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1.1 Dane identyfikujące Spółkę

1.1.1 Firma' forma prawna' krajowy rejestr sądowy

Spółkajest zarej estrowana pod firmą

ZPUE S.A.

w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przęz sE1Rejonowy w
Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, numer KRS 0000052770'
Rejestracji dokonano dńa f,7.|1.200|. Przedłożono nam wyciąg z lęjestru z dria 29.01' '20|0 z
ostatnim wpisem z dnia 14.01.2010.
Zgodnie z informacją Zarządu do dnia wydania opirrii nasĘiĘ kolejne zdarzenia wymagające wpisu.
NastąpiĘ zmiany w zakresię składu Zarz4du' Rady Nadzorczej oraz udzielonej prokury.
Szczegółowe zakes zmian przedstawiono w punktach |.2.|, |.2.2 oraz |.f .3.

|.|.2 Siedziba Spó|ki

Siedzibą Spółki jest włoszczowa, 29.100, ul. Jędrzejowska 79 c'

1.1.3 Statut

Podstawą działalności Spółki jest umowa Spółki z dńa 22.|0.|996' zawafiA p|zęd notaduszem
Januszem Świdrem w kancelarii notarialnej w Jędrzejowie, pod sygnaturą akt Repertodum A
6499 /96, z póżniejsz},rni zmianami'
okres działaIrrości Spółki został ustalony na czas nieograniczony.

1,1.4 Numer statystyczny (REGON)

Urząd statystyczny w Kielcach naclał Spółce statystyczny numer identyfikacyjny:

f90180734

1.1.5 Numer identyfikacji podatkowej (NIP)

Urząd Skarbowy w Jęclrzejowie nadał Spółce numer identyfikacji podatkowej:

656-14-94-014
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1.1.6 Prz €dmiotdziałalnościj €dnostki

Zasadniczym przedmiotem działalności jednostki jest:

_ produkcja wyrobów betonowych budowlanych, z wyjątkiem bud}Tków plefabrykowanych,

_ plodukcja budynków prefabrykowanych z betonq

- produkcja masy betonowej,

_ produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elekhycznej, z wyjątkiem działalności

usfugowej,

_ działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji elektrycznęj aparafury

rczdzielczej i sterowniczeJ,

wykonyrvanie robót ogóhobudowlanych w zakesie rozdzie|czych obiektów liniowych:

rurociągów, linii elekhoenergetycmych i telekomunikacyjnyćh - lokalnych,

- działalnośó usługowa w zakresie instalowania konstrukcji metalowych.

Rzecz}nvisty pŹedmiot działalności jest zgodny z zarejeshowanym pŹedmiotem działahości.

1.1.7 Rok obrotowy

Rokiem obrotowl'rn j est rok kalendarzowy.

1.1.8 Kapitalzakladowy

Kapitał podstawowy Spółki nie uległ w badanym okesie zmianom i wynosi PLN 8.990.06l'4l.
Składa się z l.018.l27 akcji o wańości nominalnej PLN 8'83 każdy

A.kcje w Spółce posiadają ilość akcji wartość nominalna akcji %

Bogusław Wypychewicz
Małgorzata Wypychewicz

3'14 254
f:t t I ll,

390 53'7

3 304 662,82
2 236 956,88

36,7 6
24,88

Pozostali akci 3 448 44t.71 38.36

1 018 127 8 990 061,41 r00%

Po dniu bilansowyn do dnia wydania opinii nie wysĘliĘ zmiany w struk1urze udziałowców Spółki.

il
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1.2 Organy i uchwały Spółki

l.f .1 Zarząd i przedstawicielstwo

W badan}.rn okęsie Zarząd sprawowali:

Pan Ryszard Iwańczyk

Pan Tomasz Stępień

Pan KrzysaofJamróz

Pan Maksymilian Cómiak

Prezes zarząd|)

Wiceprezes Zarządu

Członek Zarządu

Człolek Zarz4du (od dnia 03.04.2009)

Do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest wspótdziałanie dwóch członków zarządu
albo jednego członka zarządu i plokurenta względnie jednego Członka Zarządll i pełnomocnika.
Uchwałą nr |5/2009 Zwyczajrcgo Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 5 czerwca 2009
roku nastą)iła zrniana w sposobie leplezentowania Spółki. od tego momentu do składania
oświadczeń w imieniu Spótki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu lub jednego

Człolka Zarządu i prokurenta lub dwóch plol:uręntów działających łącznie, względnie jednego

Członka Zarządu i pełnomocnika.

