ZPUE S.A. we Włoszczowie

Komentarz Zarz du
Zakładu Produkcji Urz dze Elektrycznych B. Wypychewicz S.A.
na temat działalno ci gospodarczej Spółki w 2005 roku
oraz zasad sporz dzenia rocznego sprawozdania finansowego
Zakład Produkcji Urz dze Elektrycznych B. Wypychewicz Spółka Akcyjna został wpisany do rejestru
handlowego i rozpocz ł działalno w dniu 7 stycznia 1997 r.
Rok 2005 był kolejnym rokiem działalno ci ZPUE S.A. w formie spółki akcyjnej, okresem dynamicznego
rozwoju przedsi biorstwa. Dzi ki bardzo dobrej koniunkturze w gospodarce przychody ze sprzeda y oraz sam
wynik były rekordowo wysokie. Wzmocniła si równie pozycja ZPUE S.A. jako lidera rynku.
Wzrost sprzeda y, stałe wdra anie do produkcji nowych wyrobów, a tak e rozwijaj cy si obszar działania
Spółki miał bezpo redni wpływ na podejmowane decyzje o zakupach nowych maszyn i urz dze oraz
rozbudowie obiektów produkcyjnych. Decyzje te spowodowały zwi kszenie warto ci aktywów trwałych.
Na wzrost warto ci aktywów trwałych znacz cy wpływ miało przekazanie do u ytkowania budynków i budowli
oraz rozbudowa zaplecza technicznego.
Aktywa trwałe na dzie 31 grudnia 2005 r. wyniosły 37.866.156,62 zł., o 22,7% wi cej ni na 31 grudnia
2004 r. Aktywa obrotowe natomiast na koniec 2005 r. wyniosły 54.001.772,88 zł., odpowiednio o 20,0% wi cej
ni 31 grudnia 2004 r.
Kapitał własny Spółki na 31 grudnia 2005 r. wyniósł 45.866.713,10 zł., co oznacza wzrost o 23,0% w stosunku
do ko ca 2004 r. Wzrost kapitału własnego to efekt przede wszystkim wysokiego wyniku netto roku 2005.
Zobowi zania długoterminowe na dzie 31 grudnia 2005 r. były równe 5.049.169,74 zł. Warto ta stanowiła
113,9% zobowi za długoterminowych pozostaj cych do spłaty na koniec 2004 roku. Zobowi zania
krótkoterminowe i fundusze specjalne w analizowanym okresie wzrosły do kwoty 39.120.715,05 zł., czyli
o 11,2% w stosunku do stanu z grudnia 2004 r.
W strukturze aktywów najwi kszy udział miały: rzeczowy maj tek trwały (33,8% sumy aktywów na 31 grudnia
2005 r.), nale no ci krótkoterminowe oraz zapasy (odpowiednio 46,5% i 10,7% sumy aktywów).
Pozycjami o najwi kszym udziale w pasywach na 31 grudnia 2005 r. były: kapitał własny oraz zobowi zania
krótkoterminowe, z udziałem w pasywach na poziomie odpowiednio: 49,9% i 42,6%.
Suma bilansowa na dzie 31.12.2005 r. wyniosła 91.867.929,50 zł. Oznacza to wzrost o 21,1% w porównaniu
z ko cem 2004 r.
Porównuj c wyniki prowadzonej działalno ci gospodarczej nale y podkre li , e systematycznie na przestrzeni
lat działalno ci Spółki wzrastały przychody ze sprzeda y produktów, towarów, materiałów i usług, które
w 2005 r. wyniosły 139.522.478,55 zł. Wzrosły one w roku 2005 w porównaniu do roku 2004 o 20,1%.
Koszty sprzedanych produktów, towarów, materiałów i usług osi gn ły w 2005 r. warto : 110.097.220,10 zł.
o 19,0% wi cej ni w 2004 r. Dynamika kosztów podstawowej działalno ci była zatem ni sza ni odpowiadaj ca
jej dynamika przychodów.
Zysk na działalno ci operacyjnej w 2005 r. wyniósł 11.126.399,49 zł. co stanowiło wzrost o 48,5%
w porównaniu z rokiem 2004. Zysk brutto w 2005 r. wyniósł 10.684.812,87 zł., co stanowiło wzrost o 42,1%
w porównaniu do warto ci zysku brutto wypracowanego w roku 2004, natomiast zysk netto osi gn ł warto
8.587.544,32 zł., o 42,2% wi cej ni rok wcze niej.
W 2005 r. na inwestycje przeznaczona została kwota 7.753 tys. zł. Miały one w wi kszo ci charakter inwestycji
rzeczowych. Planowane nakłady inwestycyjne w roku 2006 szacowane s na ok. 15.000 tys. zł.
W roku 2006 r. i w latach nast pnych Spółka nadal ma zamiar umacnia swoj pozycj na rynku dostawców
urz dze dla energetyki. Do wiadczenie pracowników Spółki oraz wymogi stawiane przez rynek owocuj
corocznie wdra aniem nowych wyrobów do produkcji.
W 2005 r. Spółka wdro yła do produkcji nast puj ce wyroby:
• rozł cznik SN w izolacji SF6 do rozdzielnic w izolacji powietrznej,
• MRw-bpp – typoszereg stacji transformatorowych ze cianami oddzielenia przeciwpo arowego z obsług
wewn trzn ,
• Mzb1 – stacj transformatorow ze cianami oddzielenia przeciwpo arowego z obsług zewn trzn ,
• rozdzielnic SN z zastosowaniem rozł cznika w izolacji SF6,
• typoszereg dwutransformatorowych stacji w obudowie betonowej z obsług zewn trzn .
W 2006 r. prowadzone b d prace nad nast puj cymi projektami:
• nap d silnikowy do rozł cznika w izolacji powietrznej,
• nap d silnikowy do rozł cznika w izolacji gazu SF6,
• typoszereg rozdzielnic w izolacji SF6 (RMU),
• rozł cznik napowietrzny w izolacji SF6,
• rozdzielnica w izolacji SF6 z wył cznikiem,
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rozł cznik w izolacji powietrznej na napi cie 17,5kV.
Potwierdzeniem doskonałej jako ci produkowanych wyrobów oraz licz cej si na rynku marki jest posiadany
certyfikat ISO 9001 wydany przez RW TUV Polska Sp. z o.o., a tak e uzyskane liczne atesty oraz nagrody
i wyró nienia za produkty.
Podobnie jak w latach ubiegłych, drog zmierzaj c do dalszego dynamicznego rozwoju Spółki ma by rozwój
organizacyjny i technologiczny przedsi biorstwa. Zakładany jednocze nie ilo ciowy wzrost zapotrzebowania
rynku na produkty ZPUE S.A., powinien zapewni znaczne realne przyrosty uzyskiwanych wyników
finansowych.
•

1. Podstawowe produkty
ZPUE S.A. jest producentem urz dze elektroenergetycznych do przesyłu energii. Asortyment produkowanych
wyrobów obejmuje:
• kontenerowe stacje transformatorowe,
• rozdzielnice redniego napi cia,
• rozdzielnice niskiego napi cia,
• słupowe stacje transformatorowe,
• rozł czniki i odł czniki redniego napi cia,
• konstrukcje energetyczne.
Kluczow pozycj sprzeda y Spółki s kontenerowe stacje transformatorowe. Słu one do przesyłu energii
rednich i niskich napi . Obudowy tych stacji wykonane s z betonu lub aluminium.
Istotnym asortymentem s rozdzielnice redniego i niskiego napi cia, b d ce elementem wyposa enia stacji
transformatorowych. Rozdzielnice słu do przesyłu energii, stanowi zabezpieczenie urz dze elektrycznych
przed skutkami zwar i przepi .
Spo ród poszczególnych asortymentów w sprzeda y ogółem najwi kszy udział miały:
• kontenerowe stacje transformatorowe (39,0%),
• rozdzielnice redniego i niskiego napi cia (15,0%),
• urz dzenia i wyroby do budowy energetycznych linii napowietrznych: słupowe stacje transformatorowe,
rozdzielnice stacyjne, stanowiska słupowe, konstrukcje energetyczne oraz rozł czniki i odł czniki (ł cznie
20,0%).
Szczegółow struktur sprzeda y ZPUE S.A. przedstawia Tabela 1.
Tabela 1. Struktura sprzeda y Spółki w 2005 r.
Lp.

