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Raport roczny za 2006 rok

KOMENTARZ ZARZ DU Z DZIAŁALNO CI SPÓŁKI ZPUE S.A. W 2006 ROKU
1.

INFORMACJE OGÓLNE

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

POWI ZANIA ORGANIZACYJNE I KAPITAŁOWE, INWESTYCJE

Spółka ZPUE S.A. nie jest powi zana z adn inn spółk kapitałow .
Na dzie 31.12.2006 r. ZPUE S.A. posiada 28 udziałów w Przedsi biorstwie Aparatów i Konstrukcji
Energetycznych ZMER Sp. z o.o. w Kaliszu, które uprawniaj do oddania 28 głosów na Zgromadzeniu
Wspólników co stanowi 3,92% ogólnej liczby głosów.
Nakłady inwestycyjne na rok 2006 zostały zaplanowane w wysoko ci 15.000 tys. zł. Faktyczna warto
poniesionych nakładów inwestycyjnych w 2006 roku wyniosła 14.622 tys. zł. Inwestycje miały w wi kszo ci
charakter inwestycji rzeczowych (14.339 tys. zł.). Na inwestycje niematerialne i prawne przeznaczona została
kwota 283 tys. zł.
Inwestycje w 2006 roku zwi zane były z:
zakup gruntów – 180 tys. zł.
zakup, budowa i modernizacja budynków i budowli – 6.434 tys. zł.
zakup maszyn i urz dze – 6.535 tys. zł.
rodki transportowe - 333 tys. zł.
pozostałe rodki trwałe - 685 tys. zł.
warto ci niematerialne i prawne - 283 tys. zł.
inne - 172 tys. zł.
3.

STRUKTURA WŁADZ

3.1. WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY
W dniu 6 czerwca 2006 roku odbyło si Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które:
zatwierdziło sprawozdanie Zarz du z działalno ci Spółki za 2005 rok,
podj ło uchwał w sprawie podziału zysku wypracowanego w 2005 roku, zgodnie z któr przeznaczono
niepodzielony zysk z lat ubiegłych na kapitał zapasowy,
udzieliło absolutorium Członkom Zarz du Spółki z wykonania przez nich obowi zków w 2005 roku,
udzieliło absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowi zków w 2005 roku,
odwołało i powołało Członka Rady Nadzorczej,
podj ło uchwał w sprawie zmian Statutu – zmiany nazwy Spółki,
powołało pełnomocnika do reprezentowania Spółki w umowach z Prezesem Zarz du,
podj ło uchwał w sprawie zgody na ustanowienie ograniczonych praw rzeczowych na
przedsi biorstwie Spółki lub jego zorganizowanej cz ci.
3.2. RADA NADZORCZA
Na dzie 31 grudnia 2006 roku Rada Nadzorcza ZPUE S.A. we Włoszczowie działała w nast puj cym składzie:
Przewodnicz cy Rady Nadzorczej – Małgorzata Wypychewicz,
Zast pca Przewodnicz cego Rady Nadzorczej – Andrzej Grzybek,
Członek Rady Nadzorczej – Henryka Grzybek,
Członek Rady Nadzorczej – Teresa Wypychewicz,
Członek Rady Nadzorczej – Czesław Wypychewicz.
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KOMENTARZ ZARZ DU Z DZIAŁALNO CI SPÓŁKI ZPUE S.A. W 2006 ROKU
W dniu 14 marca 2006 r. Rada Nadzorcza została poinformowana przez Pani Małgorzat Wypychewicz
o jej rezygnacji z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej oraz Przewodnicz cego Rady Nadzorczej
ze skutkiem na dzie 14 marca 2006 r. Jako przyczyn rezygnacji Pani Małgorzata Wypychewicz podała
wzgl dy osobiste. Jednocze nie dnia 14 marca 2006 r., d c do zachowania wymogu art. 385 § 1 ksh, Rada
Nadzorcza powołała w drodze kooptacji do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Pani Małgorzat
Grzybek. Nast pnie dnia 6 czerwca 2006 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Uchwał
Nr 15/2006 odwołało z funkcji Członka Rady Nadzorczej Pani Małgorzat Grzybek, natomiast Uchwał
Nr 16/2006 Pani Małgorzata Wypychewicz została powołana do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej.
Ł czna warto wynagrodze i nagród członków Rady Nadzorczej, otrzymanych w 2006 r. z tytułu pełnienia
funkcji członków Rady Nadzorczej Spółki wyniosła: 71 tys. zł., a z uwzgl dnieniem wynagrodze z tytułu
umów o prac członków Rady Nadzorczej b d cych pracownikami Spółki: 594 tys. zł.
Tabela 1. Wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej według stanu na 31.12.2006 r.
Pełniona funkcja

Imi i Nazwisko

Wynagrodzenie

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

Małgorzata Wypychewicz
Andrzej Grzybek
Henryka Grzybek
Teresa Wypychewicz
Czesław Wypychewicz
Małgorzata Grzybek

138 tys. zł.
173 tys. zł.
133 tys. zł.
12 tys. zł.
129 tys. zł.
9 tys. zł.

ródło: Zarz d ZPUE S.A.

Ró nica w wynagrodzeniach poszczególnych członków Rady Nadzorczej wynika z faktu, i cz
z tych osób
jest zatrudniona w Spółce na stanowiskach, dla których przewidziane s zró nicowane wynagrodzenia.
3.3. ZARZ D
Na dzie 31 grudnia 2006 roku Zarz d ZPUE S.A. we Włoszczowie działał w nast puj cym składzie:
Prezes Zarz du – Bogusław Wypychewicz,
Członek Zarz du – Ryszard Iwa czyk,
Członek Zarz du – Tomasz St pie ,
Prokurent – Piotr Zawadzki,
Prokurent – Katarzyna Kusa,
Prokurent – Kazimierz Grabiec,
Prokurent – Jacek Błaszczyk,
Prokurent – Stanisław Toborek.
W dniu 13 lutego 2006 r. Zarz d ZPUE S.A. na posiedzeniu udzielił prokury Panu Stanisławowi Toborkowi
z dniem 13 lutego 2006 r.
W dniu 19 czerwca 2006 r. Zarz d Spółki odwołał prokur udzielon Pani Kazimierze Wawrzykowskiej,
zatrudnionej w ZPUE S.A. na stanowisku głównego ksi gowego. Powodem odwołania prokury było
rozwi zanie z dniem 30 czerwca 2006 roku stosunku pracy z Pani Kazimier Wawrzykowsk , w zwi zku
z jej przej ciem na emerytur . Jednocze nie Zarz d Spółki z dniem 19 czerwca 2006 roku udzielił prokury Pani
Katarzynie Kusie.
Ł czna warto wynagrodze i nagród członków Zarz du i Prokurentów, otrzymanych w 2006 r. z tytułu
pełnienia funkcji członków oraz z tytułu umów o prac , wyniosła 1.249 tys. zł.
Członkowie Zarz du i Prokurenci nie otrzymali w 2006 r. od Spółki wynagrodze z innego tytułu.
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Tabela 2. Wynagrodzenia członków Zarz du i Prokurentów według stanu na 31.12.2006 r.
Pełniona funkcja
Prezes Zarz du
Członek Zarz du
Członek Zarz du
Prokurent
Prokurent
Prokurent
Prokurent
Prokurent
Prokurent*

Imi i Nazwisko
Bogusław Wypychewicz
Ryszard Iwa czyk
Tomasz St pie
Piotr Zawadzki
Kazimierz Grabiec
Jacek Błaszczyk
Stanisław Toborek
Katarzyna Kusa
Kazimiera Wawrzykowska

ródło: Zarz d ZPUE S.A.

Wynagrodzenie
143 tys. zł.
110 tys. zł.
110 tys. zł.
162 tys. zł.
117 tys. zł.
224 tys. zł.
168 tys. zł.
68 tys. zł.
147 tys. zł.

*Kazimiera Wawrzykowska – prokurent do dnia 19 czerwca 2006 r.

Ró nica w wynagrodzeniach poszczególnych członków Zarz du i Prokurentów powstała w wyniku wdro onej
przez Spółk polityki wynagradzania osób zarz dzaj cych w oparciu o wska nik efektywno ci, który kształtuje
si zale nie od osi ganych wyników przez Spółk .
Warto zobowi za z tytułu po yczek udzielonych osobom zarz dzaj cym i nadzoruj cym według stanu
na 31.12.2006 r.:
Członek Zarz du Ryszard Iwa czyk – 47 tys. zł.
Członek Zarz du Tomasz St pie – 36 tys. zł.
Prokurent Piotr Zawadzki – 24 tys. zł.
Prokurent Stanisław Toborek – 12 tys. zł.
Członek Rady Nadzorczej Andrzej Grzybek – 12 tys. zł.
Spółka nie zawierała umów z osobami zarz dzaj cymi, które przewidywałyby jak kolwiek rekompensat
w przypadku ich rezygnacji, zwolnienia z zajmowanego stanowiska bez wzgl du na przyczyn takiej decyzji.
4.

INFORMACJE DOTYCZ CE AKCJI I AKCJONARIUSZY

4.1. STRUKTURA AKCJI
Na dzie 31 grudnia 2006 r. kapitał akcyjny ZPUE S.A. wynosił 8.990.061 zł. i dzielił si na 1.018.127 akcji
o warto ci nominalnej 8,83 zł. Na liczb 1.018.127 akcji składało si : 600.000 akcji imiennych
uprzywilejowanych oraz 418.127 akcji zwykłych na okaziciela. Szczegółowy podział przedstawiony został
poni ej.
Tabela 3. Struktura akcji według stanu na 31.12.2006 r.
Rodzaj akcji i seria

Liczba akcji

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

600.000
340.000
18.127
60.000
1.018.127

ródło: Zarz d ZPUE S.A.

Struktura akcji
(%)
58,93
33,39
1,78
5,90
100,0

Liczba głosów
3.000.000
340.000
18.127
60.000
3.418.127

Struktura głosów
(%)
87,76
9,95
0,53
1,76
100,0

1.

Akcje zało ycielskie serii A s akcjami imiennymi uprzywilejowanymi. Statut Spółki przyznaje akcjom serii A
po pi głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy i prawo do dywidendy w wysoko ci dwóch jednostek
powy ej stopy redyskontowej weksli krajowych NBP.
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Wykres 1. Struktura akcji i głosów według stanu na dzie 31.12.2006 r.
ST RUKT URA AKCJI I GŁOSÓW
3 500 000

3 000 000

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

600 000

418 127

500 000

418 127

0
Liczba akcji
Akcje imienne

Liczba głosów

Akcje na okaziciela

4.2. STRUKTURA AKCJONARIATU
Poni szy wykres przedstawia udział poszczególnych grup akcjonariuszy w kapitale zakładowym na dzie
31.12.2006 r.
Wykres 2. Struktura akcjonariatu według stanu na dzie 31.12.2006 r.
ST RUKT URA AKCJONARIAT U WEDŁUG GŁOSÓW NA WZA SPÓŁKI

Bogusław
P ozostali

i Małgotrzata

akcjonariusze

Wypychewicz

10,97%

89,03%

4.3. AKCJONARIUSZE POSIADAJ CY 5% GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU
Akcjonariuszami posiadaj cymi bezpo rednio lub po rednio co najmniej 5% w ogólnej liczbie głosów na WZA
Spółki na dzie 6 kwietnia 2007 roku s Pa stwo Małgorzata i Bogusław Wypychewicz.
Tabela 4. Akcjonariusze posiadaj cy co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy według
stanu na 31.12.2006 r.
Akcjonariusz

Liczba i rodzaj akcji

% akcji

% głosów

38,23%

Liczba
głosów
1.829.254

Bogusław
Wypychewicz
Małgorzata
Wypychewicz

360.000 akcji imiennych uprzywilejowanych serii A
29.254 akcji zwykłych na okaziciela
239.990 akcji imiennych uprzywilejowanych serii A
13.900 akcji zwykłych na okaziciela

24,94%

1.213.850

35,51%

53,52%

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

W

POSIADANIU

OSÓB

ZARZ DZAJ CYCH

ORAZ

Tabela 5. Akcje b d ce w posiadaniu osób nadzoruj cych według stanu na dzie 06.04.2007 r.
Akcjonariusz

Liczba i rodzaj akcji

Małgorzata Wypychewicz

239.990 akcji imiennych uprzywilejowanych serii A
13.900 akcji zwykłych na okaziciela
10 akcji imiennych uprzywilejowanych serii A
100 akcji zwykłych na okaziciela
1.200 akcji zwykłych na okaziciela

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

Tabela 6. Akcje, b d ce w posiadaniu osób zarz dzaj cych według stanu na dzie 06.04.2007 r.
Akcjonariusz

Liczba i rodzaj akcji

Bogusław Wypychewicz
Kazimierz Grabiec

360.000 akcji imiennych uprzywilejowanych serii A
29.254 akcji zwykłych na okaziciela
2.250 akcji zwykłych na okaziciela

Ryszard Iwa czyk

5.000 akcji zwykłych na okaziciela

Piotr Zawadzki

4.678 akcji zwykłych na okaziciela

Tomasz St pie

3.809 akcji zwykłych na okaziciela

Stanisław Toborek

988 akcji zwykłych na okaziciela

ródło: Zarz d ZPUE S.A.