Po dniu bilansowyrn do dnia wyclania opinii nasĘliĘ zmiany w składzie osobowyrn Zarządu Spółki.
W dniu 4 sĘcmta 20lL0 roku Prezęs Zarząóu Pal Ryszard Iwańczyk ztozył rczygnację z pełnionej
funkcji ze skutkięm na dzień 04.01.2010. Tego samego dnia Członek Zarządu Pan Maksyrnilian
Gómtak złożyt rezygnację z pełnionej funkcji ze skutkiem na dzięń 04.0l.2010. Uchwałą nr l/2010 z
dnia 4 stycznia 2010 roku Rada Nadzorcza powołała do pełnienia funkcji Prczesa Zarząd,l
doĘchczasowego Wiceprezesa Zarządu Pana Tomasza Stępnia ze skutkiem od dnia 4 stycznia 2010
roku. Uchwałą nr 2 /2010 z drlla 4 stycznia Rada Nadzorcza powołała do pełnienia funkcji Członka
Zarządu Pana Mańusza s}nowiec ze skutkiem od dnia 4 stycznia 2010 roku. Dnia 26 lutego 2010
roku Pan Tomasz Stępień ztożył rezygnację z pełnionej fi.rnkcji Prezesa Zarządu ze skutkięm od 28
lutego 2010 roku. Tego samego dnia rezygnację z pełnionej funłcji Członka Zarządu złożył Part
Krzysztof Janróz Ze skutkięm od 28 lutego 2010 roku. Uchwałą nr 6120|0 z dnia 26 lutego 2010
roku Rada Nadzorcza powołała do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Pana Arrdrzeja Gnybka ze
skutkięm od dnia l marca 2010 roku. UchwĄ nr 7/2010 Rada Nadzorcza powołała do pełnienia
futtkcji Człortka Zarz4du Pana Stanisława Toborka ze skutkięm od dnia 1 marca 20 1 0 roku.

l.f.f Rada Nadzorcza

W badan)irn okęsię w Radzie Nadzorczej zasiadali:

Pan Ardrzej Grzybek

Pani Henryka Grzybek

Pani Teresa Wypychewicz

Pan Czesław W1pychewicz

Pani Małgorzata W1pychewicz

il,ijRaport uzupełniający opinię z badania



Gtrtr
c on su l t a n t s  &  aud i t o r s

www.ęcagroup'pl

Pan Henryk Arkit

Pan KrzysztofPrus

Po dniu bilansow)-m nastątrliły zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki. Dnia 26 lutego 2o10 roku
Pan Andrzej ctzybek złożył rezygnację z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej ZPUE S.A. ze
skutkiem na dzień 26 lutego 2010 roku. Na podstawie par. 9 statufu Spółki Rada Nadzorcza
Uchwałą nr 5/2010 z dnia 26 lutego 20l0 w droclze kooptacji powołała do pełnienia funkcji członka
Rady Nadzorczej Pana Tomasza stępnia.

1.2.3 Prokura

W badanym okesie prokura została udzielona:

Pan Piotr Zawadzki - prokura oddzielna

Pan Kazimierz Grabiec - prokura oddzielna

Pan Stanisław Toborek - prokura samoistna

Pani Kataz).na Kusa - prokura oddzielna

Pani Iwona Dobosz - prokura oddzielna

- prokura oddzielna

- prokura oddzielna

W trakcie badanego okesu Uchwałą Zarządu Spółki nr 2/2009 z dnia 8 czerwca 2oo9 roku dokonano
zmiany rodzaju ldzielonej prokury na prokurę łączną odnośnie wszystkich prokurentów.

Po dniu bilansowym nasąpiĘ zmiany w zakesie udzielonej prokury. Z dniem 4 stycznia 2010 roku
Zarząd Spółki odwotał prokurę udzieloną Panu Mariuszowi Synowcowi, natomiast z dniem 2ó lutego
20l0 roku Zarząd Spółki odwołał prokurę udzieloną Panu Stanisławowi Toborkowi.

1.2.4 ĘromadzenieAkcjonariuszy

Akcjonariusze podję|i m.in. następujące uchwaĘ:

dnia 05.06.2009

o zatwierdzeniu sprawozdania finansowęgo za lok oblotowy 0l.o1.2oo8 -31.|2.2oo8,

o zatwierdzeniu sprawozdania z dzia|alności Zarządu za rok obrotoły 2008,

o udzielenils Zarządowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008,

o udzięlęniu Radzie Nadzorczęj absolutorium z wykonania obowiązków w roku
obrotowyrn 2008,

o pfzeznaczęnj! zysku za rok obrotowy 2008 w rłysokości PLN 12.246.70|,44 na kapitał
zapasowy.

n,\iRaport uz,upełniający opinię z badania
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1.3 Kontrole podatkowe

W badanym roku odbyły się krzyżowe kontrole dotyczące podatku VAT oraz ewidencji faktur VAT
w lejestrach Spółki. Nie stwieldzono ńeprawidłowości.

1.4 Zatrudnienie

Spółka zatrudniała w roku 2009 średnio l074 pracowników (w roku ubiegłyrn 105ó pracowników).

1.5 Sprawozdanie finansowe za rok poprzedni

Sprawozdanie fmansowę za rok 2008 zostało zhadarle ptzez Eutopęjskie centrum Aud}tu sp. z o.o.
oddział w Z,abml, o zbadanym sprawozdaniu .?vydano opiniębez zastzei.ef .

Sprawozdanie |tnansowe Zostało Zatwierdzone uchwaĘ Walnego Zgromadzenia A-kcjonariuszy z
dnia 05.06.2009.

