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VII SPRAWOZDANIA FINANSOWE 

 

7.1. RAPORT ROCZNY SA – R 2004 

 
 

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD  
00 – 950 WARSZAWA PLAC POWSTAŃCÓW WARSZAWY 1 

 
(zgodnie z § 93 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463)  
(dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) 

 
za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2004 roku do 31 grudnia 2004 roku oraz za poprzedni rok obrotowy 
obejmujący okres od 1 stycznia 2003 roku do 31 grudnia 2003 roku 

20 kwietnia 2005 r.  
(data przekazania) 

 
TRAS - TYCHY SPÓŁKA AKCYJNA 

(pełna nazwa emitenta) 

TRAS TYCHY S.A. 
(skrócona nazwa emitenta) 

 

Produkcja wyrobów z tworzyw 
sztucznych dla budownictwa 
(sektror wg klasyfikacji GPW w 

Warszawie 
32 – 050 

(kod pocztowy) 
 

Skawina 
(miejscowość) 

Krakowska 
(ulica) 

 
87 

(numer) 
(012) 277 88 00 

(telefon) 
(012) 277 88 88 

(fax) 
tras_sk@tras.pl 

(e-mail) 
944-16-35-703 

(NIP) 
351284072 
(REGON) 

www.tras.pl 
(www) 

 
 
 
AUXILIUM S.A. Kancelaria Biegłych Rewidentów 

(podmiot uprawniony do badania) 
14 kwietnia  2005 r. 
(data wydania opinii) 

 
 
Raport roczny zawiera: 
X Opinię i raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych z badania rocznego sprawozdania 

finansowego 
X Pismo Prezesa Zarządu 
X Roczne sprawozdanie finansowe 
 X Wprowadzenie  X Zestawienie zmian w kapitale własnym 
 X Bilans X Rachunek przepływów pieniężnych 
 X Rachunek zysków i strat X Dodatkowe informacje i objaśnienia 
X Sprawozdanie Zarządu (sprawozdanie z działalności emitenta) 
 Roczne sprawozdanie finansowe wg MSR /US GAAP w przypadku emitenta będącego przedsiębiorstwem leasingowym 

wraz z 
  Opinią o badaniu rocznym sprawozdaniu finansowym (§ 59 ust..  2 ww. rozporządzenia) 
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WYBRANE DANE FINANSOWE 

w tys. zł w tys. EUR 

2004 2003 2004 2003 
 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i 
materiałów 54 657 72 820 12 097 16 374 

 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej -10 551 3 249 -2 335 731 

 III. Zysk (strata) brutto -17 993 135 -3 982 30 

 IV. Zysk (strata) netto -17 927 134 -3 968 30 

 V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 2 161 2 360 478 531 

 VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -626 919 -139 207 

 VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -2 240 -3 998 -496 -899 

 VIII. Przepływy pieniężne netto, razem -705 -719 -156 -162 

 IX. Aktywa, razem 52 680 69 411 12 915 14 715 

 X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 37 745 41 219 9 253 8 738 

 XI. Zobowiązania długoterminowe 14 384 18 919 3 526 4 011 

 XII. Zobowiązania krótkoterminowe 21 091 18 853 5 171 3 997 

 XIII. Kapitał własny 14 935 28 192 3 661 5 977 

 XIV. Kapitał zakładowy 12 897 9 673 3 162 2 051 

 XV. Liczba akcji (w szt.) 6 448 490 4 836 368 6 448 490 4 836 368 

 XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) -2,78 0,03 -0,62 0,01 

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)         

 XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 2,32 5,83 0,57 1,24 
 XVIII. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w 
zł/EUR) 2,14 5,52 0,52 1,17 

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w 
zł/EUR)         
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Opinia niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego obejmującego okres 
od 1 stycznia 2004 roku do 31 grudnia 2004 roku 

 
Dla Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 

 
Przeprowadziliśmy badanie załączonego sprawozdania finansowego spółki TRAS TYCHY S.A. z siedzibą w Skawinie, 
ul. Krakowska 87, na które składa się: 
 

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego, 
 

2. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2004 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 
52.680 tys. zł, 

3. rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2004 roku do 31 grudnia 2004 roku wykazujący stratę netto 
w wysokości 17.927 tys. zł, 

4) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2004 roku do 31 grudnia 2004 roku 
wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 13.257 tys. zł, 

5) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2004 roku do 31 grudnia 2004 roku 
wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 705 tys. zł, 

6) dodatkowe informacje i objaśnienia. 
 

 
Za sporządzenie tego sprawozdania finansowego odpowiada Kierownik jednostki. 
Naszym zadaniem było zbadanie i wyrażenie opinii o rzetelności, prawidłowości i jasności tego sprawozdania 
finansowego oraz prawidłowości ksiąg rachunkowych stanowiących podstawę jego sporządzenia. 
Badanie sprawozdania finansowego przeprowadziliśmy stosownie do postanowień: 

1) rozdziału 7 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694),  
2) norm wykonywania zawodu biegłego rewidenta, wydanych przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów w 

Polsce. 
 
Badanie sprawozdania finansowego zaplanowaliśmy i przeprowadziliśmy w taki sposób, aby uzyskać racjonalną 
pewność, pozwalającą na wyrażenie opinii o sprawozdaniu. W szczególności badanie obejmowało sprawdzenie 
poprawności zastosowanych przez jednostkę zasad (polityki) rachunkowości i znaczących szacunków, sprawdzenie - 
w przeważającej mierze w sposób wyrywkowy -dowodów i zapisów księgowych, z których wynikają liczby i 
informacje zawarte w sprawozdaniu finansowym, jak i całościową ocenę sprawozdania finansowego. 
Uważamy, że badanie dostarczyło wystarczającej podstawy do wyrażenia miarodajnej opinii. 
 
Naszym zdaniem, zbadane sprawozdanie finansowe, obejmujące dane liczbowe i objaśnienia słowne: 

a) przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej 
badanej jednostki na dzień 31.12.2004 roku, jak też jej wyniku finansowego za rok obrotowy od 01.01.2004 
roku do 31.12.2004 roku, 

b) sporządzone zostało, we wszystkich istotnych aspektach, zgodnie z określonymi w powołanej wyżej ustawie 
zasadami (polityką) rachunkowości oraz na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych, 

c) jest zgodne z wpływającymi na treść sprawozdania finansowego przepisami prawa i postanowieniami 
umowy/statutu jednostki. 

 
Sprawozdanie z działalności jednostki jest kompletne w rozumieniu art.49 ust. 2 ustawy o rachunkowości, a zawarte 
w nim informacje, pochodzące ze zbadanego sprawozdania finansowego, są z nim zgodne. 
 
 
 
 
  
Biegły Rewident        AUXILIUM SA 
Mgr Lidia Rachwał       Kancelaria Biegłych Rewidentów 
Nr ewid. 3323/3963    Al. Pokoju 84, 31-564  

Kraków 

        Nr ewidencyjny 293 

 
Jan Rubczak V-ce Prezes Zarządu 

        Biegły Rewident  
        Nr ewidencyjny 3453/5001 

 
Kraków, 14 kwietnia 2005 r. 
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Raport uzupełniający opinię 
z badania sprawozdania finansowego 

jednostki TRAS TYCHY S.A. 
z siedzibą w Skawinie 
ul. Krakowska 87 

za okres 1 stycznia do 31 grudnia 2004 roku 

 
 

I. CZĘŚĆ OGÓLNA RAPORTU. 

 
1. Dane identyfikujące Spółkę 
 
1.1 Nazwa i forma prawna 
 
 TRAS TYCHY Spółka Akcyjna 
  
1.2 Siedziba Spółki 
  
 32-050 Skawina, ul. Krakowska 87 
 
1.3 Przedmiot działalności jednostki 
 
Zgodnie z wpisem do rejestru przedmiotem działalności Spółki jest: 
 
 -  produkcja wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa, 
 -  produkcja wyrobów z drewna i tworzyw sztucznych, 
 -  produkcja szkła i wyrobów ze szkła, 
 -  sprzedaż hurtowa i detaliczna drewna, pozostała sprzedaż hurtowa wyspecjalizowana, 
 -  handel detaliczny poza siecią sklepową. 
  
W badanym okresie Spółka zajmowała się produkcją stolarki okiennej z PCV i drewna, oraz działalnością handlową 
wyrobami własnymi głównie w kraju. 
 
1.4 Podstawa prawna działalności jednostki 
 
TRAS TYCHY Spółka Akcyjna została zawiązana aktem notarialnym Rep.A nr 4169/97 dnia 28.04.1997 r. na czas 
nieokreślony. 
 
 
1.5 Organ rejestrowy i data wpisu do rejestru 
 
W roku 1997 Spółka została zarejestrowana w Sądzie Rejonowym VI Wydział Gospodarczy – Rejestrowy w 
Krakowie pod numerem RHB 7323.  
W 1998 roku po zmianie siedziby Spółki sądem rejestrowym został Sąd Rejestrowy w Katowicach Wydział VIII 
Gospodarczy – Rejestrowy,  aktualny numer rejestru to RHB 15033.  
W dniu 16.07.2001 r. Spółka została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 24482. 
Po zmianie siedziby Spółki w roku 2002 właściwym sądem rejestrowym  został Sąd Rejonowy dla Krakowa 
Śródmieścia. 
Postanowieniem Sądu z dnia 07.06.2002 r. zostało zarejestrowane połączenie Spółek TRAS TYCHY S.A. i TRAS – 
OKNA  S.A. 
Spółka działa na podstawie Kodeksu Spółek Handlowych. 
 
1.6 Rejestracja podatkowa i statystyczna 
  
NIP 944-16-35-703 nadany dnia 15.07.1997 r. przez Urząd Skarbowy Kraków Dębniki ul. Rzemieślnicza 5. 
REGON 351284072  z dnia 30.10.2002 r. nadany przez Urząd Statystyczny w Katowicach. 
 
1.7 Kapitał podstawowy jednostki i jego zmiany w ciągu okresu sprawozdawczego. 
  
Kapitał akcyjny Spółki na dzień 31.12.2004 r. wynosi 12.896.980,- zł i dzieli się na 6.448.490 akcje zwykłe na okaziciela 
o wartości nominalnej 2,00 zł każda. 
Kapitał akcyjny Spółki na dzień 31.12.2003 r. wynosił 9.672.736,- zł. 
Uchwałą nr 5/08/2004 z dnia 18.08.2004 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki TRAS 
TYCHY S.A. podjęło decyzję w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii G o wartości 
nominalnej 2 zł ( słownie dwa złote ) każda, z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy. Celem emisji akcji 
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serii G było pozyskanie środków na realizację procesów konsolidacji ( przejęcia lub połączenia ) podmiotów 
działających w tej samej branży co Spółka. 
Na dzień 31.12.2004 r. struktura akcjonariuszy przedstawia się następująco: 

OFE DOM 8,5% 
OFE POCZTYLION 6,9% 
Pozostali akcjonariusze 84,6% 

  
Pozostali akcjonariusze posiadają indywidualnie poniżej 5% akcji w kapitale Spółki. Akcje Spółki są notowane na 
Giełdzie Papierów Wartościowych. 
 
1.8 Emisja obligacji 
 
Uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 07.05.2002 r. podjęto decyzję o emisji 
nie więcej niż 3000 obligacji na okaziciela o wartości nominalnej 10.000,- zł każda, zamiennych na akcje zwykłe na 
okaziciela serii E, jak również decyzję o warunkowym  podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki z kwoty 
4.836.368,- zł do kwoty nie wyższej niż 6.836.368,- zł poprzez emisję nie więcej niż  1.000.000 akcji zwykłych na 
okaziciela serii E o nominale 2,- zł każda. 
W wyniku podjętych uchwał wyemitowano 410 obligacji serii A i 410 obligacji serii B po 10.000,- zł każda na ogólną 
sumę 8.200.000,- zł. Fakt emisji tych obligacji figuruje w dziale 1 rubryka 10 Krajowego Rejestru Sądowego z datą 
07.05.2002 r.  
Uchwałą nr 21 z dnia 23.06.2003 r. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy upoważniło Zarząd Spółki do dokonania 
wszelkich niezbędnych czynności w celu zmiany ceny konwersji obligacji, w ten sposób, aby cena emisyjna akcji 
wydawanych  w zamian  za  obligacje była równa 16,- zł co przy konwersji łącznej liczby obligacji 820 sztuk 
wyemitowanych w ramach całego programu emisji spowoduje podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w 
granicach przewidzianych dla warunkowego podwyższenia kapitału, zgodnie z uchwałą nr 3 NWZ Spółki z dnia 
7.05.2002 r. 
Do dnia 12.12.2003 r. wszyscy obligatariusze posiadający obligacje serii A oraz serii B wyrazili pisemną zgodę na 
zmianę ceny konwersji z kwoty 30 zł na kwotę 16 zł. 
Wykupione obligacje pozwolą na uzyskanie 512.500 sztuk akcji serii E o nominale 2,- zł każda w drodze zamiany 
wszystkich 820 sztuk obligacji. 