Wyszczególnienie

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

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

Ilo
678
233
1.102
850
845
1.077
31.853
2.482
4.880
385
6.921
3.550
-

Warto
(w tys. zł)
103.117
53.893
9.024
11.985
3.863
3.462
3.601
2.819
3.442
11.028
17.286
4.129
7.711
504
222
4.720
19.120
139.523

Udział
w sprzeda y
73,9%
38,6%
6,4%
8,6%
2,8%
2,5%
2,6%
2,0%
2,5%
7,9%
12,4%
2,9%
5,5%
0,4%
0,2%
3,4%
13,7%
100,0%

Sprzeda ZPUE S.A. w 2005 r. osi gn ła warto 139.523 tys. zł. Na sprzeda t składały si nast puj ce grupy
asortymentowe: sprzeda produktów 103.117 tys. zł. (73,9% sprzeda y Spółki), sprzeda towarów i materiałów
17.286 tys. zł. (12,4%) oraz sprzeda usług 19.120 tys. zł. (13,7%).
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Warto sprzeda y produktów, usług, towarów i materiałów wzrosła w 2005 r. w stosunku do roku 2004
o 20,1 %. Sprzeda produktów w 2005 roku wzrosła o 23,9 % w porównaniu z 2004 rokiem. W strukturze
sprzeda y w 2005 roku równie nast pił wzrost procentowego udziału sprzeda y produktów (o 2,3 %)
w sprzeda y ogółem. Wzrosła równie sprzeda usług (o 49,4 %), a jej udział w sprzeda y ogółem był wi kszy
o 2,7 %. Natomiast zmniejszeniu, w porównaniu z rokiem 2004, uległa o 14,3 % sprzeda towarów i materiałów.
Jej udział w sprzeda y ogółem był mniejszy o 5,0 %.
Tabela 2. zawiera zmiany w strukturze sprzeda y ZPUE S.A. w 2005 r.
Tabela 2. Zmiany w strukturze sprzeda y Spółki w 2005 r. w porównaniu do 2004 r.
Lp.

2004 r.

Wyszczególnienie

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

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

Ilo

470
216
1.201
769
813
1.138
25.396
1.985
5.196
449
5.832
3.170
-

Warto
(w tys. zł)
83.223
37.970
7.544
16.061
3.388
3.251
3.271
1.930
2.118
7.690
20.179
4.393
9.068
383
198
6.137
12.796
116.198

2005 r.
Udział w
sprzeda y
71,6%
32,7%
6,5%
13,8%
2,9%
2,8%
2,8%
1,7%
1,8%
6,6%
17,4%
3,8%
7,8%
0,3%
0,2%
5,3%
11,0%
100,0%

Ilo

678
233
1.102
850
845
1.077
31.853
2.482
4.880
385
6.921
3.550
-

Warto
(w tys. zł)
103.117
53.893
9.024
11.985
3.863
3.462
3.601
2.819
3.442
11.028
17.286
4.129
7.711
504
222
4.720
19.120
139.523

Udział w
sprzeda y
73,9%
38,6%
6,4%
8,6%
2,8%
2,5%
2,6%
2,0%
2,5%
7,9%
12,4%
2,9%
5,5%
0,4%
0,2%
3,4%
13,7%
100,0%

Sprzeda ZPUE S.A. podlega wahaniom sezonowym. W 2005 roku 37,8% sprzeda y, przypadało
na IV kwartał. Sytuacja ta wynika ze specyfiki podsektora przesyłu energii, gdzie wi ksza cz
inwestycji jest
dokonywana pod koniec roku. Zjawiskiem pozytywnym jest jednak wzrost warto ci sprzeda y netto w ka dym
z kwartałów 2005 roku w porównaniu z rokiem 2004. Ponadto w I półroczu 2005 roku przychody ze sprzeda y
utrzymano na poziomie 35% rocznej sprzeda y. wiadczy to o pozytywnym zjawisku przesuwania sprzeda y
na pierwsze kwartały roku, co w efekcie zmniejsza ryzyko pogarszania wyników finansowych w tych okresach.
Struktura sprzeda y w 2005 r. w uj ciu kwartalnym pozostała w podobnej proporcji jak w 2004 roku, gdy
udziały procentowe poszczególnych składników sprzeda y uległy jedynie niewielkim zmianom w porównaniu
z rokiem 2004. Sytuacj t przedstawia Tabela 3.
Tabela 3. Kwartalny udział poszczególnych grup asortymentowych w sprzeda y rocznej
I kwartał
II kwartał
III kwartał
Lp.
Wyszczególnienie
2004 r.
2005 r.
2004 r.
2005 r.
2004 r.
2005 r.
1. Sprzeda produktów
10,3%
9,2%
15,5%
15,5%
21,4%
21,2%
2. Sprzeda materiałów
2,5%
2,2%
4,3%
3,4%
4,5%
3,1%
3. Sprzeda usług
1,6%
1,7%
2,8%
3,0%
2,4%
2,9%
SPRZEDA OGÓŁEM
14,4%
13,1%
22,6%
21,9%
28,3%
27,2%
ródło: Zarz d ZPUE S.A.

Sprawozdanie z działalno ci Spółki za 2005 r.

IV kwartał
2004 r. 2005 r.
24,5%
28,0%
6,1%
3,9%
4,1%
5,9%
34,7%
37,8%
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Tabela 4. Zmiany ilo ciowe i warto ciowe asortymentu sprzeda y w ci gu 2005 r.
Lp.
I.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
II.
1.
2.
3.
4.
5.
III.

Wyszczególnienie

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

I kwartał
Ilo
70
29
109
171
117
221
5.290
475
934
86
1.501
502
-

Warto
(w tys. zł)
12.798
5.581
1.169
1.509
786
474
755
428
733
1.363
3.035
837
1.247
116
34
801
2.394
18.227

II kwartał
Ilo
133
51
251
184
212
279
7.189
544
1.173
103
1.613
1.061
-

Warto
(w tys. zł)
21.687
10.145
1.881
3.473
839
853
834
733
838
2.091
4.725
981
2.155
116
60
1.413
4.163
30.575

III kwartał
Ilo
220
59
191
213
226
282
7.858
692
993
97
1.716
839
-

Warto
(w tys. zł)
29.579
17.103
2.194
2.609
969
947
967
645
847
3.298
4.021
880
1.783
122
59
1.563
4.407
38.007

IV kwartał
Ilo
255
94
551
282
290
295
11.516
771
1.780
99
2.091
1.148
-

Warto
(w tys. zł)
39.053
21.064
3.779
4.394
1.270
1.188
1.045
1.013
1.024
4.276
5.504
1.431
2.526
151
70
1.326
8.155
52.713

2. Rynki zbytu, ródła zaopatrzenia, uzale nienie od odbiorców i dostawców
Tabela 5. prezentuje zmiany w grupach odbiorców, jakie dokonały si w 2005 r. w porównaniu z rokiem 2004.
Zjawiskiem pozytywnym jest wzrost w roku 2005 w porównaniu z rokiem 2004 zakupów dokonywanych przez
wykonawców robót energetycznych (o 19,4 %), hurtownie (o 2,4 %), zakłady energetyczne (o 26,5 %) oraz
inwestorów indywidualnych (o 48,2 %). Spadek odnotowano jedynie w sprzeda y wyrobów dla przemysłu
(o 44,2 %).
Tabela 5. Struktura sprzeda y ZPUE S.A. w 2004 i 2005 roku wg grup odbiorców
Udział w sprzeda y
Wyszczególnienie
za 2004 r.
Wykonawcy robót energetycznych
35,7%
Hurtownie
24,4%
Zakłady energetyczne
18,1%
Inwestorzy
14,1%
Przemysł
7,7%
ródło: Zarz d ZPUE S.A.

