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V  OCENY I PERSPEKTYWY ROZWOJU EMITENTA 

5.1 OCENA ZARZĄDZANIA ZASOBAMI FINANSOWYMI 

5.1.1 ANALIZA RENTOWNOŚCI 

 
Tabela 5.1 Ocena rentowności Emitenta 

Wskaźniki \ Okres obrotowy I kwartał 
2005 

2004 2003 2002 2001 

Marża brutto na sprzedaży 0% 14,52% 26,90% 47,70% 45,30% 

Rentowność sprzedaży na działalności 
operacyjnej -30,07% -19,30% 4,50% 3,20% 3,60% 

Rentowność sprzedaży brutto -36,97% -32,92% 0,20% -2,10% 5,00% 

Rentowność sprzedaży netto -36,37% -32,80% 0,20% -2,10% 5,00% 

Stopa zwrotu z aktywów (ROA) -2,05% -34,03% 0,20% -2,20% 4,60% 

Stopa zwrotu z kapitału (ROE) -7,28% -120,03% 0,50% -6,80% 12,50% 

Źródło: Emitent, obliczenia IDMSA.PL; 
 

Tabela 5.2 Ocena rentowności Grupy Kapitałowej Emitenta 

Wskaźniki \ Okres obrotowy I kwartał 
2005 

2004 2003 2002 2001 

Marża brutto na sprzedaży 0,15% 10,91% 23,58% 40,56% 45,43% 

Rentowność sprzedaży na działalności 
operacyjnej 

-13,20% -12,39% 3,82% 1,02% 2,32% 

Rentowność sprzedaży brutto -14,92% -14,66% 1,03% -4,29% 0,32% 

Rentowność sprzedaży netto -14,19% -15,18% 0,30% -3,73% 0,32% 

Stopa zwrotu z aktywów (ROA) -2,62% -23,97% 0,37% -3,53% 0,31% 

Stopa zwrotu z kapitału (ROE) -14,37% -117,25% 1,36% -16,04% 0,85% 

Źródło: Emitent, obliczenia IDMSA.PL; 
 

Wskaźniki rentowności operacyjnej, brutto i netto w 2004 r. uległy pogorszeniu w porównaniu do roku 2002 r., na co 
wpływ miała osiągnięta strata finansowa. W roku 2004 spółka odnotowała także ujemną rentowność aktywów i 
kapitału własnego. W roku tym na skutek pogorszenia koniunktury w budownictwie przychody Spółki spadły aż o 
25%.Powyższe wskaźniki pokazują, jak duże wydatki ponosi Emitent w związku z restrukturyzacją i planowanym 
połączeniem ze spółką Intur KFS Sp. z o.o. Efekty tych działań będą widoczne dopiero w drugiej połowie 2005 roku. 

Wyniki Grupy Kapitałowej były dotychczas bardziej wrażliwe na koniunkturę gospodarczą niż wyniki Emitenta. 
Można oczekiwać, iż obecna poprawa w sektorze materiałów budowlanych, tym razem korzystniej wpłynie na wyniki 
Grupy. Do 2003 r. przychody generował głównie podmiot dominujący w Grupie Spółka Tras Tychy S.A. Obecnie 
największy udział w przychodach Grupy ma Intur KFS Sp. z o.o. Spółka ta jako jedyna w Grupie osiągnęła w 2004 
roku dodatni wynik finansowy netto. 

Analiza rentowności 

Marża brutto na sprzedaży = (przychody ze sprzedaży – koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów) / przychody 
ze sprzedaży 

Rentowność sprzedaży na działalności operacyjnej = zysk na działalności operacyjnej / przychody ze sprzedaży 

Rentowność sprzedaży brutto = zysk brutto / przychody ze sprzedaży 

Rentowność sprzedaży netto = zysk netto / przychody ze sprzedaży 

Stopa zwrotu z aktywów (ROA) = zysk netto / aktywa razem 

Stopa zwrotu z kapitału (ROE) = zysk netto / kapitał własny 

5.1.2 ANALIZA ZADŁUŻENIA I STRUKTURY KAPITAŁÓW 
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Tabela 5.3 Wskaźniki zadłużenia Emitenta 

Wskaźniki \ Okres obrotowy I kwartał 
2005 

2004 2003 2002 2001 

Wskaźnik zadłużenia 71,80% 71,65% 59,40% 67,05% 63,56% 

Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego 99,37% 96,31% 67,11% 94,20% 61,90% 

Źródło: Emitent, obliczenia IDMSA.PL; 
 

