszczenia oraz zapasy (odpowiednio 37,6 % i 14,8 % sumy 
aktywów).
Pozycjami o najwi�kszym udziale w pasywach Grupy Kapitałowej na 31 grudnia 2002 r. były: kapitał własny 
oraz zobowi�zania krótkoterminowe i fundusze specjalne, z udziałem w pasywach na poziomie odpowiednio: 
50,9 % i 49 %.  
Wyniki finansowe lat poprzednich oraz kapitały zewn�trzne w postaci kredytów bankowych pozwoliły na 
kontynuowanie programu inwestycyjnego. W 2002 roku na inwestycje przeznaczona została kwota 3 254 tys. 
zł.  Realizowane inwestycje w przewa�aj�cej mierze miały charakter inwestycji w składniki rzeczowe, gdy� na 
inwestycje niematerialne i prawne Grupa Kapitałowa przeznaczyła kwot� 85 tys. zł.
Planowane nakłady inwestycyjne w obr�bie Grupy Kapitałowej w roku 2002 szacowane s� na ok. 5 231 tys. zł. 
Kwota ta obejmuje głównie inwestycje w składniki rzeczowe, nowe technologie oraz inwestycje kapitałowe.

W 2002 r. w obr�bie Grupy Kapitałowej ZPUE wdro�one zostały do produkcji nast�puj�ce wyroby:
• rozł�cznik SN do rozdzielnic w izolacji powietrznej,
• system obudów betonowych stacji kontenerowych o wymiarach wi�kszych od 6,1 m,
• rozdzielnica w izolacji powietrznej z rozł�cznikiem w izolacji SF6 typu Rotoblok SF.

W 2003 r. prowadzone b�d� prace nad nast�puj�cymi projektami:
• rozł�cznik SN do rozdzielnic w izolacji gazowej,
• wył�cznik SN w wersji wysuwnej,
• wył�cznik SN w wersji stacjonarnej,
• podziemna stacja transformatorowa w obudowie betonowej,
• obudowy termoutwardzalne do zł�cz kablowo-pomiarowych nn.

W roku 2002 r. i w latach nast�pnych Grupa Kapitałowa ZPUE kontynuuj�c zało�on� strategi� 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 
Grupy Kapitałowej ZPUE, powinien zapewni� znaczne realne przyrosty uzyskiwanych w najbli�szych latach 
wyników finansowych. 

1. Podstawowe produkty
Grupa Kapitałowa ZPUE działa w bran�y elektroenergetycznej. Spółki wchodz�ce w skład Grupy s� 
producentami 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,
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• konstrukcje energetyczne,
• zł�cza kablowo-pomiarowe,
• usługi pomiarowo-remontowe urz�dze� SN i WN dla energetyki zawodowej.
Kluczow� pozycj� sprzeda�y spółek tworz�cych Grup� Kapitałow� 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 (30,0 %), 
• rozdzielnice �redniego i niskiego napi�cia (18,5 %), 
• 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 
11,4 %).

Szczegółow� struktur� sprzeda�y Grupy Kapitałowej ZPUE przedstawia Tabela 1.

Tabela 1. Struktura sprzeda�y Grupy Kapitałowej w 2002 r.
L.p. Wyszczególnienie                                            Ilo�	    Warto�	 (w tys. zł)  Udział w sprzeda
y
I Sprzeda
 produktów - 65 313 70,0%
1. Kontenerowe stacje transformatorowe 355 28 031 30,0%
2. Rozdzielnice �redniego napi�cia 194 8 863 9,5%
3. Rozdzielnice niskiego napi�cia 800 8 434 9,0%
4. Rozdzielnice stacyjne 618 2 611 2,8%
5. Słupowe stacje transformatorowe 565 2 224 2,4%
6. Stanowiska słupowe 1 106 2 878 3,1%
7. Konstrukcje energetyczne 21 091 1 503 1,6%
8. Rozł�czniki i odł�czniki 1 532 1 401 1,5%
9. Pozostałe produkty - 9 368 10,0%
II Sprzeda
 towarów i materiałów - 24 561 26,3%
1. �erdzie 7 649 5 630 6,0%
2. Transformatory 430 6 444 6,9%
3. Izolatory 8 330 457 0,5%
4. Wkładki bezpiecznikowe 6 814 201 0,2%
5. Rozdzielnice i stacje transformatorowe 155 5 910 6,3%
6. Inne - 5 919 6,3%
III. Sprzeda
 usług - 3 432 3,7%

SPRZEDA� OGÓŁEM - 93 306 100,0%
	ródło: Zarz�d ZPUE S.A.

Skonsolidowana sprzeda� (bez wzajemnych wył�cze�) w 2002 roku wyniosła 93 306 tys. zł. Wzajemne 
transakcje dokonane w obr�bie Grupy Kapitałowej stanowiły warto��: 9 229 tys. zł. 
Wzajemne transakcje w obr�bie Grupy Kapitałowej s� transakcjami o charakterze kooperacyjnym, cechuj�cymi 
si� wysok� cz�stotliwo�ci� dostaw.
Tabela nr 2 zawiera zmiany w strukturze sprzeda�y Grupy Kapitałowej ZPUE w 2002 r. w stosunku do roku 
poprzedniego.
Warto�� sprzeda�y ogółem wzrosła w 2002 r. w stosunku do roku 2001 o 5 %. W strukturze sprzeda�y w 
omawianym okresie zanotowano do�� wysoki wzrost sprzeda�y towarów i materiałów (17,4%) oraz niewielki 
spadek w procentowym udziale w sprzeda�y produktów (1,7%).