Udział w sprzeda y
za 2005 r.
37,3%
21,8%
20,0%
18,3%
2,6%

W strukturze sprzeda y ZPUE S.A. w 2005 r. wg rynków zbytu, dominowała sprzeda krajowa – razem
wyniosła ona 126.139 tys. zł, co stanowiło 90,4 % ogółu sprzeda y. Warto eksportu bezpo redniego osi gn ła
odpowiednio: 13.384 tys. zł i 9,6 % ogółu sprzeda y. Eksport dotyczył przede wszystkim sprzeda y stacji
kontenerowych na rynek rosyjski, esto ski, słowacki, białoruski, łotewski, rumu ski, czeski, litewski oraz
niemiecki.
Prowadzona polityka zaopatrzeniowa oparta jest na współpracy z dostawcami wiarygodnymi, o stabilnej pozycji.
Z dostawcami strategicznymi Spółka zawarła umowy o współpracy reguluj ce wszelkie prawa i obowi zki obu
stron. W 2005 roku kontynuowano działania zmierzaj ce do obni enia kosztów zakupu oraz utrzymaniu
wła ciwego poziomu zaopatrzenia materiałowego. Zakupy materiałów dokonywane s na rynku Unii
Europejskiej, w przewa aj cej cz ci na rynku krajowym. Spółka nie jest uzale niona, w znacz cym stopniu,
od adnego z dostawców.
3. Znacz ce umowy dla działalno ci Spółki
W 2005 roku Zakład Produkcji Urz dze Elektrycznych B. Wypychewicz Spółka Akcyjna we Włoszczowie
zawarł nast puj ce umowy, spełniaj ce kryterium znacz cych umów:
• W dniu 29 czerwca 2005 roku pomi dzy ZPUE S.A., jako kredytobiorc , a Bankiem Zachodnim WBK
Spółka Akcyjna we Wrocławiu, jako kredytodawc , podpisany został Aneks Nr 2 do Umowy o wielowalutow
lini kredytow nr 2040/030/04 z dnia 30.06.2004 r. na ł czn kwot 6.676.542,20 zł.
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Przedmiotem zawartego Aneksu było przedłu enie okresu wa no ci Umowy kredytowej do dnia 30 czerwca
2006 roku.
Zgodnie z warunkami umowy kredytobiorca mo e nadal zaci ga zobowi zania w walutach wykorzystania
w nast puj cych kwotach:
a. waluta – PLN, do kwoty 2.000.000,00 PLN,
b. waluta – EUR, do kwoty 1.023.000,00 EUR.
Kredyt o wielowalutow lini kredytow przeznaczony jest na finansowanie bie cej działalno ci gospodarczej.
• Dnia 20 lipca Spółka powzi ła informacj dotycz c podpisania Umowy z AS Latvenergo (Energetyka
Łotewska) z siedzib w Rydze na dostaw 50 kontenerowych stacji transformatorowych.
Umowa przewidywała dostaw 50 kontenerowych stacji transformatorowych, która była realizowana do ko ca
2005 roku. Ogóln warto kontraktu Spółka oszacowała na 3.000 tys. zł. Wcze niej realizowana była dostawa
12 stacji na kwot 700 tys. zł. Umowa przewidywała mo liwo przedłu enia okresu jej obowi zywania
i realizacji podobnych dostaw w nast pnych latach.
• Dnia 25 lipca 2005 r. Spółka powzi ła informacj o podpisaniu Umowy z firm Osauhing Piperon
z siedzib w Karu w Estonii na dostaw 105 kontenerowych stacji transformatorowych w obudowach
betonowych. Umowa przewidywała dostaw 105 kontenerowych stacji transformatorowych, której okres
realizacji okre lono na jeden rok od momentu podpisania umowy do dnia 25 lipca 2006 roku. Ogóln warto
kontraktu Zarz d ZPUE S.A. oszacował na 11.500 tys. zł.
• Dnia 29 lipca 2005 r. pomi dzy ZPUE S.A., jako kredytobiorc , a Powszechn Kas Oszcz dno ci Bank
Polski Spółka Akcyjna w Warszawie Regionalny Oddział Korporacyjny w Krakowie Centrum Korporacyjne
w J drzejowie, jako kredytodawc , została podpisana Umowa nr 202-129/2/II/9/2005 kredytu w rachunku
kredytowym w walucie polskiej na przedsi wzi cie inwestycyjne.
rodki otrzymane z kredytu w kwocie 3.000 tys. zł. zostały przeznaczone na finansowanie i refinansowanie
zadania inwestycyjnego polegaj cego na budowie i rozbudowie hal oraz zakupie maszyn i urz dze . Kredyt
udzielony został na okres od 29 lipca 2005 r. do dnia 28 lipca 2008 r.
Kwota wykorzystanego kredytu jest oprocentowana w stosunku rocznym, według zmiennej stopy procentowej.
Stopa procentowa równa jest wysoko ci stawki referencyjnej powi kszonej o mar banku. Stawka referencyjna
ma charakter zmienny w umownym okresie kredytowania. Stawka referencyjna oparta jest o stawk WIBOR
1M. Mar a banku jest stała w umownym okresie kredytowania. Zabezpieczeniem wierzytelno ci banku
wynikaj cym z niniejszej Umowy s : hipoteka zwykła na nieruchomo ci, hipoteka kaucyjna na nieruchomo ci,
zastaw rejestrowy na maszynach i urz dzeniach b d cych przedmiotem kredytowania wraz z cesjami polis
ubezpieczeniowych oraz weksel in blanco.
• Dnia 16 sierpnia 2005 r. została zawarta Umowa – Kontrakt warto ciowy nr 4400005103 pomi dzy
STOEN S.A. z siedzib w Warszawie (nale cy do Grupy RWE) a ZPUE S.A.
Przedmiotem Umowy było ustalenie zasad współpracy w ramach realizacji przez ZPUE S.A. dostaw
kompletnych kontenerowych stacji transformatorowych oraz ich monta u. Umowa weszła w ycie z dniem jej
podpisania, okres wa no ci okre lono na 3 lata z mo liwo ci przedłu enia. Zarz d ZPUE S.A. oszacował
warto zakupów dokonanych na podstawie powy szej Umowy osi gnie warto ok. 7.500 tys. zł.
• Dnia 9 wrze nia 2005 r. pomi dzy ZPUE S.A., jako kredytobiorc , a Powszechn Kas Oszcz dno ci Bank
Polski Spółka Akcyjna w Warszawie, Regionalny Oddział Korporacyjny w Krakowie Centrum Korporacyjne
w J drzejowie, jako kredytodawc , został podpisany Aneks Nr 10 do Umowy kredytu w walucie polskiej
w rachunku bie cym nr 270-1-2/RB/1999 z dnia 15 wrze nia 1999 roku na ł czn kwot 5.000 tys. zł.
Przedmiotem podpisanego Aneksu było przedłu enie okresu wa no ci Umowy kredytowej do dnia 8 wrze nia
2006 roku oraz podwy szenie warto ci kredytu do kwoty 7.000 tys. zł.
rodki pochodz ce z przedmiotowego kredytu przeznaczone s na finansowanie bie cych zobowi za Spółki
wynikaj cych z wykonywanej działalno ci.
W porównaniu z dotychczasowymi warunkami zmianie uległo zabezpieczenie niniejszego kredytu poprzez
dodanie hipoteki kaucyjnej do kwoty 2.000 tys. zł. na nieruchomo ci. Pozostałe warunki pozostały bez zmian.
• Zawarte umowy ubezpieczenia:
W 2005 roku ZPUE S.A. zawarła Umowy ubezpieczenia w zakresie ryzyk podstawowych zabezpieczaj ce
maj tek Spółki, tj.: nieruchomo ci, rodki obrotowe oraz maszyny i urz dzenia z firmami PZU S.A.,
Allianz S.A., Warta S.A. oraz Generali S.A.. Ponadto Spółka posiada ubezpieczenie w zakresie
odpowiedzialno ci cywilnej w zwi zku z prowadzon działalno ci gospodarcz , jak równie OC produktu.
Wszystkie wymienione umowy zostały zawarte na okres jednego roku.
4. Powi zania organizacyjne i kapitałowe, inwestycje
Spółka ZPUE S.A. nie jest powi zana z adn inn spółk kapitałow . Na dzie 31.12.2005 r. ZPUE S.A.
posiada 28 udziałów w Przedsi biorstwie Aparatów i Konstrukcji Energetycznych ZMER Sp. z o.o. w Kaliszu,
które uprawniaj do oddania 28 głosów na Zgromadzeniu Wspólników co stanowi 3,92% ogólnej liczby głosów.

