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 31.12.2009 r.:

Warto zobowi za warunkowych na dzie 31.12.2009 r. była równa 9.988 tys. 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.
- Warto 7.000 tys. zł. wynika z podpisanego przez Zarz d ZPUE S.A. w dniu 8 lipca 2008 r. o wiadczenia
patronackiego w zakresie spłaty zobowi zania Stolbud Włoszczowa S.A., z siedzib we Włoszczowie,
do wysoko ci 7.000 tys. zł. Zobowi zanie to dotyczy zawartej z bankiem PKO BP S.A. Umowy nr 270
-1/4/RB/2007 o kredyt w rachunku bie cym w kwocie 5.400 tys. zł. Przedmiotowe zobowi zanie zostało
udzielone za zgod Rady Nadzorczej wyra onej w formie Uchwały Nr 3/2008 z dnia 8 lipca 2008 r. i b dzie
obowi zywa do dnia 8 lipca 2011 roku.
- Warto 2.882 tys. zł. to warto udzielonego w dniu 18 listopada 2008 roku spółce Elektromonta -1 Katowice
S.A. por czenia (por czenie wekslowe) spłaty zobowi zania, wynikaj cego z umowy o kredyt inwestycyjny
nr K0006350 z dnia 18 listopada 2008 r. na kwot 2.305 tys. zł., zawartej z Bankiem Zachodnim WBK S.A.
z siedzib we Wrocławiu. Wskazane por czenie spłaty zobowi zania katowickiej spółki b dzie obowi zywa
do dnia 24 grudnia 2013 roku.
Po zako czeniu roku obrachunkowego dnia 28 stycznia 2010 roku Powiatowy Urz d Pracy poinformował,
i warunki umowy nr 25/07r. z dnia 5 listopada 2007 roku na kwot 26,4 tys. zł w sprawie refundacji kosztów
wyposa enia lub doposa enia stanowisk pracy zostały dotrzymane. Skutkiem, czego por czenie dla spółki
W. Investment Group Sp. z. o.o na ł czn kwot 106 tys. zł uległo obni eniu do 80 tys. zł.
3.

Zobowi zania wobec bud etu pa stwa lub jednostek samorz du terytorialnego z tytułu uzyskania
prawa własno ci budynków i budowli na dzie 31.12.2009 r. – nie wyst puj .

4.

Przychody, koszty i wyniki działalno ci zaniechanej w okresie sprawozdawczym lub przewidzianej
do zaniechania w nast pnym okresie.
W 2009 r. nie wyst piły przychody, koszty i wyniki z tytułu działalno ci zaniechanej. Zarz d Spółki
nie przewiduje równie zaniechania jakiejkolwiek działalno ci.

5.

Koszt wytworzenia rodków trwałych w budowie, rodków trwałych na własne potrzeby – wyniósł
w 2009 roku 11.289 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, a tak e poniesione
i planowane nakłady na ochron rodowiska naturalnego

Warto poniesionych nakładów inwestycyjnych w 2009 roku wyniosła 13.614 tys. zł. Inwestycje miały
w wi kszo ci charakter inwestycji na rodkach trwałych.
Na rok 2010 nakłady inwestycyjne zostały zaplanowane na 8 mln zł.
Spółka nie ponosiła nakładów na ochron rodowiska w 2009 roku, jak równie nie planuje ich ponosi w 2010
roku.
7.

Znacz ce transakcje z podmiotami powi zanymi na warunkach innych ni rynkowe

W trakcie roku 2009 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.
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9.

Informacja o zatrudnieniu.