Zweryfitowane sprawozdanie finansowę złożono w Urzędzie Skórbowym dnia 15.06.2009 i Sątlzie
Rejonowym dnia 26.06.2009.

Sprawozdanie finansowe zostało ogłoszone w Monitorze Polskim B nr 2294 z dnia 1,I '|1'2009 '

1.ó Przedmiot badania

Przedmiotem badania było sprawozdanie finansowe za okes od 01'01.2009 do 31.12.2009' na które
składa się:

- wprowadzenie do sprawozdania fmansowego;
- bilans sporządzony na dzieil 31,|2.2009 roku, który po sfionie akt}rvów i pasytvów zamyka się

sumą PLN 188.931'ó l0'88'
. rachunek zysków i shat za rok obrotowy od 01.01.2009 do 31.12.2009 wykazujący zysk netto w

wysokości PLN 9.977.49,l ,83,
- zestawienie złrian w kapitale własn}'rn za rok obrotowy od 0l.0l.2009 do 3l.12.2009,

wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę PLN 9.977.497,83'
. rachunek przepłyrrów pieniężnych Za rok oblotowy od 01.0l.2009 do 3|.12'2009 ' wykaujący

spadek stanu śroclków pieniężnych o kwotę PLN 315.359,87'
- dodatkowe informacje i objaśnienia.

,URapolt uzupełniający opinię z badaflia
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1.7 Dane idenĘfikujące podmiot uprawniony do badania sprrwozdania linansowego

Badanie zostało przeprowadzone ptzez ECA Seredyriski i Partnerzy Sp. z o.o. z siedzibą w
Krakowie, ul. Praska 6/5, wpisaną na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań
finanso..vych pod numerem 3115.

Podstawą przeprowadzenia badania jęst umowa zawarta w dniu 02.0,1 .2009 z Zarządem ZPW S.A.
Biegty rewident został wybrany na audytora ZPUE S.A. uchwałą zgromadzenia wspóhików z dnia
29.06.2009.

Biegłym rewidentelĄ reprezenfującym podmiot upTawniony jest Roman Seredyiski, numer
ewidencyjny 10395, natomiast biegłym rewidentem kierującym badaniem jest Marcin Krupa, numer
ewidencyjny I I142.

oświadczamy, ź zarówno podmiot uprawniony ECA Seredyński i Partrc|zy Sp. z o.o. jak i biegĘ
rewident spełniają warunki do wyra:żęnia bezstlonnej i niezależnej opinii o tym sprawozdaniu. Fakt
bezstronności zostat potwierdzony pisenmie.

Badanie przeprowadzono w miesiącu gn.rdniu 2009 i marcu 2010 i zakończono w dniu 3 1.03.2010.

Dostępność danych i oświadczenia Spó|ki

Nie stwierdzono ograniczeń zakresu badania.

Badający uzyskali wszelkie żądane informacje i wyjaśnienia.

Dnia 31.03.2010 Zarząd Spółki potwierdził pisemnie kompletnośó sporządzonego sprawozdania
finansowego oraz wykazanie wszelkich zobowiązań varunkowych oraz poinformował o istotnych
zdarzeniach, które nasĘliĘ po dacie 31 .|2,2009 do drr.a złoźenia oświadczenia.

n
\ l
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ANALIZA FINANSOWA

0gó|na analiza sprawozdania finansowego
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Dynamika rachunku zysków i strat w cenach bieżących
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2.2 wvbrane wskaźniki finansowe

Suma bilansowa
Wynik finansorYy netto

WSKAźNIKI RENTowNoścI

Rentowność majątku RoA

Wynjk finansowy netto
Suma akt}'wów (stan śIędni)

Rentowność sprzedaży netto

Wynik finansowy nętto
Przychody ze sprzedaży

Rentowność sprzedał brutto

W}rrik ze sprzędaży
Przychody ze sprzedaży

Rentowność kapitału w|asnego ROE

Wynik finamowy netto
Kapitał własny (stan średni)

WSKAiłNIKI PŁYNNośCI

PĘnność I stopnia

Aktywa obrotowe
Zobowią7ania kótkoterminowe

Ptynność II stopnia

Alt'.wa obrotowe - Zapasy
Zobowiązania kótkoterminowe

Płynność III stopnia

Inwęstvci e krótkoterminowe
Zobowiązania kótkoterminowę

2009 2008 2007

TPLN 188 93l'ó 180,7,70'6 146 383'0
TPLN 9 977 ,4 lf 246,6 t5 663,2

% 5,40 '7,4e 11,19

% 3,7',7 4,09 6,10

% 4,50 5,07 7,60

% 10,83 15,12 23,36

|,4 '7 1,38 1,37

t,tz 1,0'7 0,9'7

0,00 0,01 0,01

n
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2009 2008 2007

wsxłŹNrxr a.xrywNoŚcr

Szybkość obroI u należnościami

Należności z dostaw i usfug (stan śrędni) dni 1 13 82 .I1

Przychody ze sprzedaŻy

Szybkość obrotu zapasami

Zapasy (stan średni) dni 43 36 38

Koszty działalności operacf nej

WSKAźNIKI ZADŁUżENIA

ogólny poziom zadłużenia

Zobońązanla i rezerwy na zobowiązania %o 48,61 51'80 48'85
Suma akĘrvów

Szybkość obrotu zobowiązaniami

Zobowiązania z dostaw i usług (stan średni) fui 88 64 60

Koszty działa|ności operacyjnej

Trwałość struktury finansowania

Kapitał własny + R€zfrt\\y i zobowiązaria
dfugoterminowe % 54,96 53,98 55,62
Suma akyłvów