 
 

1.9 Informacja o jednostkach powiązanych. 
  
Na dzień 31.12.2004 r. spółkami powiązanymi są : 

 
Intur KFS Sp. z o.o. Inowrocław, ul. Marcinkowskiego 154 
Monto – Tras Sp. z o.o. Dąbrowa Górnicza, ul. Roździeńskiego 11 
Wexel Sp. z o.o. Kraków, ul. B. Joselewicza 26 
Ekowiknoplast Kijów – Ukraina 
 
Badana Spółka sporządza skonsolidowane sprawozdanie finansowe. 
 

1.10 Kierownictwo Jednostki. 
 

Zarząd Spółki 
 

W skład Zarządu Spółki na dzień 31.12.2004 r. wchodzili: 
Jan Mazur – prezes od 29.10.2004 r. 
Matylda Birgiel – v-ce prezes od 20.10.2000 r. 

W ciągu okresu sprawozdawczego w składzie Zarządu wystąpiły następujące zmiany: 
Tadeusz Marszalik – prezes do 16.06.2004 r. 
Sławomir Dybczyk – prezes od 17.06. – 28.10.2004 r. 
V-ce prezes Sławomir Dybczyk do 16.06.2004 r. oraz od 29.10. – 3.12.2004 r. 
V-ce prezes Cezary Gregorczuk od 01.06. – 19.08.2004 r. 
 

Skład Rady Nadzorczej w 2004 r. 
 
Abratański Rafał – przewodniczący 
Bauc Jarosław 
Drop Henryk 
Leszczyński Grzegorz 
Marszalik Tadeusz od 17.06.2004 r. 
Bala Paweł od 18.08.2004 r. 
 

1.11 Informacje o sprawozdaniu finansowym jednostki za poprzedni rok obrotowy. 
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Sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2003 r. do 31.12.2003 r. zostało zbadane przez firmę AUDIT sp. z o.o. 00-
255 Warszawa, ul. Tamka 38 i uzyskało opinię bez zastrzeżeń. 
Sprawozdanie Spółki za 2003 rok zostało zatwierdzone uchwałą nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Akcjonariuszy z dnia 28 czerwca 2004 roku. Uchwałą nr 7 ZWZA z dnia 28 czerwca 2004 roku przeznaczono zysk 
netto za rok 2003 w kwocie 134.157,62 zł na zwiększenie kapitału zapasowego. 

 
Bilans zamknięcia na dzień 31 grudnia 2003 r. został prawidłowo wprowadzony do ksiąg jako bilans otwarcia roku 
badanego. 
Sprawozdanie finansowe za rok 2003 zostało złożone w Krajowym Rejestrze Sądowym w Krakowie dnia 22.07.2004 r. 
oraz zgłoszone do publikacji w Monitorze Polskim B w marcu 2005 r. 
 

 
1.12 Dane identyfikujące podmiot uprawniony i biegłego rewidenta przeprowadzającego w jego imieniu badanie 

sprawozdania finansowego za rok 2004.  
 

Umowa nr 41/05 z dnia 21.02.2005 r. o badanie sprawozdania finansowego spółki TRAS TYCHY S.A. została zawarta 
z Kancelarią Biegłych Rewidentów AUXILIUM S.A. w Krakowie, al. Pokoju 84, wpisaną do rejestru Krajowej Izby 
Biegłych Rewidentów pod numerem 293. 
Wyboru audytora dokonała Rada Nadzorcza Spółki. 
W imieniu podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych badanie przeprowadziła mgr Lidia 
Rachwał, wpisana do rejestru i na listę biegłych rewidentów wykonujących zawód biegłego rewidenta pod numerem 
3323/3963, wraz z asystentką mgr Anną Rachwał. 

 
1.13 Okres przeprowadzenia badania. 

 
Zespół badający sprawozdanie obserwował przebieg przeprowadzania inwentaryzacji produkcji w toku w dniu 
31.12.2004 r. 
Badanie w siedzibie Spółki przeprowadzano  w okresie od 28.02.2005 r. do 04.04.2005 r. 

 
1.14 Deklaracje niezależności. 
  
Zarówno KBR AUXILIUM S.A. jak i przeprowadzające w jego imieniu badanie biegły rewident Lidia Rachwał oraz 
asystentka Anna Rachwał oświadczają, że są niezależni od badanej jednostki w rozumieniu przepisów art. 66 ust. 2 
ustawy o rachunkowości. 

 
1.15 Oświadczenie jednostki badanej. 
 
Kierownictwo badanej jednostki złożyło oświadczenie o kompletności, rzetelności i prawidłowości sprawozdania 
finansowego przedstawionego do badania i stanowiących podstawę jego sporządzenia ksiąg rachunkowych, oraz 
ujawnienia w dodatkowych informacjach i objaśnieniach wszelkich zobowiązań warunkowych, a także niezaistnieniu 
lub ewentualnym niewystąpieniu do dnia zakończenia badania zdarzeń wpływających w sposób istotny na wielkość 
danych wykazanych w sprawozdaniu finansowym za badany rok. 

 
 

1.16 Dostępność danych. 
  
W trakcie badania sprawozdania finansowego jednostka udostępniła badającym w wystarczającym zakresie i czasie, 
wszelkie dokumenty i wiarygodne informacje, niezbędne do właściwego zaplanowania i przeprowadzenia badania, a 
następnie wyrażenia opinii i sporządzenia raportu. Ograniczenia w zakresie badania nie wystąpiły. 

 
1.17 Podstawowe informacje o badanym sprawozdaniu finansowym za 2004 r. 
 
Na zbadane sprawozdanie finansowe za 2004 rok składają się: 

 
-  wprowadzenie, 
-  bilans sporządzony na dzień 31.12.2004 r, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 

52.680.608,85 zł, w zaokr. 52.680 tys. zł, 
- rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2004 r. do 31.12.2004 r. wykazujący stratę netto 

17.926.832,74 zł, w zaokr. 17.927 tys. zł, 
- rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2004 r. do 31.12.2004 r. wykazujący 

zmniejszenie 704.378,27 zł, w zaokr. 705 tys. zł, 
-  zestawienie zmian w kapitale ( funduszu ) własnym sporządzone na dzień 31.12.2004 r. wykazujące 

zmniejszenie kapitału własnego o 13.256.237,45 zł, w zaokr. 13.257 tys. zł, 
-  dodatkowe informacje i objaśnienia. 
 

Badanie sprawozdania finansowego za rok 2004 było poprzedzone przeglądem sprawozdania za I półrocze 2004 r. 
dokonanym przez ten sam zespół. 
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1.18 Nie stanowiło przedmiotu badania wykrycie i wyjaśnienie zdarzeń  podlegających ściganiu ( np  

oszustwa lub nadużycia ) jak również nieprawidłowości jakie nastąpiły poza systemem rachunkowości. 
 
1.19 Średnioroczne zatrudnienie wynosiło: 
 

w roku 2002  294 osoby 
w roku 2003  230 osób 
w roku 2004  168 osób 

 
II. ANALIZA FINANSOWA SPÓŁKI. 
 
Poniżej przedstawiono wybrane wielkości z bilansu, rachunku zysków i strat oraz podstawowe wskaźniki finansowe. 
 
1. Bilans     w tys.zł 
 
AKTYWA       

     
     % sumy      % sumy          % sumy 
31.12.02               bilansowej 31.12.03  bilansowej 31.12.04         bilansowej 
 

Aktywa trwałe 38.938  55,26  40.061  57,72  34.893  66,23 
Wart. niemat. i prawne      300    0,43         12                    0,01          36                  0,07 
Rzeczowe aktywa trwałe    33.231  47,16  32.934  47,45  11.504    21,84 
Należności długotermin.      289    0,41       223    0,32       313    0,59 
Inwestycje długotermin.       2.622    3,72    4.704     6,78  21.334  40,49 
Długoterm.rozl.międzyokr.   2.496    3,54     2.188    3,16    1.706    3,24 
 
Aktywa obrotowe  31.529  44,74  29.350  42,28  17.787  33,77 
Zapasy     4.344    6,16    5.263    7,58    3.401    6,46 
Należności krótkotermin. 20.911  29,68  18.845  27,15    9.429  17,90 
Inwestycje krótkotermin.   2.530    3,59    1.799    2,59    3.128    5,94 
Krótkoterm.rozl.międzyok.  3.744    5,31    3.443    4,96    1.829    3,47 
 
Suma aktywów   70.467               100,00  69.411               100,00   52.680               100,00 
 
 
PASYWA  
 
Kapitał własny 23.222  32,95  28.192  40,61  14.935  28,35 
Kapitał zakładowy    4.836    6,86    9.673  13,93  12.897  24,48 
Kapitał zapasowy  20.024  28,42  18.441  26,56   20.021   38,01 
Zysk/Strata z lat ubiegł.                 -56   -0,08       -56   -0,08        -56                   -
0,11 
Wynik netto roku bieżąc.          -1.582   -2,25      134    0,20                -17.927                 -
34,03 
 
Zobowiązania i rezerwy 
na zobowiązania  47.245  67,05  41.219  59,39  37.745  71,65 
Rezerwy na zobowiąz.       56    0,08         56    0,08    1.756     3,33 
Zobowiązania długoterm.      21.875  31,04  18.919  27,26  14.385        27,31 
Zobowiązania krótkoterm.    20.631  29,28  18.853  27,17  21.091   40,04 
Rozliczenia międzyokres.       4.683    6,65    3.391    4,88       513     0,97 
  
Suma pasywów  70.467              100,00  69.411               100,00  52.680               100,00 
 
 
 
W stosunku do roku poprzedniego nastąpił spadek sumy bilansowej o 24,10%. 
W strukturze środków gospodarczych (aktywa) udział aktywów trwałych wynosi 62,51% ( w roku ubiegłym 57,72% ), 
a udział majątku obrotowego wynosi 37,49%  (w roku poprzednim 42,28% ).Udział aktywów obrotowych zmniejszył 
się głównie wskutek obniżenia stanu zapasów, należności krótkoterminowych i krótkoterminowych rozliczeń 
międzyokresowych, natomiast nastąpił wzrost inwestycji krótkoterminowych w związku z wykazaniem będących w 
trakcie sprzedaży nieruchomości znajdujących się w Szczecinie i Gdańsku. 
 
Kapitał zakładowy wzrósł o 33,33% dzięki emisji akcji serii G z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy. 
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Kapitał własny obniżył się o 47,03%, głównie wskutek poniesienia w roku sprawozdawczym straty bilansowej w kwocie 
17.927 tys. zł. 
W strukturze źródeł finansowania środków gospodarczych kapitał własny pokrywa finansowanie działalności w 
28,35%. W stosunku do roku poprzedniego zmniejszenie wynosi 12,26%.  
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania zmniejszyły się o 8,43%.  Wprawdzie wystąpił wzrost o 11,87% 
zobowiązań krótkoterminowych, ale równocześnie spadły zobowiązania długoterminowe o 23,97%. 
 
2. Rachunek zysków i strat. 
  

Podstawowe wielkości rachunku zysków i strat kształtujące wynik finansowy w latach 2002 do 2004 są 
następujące: 
 
 
    2002   2003   2004 
 
 Wyszczególnienie  tys. zł %do przych. tys.zł %do przych. tys.zł %do przych. 
 