Tabela 5.4 Wskaźniki zadłużenia Grupy Kapitałowej Emitenta 

Wskaźniki \ Okres obrotowy I kwartał 
2005 

2004 2003 2002 2001 

Wskaźnik zadłużenia 81,88% 79,15% 73,15% 80,18% 63,56% 

Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego 132,52% 114,32% 99,11% 165,31% 61,90% 

Źródło: Emitent, obliczenia IDMSA.PL; 

Od 2002 r. zobowiązania Remitenta i jego Grupy Kapitałowej w wartościach bezwzględnych spadają. Ponieważ 
jednak Emitent ponosi wysokie koszty restrukturyzacji, co odbija się na jego wynikach finansowych, spada także 
poziom aktywów i kapitałów własnych. Powoduje to wzrost wskaźników zadłużenia i zadłużenia kapitału własnego. 

Po połączeniu z Intur KFS Sp. z o.o. Zarząd Emitenta oczekuje pozytywnych efektów synergii, które spowodują 
spadek kosztów, wzrost efektywności gospodarowania i osiągnięcie dodatnich wyników finansowych. W ramach 
działań restrukturyzacyjnych Remitent planuje także sprzedaż albo dzierżawę nieruchomości w Tychach, co pozwoli 
na uzyskanie środków finansowych niezbędnych do spłaty zadłużenia. Jeżeli zamierzone działania przyniosą 
spodziewane rezultaty, można oczekiwać powrotu wskaźników zadłużenia do bezpiecznego poziomu. 

Wskaźnik zadłużenia = zobowiązania / aktywa 

Wskaźnik zadłużenia kapitałów własnych = zobowiązania długoterminowe / kapitał własny 

5.1.3 WSKAŹNIKI PŁYNNOŚCI 

 

Tabela 5.5 Analiza płynności Emitenta 

Wskaźniki \ Okres obrotowy I kwartał 
2005 

2004 2003 2002 2001 

Bieżąca płynność finansowa 0,78 0,84 1,56 1,53 1,31 

Płynność szybka 0,62 0,68 1,28 1,17 1,11 

Źródło: Emitent, obliczenia IDMSA.PL; 
 

Tabela 5.6 Analiza płynności Grupy Kapitałowej Emitenta 

Wskaźniki \ Okres obrotowy I kwartał 
2005 

2004 2003 2002 2001 

Bieżąca płynność finansowa 0,79 0,87 1,35 1,54 1,49 

Płynność szybka 0,60 0,66 1,02 1,27 1,28 

Źródło: Emitent, obliczenia IDMSA.PL; 
 

W latach 2001 – 2003 wskaźniki płynności Emitenta ulegały systematycznej poprawie. W roku 2004 nastąpił 
natomiast ich znaczny spadek spowodowany głównie ujemnymi przepływami finansowymi wynikającymi z osiągniętej 
straty bilansowej. Obecnie wskaźnik płynności zarówno Emitenta jak i jego Grupy Kapitałowej są poniżej 
bezpiecznych poziomów. Może to wywoływać obawy co do zdolności do regulowania zobowiązań. 

Podjęte działania restrukturyzacyjne mają na celu uzdrowienie sytuacji Emitenta, co spowoduje także poprawę 
wskaźników płynności. 

Wskaźnik bieżącej płynności finansowej = majątek obrotowy / zobowiązania krótkoterminowe 

Wskaźnik płynności szybki = (majątek obrotowy – zapasy) / zobowiązania krótkoterminowe 

 



Rozdział V – Oceny i perspektywy rozwoju Emitenta Prospekt Emisyjny 

 

 

Tras - Tychy S.A.  

 

41 41 

5.1.4 WSKAŹNIKI ROTACJI 

Tabela 5.7 Wskaźniki rotacji Emitenta 

Wyszczególnienie  j.m. 2004 2003 2002 

Wskaźnik rotacji aktywów Liczba 
rotacji 

1,58 1,24 0,95 

Wskaźnik rotacji zapasów 16,28 10,40 11,76 

Okres spływu należności Liczba 
dni 

67 26  

Okres spłaty zobowiązań 60 53  

Źródło: Emitent, obliczenia IDMSA.PL; 

Wzrost wskaźników rotacji zapasów i aktywów wynika ze zmniejszania się stanu aktywów i zapasów w kolejnych 
latach 2003 i 2004. Stan taki jest niekorzystny, ponieważ wzrost wskaźników powinien następować poprzez wzrost 
przychodów ze sprzedaży. Po przeprowadzonej restrukturyzacji, gdy Emitent zacznie osiągać dodatnie wyniki 
finansowe, niski poziom aktywów i zapasów umożliwi jednak dalszy szybki wzrost tych wskaźników i poprawę 
efektywności gospodarowania aktywami i zapasami. 