Sprawozdanie z działalno ci Spółki za 2005 r.

ZPUE S.A. we Włoszczowie
5. Transakcje z podmiotami powi zanymi
W trakcie roku 2005 Spółka ZPUE S.A. nie zawarła transakcji z podmiotami powi zanymi. Natomiast w trakcie
roku 2004 pomi dzy ZPUE S.A., jako po yczkobiorc a Panem Bogusławem Wypychewiczem, jako
po yczkodawc została zawarta Umowa po yczki na kwot 1.300.000,00 zł. Umowa została zawarta na okres
od dnia 27 grudnia 2004 roku do dnia 26 grudnia 2007 roku.
Spółka zaci gn ła przedmiotow po yczk w celu sfinansowania bie cych potrzeb zwi zanych z prowadzon
działalno ci gospodarcz . Niniejsza form finansowania działalno ci uzasadnia fakt korzystnych warunków,
na jakich zostały pozyskane rodki finansowe. Po yczka oprocentowana jest według stawki WIBOR
dla jednomiesi cznych depozytów mi dzybankowych w PLN powi kszonej o 0,9 punktu procentowego.
Ponadto przedmiotowa Umowa nie przewiduje adnych form jej zabezpieczenia, co zwalnia Spółk
od ponoszenia dodatkowych kosztów zwi zanych z zaci gni t po yczk .
6. Zaci gni te kredyty, umowy po yczki, por czenia i gwarancji (wg terminów wymagalno ci)
Zakład Produkcji Urz dze Elektrycznych B. Wypychewicz Spółka Akcyjna we Włoszczowie zawarł w 2005
roku nast puj ce umowy kredytowe i umowy po yczki:
• W dniu 29 czerwca 2005 roku pomi dzy ZPUE S.A., jako kredytobiorc , a Bankiem Zachodnim WBK
Spółka Akcyjna we Wrocławiu, jako kredytodawc , podpisany został Aneks Nr 2 do Umowy o wielowalutow
lini kredytow nr 2040/030/04 z dnia 30.06.2004 r. na ł czn kwot 6.676.542,20 zł. Przedmiotem zawartego
Aneksu było przedłu enie okresu wa no ci Umowy kredytowej do dnia 30 czerwca 2006 roku.
Zgodnie z warunkami umowy kredytobiorca mo e nadal zaci ga zobowi zania w walutach wykorzystania
w nast puj cych kwotach:
a. waluta – PLN, do kwoty 2.000.000,00 PLN,
b. waluta – EUR, do kwoty 1.023.000,00 EUR.
Kredyt o wielowalutow lini kredytow przeznaczony jest na finansowanie bie cej działalno ci gospodarczej.
• Dnia 29 lipca 2005 r. pomi dzy ZPUE S.A., jako kredytobiorc , a Powszechn Kas Oszcz dno ci Bank
Polski Spółka Akcyjna w Warszawie Regionalny Oddział Korporacyjny w Krakowie Centrum Korporacyjne
w J drzejowie, jako kredytodawc , została podpisana Umowa nr 202-129/2/II/9/2005 kredytu w rachunku
kredytowym w walucie polskiej na przedsi wzi cie inwestycyjne.
rodki otrzymane z kredytu w kwocie 3.000 tys. zł. zostały przeznaczone na finansowanie i refinansowanie
zadania inwestycyjnego polegaj cego na budowie i rozbudowie hal oraz zakupie maszyn i urz dze . Kredyt
udzielony został na okres od 29 lipca 2005 r. do dnia 28 lipca 2008 r.
Kwota wykorzystanego kredytu jest oprocentowana w stosunku rocznym, według zmiennej stopy procentowej.
Stopa procentowa równa jest wysoko ci stawki referencyjnej powi kszonej o mar banku. Stawka referencyjna
ma charakter zmienny w umownym okresie kredytowania. Stawka referencyjna oparta jest o stawk WIBOR
1M. Mar a banku jest stała w umownym okresie kredytowania. Zabezpieczeniem wierzytelno ci banku
wynikaj cym z niniejszej Umowy s : hipoteka zwykła na nieruchomo ci, hipoteka kaucyjna na nieruchomo ci,
zastaw rejestrowy na maszynach i urz dzeniach b d cych przedmiotem kredytowania wraz z cesjami polis
ubezpieczeniowych oraz weksel in blanco.
• Dnia 9 wrze nia 2005 r. pomi dzy ZPUE S.A., jako kredytobiorc , a Powszechn Kas Oszcz dno ci Bank
Polski Spółka Akcyjna w Warszawie, Regionalny Oddział Korporacyjny w Krakowie Centrum Korporacyjne
w J drzejowie, jako kredytodawc , został podpisany Aneks Nr 10 do Umowy kredytu w walucie polskiej
w rachunku bie cym nr 270-1-2/RB/1999 z dnia 15 wrze nia 1999 roku na ł czn kwot 5.000 tys. zł.
Przedmiotem podpisanego Aneksu jest przedłu enie okresu wa no ci Umowy kredytowej do dnia 8 wrze nia
2006 roku oraz podwy szenie warto ci kredytu do kwoty 7.000 tys. zł.
rodki pochodz ce z przedmiotowego kredytu przeznaczone s na finansowanie bie cych zobowi za Spółki
wynikaj cych z wykonywanej działalno ci.
W porównaniu z dotychczasowymi warunkami zmianie uległo zabezpieczenie niniejszego kredytu poprzez
dodanie hipoteki kaucyjnej do kwoty 2.000 tys. zł. na nieruchomo ci. Pozostałe warunki pozostały bez zmian.
7. Udzielone po yczki według terminów wymagalno ci, a tak e udzielone por czenia i gwarancje
Warto zobowi za warunkowych ZPUE S.A. na dzie 31.12.2005 r. wynosi 900.000,00 zł. Warto ta stanowi
por czenie spłaty zobowi zania finansowego z tytułu kredytu w kwocie 900.000,00 zł. udzielonego spółce
ZPUE GZE Gliwice Sp. z o.o. Por czenie zostało udzielone 14 lipca 2004 r. i b dzie obowi zywa przez okres
5 lat, tj. do dnia 13 lipca 2009 r. W 2005 roku Spółka nie udzieliła adnych po yczek ani gwarancji.
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8. Emisja papierów warto ciowych w okresie obj tym raportem rocznym – opis wykorzystania wpływów
z emisji
Zakład Produkcji Urz dze Elektrycznych B. Wypychewicz Spółka Akcyjna we Włoszczowie w 2005 roku
nie przeprowadzał emisji papierów warto ciowych.
9. Ró nice pomi dzy wynikami finansowymi wykazanymi w raporcie rocznym, a wcze niej
publikowanymi prognozami
Publikowane prognozy Spółki zakładały w 2005 roku realizacj zysku netto w wysoko ci 8 mln zł. oraz
przychodów ze sprzeda y w wysoko ci 139 mln zł. Zaprezentowane w niniejszym raporcie wyniki osi gni te
przez Spółk w okresie 2005 roku s lepsze ani eli prognozy. Zysk netto osi gn ł warto 8,6 mln zł., natomiast
przychody ze sprzeda y – 139,5 mln zł.
10. Ocena zarz dzania zasobami finansowymi
Poni ej przeprowadzono analiz wska ników efektywno ci działalno ci gospodarczej Spółki i zdolno ci
regulowania przez ni zobowi za .
Wska niki rentowno ci
stopa zwrotu z kapitału własnego (ROE) = (zysk netto / kapitał własny) x 100%
stopa zwrotu z aktywów (ROA) = (zysk netto/ aktywa ogółem) x 100%
rentowno sprzeda y brutto = (zysk brutto / przychody ze sprzeda y) x 100%
rentowno sprzeda y netto = (zysk netto / przychody ze sprzeda y) x 100%
We wszystkich wymienionych wska nikach zyskowno ci w 2005 r. zanotowano do
znaczny wzrost
w porównaniu z rokiem 2004. Przyczyn tego zjawiska było wypracowanie wy szego ni w roku 2004 zysku
na wszystkich poziomach działalno ci.
Tabela 6. Wska niki rentowno ci ZPUE S.A.
Wyszczególnienie