Tabela 2. Zmiany w strukturze sprzeda�y Grupy Kapitałowej w 2002 r. w porównaniu do 2001 r.
L.p. Wyszczególnienie 2001 r. 2002 r.

                                                         Ilo�	    Warto�	        Udział Ilo�	 Warto�	    Udział                  
                                                                               (w tys. zł)   w sprzeda
y                  (w tys. zł)  w sprzeda
y
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I. Sprzeda
 produktów - 66 472 74,8% - 65 313 70,0%
1. Kontenerowe stacje transformatorowe 380 30 921 34,8% 355 28 031 30,0%
2. Rozdzielnice �redniego napi�cia 278 8 951 10,1% 194 8 863 9,5%
3. Rozdzielnice niskiego napi�cia 918 8 786 9,9% 800 8 434 9,0%
4. Rozdzielnice stacyjne 595 2 379 2,7% 618 2 611 2,8%
5. Słupowe stacje transformatorowe 623 2 241 2,5% 565 2 224 2,4%
6. Stanowiska słupowe 946 2 527 2,8% 1 106 2 878 3,1%
7. Konstrukcje energetyczne 23 117 1 519 1,7% 21 091 1 503 1,6%
8. Rozł�czniki i odł�czniki 1 372 1 228 1,4% 1 532 1 401 1,5%
9. Pozostałe produkty - 7 920 8,9% - 9 368 10,0%
   II. Sprzeda
 towarów i materiałów - 20 920 23,6% - 24 561 26,3%
1. �erdzie 10 419 5868 6,6% 7 649 5 630 6,0%
2. Transformatory 431 7 378 8,3% 430 6 444 6,9%
3. Izolatory 9 037 580 0,6% 8 330 457 0,5%
4. Wkładki bezpiecznikowe 3 404 189 0,3% 6 814 201 0,2%
5. Rozdzielnice i stacje transformatorowe 32 2 423 2,7% 155 5 910 6,3%
6. Inne - 4 482 5,1% - 5 919 6,3%
III. Sprzeda
 usług - 1 410 1,6% - 3 432 3,7%

SPRZEDA� OGÓŁEM - 88 802 100,0% - 93 306 100,0%
	ródło: Zarz�d ZPUE S.A.

Zmiany udziału poszczególnych grup asortymentowych w sprzeda�y Grupy Kapitałowej, poza sprzeda�� usług, 
nale�y uzna� za nieznaczne.
Wzrost dynamiki sprzeda�y jest efektem wieloletnich działa� marketingowych, promuj�cych wysok� jako�� 
oferowanych produktów i kompleksowo�� �wiadczonych usług. Wysokie nakłady inwestycyjne na 
unowocze�nianie potencjału technologicznego przyczyniły si� do wysokiej jako�ci oferowanych produktów. W 
2002 r. podmiot dominuj�cy prowadził dalsz� ekspansywn� polityk� terytorialn� zmierzaj�c� do pozyskania 
nowych rynków zbytu, szczególnie rynku zagranicznego. Wyrazem tego jest utworzenie przez podmiot 
dominuj�cy spółek kapitałowych na terytorium Bułgarii i Jugosławii, z wi�kszo�ciowym udziałem ZPUE S.A.
Sprzeda� Grupy Kapitałowej podlega wahaniom sezonowym. Około 35 % sprzeda�y przypadało w 2002 roku 
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. Na przykładzie ostatnich lat mo�na stwierdzi�, i� wahania sprzeda�y w poszczególnych 
kwartałach ulegaj� systematycznemu “spłaszczeniu”. 
wiadczy to o pozytywnym zjawisku przesuwania 
sprzeda�y na pierwsze kwartały roku, co w efekcie zmniejszania ryzyko pogarszania wyników finansowych w 
tych okresach.
Udział procentowy sprzeda�y kwartalnej w ogólnej warto�ci sprzeda�y zilustrowany został 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

2001 r. 2002 r. 2001 r. 2002 r. 2001 r. 2002 r. 2001 r. 2002 r.
1. Sprzeda� wyrobów 10,1% 9,7% 17,5% 16,5% 19,9% 19,4% 27,3% 24,4%
2. Sprzeda� materiałów 3,3% 4,2% 4,8% 5,8% 6,3% 7,3% 9,2% 9,0%
3. Sprzeda� usług 0,4% 0,4% 0,4% 1,2% 0,3% 0,6% 0,5% 1,5%
4. Sprzeda
 ogółem 13,8% 14,2% 22,7% 23,5% 26,5% 27,3% 37,0% 35,0%
	ródło: Zarz�d ZPUE S.A.