Przychody ze sprzedaży  74.382      100,0  72.820       100,0  54.657       100,0 
 
Koszty działalności 
operacyjnej         71.677        96,4  70.665         97,0  56.780        103,9 
 
Wynik ze sprzedaży        2.705          3,6    2.155           3,0  -2.123          -3,9 
 
Saldo pozostałych  
przychodów i kosztów 
operacyjnych     -359         -0,5    1.093           1,5  -8.428        -15,4 
 
Saldo przychodów 
i kosztów finansowych     -3.912         -5,3       -3.113         -4,3  -5.741        -10,5  
 
Saldo zysków i strat 
nadzwyczajnych       -16          0,0           -1           0,0  -1.701          -3,1 
 
Wynik finansowy brutto     -1.582         -2,1                       134              0,2         -17.993            -32,9 
 
Podatek dochodowy       -                 -                         -                 -                           66                0,1 
 
Wynik finansowy netto             -1.582          -2,1                       134             0,2                  -17.927           -32,8 
 
 
 
 
W roku sprawozdawczym Spółka wykazała spadek przychodów ze sprzedaży o 24,94%, przy zmniejszeniu 
kosztów o 16,12%. W związku z tym wystąpiła strata na sprzedaży 2.123 tys. zł. co w stosunku do osiągniętego 
zysku w roku 2003 wynoszącego 2.155 tys. zł. daje pogorszenie wyniku na sprzedaży o 4.278 tys. zł.  
Saldo pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych – 8.428 tys. zł. wskazuje na pogorszenie w stosunku do 
roku ubiegłego o 9.522 tys. zł. Ujemne saldo przychodów i kosztów finansowych – 5.741 tys. zł. jest wyższe od 
ubiegłorocznego o 84,42%.  
Saldo zysków i strat nadzwyczajnych – strata 1.701 tys. zł. jest związane z restrukturyzacją mającą na celu 
poprawę wyników w przyszłych okresach. Strata bilansowa netto 17.927 tys. zł. wskazuje na pogorszenie 
wyniku o 18.061 tys. zł. 
 

3. Podstawowe wskaźniki finansowe. 
 
      Lata  2002  2003  2004 
 
 
 
Rentowność majątku      -2,2%  0,2%  -34,0% 
   wynik finansowy netto x 100% 
    suma aktywów 
 
 
 
Rentowność kapitału własnego     -6,4%  0,5%             -120,0% 
   wynik finansowy netto x 100% 
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    kapitał własny 
 
 
 
Rentowność netto sprzedaży      -2,1%  0,2% 
 -32,8% 
   wynik finansowy netto x 100% 
   przychody ze sprzedaży produkt. 
 
 
 
 
Wskaźnik płynności I       1,6  1,6     0,8 
   aktywa obrotowe ogółem 
          zobowiązania krótkoterminowe 
 
 
 
 
Wskaźnik płynności II      1,4  1,3     0,7 
   aktywa obrotowe ogółem-zapasy 
   zobowiązania krótkoterminowe 
 
 
 
 
 
Wskaźnik płynności III      0,12  0,10     0,2 
   inwestycje krótkoterminowe 
                zobowiązania krótkoterminowe 
 
 
 
 
Szybkość spłaty należności w dniach     89  90    89 
 średni stan należności z tyt. dostaw i usług x 365 dni 
           przychody ze sprzedaży produktów 
 
 
 
 
 
Szybkość spłaty zobowiązań w dniach     72  58 
   53 
 średni stan zobowiązań z tyt. dostaw i usług x 365 dni 
             koszt własny sprzedanych produktów 
 
 
 
 
 
Szybkość obrotu zapasów w dniach     41  36    28 
   średni stan zapasów x 365 dni 
   koszt sprzedanych produktów 
 
 
 
 
Wskaźnik zadłużenia      29,3%  27,0%    40,0% 
 zobowiązania krótkoterminowe x 100%  
  suma aktywów 
 
 
 
 
 
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego    88,8%  66,8%  141,2% 
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 zobowiązania krótkoterminowe x 100% 
  kapitał własny 
 
 
  
 
 
 
 Wskaźniki za lata 2002 i 2003 zostały wyliczone w raporcie biegłego badającego bilans za rok 2003. 
 
 
4. Interpretacja wskaźników. 

 
Wskaźniki zyskowności. 

 
Strata bilansowa netto za rok sprawozdawczy wynosi 17.927 tys. zł., w związku z tym wskaźniki zyskowności są 
ujemne. Rentowność majątku wynosi – 34,0%, rentowność kapitału własnego – 120,0%, rentowność netto sprzedaży – 
32,8%.  
 
 
 Wskaźniki bieżącej płynności finansowej. 
 
Wskaźnik płynności ogólnej wynosi 0,94%. Kształtuje się on poważnie poniżej wskaźnika 1,2 który zapewnia minimum 
bezpieczeństwa finansowego. Po wyłączeniu wartości zapasów wskaźnik płynności II  wynosi 0,8 i uległ 
pogorszeniu o 0,5 pkt. 
Wskaźnik płynności I uległ również pogorszeniu o 0,7 pkt. 
 
 Analiza obrotów w dniach. 
 
Wskaźnik szybkości obrotu należności wynosi za rok sprawozdawczy 89 dni, zmniejszył się o 1 dzień. Czas regulowania 
zobowiązań z tytułu dostaw i usług wynosi 53 dni, uległ skróceniu o 5 dni . 
Szybkość obrotu zapasów z 36 dni w roku 2003 spadła o 8 dni.  
 
 Wskaźniki stabilizacji finansowej. 
 
Wskaźnik ogólnego zadłużenia wyrażający udział zobowiązań krótkoterminowych w finansowaniu majątku jednostki 
kształtuje się na poziomie 40,0%. W stosunku do roku poprzedniego zwiększył się o 13%. Wskaźnik zadłużenia 
kapitałowego z 66,8% w roku 2003 wzrósł do 141,2%. 
Pomimo pogorszenia wskaźników, w związku z planami restrukturyzacji  jednostki nie stwierdza się zagrożenia 
kontynuacji działalności Spółki w roku następnym po roku badanym. 
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III. CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA RAPORTU. 
 
1. Ocena systemu rachunkowości. 
 
Spółka posiada dokumentację opisującą przyjęte przez nią zasady (politykę) rachunkowości określone w art. 10 ustawy 
z 29 września 1994 r. ( z późn. zmian.) o rachunkowości. Stosowane zasady rachunku kosztów, wyceny aktywów i 
pasywów oraz ustalania wyniku finansowego są zgodne z przepisami wyż. wym. ustawy. 
Plan kont oraz zasady rachunkowości są przez Zarząd Spółki zatwierdzone i w sposób ciągły przez Spółkę stosowane. 
Ewidencja księgowa jest prowadzona przy użyciu komputerów, z zastosowaniem następujących systemów: 
 -   system finansowo-księgowy Simple Business firmy Simple S.A. z Warszawy, 
 -   system środki trwałe firmy P.H.P.Info-Bis sp. z o.o. z Krakowa. 
 
Chronologia ewidencji zdarzeń gospodarczych jest przestrzegana. 
Dowody będące podstawą zapisów księgowych zawierają dane wymagane ustawą. Grupowanie operacji gospodarczych 
zaspakaja wewnętrzne i zewnętrzne potrzeby informacyjne. 
Dokonuje się miesięcznych zamknięć ksiąg przez sporządzanie zestawienia obrotów sald kont syntetycznych. 
Wyniki badania ksiąg rachunkowych i dowodów księgowych stanowiących podstawę zapisów w nich, pozwalają uznać 
je za ogólnie spełniające warunki rzetelności, bezbłędności i sprawdzalności. 
Księgi rachunkowe, sprawozdania finansowe i dokumentacja księgowa są archiwizowane właściwie,  chronione przed 
dostępem osób nieupoważnionych oraz przed zniszczeniem i kradzieżą. Stosowane metody zabezpieczeń i ochrony 
dostępu do danych, system ich komputerowego przetwarzania są właściwe i adekwatne do wymogów i potrzeb w tym 
zakresie. 
Wyniki przeprowadzonego dla potrzeb oceny sprawozdania finansowego wyrywkowego badania ksiąg rachunkowych 
i dowodów księgowych stanowiących podstawę zapisów w nich oraz powiązań danych ksiąg rachunkowych z badanym 
sprawozdaniem finansowym, pozwalają uznać księgi rachunkowe za ogólnie spełniające warunek prawidłowości. 
Głównym księgowym jest od dnia 03.03.2002 r. mgr Jacek Gołębiowski. Na dzień 31.12.2004 r, poza głównym 
księgowym było zatrudnionych w pionie głównego księgowego 6 osób. 
 
 
2. Inwentaryzacja składników majątkowych Spółki. 

 
W zakresie zasad i częstotliwości inwentaryzacji zachowane zostały przepisy zawarte w art. 26 ustawy o 
rachunkowości. 
W zarządzeniu Prezesa Spółki nr 01/10/2004 r. z dnia 27.10.2004 r. w sprawie inwentaryzacji rocznej i zdawczo-
odbiorczej w związku ze zmianami w MMP i MTH zostały określone terminy spisu poszczególnych składników: 

- rozrachunki z dealerami, odbiorcami i dostawcami uzgodniono na dzień 31 października 2004 r., 
-  w drodze spisu z natury zinwentaryzowano na dzień 29.10.2004 r. towary handlowe w magazynie, 

wyroby gotowe, oraz materiały składowane w magazynach ogólnym, aluminium i materiałów 
reklamowych, 

- środki trwałe zostały spisane według stanu na dzień 30.11.2004 r, a gotówka w kasie na 31.12.2004 r., 
-    w formie uzgodnienia sald na dzień 31.12.2004 r. zinwentaryzowano środki pieniężne na rachunkach 

bankowych, kredyty bankowe oraz należności i zobowiązania z tytułu dostaw i usług, 
- produkcję w toku obejmującą materiały niezabudowane spisano na dzień 31.12.2004 r. 
 

Zespół badający bilans za 2004 rok , który brał udział w inwentaryzacji produkcji w toku nie wnosi zastrzeżeń co do 
sposobu przygotowania i przeprowadzenia spisu. 
Na podstawie obserwacji inwentaryzacji, przeglądu dokumentacji z przeprowadzonych spisów z natury i potwierdzeń 
sald stwierdza się, że inwentaryzację aktywów i pasywów, przeprowadzono w zakresie, terminach i z częstotliwością 
przewidzianą w ustawie o rachunkowości można uznać za poprawną, a stwierdzone różnice rozliczono w księgach 
rachunkowych badanego roku. 

 
 
3. Informacja o wybranych pozycjach bilansu. 
  
 
 AKTYWA 
 
 
 AKTYWA TRWAŁE    34.893 tys.zł. 
  

Aktywa trwałe stanowią:  
-   wartości niematerialne i prawne  
-   rzeczowe aktywa trwałe  
-   należności długoterminowe  
-   inwestycje długoterminowe  
-   długoterminowe rozliczenia okresowe  
  

w tys. zł 
36

11.504
313

21.334
1.706
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3.1 Rzeczowy majątek trwały 
  
Do środków trwałych kwalifikowane są obiekty o okresie użytkowania przekraczającym 1 rok i wartości powyżej 3,5 
tys.zł . 
Amortyzacja środków trwałych jest dokonywana na podstawie planu amortyzacji. Stawki stosowane dla środków 
trwałych nowoprzyjętych są zgodne z podanymi w aktualnej ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. 
Zmiany w stanie środków trwałych w roku 2004 są wyceniane i dokumentowane prawidłowo. 

          
 
stan środków trwałych brutto na 01.01.2004 r.  
zwiększenia          
zmniejszenia       
stan brutto na 31.12.2004 r.     
- umorzenia na 31.12.2004 r.             
wartość środków trwałych netto    
środki trwałe w budowie     
wykazany w bilansie stan 
środków trwałych jest prawidłowy    
 
 

Zwiększenia nastąpiły w wyniku zakończenia robót budowlanych oraz zakupów. 
Zmniejszenia 1.395 tys. zł dotyczą sprzedaży, złomowania i stwierdzonych niedoborów inwentaryzacyjnych ( 132 tys. zł 
). 
W związku z niewykorzystywaniem na cele operacyjne majątku znajdującego się w Tychach, Szczecinie i w Gdańsku, 
który wynajmowano, a aktualnie będącym w trakcie sprzedaży nastąpiło przeniesienie tych obiektów na inwestycje 
długoterminowe. Wartość brutto tych obiektów wynosi 21.334 tys. zł. 