4.5. KURSY AKCJI
Wykres 3. Kursy akcji od 1.01.2006 r. do 31.12.2006 r.
NOTOWANIA AKCJI ZPUE S. A. W 2006 ROKU
wolumen (szt)
9 000

cena (zł)
360

8 000

320

7 000

280

6 000

240

5 000

200

4 000

160

3 000

120

2 000

80

1 000

40

wolumen

29.12.06

07.12.06

17.11.06

27.10.06

09.10.06

11.09.06

17.08.06

27.07.06

07.07.06

16.06.06

25.05.06

05.05.06

11.04.06

22.03.06

01.03.06

09.02.06

20.01.06

0
02.01.06

0

cena
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4.6. EMISJE PAPIERÓW WARTO CIOWYCH
ZPUE S.A. we Włoszczowie w 2006 roku nie przeprowadzał emisji papierów warto ciowych.
5.

NAGRODY, WYRÓ NIENIA

W 2006 roku ZPUE S.A. otrzymał złoty medal za stacj kontenerow w obudowie betonowej typu Mzb1 20/630
na IX Mi dzynarodowych Targach Energetyki ENEX w Kielcach.
6.

STRUKTURA ORGANIZACYJNA

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

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

ZATRUDNIENIE

Na dzie 31.12.2006 roku w ZPUE S.A. zatrudnionych było 1.005 osób. Przeci tne zatrudnienie w całym
2006 roku wynosiło 819 etatów.
Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych – 760 osób,
Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach nierobotniczych – 245 osób.
Wykres 5. Struktura zatrudnienia według stanowisk.
ST RUKT URA ZAT RUDNIENIA WEDŁUG ST ANOWISK
760
800
700
600
500
245

400
300
200
100
0

Stanowiska robotnicze

Stanowiska nierobotnicze
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Tabela 7. Struktura zatrudnienia według stanowisk robotniczych i nierobotniczych według stanu na dzie
31.12.2006 r.
Zatrudnienie na stanowiskach robotniczych:
brygadzista
betoniarz-zbrojarz
elektromonter
elektroautomatyk
lakiernik
ładowacz
monter urz dze i konstrukcji
nastawiacz wykrawarek i pras
operator maszyn i urz dze
pomocnik wykwalifikowany
pracownik gospodarczy
pracownik budowlany
spawacz
lusarz
lusarz-spawacz
wartownik
magazynier
stanowiska pomocnicze
Razem:

25 osób
56 osób
186 osób
24 osoby
22 osoby
18 osób
57 osób
14 osób
86 osób
75 osób
12 osób
26 osób
25 osób
47 osób
39 osób
25 osób
11 osób
12 osoby
760 osób

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

3 osoby
6 osób
3 osoby
27 osób
23 osoby
88 osób
74 osoby
9 osób
12 osób
245 osób

W strukturze zatrudnienia przewa aj
35 roku ycia.

ludzie młodzi – ponad połow

zatrudnionych nie przekroczyło

Wykres 6. Struktura zatrudnienia według wieku.
ST RUKT URA ZAT RUDNIENIA WEDŁUG WIEKU
powy ej 50 lat
8%

do 25 lat
31%

od 35 do 50 lat
24%

od 25 do 35 lat
37%
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Tabela 8. Struktura zatrudnienia według wieku na dzie 31.12.2006 r.
Wiek pracowników

Liczba pracowników

Struktura %

do 25 lat

308

30,6

od 25 do 35 lat

376

37,4

od 35 do 50 lat

240

23,9

powy ej 50 lat

81

8,1

Ogółem

1.005

100,0

ródło: Zarz d ZPUE S.A.

W celu pozyskania wykwalifikowanych pracowników na stanowiska robotnicze Spółka współpracuje z lokaln
szkoł zawodow . Szkoła uruchomiła specjalny kierunek o profilu odpowiadaj cym zapotrzebowaniu
ZPUE S.A. W roku 2006 w Spółce praktyk zawodow odbyło 47 uczniów.
Wykres 7. Struktura zatrudnienia według wykształcenia.
ST RUKT URA ZAT RUDNIENIA WEDŁUG WYKSZT AŁCENIA
podstawowe

wy sze

8%

19%

zasadnicze zawodowe

rednie

36%

37%

Tabela 9. Struktura zatrudnienia wg wykształcenia na dzie 31.12.2006 r.
Lp.

Wykształcenie

Liczba pracowników

Struktura %

1.

Wy sze

188

18,7

2.

rednie

374

37,2

3.

Zasadnicze zawodowe

363

36,1

4.

Podstawowe

80

8,0

1.005

100,0

Ogółem
ródło: Zarz d ZPUE S.A.

W Spółce wdro ony jest motywacyjny system wynagradzania. Dla ka dego stanowiska opracowany jest opis,
zakres obowi zków, okre lone s poziomy wynagrodzenia.
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8.

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

Tabela 5. prezentuje zmiany w grupach odbiorców, jakie dokonały si w 2006 r. w porównaniu z rokiem 2005.
W 2006 roku nast piła zmiana w poszczególnych grupach odbiorców. Udział procentowy w sprzeda y uległ
zmniejszeniu w grupie wykonawców robót energetycznych z 37,3% do poziomu 33,7%, w niewielkim stopniu
równie uległ zmianie udział zakładów energetycznych oraz przedstawicieli przemysłu. Zwi kszenie udziału
odnotowano w grupie hurtowni oraz inwestorów indywidualnych. Udział pierwszej z grup wzrósł o 3,3%,
drugiej o 1,8%.
Wykres 8. Struktura sprzeda y według grup odbiorców.
ST RUKT URA SPRZEDA Y WEDŁUG GRUP ODBIORCÓW
40,00%

37,30%
33,70%

35,00%
30,00%

25,10%
21,80%

25,00%

20,00% 19,60%

18,30%

20,10%

20,00%
15,00%
10,00%
2,60% 1,50%

5,00%
0,00%
Wykonawcy robót

Hurtownie

energet.
2005

Zakłady

Inwestorzy

P rzemysł

Energetyczne

2006

Tabela 10. Struktura sprzeda y ZPUE S.A. w 2005 i 2006 roku wg grup odbiorców

Wykonawcy robót energetycznych

Udział w sprzeda y
za 2005 r.
37,3%

Udział w sprzeda y
za 2006 r.
33,7%

Hurtownie

21,8%

25,1%

Zakłady energetyczne

20,0%

19,6%

Inwestorzy

18,3%

20,1%

Przemysł

2,6%

1,5%

Wyszczególnienie

ródło: Zarz d ZPUE S.A.

W strukturze sprzeda y ZPUE S.A. w 2006 r. wg rynków zbytu, dominowała sprzeda krajowa – razem
wyniosła ona 170.261 tys. zł, co stanowiło 88,4 % ogółu sprzeda y. Warto eksportu bezpo redniego osi gn ła
odpowiednio: 22.304 tys. zł i 11,6 % ogółu sprzeda y. Eksport dotyczył przede wszystkim sprzeda y stacji
kontenerowych na rynek rosyjski, łotewski, esto ski, słowacki, białoruski, czeski, rumu ski, bułgarski, litewski
oraz ukrai ski.
Prowadzona polityka zaopatrzeniowa oparta jest na współpracy z dostawcami wiarygodnymi, o stabilnej pozycji.
Z dostawcami strategicznymi Spółka zawarła umowy o współpracy reguluj ce wszelkie prawa i obowi zki obu
stron. W 2006 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.
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9.

SPRZEDA

9.1. PODSTAWOWE PRODUKTY
ZPUE S.A. jest producentem urz dze elektroenergetycznych do przesyłu energii. Asortyment produkowanych
wyrobów obejmuje:
kontenerowe stacje transformatorowe,
rozdzielnice redniego napi cia,
rozdzielnice niskiego napi cia,
słupowe stacje transformatorowe,
rozł czniki i odł czniki redniego napi cia,
konstrukcje energetyczne.
Kluczow pozycj sprzeda y Spółki s kontenerowe stacje transformatorowe. Słu one do przesyłu energii
rednich i niskich napi . Obudowy tych stacji wykonane s z betonu lub aluminium.
Istotnym asortymentem s rozdzielnice redniego i niskiego napi cia, b d ce elementem wyposa enia stacji
transformatorowych. Rozdzielnice słu do przesyłu energii, stanowi zabezpieczenie urz dze elektrycznych
przed skutkami zwar i przepi .
Spo ród poszczególnych asortymentów w sprzeda y ogółem najwi kszy udział miały:
kontenerowe stacje transformatorowe (38,0%),
rozdzielnice redniego i niskiego napi cia (17,7%),
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 10,0%).
Wykres 9. Struktura sprzeda y według asortymentu.
ST RUKT URA SPRZEDA Y WEDŁUG ASORT YMENT U

Usługi

Kontenerowe stacje

10%

transformatorowe
37%

P ozostałe
22%

Transformatory
8%
erdzie
2%

Rozł czniki
i odł czniki
3%

Rozdzielnice niskiego
napi cia
10%

Rozdzielnice redniego
napi cia
8%
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Tabela 11. Struktura sprzeda y Spółki w 2006 r.
Lp.
I.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
II.
1.
2.
3.
4.
5.
III.

Wyszczególnienie

Ilo

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

ródło: Zarz d ZPUE S.A.