Niepokojący jest znaczny wzrost okresu spływu należności w roku 2004. Oznacza to, że Emitent czeka na 
uregulowanie należności aż 67 dni. Okres ten jest także dłuższy od okresu spłaty zobowiązań, a to powoduje 
konieczność posiadania dodatkowych środków finansowych przez Emitenta, aby nie wystąpiło ryzyko utraty 
płynności. 

5.2 OCENA CZYNNIKÓW I NIETYPOWYCH ZDARZEŃ MAJĄCYCH WPŁYW 
NA WYNIKI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 

Wyniki Grupy w 2004 odzwierciedlały wpływ negatywnego czynnika jakim było podniesienie stawki VAT na 
materiały budowlane wprowadzone od 1 maja 2004, w związku z wejściem Polski do UE. Spowodowało to obniżenie 
popytu na wyroby Spółki i spółek zależnych po tej dacie oraz odsunięcie w czasie sezonu zamówień. Wpływ 
negatywnego czynnika dotyczył głównie segmentu inwestorów indywidualnych. Obserwowany wzrost zamówień 
instytucji i rosnący udział eksportu okien drewnianych nie zdołał zrekompensować oddziaływania tego nietypowego 
czynnika.  
Drugi powód słabych wyników Grupy stanowiło założenie w przedstawionej prognozie dokonania w roku 2004 pełnej 
fuzji z Inturem KFS Sp. z o.o. Poprzednia prognoza uwzględniała korzystne efekty związane z tym połączeniem. Ze 
względów proceduralnych, wynikających głównie z przeciągających się formalności sądowych pełne połączenie nie 
nastąpiło w roku 2004. W związku z tym Tras Tychy ponosi już koszty przeprowadzenia procesu i przygotowania 
firm do połączenia, podczas gdy efekty ograniczenia kosztów i efekt przychodowy z tego tytułu pokażą się dopiero w 
roku 2005. 
Trzeci powód to wzrostu kursu złotego w 2004 roku. 
Największy wpływ na wyniki Spółki w 2004 roku miała jednak podjęta przez Zarząd restrukturyzacja organizacyjna 
i finansowa Spółki. Dotyczyła ona takich elementów jak: zamknięcie nierentownych i kosztochłonnych rodzajów 
prowadzonej działalności, restrukturyzacja majątku trwałego i zatrudnienia oraz stworzenie dodatkowych rezerw, 
głównie na należności. 
Podjęte działania miały następujące konsekwencje finansowe: 

1. rezerwa na sprzedawaną spółkę zależną System Tychy Sp. z o.o. uwzględnia należności Tras Tychy oraz 
wartość udziałów – 3,7 mln PLN, 

2. rezerwa na sprzedaż maszyn do ekstruzji profila ( w 2005 roku) – 1,9 mln PLN, 
3. utworzone rezerwy na przeterminowane należności powyżej 1 roku – 3,1 mln PLN, 
4. rezerwa na sprzedaż nieruchomości w Tychach poniżej wartości księgowej – 2 mln PLN, 
5. rezerwa dotycząca likwidacji spółki zależnej Ekowiknoplast Ukraina (należności i udziały) – 0,5 mln PLN, 
6. rezerwa na zapasy związane z likwidacją produkcji profilu – 0,3 mln PLN, 
7. koszty procesu z firmą Anwil oraz Celt – 0,4 mln PLN, 
8. pozostałe koszty restrukturyzacji w tym odprawy dla zwalnianych pracowników – 0,6 mln PLN. 

 
 Ad 1) Spółka System Tychy zajmowała się produkcją profila okiennego PCV dla wszystkich Spółek Grupy Tras. 
Załamanie rynku okiennego w 2004 roku oraz problemy z zakupem surowca (proces sądowy z Anwil S.A.) 
spowodowały, że produkcja własnego profilu zaczęła przynosić pokaźne straty. Po przeprowadzeniu symulacji 
finansowych Zarząd podjął decyzję o zamknięciu tego rodzaju działalności w Grupie i przejściu na produkcję w 
oparciu o profil innego producenta, o zbliżonych parametrach jakościowych i niższej cenie.  
 
Ad 2) Zamknięcie produkcji własnego profilu powoduje konieczność sprzedaży zbędnego majątku produkcyjnego. 
Sprzedaż w wartościach księgowych jest niemożliwa wobec czego Spółka musiała utworzyć odpowiednią rezerwę. 
 