Tabela 4. Zmiany ilo�ciowe i warto�ciowe asortymentu sprzeda�y w ci�gu 2002 r.
L.p. Wyszczególnienie I kwartał. II kwartał III kwartał IV kwartał

Ilo�	   Warto�	 (w tys. zł) Ilo�	 Warto�	 (w tys. zł) Ilo�	 Warto�	 (w tys. zł) Ilo�	 Warto�	  (w tys. zł)

I. Sprzeda
 produktów - 9 021 - 15 377 - 18 103 - 22 812
1. Kontenerowe  stacje transformat.36 2 743 70 5 244 103 9 166 146 10 878
2. Rozdzielnice  �redniego napi�cia 33 1 595 55 2 942 53 2 136 53 2 190
3. Rozdzielnice  niskiego napi�cia 123 1 062 220 2 392 201 1 950 256 3 030
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4. Rozdzielnice stacyjne 100 436 134 570 147 628 237 977
5. Słupowe stacje transformat. 96 368 116 433 126 483 227 940
6. Stanowiska słupowe 245 735 348 826 225 602 288 715
7. Konstrukcje energetyczne 4388 312 3 983 270 5 339 376 7381 545
8. Rozł�czniki i odł�czniki 316 289 319 294 398 367 499 451
9. Pozostałe produkty - 1 481 - 2 406 - 2 395 - 3 086
II. Sprzeda
 towarów  i materiałów- 3 910 - 5 439 - 6 779 - 8 433
1. �erdzie 1 794 1 299 1 415 985 1 626 1 185 2 814 2 161
2. Transformatory 76 1 100 75 1 091 121 2 100 159 2 153
3. Izolatory 1 901 100 1 390 80 2 874 147 2 165 130
4. Wkładki bezpiecznikowe 674 32 1 055 40 2 967 67 2 118 62
5. Rozdzielnice i stacje transformatorowe9 243 53 1 755 41 1 799 55 2 113
6. Inne - 1 136 - 1 488 - 1 481 - 1 814
III. Sprzeda
 usług - 329 - 1 128 - 580 - 1 395

SPRZEDA� OGÓŁEM - 13 259 - 21 944 - 25 462 - 32 641
	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 2002 r. w porównaniu z rokiem 2001. 
Zjawiskiem pozytywnym jest wzrost w roku 2002 w porównaniu z rokiem 2001 zakupów dokonywanych przez 
zakłady energetyczne - b�d�ce kluczowymi z punktu widzenia strategii spółki odbiorcami. Wzrost w sprzeda�y 
wyrobów spółek Grupy Kapitałowej ZPUE odnotowano równie� w obr�bie przedsi�biorstw reprezentuj�cych 
przemysł oraz hurtowni. W 2002 roku spadł udział wykonawców robót energetycznych.

Tabela 5. Struktura sprzeda�y Grupy Kapitałowej w 2001 i 2002 roku wg grup odbiorców
Wyszczególnienie                             Udział w sprzeda
y  za 2001 r. Udział w sprzeda
y  za 2002 r.
Wykonawcy robót energetycznych 39,5% 31,6%
Hurtownie 26,1% 26,5%
Zakłady energetyczne 15,5% 24,7%
Inwestorzy 16,4% 11,8%
Przemysł 2,5% 5,4%
	ródło: Zarz�d ZPUE S.A.

W strukturze sprzeda�y Grupy Kapitałowej ZPUE w 2002 r. wg rynków zbytu, dominowała sprzeda� krajowa - 
razem wyniosła ona 84 077 tys. zł, co stanowiło 97,7% ogółu sprzeda�y. Warto�� eksportu osi�gn�ła 
odpowiednio: 1 952 tys. zł i 2,3% ogółu sprzeda�y. Eksport dotyczył przede wszystkim sprzeda�y stacji 
kontenerowych na rynek rosyjski i litewski oraz sprzeda�y obudów rozdzielnic niskiego napi�cia do USA.
Grupa Kapitałowa ZPUE jest w znacznym stopniu uzale�niona od grupy dostawców nale��cych do koncernu 
ABB. Firmy te pokryły ł�cznie w 2002 roku 16,42% dostaw dla spółek. Udział dostawców z grupy ABB wzrósł 
o 1,72 % w porównaniu z rokiem 2001. Przyczyn� wzrostu udziału zakupów od ABB w ogólnej strukturze 
zakupów spółek wchodz�cych w skład Grupy Kapitałowej ZPUE 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 2002 roku w obr�bie Grupy Kapitałowej ZPUE zostały zawarte nast�puj�ce umowy, spełniaj�ce kryterium 
znacz�cych umów:
• dnia 6 marca 2002 r. pomi�dzy ZPUE S.A. a Bankiem Zachodnim WBK Spółka Akcyjna 1 Oddział w 

Kielcach jako kredytodawc� została zawarta umowa o dewizowy kredyt obrotowy rewolwingowy w kwocie 
1 023 tys. EURO. Kredyt udzielony został na okres roku, tj. do dnia 6 marca 2003 r. Umowa powy�sza 
została zawarta w miejsce umowy kredytowej z dnia 7 marca 2001 r., której termin obowi�zywania upłyn�ł 
6 marca 2002 r. Kredyt przeznaczony jest na finansowanie bie��cych potrzeb zwi�zanych z warunkami 
zaopatrzenia, produkcji i sprzeda�y. 

• dnia 12 wrze�nia 2002 r. pomi�dzy ZPUE S.A. a Powszechn� Kas� Oszcz�dno�ci Bank Polski Spółka 
Akcyjna Oddział Centrum w J�drzejowie został podpisany Aneks Nr 6  do Umowy kredytu w walucie 
polskiej w rachunku bie��cym zawartej w dniu 15 wrze�nia 1999 r. Przedmiotem zawartego Aneksu jest 
przedłu�enie okresu wa�no�ci umowy kredytowej do dnia 11 wrze�nia 2003 r. 
rodki otrzymane z kredytu 
w kwocie do 5 000 tys. zł. zostan� przeznaczone na finansowanie bie��cych potrzeb.