795
348
1.485
751
847
1.073
30.425
2.903
5.414
547
6.785
4.439
-

Warto
(w tys. zł)
142.140
73.067
14.656
19.431
3.704
3.728
3.503
2.809
5.575
15.667
32.179
4.309
15.781
437
266
11.386
18.262
192.581

Udział
w sprzeda y
73,8%
38,0%
7,6%
10,1%
1,9%
1,9%
1,8%
1,5%
2,9%
8,1%
16,7%
2,2%
8,2%
0,2%
0,1%
6,0%
9,5%
100,0%

Sprzeda ZPUE S.A. w 2006 r. osi gn ła warto 192.581 tys. zł. Na sprzeda t składały si nast puj ce grupy
asortymentowe: sprzeda produktów 142.140 tys. zł. (73,8% sprzeda y Spółki), sprzeda towarów i materiałów
32.179 tys. zł. (16,7%) oraz sprzeda usług 18.262 tys. zł. (9,5%).
Warto sprzeda y produktów, usług, towarów i materiałów wzrosła w 2006 r. w stosunku do roku 2005
o 38,0%. Sprzeda produktów w 2006 roku wzrosła o 37,8% w porównaniu z 2005 rokiem. W strukturze
sprzeda y w 2006 roku procentowy udział sprzeda y produktów w sprzeda y ogółem pozostał na niemal
identycznym poziomie jak w roku 2005. Znacz co wzrosła warto sprzeda y towarów i materiałów (o 86,1%),
a jej udział w sprzeda y ogółem był wi kszy o 4,3%. Natomiast zmniejszeniu, w porównaniu z rokiem 2005,
uległa o 4,7% sprzeda usług. Jej udział w sprzeda y ogółem był mniejszy o 4,2%.
Tabela 12. Zmiany w strukturze sprzeda y Spółki w 2006 r. w porównaniu do 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 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
-

2005 r.
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%

Ilo

795
348
1.485
751
847
1.073
30.425
2.903
5.414
547
6.785
4.439
-

2006 r.
Warto
(w tys. zł)
142.140
73.067
14.656
19.431
3.704
3.728
3.503
2.809
5.575
15.667
32.179
4.309
15.781
437
266
11.386
18.262
192.581

Udział w
sprzeda y
73,8%
38,0%
7,6%
10,1%
1,9%
1,9%
1,8%
1,5%
2,9%
8,1%
16,7%
2,2%
8,2%
0,2%
0,1%
6,0%
9,5%
100,0%
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Sprzeda ZPUE S.A. podlega wahaniom sezonowym. W 2006 roku 35,1% 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 utrzymanie, na podobnych do wykazanych
w 2005 r., poziomach warto ci sprzeda y netto w ka dym z poszczególnych kwartałów roku. Ponadto
w I półroczu 2006 roku przychody ze sprzeda y utrzymano na poziomie 36,3% 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 2006 r. w uj ciu kwartalnym pozostała w podobnej proporcji jak w 2005 roku, gdy
udziały procentowe poszczególnych składników sprzeda y uległy jedynie niewielkim zmianom w porównaniu
z rokiem 2005. Sytuacj t przedstawia Tabela 10.
Tabela 13. Kwartalny udział poszczególnych grup asortymentowych w sprzeda y rocznej
Lp.
1.
2.
3.

I kwartał
2005 r.
2006 r.
9,2%
10,8%
2,2%
2,5%
1,7%
1,3%
13,1%
14,6%

Wyszczególnienie
Sprzeda
Sprzeda
Sprzeda
Sprzeda

produktów
materiałów
usług
ogółem

ródło: Zarz d ZPUE S.A.

II kwartał
2005 r.
2006 r.
15,5%
16,5%
3,4%
3,8%
3,0%
1,4%
21,9%
21,7%

III kwartał
2005 r.
2006 r.
21,2%
21,5%
3,1%
4,8%
2,9%
2,3%
27,2%
28,6%

IV kwartał
2005 r. 2006 r.
28,0%
25,0%
3,9%
5,6%
5,9%
4,5%
37,8% 35,1%

Wykresy 10 i 11. Zmiany w strukturze sprzeda y Spółki.
SPRZEDA ROCZNA - WART O CIOWO
142 140

160 000
140 000

103 117

120 000
100 000
80 000
60 000

32 179
19 120 18 262

17 286

40 000
20 000
0
Sprzeda produktów
2005

Sprzeda towarów i
materiałów

Sprzeda usług

2006

ST RUKT URA PROCENT OWA SPRZEDA Y W PODZIALE NA KWART AŁY
30,00%
25,00%
20,00%
15,00%
10,00%
5,00%
0,00%
2005

2006

I kwartał
Sprzeda produktów

2005

2006

2005

II kwartał
Sprzeda materiałów

2006

III kwartał

2005

2006

IV kwartał
Sprzeda usług
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Tabela 14. Zmiany ilo ciowe i warto ciowe asortymentu sprzeda y w ci gu 2006 r.
Lp.

Wyszczególnienie

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

Sprzeda produktów
Kontenerowe stacje 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
99
49
256
129
101
172
5.501
589
1.018
108
1.126
948
-

Warto
(w tys. zł)
20.832
9.568
2.028
3.256
601
434
550
618
2.032
1.745
4.807
890
2.934
76
39
868
2.509
28.148

II kwartał
Ilo
180
76
314
195
198
216
6.769
672
1.184
128
1.782
1.201
-

Warto
(w tys. zł)
31.777
16.843
2.835
3.797
923
812
682
593
1.347
3.945
7.346
917
3.355
96
84
2.894
2.577
41.700

III kwartał
Ilo
226
110
343
205
245
326
8.291
730
1.346
148
1.531
967
-

Warto
(w tys. zł)
41.419
21.518
4.266
5.336
1.032
1.159
1.034
748
900
5.426
9.146
1.093
4.238
116
53
3.646
4.434
54.999

IV kwartał
Ilo
290
113
572
222
303
359
9.864
912
1866
163
2.346
1.323
-

Warto
(w tys. zł)
48.112
25.138
5.527
7.042
1.148
1.323
1.237
850
1.296
4.551
10.880
1.409
5.254
149
90
3.978
8.742
67.734