Ad 3) Spółka prowadzi restrykcyjną politykę tworzenia rezerw co powoduje dotworzenie rezerw wynikających 
z przeterminowanych należności.  
 
Ad 4) Zamknięcie produkcji profilu jak również pełna fuzja z Intur KFS Sp. z o.o., który dysponuje bardzo dużym 
własnym majątkiem produkcyjnym powoduje, że dalsze utrzymywanie obiektów produkcyjnych Spółki w Tychach 
przestało być efektywne. Spółka postanowiła o upłynnieniu tego majątku. Proces sprzedaży nieruchomości o takiej 
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wartości i gabarytach jest jednak długotrwały. Dodatkowo zawiązano rezerwę na ewentualność zbycia obiektu poniżej 
jego wartości księgowej. 
 
Ad 5) Zarząd postanowił o zamknięciu fabryki na Ukrainie, z uwagi na to, że działalność nie przynosiła pożądanych 
efektów. 
 
Ad 6) W związku z zaprzestaniem produkcji profili okiennych Spółka była zmuszona przygotować odpowiednie stany 
magazynowe, pod kątem przejścia na profil od innego dostawcy. 
 
Ad 7) Spółka informowała o toczącym się postępowaniu z Anwil S.A. Rozpoczęcie procedury sądowej wymagało 
poniesienia znacznych kosztów, podczas gdy efekty postępowania będą znane dopiero w dłuższym okresie. 
 
Ad 8) Potrzeba restrukturyzacji Spółki wynika z konieczności dostosowania kosztów stałych do aktualnego poziomu 
sprzedaży oraz z potrzeby przygotowania organizacji do pełnej fuzji z Intur KFS Sp. z o.o. W tym celu ponoszone są 
koszty redukcji zatrudnienia oraz odpraw dla zwalnianych pracowników. 
 
Rada Nadzorcza Tras Tychy S.A. zaakceptowała przedstawioną przez Zarząd strategię restrukturyzacji oraz podjęte 
dotychczas i planowane w przyszłości działania. Po zapoznaniu się z informacją Zarządu w sprawie wysokości 
i struktury straty w 2004 roku Rada uznała także zasadność kroków podjętych przez Zarząd. 

 

5.3 OPIS KIERUNKÓW ZMIAN W DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 
W OKRESIE OD SPORZĄDZENIA OSTATNIEGO SPRAWOZDANIA 
FINANSOWEGO ZAMIESZCZONEGO W PROSPEKCIE DO DNIA 
SPORZĄDZENIA AKTUALIZACJI PROSPEKTU 

Od 31 grudnia 2004 r. nie nastąpiły żadne zmiany w działalności gospodarczej Emitenta. 

 

5.4 ZEWNĘTRZNE I WEWNĘTRZNE CZYNNIKI ISTOTNE DLA ROZWOJU 
PRZEDSIĘBIORSTWA EMITENTA ORAZ OPIS PERSPEKTYW ROZWOJU 
DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ EMITENTA 

5.4.1 CZYNNIKI WEWNĘTRZNE 

5.4.1.1 OPTYMALIZACJA MAJĄTKU PRODUKCYJNEGO 

Grupa Tras Tychy S.A. dysponuje znacznym majątkiem o przeznaczeniu produkcyjnym i nieprodukcyjnym. W jego 
skład wchodzi obecnie kilka nieruchomości zlokalizowanych m.in. w Tychach, Skawinie, Inowrocławiu. W stosunku 
do obecnej skali działalności, a nawet przy założeniu dalszego stopniowego zwiększania produkcji posiadana 
baza majątkowa jest w ocenie Spółki zbyt rozbudowana. W związku z tym przeniesiono produkcję z Tychów do 
Inowrocławia. Spowodowało to zwolnienie nieruchomości w Tychach. Obecnie prowadzone są rozmowy z 
potencjalnymi nabywcami oraz dzierżawcami nieruchomości w Tychach. Zmniejszenie nieefektywnego zaplecza 
przyniesie Spółce korzyści w postaci: poprawienia przepływów gotówkowych, dalszego oddłużenia przedsiębiorstwa, 
zmniejszenia kosztów bieżących amortyzacji i fiskalno - administracyjnych. Poprawi również stopę zwrotu z majątku 
ROA.  