4. Powi�zania organizacyjne i kapitałowe, inwestycje
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Zakład Produkcji Urz�dze� Elektrycznych B. Wypychewicz Spółka Akcyjna we Włoszczowie  na dzie� 31 
grudnia 2002 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� 31 grudnia 2002 roku 65,9%. 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.
Nowo utworzonymi spółkami wchodz�cymi w skład Grupy Kapitałowej ZPUE s�: ZPUE Bułgaria Sp. z o.o. w 
Bułgarii oraz Elektroprodukcja ZPUE Sp. z o.o. w Jugosławii.
W ZPUE Bułgaria Sp. z o.o. jednostka dominuj�ca posiada 80 % praw głosu. Spółka została wpisana do 
rejestru w Sofijskim Grodzkim Sadzie w Sofii w dniu 21 lutego 2002 r.
Natomiast w drugiej nowo powstałej spółce - Elektroprodukcja ZPUE Sp. z o.o. w Nowym Sadzie w Jugosławii 
- ZPUE S.A. posiada 100 % praw głosu. Spółka została wpisana do rejestru w S�dzie Handlowym w Nowym 
Sadzie w dniu 6 marca 2002 r.
Na dzie� 31.12.2002 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 2002 r. do 31 grudnia 2002 r. Zakład Produkcji Urz�dze� Elektrycznych 
B.Wypychewicz Spółka Akcyjna we Włoszczowie zawarł z podmiotami zale�nymi z ZPUE S.A. transakcje 
kupna i sprzeda�y o ł�cznej warto�ci 9 229 tys. zł. 
Ł�czna warto�� transakcji sprzeda�y ZPUE S.A. na rzecz podmiotów zale�nych wyniosła w 2002 r. 8.795 tys. 
zł., natomiast ł�czna warto�� transakcji kupna odpodmiotów zale�nych w tym samym okresie wynosiła 434 tys. 
zł. 
Asortyment sprzedawanych wyrobów stanowi�: obudowy stacji kontenerowych i rozdzielnic nn i 
N.
Dane liczbowe dotycz�ce transakcji ZPUE S.A. z podmiotami powi�zanymi w 2002 r. przedstawiaj� si� 
nast�puj�co:
- warto�� zobowi�za� jednostek powi�zanych wobec jednostki dominuj�cej           - 4 920 tys. zł.
- warto�� nale�no�ci jednostki dominuj�cej od jednostek powi�zanych - 4 920 tys. zł.
- warto�� przychodów           - 9 229 tys. zł.
- warto�� kosztów - 9 229 tys. zł.

6. Zaci�gni�te kredyty, umowy po
yczki, por�czenia i gwarancji (wg terminów wymagalno�ci)

W obr�bie Grupy Kapitałowej ZPUE w 2002 roku zostały zawarte nast�puj�ce umowy kredytowe i umowy 
po�yczki:
• dnia 6 marca 2002 r. pomi�dzy ZPUE S.A. a Bankiem Zachodnim WBK Spółka Akcyjna 1 Oddział w 

Kielcach jako kredytodawc� została zawarta umowa o dewizowy kredyt obrotowy rewolwingowy w kwocie 
1 023 tys. EURO. Kredyt udzielony został na okres roku, tj. do dnia 6 marca 2003 r. Umowa powy�sza 
została zawarta w miejsce umowy kredytowej z dnia 7 marca 2001 r., której termin obowi�zywania upłyn�ł 
6 marca 2002 r. Kredyt przeznaczony był na finansowanie bie��cych potrzeb zwi�zanych z warunkami 
zaopatrzenia, produkcji i sprzeda�y. 

• dnia 12 wrze�nia 2002 r. pomi�dzy ZPUE S.A. a Powszechn� Kas� Oszcz�dno�ci Bank Polski Spółka 
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Akcyjna Oddział Centrum w J�drzejowie został podpisany Aneks Nr 6 do Umowy kredytu w walucie 
polskiej w rachunku bie��cym zawartej w dniu 15 wrze�nia 1999 r. Przedmiotem zawartego Aneksu jest 
przedłu�enie okresu wa�no�ci umowy kredytowej do dnia 11 wrze�nia 2003 r. 
rodki otrzymane z kredytu 
w kwocie do 5 000 tys. zł. zostan� przeznaczone na finansowanie bie��cych potrzeb.

Spółkom wchodz�cym w skład Grupy Kapitałowej ZPUE w 2002 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 2002 r. nie 
udzielił �adnych po�yczek.

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

W spółkach wchodz�cych w skład Grupy Kapitałowej ZPUE w roku 2002 nie zostały przeprowadzone nowych 
emisji papierów warto�ciowych.

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

Dla Grupy Kapitałowej ZPUE nie została opublikowana prognoza. 

10. Ocena zarz�dzania zasobami finansowymi

Poni�ej przeprowadzono analiz� wska�ników efektywno�ci działalno�ci gospodarczej Grupy Kapitałowej 
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%
We wszystkich wymienionych wska�nikach zyskowno�ci w 2002 r. zanotowano niewielki spadek w 
porównaniu z rokiem 2001. Spadek wska�ników rentowno�ci w 2002 roku wynikał w głównej mierze ze 
spadku dynamiki wzrostu przychodów w stosunku do dynamiki wzrostu kosztów, efektem czego był spadek 
zysku netto. 