9.2. NOWE PRODUKTY
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 2006 r. Spółka wdro yła do produkcji nast puj ce wyroby:
nap d silnikowy do rozł cznika liniowego w izolacji powietrznej,
nap d silnikowy do rozł cznika transformatorowego w izolacji powietrznej.
W 2007 r. prowadzone b d prace nad nast puj cymi projektami:
nap d silnikowy do rozł cznika w izolacji gazu SF6,
typoszereg rozdzielnic w izolacji SF6 (RMU),
rozdzielnica w izolacji SF6 powietrznej na napi cie 17,5kV,
odł cznik do rozdzielnicy w izolacji SF6,
rozdzielnica przedziałowa SN.
Potwierdzeniem doskonałej jako ci produkowanych wyrobów oraz licz cej si na rynku marki jest posiadany
certyfikat ISO 9001 wydany przez RW TUV Polska Sp. z o.o., a tak e uzyskane liczne atesty oraz nagrody
i wyró nienia za produkty.
10. ZNACZ CE UMOWY DLA DZIAŁALNO CI SPÓŁKI
W 2006 roku ZPUE S.A. we Włoszczowie zawarł nast puj ce umowy, spełniaj ce kryterium znacz cych umów:
W dniu 2.01.2006 r. Spółka otrzymała Umow Nr 118/TU/05/S-Z/zad 2, zawart dnia 15.12.2005 r.,
pomi dzy ZPUE S.A. a Rzeszowskim Zakładem Energetycznym S.A. Jednocze nie obroty z tym kontrahentem,
w okresie 12 miesi cy od zawarcia Umowy, wyniosły 6.033 tys. zł. i przekroczyły 10% kapitałów własnych
ZPUE S.A.
Przedmiotem Umowy była dostawa rozł czników sieciowych – napowietrznych, o warto ci netto 1.890 tys. zł.,
natomiast okres realizacji okre lono na 3 miesi ce od dnia podpisania umowy.
W paragrafie dotycz cym kar umownych, zarówno zamawiaj cy, jak i wykonawca, zobowi zani zostali
do naliczenia kary umownej w wysoko ci 20% warto ci Umowy, w przypadku odst pienia od umowy przez
któr kolwiek ze stron. Dodatkowo zamawiaj cemu przysługiwało prawo do naliczenia kary umownej
w wysoko ci 0,1% wynagrodzenia umownego za ka dy dzie zwłoki w realizacji dostawy oraz w terminie
usuni cia wad zgłoszonych w okresie gwarancji. Zapłata za wykonanie przedmiotu Umowy miała nast pi
w formie przelewu wierzytelno ci Rzeszowskiego Zakładu Energetycznego S.A. Pozostałe warunki Umowy
nie odbiegały od powszechnie stosowanych w tego typu umowach.
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W dniu 10.01.2006 r. obroty pomi dzy ZPUE S.A. a EnergiaPro S.A., osi gn ły warto 4.540 tys. zł.
i przekroczyły 10% kapitałów własnych. Umow o najwy szej warto ci, w okresie ostatnich 12 miesi cy,
stanowiła Umowa nr 6, zawarta w dniu 06.06.2005 r. Przedmiotem Umowy była dostawa zł czy kablowych SN
na potrzeby Koncernu Energetycznego EnergiaPro S.A., o warto ci netto 1.001 tys. zł., która miała by
realizowana nie pó niej ni do ko ca 2005 roku.
W paragrafie dotycz cym kar umownych, wykonawca zobowi zany był do poniesienia kary umownej
na rzecz zamawiaj cego w nast puj cych przypadkach: 0,2% warto ci jednostkowego zamówienia,
za ka dy rozpocz ty dzie zwłoki, w przypadku niewykonania w terminie przedmiotu Umowy, w wysoko ci
20% warto ci jednostkowego zamówienia, gdy z powodów, za które odpowiada wykonawca, zamawiaj cy byłby
zmuszony do odst pienia od Umowy oraz w wysoko ci 0,2% warto ci wadliwego egzemplarza,
za ka dy dzie , z powodu zwłoki w naprawie lub zwłoki w wymianie urz dzenia na nowe w okresie
gwarancyjnym. Zamawiaj cy mógł równie odst pi od Umowy z winy wykonawcy w przypadku zwłoki
w dostawie przedmiotu zamówienia, przekraczaj cej 14 dni. Zapłata za wykonanie przedmiotu Umowy miała
nast pi w formie przelewu. Pozostałe warunki Umowy nie odbiegały od powszechnie stosowanych w tego typu
umowach.
Dnia 10.05.2006 r. została zawarta Umowa – Kontrakt warto ciowy nr 4400005796 pomi dzy
STOEN S.A. z siedzib w Warszawie (nale cy do Grupy RWE) a ZPUE S.A. z siedzib we Włoszczowie.
Przedmiotem Umowy było ustalenie zasad współpracy w ramach realizacji dostaw towarów – rozdzielnic
redniego napi cia w izolacji gazu SF6 oraz wybranych materiałów. Umowa weszła w ycie z dniem jej
podpisania i b dzie obowi zywa przez okres 3 lat z mo liwo ci jej przedłu enia. Zarz d Spółki oszacował,
e warto zakupów dokonanych na podstawie powy szej Umowy osi gnie warto ok. 4.800 tys. zł. Pozostałe
warunki nie odbiegały od powszechnie stosowanych w tego typu umowach.
Dnia 11.05.2006 r. została podpisana Umowa o współpracy z ZPUE Gliwice Sp. z o.o. z siedzib
w Gliwicach. Przedmiotem Umowy było okre lenie zasad i warunków współpracy handlowej pomi dzy
Spółkami, w zakresie wzajemnej sprzeda y i promocji oferowanych wyrobów. Ponadto Umowa reguluje zasady
wiadczenia przez ZPUE Gliwice Sp. z o.o. usług serwisowych na rzecz ZPUE S.A. Warunki Umowy
nie odbiegały od powszechnie stosowanych w tego typu umowach.
Dnia 3 pa dziernika 2006 r. Zarz d ZPUE S.A. udzielił por czenia ZPUE Gliwice Sp. z o.o. z siedzib
w Gliwicach, do wysoko ci 3.000.000,00 zł. Por czenie stanowi zabezpieczenie spłaty zobowi zania,
wynikaj cego z Umowy nr 25/2006 o kredyt inwestycyjny z dnia 2 pa dziernika 2006 r. zawartej pomi dzy
Bankiem BPH Spółka Akcyjna Centrum Korporacyjne Gliwice a ZPUE Gliwice Sp. z o.o., w wysoko ci
2.000.000,00 zł. Por czenie, które zostało udzielone za zgod Rady Nadzorczej ZPUE S.A., b dzie
obowi zywa do dnia 30 czerwca 2010 roku.
W okresie od pocz tku roku do dnia 06.10.2006 r. ł czna warto umów zawartych pomi dzy
ZPUE S.A. a EnergiaPro Koncern Energetyczny S.A. wyniosła 5.289 tys. zł.
Umow o najwi kszej warto ci w tym okresie, stanowiła Umowa nr OP4/005/06, zawarta w dniu 23.05.2006 r.
Przedmiotem Umowy była dostawa 27 szt. zł czy kablowych N na potrzeby Koncernu Energetycznego
EnergiaPro S.A. Oddział w Wałbrzychu o warto ci netto 971 tys. zł. Wykonanie przedmiotu Umowy nast pi
miało w terminie do 31.12.2006 r.
Strony Umowy ustaliły, e wykonawca zapłaci zamawiaj cemu kar umown :
- za zwłok w wykonaniu przedmiotu Umowy, w wysoko ci 0,3% warto ci netto przedmiotu Umowy za ka dy
dzie zwłoki,
- z tytułu odst pienia od Umowy z przyczyn zale nych od wykonawcy w wysoko ci 20% warto ci netto
przedmiotu Umowy,
- w okresie gwarancyjnym za zwłok w usuni ciu wady w wysoko ci 0,3% warto ci netto przedmiotu Umowy
za ka dy dzie zwłoki.
Zamawiaj cy zapłaci wykonawcy kar umown za odst pienie od Umowy z przyczyn zale nych
od zamawiaj cego w wysoko ci 20% warto ci netto przedmiotu Umowy.
Ponadto, je eli kary nie pokryj szkody powstałej w wyniku niewykonania dostawy przedmiotu Umowy
w okre lonym terminie zamawiaj cy zastrzegł mo liwo dochodzenia odszkodowania uzupełniaj cego.
Pozostałe warunki Umowy nie odbiegały od powszechnie stosowanych w tego typu umowach.
Dnia 30.11.2006 r. obroty ZPUE S.A. z ZPUE Gliwice Sp. z o.o., na podstawie podpisanej przez strony
Umowy o współpracy, zawartej w dniu 11 maja 2006 r., przekroczyły 10% kapitałów własnych Spółki.
Informacja o zawarciu wspomnianej Umowy została przekazana do wiadomo ci publicznej przez Zarz d
ZPUE S.A. raportem bie cym nr 12/2006 w dniu 12 maja 2006 r.
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11. ZACI GNI TE KREDYTY, UMOWY PO YCZKI, GWARANCJE
ZPUE S.A. we Włoszczowie zawarł w 2006 roku nast puj ce umowy kredytowe i umowy po yczki:
Dnia 29.06.2006 r. został podpisany Aneks Nr 3 do Umowy o wielowalutow lini kredytow
nr 2040/030/04 z dnia 30.06.2004 r. na ł czn kwot 6.676.542,20 zł. Na podstawie przedmiotowego Aneksu
został przedłu ony okres wa no ci Umowy kredytowej do dnia 30 czerwca 2007 roku oraz nast piło
podwy szenie warto ci kredytu do kwoty 8.000.000,00 zł.
Zgodnie z warunkami Umowy Spółka mo e nadal zaci ga zobowi zania w walutach wykorzystania
w nast puj cych kwotach: w EUR, do kwoty 485.630,22 EUR; w PLN – pozostała cz
linii.
Dodatkowym zabezpieczeniem wierzytelno ci banku wynikaj cych z niniejszej Umowy stanowi cesja globalna
wierzytelno ci istniej cych i przyszłych, jakie przysługuj b d przysługiwa b d kredytobiorcy od ZPUE
Gliwice Sp. z o.o. z tytułu stałych zamówie handlowych na wyroby. Kredyt przeznaczony został
na finansowanie bie cej działalno ci gospodarczej. Pozostałe warunki kredytu pozostały bez zmian.
Dnia 6 wrze nia 2006 r. pomi dzy ZPUE S.A., jako kredytobiorc a Powszechn Kas Oszcz dno ci
Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzib w Warszawie, Regionalny Oddział Korporacyjny w Krakowie, Centrum
Korporacyjne w J drzejowie, jako kredytodawc , został podpisany Aneks do Umowy kredytu w walucie polskiej
w rachunku bie cym nr 270-1-2/RB/1999 z dnia 15 wrze nia 1999 r. na ł czn kwot 7.000.000,00 zł.
Przedmiotem podpisanego Aneksu było przedłu enie okresu wa no ci Umowy kredytowej do dnia
7 wrze nia 2007 r.
rodki pochodz ce z przedmiotowego kredytu przeznaczone s na finansowanie bie cych zobowi za Spółki,
wynikaj cych z wykonywanej działalno ci.
Mar e zastosowane we wskazanej Umowie ustalone zostały na poziomie rynkowym.
Zabezpieczeniem spłaty udzielonego kredytu s :
- hipoteka kaucyjna na nieruchomo ciach,
- zestaw rejestrowy na rodkach trwałych,
- weksel własny in blanco.
Pozostałe warunki Umowy pozostaj bez zmian.
Dnia 26 wrze nia 2006 r. pomi dzy ZPUE S.A., jako kredytobiorc a Bankiem Gospodarstwa
Krajowego w Warszawie Oddział w Kielcach, jako kredytodawc , została podpisana Umowa kredytu
technologicznego nr 23/27607806/14060316/2006, udzielonego ze
rodków Funduszu Kredytu
Technologicznego na ł czn kwot 6.664.672,00 zł.
rodki pochodz ce z przedmiotowego kredytu przeznaczone s na finansowanie inwestycji technologicznej,
polegaj cej na wdro eniu do produkcji seryjnej typoszeregu innowacyjnych rozdzielnic i rozł czników
napowietrznych z mieszanin gazów SF6+N2.
Umowa weszła w ycie z dniem 26 wrze nia 2006 r. i b dzie obowi zywa do dnia 31 pa dziernika 2010 r.
Wskazany kredyt postawiony został do dyspozycji kredytobiorcy jednorazowo od dnia 26 wrze nia 2006 r.,
za termin jego wykorzystania upłynie w dniu 30 czerwca 2007 r.
Zgodnie z warunkami Umowy został ustalony termin karencji w spłacie kredytu do dnia 31 lipca 2007 r.
Nast pnie kredytobiorca dokona spłaty kredytu w 14 ratach kwartalnych do ostatniego dnia miesi ca pocz wszy
od dnia 31 lipca 2007 r.
Kredytodawca mo e dokona umorzenia cz ci kredytu technologicznego na warunkach okre lonych Ustaw
z dnia 29 lipca 2005 r. o niektórych formach wspierania działalno ci innowacyjnej. Maksymalna kwota
umorzenia kapitału kredytu technologicznego okre lona dla kredytobiorcy wynosi 3.332.336,00 zł.
Zgodnie z podanym harmonogramem inwestycja technologiczna b dzie realizowana w nast puj cych terminach:
1. termin rozpocz cia: wrzesie 2006 r.
2. termin zako czenia: czerwiec 2007 r.
3. termin rozliczenia: lipiec 2007 r.
Planowany termin osi gni cia zdolno ci produkcyjnej został okre lony na miesi c czerwiec 2007 r.
Mar e zastosowane we wskazanej Umowie ustalone s na poziomie rynkowym.
Zabezpieczeniem spłaty udzielonego kredytu technologicznego s :
- weksel własny in blanco,
- hipoteka umowna zwykła na nieruchomo ci,
- hipoteka umowna kaucyjna na nieruchomo ci,
- zastaw rejestrowy na rodkach trwałych,
- zabezpieczenie wniesione w rodkach pieni nych.
W przypadku niedotrzymania przez kredytobiorc warunków udzielenia kredytu technologicznego albo w razie
utraty przez kredytobiorc zdolno ci kredytowej, kredytodawca mo e obni y kwot przyznanego kredytu
technologicznego albo wypowiedzie Umow kredytu.
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Z dniem 15.12.2006 r. uległy zmianie warunki Aneksu do Umowy o wielowalutow lini kredytow
nr 2040/030/04 z dnia 30.06.2004 r., o którym informacj , Zarz d Spółki przekazał do wiadomo ci publicznej
raportem bie cym nr 18/2006 w dniu 30.06.2006 r.
Strony Umowy postanowiły o rezygnacji z dodatkowego zabezpieczenia wierzytelno ci banku, jakie stanowiła
cesja globalna wierzytelno ci istniej cych i przyszłych, przysługuj cych kredytobiorcy od ZPUE Gliwice
Sp. z o.o. z tytułu stałych zamówie handlowych na wyroby.
12. UDZIELONE PO YCZKI, POR CZENIA, GWARANCJE
Warto zobowi za warunkowych ZPUE S.A. na dzie 31.12.2006 r. wynosi 3.900.000,00 zł. Warto
t stanowiło 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.
Drugi składnik zobowi za warunkowych stanowi por czenie udzielone dnia 3 pa dziernika 2006 r. dla ZPUE
Gliwice Sp. z o.o. z siedzib w Gliwicach, do wysoko ci 3.000.000,00 zł. Por czenie stanowi zabezpieczenie
spłaty zobowi zania, wynikaj cego z Umowy nr 25/2006 o kredyt inwestycyjny z dnia 2 pa dziernika 2006 r.,
zawartej pomi dzy bankiem BPH Spółka Akcyjna Centrum Korporacyjne Gliwice a ZPUE Gliwice Sp. z o.o.,
w wysoko ci 2.000.000,00 zł. Por czenie, które zostało udzielone za zgod Rady Nadzorczej ZPUE S.A., b dzie
obowi zywa do dnia 30 czerwca 2010 r.
13. OCENA ZARZ DZANIA ZASOBAMI FINANSOWYMI
13.1. OMÓWIENIE PODSTAWOWYCH WIELKO CI EKONOMICZNYCH
Rok 2006 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 2006 r. wyniosły 46.049.979,23 zł., o 21,6% wi cej ni na 31 grudnia
2005 r. Aktywa obrotowe natomiast na koniec 2006 r. wyniosły 73.164.675,18 zł., odpowiednio o 35,5% wi cej
ni 31 grudnia 2005 r.
Kapitał własny Spółki na 31 grudnia 2006 r. wyniósł 59.212.527,39 zł., co oznacza wzrost o 29,1% w stosunku
do ko ca 2005 r. Wzrost kapitału własnego to efekt przede wszystkim wysokiego wyniku netto roku 2006.
Zobowi zania długoterminowe na dzie 31 grudnia 2006 r. były równe 5.382.223,18 zł. Warto ta była wy sza
o 6,6% od zobowi za długoterminowych pozostaj cych do spłaty na koniec 2005 roku. Zobowi zania
krótkoterminowe i fundusze specjalne w analizowanym okresie wzrosły do kwoty 52.907.143,10 zł., czyli
o 35,2% w stosunku do stanu z grudnia 2005 r.
W strukturze aktywów najwi kszy udział miały: rzeczowe aktywa trwałe (33,2% sumy aktywów na 31 grudnia
2006 r.), nale no ci krótkoterminowe oraz zapasy (odpowiednio 44,6% i 15,1% sumy aktywów).
Pozycjami o najwi kszym udziale w pasywach na 31 grudnia 2006 r. były: kapitał własny oraz zobowi zania
krótkoterminowe, z udziałem w pasywach na poziomie odpowiednio: 49,7% i 44,0%.
Suma bilansowa na dzie 31.12.2006 r. wyniosła 119.214.654,41 zł. Oznacza to wzrost o 29,8% w porównaniu
z ko cem 2005 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 2006 r. wyniosły 192.581.472,37 zł. Wzrosły one w roku 2006 w porównaniu do roku 2005 o 38,0%.
Koszty sprzedanych produktów, towarów, materiałów i usług osi gn ły w 2006 r. warto : 153.676.147,41 zł.
o 39,6% wi cej ni w 2005 r.
Zysk na działalno ci operacyjnej w 2006 r. wyniósł 17.300.629,14 zł. co stanowiło wzrost o 55,0%
w porównaniu z rokiem 2005. Zysk brutto w 2006 r. wyniósł 16.555.627,29 zł., co stanowiło wzrost o 54,4%
w porównaniu do warto ci zysku brutto wypracowanego w roku 2005, natomiast zysk netto osi gn ł warto
13.345.814,29 zł., o 55,4% wi cej ni rok wcze niej.
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13.2. WSKA NIKI RENTOWNO CI
Poni ej przeprowadzono analiz wska ników efektywno ci działalno ci gospodarczej Spółki oraz zdolno ci
regulowania przez ni zobowi za .
Wska niki rentowno ci
stopa zwrotu z kapitału własnego (ROE) = (zysk netto / kapitał własny) x 100%
stopa zwrotu z aktywów (ROA) = (zysk netto/ aktywa ogółem) x 100%
rentowno sprzeda y brutto = (zysk brutto / przychody ze sprzeda y) x 100%
rentowno sprzeda y netto = (zysk netto / przychody ze sprzeda y) x 100%
Wska niki rentowno ci okre laj zdolno przedsi biorstwa do generowania zysku. Im wy sza jest warto
wska nika, tym lepsza kondycja finansowa firmy.
Warto obliczonych, na podstawie wyników finansowych ZPUE S.A., wska ników rentowno ci była wy sza
w roku 2006 ni rok wcze niej, przede wszystkim na skutek wy szego zysku. Sytuacja taka jest korzystna dla
Spółki, oznacza bowiem wzrost efektywno ci sprzeda y oraz stwarza mo liwo
dalszego rozwoju
przedsi biorstwa.
Tabela 15. Wska niki rentowno ci ZPUE S.A.
Wyszczególnienie
Stopa zwrotu z kapitałów własnych (ROE)
Stopa zwrotu z aktywów (ROA)
Rentowno sprzeda y brutto
Rentowno sprzeda y netto