 
3.2 Inwestycje długoterminowe    21.334 tys. zł 
 
W skład salda wchodzą omówione powyżej obiekty w Tychach, Szczecinie i Gdańsku przeniesione ze stanu środków 
trwałych wycenione według wartości godziwej    17.242 tys. zł  
oraz długoterminowe aktywa finansowe 
w jednostkach powiązanych     4.092 tys. zł 
 
Wykazane w bilansie saldo 21.334 tys. zł jest prawidłowe. 

 
3.3 Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe  1.706 tys. zł 
  
Stanowią przede wszystkim rozliczane w czasie przyszłe koszty związane z wypłatą premii dla posiadaczy obligacji 
zamiennych na akcje oraz koszty podwyższenia kapitału i emisji obligacji. W tej pozycji figurują również wystawki 
znajdujące się u dealerów oraz odroczony podatek dochodowy. 
Wykazane saldo nie budzi zastrzeżeń. 

 
Aktywa trwałe wykazane w bilansie w kwocie 34.893 tys. zł nie budzą zastrzeżeń. 
 
 AKTYWA OBROTOWE    17.787 tys. zł 
  

 
Stanowią je:     w tys. zł. 
-  zapasy      3.401 
-  należności krótkoterminowe   9.429 
-  krótkoterminowe aktywa 
   finansowe w jednostkach powiązanych     2.555 
-  środki pieniężne        573 
-  krótkoterminowe rozliczenia 
   międzyokresowe     1.829 
 
 

3.4 Zapasy.      3.401 tys. zł 
 
 Na zapasy składają się:    w tys. zł. 
  
 -  materiały     1.525 
 -  półprodukty i produkty w toku       859 
 -  produkty gotowe        452 
 -  towary         565 

w tys. zł    
43.720
1.033
23.129
21.624
-10.138
11.486

18

11.504
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Przeprowadzoną inwentaryzacją urealniono stan zapasów, oraz potwierdzono ich kompletność i przydatność.  
Inwentaryzacja została rozliczona prawidłowo. 
Niedobory 23 tys. zł powstałe po kompensatach przeksięgowano jako niezawinione w ciężar pozostałych kosztów 
operacyjnych, a nadwyżki 37 tys. zł. na dobro pozostałych przychodów operacyjnych. 
Sposób przeprowadzenia spisu z natury, dokumentacja związana z inwentaryzacją, oraz wycena zapasów są 
prawidłowe. 
Stan zapasów jest realny i nie budzi zastrzeżeń. 

 
3.5 Należności krótkoterminowe    9.429 tys. zł 
 

Należności z tytułu dostaw     8.432 tys. zł 
 ustalone w oparciu o terminy płatności  
 kształtują się następująco:    w tys. zł 
 

    
   

 
    

       
    

    
           
        
 

Należności z tytułu dostaw i usług wykazane w bilansie na kwotę 8.432 tys. zł są pomniejszone o odpisy aktualizujące 
należności wynoszące 8.440 tys. zł, a więc księgowe saldo kont rozrachunków z odbiorcami wynosi 16.872 tys. zł. 
Na kwotę tą składają się salda debetowe ponad 500 kontrahentów. 
Odpisy aktualizujące obejmują aktualizację do 2003 roku w kwocie 2.280 tys. zł. oraz utworzoną w 2004 roku w 
wysokości 6.160 tys. zł.  
Do dnia badania uregulowano 27,9 % należności , a potwierdzono 67 sald. 

 
-  Należności w postępowaniu sądowym według ksiąg wynoszą   3.027 tys. zł 

    aktualizacja sald            - 2.333 tys. zł 
 Saldo 694 tys. zł 
przyjęto do bilansu prawidłowo z zastosowanej ostrożnej wyceny. 

 
- Należności z tytułu podatków 48 tys. zł. odnoszą się do rozliczeń podatku VAT. 

 
-  Inne należności w kwocie 254 tys. zł. dotyczą głównie nadpłaconych zobowiązań, blokad na zajęcia komornicze i 
zaliczek na koszty delegacji. Należności te w większości zostały do dnia badania rozliczone. 

 
Salda należności krótkoterminowych wykazane w bilansie uznaje się za realne. 

 
 
 

3.6 Inwestycje krótkoterminowe     3.128 tys.zł. 
 
Na saldo składają się środki pieniężne 573 tys. zł., oraz udzielona jednostce powiązanej Intur KFS sp. z o.o. w 
Inowrocławiu pożyczka 2.500 tys. zł. płatna 30.06.2005 r. wraz z naliczonymi odsetkami. 
Saldo inwestycji krótkoterminowych jest prawidłowe. 

 
3.7 Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe   1.829 tys.zł. 
 
Są to głównie rozliczane w czasie koszty przypadające na rok 2005. 
Aktywa obrotowe wykazane w bilansie w kwocie 17.787 tys. zł. nie budzą zastrzeżeń. 

 
 
PASYWA 
 

3.8 Kapitały       14.935 tys.zł. 
  
Wartość kapitału zakładowego na 31.12.2004 r. 12.897 tys. zł. jest zgodna ze statutem i wpisem do Krajowego Rejestru 
Sądowego. W ciągu roku poprzez emisję akcji serii G kapitał zakładowy zwiększył się o 3.224 tys. zł 
Kapitał zapasowy wynoszący 20.021 tys. zł. wzrósł o 1.580 tys. zł. z tytułu zysku osiągniętego w 2003 roku ( 134 tys. zł. ) 
oraz sprzedaży wyemitowanych akcji powyżej ich wartości nominalnej.  
Strata netto roku obrotowego 17.927 tys. zł. wynika z prawidłowo sporządzonego rachunku zysków i strat. 

-  należności niewymagalne  2.948
-  przeterminowane  
 powyżej 30 dni 572
 2 do 3 miesięcy 1.133
 3 do 6 miesięcy 148
 6 do 12 miesięcy 3.631
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Saldo kapitałów 14.935 tys. zł. jest prawidłowe. 
 

3.9 Rezerwy na zobowiązania     1.756 tys.zł. 
 
Utworzona w latach ubiegłych rezerwa na świadczenia emerytalne 56 tys. zł. oraz rezerwa na koszty restrukturyzacji 
1.700 tys. zł odniesiona w ciężar strat nadzwyczajnych nie budzą zastrzeżeń. 

 
3.10 Zobowiązania długoterminowe    14.384 tys.zł. 
 
stanowią: 

 
-  część kredytu inwestycyjnego zaciągniętego w 1998 roku w BPH  PBK S.A. oddział w Skawinie płatna w 
roku 2006 4.263 tys. zł 
 
- zobowiązanie z tytułu emisji  w 2002 r. obligacji zamiennych na akcje Spółki, przypadające do wykupu w 

2007 roku 9.940 tys. zł. 
   
-  inne zobowiązania ( leasing )       181 tys. zł. 
 

Saldo zobowiązań długoterminowych 14.384 tys. zł. jest realne. 
 
 

3.11 Zobowiązania krótkoterminowe    21.091 tys.zł. 
 

      
 

    
     
       
        
         
          

     
       

 
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług składają się z 217 sald dostawców . 
Największe salda zobowiązań np. wobec Roto Frank sp. z o.o. , Zakładów Chemicznych „Zachem” i Bilkington IGP sp. 
z o.o. i inne są potwierdzone. 
Kredyty i pożyczki w kwocie 11.209 tys. zł. obejmują raty kredytu inwestycyjnego i kredytu w rachunku bieżącym 
przypadające do spłaty w roku 2005. Łączne saldo z tytułu kredytu inwestycyjnego pozostające do spłaty na dzień 
31.12.2004 r. wynosi  9.998.626,47 zł. i jest przez bank potwierdzone. 
Zobowiązania z tytułu emisji obligacji 249 tys. zł. dotyczą odsetek dla nabywców obligacji, które są naliczane i 
wypłacane w okresach półrocznych. Zgodnie z warunkami emisji wykup obligacji nastąpi po cenie nominalnej 
powiększonej o 25 %. 
Zaliczki 103 tys. zł. na dostawy są wpłacane przez kontrahentów, a następnie rozliczane po całkowitym wykonaniu 
zamówienia. 

 
    
      
      

      
   
         

      
   

Salda zobowiązań budżetowych są realne, na ich wysokość mają częściowo wpływ zaległości w zapłacie, szczególnie 
składek ZUS. 
Saldo wynagrodzeń 181 tys. zł. stanowi wypłacona w styczniu 2005 r. część płac za grudzień w kwocie 91 tys. zł oraz 
naliczone wynagrodzenia dla Rady Nadzorczej 90 tys. zł. 
Inne zobowiązania 107 tys. zł. zawierają głównie odsetki naliczone przez kontrahentów oraz otrzymane kaucje. 
ZFŚS w kwocie 457 tys. zł. stanowi niewykorzystaną pozostałość odpisów z lat ubiegłych . W roku sprawozdawczym 
wykorzystano 117 tys. zł. Według uchwały podjętej przez Zarząd Spółki dnia 20.12.2002 r. i Zarządzenia Prezesa 
Zarządu nr 12/2002 z tej samej daty od dnia 01.01.2003 r. zniesiony został odpis na ZFŚS. 
Saldo  zobowiązań krótkoterminowych 21.091 tys. zł. nie budzi zastrzeżeń. 

 
3.12 Rozliczenia międzyokresowe     514 tys.zł. 
  

stanowią:  w tys. zł 
  
-  zobowiązania z tytułu dostaw i usług 8.243
-  kredyty i pożyczki 11.209
-  zobowiązania z tytułu emisji 
obligacji 

249

-  zaliczki otrzymane na dostawy 103
-  zobowiązania budżetowe 542
-  wynagrodzenia i inne 288
-  ZFŚS 457

Na zobowiązania budżetowe składają 
się: 

w tys. zł 

-  podatek dochodowy od osób 
fizycznych 

48

-  podatek od nieruchomości 229
-  ZUS 223
- PFRON  42
Razem 542
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Rozliczenia międzyokresowe 514 tys. zł. stanowią otrzymane 100 % zaliczki na wyroby. Produkcja i dostawa 
zamówionych wyrobów nastąpi w 2005 roku.  
Saldo rozliczeń międzyokresowych jest prawidłowe.  
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4. Przychody i koszty. 
 
Przychody ze sprzedaży 54.657 tys. zł. oraz związane z nimi koszty działalności operacyjnej 56.780 tys. zł. wykazane 
w rachunku zysków i strat są ujęte kompletnie, w okresie którego dotyczą. Sprzedaż jest udokumentowana prawidłowo 
fakturami sprzedaży oraz dowodami wydania  z magazynu. Poniesione koszty są  dokumentowane  prawidłowo.  
Na działalności podstawowej występuje strata w kwocie 2.123 tys. zł. 
Pozostałe przychody operacyjne 809 tys. zł. i pozostałe koszty operacyjne 11.237 tys. zł. zamknęły się stratą w kwocie 
10.428 tys. zł. Na wysokość pozostałych kosztów operacyjnych 11.237 tys. zł wpłynęły decydująco:  

    
  

    
    

 
    

 
      
        

      
Przychody finansowe wynoszą 370 tys. zł, koszty finansowe 4.111 tys. zł. Stratę 3.741 tys. zł. spowodowało głównie 
regulowanie odsetek bankowych od posiadanych kredytów. 
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych  - strata 1.701 tys. zł. powstała wskutek utworzenia rezerwy związanej z 
restrukturyzacją na kwotę 1.700 tys. zł. 
Wykazana w rachunku zysków i strat oraz w bilansie strata netto 17.927 tys. zł. jest ustalona prawidłowo. 

 
 

 Pozostałe informacje. 
 