INNE WSKAŹNIKI

Efektywna stopa podatku dochodowego

Podatek dochodowy
Wynik brutto

EBIT (zysk operacyjny)

% 22,28 18,80 20,26

TPLN 1t  891,01 15 t '79,46 19 507,10

EBITDA (zysk operacyjny przed amorĘzacją) TPLN 20 442,89 23 ,712,35 26 904,03

TPLN I  977,50 t2 246,70 i5 663,  tq

t t

t l'ou

EAT (wynik finansowy)
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2.3 Interpretacja Wybranych wskaźników fi nansowych

Alaliza została przeprowadzona w cenach bieżących, z uwzg|ędnięniem danych z kolejnych trzech lat
obrotowych.

w ramach analizy strukturalnęj stwierdzic mozna' tz główną pozycję akt}.wów stanowią nalężności
krótkoterminowe, których udział w aktywach ogółęm w loku badanyn *ynosi 45%. W stosuŃu do roku
poprzedniego ich udziat w sumie bilansowej zwiększył się o 0'l pkt' procentowego, a ich bilansowa
wartość netto zwiększyła się o PLN 4,004.2.76'08. Na dzień bilansowy udział kapitałów własnych w
pasylvach ogółem wynosił 51,5% i w stosunku do roku poprzedniego wzrósł o kwotę PLN 9.9.17,49,7 '83.
Największą pozycję pasyrvów w badanym roku stanowiły zobowiązania kótkotęrminowę' Ich udział w
stosunku do roku poprzedniego spadł o l,9 p.p. Wskaźnik ogólnego zadhrzenia Spółki w badanyl okesie
zr-nniejszył się z 51,8% w roku ubiegłyrn do 48,6l% w roku badanym'

Arralizując rachunek zysków i strat zaobsęrwować można spadek zarówno pzychodów Ze sprzeda]ży jak i
kosfów działalności operacyjnej. Przychody w badanym okresie zmniejszały się szybciej niż koszty, co
spowodowało zmniejszenie wyniku brutto ze sprzedazy w porórł'naniu z rokiem ubiegĘm o 12,6% tJ.
kwotę PLN 6.59|.25|,06. W badanym okresie zmniejszeniu o 21,} % uległy koszty sprzędażty przy

kosŹach ogólnego zarządu la nie zmienionym poziomie. Wynik finansowy na sprzedaży zanotował
spadek o 21,7 oń w stosunku do roku poprzedniego. Pozostałe przychody operacyjne rosły w tempie
szybszpn njż pozostałe koszty operacyjne wpływając poz}'tywnie na osiągnięty wyfk na działalności
operacyjnej. Wynik ze spruędazy skorygowany o wyrrik na pozostałej działalności operacyjnej wykazał
spadek o 14,9%. W segmencie działalności finansowej spółka uzyskała statę. ZaobsęIwować jednak

należy szybszy wzrost przychodów niż kosztów finansowych (odpowiednio o 56,80^ oruz 19%)- opisane
zmiany wpĘęĘ na uksztahowanię się wyniku nętto na poziomię niewięlę niższ}'rn do ubiegtorocznego
uzyskując wartość PLN 9 '9,7,7 .49,7 ,83.

Uzyskane wyniki z poszczególnych rodzajów działalności wykazane w rachunku Zysków i strat Za badany
okręs:

PLN

wynik z działa|ności operacyjne1

wynik z dzialalności pozostalej operacyjnej

wynik z dziatalności finansowej

podatek dochodowy . część bieżąca

podatek dochodowy - część odroczona

wpłynęĘ na wynik finansowy netto w kwocie

1 1 891 01 1,41

1 983 083,31

-t 035 930,89

-2 092 5s6,00

-768 110.00

9 9',77 49',7,83

WskaŹniki rentowności w badanym roku przyjęły wańości dodatnie, jednak zauwazyc można spadek
wskaźników lęntowności w stosunku do roku poprzednięgo, spowodowany uzyskaniem przez spółkę
mniejszego wyriku fi nansowego-
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Wskaźniki pĘności I oraz II stopnia ukszałtowały się na poziomie minimalnie wyźszym od
ubiegłorocaego. Należy zwńcić uwagę na wskaźnik płynności 3 stopnią którego wartość kształnrje się
znacmie poniź:ej progu uznavanego za optymalny. Może to wskazywać na vystąnwanie braku płynności
natychmiastowej.

ohes sptywu nrleźności ulegt wydłużeniu z 82 dni w rolo ubiegĘm do ll3 <tni w roku bartanyrn
Wydfużeniu ulegĘ także cykl rotacji zpasów . o 7 dni w stosunku do roku poprzedniego oraz cykl obrotu
zobowiązaniami 24 dni w porównaniu z rokiem ubiegłyn
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cZĘSc sZcZEGoŁowA RAPoRTU
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3. CZĘŚĆszrzBcÓŁowARAPoRTU

3.1 Prowadzenie ksiąg rachunkowych i kontrola we\Ynętrzna

Spółka posiada opncowaną politykę Iachunkowości zatwieldzoną przez Zarzqd, wprowadzoną z
dniem 03.01.2008. Polityka rachunkowości uwzględnia charakter prowadzonej działalności i jest

stosowana w sposób ciągły.