Tabela 6. Wska�niki rentowno�ci Grupy Kapitałowej ZPUE 
Wyszczególnienie                                                               31.12.2001 r. 31.12.2002 r.
Stopa zwrotu z kapitałów własnych (ROE) 8,64% 5,93%
Stopa zwrotu z aktywów (ROA) 4,33% 3,02%
Rentowno�� sprzeda�y brutto 4,34% 3,13%
Rentowno�� sprzeda�y netto 3,01% 2,16%
	ródło: Zarz�d ZPUE S.A., na podstawie skonsolidowanych wyników i zmian w bilansie

Wska�niki płynno�ci
wska�nik płynno�ci bie��cej = (aktywa obrotowe / zobowi�zania krótkoterminowe)
wska�nik szybkiej płynno�ci = (aktywa obrotowe - zapasy/ zobowi�zania krótkoterminowe)
Wska�niki płynno�ci w 2002 roku w porównaniu do roku 2001 nadal pozostaj� na niskich poziomach. 
Wska�nik płynno�ci bie��cej utrzymuj�cy si� na poziomie 1,19 w roku 2002 uległ obni�eniu w stosunku      do 
roku 2001. Wska�nik ten nadal utrzymuje si� poni�ej zalecanego poziomu 2. Równie� poziom wska�nika 
szybkiej płynno�ci pozostaje poni�ej wzorcowego poziomu 1. Przyczyn pogorszenia wska�ników płynno�ci 
nale�y upatrywa� we wzro�cie warto�ci zobowi�za�, którego przyczyn� jest pozostaj�ca nadal na wysokim 
poziomie warto�� nakładów inwestycyjnych i konieczno�� korzystania z obcych kapitałów. 
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Tabela 7. Wska�niki płynno�ci Grupy Kapitałowej ZPUE 
Wyszczególnienie 31.12.2001 r. 31.12.2002 r.
Wska�nik płynno�ci bie��cej 1,26 1,19
Wska�nik szybkiej płynno�ci 0,96 0,89
	ródło: Zarz�d ZPUE S.A., na podstawie stanów w skonsolidowanym 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 2002 wska�niki 
zadłu�enia Grupy Kapitałowej uległy nieznacznej poprawie w stosunku do 2001 roku. Wpływ na to miał w 
głównej mierze relatywnie mniejszy wzrost wielko�ci zobowi�za� do przyrostu kapitału własnego i aktywów 
ogółem.

Tabela 8. Wska�niki zadłu�enia Grupy Kapitałowej ZPUE 
Wyszczególnienie 31.12.2001 r. 31.12.2002 r.
Wska�nik zadłu�enia aktywów 0,50 0,49
Wska�nik zadłu�enia kapitału własnego 1,00 0,96
	ródło: Zarz�d ZPUE S.A., na podstawie stanów w skonsolidowanym 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 
sprzeda�y) 
cykl �rodków pieni��nych = (rotacja nale�no�ci w dniach + rotacja zapasów w dniach - rotacja zobowi�za� 
krótkoterminowych w dniach)
W 2002 roku w niewielkim stopniu wydłu�ył si� cykl obrotu nale�no�ciami co �wiadczy o wydłu�aj�cym si� 
czasie zwrotu nale�no�ci za sprzedane wyroby. Jest to nast�pstwo pogarszaj�cej si� płynno�ci na co 
wskazywały wska�niki płynno�ci.   
Pozytywnym zjawiskiem jest natomiast spadek wska�nika czasu trwania jednego obrotu zapasów w dniach, 
który w 2002 roku zmniejszył si� o 7 dni w porównaniu z rokiem poprzednim. 
wiadczy to o utrzymywaniu w 
Grupie Kapitałowej mniejszych zapasów magazynowych, co zmniejsza warto�� zobowi�za� z tytułu zakupu 
zapasów. 
Wydłu�ył si� równie� w 2002 r. cykl rotacji zobowi�za� krótkoterminowych. Szybsze tempo wydłu�ania si� 
wykazuj� okresy rotacji zobowi�za� ni� rotacji nale�no�ci. Oznacza to, �e Spółka jest kredytowana przez 
swoich odbiorców, co jest konsekwencj� pogorszenia płynno�ci finansowej.
Cykl �rodków pieni��nych zmniejszył si� z poziomu 24 dni w 2001 roku do 14 w 2002, co jest zjawiskiem 
negatywnym.

Tabela 9. Wska�niki efektywno�ci gospodarowania Grupy Kapitałowej ZPUE
Wyszczególnienie 2001 2002
Cykl nale�no�ci w dniach 95 98
Cykl zapasów w dniach 44 37
Cykl zobowi�za� krótkoterminowych w dniach 115 126
Cykl �rodków pieni��nych 24 14
	ródło: Zarz�d ZPUE S.A., na podstawie skonsolidowanych wyników i zmian w bilansie