1. Dane zawarte we wprowadzeniu oraz w pozostałych informacjach i wyjaśnieniach do sprawozdania finansowego 
za rok 2004 zostały przedstawione prawidłowo, w powiązaniu z księgami rachunkowymi, bilansem i rachunkiem 
zysków i strat oraz zawierają nie ujęte w bilansie i rachunku zysków i strat dane i objaśnienia niezbędne do tego, 
aby sprawozdanie finansowe przedstawiało rzetelnie i jasno sytuację majątkową i finansową, wynik finansowy 
oraz rentowność Spółki.  

 Informacja dodatkowa została sporządzona zgodnie z art. 48 ust. 1 oraz  załącznikiem nr 1 do ustawy o 
rachunkowości. 

 
2. Zestawienie zmian w kapitale własnym sporządzone zostało w sposób określony w załączniku nr 1 ustawy 

o rachunkowości. Dane wykazane w tym sprawozdaniu za rok obrotowy 2004 zostały prawidłowo powiązane z 
bilansem oraz księgami rachunkowymi i w sposób rzetelny i prawidłowy obrazują zmiany w kapitałach Spółki. 
 

3. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych sporządzone zostało w sposób określony w załączniku nr 1 do ustawy 
o rachunkowości. Dane wykazane w tym sprawozdaniu za rok obrotowy 2004 są prawidłowo powiązane z 
bilansem, rachunkiem zysków i strat oraz księgami rachunkowymi i w sposób rzetelny i prawidłowy obrazują 
źródła finansowania działalności Spółki. 

 
4. Informacje podane w sprawozdaniu Zarządu z działalności Spółki są zgodne z informacjami zawartymi w 

rocznym sprawozdaniu finansowym oraz są kompletne w rozumieniu art. 49 ust. 2 ustawy o rachunkowości. 
 
5. Deklaracja CIT-8 ( zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu przez podatnika podatku dochodowego od osób 

prawnych za rok podatkowy 2004 ) jest zgodna z danymi wynikającymi z rachunku zysków i strat i ewidencji 
księgowej. 

 
 
Wyliczenie podatku dochodowego od osób prawnych. 

 w tys. zł 
-  odpisy aktualizacyjne należności 7.015
-  odpis aktualizacyjny wartości inwestycji 
długoterminowych 

2.000

-  przecena zapasów 1.079
-  odpis aktualizacyjny wartości udziałów 638
-  spisanie przedawnionych należności 55
-  kary i odszkodowania 6

 w tys. zł 
1) Strata brutto   -17.993
2) Różnice pomiędzy stratą brutto, a podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym (wg tytułów A, B, 
C) 

14.798

A Wyłączenia z przychodów      277
z tego: 
  - naliczone odsetki kontrahentom 226
  - różnice kursowe do wyceny  bilansowej 23
  - rozwiązanie rezerwy nie zaliczonej uprzednio do kosztów podatkowych 28
B Zwiększenie przychodów podatkowych z tyt. otrzymanych odsetek z okresów poprzednich 16
C Koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów wyszczególnione w informacji dodatkowej. Koszty 
te są prawidłowo ustalone z prowadzonej na bieżąco specjalnej ewidencji  

15.059

3)  Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym (strata) -3.195
4)  Podatek dochodowy wg stawki 19 % 0
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Podatek dochodowy za rok 2004 nie występuje. Nie wnosi się zastrzeżeń do wprowadzonych korekt straty bilansowej 
brutto. 
 
6. W toku badania nie stwierdzono naruszenia prawa, w tym prawa podatkowego, dewizowego oraz celnego.  
 
7. Podsumowanie wyników badania jest przedstawione w opinii stanowiącej odrębny dokument. 
 
Niniejszy raport zawiera 23 strony kolejno numerowane.  
 
 
 
  
Biegły Rewident       –AUXILIUM SA 
Mgr Lidia Rachwał Kancelaria Biegłych Rewidentów 
Nr.ewid. 3323/3963     Al. Pokoju 84, 31-564 Kraków 

        Nr ewidencyjny 293 

 
Jan Rubczak V-ce Prezes Zarządu 

        Biegły Rewident  
        Nr ewidencyjny 3453/5001 
 
Kraków, 14 kwietnia 2005 r. 
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WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 

 

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego i porównywalnych danych finansowych zawierające, przy 
uwzględnieniu specyfiki działalności emitenta, w szczególności: 
a) nazwę (firmę) i siedzibę, wskazanie właściwego sądu rejestrowego i numeru rejestru oraz podstawowy przedmiot 

działalności emitenta według Polskiej Klasyfikacji Działalności, zwanej dalej "PKD", a w przypadku gdy papiery 
wartościowe emitenta znajdują się w obrocie na rynku regulowanym - także wskazanie branży według 
klasyfikacji przyjętej przez dany rynek, 

 
Nazwa podmiotu:  TRAS TYCHY Spółka Akcyjna 
Siedziba podmiotu:  ul. Krakowska 87, 32-050 Skawina 
Rejestracja w Sądzie Rejonowym, Wydz. VIII Gospodarczy w Katowicach, RHB 15033 
Regon: 351284072 
NIP: 944-16-35-703  
 
Podstawowy przedmiot działalności Emitenta według Europejskiej Klasyfikacji Działalności: 
2523 – Produkcja wyrobów z tworzyw sztucznych dla budownictwa. 
Przedmiot działalności „Tras-Tychy „ według klasyfikacji przyjętej przez rynek równoległy: 
Makrosektor – przemysł 
Sektor – materiały budowlane /mbu/ 

 
b) wskazanie czasu trwania emitenta, jeżeli jest oznaczony, 
Czas trwania działalności Spółki jest nie oznaczony 
 
c) wskazanie okresów, za które prezentowane jest sprawozdanie finansowe i porównywalne dane finansowe, 
Sprawozdanie finansowe prezentowane jest za okres od 01.01.2004 do 31.12.2004r, porównywalne dane finansowe 
dotyczą okresu od 01.01.2003 do 31.12.2003 roku. 
 
c1) informacje dotyczące składu osobowego zarządu oraz rady nadzorczej emitenta, 
Skład Zarządu wraz ze zmianami w ciągu roku: 
Prezes Zarządu :  
           Jan Mazur                                      od 29.10.2004 
           Sławomir Dybczyk    od 17.06.04 do 28.10.2004 
           Tadeusz Marszalik                         do 16.06.2004 
V-ce Prezes         Matylda Birgiel  
V-ce Prezes         Sławomir Dybczyk  do 16.06.2004 oraz od 29.10.04 do 03.12.2004  
V-ce Prezes         Cezary Gregorczuk  od 01.06.2004 do 19.08.2004 
 
W skład Rady Nadzorczej wchodzą:  
Marszalik Tadeusz  od 17.06.2004  
Bauc Jarosław 
Drop Henryk 
Abratański Rafał  
Leszczyński Grzegorz  
Paweł Bala    od 18.08.2004 
 
d) wskazanie, czy sprawozdanie finansowe i porównywalne dane finansowe zawierają dane łączne - jeżeli w skład 
przedsiębiorstwa emitenta wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania 
finansowe, 
 
W skład przedsiębiorstwa nie wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielnie 
sprawozdanie finansowe. 
 
d1) wskazanie, czy emitent jest jednostką dominującą lub znaczącym inwestorem oraz czy sporządza skonsolidowane 
sprawozdanie finansowe, 
Tras-Tychy S.A. jest jednostką dominującą , sporządzającą skonsolidowane sprawozdanie finansowe obejmujące 
następujące podmioty gospodarcze. 
• Monto Tras Sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej   - konsolidacja pełna 
• Intur KFS Sp. z o.o. z siedzibą w Inowrocławiu                 -konsolidacja pełna 
• Ekowiknoplast z siedzibą w Kijowie                                 - konsolidacja pełna 
• Wexel Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie                            - konsolidacja pełna 
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e) w przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w czasie którego nastąpiło połączenie - 
wskazanie, że jest to sprawozdanie finansowe sporządzone po połączeniu spółek, oraz wskazanie zastosowanej metody 
rozliczenia połączenia, 
nie dotyczy 
 
f) wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności 
gospodarczej przez emitenta w dającej się przewidzieć przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na 
zagrożenie kontynuowania działalności, 
Sprawozdanie sporządzono przy założeniu kontynuacji działalności przez Spółkę w dającej się przewidzieć przyszłości 
gdyż nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności. 
 
g) stwierdzenie, że sprawozdania finansowe podlegały przekształceniu w celu zapewnienia porównywalności danych, 
a zestawienie i objaśnienie różnic, będących wynikiem korekt z tytułu zmian zasad (polityki) rachunkowości lub 
korekt błędów podstawowych, zostało zamieszczone w dodatkowej nocie objaśniającej, 
Nie dotyczy 
 
h) wskazanie, czy w przedstawionym sprawozdaniu finansowym lub porównywalnych danych finansowych dokonano 
korekt wynikających z zastrzeżeń w opiniach podmiotów uprawnionych do badania o sprawozdaniach finansowych 
za lata, za które prezentowane są sprawozdanie finansowe i porównywalne dane finansowe, 
Sprawozdanie nie wymagało korekt podmiotów uprawnionych do badania.  
 
i) opis przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów oraz przychodów i 
kosztów, ustalenia wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego i danych 
porównywalnych, 
Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy. 
Rachunek zysków i strat sporządzany jest w układzie kalkulacyjnym. 
Aktywa i Pasywa wyceniane są z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny przy zastosowaniu poniższych zasad wyceny: 
 

a) Wartość początkową środków trwałych ustala się według cen nabycia. Ewidencja środków   trwałych jest 
prowadzona ilościowo-wartościowo w podziale na grupy rodzajowe środków trwałych. Środki trwałe o 
wartości początkowej równej lub niższej niż 3,5 tys. zł są amortyzowane jednorazowo.   Środki trwałe o 
wartości powyżej 3,5 tys. zł są amortyzowane (umarzane) metodą liniową według  stawek określonych w 
ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych ( Dz. U. z 1993 r. Nr 
106,poz.482 z późn. zmianami ) w oparciu o przyjęty plan amortyzacji. Środki trwałe o wartości do 3,5 tys. 
zł amortyzowane są jednorazowo w miesiącu następnym po oddaniu do użytkowania. W 2002 roku nie 
występowały zmiany zasad amortyzacji.  

 Inwestycje rozpoczęte wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia. Wartości niematerialne 
i prawne do 3,5 tys. zł amortyzowane są jednorazowo w 100% w momencie oddania ich do użytkowania, 
pozostałe wartości niematerialne i prawne umarzane są według stawek podatkowych. 

 
b) Należności przeterminowane aktualizuje się dokonując odpisów aktualizacyjnych w wysokości 

uwzględniającej stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty. Pozostałe należności aktualizuje się zgodnie z 
art.35b Ustawy o Rachunkowości. 

 
c) Stany i rozchody zapasów wycenia się w następujący sposób: 
- materiały i towary według cen zakupu, 
- wyroby gotowe według cen ewidencyjnych korygowanych o odchylenia, 
- produkcja w toku po koszcie materiałów bezpośrednich. 
 
d) Odpis aktualizacyjny z tytułu trwałej utraty wartości zapasów materiałów, towarów i wyrobów gotowych 

ustala się w wysokości różnicy pomiędzy ceną zakupu(wytworzenia) a możliwą ceną do uzyskania w 
transakcji sprzedaży danego towaru (materiału, wyrobu).  

 
j) wskazanie, zgodnie z załącznikiem nr 2 do rozporządzenia o prospekcie,  średnich kursów wymiany złotego, w 
okresach objętych sprawozdaniem finansowym i porównywalnymi danymi finansowymi, w stosunku do euro, 
ustalanych przez Narodowy Bank Polski, w szczególności:  
- kursu obowiązującego na ostatni dzień każdego okresu, 
- kursu średniego w każdym okresie, obliczonego jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień 
każdego miesiąca w danym okresie, a w uzasadnionych przypadkach - obliczonego jako średnia arytmetyczna kursów 
obowiązujących na ostatni dzień danego okresu i ostatni dzień okresu go poprzedzającego, 
- najwyższego i najniższego kursu w każdym okresie, 
 
kurs EURO na 31.12.2004 (ostatnia tabela w grudniu 2004r.)  1EURO =  4,0790 PLN 
kurs EURO na 31.12.2003 (ostatnia tabela w grudniu 2003r.)   1EURO = 4,7170 PLN 
 
kurs średni za 12 m-cy 2004r   = 4,5182 PLN 
kurs średni za 12 m-cy 2003r   = 4,4474 PLN 
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Najniższy kurs EURO w 2004               4,0518 PLN 
Najniższy kurs EURO w 2003               4,1286 PLN 
 