Zapisy w księgach dokonwvanę są w sposób trwaty. Sposób ewidencji zdarzeń gospodarczych w
księgach rachunkowych pozwala na idenĘfrkację daty dokonania operacji gospodarczej, dokumentu
źródłowego, a także kwoty olaz oznaczęnia kont księgowych, na których dana operacja Została ujęta'
Zapisy w księgach rachunkowych s4 komplętne, prawidłowe i odpowiednio powiązane z falrturami
bądź innymi dokumentami zródłoĘlmi.

Księgi rachuŃowe prowadzone są w sposób rzetehy, bezbłędny i sprawdzalny, pŹy zastosowaniu
komputęIowego systęmu flnansowo . księgowego S.I.. Stosowanę przez Spółkę metody
ZabęZpieczenia dostępu do danych i system ich przetwarzania są wystalczające.

Księgi są prowadzone i przechow1.wane w siedzibię Spółki z zachowaniem przepisów rozdziafu 8
ustawy.

Księgi rachunkowe Spółki prowadzone sąusługowo przez podmiot do tęgo uplawniony -

w. Investment Group Sp. z o.o. z siedzibą w Włoszczowię. Umowa na prowadzenie ksiąg została
zatvarta 29 .12 .f006

Stwierdzono, żę kontrola wewnętrzna zapewnia identyfikację i zapis operacji gospodarczych,
jednoznaczne ich zaklas1fikowanie, prawidłowe udokumentowanie, poplawnę wykazanie danych w
sprawozdaniu finansowyrn i zaliczenie operacji do właściwych okresów.

Badanie systemu kontroli węwnętrznej było przeprowadzone W takim zakfesie, w jakim wią7e się ona
ze sprawozdaniem finanso\Ą,ym i dotyczyło kontroli wewnętrznej w zakresie;

_ zakupu ijego roz\iczenta oraz zwtązanych z tyn faktur,

- sprzeda'Ży i jej rozliczęnta oraz związanych z t}m faktul,

_ przychodów i rozchodów środków pieniężnych,

_ systemu naliczania i w1płaty wynagrodzeń za pracę.

Nie miało ono na celu ujawaienia wszystkich ewenfualnych nieprawidłowości tego systęmu'
Przeprowadzone badanię nie ujawniło znaczących nieprawidłowości w dziataniu systemu kontroli
węwnętrznę].
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3.2 Informacje o wybranych pozycjach bilansu

3.2.| Wartości niemateria|ne i prawne

Do wańości niematerialnych i prawnych za|iczale sq głównie licencje' oprogramowanie
komputerowe oraz koszty niezakończonych prac rozwojourych.

3.2.2 Rz€czowe aktywa trwałe

ostatnia inwentaryZacja majątku trwałego odbyła się 30.09.2008. Ustawowa częstotliwość
przeprowadzania inwęntaryzacji została zachowana.

Zestawienie:

Pozycja
Wartośc brutto na

31.12.2009
PLN

%
zużyc|a

Zwiększenia w
roku badanym

PLN

Zmniejszenia w
roku badanym

PLN
grunty (w tym plawo uŹ}tkowania
wleczystego gruntu.)

901 355,58 0,00/o 0,00 0,00

budynki, lokale i obiekty
inzynieńi lądowej i wodnej

30 92't 690,33 15,4% 4 494 66',7 ,03 0,00

urządzenia techniczne i maszYnY 40 384 685.24 51,2% ó 088 807.52 102 302.00
śIodki transportu 12 600 606,84 47,2% r r 13 864,48 l  480 200, l5
inne środki trwałe 3 2t3 424,50 59,9% 141 026,1'7 25 875,00

W roku badan1łn Spółka ponosiła istotne nakłady finansowe na budowę hali bętoniami żerdzi
wirowanych oraz linii do wykawania ksztaftowników.

W ramach pozycji środków trwatych w budowie wykazano istotne nakłady ponoszone na rozbudowę
hali aparafury rozdzielczej i hali czyst€go montażu, rozbudowę budynku biurowego, rozbudowę hali
montażu rozdzielnic w stacjach kontenerowych oraz rozbudowy dróg i placów na terenie Spółki.

wartość netto środków trwaĘch uz}.tkowanych przez Spółkę na podstawię umów |easingu
finansowego wynosi PLN 8.7 19.483,86.

Za|iczki zostały udokumentowane wyciągami bankow1'rni.

Zaliczki zostaĘ wycenione wg kwot faktycznie w)?łaconych wykonawcom.

