DODATKOWE NOTY OBJA NIAJ CE
1.

Informacje o instrumentach finansowych
Spółka nie posiada adnych instrumentów finansowych.

2.

Dane o pozycjach pozabilansowych, w szczególno ci zobowi zaniach warunkowych, w tym równie
udzielonych przez emitenta gwarancjach i por czeniach (tak e wekslowych), z wyodr bnieniem
udzielonych na rzecz jednostek powi zanych na dzie 31.12.2007 r.:

Warto zobowi za warunkowych na dzie 31.12.2007 r. była równa 3.106 tys. zł. W ci gu 2007 roku,
w zwi zku ze spłat przez ZPUE Gliwice Sp. z o.o. zobowi zania finansowego z tytułu kredytu, przestało
obowi zywa por czenie udzielone Spółce przez ZPUE S.A. do wysoko ci 900.000,00 zł. W IV kwartale
2007 roku ZPUE S.A. udzielił por cze Spółce W. Investment Group Sp. z. o.o., na ł czn kwot 106 tys. zł,
w zwi zku z zawarciem pomi dzy W. Investment Group Sp. z o.o. a Starost Powiatu Włoszczowskiego umowy
o refundacj kosztów wyposa enia stanowisk pracy dla zatrudnianych bezrobotnych.
3.

Zobowi zania wobec bud etu pa stwa lub jednostek samorz du terytorialnego z tytułu uzyskania
prawa własno ci budynków i budowli na dzie 31.12.2007 r. – nie wyst puj .

4.

Przychody, koszty i wyniki działalno ci zaniechanej w okresie sprawozdawczym lub przewidzianej
do zaniechania w nast pnym okresie na dzie 31.12.2007 r.
W 2007 r. nie wyst piły przychody, koszty i wyniki z tytułu działalno ci zaniechanej.

5.

Koszt wytworzenia rodków trwałych w budowie, rodków trwałych na własne potrzeby – wyniósł
w 2007 roku 12.229 tys. zł.

6.

Poniesione nakłady inwestycyjne oraz planowane w okresie najbli szych 12 miesi cy od dnia
bilansowego nakłady inwestycyjne, w tym na niefinansowe aktywa trwałe; odr bnie nale y wykaza
poniesione i planowane nakłady na ochron rodowiska naturalnego

Warto poniesionych nakładów inwestycyjnych w 2007 roku wyniosła 19.687 tys. zł. Inwestycje miały
w wi kszo ci charakter inwestycji na rodkach trwałych.
Na rok 2008 nakłady inwestycyjne zostały zaplanowane na 19,4 mln zł
7.

Znacz ce transakcje z podmiotami powi zanymi, dotycz cych przeniesienia praw i zobowi za

W trakcie roku 2007 Spółka ZPUE S.A. nie zawarła transakcji z podmiotami powi zanymi.
8.

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

9.

Informacja o zatrudnieniu.

Na dzie 31.12.2007 roku w ZPUE S.A. zatrudnionych było 1.150 osób. Przeci tne zatrudnienie w całym
2007 roku wynosiło 1.055 etatów.
Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych – 815 osób,
Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach nierobotniczych – 240 osób.
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
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36 osób
102 osoby
212 osób
30 osób
22 osoby
18 osób
57osób
16 osób
90 osób
75 osób
12 osób
16osób
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spawacz
lusarz
lusarz-spawacz
magazynier

Razem:

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

25 osób
54 osoby
39 osób
11 osób
815 osób
3 osoby
5 osób
27 osób
23 osoby
98 osób
63 osoby
21 osób
240 osób