31.12.2004 r.

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

16,19%
7,96%
6,47%
5,20%

31.12.2005 r.
18,72%
9,35%
7,66%
6,18%

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)
W 2005 roku w porównaniu do roku 2004 wzrostowi uległy wska niki płynno ci. Zarówno, wska nik płynno ci
bie cej, jak i wska nik płynno ci szybkiej utrzymuj si w granicach optymalnego poziomu, wymaganych
dla prawidłowej sytuacji finansowej Spółki.
Tabela 7. Wska niki płynno ci ZPUE S.A.
Wyszczególnienie
Wska nik płynno ci bie cej
Wska nik szybkiej płynno ci
ródło: Zarz d ZPUE S.A., na podstawie stanów w bilansie

31.12.2004 r.
1,28
1,01

31.12.2005 r.
1,38
1,13

Wska niki zadłu enia
wska nik zadłu enia aktywów = (zobowi zania ogółem / aktywa ogółem)
wska nik zadłu enia kapitału własnego = (zobowi zania ogółem / kapitał własny)
Wska niki zadłu enia wyra aj udział kapitałów obcych w finansowaniu maj tku firmy. W roku 2005 wska niki
te nieznacznie zmniejszyły swoj warto w stosunku do 2004 roku, co oznacza zmniejszenie stopnia zadłu enia
Spółki, a tym samym wzrost samodzielno ci finansowej i umocnienie jego pozycji finansowej.
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Tabela 8. Wska niki zadłu enia ZPUE S.A.
Wyszczególnienie
Wska nik zadłu enia aktywów
Wska nik zadłu enia kapitału własnego
ródło: Zarz d ZPUE S.A., na podstawie stanów w bilansie

31.12.2004 r.
0,49
1,01

31.12.2005 r.
0,48
0,96

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 2005 roku niezmienny pozostał poziom cyklu obrotu nale no ciami, co wiadczy o utrzymaniu okresu zwrotu
nale no ci za sprzedane wyroby w porównaniu z rokiem poprzednim. Pozytywnym zjawiskiem jest spadek
wska nika czasu trwania jednego obrotu zapasów w dniach, który w 2005 roku zmniejszył si do 25 dni.
wiadczy to o utrzymywaniu w Spółce mniejszych zapasów magazynowych, co zmniejsza warto zobowi za
z tytułu zakupu. W 2005 r. skrócił si równie cykl rotacji zobowi za krótkoterminowych. Szybsze tempo
wydłu ania si wykazuje okres rotacji nale no ci ni rotacji zobowi za . Cykl rodków pieni nych zwi kszył
si z poziomu 20 dni w 2004 roku do 28 w 2005 r., co jest zjawiskiem pozytywnym. Bowiem im dłu szy okres
cyklu, tym dłu szy okres normalnej działalno ci Spółki.
Tabela 9. Wska niki efektywno ci gospodarowania ZPUE S.A.
Wyszczególnienie
Cykl nale no ci w dniach
Cykl zapasów w dniach
Cykl zobowi za krótkoterminowych w dniach
Cykl rodków pieni nych
ródło: Zarz d ZPUE S.A., na podstawie osi gni tych wyników i zmian w bilansie

2004 r.