5.4.2 CZYNNIKI ZEWNĘTRZNE 

5.4.2.1 KONIUNKTURA GOSPODARCZA W POLSCE 
Wpływ na kondycję Spółki wywiera sytuacja gospodarcza kraju, zwłaszcza zaś koniunktura na rynku budowlanym. 
W finansowaniu budownictwa niezmiernie ważną rolę odgrywają warunki kredytowe. Wysokość oprocentowania 
kredytów dla budownictwa zależy od polityki państwa w tym obszarze (kredyty preferencyjne) ale także od poziomu 
stóp procentowych, które w ostatnim okresie ulegały systematycznemu obniżaniu. W związku z tym dostępność 
kredytów zwiększa się, co w dłuższej perspektywie powinno wpłynąć na ożywienie w branży budowlanej, szczególnie 
w sektorze budownictwa mieszkaniowego.  

5.4.2.2 LOKALIZACJA 

Przedsiębiorstwo zlokalizowane jest bardzo korzystnie. Posiada dwa ośrodki: północny w Inowrocławiu i południowy 
w Skawinie. Takie umiejscowienie umożliwi lepsze dotarcie do potencjalnych klientów. Według planów w 
Inowrocławiu ma znajdować się Zarząd połączonych spółek oraz centrum sprzedaży i logistyki. Ma tam również być 
produkowane ok. 80% wyrobów. W Skawinie będzie natomiast produkowane pozostałe 20% wyrobów. 
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5.4.3 KONIUNKTURA NA KRAJOWYM RYNKU MIESZKANIOWYM 

Według danych GUS, w 2001 r. oddano do użytku 105.926 mieszkań, tj. o 20,7% więcej niż w roku 2000. Wzrost 
odnotowano we wszystkich formach budownictwa, poza budownictwem zakładowym, w którym oddano o 28,0% 
mniej mieszkań. Najbardziej zwiększyła się liczba mieszkań w budownictwie realizowanym na sprzedaż lub wynajem, 
w którym przekazano 30.423 mieszkania, tj. o 46,8% więcej niż w 2000 r. W końcu grudnia 2001 r. w budowie było 
718,9 tys. mieszkań, tj. o 1,2% więcej niż w 2000 r. Wzrost liczby oddanych w 2001 roku mieszkań (prezentowany w 
statystykach) jest w dużej mierze jedynie efektem statystycznym i wynika z formalnego zgłaszania lokali, których 
budowa w rzeczywistości została zakończona wcześniej. Sytuacja taka spowodowana jest względami podatkowymi.  
W 2002 roku oddano 99.089 mieszkań, tj. około 6,5% mniej niż w 2001 roku. W 2002 roku najbardziej spadła liczba 
mieszkań w budownictwie spółdzielczym – o 40,2% do 15.437 mieszkań. Ich udział w ogólnej liczbie mieszkań 
przekazanych do użytku zmniejszył się o 8,8 punktów do 15,6%. W budownictwie przeznaczonym na sprzedaż lub 
wynajem przekazano 23.820 mieszkań, czyli o 19% mniej niż w 2001 roku. W pozostałych formach budownictwa 
liczba mieszkań oddanych do użytku wzrosła, przy czym najbardziej w budownictwie indywidualnym (o 51.746 
mieszkań, czyli o 27,3%). Udział tej formy budownictwa w ogólnej liczbie mieszkań zwiększył się o 13,8% do 52,2%.  
W 2002 roku wydano 85.969 pozwoleń na budowę mieszkań , czyli o 42,3% mniej niż w 2001 roku. Najwięcej 
pozwoleń wydano w budownictwie indywidualnym – 45.670, czyli około 50% mniej niż w 2001 roku. W budownictwie 
na sprzedaż lub wynajem wydano 22.109 pozwoleń (o 34,2% mniej), w spółdzielczym 9.086 (o 36% mniej), w 
społecznym czynszowym 5.430 (o 7,1% mniej), w komunalnym – 2.512 (o 19,9% mniej), a w budownictwie 
zakładowym – 1.162 (o 24,1% mniej). Według szacunków GUS w końcu grudnia 2002 w budowie było 696,7 tys. 
mieszkań, czyli o 3,1% mniej niż w 2001 r. Budowę większej liczby mieszkań rozpoczęto natomiast w budownictwie 
społecznym czynszowym i zakładowym. 
W 2003 r. do użytkowania oddano 162635 mieszkań, tj. o 65040 (66,6%) więcej niż w analogicznym okresie 2002 r. 
Wzrost liczby zrealizowanych mieszkań odnotowano w budownictwie indywidualnym (o 65458 mieszkań), 
przeznaczonym na sprzedaż lub wynajem (o 1947 mieszkań), społecznym czynszowym (o 1155 mieszkań) i 
zakładowym (o 322 mieszkania). Mniej mieszkań oddano do użytkowania w budownictwie spółdzielczym (o 3337 
mieszkań) i komunalnym ( o 505 mieszkań). W 2003 rozpoczęto budowę 82433 mieszkań, tj. o 5472 mieszkania (o 
7,1%) więcej niż w 2002 r. Wzrost liczby rozpoczynanych mieszkań odnotowano tylko w budownictwie 
indywidualnym – o 9329 mieszkań (o 19,5%), w pozostałych formach budownictwa spadek. W 2003 r. wydano 
pozwolenia na budowę 92609 mieszkań (o 18% więcej niż w 2002 r.), w nowych budynkach mieszkalnych, w tym 
64609 mieszkań (o 54,8% więcej) w budynkach realizowanych przez inwestorów indywidualnych. 
W 2004 r. do użytku 108123 mieszkań, tj. 54512 (33,5%) mniej niż w analogicznym okresie 2003 r. Największy spadek 
liczby zrealizowanych mieszkań odnotowano w budownictwie indywidualnym (o 53176 mieszkań) oraz spółdzielczym 
(o 2524 mieszkania). Wzrosła natomiast liczba oddanych do użytkowania mieszkań na sprzedaż lub wynajem (o 437 
mieszkań) i pozostałych (o 700 mieszkań). W 2004 r. rozpoczęto budowę 97238 mieszkań, tj. o 14805 mieszkań (o 
20%) więcej niż w 2003 r. Wzrost liczby rozpoczynanych mieszkań zanotowano we wszystkich formach budownictwa 
mieszkaniowego. W 2004 r. wydano pozwolenia ma budowę 105831 mieszkań (o 14,3% więcej niż w 2003 r.), 
w nowych budynkach mieszkalnych, w tym 59045 mieszkań (o 8,6% mniej) w budynkach realizowanych przez 
inwestorów indywidualnych. 
 