Na dzie 31.12.2009 roku w ZPUE S.A. zatrudnionych było 1.063 osób. Przeci tne zatrudnienie w 2009 roku
wynosiło 1.055,61 etaty.
Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych – 850 osób,
Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach nierobotniczych – 213 osób.
Zatrudnienie na stanowiskach robotniczych:
brygadzista
betoniarz-zbrojarz
elektromonter
elektroautomatyk
lakiernik
ładowacz
monter urz dze i konstrukcji
monter aparatury
operator maszyn i urz dze
pomocnik wykwalifikowany
pracownik gospodarczy
technolog robót wyko czeniowych
lusarz
lusarz-spawacz
Razem:
Zatrudnienie na stanowiskach nierobotniczych:
zarz d
dyrektorzy regionalni
kierownicy
mistrzowie
specjali ci
referenci
przedstawiciele handlowi
Razem:

30 osób
82 osoby
109 osób
55 osób
20 osób
15 osób
56 osób
128 osób
102 osoby
33 osoby
32 osoby
49 osób
67 osób
72 osoby
850 osób
3 osoby
4 osoby
26 osób
12 osób
108 osób
31 osób
29 osób
213 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 niespłaconych zaliczek, kredytów, po yczek, gwarancji, por cze lub innych
umów zobowi zuj cych do wiadcze na rzecz Spółki, udzielonych osobom zarz dzaj cym
i nadzoruj cym oraz ich współmał onkom, krewnym i powinowatym do II stopnia, przysposobionym
lub przysposabiaj cym oraz innym osobom, z którymi s one powi zane osobi cie, z podaniem
warunków oprocentowania i spłaty tych kwot.
ZPUE S.A. udzieliła jedynie po yczek osobom zarz dzaj cym. Informacja ich dotycz ca znajduje si w pkt 3.3.
Komentarza Zarz du zamieszonego w Raporcie.
12. Informacje o umowie z podmiotem uprawnionym do bada sprawozda finansowych
W dniu 29 czerwca 2009 roku Rada Nadzorcza ZPUE S.A. we Włoszczowie Uchwał Nr 2/2009 dokonała
wyboru podmiotu uprawnionego do przegl du półrocznego sprawozdania finansowego za I półrocze 2009 r. oraz
badania sprawozdania rocznego za rok 2009.
Podmiotem wybranym do przegl du sprawozdania finansowego za I półrocze 2009 oraz badania sprawozdania
rocznego Spółki za 2009 rok została spółka Europejskie Centrum Audytu Sp. z o.o. w Krakowie, ul. Praska 6/5,
wpisana na list podmiotów uprawnionych do badania sprawozda finansowych pod numerem ewidencyjnym
3115 prowadzon przez Krajow Izb Biegłych Rewidentów.
Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozda finansowych został dokonany zgodnie ze statutem
Emitenta oraz obowi zuj cymi przepisami i normami zawodowymi. ZPUE S.A. współpracuje z Europejskim
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Centrum Audytu Sp. z o.o od 2008 roku. Rok 2009 b dzie drugim okresem rozrachunkowym, za który
sprawozdania finansowe zostan zbadane przez w/w audytora.
Umowa pomi dzy wskazanymi podmiotami zawarta została na okres jednego roku.
Strony Umowy ustaliły, e za przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego za 2009 rok ZPUE S.A.
zapłaci 21 tys. zł., natomiast za przeprowadzenie przegl du półrocznego sprawozdania finansowego
- 11,5 tys. zł.
Wynagrodzenie za przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego za 2008 rok ZPUE S.A. wynosiło
19,5 tys. zł., natomiast za przeprowadzenie przegl du półrocznego sprawozdania finansowego – 11 tys. zł.
Z dniem 21 stycznia 2010 r. Europejskie Centrum Audytu Sp. z o.o. zmieniło nazw na ECA Serdy ski
i Partnerzy Sp. z o.o.
13. Znacz ce zdarzenia, dotycz ce lat ubiegłych, uj te w sprawozdaniu finansowym za bie cy okres
- nie wyst piły.
14. Znacz ce zdarzenia, jakie nast piły po dniu bilansowym a nie uwzgl dnione w sprawozdaniu
finansowym – nie wyst piły.
15. Informacja o relacjach mi 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.
16. Skumulowana rednioroczna stopa inflacji z okresu ostatnich trzech lat działalno ci emitenta
nie osi gn ła warto ci 100%.
17. 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 2009, a uprzednio
sporz dzonymi i opublikowanymi sprawozdaniami finansowymi za IV kwartały 2009 wyst piły nast puj ce
ró nice w pozycjach bilansu i rachunku zysków i strat:
1.
2.
3.
4.

5.