Prawo Spółki do dysponowania rzeczowymi aktywami trwał}.rni zostało ograniczone.

Na podstawie umów kledytowych ustanowiono zabezpieczenie na śIodkach trwaĘch w wysokości
PLN 49.343.933'84. Dodatkowo prawo dysponowania środkami bwałymi zostało oglaniczone w
zakresie środków trwałych użytkowanych na podstawie umów leasingu.

3.2.3 Należnościdlugoterminowe

W pozycji wykazano wadia dla których termin płatności pz}?ada powyżej l2 miesięcy'
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3,2,4 Inwestycjedlugoterminowe

W pozycji wykazano posiadane udziaĘ Przedsiębiorstwa Aparatów i Konstrukcji Enelgetycznych
"ZMER" Sp. z o.o. w Kaliszu.

3.2.5 Dlugot €rminoweroz|iczeniamiędzyokresowe

W pozycji wykazano koszty niezakończonych prac lozwojowych oraz akt},lva z q/fułu podatku
odloczonego obliczone od zidentyfikowanych różnic przejściowych pomiędzy wartością bilansową i
podatkową aktywów i pasywów' Szczegółowa specyfikacja pozycji zawiera się w informacji
dodatkowej do sprawozdania finansowego.

3.2.6 Zapasy

Pozycja ta składa się z następujących elementów:

PLN

MateńaĘ
PóĘrodukty i produkty w toku
Produkty gotowe
Towary
Zaliczki na dostawy
odpisy aktualizujące

6 120 089, l9
t6 302'724,19

18'.7',7',73,80
216 689,35

s 089 074,63
437 3t7,66

2'1 4'19 033,50

Ustawowa częŚtotliwość przeprowadzania inwentaryzacji Została Zachowana.

Na dzień bilansowy przeprowadzono inwentaryzację produkcji w toku.
PŹedstawiciele podmiofu badającego uczestniczyli w obserwacji inwentaryzacji produkcji w toku.
Nie pzędstawiono zastrzeżeń odnośnie rzetelności inwentaryzacji.

W magazynach stwierdzono zapasy zbędne lub niepełnowartościowe, na które Spółka utworzyła
odpisy aktualizującę.

Wyceny materiałów i towarów dokonano według cen nabycia.

PóĘrodukty zostaĘ wycenione po koszcię materiafu bezpośredniego i kosztach robocizny
bezpośredniej.

Produkty gotowe wyceniono na podstawie kalku|acji kosztów w}.twolzenia.

Za|iczki zostaĘ wycenione wg kwot faktycznie w1płaconych wykonawcom.

Prawo Spółki do dysponowania zapasami zostało ograniczone.
Na podstawie umowy kredytowej nr 2040/030/04 na Zapasach magazynowych ustanowiony został
zastaw rejestrowy W wysokości PLN 6.000.000,00.
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3'2.7 Krótkoterminowe nateżności z t}tutu dostaw i usług od jednostek pozostałych

Należności z t1.tufu dostaw i usfug potwierdzono na dzień 31.10.2009 w 58%.

Na dzień badania saldo naleźności z dostaw i usfus zostało rozliczone w 607o.

Należności w1ra:żone w walutach obcych zostały przeliczone według średniego kursu NBP z dnia
bilansowego.

Dla należności o podwyższonym ryzyku zostały utworzone odpowiednie odpisy aktualizujące, które
pomniejszyły stan należności w bilansie.

Stnrktura wiekowa należności:
PLN

3.2.8

Należności nieprzeterminowane
Należności przeterminowane

do 90 dni
od 9l do 180 dni
od 181 do 360 dni
ponad 3ó0 dni
odpisy aktualizujące

Na|eżności z tytułu podatków'
innych świadczeń

Zestawienie:

należność z t}.tułu podatku dochodowego od osób prawnych

50 014 416,05
37 081 968,62

24 448 465,81
6 450 893,12
2274 044,35
3 908 s6s,34

-3 446 257,f8

83 650 tZI,39

dotacjl' ceł' ubezpieczeń społ€cznych i zdrowotnych oraz

9',1 079,00

97 079,00

n
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Inne krótkoterminowe należności od jednostek poZostałych

W pozycji wykazano głólvnie należności z tyfułu udzielonych pozyczek z zakładowego funduszu
świadczeń socjalrrych pracownikom w kwocie PLN l.153.391,04.

Irme należności Zostały udokumentowane wyciągami bankowymi, umowami oraz wnioskami o
za|iczkę.

Należności wyrażone w walutach obcych zostzły przsliczonę według średniego kursu NBP z dnia
bilansowego.

3.2.10 Inwestycje krótkoterminowe

Zęstawięnię:

środki pieniężne na rachunkach bankowych
środki pieniężne w kasie

)Ą'1 154 5Ą

42 295.49

289 4s0,03

Środki pieniężne w kasie potwierdzone są protokołem spisu z natuy przeprowadzonym w dniu
bilansowym.

Środki pieniężne na rachuŃach baŃowych potwierdzone są potwieldzęniami sald baŃovych na
clzień bilansowy.