2005
18,72%
9,35%
7,66%
6,18%

2006
22,54%
11,19%
8,60%
6,93%

ródło: Zarz d ZPUE S.A., na podstawie osi gni tych wyników i zmian w bilansie

13.3.WSKA NIKI PŁYNNO CI FINANSOWEJ
Wska niki płynno ci
wska nik płynno ci bie cej = (aktywa obrotowe / zobowi zania krótkoterminowe)
wska nik szybkiej płynno ci = (aktywa obrotowe - zapasy/ zobowi zania krótkoterminowe)
Wska niki płynno ci finansowej mierz stopie pokrycia zobowi za krótkoterminowych aktywami. Wskazuj
wi c zdolno przedsi biorstwa do wywi zywania si z tych zobowi za .
W ZPUE S.A. w roku 2006 odnotowano wzrost warto ci wska nika płynno ci bie cej oraz zmniejszenie
warto ci wska nika szybkiej płynno ci w stosunku do 2005 r. Mimo to, warto wskazanych wska ników
znajduje si nadal na poziomie oznaczaj cym prawidłow sytuacj finansow firmy. Dowodzi to faktu, i Spółka
nie ma problemów z bie cym regulowaniem swoich zobowi za .
Tabela 16. Wska niki płynno ci ZPUE S.A.
Wyszczególnienie
Wska nik płynno ci bie cej
Wska nik szybkiej płynno ci

2005

2006
1,38
1,13

1,38
1,04

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

13.4.WSKA NIKI ZADŁU ENIA
Wska niki zadłu enia
wska nik zadłu enia aktywów = (zobowi zania ogółem / aktywa ogółem)
wska nik zadłu enia kapitału własnego = (zobowi zania ogółem / kapitał własny)
Wska niki zadłu enia wskazuj udział kapitałów własnych i obcych w finansowaniu działalno ci jednostki.
Informuj tym samym o stopniu zadłu enia przedsi biorstwa.
W roku 2006 w ZPUE S.A. nast pił nieznaczny wzrost warto ci wska ników zadłu enia w stosunku do 2005 r.
Oznacza to zwi kszenie zaanga owania kapitału obcego w finansowanie działalno ci Spółki. Jednak niewielki
wzrost nie niesie ze sob du ego ryzyka finansowego. Omawiane wska niki pozostaj nadal na bezpiecznym dla
Spółki poziomie, co wskazuje na fakt, i równowaga mi dzy kapitałem własnym i obcym nie została zachwiana.
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Tabela 17. Wska niki zadłu enia ZPUE S.A.
Wyszczególnienie
Wska nik zadłu enia aktywów
Wska nik zadłu enia kapitału własnego

2005

2006
0,48
0,96

0,49
0,98

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

13.5.WSKA NIKI EFEKTYWNO CI GOSPODAROWANIA
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)
Wska niki efektywno ci gospodarowania słu do pomiaru aktywno ci i sprawno ci działania przedsi biorstwa
w zakresie wykorzystywania posiadanych zasobów maj tkowych.
Obliczona na podstawie danych ZPUE S.A. za 2006 r. warto wska ników cyklu zapasów oraz cyklu rodków
pieni nych nieznacznie wzrosła, natomiast wska niki cyklu nale no ci oraz cyklu zobowi za zmniejszyły sw
warto w porównaniu do 2005 r. Ni szy poziom wska ników jest korzystny dla Spółki, gdy oznacza mniejsze
zagro enie kumulowania nale no ci i zobowi za oraz powstania zatorów płatniczych.
Tabela 18. 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

2005
100
25
97
28

2006
91
26
87
30

ródło: Zarz d ZPUE S.A., na podstawie osi gni tych wyników i zmian w bilansie

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

SPRAWOZDANIA

FINANSOWEGO

ORAZ

W dniu 30 maja 2006 roku Rada Nadzorcza ZPUE S.A. Uchwał Nr 6/2006 dokonała wyboru podmiotu
uprawnionego do przegl du półrocznego sprawozdania finansowego za I półrocze 2006 roku oraz badania
sprawozdania rocznego za rok 2006.
Podmiotem wybranym do przegl du sprawozdania finansowego za I półrocze 2006 oraz badania sprawozdania
rocznego Spółki za 2006 rok została Agencja Usług Ksi gowo-Prawnych „Biegli Rewidenci” Sp. z o.o.
w Kielcach, wpisana na list podmiotów uprawnionych do badania sprawozda finansowych pod numerem
ewidencyjnym 473 prowadzon przez Krajow Izb Biegłych Rewidentów.
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 2006 rok ZPUE S.A. zapłaci 22,6 tys. zł., natomiast za przeprowadzenie przegl du półrocznego
sprawozdania finansowego – 11,0 tys. zł.
Badania oraz przegl du sprawozda w 2005 roku dokonała równie Agencja Usług Ksi gowo-Prawnych „Biegli
Rewidenci” Sp. z o.o. w Kielcach. Wynagrodzenie pozostało na niezmienionym poziomie.
18. O WIADCZENIA ZARZ DU
18.1.O WIADCZENIE ZARZ DU W ZAKRESIE SPORZ DZENIA
FINANSOWEGO ORAZ WSKAZANIE BIEGŁEGO REWIDENTA

SPRAWOZDANIA

Zarz d ZPUE S.A. z siedzib we Włoszczowie niniejszym o wiadcza, i wedle jego najlepszej wiedzy, roczne
sprawozdanie finansowe i dane porównywalne sporz dzone zostały zgodnie z obowi zuj cymi zasadami
rachunkowo ci oraz odzwierciedlaj w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuacj maj tkow i finansow
emitenta oraz jego wynik finansowy. Ponadto Zarz d o wiadcza, i jego sprawozdanie z działalno ci w 2006
roku zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osi gni oraz sytuacji Spółki, w tym podstawowych ryzyk i zagro e .
18.2. O WIADCZENIE ZARZ DU W ZAKRESIE BIEGŁEGO REWIDENTA
Zarz d ZPUE S.A. z siedzib we Włoszczowie niniejszym o wiadcza, i podmiot uprawniony do badania
sprawozda finansowych, dokonuj cy badania rocznego sprawozdania finansowego został wybrany zgodnie
z przepisami prawa oraz podmiot ten, jak równie biegli rewidenci dokonuj cy tego badania spełniaj warunki
do wydania bezstronnego i niezale nego raportu z przegl du, zgodnie z wła ciwymi przepisami prawa
krajowego.
19. INFORMACJE O TOCZ CYCH SI
LUB WIERZYTELNO CI

POST POWANIACH DOTYCZ CYCH ZOBOWI ZA

W roku 2006, przed s dem, organem wła ciwym dla post powania arbitra owego lub organem administracji
publicznej nie toczyły si post powania dotycz ce zobowi za lub wierzytelno ci, których ł czna warto
stanowiłaby co najmniej 10% kapitałów własnych Spółki.
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20. INFORMACJE O NIETYPOWYCH TRANSAKCJACH ZAWIERANYCH Z PODMIOTAMI
POWI ZANYMI
W trakcie roku 2006 Spółka ZPUE S.A. nie zawarła transakcji z podmiotami powi zanymi.
21. OCENA DZIAŁALNO CI SPÓŁKI PRZEZ RAD NADZORCZ
W opinii Rady Nadzorczej aktualn sytuacj Spółki ZPUE S.A. 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.
Wsparcie dla realizacji zało onego programu rozwoju rynków zbytu stanowi 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.
Niezale nie od podejmowanych działa nakierowanych na pozyskiwanie nowych rynków zbytu, Spółka
prowadzi czynno ci maj ce na celu umacnianie dotychczasowych rynków zbytu, których przejawem jest m.in.
tworzenie nowych oraz rozbudowa istniej cych ju przedstawicielstw handlowych.
Potwierdzeniem zasadno ci przyj tej strategii działania stanowi wyniki finansowe za rok 2006, które
w porównaniu z wynikami roku 2005 wykazuj wzrost:
przychody netto ze sprzeda y produktów, towarów, materiałów i usług o 38 %,
zysk na działalno ci operacyjnej o 54,97 %,
zysk brutto o 54,40 %,
zysk netto o 54,80 %.
Maj tek Spółki na koniec 2006 roku stanowiła kwota 119.215 tys. zł., która jest wy sza
o 27.342 tys. zł w porównaniu z analogiczn dan na koniec roku 2005.
Wzrost przychodów ze sprzeda y o 38 % przy wzro cie kosztów o 39 %, pozwolił na osi gni cie zysku
na sprzeda y w wysoko ci 16.498 tys. zł. Jest on wy szy od osi gni tego za rok 2005 o 4.527 tys. zł.
Wzrost zysku wpłyn ł korzystnie na ukształtowanie si wska ników rentowno ci, które przedstawiaj si
nast puj co:
rentowno netto sprzeda y – 6,93 %,
rentowno brutto sprzeda y – 8,60 %,
rentowno maj tku – 11,19 %,
rentowno kapitałów własnych – 22,54 %.
Wszystkie przedstawione wska niki rentowno ci wskazuj wzrost w porównaniu do roku poprzedniego, czego
wynikiem jest wypracowany wysoki zysk netto.
Na podstawie przeprowadzonej analizy sprawozdania finansowego za 2006 rok stwierdzi nale y,
i wypracowany zysk oraz przychody ze sprzeda y, tak w roku 2006 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 2006, 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 2006 na kapitał zapasowy.
Zwi zła ocena sytuacji Spółki została sporz dzona przez Rad
Nadzorcz
dla Akcjonariuszy
i Walnego Zgromadzenia w zwi zku z zamkni ciem roku obrotowego 2006.
22. ZASADY ŁADU KORPORACYJNEGO
I. Cel spółki
Podstawowym celem działania władz spółki jest realizacja interesu spółki, rozumianego jako powi kszenie
warto ci powierzonego jej przez akcjonariuszy maj tku, z uwzgl dnieniem praw i interesów innych ni
akcjonariusze podmiotów, zaanga owanych w funkcjonowanie spółki, w szczególno ci wierzycieli spółki oraz
jej pracowników.
TAK
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Zarz d dokona wszelkich stara , tak aby Spółka prowadziła efektywn działalno
ekonomiczn
z poszanowaniem interesów wszystkich grup akcjonariuszy, jak równie innych podmiotów zwi zanych
ze Spółk .
II. Rz dy wi kszo ci i ochrona mniejszo ci
Spółka akcyjna jest przedsi wzi ciem kapitałowym. Dlatego w spółce musi by uznawana zasada rz dów
wi kszo ci kapitałowej i w zwi zku z tym prymatu wi kszo ci nad mniejszo ci . Akcjonariusz, który wniósł
wi kszy kapitał, ponosi te wi ksze ryzyko gospodarcze. Jest wi c uzasadnione, aby jego interesy były
uwzgl dniane proporcjonalnie do wniesionego kapitału. Mniejszo musi mie zapewnion nale yt ochron jej
praw, w granicach okre lonych przez prawo i dobre obyczaje. Wykonuj c swoje uprawnienia akcjonariusz
wi kszo ciowy powinien uwzgl dnia interesy mniejszo ci.
TAK
Organy Spółki w swoich działaniach maj na uwadze, aby realizacja uprawnie przez akcjonariusza
wi kszo ciowego nie zmierzała do pokrzywdzenia akcjonariuszy mniejszo ciowych.
III. Uczciwe intencje i nienadu ywanie uprawnie
Wykonywanie praw i korzystanie z instytucji prawnych powinno opiera si na uczciwych intencjach (dobrej
wierze) i nie mo e wykracza poza cel i gospodarcze uzasadnienie, ze wzgl du na które instytucje te zostały
ustanowione. Nie nale y podejmowa działa , które wykraczaj c poza tak ustalone ramy stanowiłyby nadu ycie
prawa. Nale y chroni mniejszo przed nadu ywaniem uprawnie wła cicielskich przez wi kszo oraz chroni
interesy wi kszo ci przed nadu ywaniem uprawnie przez mniejszo , zapewniaj c mo liwie jak najszersz
ochron słusznych interesów akcjonariuszy i innych uczestników obrotu.
TAK
Członkowie organów Spółki wykonuj c swoje obowi zki i przysługuj ce im prawa, w swoich działaniach
kieruj si przede wszystkim dobrem Spółki oraz akcjonariuszy. Organy Spółki zapoznały si z dokumentem
pt. „Dobre praktyki w spółkach publicznych”.
IV. Kontrola s dowa
Organy spółki i osoby prowadz ce walne zgromadzenia nie mog rozstrzyga kwestii, które powinny by
przedmiotem orzecze s dowych. Nie dotyczy to działa , do których organy spółki i osoby prowadz ce walne
zgromadzenie s uprawnione lub zobowi zane przepisami prawa.
TAK
Organy Spółki oraz osoby prowadz ce walne zgromadzenia akcjonariuszy powstrzymuj si od rozstrzygni ,
które powinny by dokonywane przez organy s dowe chyba, e dotycz one formalnych rozstrzygni
podejmowanych podczas obrad walnego zgromadzenia.
V. Niezale no opinii zamawianych przez spółk
Przy wyborze podmiotu maj cego wiadczy usługi eksperckie, w tym w szczególno ci usługi biegłego
rewidenta, usługi doradztwa finansowego i podatkowego oraz usługi prawnicze spółka powinna uwzgl dni , czy
istniej okoliczno ci ograniczaj ce niezale no tego podmiotu przy wykonywaniu powierzonych mu zada .
TAK
Przy dokonywaniu wyboru podmiotów wiadcz cych usługi eksperckie Spółka zwraca szczególn uwag na to,
czy istniej okoliczno ci ograniczaj ce niezale no tego podmiotu przy wykonywaniu powierzonych mu zada .
DOBRE PRAKTYKI WALNYCH ZGROMADZE
1.