11. Ocena mo
liwo�ci realizacji zamierze� inwestycyjnych

Nakłady inwestycyjne na rok 2002 zostały zaplanowane w wysoko�ci 5 200 tys. zł. Faktyczna warto�� 
poniesionych nakładów inwestycyjnych w 2002 roku wyniosła 3 254 tys. zł. Inwestycje miały w wi�kszo�ci 
charakter inwestycji rzeczowych (3 169 tys. zł.). Na inwestycje niematerialne i prawne przeznaczona została 
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kwota 85 tys. zł. 
Wyszczególnienie zrealizowanych inwestycji przez poszczególne podmioty wchodz�ce w skład Grupy 
Kapitałowej ZPUE:
Podmiot Dominuj�cy:
1. zakup, budowa i modernizacja budynków i budowli             - 1 505 tys. zł.
2. zakup maszyn i urz�dze� - 1 075 tys. zł.
3. �rodki transportowe             -      91 tys. zł.
4. warto�ci niematerialne i prawne -      85 tys. zł.
5. pozostałe -    330 tys. zł.
Ogółem wydatki inwestycyjne             - 3 086 tys. zł.
Podmioty Zale�ne:
W roku 2002 spo�ród podmiotów zale�nych jedynie ZPUE GZE Sp. z o.o. i Elektroprodukcja - ZPUE Sp. z o.o. 
wykazały nakłady inwestycyjne.
Warto�� nakładów inwestycyjnych poniesionych przez ZPUE GZE Sp. z o.o. w roku sprawozdawczym 
wyniosła 97 tys. zł. Inwestycje miały charakter inwestycji rzeczowych zwi�zanych z:
1. modernizacj� budynków i budowli - 24 tys. zł.
2. zakupem maszyn i urz�dze� - 47 tys. zł.
3. �rodkami transportu - 26 tys. zł.
Podobnie nakłady inwestycyjne dokonane przez Elektroprodukcja - ZPUE Sp. z o.o. w roku 2002 miały 
charakter inwestycji rzeczowych i zwi�zane były z zakupem �rodków transportu na kwot� 71 tys. zł.

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

W roku 2002 spółki Grupy Kapitałowej osi�gn�ł niewiele wy�sze przychody ze sprzeda�y ni� w roku 2001. 
Spadek dynamiki wzrostu przychodów oraz znaczne zwi�kszenie warto�ci kosztów wpłyn�ło na obni�enie 
warto�ci wypracowanego zysku. Główn� przyczyn� tego zjawiska był wzrost w stosunku do roku poprzedniego 
kosztów finansowych. Na wzrost ten wpłyn�ły w głównej mierze zarówno zrealizowane ró�nice kursowe jak i 
ró�nice kursowe bilansowe zwi�zane z prowadzonymi kontami walutowymi oraz rozrachunkami.

13. Charakterystyka zewn�trznych i wewn�trznych czynników istotnych dla rozwoju Grupy Kapitałowej 
ZPUE, opis perspektyw rozwoju działalno�ci gospodarczej

Czynniki zewn�trzne

Sytuacja w energetyce
Czynnikiem zewn�trznym maj�cym najwi�kszy wpływ na rozwój Grupy Kapitałowej ZPUE jest sytuacja w 
polskiej energetyce, a w szczególno�ci w podsektorze dystrybucji energii, który jest głównym finalnym 
odbiorc� wyrobów.
Kondycja Grupy Kapitałowej jest �ci�le zwi�zana z przewidywanymi inwestycjami na modernizacj� 
istniej�cych i budow� nowych sieci przesyłowych �rednich i niskich napi��, gdzie zastosowanie maj� 
urz�dzenia produkowane przez podmioty wchodz�ce w jej skład.
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 
energetyczne. Pozyskanie odpowiednich �rodków na inwestycje mo�e zapewni� równie� prywatyzacja sektora. 

Czynniki wewn�trzne

Kadry
Pracownicy zatrudnieni w spółkach wchodz�cych w skład Grupy Kapitałowej ZPUE posiadaj� wysokie 
kwalifikacje i s� dobrze motywowani do wykonywania powierzonych im obowi�zków. W 2002 roku 
zako�czony został w Spółce program opcji mened�erskich dla kluczowej kadry kierowniczej wprowadzony w 
roku 1999. 
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Specjalizacja w zakresie produkcji
Działalno�� spółek jest wysoko wyspecjalizowana w produkcji urz�dze�, co zapewnia przewag� konkurencyjn� 
oraz pozwala na stosowanie nowoczesnych metod i pełne wykorzystanie maj�tku produkcyjnego, a w 
konsekwencji na znaczne obni�enie kosztów wytworzenia. W roku 2002 spółka dominuj�ca uruchomiła 
produkcj� na nowopowstałym wydziale prefabrykatów betonowych. Produkcja na tym wydziale przyczyni si� 
do obni�enia kosztów pozyskania komponentów betonowych. Ponadto w 2002 roku tak�e w jednostce 
dominuj�cej uruchomiono wydział monta�u stacji kontenerowych, który zwi�kszy zakres wykonywanych usług. 

Nowe wyroby
Du�ym atutem Grupy Kapitałowej jest stałe wdra�anie nowym produktów i technologii Produkcja tych 
wyrobów prowadzi do zmniejszenia uzale�nienia  od dostawców.

Inwestycje
W obr�bie Grupy Kapitałowej zamierza kontynuowa� realizacj� intensywnego programu inwestycyjnego. 
Inwestycje obejm� nakłady na rozbudow� potencjału produkcyjnego i wdro�enie nowych wyrobów oraz 
inwestycje kapitałowe.

Rozbudowa Grupy Kapitałowej
Obrana strategia przez spółk� dominuj�c� dla Grupy Kapitałowej ZPUE zakłada jej rozbudow�, 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. 
Efektem obranej strategii było utworzenie dwóch nowych spółek z udziałem kapitału zagranicznego w 
Jugosławii i Bułgarii. Powstanie tych spółek ma si� przyczyni�  do zwi�kszenia  sprzeda�y na tym terenie. 