Najwyższy kurs EURO w 2004      4,9149 PLN 
Najwyższy kurs EURO w 2003      4,7170 PLN 
 
k) wskazanie co najmniej podstawowych pozycji bilansu, rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów 
pieniężnych ze sprawozdania finansowego i porównywalnych danych finansowych, przeliczonych na euro, ze 
wskazaniem zasad przyjętych do tego przeliczenia, 
 
w tys. EURO 
 
                                                                                         2004                          2003               
Aktywa razem                                                                 12.915                     14.715               
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania                        9.253                       8.738               
Kapitał własny                                                                  3.662                       5.977               
Kapitał zakładowy                                                            3.162                        2.051              
 
Wybrane pozycje aktywów i pasywów przeliczono na EURO dla roku 2004 i 2003 wg kursu ogłoszonego przez 
Prezesa NBP odpowiednio: 
 
W dniu 31.12.2004 (ostatnia tabela w grudniu 2004) 1 EURO = 4,0790 PLN 
W dniu 31.12.2003 (ostatnia tabela w grudniu 2003) 1 EURO  = 4,7170 PLN 
 
Wybrane pozycje rachunku zysków i strat oraz przepływów pieniężnych przeliczono na EURO dla 2004 i 2003 roku 
wg kursu będącego średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez prezesa NBP z ostatnich 12 miesięcy 2004 
i 2003.  
 
w tys. EURO 
 
                                                                                          2004                  2003                   
Przychody netto ze sprzedaży prod, tow i mat:              12.097               16.374                   
Zysk na działalności operacyjnej                                   - 2.778                    731                   
Zysk netto                                                                      - 3.968                      30                    
Zmiana stanu środków pieniężnych                                 - 156                  - 162                    
 
Kurs średni za 12 m-cy 2004 r .  = 4,5182 PLN 
Kurs średni za 12 m-cy 2003 r.   = 4,4474 PLN 
 
l) wskazanie i objaśnienie różnic w wartości ujawnionych danych oraz istotnych różnic dotyczących przyjętych zasad 
(polityki) rachunkowości pomiędzy Polskimi Zasadami Rachunkowości (PZR) a MSR lub US GAAP - odpowiednio 
zgodnie z przepisami  Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. w sprawie szczegółowych 
warunków, jakim powinien odpowiadać prospekt emisyjny oraz skrót prospektu (Dz. U. Nr 139, poz 1568 i z 2002 r. 
Nr 36, poz. 328). 
 
Koszty organizacji spółki 
Koszty organizacji poniesione przy założeniu i późniejszym rozszerzeniu spółki akcyjnej są kapitalizowane i 
wykazywane jako długoterminowe rozliczenia okresowe w pozycji „Inne rozliczenia międzyokresowe”. W myśl MSR 
aktywowanie tego rodzaju kosztów nie jest możliwe, koszty pozyskania kapitału pomniejszają nadwyżkę wpływów z 
emisji nad wartością nominalną akcji a ewentualnie powstała różnica odnoszona jest w koszty roku którego dotyczy. 
W pozycji „Inne rozliczenia międzyokresowe” występują rozliczane w czasie koszty związane z dodatkową emisją 
akcji w latach poprzednich i wynoszą na dzień 31.12.2004 roku 648 tys. zł. Koszty te pomniejszałyby kapitał zapasowy 
Spółki o kwotę 648 tys. zł 
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BILANS Noty 
w tys. zł 

2004 2003 

   AKTYWA 

  I. Aktywa trwałe  34 893 40 061 

   1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 1 36 12 

wartość firmy      

   2. Rzeczowe aktywa trwałe 2 11 504 32 934 

   3. Należności długoterminowe 3,8 313 223 

3.1. Od jednostek powiązanych      

3.2. Od pozostałych jednostek  313 223 

   4. Inwestycje długoterminowe 4 21 334 4 704 

4.1. Nieruchomości  17 242   

4.2. Wartości niematerialne i prawne      

4.3. Długoterminowe aktywa finansowe  4 092 4 704 

     a) w jednostkach powiązanych, w tym:  4 092 4 704 

udziały lub akcje w  jednostkach podporządkowanych wyceniane  metodą praw własności 
 

    

w pozostałych jednostkach      

4.4 Inne inwestycje długoterminowe      

   5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 5 1 706 2 188 

    5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego  157 91 

    5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe  1 549 2 097 

  II. Aktywa obrotowe  17 787 29 350 

   1. Zapasy 6 3 401 5 263 

   2. Należności krótkoterminowe 7,8 9 429 18 845 

    2.1. Od jednostek powiązanych  448 2 962 

    2.2. Od pozostałych jednostek  8 981 15 883 

   3. Inwestycje krótkoterminowe  3 128 1 799 

    3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 9 3 128 1 799 

     a) w jednostkach powiązanych  2 555 520 

     b) w pozostałych jednostkach    1 

     c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne  573 1 278 

    3.2.Inne inwestycje krótkoterminowe      

   4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 10 1 829 3 443 

A k t y w a  r a z e m  52 680 69 411 
 

P a s y w a 

I. Kapitał własny   
14 935 28 192 

      1. Kapitał zakładowy 12 
12 897 9 673 
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      2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy                                                                                                                       
(wielkość ujemna) 

      

      3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) 13     

      4. Kapitał zapasowy 14 20 021 18 441 

      5. Kapitał z aktualizacji wyceny 15     

      6. Pozostałe kapitały rezerwowe 16     

      7. Zysk (strata) z lat ubiegłych   -56 -56 

      8. Zysk (strata) netto   -17 927 134 

      9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 17     

II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania   
37 745 41 219 

      1. Rezerwy na zobowiązania 18 1 756 56 

          1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego       

          1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne   56 56 

                 a) długoterminowa   56 56 

                 b) krótkoterminowa       

          1.3. Pozostałe rezerwy   1 700   

                 a) długoterminowe       

                 b) krótkoterminowe   1 700   

      2. Zobowiązania długoterminowe 19 
14 384 18 919 

          2.1. Wobec jednostek powiązanych       

          2.2. Wobec pozostałych jednostek   14 384 18 919 

      3. Zobowiązania krótkoterminowe 20 21 091 18 853 

          3.1. Wobec jednostek powiązanych   5 350 

          3.2. Wobec pozostałych jednostek   20 629 17 929 

          3.3. Fundusze specjalne   457 574 

      4. Rozliczenia międzyokresowe 21 514 3 391 

          4.1. Ujemna wartośc firmy       

          4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe   514 3 391 

                 a) długoterminowe       

                 b) krótkoterminowe   514 3 391 

P a s y w a  r a z e m   
52 680 69 411 

 

Wartość księgowa  14 935 28 192 

Liczba akcji (w szt.)  6 448 490 4 836 368 

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 22 2,32 5,83 

Rozwodniona liczba akcji (w szt.)  6 995 154 5 109 701 

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 22 2,14 5,52 
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POZYCJE POZABILANSOWE Nota w tys. zł 

  2004 2003 

1.Należności warunkowe 23     

1.1.Od jednostek powiązanych (z tytułu)      

-otrzymanych gwarancji i poręczeń      

1.2.Od pozostałych jednostek (z tytułu)      

-otrzymanych gwarancji i poręczeń      

 2. Zobowiązania warunkowe 23 1 000 1 000 

  2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)   1 000 1 000 

   - udzielonych gwarancji i poręczeń   1 000 1 000 

2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)       

udzielonych gwarancji i poręczeń       

 3. Inne (z tytułu)   66 816 61 423 

   - - przewłaszczenie na środkach trwałych   903 1 008 

   - - zastaw na zapasach   4 517 4 517 

   - - zastaw na środkach trwałych   4 880 5 782 

   - - hipoteki zwykłe na nieruchomościach   46 016 39 616 

   - - weksle in blanco   10 500 10 500 

P o z y c j e  p o z a b i l a n s o w e,  r a z e m   67 816 62 423 
 
 

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT  
 

Nota 
  

2004 
rok bieżący 

2003               
rok 

poprzedni 

I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:  54657 72820 

    - od jednostek powiązanych   
15120 20648 

      1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 24 
36318 52836 

      2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 25 
18339 19984 

II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:   
46723 53232 

   - od jednostek powiązanych   
14652 19984 

      1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 26 
29728 35167 

      2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów   
16995 18065 

III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II)   7934 19588 

IV. Koszty sprzedaży 26 
3468 9497 

V. Koszty ogólnego zarządu 26 
6589 7936 

VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)   -2123 2155 

VII. Pozostałe przychody operacyjne 27 809 1998 

       1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych   169 808 

       2. Dotacje     0 

       3. Inne przychody operacyjne   640 1190 
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VIII. Pozostałe koszty operacyjne 28 9237 904 

       1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych     7 

       2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych   8183 604 

       3. Inne koszty operacyjne   1054 293 

IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)   -10551 3249 

X. Przychody finansowe 29 370 497 

     1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:       

         - od jednostek powiązanych       

     2. Odsetki, w tym:   314 483 

         - od jednostek powiązanych   85 37 

     3. Zysk ze zbycia inwestycji 31 1   

     4. Aktualizacja wartości inwestycji       

     5. Inne   56 14 

XI. Koszty finansowe 30 6111 3610 

     1. Odsetki, w tym:   2571 2578 

         - dla jednostek powiązanych       

     2. Strata ze zbycia inwestycji 31     

     3. Aktualizacja wartości inwestycji   2000   

     4. Inne   1540 1032 

XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+X-XI)   -16292 136 

XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.)   -1701 -1 

         1. Zyski nadzwyczajne 32 35 5 

         2. Straty nadzwyczajne 33 1736 6 

XIV. Zysk (strata) brutto (XII+/-XIII)   -17993 135 

XV. Podatek dochodowy 34 -66 1 

        a) część bieżąca     92 

        b) część odroczona   -66 -91 

XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 35 0 0 
XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych 
wycenianych metodą praw własności 36 0 0 

XVIII. Zysk (strata) netto (XIV-XV-XVI+/-XVII) 
  -17927 134 

    

Zysk (strata) netto (zanualizowany)  -17 927 134 

Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 38 6 448 490 4 836 368 

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)  -2,78 0,03 

Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) 38 - -  

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)  -  -  
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ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM    
 

 

2004    
rok 

bieżący 

2003               
rok 

poprzedni 

I. Kapitał  własny na początek okresu (BO) 28192 23222 

   a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 
    

   b) korekty błędów  podstawowych     

I.a. Kapitał  własny na początek okresu  (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 28192 23222 

      1. Kapitał zakładowy na początek okresu 
9673 4836 

          1.1. Zmiany kapitału zakładowego 
3224 4837 

                 a) zwiększenia (z tytułu) 
3224 4837 

                     - emisji akcji (wydania udziałów) 
3224 4837 

                b) zmniejszenia (z tytułu)     

                     - umorzenia akcji (udziałów)     

         1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu 
12897 9673 

      2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek  okresu 0 0 

          2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy 0 0 

                 a) zwiększenia (z tytułu)     

                 b) zmniejszenia (z tytułu)     

          2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 0 0 

      3. Akcje (udziały) własne na początek okresu 0 0 

          3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych     

                 a) zwiększenia (z tytułu)     

                 b) zmniejszenia (z tytułu)     

          3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu 0 0 

       4. Kapitał zapasowy na początek okresu 
18441 20024 

          4.1. Zmiany kapitału zapasowego 
1580 -1583 

                 a) zwiększenia (z tytułu) 
1580   

                     - emisji akcji powyżej wartości nominalnej 
1446   

                     - z podziału zysku (ustawowo) 134   

                     - wniesienie kap. z przejętej s-ki (przypadającej na  kap. z aktual. wyceny)     

                     - zwiększenie z tyt. przeszacowania sprzed. Środka trwałego     

                 b) zmniejszenie (z tytułu) 
0 1583 

                     - pokrycia straty okresu ubiegłego 
  1583 

           4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu 
20021 18441 

       5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu     

           5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny 
    

                  a) zwiększenia (z tytułu) 
    