Walne zgromadzenie powinno odbywa si w miejscu i czasie ułatwiaj cym jak najszerszemu kr gowi
akcjonariuszy uczestnictwo w zgromadzeniu.
TAK
Walne zgromadzenia odbywaj si w siedzibie Spółki, w drugim kwartale roku, w godzinach pracy Spółki.
2.

danie zwołania walnego zgromadzenia oraz umieszczenia okre lonych spraw w porz dku jego obrad,
zgłaszane przez uprawnione podmioty, powinno by uzasadnione. Projekty uchwał proponowanych
do przyj cia przez walne zgromadzenie oraz inne istotne materiały powinny by przedstawiane
akcjonariuszom wraz z uzasadnieniem i opini rady nadzorczej przed walnym zgromadzeniem, w czasie
umo liwiaj cym zapoznanie si z nimi i dokonanie ich oceny.
TAK
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Podmioty uprawnione do zwołania walnego zgromadzenia składaj
danie zwołania walnego zgromadzenia
wraz z uzasadnieniem. Projekty uchwał proponowanych do przyj cia przez walne zgromadzenie oraz inne
istotne materiały powinny by przedstawiane akcjonariuszom wraz z uzasadnieniem i opini rady nadzorczej
przed walnym zgromadzeniem.
3.

Walne zgromadzenie zwołane na wniosek akcjonariuszy powinno si odby w terminie wskazanym
w daniu, a je eli dotrzymanie tego terminu napotka na istotne przeszkody – w najbli szym terminie,
umo liwiaj cym rozstrzygni cie przez zgromadzenie spraw, wnoszonych pod jego obrady.
TAK
Zarz d dokłada stara , aby walne zgromadzenie zwołane na wniosek akcjonariuszy odbywały si w terminach
wskazanych w daniu, chyba e z przyczyn obiektywnych jest to niemo liwe – wtedy wyznaczany jest,
w porozumieniu z daj cym zwołania, inny termin.
4.

Odwołanie walnego zgromadzenia, w którego porz dku obrad na wniosek uprawnionych podmiotów
umieszczono okre lone sprawy lub które zwołane zostało na taki wniosek mo liwe jest tylko za zgod
wnioskodawców. W innych przypadkach walne zgromadzenie mo e by odwołane, je eli jego odbycie
napotka na nadzwyczajne przeszkody (siła wy sza) lub jest oczywi cie bezprzedmiotowe. Odwołanie
nast puje w taki sam sposób, jak zwołanie, zapewniaj c przy tym jak najmniejsze ujemne skutki dla spółki
i dla akcjonariuszy, w ka dym razie nie pó niej ni na trzy tygodnie przed pierwotnie planowanym
terminem. Zmiana terminu odbycia walnego zgromadzenia nast puje w tym samym trybie, co jego
odwołanie, cho by proponowany porz dek obrad nie ulegał zmianie.
TAK
Spółka stosuje generaln zasad nieodwoływania lub zmiany ogłoszonych ju terminów walnych zgromadze ,
chyba e zachodz nadzwyczajne lub szczególnie uzasadnione okoliczno ci.
5.

Uczestnictwo przedstawiciela akcjonariusza w walnym zgromadzeniu wymaga udokumentowania prawa
do działania w jego imieniu w sposób nale yty. Nale y stosowa domniemanie, i dokument pisemny,
potwierdzaj cy prawo reprezentowania akcjonariusza na walnym zgromadzeniu, jest zgodny z prawem i nie
wymaga dodatkowych potwierdze , chyba e jego autentyczno
lub wa no
prima facie budzi
w tpliwo ci zarz du spółki (przy wpisywaniu na list obecno ci) lub przewodnicz cego walnego
zgromadzenia.
TAK
Do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wymagane jest jedynie pełnomocnictwo
(w formie pisemnej pod rygorem niewa no ci) udzielone przez osoby do tego uprawnione, zgodnie z wypisem
z wła ciwego rejestru, lub w przypadku osób fizycznych zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego. Przy
uzupełnianiu listy obecno ci na walnym zgromadzeniu Spółka dokonuje tylko kontroli ww. dokumentów.
6.

Walne zgromadzenie powinno mie stabilny regulamin, okre laj cy szczegółowe zasady prowadzenia obrad
i podejmowania uchwał. Regulamin powinien zawiera w szczególno ci postanowienia dotycz ce wyborów,
w tym wyboru rady nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami. Regulamin nie powinien ulega
cz stym zmianom; wskazane jest, aby zmiany wchodziły w ycie pocz wszy od nast pnego walnego
zgromadzenia.
TAK
Przyj ty Uchwał nr 17/2005 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 7.06.2005 r. Regulamin Obrad
Walnego Zgromadzenia okre la szczegółowe zasady prowadzenia obrad i podejmowania uchwał, w tym wyboru
członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami.
7.

Osoba otwieraj ca walne zgromadzenie powinna doprowadzi
do niezwłocznego wyboru
przewodnicz cego, powstrzymuj c si od jakichkolwiek innych rozstrzygni
merytorycznych lub
formalnych.
TAK
Obowi zuj cy Regulamin Walnego Zgromadzenia zawiera zapis mówi cy wprost o obowi zku niezwłocznego
wyboru przewodnicz cego walnego zgromadzenia.
8.