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

Zarz�dzanie w spółkach wchodz�cych w skład Grupy Kapitałowej ZPUE w 2002 r. 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. 
W 2002 roku zapocz�tkowane zostały prace nad nowoczesnym programem komputerowym, który w 
przyszło�ci zast�pi dotychczas funkcjonuj�cy.  

15. Zmiany w składzie osób zarz�dzaj�cych i osób nadzoruj�cych Spółkami wchodz�cymi w skład Grupy 
Kapitałowej w ci�gu ostatniego roku obrotowego

W okresie sprawozdawczym nast�piły zmiany w składzie Zarz�du ZPUE S.A. 
Dnia 9 grudnia 2002 roku z pełnienia funkcji Członka Zarz�du zrezygnował Pan Kazimierz Grabiec. Funkcj� 
jego obj�ł odwołany z funkcji Prokurenta Pan Tomasz St�pie�. 
Uchwał� Rady Nadzorczej z dnia 9 grudnia 2002 roku ZPUE S.A. powołano na Członka Zarz�du Dyrektora ds. 
Techniczno-Produkcyjnych Pana Tomasza St�pnia oraz udzielono Prokury Panu Kazimierzowi Grabcowi. 
W efekcie wprowadzonych zmian skład Zarz�du ZPUE S.A. na dzie� 31.12.2002 r. przedstawiał si� 
nast�puj�co:
• Bogusław Wypychewicz - Prezes Zarz�du, Dyrektor Generalny
• Ryszard Iwa�czyk - Członek Zarz�du, Dyrektor ds. Finansowo-Handlowych
• Tomasz St�pie� - Członek Zarz�du, Dyrektor ds. Techniczno-Produkcyjnych
Prokurenci:
• Piotr Zawadzki - Szef Produkcji
• Kazimiera Wawrzykowska - Główny Ksi�gowy
• Kazimierz Grabiec - Szef Biura Zarz�du
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W roku 2002 nast�piły tak�e zmiany w składzie Zarz�du Zakładu Produkcji Urz�dze� Elektrycznych - GZE Sp. 
z o.o. w Gliwicach, podmiotu zale�nego. Dnia 8 kwietnia 2002 roku został odwołany z funkcji Prezesa Zarz�du 
Pan Andrzej W�grzyn. Funkcj� jego obj�ł odwołany z funkcji Wiceprezesa Zarz�du Pan Damian Asztabski.
Dnia 14 maja 2002 roku zostali powołani prokurenci ZPUE GZE Sp. z o.o.:
• Joanna Baran - Główny Ksi�gowy
• Mladen Ditchev - Kierownik Oddziału Produkcji
• Grzegorz Szota - Kierownik Oddziału Remontów i Pomiarów.

Zarz�d ZPUE Bułgaria Sp. z o.o. w Bułgarii, podmiotu zale�nego, w okresie sprawozdawczym 2002 r. stanowił 
Wlado Lazarow Nustorow, b�d�cy Prezesem Zarz�du spółki. 

Zarz�d Elektroprodukcja - ZPUE Sp. z o.o. w Jugosławii, podmiotu zale�nego, w okresie od dnia 7 lutego do 
dnia 31 grudnia 2002 r. był jednoosobowy, reprezentowany przez Stevo Steranko, pełni�cego funkcj� Dyrektora 
spółki.

Skład Rady Nadzorczej ZPUE S.A. w 2002 roku nie uległ zmianie. Wg stanu na dzie� 31 grudnia 2002 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.

Rada Nadzorcza ZPUE - GZE Sp. z o.o. w Gliwicach w 2002 roku działała w nast�puj�cym składzie:
• Bogusław Wypychewicz - Przewodnicz�cy Rady Nadzorczej
• Małgorzata Wypychewicz - Zast�pca Przewodnicz�cego Rady Nadzorczej
• Jolanta Pol - Członek Rady Nadzorczej.

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

Wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej ZPUE S.A.
Ł�czna warto�� wynagrodze� i nagród członków Rady Nadzorczej, otrzymanych w roku obrotowym 2002       z 
tytułu pełnienia funkcji członków Rady Nadzorczej Spółki wyniosła: 231 tys. zł, a z uwzgl�dnieniem 
wynagrodze� z tytułu umów o prac� członków Rady Nadzorczej b�d�cych pracownikami Spółki: 476 tys. zł. 
Ponadto wypłacano wynagrodzenie jednemu z członków Rady za sprawowanie stałego nadzoru nad 
działalno�ci� Spółki, którego suma wyniosła: 272 tys. zł.

Wynagrodzenia członków Zarz�du i Prokurentów ZPUE S.A.
Ł�czna warto�� wynagrodze� i nagród członków Zarz�du i Prokurentów, otrzymanych w roku obrotowym 2002 
z tytułu pełnienia funkcji członków Zarz�du i Prokurentów, wyniosła 1 720 tys. zł. 
Członkowie Zarz�du i Prokurenci nie otrzymali w 2002 roku od Spółki wynagrodze� z innego tytułu.

Wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej ZPUE GZE Sp. z o.o. w Gliwicach
Ł�czna warto�� wynagrodze� i nagród członków Rady Nadzorczej, otrzymanych w roku obrotowym 2002 z 
tytułu pełnienia funkcji członków Rady Nadzorczej wyniosła: 100 tys. zł.