Zysk z działalno ci operacyjnej – obni enie zysku wynikało z doliczenia do kosztów wydatków
zwi zanych ze sprzeda w 2009 roku, a udokumentowanych fakturami otrzymanymi po sporz dzeniu
raportu kwartalnego.
Zysk brutto – ró nica przychodów i zwi kszonych kosztów.
Zysk netto – obni enie zysku było konsekwencj podwy szania kosztów.
Spadek warto ci „aktywów razem” o 690 tys. zł. był efektem wzrostu warto ci aktywów trwałych o 15
tys. zł., oraz zmniejszeniem warto ci aktywów obrotowych o 705 tys. zł. Wzrost warto ci aktywów
trwałych spowodowany był utworzeniem aktywu na odroczony podatek dochodowy w zwi zku z
powstaniem ró nic przej ciowych od nale no ci odsetkowych skorygowanych rozwi zaniem aktywu w
zwi zku z realizacj kosztów po rednictwa, transportowych dotycz cych roku 2009, a
udokumentowanych po dniu sporz dzenia raportu kwartalnego.
Zmniejszenie warto ci aktywów obrotowych z jednoczesnym zmniejszeniem warto ci zobowi za
krótkoterminowych spowodowane było kompensat wzajemnych rozrachunków o kwot 554 tys. zł.
Zmianie uległa równie warto krótkoterminowych rozlicze mi dzyokresowych o kwot 151 tys. zł.
Spadek spowodowany był wyksi gowaniem podatku VAT od niepotwierdzonych dostaw eksportowych
i WDT.
Spadek warto ci kapitałów własnych był efektem obni enia zysku netto.
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6.

Spadek warto ci „Zobowi za i rezerw na zobowi zania” był spowodowany dokonaniem kompensat
rozrachunków wraz z jednoczesnym zmniejszeniem warto ci rezerw na przyszłe wydatki oraz
zwi kszeniem zobowi za z tytułu uwzgl dnionych kosztów bezpo rednich.

18. Zmiany stosowanych zasad (polityki) rachunkowo ci i sposobu sporz dzania sprawozdania
finansowego, dokonanych w stosunku do poprzedniego roku obrotowego (lat obrotowych), ich
przyczyny, tytuły oraz wpływ wywołanych tym skutków finansowych na sytuacj maj tkow
i finansow , płynno oraz wynik finansowy i rentowno .
Dane wynikaj ce ze sprawozdania finansowego ustalone zostały przy zachowaniu jednolitych zasad
i metod wyceny aktywów i pasywów w stosunku do poprzedniego roku obrotowego.
19. Dokonane korekty bł dów, ich przyczyny, tytuły oraz wpływ wywołanych tym skutków finansowych
na sytuacj maj tkow i finansow , płynno oraz wynik finansowy i rentowo .
W ewidencji działalno ci gospodarczej ZPUE S.A. nie wyst piły bł dy podstawowe. Raport biegłych
rewidentów nie zawierał adnych zastrze e .
20. Wyst powanie niepewno ci co do mo liwo ci kontynuowania działalno ci, opis tych niepewno ci oraz
stwierdzenie, e taka niepewno wyst puje, oraz wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zawiera
korekty z tym zwi zane. Informacja powinna zawiera równie opis podejmowanych, b d
planowanych przez emitenta działa maj cych na celu eliminacj niepewno ci.
Spółce nie s adne zdarzenia, które mogłyby spowodowa brak ci gło ci kontynuowania podstawowej
działalno ci gospodarczej.
21. W przypadku sprawozdania finansowego sporz dzonego za okres, w ci gu którego nast piło
poł czenie, wskazanie, e jest to sprawozdanie finansowe sporz dzone po poł czeniu spółek, oraz
wskazanie dnia poł czenia i zastosowanej metody rozliczenia poł czenia (nabycia, ł czenia udziałów).
W ci gu okresu, za które sporz dzono sprawozdanie finansowe nie nast piło poł czenie spółek.
22. 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.
23. ZPUE S.A. nie sporz dza skonsolidowanego sprawozdania finansowego.
Spółka nie tworzy grupy kapitałowej, a w zwi zku z tym nie sporz dza sprawozda skonsolidowanych.
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