10. Informacja o wynagrodzeniach, wypłaconych osobom zarz dzaj cym i nadzoruj cym.
Dokładne wskazanie wysoko ci wynagrodze poszczególnych osób zarz dzaj cych oraz nadzoruj cych znajduje
si w pkt 3.2. oraz 3.3. Komentarza Zarz du zamieszczonego w Raporcie.
11. Informacja o warto ci zaliczek, kredytów, po yczek i gwarancji udzielonych osobom zarz dzaj cym
i nadzoruj cym
Warto zobowi za z tytułu po yczek udzielonych osobom zarz dzaj cym i nadzoruj cym znajduje si
w pkt 3.3. Sprawozdaniu Zarz du zamieszczonym w Raporcie.
12. Znacz ce zdarzenia, dotycz ce lat ubiegłych, uj te w sprawozdaniu finansowym za bie cy okres
- nie wyst piły.
13. Znacz ce zdarzenia, jakie nast piły po dniu bilansowym a nie uwzgl dnione w sprawozdaniu
finansowym – nie wyst piły.
14. Informacja o relacjach pomi dzy prawnym poprzednikiem a emitentem oraz o sposobie i zakresie
przej cia aktywów i pasywów.
ZPUE S.A. we Włoszczowie został zawi zany w dniu 22 pa dziernika 1996 roku na podstawie aktu notarialnego
Rep. A Nr 6499/96.
Do Spółki został wniesiony aportem maj tek oraz znak towarowy zwi zany z działalno ci gospodarcz
prowadzon od 1988 roku przez Bogusława Wypychewicza (od 1994 roku wspólnie z on Małgorzat
Wypychewicz) pod nazw Zakład Produkcji Urz dze Elektrycznych.
W rozumieniu przepisów prawa działalno
gospodarcza prowadzona przez Małgorzat i Bogusława
Wypychewicz pod nazw Zakład Produkcji Urz dze Elektrycznych nie stanowi poprzedniej formy prawnej
Emitenta.
15. Skumulowana rednioroczna stopa inflacji z okresu ostatnich trzech lat działalno ci emitenta
nie osi gn ła warto ci 100%.
16. Zestawienie oraz obja nienie ró nic pomi dzy danymi ujawnionymi w sprawozdaniu finansowym
i porównywalnych danych finansowych a uprzednio sporz dzonymi i opublikowanymi
sprawozdaniami finansowymi.
Pomi dzy wybranymi danymi finansowymi zawartymi w sprawozdaniach finansowych za rok 2007, a uprzednio
sporz dzonymi i opublikowanymi sprawozdaniami finansowymi za IV kwartały 2007 wyst piły nast puj ce
ró nice w pozycjach bilansu i rachunku zysków i strat:
- zysk z działalno ci operacyjnej – uległ zmniejszeniu na skutek zaksi gowania do kosztów roku 2007 kosztów
bezpo rednio zwianych z osi gni tymi przychodami,
- zysk netto – obni enie zysku nast piło na skutek doksi gowania kosztów bezpo rednich, czego nast pstwem
było obni enie nale nego podatku dochodowego,
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- zmiana w pozycji „zobowi zania krótkoterminowe” zwi zana była z doksi gowaniem zobowi za z tytułu
dostaw i usług dotycz cych roku 2007,
- zmiana wielko ci dotycz cych przepływów pieni nych oraz sum bilansowych była efektem wy ej opisanych
zmian.
17. Dane wynikaj ce ze sprawozdania finansowego ustalone zostały przy zachowaniu jednolitych zasad
i metod wyceny aktywów i pasywów.
18. W ewidencji działalno ci gospodarczej ZPUE S.A. nie wyst piły bł dy podstawowe.
19. Przeprowadzone badanie sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta nie wykazało zagro e
w kontynuowaniu działalno ci ZPUE S.A.
20. W ci gu okresu, za które sporz dzono sprawozdanie finansowe nie nast piło poł czenie spółek.
21. Wycena udziałów i akcji metod praw własno ci jednostek podporz dkowanych – skutki, jakie
spowodowałoby jej zastosowanie, oraz wpływ na wynik finansowy.
Spółka nie posiada jednostek podporz dkowanych.
22. ZPUE S.A. nie sporz dza skonsolidowanego sprawozdania finansowego.
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