Rysunek 5.1 Mieszkania oddane do użytku 
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Źródło: Główny Urząd Statystyczny. 
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5.5 PRZEWIDYWANIA 

5.5.1 PROGNOZY GLOBALNE 

Prognozy wzrostu popytu na mieszkania w Polsce oparte na wnikliwej ocenie stanu obecnego mieszkalnictwa 
wskazują na wysoki potencjał wzrostowy tego sektora. Polska ze wskaźnikiem około 300 mieszkań na 1.000 
mieszkańców znajduje się na jednym z ostatnich miejsc w Europie, gdzie wskaźnik ten kształtuje się średnio na 
poziomie 400 mieszkań. Według szacunków, niedobór mieszkań w Polsce wynosi ok. 1,5 – 1,6 miliona, a około 3 
miliony mieszkań wymagają gruntownych remontów. Ponadto ocenia się, że do roku 2010, z uwagi na stan techniczny, 
ok. 0,8 milion mieszkań trzeba będzie wyburzyć. 
Prognozy (podzielane przez coraz większą liczbę analityków) wskazują, że 2004 rok jest ostatnim, kiedy występowała 
dekoniunktura na rynku budowlanym. Ekspertyzy Kongresu Budownictwa Polskiego wskazują, że coraz wyraźniej 
ustępują przyczyny regresu w budownictwie, do których zaliczano: brak popytu na roboty budowlane ze względu na 
niski wolumen inwestycji (obecnie inwestycje wzrastają), słabą kondycję finansową firm budowlanych (w trzecim 
kwartale 2004 r. budownictwo odzyskało równowagę ekonomiczną i jest rentowne). 
    Nie ulega wątpliwości, że w 2004 r. zahamowano spadek produkcji budowlanej i jakkolwiek należy zachować 
ostrożność w formułowaniu nadmiernie optymistycznych prognoz – to za znaczącym przełomem w budownictwie 
przemawiają następujące argumenty: 

• utrzymująca się dobra kondycja finansowa sektora przedsiębiorstw w gospodarce powinna stworzyć 
warunki na wzrost wolumenu inwestycji i wykreować realny popyt budowlany, 

• wzrost zamożności klasy średniej i łatwiejszy dostęp do kredytów, co będzie wspierało budownictwo 
indywidualne i tworzenie nowych miejsc pracy,  

• sektor budownictwa dysponuje znaczącym (i niewykorzystywanym obecnie) potencjałem budowlanym, 
projektowym, wysoko kwalifikowaną kadrą oraz rozwijającą się i stale unowocześniana bazą wyrobów dla 
budownictwa,  

• po wstąpieniu do UE zwiększa się dążenie do wyrównywania poziomu i dysproporcji, wywołuje to presję 
ekonomiczną i psychologiczną na zbliżenie do standardów zachodnich; w Polsce produkcja budowlana w 
euro na mieszkańca jest 2 – 3 krotnie niższa niż w krajach UE, podczas gdy poziom infrastruktury i 
nasycenie mieszkaniami jest w krajach unijnych znacznie wyższe,  

• wzrasta budownictwo infrastrukturalne i taka tendencja się utrzyma, szczególnie przy możliwości 
korzystania z unijnych funduszy strukturalnych i funduszu spójności.  