Przewodnicz cy walnego zgromadzenia zapewnia sprawny przebieg obrad i poszanowanie praw i interesów
wszystkich akcjonariuszy. Przewodnicz cy powinien przeciwdziała w szczególno ci nadu ywaniu
uprawnie
przez uczestników zgromadzenia i zapewnia
respektowanie praw akcjonariuszy
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mniejszo ciowych. Przewodnicz cy nie powinien bez wa nych powodów składa rezygnacji ze swej
funkcji, nie mo e te bez uzasadnionych przyczyn opó nia podpisania protokołu walnego zgromadzenia.
TAK
Obowi zuj cy Regulamin Walnego Zgromadzenia zawiera zapis przewiduj cy wprost obowi zek
przewodnicz cego do zapewnienia sprawnego przebiegu obrad i poszanowania praw i interesów wszystkich
akcjonariuszy. Ponadto, Regulamin ten zawiera postanowienia zapobiegaj ce nadu ywaniu uprawnie przez
uczestników zgromadzenia i zapewnienia respektowania praw akcjonariuszy mniejszo ciowych.
9. Na walnym zgromadzeniu powinni by obecni członkowie rady nadzorczej i zarz du. Biegły rewident
powinien by obecny na zwyczajnym walnym zgromadzeniu oraz na nadzwyczajnym walnym
zgromadzeniu, je eli przedmiotem obrad maj by sprawy finansowe spółki. Nieobecno członka zarz du
lub członka rady nadzorczej na walnym zgromadzeniu wymaga wyja nienia. Wyja nienie to powinno by
przedstawione na walnym zgromadzeniu.
TAK
Członkowie Rady Nadzorczej oraz Zarz du uczestnicz w Walnym Zgromadzeniu. W umowie z biegłym
rewidentem znajduje si zapis zobowi zuj cy biegłego rewidenta do uczestnictwa podczas obrad Walnego
Zgromadzenia, na którym maj by omawiane sprawy finansowe Spółki.
10. Członkowie rady nadzorczej i zarz du oraz biegły rewident spółki powinni, w granicach swych kompetencji
i w zakresie niezb dnym dla rozstrzygni cia spraw omawianych przez zgromadzenie, udziela uczestnikom
zgromadzenia wyja nie i informacji dotycz cych spółki.
TAK
Członkowie Zarz du i Rady Nadzorczej oraz biegły rewident – je li zachodzi taka konieczno , którzy s obecni
na walnych zgromadzeniach, udzielaj uczestnikom zgromadzenia wyja nie i informacji dotycz cych Spółki
w granicach swych kompetencji i w zakresie niezb dnym dla rozstrzygni cia omawianych spraw.
11. Udzielanie przez zarz d odpowiedzi na pytania walnego zgromadzenia powinno by dokonywane przy
uwzgl dnianiu faktu, e obowi zki informacyjne spółka publiczna wykonuje w sposób wynikaj cy
z przepisów prawa o publicznym obrocie papierami warto ciowymi, a udzielanie szeregu informacji nie
mo e by dokonywane w sposób inny ni wynikaj cy z tych przepisów.
TAK
Organy Spółki nie ograniczaj dost pu do informacji, o które zwraca si w szczególno ci walne zgromadzenie,
ale jednocze nie przestrzegaj przepisów ustawy Prawo o publicznym obrocie (...) oraz rozporz dzenia
dotycz cego obowi zków informacyjnych.
12. Krótkie przerwy w obradach, nie stanowi ce odroczenia obrad, zarz dzane przez przewodnicz cego
w uzasadnionych przypadkach, nie mog mie na celu utrudniania akcjonariuszom wykonywania ich praw.
TAK
W uzasadnionych przypadkach Przewodnicz cy Walnego Zgromadzenia mo e zarz dzi krótkie przerwy
w obradach, pod warunkiem, i nie b d one miały na celu utrudniania akcjonariuszom wykonywania ich praw.
13. Głosowania nad sprawami porz dkowymi mog dotyczy tylko kwestii zwi zanych z prowadzeniem obrad
zgromadzenia. Nie poddaje si pod głosowanie w tym trybie uchwał, które mog wpływa na wykonanie
przez akcjonariuszy ich praw.
TAK
Zgodnie z zapisem zawartym w § 17 Regulaminu Walnego Zgromadzenia głosowania nad sprawami
porz dkowymi dotycz wył cznie kwestii zwi zanych z prowadzeniem obrad zgromadzenia.
14. Uchwała o zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porz dku obrad mo e zapa jedynie
w przypadku, gdy przemawiaj za ni istotne powody. Wniosek w takiej sprawie powinien zosta
szczegółowo umotywowany. Zdj cie z porz dku obrad b d zaniechanie rozpatrywania sprawy,
umieszczonej w porz dku obrad na wniosek akcjonariuszy wymaga podj cia uchwały walnego
zgromadzenia, po uprzednio wyra onej zgodzie przez wszystkich obecnych akcjonariuszy, którzy zgłosili
taki wniosek, popartej 75 % głosów walnego zgromadzenia.
TAK
Zgodnie z § 11 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, uchwała o zaniechaniu rozpatrywania sprawy
umieszczonej w porz dku obrad, mo e zapa wył cznie w przypadku, gdy przemawiaj za ni istotne
i rzeczowe powody. Wniosek w takiej sprawie, powinien by szczegółowo umotywowany przez wnioskodawc .
Zdj cie z porz dku obrad b d zaniechanie rozpatrywania sprawy, umieszczonej w porz dku obrad na wniosek
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akcjonariuszy wymaga podj cia uchwały Walnego Zgromadzenia, po uprzednim wyra eniu zgody przez
wszystkich obecnych akcjonariuszy, którzy zgłosili taki wniosek, popartej 75% głosów Walnego Zgromadzenia.
15. Zgłaszaj cym sprzeciw wobec uchwały zapewnia si mo liwo zwi złego uzasadniania sprzeciwu.
TAK
Stosowny zapis zawiera przepis § 15 Regulaminu Walnego Zgromadzenia.
16. Z uwagi na to, e kodeks spółek handlowych nie przewiduje kontroli s dowej w przypadku niepodj cia
przez walne zgromadzenie uchwały, zarz d lub przewodnicz cy walnego zgromadzenia powinni w ten
sposób formułowa uchwały, aby ka dy uprawniony, który nie zgadza si z meritum rozstrzygni cia
stanowi cym przedmiot uchwały, miał mo liwo jej zaskar enia.
TAK
Przewodnicz cy walnego zgromadzenia ma za zadanie czuwa nad tym, aby uchwały były formułowane w jasny
i przejrzysty sposób. Zarz d Spółki zapewnia tak e mo liwo skorzystania przez przewodnicz cego z pomocy
obsługi prawnej Spółki.
17. Na danie uczestnika walnego zgromadzenia przyjmuje si do protokołu jego pisemne o wiadczenie.
TAK
Zarz d Spółki ka dorazowo informuje notariusza, który b dzie obsługiwał obrady walnego zgromadzenia,
o jej tre ci.
DOBRE PRAKTYKI RAD NADZORCZYCH
18. Rada nadzorcza corocznie przedkłada walnemu zgromadzeniu zwi zł ocen sytuacji spółki. Ocena
ta powinna by udost pniona wszystkim akcjonariuszom w takim terminie, aby mogli si z ni zapozna
przed zwyczajnym walnym zgromadzeniem.
TAK
Zgodnie z § 10 pkt 5 Statutu Spółki, Rada Nadzorcza corocznie przedkłada Walnemu Zgromadzeniu zwi zł
ocen sytuacji Spółki. Ocena ta zostanie zamieszczona w raporcie rocznym Spółki.
19. Członek rady nadzorczej powinien posiada nale yte wykształcenie, do wiadczenie zawodowe oraz
do wiadczenie yciowe, reprezentowa wysoki poziom moralny oraz by w stanie po wi ci niezb dn
ilo czasu, pozwalaj c mu w sposób wła ciwy wykonywa swoje funkcje w radzie nadzorczej.
Kandydatury członków rady nadzorczej powinny by zgłaszane i szczegółowo uzasadniane w sposób
umo liwiaj cy dokonanie wiadomego wyboru.
TAK
uzasadniane.
Przedstawiane walnemu zgromadzeniu kandydatury Członków Rady Nadzorczej s
Do przekazywanych informacji zał czany jest yciorys kandydata. Nowo wybranym Członkom Rady
Nadzorczej przekazuje si pakiet dokumentów zawieraj cych wszelkie wewn trzne i zewn trzne regulacje
zwi zane z działalno ci Spółki oraz inne materiały i dokumenty informacyjne.
20. a) Przynajmniej połow członków rady nadzorczej powinni stanowi członkowie niezale ni,
z zastrze eniem pkt d). Niezale ni członkowie rady nadzorczej powinni by wolni od powi za ze spółk
i akcjonariuszami lub pracownikami, które mogłyby istotnie wpłyn na zdolno niezale nego członka
do podejmowania bezstronnych decyzji;
b) szczegółowe kryteria niezale no ci powinien okre la statut spółki;
c) bez zgody wi kszo ci niezale nych członków rady nadzorczej, nie powinny by podejmowane uchwały
w sprawach:
wiadczenia z jakiegokolwiek tytułu przez spółk i jakiekolwiek podmioty powi zane ze spółk
na rzecz członków zarz du;
- wyra enia zgody na zawarcie przez spółk lub podmiot od niej zale ny istotnej umowy z podmiotem
powi zanym
ze spółk , członkiem rady nadzorczej albo zarz du oraz z podmiotami z nimi powi zanymi;
- wyboru biegłego rewidenta dla przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego spółki;
d) w spółkach, gdzie jeden akcjonariusz posiada pakiet akcji daj cy ponad 50 % ogólnej liczby głosów, rada
nadzorcza powinna liczy co najmniej dwóch niezale nych członków, w tym niezale nego
przewodnicz cego audytu, o ile taki komitet został ustanowiony.
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NIE
Akcjonariusze Spółki powołuj w skład Rady Nadzorczej osoby zapewniaj ce, w ich opinii, wła ciw
i efektywn realizacj czynno ci nadzorczych Spółki, jak równie nale ycie zabezpieczaj cych interesy
wszystkich grup akcjonariuszy.
21. Członek rady nadzorczej powinien przede wszystkim mie na wzgl dzie interes spółki.
TAK
Członkowie Rady Nadzorczej podczas pełnienia swojej funkcji maj na wzgl dzie interes spółki.
W szczególno ci nadzoruj realizacj strategii i planów długookresowych. Zgodnie z komentarzem Spółki
do zasady 23 s zobowi zani do informowania o zaistniałym konflikcie interesu i wstrzymania si od głosu
w sprawie, w której mo e do takiego doj .
22. Członkowie Rady Nadzorczej powinni podejmowa odpowiednie działania, aby otrzymywa od Zarz du
regularne i wyczerpuj ce informacje o wszystkich istotnych sprawach dotycz cych działalno ci spółki oraz
o ryzyku zwi zanym z prowadzon działalno ci i sposobach zarz dzania tym ryzykiem.
TAK
Na ka dym posiedzeniu Rady Nadzorczej Zarz d zdaje relacj z wszelkich istotnych spraw dotycz cych
działalno ci Spółki. W sprawach nie cierpi cych zwłoki Członkowie Rady Nadzorczej informowani s przez
Zarz d w trybie obiegowym. Statut Spółki wskazuje sprawy, w których decyzje Zarz du nie mog by podj te
bez akceptacji Rady Nadzorczej. W Spółce podejmowane s tak e stałe działania w kierunku wzmocnienia
wewn trznej kontroli.
23. O zaistniałym konflikcie interesów członek rady nadzorczej powinien poinformowa pozostałych członków
rady i powstrzyma si od zabierania głosu w dyskusji oraz od głosowania nad przyj ciem uchwały
w sprawie, w której zaistniał konflikt interesów.
TAK
Zgodnie z § 8 ust. 9 Regulaminu Rady Nadzorczej, członek Rady Nadzorczej powinien niezwłocznie,
nie pó niej ni na najbli szym posiedzeniu Rady Nadzorczej, poinformowa pozostałych członków Rady
o zaistniałym konflikcie interesów ze Spółk oraz powinien powstrzyma si od zabierania głosu w dyskusji
oraz od głosowania nad podj ciem uchwały w sprawie, w której zaistniał konflikt interesów.
24. Informacja o osobistych, faktycznych i organizacyjnych powi zaniach członka rady nadzorczej
z okre lonym akcjonariuszem, a zwłaszcza z akcjonariuszem wi kszo ciowym powinna by dost pna
publicznie. Spółka powinna dysponowa procedur uzyskiwania informacji od członków rady nadzorczej
i ich upubliczniania.
TAK
Na podstawie § 10 ust. 1 Regulaminu Rady Nadzorczej, Członkowie Rady Nadzorczej zobowi zani s do
przekazywania Spółce informacji o osobistych, faktycznych i organizacyjnych ich powi zaniach z okre lonym
akcjonariuszem, a szczególnie akcjonariuszem wi kszo ciowym.
25. Posiedzenia rady nadzorczej, z wyj tkiem spraw dotycz cych bezpo rednio zarz du lub jego członków,
w szczególno ci: odwołania, odpowiedzialno ci oraz ustalania wynagrodzenia, powinny by dost pne
i jawne dla członków zarz du.
TAK
Członkowie Zarz du s zapraszani na posiedzenia Rady Nadzorczej.
26. Członek rady nadzorczej powinien umo liwi zarz dowi przekazanie w sposób publiczny i we wła ciwym
trybie informacji o zbyciu lub nabyciu akcji spółki lub te spółki wobec niej dominuj cej lub zale nej, jak
równie o transakcjach z takimi spółkami, o ile s one istotne dla jego sytuacji materialnej.
TAK
Członkowie Rady Nadzorczej s zobowi zani do informowania Spółki o nabyciu lub zbyciu akcji Spółki lub te
spółki wobec niej dominuj cej lub zale nej, jak te informowania o wszelkich transakcjach z takimi spółkami,
o ile s one istotne dla sytuacji materialnej członka Rady.
27. Wynagrodzenie członków rady nadzorczej powinno by ustalane na podstawie przejrzystych procedur
i zasad. Wynagrodzenie to powinno by godziwe, lecz nie powinno stanowi istotnej pozycji kosztów
działalno ci spółki ani wpływa w powa ny sposób na jej wynik finansowy. Powinno te pozostawa
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w rozs dnej relacji do wynagrodzenia członków zarz du. Ł czna wysoko wynagrodze wszystkich,
a tak e indywidualna ka dego z członków rady nadzorczej w rozbiciu dodatkowo na poszczególne składniki
powinna by ujawniona w raporcie rocznym wraz z informacj o procedurach i zasadach jego ustalania.
TAK
Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej nie stanowi znacznej pozycji w kosztach funkcjonowania Spółki
i jest ustalane na podstawie przejrzystych procedur i zasad. Procedury i zasady ustalania oraz wysoko
wynagrodze członków Rady Nadzorczej jest ujawniana w raporcie rocznym.
28. Rada nadzorcza powinna działa zgodnie ze swym regulaminem, który powinien by publicznie dost pny.
Regulamin powinien przewidywa powołanie co najmniej dwóch komitetów:
- audytu oraz
- wynagrodze .
W skład komitetu audytu powinno wchodzi co najmniej dwóch członków niezale nych oraz przynajmniej
jeden posiadaj cy kwalifikacje i do wiadczenie w zakresie rachunkowo ci i finansów. Zadania komitetów
powinien szczegółowo okre la regulamin rady nadzorczej. Komitety rady powinny składa radzie
nadzorczej roczne sprawozdania ze swojej działalno ci. Sprawozdania te spółka powinna udost pni
akcjonariuszom.
NIE
Spółka posiada Regulamin Rady Nadzorczej, którego tre jest dost pna w siedzibie Spółki i na jej stronach
internetowych. Regulamin nie przewiduje funkcjonowania jakichkolwiek komitetów.
29. Porz dek obrad rady nadzorczej nie powinien by zmieniany lub uzupełniany w trakcie posiedzenia, którego
dotyczy. Wymogu powy szego nie stosuje si , gdy obecni s wszyscy członkowie rady nadzorczej
i wyra aj oni zgod na zmian lub uzupełnienie porz dku obrad, a tak e gdy podj cie okre lonych działa
przez rad nadzorcz jest konieczne dla uchronienia spółki przed szkod jak równie w przypadku uchwały,
której przedmiotem jest ocena, czy istnieje konflikt mi dzy członkiem rady nadzorczej a spółk .
TAK
Porz dek posiedzenia Rady Nadzorczej jest ustalany przed planowan dat posiedzenia i akceptowany przez
Przewodnicz cego, a nast pnie wraz z materiałami przekazywany Członkom Rady. Porz dek posiedzenia mo e
by zmieniony lub uzupełniony w przypadku, gdy wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej s obecni i wyra
na to zgod .
30. Członek rady nadzorczej oddelegowany przez grup akcjonariuszy do stałego pełnienia nadzoru powinien
składa radzie nadzorczej szczegółowe sprawozdania z pełnionej funkcji.
TAK
Członkowie Rady Nadzorczej oddelegowani do stałego pełnienia nadzoru składaj Radzie szczegółowe, pisemne
sprawozdanie z pełnionej funkcji na ka dym posiedzeniu.
31. Członek rady nadzorczej nie powinien rezygnowa z pełnienia tej funkcji w trakcie kadencji, je eli mogłoby
to uniemo liwi działanie rady, a w szczególno ci, je li mogłoby to uniemo liwi terminowe podj cie
istotnej uchwały.
TAK
Członkowie Rady Nadzorczej zobowi zali si do nierezygnowania z pełnienia funkcji w trakcie kadencji, je eli
mogłoby to uniemo liwi działanie Rady, a w szczególno ci je li mogłoby to uniemo liwi podj cie istotnej
uchwały.
DOBRE PRAKTYKI ZARZ DÓW
32. Zarz d, kieruj c si interesem spółki, okre la strategi oraz główne cele działania spółki i przedkłada je
radzie nadzorczej, po czym jest odpowiedzialny za ich wdro enie i realizacj . Zarz d dba o przejrzysto
i efektywno systemu zarz dzania spółk oraz prowadzenie jej spraw zgodne z przepisami prawa i dobr
praktyk .
TAK
Zarz d opracowuje strategi Spółki. Strategia podlega akceptacji Rady Nadzorczej. Co najmniej raz w roku
Rada Nadzorcza przeprowadza dyskusj na temat strategii i długookresowych planów Spółki i ocenia ich
realizacj . Zarz d odpowiedzialny jest za wdro enie strategii i jej realizacj .
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33. Przy podejmowaniu decyzji w sprawach spółki członkowie zarz du powinni działa w granicach
uzasadnionego ryzyka gospodarczego, tzn. po rozpatrzeniu wszystkich informacji, analiz i opinii, które w
rozs dnej ocenie zarz du powinny by w danym przypadku wzi te pod uwag ze wzgl du na interes spółki.
Przy ustalaniu interesu spółki nale y bra pod uwag uzasadnione w długookresowej perspektywie interesy
akcjonariuszy, wierzycieli, pracowników spółki oraz innych podmiotów i osób współpracuj cych ze spółk
w zakresie jej działalno ci gospodarczej a tak e interesy społeczno ci lokalnych.
TAK
Zarz d Spółki wnikliwie analizuje podejmowane działania i decyzje. Członkowie Zarz du wypełniaj swoje
obowi zki
ze staranno ci i wykorzystaniem najlepszej posiadanej wiedzy oraz do wiadczenia yciowego.
34. Przy dokonywaniu transakcji z akcjonariuszami oraz innymi osobami, których interesy wpływaj na interes
spółki, zarz d powinien działa ze szczególn staranno ci , aby transakcje były dokonywane na warunkach
rynkowych.
TAK
Podstaw okre lenia warto ci transakcji z akcjonariuszami oraz innymi osobami, których interesy wpływaj
na interes Spółki, jest cena rynkowa.
35. Członek zarz du powinien zachowa pełn lojalno wobec spółki i uchyla si od działa , które mogłyby
prowadzi wył cznie do realizacji własnych korzy ci materialnych. W przypadku uzyskania informacji
o mo liwo ci dokonania inwestycji lub innej korzystnej transakcji dotycz cej przedmiotu działalno ci
spółki, członek zarz du powinien przedstawi zarz dowi bezzwłocznie tak informacj w celu rozwa enia
mo liwo ci jej wykorzystania przez spółk . Wykorzystanie takiej informacji przez członka zarz du lub
przekazanie jej osobie trzeciej mo e nast pi tylko za zgod zarz du i jedynie wówczas, gdy nie narusza
to interesu spółki.
TAK
Zarz d zapoznał si z tre ci „Dobrych praktyk...” oraz zobowi zał si do stosowania ich w zakresie, który
wynika
z o wiadczenia zło onego przez Spółk zgodnie z § 22a ust. 2 Regulaminu Giełdy.
36. Członek zarz du powinien traktowa posiadane akcje spółki oraz spółek wobec niej dominuj cych
i zale nych jako inwestycj długoterminow .
TAK
Członkowie Zarz du Spółki i prokurenci zakupione akcje Spółki traktuj jako inwestycj długoterminow .
37. Członkowie zarz du powinni informowa rad nadzorcz o ka dym konflikcie interesów w zwi zku
z pełnion funkcj lub o mo liwo ci jego powstania.
TAK
Członkowie Zarz du s zobowi zani do informowania Rady Nadzorczej o ka dym konflikcie interesów
w zwi zku z pełnion funkcj lub o mo liwo ci jego powstania.
38. Wynagrodzenie członków zarz du powinno by ustalane na podstawie przejrzystych procedur i zasad,
z uwzgl dnieniem jego charakteru motywacyjnego oraz zapewnienia efektywnego i płynnego zarz dzania
spółk . Wynagrodzenie powinno odpowiada wielko ci przedsi biorstwa spółki, pozostawa w rozs dnym
stosunku do wyników ekonomicznych, a tak e wi za si z zakresem odpowiedzialno ci wynikaj cej
z pełnionej funkcji, z uwzgl dnieniem poziomu wynagrodzenia członków zarz du w podobnych spółkach
na porównywalnym rynku.
TAK
Wynagrodzenie Członków Zarz du składa si z cz ci stałej oraz zmiennej dostosowanej i uzale nionej
od wyniku finansowego Spółki.
39. Ł czna wysoko wynagrodze wszystkich, a tak e indywidualna ka dego z członków zarz du w rozbiciu
dodatkowo
na poszczególne jego składniki powinna by ujawniona w raporcie rocznym wraz z informacj
o procedurach i zasadach jego ustalania. Je eli wysoko wynagrodzenia poszczególnych członków zarz du
znacznie si od siebie ró ni, zaleca si opublikowanie stosownego wyja nienia.
TAK
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Ł czna wysoko
wynagrodze wszystkich Członków Zarz du, jak równie
ze stosownym komentarzem jest ujawniana w raporcie rocznym.