2005 r.
100
29
109
20

100
25
97
28

11. Ocena mo liwo ci realizacji zamierze inwestycyjnych
Nakłady inwestycyjne na rok 2005 zostały zaplanowane w wysoko ci 6.000 tys. zł. Faktyczna warto
poniesionych nakładów inwestycyjnych w 2005 roku wyniosła 7.753 tys. zł. Inwestycje miały w wi kszo ci
charakter inwestycji rzeczowych (7.013 tys. zł.). Na inwestycje niematerialne i prawne przeznaczona została
kwota 740 tys. zł.
Inwestycje w 2005 roku zwi zane były z:
• zakup gruntów
110 tys. zł.
• zakup, budow i modernizacj budynków i budowli
1.900 tys. zł.
• zakup maszyn i urz dze
4.179 tys. zł.
•
rodki transportowe
148 tys. zł.
• pozostałe rodki trwałe
630 tys. zł.
• warto ci niematerialne i prawne
740 tys. zł.
• inne
46 tys. zł.
12. Ocena czynników i nietypowych zdarze maj cych wpływ na wynik z działalno ci gospodarczej
W 2005 roku nie wyst piły zdarzenia o charakterze nietypowym maj ce znacz cy wpływ na osi gni te wyniki.
13. Charakterystyka zewn trznych i wewn trznych czynników istotnych dla rozwoju przedsi biorstwa,
opis perspektyw rozwoju działalno ci gospodarczej
Czynniki zewn trzne
Sytuacja w energetyce
W 2005 roku nadal czynnikiem zewn trznym maj cym wpływ na rozwój Spółki jest sytuacja w polskiej
energetyce. Kondycja Spółki jest ci le zwi zana z przewidywanymi inwestycjami na modernizacj istniej cych
i budow nowych sieci przesyłowych rednich i niskich napi , gdzie zastosowanie maj urz dzenia
produkowane przez Spółk .
W zwi zku z przeprowadzon liberalizacj rynku energetycznego w Polsce (urynkowienie cen, zmiana zasad
przył czania odbiorców energii) stworzone zostały warunki do zwi kszenia inwestycji przez zakłady
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energetyczne. Pozyskanie odpowiednich rodków na inwestycje mo e zapewni równie prywatyzacja sektora.
W ostatnich latach doszło do konsolidacji zakładów energetycznych. Powstał m.in.: Koncern Energetyczny
EnergiaPro S.A., który został utworzony w oparciu o zakłady energetyczne z Dolnego l ska i Opolszczyzny,
które po konsolidacji przyj ły nazw Oddziałów: w Jeleniej Górze, Legnicy, Opolu, Wałbrzychu
i we Wrocławiu; ENEA S.A. – koncern stworzony w wyniku konsolidacji spółek dystrybucyjnych
z Bydgoszczy, Gorzowa, Poznania, Szczecina i Zielonej Góry; ENION S.A. – grupa, która obj ła zakłady
energetyczne z Krakowa, Cz stochowy, Tarnowa, B dzina i Bielska Białej; Koncern Energetyczny
ENERGA S.A. – utworzony z zakładów energetycznych z Elbl ga, Gda ska, Kalisza, Koszalina, Olsztyna,
Płocka, Słupska i Torunia. Konsolidacje zakładów energetycznych spowoduj popraw konkurencyjno ci
na wolnym rynku energii elektrycznej oraz zapewni najwy sz jako usług energetycznych. Rozwój grup
pozwoli z kolei na zwi kszenie sprzeda y nowoczesnych wyrobów produkowanych przez ZPUE S.A.
Koniunktura gospodarcza
Osi gane przez Spółk wyniki w du ej mierze zale ne s równie od koniunktury gospodarczej w kraju oraz
poza jego granicami. Fakt przyst pienia Polski do Unii Europejskiej, a co za tym idzie zmiany w poziomie
stawki podatku VAT spowodowało znaczne zwi kszenie sprzeda y w pocz tkowych miesi cach, a w efekcie
w trakcie całego roku 2004. Jednak e trend wzrostowy został zaobserwowany równie w roku 2005. Fakt ten
doprowadził do wypracowania rekordowych przychodów ze sprzeda y oraz samego zysku netto. Równie nie
bez znaczenia jest fakt zachowania wysokiej jako ci wyrobów, które w 2005 roku uzyskały nast puj ce nagrody:
wn trzowy rozł cznik redniego napi cia typu GTR SF i GTR SF2V - medal na VIII Mi dzynarodowych
Targach Energetyki ENEX Targi Odnawialnych ródeł Energii 2005; rozł cznik z pró niowymi komorami
gaszeniowymi RPN III S 24/400 z nap dem elektrycznym NSP-5 do stosowania w systemie zdalnego nadzoru
na sieciami energetycznymi w liniach napowietrznych - Złoty Lew im. Kazimierza Szpota skiego
na 18 Mi dzynarodowych Energetycznych Targach Bielskich ENERGETAB 2005. Nagrodzona została równie
działalno Spółki m.in. nagrod Echa Dnia dla Lidera Regionu 2004 w kategorii Nowe Technologie oraz
nagrod wiata Energii - Lider Produktów i Usług dla Energetyki 2005.
Czynniki wewn trzne
Kadry
Pracownicy ZPUE S.A. posiadaj wysokie kwalifikacje i s dobrze motywowani do wykonywania
powierzonych im obowi zków. Stan zatrudnienia na koniec roku 2005 wynosił 715 osób, i był wy szy
od zatrudnienia w roku 2004 o 65 osób. W ród zatrudnionych osób około 16% zatrudnionych posiada wy sze
wykształcenie, około 29% - rednie, 50% - zasadnicze zawodowe, 5% - podstawowe. W strukturze zatrudnienia
według wieku około 21% stanowiły osoby w wieku do 25 lat, 44% - osoby w wieku pomi dzy 25 do 35 lat,
powy ej 35 roku ycia – 35%. W podziale według płci – kobiety stanowiły – około 8%, natomiast m czy ni
92%. Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach nierobotniczych stanowili około 25%, natomiast na stanowiskach
robotniczych – około 75%.
Specjalizacja w zakresie produkcji
Działalno Spółki jest wysoko wyspecjalizowana w produkcji urz dze , co zapewnia przewag konkurencyjn
oraz pozwala na stosowanie nowoczesnych metod i pełne wykorzystanie maj tku produkcyjnego,
a w konsekwencji na znaczne obni enie kosztów wytworzenia.
Nowe wyroby
Poprzez zwi kszanie zaplecza produkcyjnego oraz wdra anie nowych technologii Spółka corocznie powi ksza
swoj ofert asortymentow . Produkcja tych wyrobów prowadzi do zmniejszenia uzale nienia od dostawców
oraz do pozyskania nowych odbiorców. W 2005 roku wdro ono m.in.: rozł cznik SN w izolacji SF6
do rozdzielnic w izolacji powietrznej; MRw-bpp – typoszereg stacji transformatorowych ze cianami oddzielenia
przeciwpo arowego z obsług wewn trzn ; Mzb1 – stacj transformatorow ze cianami oddzielenia
przeciwpo arowego z obsług zewn trzn ; rozdzielnic SN z zastosowaniem rozł cznika w izolacji SF6,
typoszereg dwutransformatorowych stacji w obudowie betonowej z obsług zewn trzn . W 2006 roku
planowane jest wdro enie nast puj cych wyrobów: nap du silnikowego do rozł cznika w izolacji powietrznej;
nap du silnikowego do rozł cznika w izolacji gazu SF6; typoszeregu rozdzielnic w izolacji SF6 (RMU);
rozł cznika napowietrznego w izolacji SF6; rozdzielnicy w izolacji SF6 z wył cznikiem; rozł cznika w izolacji
powietrznej na napi cie 17,5kV.
Inwestycje
W 2005 roku poniesione przez Spółk nakłady dotyczyły m.in. rozbudowy: hal maszyn, hali suwnicy
poligonowej, kotłowni olejowej, modernizacji sieci komputerowej; zakupu: innowacyjnej linii CNC do ci cia
blach w technologii laserowej, suwnic do hali monta u betonowych stacji kontenerowych i form do produkcji
obudów stacji transformatorowych.
ZPUE S.A. zamierza nadal kontynuowa realizacj intensywnego programu inwestycyjnego. Inwestycje obejm
nakłady na rozbudow potencjału produkcyjnego i wdro enie nowych wyrobów oraz inwestycje kapitałowe.

Sprawozdanie z działalno ci Spółki za 2005 r.

ZPUE S.A. we Włoszczowie
14. Zmiany w podstawowych zasadach zarz dzania Spółk
wspomagaj cej zarz dzanie w Spółce