 
Istotnym czynnikiem, o znaczącym udziale w przychodach Spółki, stymulującym rozwój jest segment wymiany 
stolarki okiennej. Wg danych statystycznych w Polsce istnieje pilna potrzeba wymiany w najbliższym czasie około 
kilkunastu milionów okien, co stanowi ważną perspektywę dla branży, w tym dla Emitenta. Głównym czynnikiem 
wpływającym na dynamikę tego procesu będzie przede wszystkim możliwości finansowe potencjalnych nabywców.  

5.5.2 VAT W BUDOWNICTWIE 

Zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. 04.54.535), do dnia 31 grudnia 2007 r. 
stosuje się stawkę 7% podatku w odniesieniu do robót budowlano montażowych, oraz remontów i robót 
konserwacyjnych związanych z budownictwem mieszkaniowym i infrastrukturą towarzyszącą, obiektów 
budownictwa mieszkaniowego lub ich części z wyłączeniem lokali użytkowych. Spodziewania klientów co do podwyżki 
stawki VAT, która ostatecznie ma wynieść 22%, może się przyczynić w okresie przejściowym do intensyfikacji 
zakupów produktów Emitenta.  
 

5.6 PRZEWIDYWANIA DOTYCZĄCE CZYNNIKÓW WPŁYWAJĄCYCH NA 
PRZYSZŁE WYNIKI 

W ocenie Zarządu Tras Tychy S.A. następujące czynniki będą miały wpływ na przyszłe wyniki Spółki: 

5.6.1 WPŁYW OŻYWIENIA GOSPODARCZEGO I PRZEWIDYWANY WZROST INWESTYCJI, W TYM 
INWESTYCJI BUDOWLANYCH 

Dobra koniunktura na rynku budowlanym może wpływać na dalszą poprawę wyników finansowych Spółki, nie jest to 
jednak warunek determinujący, gdyż Emitent systematycznie zwiększa swój udział w krajowym rynku wypierając 
konkurencję. 
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5.6.2 OTWARCIE RYNKÓW PAŃSTW UE NA DOBREJ JAKOŚCI POLSKIE PRODUKTY STOLARKI 

BUDOWLANEJ 

Budownictwo mieszkaniowe w Unii Europejskiej przeżywało kryzys w 2003 roku. W przypadku odwrócenia się tej 
niekorzystnej tendencji można oczekiwać znacznego wzrostu zapotrzebowania na produkty oferowane przez 
Emitenta, ponieważ polscy producenci są bardzo cenionymi w państwach Unii Europejskiej dostawcami stolarki 
budowlanej ze względu na jakość i cenę ich wyrobów. Już obecnie można zauważyć zwiększony popyt na okna 
drewniane produkowane przez Grupę Tras Tychy S.A. 

5.6.3 EFEKTY FUZJI Z INTUR KFS SP. Z O.O. 

Między innymi dzięki silnej pozycji w swojej branży, rozpoznawalnej marce, konkurencyjnym produktom oraz 
uzyskaniu dostępu do źródeł finansowania poprzez publiczny rynek papierów wartościowych Emitent uzyskał 
wiodącą pozycję wśród polskich producentów stolarki okiennej. Cały segment rynku działania Emitenta jest w Polsce 
bardzo rozdrobniony i dla zwiększenia efektywności wymaga podjęcia działań konsolidacyjnych. Będą one 
przebiegały wokół najsilniejszych reprezentantów branży – jednym z nich jest przedsiębiorstwo Emitenta. 
Potwierdzenie rozpoczęcia realizacji tak określonej strategii stanowią przejęcia konkurentów z branży dokonane 
w 2002 r. W roku 2005 dobiegnie także końca proces przejęcia przez Emitenta spółki Intur KFS Sp. z o.o. 