3,z.1| Krótkoterminowerozliczeniamiedzvokresowe

W pozycji wykazano głóvnie podatek od towarów i rrsfug do roz|iczęlia w następnym miesiącu w
kwocie PLN l.059'668'53' ubezpieczenia rozliczanę w czasie w kwocie PLN 4ó7.818,64, wartość
licencji na oprogramowanie komput€Iowe w części, która będzie refakhrrowana na podnajmujące
podmioty w momencie terminu płatności kolejnych rat.

n
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3.2'1f Kapitał w|asny

Szczegółowe informacje dotyczące kapitafu podstawowego zawa.rto w części ogólnej raportu w
rozdziale 1.1.8

Kapitał zapasowy w1nosi PLN ?7.196.068,66 i w baclanym okesie rrległ zwięlszeniu o kwoĘ zysku
netto za 2008 rok w w1sokości PLN 12.246.70|'44 na podstawie uchwĄ zgromadzenia
akcj onariuszy z dnia 05.06.2009.

Pozostałe kapitały rezerwowe nie uległy w badanynr ohesie znrianom i wynoszą PLN 936.289'55.

Wynik finansowy wynosi PLN 9.977.497,83.

3.f'13 Rezerwy na zobowiązania

Zestawienie:

rezer$t zqńu,łu odloczonego PDoP
rezerwa na odprawy emerytalne
rezerwa na prowizje
inne rezerwy

PLN

418 178,00
692 721,38
206 4ss,48
57 700,44

L 375 055,26

Według naszego toz-ęaania oraz zgodnie z udzielon}mi rnln plzez Znząd Spół&.j vyjaśnieniami
utworzone w badanym okesie rezerwy w pehri zabezpieczają Spółkę przed ryzykiem maj4cp swoje
źódła w okresie sorawo zlawcnm'
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4 3',11 232,81
l ó00 000'00

'7',7 658,37

6 048 891,18

Zobowiązania dfugotęrminowę udokumentowane są umowami i potwierdzeniami sald.

Kled}ty udokumentowane są na dzień bilansowy potwierdzeniami sald.

Należne odsetki oraz opłaty Zostały Zaksięgowane w odpowiednim okesię.

Zobowiązalia w1rażone w walutach obcych zostały plzeliczone według średniego kursu NBP z dnia
b ilansowego.

Pozostałe zobowiąZania wycenione ZostaĘ w kwocie wynaga|nej zaptaĘ.

3'f.14 Zobowiązaniadługoterminowe

Zestawienie:

zobowiązan|a z L1Ąufu leasingu
kedtt obrotowy
kedy technologiczny

3.2..''5 Krótkoterminowe kredyty i pozyczki

Zęstawienie:

linia debetowa
linia debetowa

linia debetowa walutowa (EURO)

l<redyt obrotowy
ked}.t inwestycyjny . część kótkoterminowa

PLN

6 988 3',74,1',7
5 275 132,t'7
| 851 436,25

960 000,00
155 316,68

t5 230 2s9,27

Kred}ty udokumentowane są rra dzień bilansowy potwierdzęniami sald.

Należnę odsetki oraz opłaĘ zos|zĘ zaksięgowane w odpowiednim okesie'

Zobowiązania w1rażonę w walutach obcych zostaĘ przeliczone wedfug średnięgo kursu NBP Z dnia
bilansoweso.
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3.2.16 Krótkotermino\łe zobowiązania z tytułu dostaw i usług wobec jednostek pozosta|ych

Zobowi4zania potwierdzono na dzień 3l .|0,2009 w 56%.

Do dnia badania sal do zostało roz|iczone w 770ń,

Zobowiązania wyrazone w walutach obcych zostały przeliczone wedfug średniego kursu NBP z dnia
bilansowego.

strukfu ra czasowa Zobowiązań:

PLN

Zobowiązania nięrzeterminowane
Zobowiązania przeterminowane

do 90 dni
od 9l do 180 dni
od l8l do 360 dni
ponad 360 dni

Zobowiązania ogółem

3.2'|7 Znbowiązańt z Ętułu podatków' ce|' ubezpieczeń i itrnych świadczeń

Zestawienie:

zobowiązania z tytufu ubezpieczeń społecznych
zobowiązanie z t}tułu podatku od towalów i usług
Zobowiązania z Ętułu poda&u dochodowego od osób fizycznych
rozrachunki z Państwow).rn Funduszem Rehabilitacji osób
Niepełnosprawnych

3',7 174 16',1,68
16 841 880,53

16 592 9s6,05
64 423,61

172 103,'t 4
12 397 ,0'.7

54 0t6 048,2r

I 689 344,98
635 752,00
2s1 136,00

53 737.00

2 629 969,98

3.2.18 Inn€ krótkoterminowe zobowiązania wob€c jednostek pozostałych

W pozycji wykazalo głównie zobowiązanla niązane z pracami pTowadzonymi w ramach umów z
Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego, na któTe spółka otrz}.rnuje również dotacje.

Zobowiązania wyrażone w walutach obcych zostały przeliczone według średniego kursu NBP z dnia
bilansowego.