                  - kapitał przejętej spółki 
    

                  b) zmniejszenia (z tytułu)     

                     - wniesienie kap. z przejętej s-ki (przypadającej na  kap. z aktual.wyceny)     
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            5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0 0 

        6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu     

            6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych     

                   a) zwiększenia (z tytułu)     

                   b) zmniejszenia (z tytułu)     

            6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu     

        7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 
-56 -56 

            7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 
    

                   a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 
    

                   b) korekty błędów  podstawowych     

            7.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych 
porównywalnych     

                   a) zwiększenia (z tytułu)     

                       - podziału zysku z lat ubiegłych     

                   b) zmniejszenia (z tytułu) 
    

                       -zasilenie kapitału zapasowego 
    

            7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 

            7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 56 56 

                   a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości     

                   b) korekty błędów  podstawowych 56 56 
            7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych 
porównywalnych 

56 56 

                   a) zwiększenia (z tytułu)     

                       - korekta błędów podstawowych     

                   b) zmniejszenia (z tytułu) 
    

                       -pokrycie z zysku 
    

             7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 
56 56 

             7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu     

         8. Wynik netto -17927 134 

             a) zysk netto   134 

             b) strata netto 17927   
 
 

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH    
2004 

rok bieżący 
2003               

rok poprzedni 

A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda 
bezpośrednia 

    

  I. Wpływy     

       1. Sprzedaż     

       2. Inne wpływy z działalności operacyjnej     

  II. Wydatki     

       1. Dostawy i usługi     

       2. Wynagrodzenia netto     

       3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia     
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       4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym     

       5. Inne wydatki operacyjne     
  III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II)     
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda 
pośrednia      
  I. Zysk (strata) netto -17927 134 
  II. Korekty razem 20088 2226 
       1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą 
praw własności     
       2. Amortyzacja 2435 2416 
       3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych     
       4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 2571 2578 
       5. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej -169 -801 
       6. Zmiana stanu rezerw 1700   

       7. Zmiana stanu zapasów 1862 -919 

       8. Zmiana stanu należności 10462 -899 

       9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem 
pożyczek i  kredytów 281 81 
      10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -782 -683 
      11. Inne korekty 1728 453 
  III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) 2161 2360 
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej      
  I. Wpływy  774 2068 
       1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych 
aktywów trwałych 774 2068 
       2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i 
prawne     
       3. Z aktywów finansowych, w tym:     
           a) w jednostkach powiązanych     
               - zbycie aktywów finansowych     
               - dywidendy i udziały w zyskach     
               - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych     

               - odsetki     

               - inne wpływy z aktywów finansowych     

           b) w pozostałych jednostkach      

               - zbycie aktywów finansowych     
               - dywidendy i udziały w zyskach     
               - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych     

               - odsetki     

               - inne wpływy z aktywów finansowych     

       4. Inne wpływy inwestycyjne     
  II. Wydatki 1400 1149 
       1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych 
aktywów trwałych 880 1149 
       2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne     
       3. Na aktywa finansowe, w tym: 520 0 
           a) w jednostkach powiązanych 520 0 
               - nabycie aktywów finansowych 520   
               -  udzielone pożyczki długoterminowe     

           b) w pozostałych jednostkach      

               - nabycie aktywów finansowych     
               -  udzielone pożyczki długoterminowe     

       4. Inne wydatki inwestycyjne     
  III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -626 919 
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej      
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 I. Wpływy  4757 4885 
       1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych 
instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 4671 4836 
       2. Kredyty i pożyczki     
       3. Emisja dłużnych papierów wartościowych     
       4. Inne wpływy finansowe 86 49 
  II. Wydatki  6997 8883 
       1. Nabycie akcji (udziałów) własnych     
       2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli   112 
       3. Inne, niż wpłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału 
zysku     
       4. Spłaty kredytów i pożyczek 1957 5795 
       5. Wykup dłużnych papierów wartościowych     
       6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych     
       7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 348 361 

       8. Odsetki 2571 2578 
       9. Inne wydatki finansowe 2121 37 
  III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)   -2240 -3998 
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) -705 -719 
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:     
    - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych      
F. Środki pieniężne na początek okresu 1278 1997 

G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 573 1278 
    - o ograniczonej możliwości dysponowania     
 
Nota 1 

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE 
2004    rok 
bieżący 

2003               
rok poprzedni 

a) koszty zakończonych prac rozwojowych       

b) wartość firmy       
c) nabyte koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, 
w tym: 

  36 8 

   - oprogramowanie komputerowe   36 8 

d) inne wartości niematerialne i prawne       

e) zaliczki na wartości niematerialne i prawne     4 

f) inne       

Wartości niematerialne i prawne razem   36 12 

 

ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) 

w tys. zł 

 
   
     
   
   
   

a b c d e 

Wartości 
niematerialne 
i prawne, 
razem 

koszty  
zakończonych 
prac 
rozwojowych 

wartoś
ć firmy 

koncesje, patenty, 
licencje i podobne 
wartości, w tym: 

inne wartości 
niematerialne 
i prawne 

zaliczki na 
wartości 
niematerialne 
i prawne   

- 
oprogramowanie 
komputerowe 

 a) wartość brutto wartości 
niematerialnych i prawnych na 
początek okresu 41   181 181 24   246 

 b) zwiększenia (z tytułu)     34 34 0   34 

  - zakup     34 34     34 

 c) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0 0 0 0 
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  - likwidacja             0 

  - sprzedaż             0 
 d) wartość brutto wartości 
niematerialnych i prawnych na 
koniec okresu 41 0 215 215 24 0 280 
 e) skumulowana amortyzacja 
(umorzenie) na początek okresu 41   172 172 24   237 
 f) amortyzacja za okres (z 
tytułu) 0   7 7 0   7 

  - amortyzacja     7 7     7 
  - - umorzenie przyp. na 
sprzedane wartości niem i 
prawne             0 
 g) skumulowana amortyzacja 
(umorzenie) na koniec okresu 41 0 179 179 24 0 244 
 h) odpisy z tytułu trwałej utraty 
wartości na początek okresu             0 

  - zwiększenia             0 

  - zmniejszenia             0 
 i) odpisy z tytułu trwałej utraty 
wartości na koniec okresu             0 
 j) wartość netto wartości 
niematerialnych i prawnych na 
koniec okresu 0   36 36 0 0 36 

 

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (STRUKTURA 
WŁASNOŚCIOWA) 

2004    rok 
bieżący 

2003               
rok poprzedni 

a) własne 36 12 
b) używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej 
umowy, w tym umowy leasingu, w tym:     
Wartości niematerialne i prawne razem 36 12 

 
 
Nota 2 
 

RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE 
a) środki trwałe, w tym: 

2004 rok bieżący 2003 rok poprzedni 

11486 32734 

    - grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego 
gruntu) 355 1631 

    - budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 3096 21275 

    - urządzenia techniczne i maszyny 7329 8881 

    - środki transportu 467 508 

    - inne środki trwałe 239 439 

b) środki trwałe w budowie 18 200 

c) zaliczki na środki trwałe w budowie     

Rzeczowe aktywa trwałe, razem 11504 32934 

RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE 2004    rok bieżący 2003 rok poprzedni 
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ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) 

w tys. zł 
 
   
     
   
   
   

- grunty (w 
tym prawo 
użytkowani
a 
wieczystego 
gruntu) 

- budynki, 
lokale i 
obiekty 
inżynierii 
lądowej i 
wodnej 

- 
urządzenia 
techniczne i 
maszyny 

- środki 
transport
u 

- inne 
środki 
trwałe 

Środki 
trwałe, 
razem 

 a) wartość brutto środków trwałych na 
początek okresu 1 673 23 792 14 721 1 560 1 974 43 720 

 b) zwiększenia (z tytułu) 0 605 185 236 7 1 033 

  - zakup   605 185 236 7 1 033 

 c) zmniejszenia (z tytułu) 1 318 20 651 327 678 154 23 128 

  - - sprzedaż 14 536 14 678   1 242 

  - -złomowanie     15   6 21 

  - - niedobory     34   98 132 

  - -przeniesienie na inwestycje 1 304 20 115 264   50 21 733 
 d) wartość brutto środków trwałych na 
koniec okresu 355 3 746 14 579 1 117 1 827 21 624 
 e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) 
na początek okresu 43 2 516 5 840 1 052 1 534 10 985 

 f) amortyzacja za okres (z tytułu) -43 -1 866 1 410 -402 54 -847 

  - - umorzenie 5 443 1 611 167 208 2 434 

  - - umorzenie dot. Sprzed. śr. trwałych -3 -51 -14 -569   -637 

  - - umorzenie dot. niedoborów     -34   -98 -132 

  - - umorzenie przypadające na inwestycje -45 -2 258 -138   -50 -2 491 

  - - umorzenie dot. likwidacji     -15   -6 -21 
 g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) 
na koniec okresu 0 650 7 250 650 1 588 10 138 
 h) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na 
początek okresu           0 

  - zwiększenia           0 

  - zmniejszenia           0 
 i) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na 
koniec okresu           0 
 j) wartość netto środków trwałych na koniec 
okresu 355 3 096 7 329 467 239 11 486 
 

ŚRODKI TRWAŁE BILANSOWE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA) 
a) własne 

2004    rok 
bieżący 

2003               
rok poprzedni 

10499 31978 
b) używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy 
leasingu, w tym: 1005 956 

   - maszyny i urządzenia 644 763 

   - samochody 361 193 

Środki trwałe bilansowe razem 11504 32934 

ŚRODKI TRWAŁE BILANSOWE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA) 
2004    rok 

bieżący 
2003            rok 

poprzedni 
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ŚRODKI TRWAŁE WYKAZYWANE POZABILANSOWO 
używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w 
tym: 

2004    
rok 

bieżący 

2003               
rok 

poprzedni 

    

    - wartość gruntów użytkowanych wieczyście   
  

Środki trwałe wykazywane pozabilansowo, razem    
  

ŚRODKI TRWAŁE WYKAZYWANE POZABILANSOWO 
2004    
rok 

bieżący 

2003               
rok 

poprzedni 
 
 
Nota 3 
 

NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE 
  

2004 rok bieżący 2003 rok poprzedni 

a) należności od jednostek powiązanych, w tym:   0 
    - od jednostek zależnych (z tytułu)       

    - od jednostek współzależnych (z tytułu)       
    - od jednostek stowarzyszonych (z tytułu)       
    - od znaczącego inwestora (z tytułu)       
    - od jednostki dominującej (z tytułu)       
b) od pozostałych jednostek (z tytułu)   313 223 
    - zatrzymane kaucje   313 223 

Należności długoterminowe netto   313 223 
c) odpisy aktualizujące wartość należności        
Należności długoterminowe brutto   313 223 
 
 
ZMIANA STANU NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH 
(WG TYTUŁÓW) 
a) stan na początek okresu  

2004 rok bieżący 2003 rok poprzedni 

223 289 

    - zatrzymane kaucje 223 289 

b) zwiększenia (z tytułu) 126 0 

    - zatrzymane kaucje 126   

c) zmniejszenia (z tytułu) 36 66 

    - spłata  kaucji 36 66 

d) stan na koniec okresu 313 223 

    - zatrzymane kaucje 313 223 

ZMIANA STANU NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH 
(WG TYTUŁÓW) 

2004 rok bieżący 
2003               rok 

poprzedni 
 
 
ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ 
NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH 2004 rok bieżący 2003 rok poprzedni 

Stan na początek okresu     0 

a) zwiększenia (z tytułu)       
b) zmniejszenia (z tytułu)       
Stan odpisów aktualizujących wartość należności długoterminowych na 
koniec okresu 

  

0 
 
 

NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)  2004 rok bieżący 2003 rok poprzedni 

a) w walucie polskiej 313 223 
b) w walutach obcych  (wg walut i po przeliczeniu na 
zł) 
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b1. jednostka/waluta    .............../................       

      tys. zł        

pozostałe waluty w tys. zł        
Należności długoterminowe, razem 313 223 

 
 