Znacząca poprawa wyników i efektywności funkcjonowania wynikać będzie z wystąpienia następujących czynników: 

� ograniczenia kosztów funkcjonowania Grupy Kapitałowej, 

� pełnego ujednolicenia sieci sprzedaży, 

� całkowitej harmonizacji działów: produkcji, zaopatrzenia, zakupów i marketingu, 

� redukcji dublujących się służb, 

� optymalizacja majątku produkcyjnego połączonych spółek poprzez sprzedaż całej nieruchomości w Tychach 
zgodnie z uchwałą NWZA z dnia 31 marca 2005r., 

� wykorzystania efektu finansowego pełnej synergii. 

5.6.4 STABILIZACJA SYTUACJI PODATKOWEJ 

W związku z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej od 1 maja 2004 roku została podniesiona stawka VAT na 
materiały budowlane, co odbiło się niekorzystnie na wynikach finansowych Emitenta. W chwili obecnej wydaje się, że 
ryzyko zmian podatkowych związanych z prowadzoną przez Spółkę działalności zostało znacznie ograniczone. 

5.7 STRATEGIA ROZWOJU I ZAMIERZENIA INWESTYCYJNE EMITENTA 
NA NAJBLIŻSZE LATA 

5.7.1 STRATEGIA ROZWOJU 

W IV kwartale 2004 roku Zarząd Tras Tychy S.A. rozpoczął restrukturyzację Spółki, która ma na celu uzdrowienie 
stanu firmy, pełną fuzję z Intur KFS Sp. z o.o. oraz osiągnięcie rentowności przez Spółkę. Celem optymalizacji działań 
produkcja okien drewnianych została przeniesiona do Inowrocławia. Pozwoliło to na zwolnienie nieruchomości w 
Tychach i obecnie trwają rozmowy w sprawie sprzedaży albo dzierżawy. Ze względu na brak oczekiwanych efektów 
Emitent wycofuje się z inwestycji na Ukrainie. Obecnie spółka Ekowiknoplast znajduje się w likwidacji. 
Zlikwidowano również spółkę System Tychy Sp. z o.o., która zajmowała się produkcją profila okiennego PCV, 
służącego także jako półprodukt dla spółek wchodzących w skład Grupy. Profil ten był już jednak przestarzały i nie 
odpowiadał dzisiejszym trendom. Obecnie spółki Grupy korzystają głównie z profili TROCAL. 
W ramach działań konsolidacyjnych Spółka zamierza optymalizować zakupy, zaopatrzenie, maksymalnie 
wykorzystać wzajemne moce produkcyjne, ujednolicić działania marketingowo – handlowe. Zarząd oraz centrum 
sprzedaży i logistyczne zostaną przeniesione do Inowrocławia, natomiast produkcja odbywać się będzie w dwóch 
ośrodkach: północnym w Inowrocławiu (według planów ok. 80% produkcji) i południowym w Skawinie (ok. 20% 
produkcji). Konsolidacja umożliwi lepsze wykorzystanie posiadanych środków trwałych, a według przewidywań 
Zarządu koszty ogólne spadną do 1/3.  
Planowane jest również wprowadzenie nowych produktów, zarówno w segmencie okien PCV jak i drewnianych. 
Podejmowane są  i zaczynają przynosić efekty działania związane z poszukiwaniem nowych rynków zbytu, w tym 
zwłaszcza zagranicznych. Z uwagi na wzrost popytu na okna drewniane w państwach Unii Europejskiej Emitent 
planuje w 2006 r. zwiększenie produkcji stolarki drewnianej o 90%. Spółka planuje również wejście na rynek USA. 
W związku z przywracaniem i poprawą wykorzystania zdolności produkcyjnych Tras Tychy planuje przyrost 
sprzedaży wyrobów ze stolarki aluminiowej o 300% w 2006 r. w stosunku do roku 2005. 

5.7.2 ZAMIERZENIA INWESTYCYJNE 

Poza połączeniem z Intur KFS Sp. z o.o. Emitent nie planuje w najbliższym czasie żadnych nowych inwestycji. Do 
czasu zakończenia restrukturyzacji podejmowane będą jedynie inwestycje o charakterze odtworzeniowym, co dotyczy 
w szczególności wymiany taboru samochodowego. 
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5.7.3 OCENA MOŻLIWOŚCI REALIZACJI ZAMIERZEŃ INWESTYCYJNYCH 

Zamierzenia inwestycyjne opisane w pkt. 5.7.2 będą realizowane poprzez Emisję Akcji Serii H i ich wydanie 
dotychczasowym wspólnikom Spółki Intur KFS Sp. z o.o. oraz z bieżących wpływów. 