oraz w poziomie komputeryzacji,

Zarz dzanie Spółk opiera si na wdro onym, 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 controllingu, niezb dne
do bie cego sterowania operacyjnego pozwalaj na szybkie reagowanie w przypadku pojawienia si odchyle
od zało onych wielko ci. Tworzone informacje, oparte na prowadzonych pomiarach, wspieraj kierownicze
działania w zakresie operacyjnym i strategicznym.
15. Zmiany w składzie osób zarz dzaj cych i osób nadzoruj cych Spółk
W ci gu roku obrotowego 2005 nie nast piły zmiany w składzie Zarz du ZPUE S.A.
Skład Zarz du ZPUE S.A. na dzie 31.12.2005 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 – Pełnomocnik ds. Systemu Zarz dzania Jako ci ,
- Kazimiera Wawrzykowska – Główny Ksi gowy,
- Kazimierz Grabiec – Szef Biura Zarz du,
- Jacek Błaszczyk – Dyrektor ds. Eksportu.
Na dzie 31 grudnia 2005 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,
- Teresa Wypychewicz – Członek Rady Nadzorczej,
- Czesław Wypychewicz – Członek Rady Nadzorczej.
W trakcie I półrocza Pani Małgorzata Wypychewicz zło yła rezygnacj z pełnienia funkcji członka Rady
Nadzorczej oraz Przewodnicz cego Rady Nadzorczej ze skutkiem na dzie 14 marca 2005 r. Jako przyczyn
rezygnacji Pani Małgorzata Wypychewicz podała wzgl dy osobiste. Jednocze nie dnia 16 marca 2005 r., d c
do wymogu art. 385 § 1 ksh, Rada Nadzorcza powołała w drodze kooptacji do pełnienia funkcji Członka Rady
Nadzorczej Pani Małgorzat Grzybek. Nast pnie dnia 7 czerwca 2005 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Akcjonariuszy Uchwał Nr 14/2005 odwołało z funkcji Członka Rady Nadzorczej Pani Małgorzat Grzybek,
natomiast Uchwał Nr 15/2005 została powołana Pani Małgorzata Wypychewicz do pełnienia funkcji Członka
Rady Nadzorczej.
16. Umowy zawarte mi dzy emitentem a osobami zarz dzaj cymi, przewiduj ce rekompensat
w przypadku ich rezygnacji lub zwolnienia z zajmowanego stanowiska bez wa nej przyczyny lub gdy ich
odwołanie lub zwolnienie nast puje z powodu poł czenia emitenta przez przej cie
Spółka nie zawierała umów z osobami zarz dzaj cymi, które przewidywałyby jak kolwiek rekompensat
w przypadku ich rezygnacji, zwolnienia z zajmowanego stanowiska bez wzgl du na przyczyn takiej decyzji.
17. Ł czna warto wynagrodze , nagród lub korzy ci, w tym wynikaj cych z programów motywacyjnych
lub premiowych opartych na kapitale emitenta (w pieni dzu lub naturze), wypłaconych lub nale nych
osobom zarz dzaj cym i nadzoruj cym
Wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej:
Ł czna warto wynagrodze i nagród członków Rady Nadzorczej, otrzymanych w 2005 r. z tytułu pełnienia
funkcji członków Rady Nadzorczej Spółki wyniosła: 64,5 tys. zł., a z uwzgl dnieniem wynagrodze z tytułu
umów o prac członków Rady Nadzorczej b d cych pracownikami Spółki: 396,6 tys. zł.
- Małgorzata Wypychewicz - Przewodnicz ca Rady Nadzorczej – 95,6 tys. zł.
- Andrzej Grzybek – Zast pca Przewodnicz cego Rady Nadzorczej – 120,0 tys. zł.
- Henryka Grzybek – Członek Rady Nadzorczej – 87,8 tys. zł.
- Teresa Wypychewicz – Członek Rady Nadzorczej – 12,0 tys. zł.
- Czesław Wypychewicz – Członek Rady Nadzorczej – 78,2 tys. zł.
- Małgorzata Grzybek – Członek Rady Nadzorczej – 3 tys. zł.
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Ró nica w wynagrodzeniach poszczególnych członków Rady Nadzorczej wynika z faktu, i cz
z tych osób
jest zatrudniona w Spółce na stanowiskach, dla których przewidziane s zró nicowane wynagrodzenia.
Wynagrodzenia członków Zarz du i Prokurentów:
Ł czna warto wynagrodze i nagród członków Zarz du i Prokurentów, otrzymanych w 2005 r. z tytułu
pełnienia funkcji członków Zarz du i Prokurentów, wyniosła 935,1 tys. zł.
Członkowie Zarz du i Prokurenci nie otrzymali w 2005 r. od Spółki wynagrodze z innego tytułu.
- Bogusław Wypychewicz – Prezes Zarz du – 86,1 tys. zł.,
- Ryszard Iwa czyk – Członek Zarz du – 86,3 tys. zł.,
- Tomasz St pie – Członek Zarz du – 83,3 tys. zł.,
- Piotr Zawadzki – Prokurent – 127,2 tys. zł.
- Kazimiera Wawrzykowska – Prokurent – 232,9 tys. zł.,
- Kazimierz Grabiec – Prokurent – 118,7 tys. zł.,
- Jacek Błaszczyk – Prokurent – 200,6 tys. zł.
Ró nica w wynagrodzeniach poszczególnych członków Zarz du i Prokurentów powstała w wyniku wdro onej
przez Spółk polityki wynagradzania Zarz du w oparciu o wska nik efektywno ci, który kształtuje si zale nie
od osi ganych wyników przez Spółk .
18. Warto
niespłaconych po yczek, gwarancji i por cze
i nadzoruj cym oraz ich osobom bliskim

udzielonych osobom zarz dzaj cym

Warto zobowi za z tytułu po yczek udzielonych osobom zarz dzaj cym i nadzoruj cym według stanu
na 31.12.2005 r.:
Członek Zarz du Ryszard Iwa czyk – 25,8 tys. zł.
Członek Zarz du Tomasz St pie – 37,6 tys. zł.
Członek Rady Nadzorczej Andrzej Grzybek – 18,8 tys. zł.
19. Akcje Spółki w posiadaniu osób zarz dzaj cych i nadzoruj cych wg stanu na dzie 06.04.2006 r.
Akcje b d ce w posiadaniu osób nadzoruj cych wg stanu na dzie 06.04.2006 r.
Stan na 06.04.2006 r.
Akcjonariusz
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.
Akcje, b d ce w posiadaniu osób zarz dzaj cych wg stanu na dzie 06.04.2006 r.
Akcjonariusz
Stan na 06.04.2006 r.
Liczba i rodzaj akcji
Bogusław Wypychewicz
360.000 akcji imiennych uprzywilejowanych serii A,
120.962 akcji zwykłych na okaziciela,
8.292 akcji zwykłych na okaziciela serii E,
Kazimierz Grabiec
2.200 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
4.678 akcji zwykłych na okaziciela serii E,
Kazimiera Wawrzykowska
Tomasz St pie

4.488 akcji zwykłych na okaziciela serii E,
300 akcji zwykłych na okaziciela,
4.164 akcji zwykłych na okaziciela serii E,
100 akcji zwykłych na okaziciela.

Ł czna liczba akcji wyemitowanych przez ZPUE S.A. wynosi 1.101.512 sztuk, natomiast po umorzeniu
- 1.018.127 sztuk. Warto ci nominalna jednej akcji wynosi 8,83 zł.
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20. Akcjonariusze posiadaj cy bezpo rednio lub po rednio co najmniej 5% w ogólnej liczbie głosów
Akcjonariuszami posiadaj cymi bezpo rednio lub po rednio co najmniej 5% w ogólnej liczbie głosów na WZA
Spółki na dzie 6 kwietnia 2006 roku s Pa stwo Małgorzata i Bogusław Wypychewicz.
Akcjonariusz
Bogusław Wypychewicz
Małgorzata Wypychewicz

Liczba i rodzaj akcji
360.000 akcji imiennych uprzywilejowanych serii A,
120.962 akcji zwykłych na okaziciela,
8.292 akcji zwykłych na okaziciela serii E,
239.990 akcji imiennych uprzywilejowanych serii A,
500 akcji zwykłych na okaziciela,
13.400 akcji zwykłych na okaziciela serii E,