Wynagrodzenia członków Zarz�du i Prokurentów ZPUE GZE Sp. z o.o. w Gliwicach
Ł�czna warto�� wynagrodze� i nagród członków Zarz�du i Prokurentów, otrzymanych w roku obrotowym 2002 
wyniosła: 173 tys. zł.
Członkowie Zarz�du i Prokurenci nie otrzymali w 2002 roku wynagrodze� z innego tytułu.
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17. Warto�	 niespłaconych po
yczek, gwarancji i por�cze� udzielonych osobom zarz�dzaj�cym i 
nadzoruj�cym oraz ich osobom bliskim

W roku 2002 spółki tworz�ce Grup� Kapitałow� nie udzieliły �adnych por�cze� oraz gwarancji. 

18. Akcje Spółki i jednostek Grupy Kapitałowej w posiadaniu osób zarz�dzaj�cych i nadzoruj�cych wg 
stanu na dzie� 6.06.2003 r.

Akcje ZPUE S.A. b�d�ce w posiadaniu osób nadzoruj�cych wg stanu na dzie� 6.06.2003 r. 
 Akcjonariusz Stan na 6.06.2003 r.

Liczba i rodzaj akcji
Małgorzata Wypychewicz 239 990 akcji imiennych uprzywilejowanych serii A, 
                                                           500 akcji zwykłych na okaziciela,   
                                                      13 400 akcji zwykłych na okaziciela serii E,
Henryka Grzybek        10 akcji imiennych uprzywilejowanych serii A,  
                                                           100 akcji zwykłych na okaziciela, 
Andrzej Grzybek    1 329 akcji zwykłych na okaziciela serii E,   
                                                           100 akcji zwykłych na okaziciela. 

Udziały ZPUE GZE Sp. z o.o. b�d�ce w posiadaniu osób zarz�dzaj�cych wg. stanu na dzie� 6.06.2003 r.
 Udziałowiec  Stan na 6.06.2003 r.

Liczba i rodzaj udziałów
Damian Asztabski 1 udział

  Osoby zarz�dzaj�ce nie posiadaj� na dzie� 6.06.2003 r. akcji ZPUE S.A. 

Akcje, b�d�ce w posiadaniu osób zarz�dzaj�cych wg stanu na dzie� 06.06.2003 r.
Akcjonariusz Stan na 6.06.2003 r.

Liczba i rodzaj akcji
Bogusław Wypychewicz               360 000 akcji imiennych uprzywilejowanych serii A,     
                                                     118 632  akcji zwykłych na okaziciela,   
                                                         8 292 akcji zwykłych na okaziciela serii E, 
Kazimierz Grabiec                           5 928 akcji zwykłych na okaziciela serii E,  
                                                            300 akcji zwykłych na okaziciela, 
Ryszard Iwa�czyk                            5 538 akcji zwykłych na okaziciela serii E, 
                                                            300 akcji zwykłych na okaziciela, 
Piotr Zawadzki                                 4 878 akcji zwykłych na okaziciela serii E,  
                                                            300 akcji zwykłych na okaziciela,
Kazimiera Wawrzykowska               4 488 akcji zwykłych na okaziciela serii E,      
                                                            300 akcji zwykłych na okaziciela, 
 Tomasz St�pie�                                         4 164 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� 6 czerwca 2003 roku s� Pa�stwo Małgorzata i Bogusław Wypychewicz. 

Akcjonariusz Liczba i rodzaj akcji                                          % akcji      Liczba głosów           % głosów
Bogusław Wypychewicz 360 000 akcji imiennych uprzywilejowanych serii A, 
                                       118 632  akcji zwykłych na okaziciela,  
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                                           8 292 akcji zwykłych na okaziciela serii E,         44,21%  1 926 924              55,03%
 Małgorzata Wypychewicz 239 990 akcji imiennych uprzywilejowanych serii A, 
                                                 500 akcji zwykłych na okaziciela,  
                                             13 400 akcji zwykłych na okaziciela serii E,   23,05%  1 213 850             34,67%

20. Umowy, w wyniku których mog� w przyszło�ci nast�pi	 zmiany w proporcjach posiadanych akcji 
przez dotychczasowych akcjonariuszy

Dnia 7 grudnia 2001 r. ZPUE S.A. nabyło w pakietowej transakcji pozasesyjnej 83 385 sztuk akcji własnych. 
Celem nabycia akcji było zaoferowanie ich nabycie pracownikom lub osobom zatrudnionym w Spółce przez 
okres co najmniej 3 lat. Do dnia 6 czerwca 2003 r. powy�sze akcje nie zostały jeszcze zaoferowane 
pracownikom.

20. Kierunki rozwoju Grupy Kapitałowej 
Polityka rozwoju grupy kapitałowej ZPUE zakłada rozszerzenie jej o nowe podmioty zale�ne. Ponadto Grupa 
Kapitałowa zmierza w kierunku pozyskiwania do współpracy nowych biur projektowych oraz firm 
wykonawczych, jak równie� planuje dalsz� rozbudow� sieci przedstawicielstw handlowych na terenie kraju i 
poza jego granicami.

Włoszczowa, 6 czerwca 2003 r.

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

Ryszard Iwa�czyk - Członek Zarz�du              ....................................................

Tomasz St�pie� - Członek Zarz�du              ....................................................

Kazimiera Wawrzykowska - Główny Ksi�gowy .......................................................