Pozostałe zobowiązania wycenione zostaty w kwocie w1,rnagaln e] zapłaq '

A
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3.2.19 F'unduszespecjalne

Saldo dotyczy w całości Zakładowego Funduszu Świadczeń SocjaJnych.

3.f.f0 Rozliczeniamiędzyokresowe

Na saldo pozycji bilansowej składają się głównie otrzymane dotacje oraz dofltnansowania, które są
|oz|iczane w czasie propolcjonalnie do okresu trwania amortyzacji śIodków trwałych' których
dotyczyły.

3.3 Informacje o wybranych pozycjach rachunku rysków i strat

Przychody i koszty Zostały ujęte kompletnie i wpikają z prawidłowo prowadzonych ksiąg
rachunkowych.

Kwalifikacja kosztów do odpowiednich pozycji układu kalkulacyjnego jest prawidłowa.

Główną pozycją pozostaĘch przychodów operacyjnych są przycłiody m.in. z otzymanych dotacji w
kwocie PLN 1.315.559'82 olaz tytułu Wynajmu w kwocie PLN 1 ,t69,067 '95' natomiast pozostałych
kosztów operacyjnych amoflyzaąa w części sfinansowanej z dotacji w wysokości PLN 655.749'25
oraz koszty z tyhrłu utwoŹenia odpisów aktualizujących należności oruz zapasy w kwocie PLN
664 '201,96, a takżę koszty zw|ązalrc z wFajmem w wysokości PLN 3 74.951'53.

Pozostałe przychody finansowe dotyczą pŹede wszystkim naliczonych odsetęk od
przeterminowanych należności w kwocię PLN l.575.990'17' natomiast koszty finansowe odpisy
akhralizujące naliczonę odsetki w kwocię PLN 1.922.910'45 oraz odsetki od laedyfu obrotowęgo w
kwocie PLN 944.979,96.

Zarówno kalkulacja podatku dochodowego od osób prawnych jak i rezerwa oraz akty.wa z tytułu
odroczonego podatku dochodowego znajdują się w dodatkowych informacjach i objaśnieniach.
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3.4 Pozostale elem€nty sprawozdania linansowego oraz sprawozdanie z dzietalności jednostki

wprowadz€nie do sprawozdania fi nansowego

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego stanowiące integralną składową część sprawozdania
fnansowego zostało opracowane zgodnie z postanowieniami ań 48 ustawy o rachunkowości.

Zćstlwi€nie zmian w klpitale własnym

Zestawienie zmian w kapitale własnym zostało sporządzone prawidłowo, zgodnie z postanowieniami
art 48a ust2wy o rachuŃowości.

Rachunek przepływów pieniężnych

Rachunek przepĘwów pieniężnych został sporządzony prawiclłowo. Stwierdzono jego powiązanie z
bilansem' rachunkiem rysków i strat oraz księgami rachunkowymi.

Dodatkowe informacje i objaśnienia

Dodatkowe informacje i objaśnienia stanowiące integra|ną składową część sprawozdania
finansowego zosiaty opracowane zgodnie z postanowieniamiart. 48 ustawy o lachunkowości.

Sprawozdanie Zarządu z (Łiatalności jednostki

Sprawozdanie z działalności w roku obrotowym zawiera dane zgodle z danymi splawozdania
finansowego oraz obejmuje informacje zgodne z wymogami art. 49 ustawy o rachunkowości.

3.5 Zdarzenia po dniu bilansoryym

Nie stwierdzono zdarzeń po dniu bilansowyrr mających istotny wpływ na sumę bilansową lub
wysokość wyniku finansowego za rok badany.

c on su l t a n t s a  ud  i t o r s

Raport uzuPełniający opinię z badania
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3.6 Wnioski z przeprowldmncgo badani,

Na podstawie przeproBadzon€go badania ksiąg raohunkowych firmy ZPUE S.A.' z siedzibą wwłoszczowie stwi€rdza się, że:

l. sprawozdanie finansolli€ za rok obrotorły 2009 zostBło sporządzone prawidłowo, dane zawalte wspravozdaniu finansou1m są zgodne z odpowiodnimi saldami i Ńrotami w księgaob rachunkołych,

2. zostda zachowana zasada ciągłości bi|ansou€j,

3. sprawozdaie finansowc mstdo podpisane przez uporłnrżnione osoby,

a. nie wysą'iły zjawiska i zdarzenia rłskaa{ąoe ła naruszenie obowiąanjącego prawa-

wynik bad8nia sprawozdani. finansolłęo firmy aUE S.A. za rok obrotov.y 2oo9 biegły rewidentpnedsta}vił w $łojej opinii.

wydao opinię bcz zaslrzeż€ń.

Raport zawiera 26 ston podpisanych przcz bi€głego rewidcnt8'
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Mtroin Krupa

(s."Ą(-
EcA ser€dJński i ParErcrzy sp. z o.o.

Roman s€red!ński
fuęzes ztząd!
Biegły rewid€nt
Nr ewidencyjny 10395

Biegły relvident
Nr ewidencyjny I 1142
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