ka dego z osobna, wraz

40. Zarz d powinien ustali zasady i tryb pracy oraz podziału kompetencji w regulaminie, który powinien by
jawny i ogólnie dost pny.
TAK
Zasady i tryb pracy oraz podziału kompetencji członków Zarz du został zawarty w Regulaminie Zarz du.
Regulamin Zarz du jest ogólnie dost pny.
DOBRE PRAKTYKI W ZAKRESIE RELACJI Z OSOBAMI I INSTYTUCJAMI ZEWN TRZNYMI
41. Podmiot, który ma pełni funkcj biegłego rewidenta w spółce powinien by wybrany w taki sposób aby
zapewniona była nale no przy realizacji powierzonych mu zada .
TAK
W Spółce obowi zuje procedura przetargowa, wprowadzona przez Rad Nadzorcz .
42. W celu zapewnienia niezale no ci opinii, spółka powinna dokonywa zmiany biegłego rewidenta
przynajmniej raz na pi lat. Przez zmian biegłego rewidenta rozumie si równie zmian osoby
dokonuj cej badania. Ponadto w dłu szym okresie spółka nie powinna korzysta z usług tego samego
podmiotu dokonuj cego badania.
TAK
Spółka b dzie dokonywa zmiany biegłego rewidenta raz na pi lat.
43. Wybór podmiotu pełni cego funkcj biegłego rewidenta powinien by dokonany przez rad nadzorcz
po przedstawieniu rekomendacji komitetu audytu lub przez walne zgromadzenie po przedstawieniu
rekomendacji rady nadzorczej zawieraj cej rekomendacje komitetu audytu. Dokonanie przez rad nadzorcz
lub walne zgromadzenie innego wyboru ni rekomendowany przez komitet audytu powinno zosta
szczegółowo uzasadnione.
Informacja na temat wyboru podmiotu pełni cego funkcje biegłego rewidenta wraz z uzasadnieniem
powinna by zawarta w raporcie rocznym.
NIE
Wyboru podmiotu maj cego wiadczy usługi biegłego rewidenta dokonuje Rada Nadzorcza Spółki. Regulamin
RN nie przewiduje istnienia jakichkolwiek komitetów. W raporcie rocznym nie jest podawana informacja
na temat wyboru podmiotu pełni cego funkcje biegłego rewidenta wraz z uzasadnieniem.
44. Rewidentem do spraw szczególnych nie mo e by podmiot pełni cy obecnie lub w okresie, którego dotyczy
badanie funkcj biegłego rewidenta w spółce lub w podmiotach od niej zale nych.
TAK
Spółka przestrzega zasady aby rewidentem ds. szczególnych nie była osoba b d ca biegłym rewidentem
w Spółce lub w podmiotach od niej zale nych.
45. Nabywanie własnych akcji przez spółk powinno by dokonane w taki sposób, aby adna grupa
akcjonariuszy nie była uprzywilejowana.
TAK
Zarz d deklaruje, i w przypadku nabywania własnych akcji doło y wszelkich stara , aby adna z grup
akcjonariuszy nie była uprzywilejowana.
46. Statut spółki, podstawowe regulacje wewn trzne, informacje
zgromadzeniami, a tak e sprawozdania finansowe powinny by dost
internetowych.
TAK
Statut Spółki, podstawowe regulacje wewn trzne, informacje i
zgromadzeniami, a tak e sprawozdania finansowe s dost pne w
internetowych.

i dokumenty zwi zane z walnymi
pne w siedzibie spółki i na jej stronach
dokumenty zwi zane z walnymi
siedzibie Spółki i na jej stronach

47. Spółka powinna dysponowa odpowiednimi procedurami i zasadami dotycz cymi kontraktów z mediami
i prowadzenia polityki informacyjnej, zapewniaj cymi spójne i rzetelne informacje o spółce. Spółka
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powinna, w zakresie zgodnym z przepisami prawa i uwzgl dniaj cym jej interesy, udost pnia
przedstawicielom mediów informacje na temat swojej bie cej działalno ci, sytuacji gospodarczej
przedsi biorstwa, jak równie umo liwi im obecno na walnych zgromadzeniach.

NIE
Spółka stosuje przejrzyste zasady dotycz ce kontaktów z podmiotami zewn trznymi, jak równie w zakresie
polityki informacyjnej. Te ostatnie Spółka wykonuje w sposób wynikaj cy z przepisów prawa o publicznym
obrocie papierami warto ciowymi.

48. Spółka powinna przekaza do publicznej wiadomo ci w raporcie rocznym o wiadczenie o stosowaniu zasad
ładu korporacyjnego. W przypadku odst pstwa od stosowania tych zasad spółka powinna równie w sposób
publiczny uzasadni ten fakt.
TAK
Spółka przestrzega przepisów dotycz cych przestrzegania „Dobrych praktyk...” obowi zuj cych na GPW
i zło yła niniejsze o wiadczenie.

Włoszczowa, dnia 6 kwietnia 2007 roku
Prezes Zarz du

Członek Zarz du

Członek Zarz du

Bogusław Wypychewicz

Ryszard Iwa czyk

Tomasz St pie
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