% akcji

Liczba głosów

% głosów

48,05%

1.929.254

56,44%

24,94%

1.213.850

35,51%

21. Umowy, w wyniku których mog w przyszło ci nast pi zmiany w proporcjach posiadanych akcji
przez dotychczasowych akcjonariuszy
Zarz d ZPUE S.A. nie posiada informacji, i zostały zawarte umowy, w wyniku których mog w przyszło ci
nast pi zmiany w proporcjach posiadanych akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy.
22. Wskazanie posiadaczy wszelkich papierów warto ciowych, które daj
kontrolne w stosunku do emitenta, wraz z opisem tych uprawnie

specjalne uprawnienia

Akcje zało ycielskie serii A s akcjami imiennymi uprzywilejowanymi, b d cymi w posiadaniu Pani
Małgorzaty Wypychewicz i Pana Bogusława Wypychewicza. Statut Spółki przyznaje akcjom serii A
po pi głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy i prawo do dywidendy w wysoko ci dwóch jednostek
powy ej stopy redyskontowej weksli krajowych NBP.
23. Informacja o systemie kontroli programów akcji pracowniczych
W 2005 roku Zarz d nie wdra ał
pracowników.

adnego programu zwi zanego z przyznawaniem akcji Spółki dla jej

24. Wskazanie wszelkich ogranicze dotycz cych przenoszenia prawa własno ci papierów warto ciowych
emitenta oraz wszelkich ogranicze w zakresie wykonywania prawa głosu przypadaj cych na akcje
emitenta
Statut Spółki nie przewiduje mo liwo ci wyst powania ogranicze dotycz cych przenoszenia prawa własno ci
akcji oraz jakichkolwiek ogranicze w zakresie wykonywania prawa głosu przypadaj cych na akcje.
25. Informacja dotycz ca zawartej umowy z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdania
finansowego o dokonanie badania
W dniu 8 czerwca 2005 roku Rada Nadzorcza ZPUE S.A. Uchwał Nr 4/2005 dokonała wyboru podmiotu
uprawnionego do przegl du półrocznego sprawozdania finansowego za I półrocze 2005 roku oraz badania
sprawozdania rocznego za rok 2005.
Podmiotem wybranym do przegl du sprawozdania finansowego została Agencja Usług Ksi gowo-Prawnych
„Biegli Rewidenci” Sp. z o.o. w Kielcach, wpisana na list podmiotów uprawnionych do badania sprawozda
finansowych pod numerem ewidencyjnym 473 prowadzon przez Krajow Izb Biegłych Rewidentów.
Umowa pomi dzy ZPUE S.A. a Agencj Usług Ksi gowo-Prawnych „Biegli Rewidenci” Sp. z o.o. w Kielcach
zawarta została na okres jednego roku. Strony Umowy ustaliły, e za przeprowadzenie badania sprawozdania
finansowego za 2005 rok ZPUE S.A. zapłaci 22,6 tys. zł., natomiast za przeprowadzenie przegl du półrocznego
sprawozdania finansowego – 10,9 tys. zł.
Badania oraz przegl du sprawozda w 2004 roku dokonała Agencja Biegłych Rewidentów „Badex” Sp. z o.o.
w Opolu, wpisana na list podmiotów uprawnionych do badania sprawozda finansowych pod numerem
ewidencyjnym 334 prowadzon przez Krajow Izb Biegłych Rewidentów.
Umowa pomi dzy ZPUE S.A. a Agencj Biegłych Rewidentów „Badex” Sp. z o.o. w Opolu zawarta została
na okres jednego roku. Strony Umowy ustaliły, e za przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego
za 2004 rok ZPUE S.A. zapłaci 22,6 tys. zł., natomiast za przeprowadzenie przegl du półrocznego sprawozdania
finansowego – 10,9 tys. zł.
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26. Ocena działalno ci Spółki przez Rad Nadzorcz
W opinii Rady Nadzorczej aktualn sytuacj Spółki Zakład Produkcji Urz dze Elektrycznych B. Wypychewicz
Spółka Akcyjna nale y uzna za w pełni stabiln , z wyra nie zarysowan tendencj do umacniania si
czynników sprzyjaj cych trendowi wzrostu.
Silne usytuowanie Spółki na krajowym rynku producentów urz dze elektroenergetycznych stanowi solidn
podstaw do pozyskiwania nowych rynków zbytu, ze szczególnym uwzgl dnieniem rynków zagranicznych, przy
jednoczesnym umacnianiu ju istniej cych rynków.
W ramach zało onego programu rozwoju rynków zbytu istotn rol odgrywa przyj ta przez Spółk polityka
nakierowana na stał rozbudow potencjału produkcyjnego, z uwzgl dnieniem najnowszych rozwi za
technicznych i technologicznych. Równocze nie z rozbudow zdolno ci produkcyjnych prowadzone s przez
Spółk działania zmierzaj ce do wprowadzania do produkcji nowych wyrobów oraz udoskonalania ju
produkowanych.
Potwierdzeniem zasadno ci przyj tej strategii działania stanowi wyniki finansowe za rok 2005, które
w porównaniu z wynikami roku 2004 wykazuj wzrost:
• przychody netto ze sprzeda y produktów, towarów, materiałów i usług o 20 %,
• zysk na działalno ci operacyjnej o 48,51%,
• zysk brutto o 42,10 %,
• zysk netto o 42,24 %.
Maj tek Spółki na koniec 2005 roku stanowiła kwota 91.872,6 tys. zł., która jest wy sza
o 16.017,1 tys. zł w porównaniu z analogiczn dan na koniec roku 2004.
Wzrost przychodów ze sprzeda y o 20 % przy wzro cie kosztów o 18,1 %, pozwolił na osi gni cie zysku
na sprzeda y w wysoko ci 11.970,8 tys. zł. Jest on wy szy od osi gni tego za rok 2004 o 3.752,4 tys. zł.
Wzrost zysku wpłyn ł korzystnie na ukształtowanie si wska ników rentowno ci, które przedstawiaj si
nast puj co:
• rentowno netto sprzeda y - 6,15 %,
• rentowno brutto sprzeda y - 8,58 %,
• rentowno maj tku - 9,35 %,
• rentowno kapitałów własnych - 18,72 %.
Wszystkie przedstawione wska niki rentowno ci wskazuj znaczny wzrost do roku poprzedniego, czego
wynikiem jest wypracowany wysoki zysk netto. Skróceniu uległy wska niki szybko ci obrotu zobowi za
i zapasów, co jest zjawiskiem pozytywnym. Nieznacznie wydłu ył si wska nik szybko ci obrotu nale no ci.
Wska nik stopy zadłu enia wynosi 47,11 % i uległ obni eniu o 1,63 % do roku poprzedniego, głównie z tytułu
wzrostu kapitału własnego, jako czynnika ródeł finansowania.
Na podstawie przeprowadzonej analizy sprawozdania finansowego za 2005 rok stwierdzi nale y,
i wypracowany zysk oraz przychody ze sprzeda y, tak w roku 2005 jak i w latach wcze niejszych, przy
jednoczesnym obni eniu kosztów własnych, stanowi czynnik sprzyjaj cy dalszemu rozwojowi Spółki.
Bior c pod uwag powy sze, Rada Nadzorcza wydała pozytywn opini na temat działalno ci Zarz du Spółki
w roku 2005, oraz postanowiła zarekomendowa Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy udzielenie Zarz dowi
Spółki absolutorium z wykonania obowi zków.
Ponadto Rada Nadzorcza przychyla si do propozycji Zarz du Spółki w kwestii przekazania całego zysku
wypracowanego w roku 2005 na kapitał zapasowy.
Nadzorcz
dla Akcjonariuszy
Zwi zła ocena sytuacji Spółki została sporz dzona przez Rad
i Walnego Zgromadzenia w zwi zku z zamkni ciem roku obrotowego 2005.
Włoszczowa, 6 kwietnia 2006 r.
Prezes Zarz du
Bogusław Wypychewicz
Członek Zarz du

Członek Zarz du

Ryszard Iwa czyk

Tomasz St pie
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