Nota 4 
 
ZMIANA STANU NIERUCHOMOŚCI (WG GRUP 
RODZAJOWYCH) 

2004 rok bieżący 2003 rok poprzedni 

a) stan na początek okresu  0 0 

b) zwiększenia (z tytułu) 17242   

   -  budynki przeniesione na inwestycje   17242   

c) zmniejszenia (z tytułu)     

d) stan na koniec okresu 17242 0 
 
ZMIANA STANU WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I 
PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) 2004 rok bieżący 2003 rok poprzedni 

a) stan na początek okresu  0 0 

   - oprogramowanie     

   - prace rozwojowe     

   - inne     

b) zwiększenia (z tytułu) 0 0 

   - oprogramowanie     

c) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 

   - oprogramowanie     

   - prace rozwojowe     

   - inne     

d) stan na koniec okresu 0 0 

   - oprogramowanie     

   - prace rozwojowe     

   - inne     
 

DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE   2004 rok bieżący 2003 rok poprzedni 

a) w jednostkach zależnych   4092 4704 
    - udziały lub akcje   4092 4704 
    - dłużne papiery wartościowe       
    - inne papiery wartościowe (wg rodzaju)       
     - udzielone pożyczki       
     - inne długoterminowe aktywa finansowe (wg 
rodzaju) 

  
    

b) w jednostkach współzależnych       
    - udziały lub akcje       
    - dłużne papiery wartościowe       
    - inne papiery wartościowe (wg rodzaju)       
     - udzielone pożyczki       
     - inne długoterminowe aktywa finansowe (wg 
rodzaju) 

  
    

c) w jednostkach stowarzyszonych 0 0 
    - udziały lub akcje       
    - dłużne papiery wartościowe       
    - inne papiery wartościowe (wg rodzaju)       
     - udzielone pożyczki       
     - inne długoterminowe aktywa finansowe (wg 
rodzaju) 

  
    

d) w znaczącym inwestorze     
    - udziały lub akcje       
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    - dłużne papiery wartościowe       
    - inne papiery wartościowe (wg rodzaju)       
     - udzielone pożyczki       
     - inne długoterminowe aktywa finansowe (wg 
rodzaju) 

  
    

e) w jednostce dominującej     
    - udziały lub akcje       
    - dłużne papiery wartościowe       
    - inne papiery wartościowe (wg rodzaju)       
     - udzielone pożyczki       
     - inne długoterminowe aktywa finansowe (wg 
rodzaju) 

  
    

f) w pozostałych jednostkach     
    - udziały lub akcje       
    - dłużne papiery wartościowe       
    - inne papiery wartościowe (wg rodzaju)       
     - udzielone pożyczki       
     - inne długoterminowe aktywa finansowe (wg 
rodzaju) 

  
    

Długoterminowe aktywa finansowe, razem   4092 4704 

 

UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH 
PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANYCH METODĄ PRAW 
WŁASNOŚCI, W TYM: 

2004 rok bieżący 2003 rok poprzedni 

a) wartość firmy jednostek podporządkowanych     
     - jednostek zależnych       

     - jednostek współzależnych       

     - jednostek stowarzyszonych       
b) ujemna wartość firmy jednostek 
podporządkowanych 

      

     - jednostek zależnych       

     - jednostek współzależnych       

     - jednostek stowarzyszonych       
 

ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE 2004 rok bieżący 2003 rok poprzedni 

a) wartość firmy brutto na początek okresu     

b) zwiększenia (z tytułu)       

c) zmniejszenia ( z tytułu)       

d) wartość firmy brutto na koniec okresu       

e) odpis wartości firmy na początek okresu       

f) odpis wartości firmy za okres (z tytułu)       

g) odpis wartości firmy na koniec okresu       

h) wartość firmy netto na koniec okresu       
 
 
ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI 
WSPÓŁZALEŻNE 

2004 rok bieżący 2003 rok poprzedni 

a) wartość firmy brutto na początek okresu     

b) zwiększenia (z tytułu)       

c) zmniejszenia ( z tytułu)       

d) wartość firmy brutto na koniec okresu       

e) odpis wartości firmy na początek okresu       

f) odpis wartości firmy za okres (z tytułu)       

g) odpis wartości firmy na koniec okresu       

h) wartość firmy netto na koniec okresu       
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ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI 
STOWARZYSZONE 

2004 rok bieżący 2003 rok poprzedni 

a) wartość firmy brutto na początek okresu     

b) zwiększenia (z tytułu)       

c) zmniejszenia ( z tytułu)       

d) wartość firmy brutto na koniec okresu       

e) odpis wartości firmy na początek okresu       

f) odpis wartości firmy za okres (z tytułu)       

g) odpis wartości firmy na koniec okresu       

h) wartość firmy netto na koniec okresu       

 
ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI 
ZALEŻNE 

2004 rok bieżący 2003 rok poprzedni 

a) ujemna wartość firmy brutto na początek okresu     

b) zwiększenia (z tytułu)       

c) zmniejszenia ( z tytułu)       

d) ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu       

e) odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu       

f) odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu)       

g) odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu       

h) ujemna wartość firmy netto na koniec okresu       
 
ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI 
WSPÓŁZALEŻNE 

2004 rok bieżący 2003 rok poprzedni 

a) ujemna wartość firmy brutto na początek okresu     

b) zwiększenia (z tytułu)       

c) zmniejszenia ( z tytułu)       

d) ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu       

e) odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu       

f) odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu)       

g) odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu       

h) ujemna wartość firmy netto na koniec okresu       

 
ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI 
STOWARZYSZONE 

2004 rok bieżący 2003 rok poprzedni 

a) ujemna wartość firmy brutto na początek okresu     

b) zwiększenia (z tytułu)       

c) zmniejszenia ( z tytułu)       

d) ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu       

e) odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu       

f) odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu)       

g) odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu       

h) ujemna wartość firmy netto na koniec okresu       
 
ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWYCH AKTYWÓW 
FINANSOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) 2004 rok bieżący 2003 rok poprzedni 

a) stan na początek okresu  4704 2622 

   - udziały i akcje 4704 2622 

   - pozostałe składniki     

b) zwiększenia (z tytułu) 520 2155 

   - udziały i akcje 520 2155 

   - pozostałe składniki     

c) zmniejszenia (z tytułu) 1132 73 

   - udziały i akcje 1132 73 

   - pozostałe składniki     

d) stan na koniec okresu 4092 4704 
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   - udziały i akcje 4092 4704 

   - pozostałe składniki     
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UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH 

Lp. 

w tys. zł 

a b c d e f g h i j k l 

nazwa (firma) 
jednostki, ze 
wskazaniem formy 
prawnej siedziba 

przedmiot 
przedsię-
biorstwa 

charakter 
powiązania 
(jednostka 
zależna, 
jednostka 
współzależna, 
jednostka 
stowarzyszona, z 
wyszczególnienie
m powiązań 
bezpośrednich i 
pośrednich) 

zastosowana 
metoda 
konsolidacji / 
wycena 
metodą praw 
własności, 
bądź 
wskazanie, że 
jednostka nie 
podlega 
konsolidacji / 
wycenie 
metodą praw 
własności 

data objęcia 
kontroli / 
współkontroli 
/ uzyskania 
znaczącego 
wpływu 

wartość 
udziałów 
/ akcji 
według 
ceny 
nabycia 

korekty 
aktualiz
ujące 
wartość 
(razem) 

wartość 
bilansowa 
udziałów / 
akcji 

procent 
posiadaneg
o kapitału 
zakładowe
-go 

udział w 
ogólnej 
liczbie 
głosów na 
walnym 
zgromadze-
niu 

wskazanie, innej 
niż określona pod 
lit j) lub k), 
podstawy kontroli / 
współkontroli / 
znaczącego wpływu 

 1.  Ekowiknoplast Kijów 
prod. stol. 
okiennej zależna pełna konsol. 20.01.1999 332 332 0 50,00 50,00   

 2.  Intur KFS Sp. z o.o. Inowrocław 
prod. stol. 
okiennej zależna pełna konsol. 31.08.2002 3 466 0 3 466 71,52 71,52   

 3.  Monto-tras Sp. z o.o 
Dąbrowa 
Gr. 

prod. stol. 
okiennej zależna pełna konsol. 31.07.2002 625 0 625 93,28 93,28   

 4.  Wexel Sp. z o. Kraków 
windykacja 
nal. zależna pełna konsol. 30.06.2203 301 301 0 50,00 50,00   
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UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH 

Lp. 

w tys. zł 

a m n o p r s t 

nazwa jednostki 

kapitał własny jednostki, w tym: 

zobowiązania  i rezerwy na 
zobowiązania jednostki, w 
tym: należności jednostki, w tym: 

aktywa 
jednostki
, razem 

przychody 
ze 
sprzedaży 

nieopłaco
na przez 
emitenta 
wartość 
udziałów 
/ akcji w 
jednostce 

otrzymane 
lub należne 
dywidendy 
od 
jednostki za 
ostatni rok 
obrotowy 

  

- 
kapitał 
zakłado
-wy 

- należne 
wpłaty na 
kapitał 
zakłado-
wy 
(wielkość 
ujemna) 

- 
kapi-
tał 
zapa-
sowy 

- pozostały kapitał własny, 
w tym:   

- 
zobo
wiąz
ania 
dług
oter
mino
we 

- 
zobowiąza-
nia 
krótkoter-
minowe   

- nale-
żności 
długo-
termi-
nowe 

- należno-
ści 
krótko-
termino-
we 

    

  

zysk 
(strata) z 
lat 
ubiegłych 

zysk 
(strata) 
netto 

          

 1.  Ekowiknoplast 273 664   0 -391 -301 -90 34 0 34 1   1 307 66   0 

 2.  
Intur KFS Sp. z 
o.o. 43 4 847   3 734 -8 538 -11 854 2 840 21 643 

4 
641 17 002 8 599   8 599 21 687 61 906   0 

 3.  
Monto-tras Sp. 
z o.o 5 670     -665 -135 -530 1 794 0 1 794 1 067   1 067 1 802 10 143   0 

 4.  Wexel Sp. z o.o 593 604     -11 89 -100 15 0 15 307   307 608 55   0 
 
 
 
 
 
 
 
 



Rozdział VII – Sprawozdania finansowe Prospekt Emisyjny 

 

Tras - Tychy S.A.  

 

92 

UDZIAŁY LUB AKCJE W POZOSTAŁYCH JEDNOSTKACH 

  w tys. zł 

  a b c d e f g h i 

Lp. nazwa 
(firma) 
jednostki, ze 
wskazaniem 
formy 
prawnej siedziba 

przedmiot 
przedsiębio-
rstwa 

wartość 
bilansowa 
udziałów / 
akcji 

kapitał własny 
jednostki, w 
tym: 

procent 
posiadanego 
kapitału 
zakładowego 

udział w 
ogólnej liczbie 
głosów na 
walnym 
zgromadzeniu 

nieopłacona 
przez 
emitenta 
wartość 
udziałów / 
akcji 

otrzymane 
lub należne 
dywidendy 
za ostatni 
rok 
obrotowy     

- kapitał 
zakładowy 

 1.                      
 
 
 
 
PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE 
DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA 
WALUTOWA) 

2004 rok bieżący 2003 rok poprzedni 

a) w walucie polskiej 4092 4704 

b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na 
zł) 

      

b1. jednostka/waluta    .............../................       

      tys. zł        

pozostałe waluty w tys. zł        

Papiery wartościowe, udziały i inne długoterminowe aktywa finansowe, 
razem 

4092 4704 

 
 

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE 
DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE 
(WG ZBYWALNOŚCI) 

  

2004 rok bieżący 2003 rok poprzedni 

A. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na giełdach (wartość 
bilansowa) 

    

    a) akcje (wartość bilansowa):       

        - korekty aktualizujące wartość (za okres)       

        - wartość na początek okresu       

        - wartość według cen nabycia       

    b) obligacje (wartość bilansowa):       

        - korekty aktualizujące wartość (za okres)       

        - wartość na początek okresu       

        - wartość według cen nabycia       
    c) inne - wg grup rodzajowych (wartość 
bilansowa): 

      

       c1)       

        - korekty aktualizujące wartość (za okres)       

        - wartość na początek okresu       

        - wartość według cen nabycia       

       ...       

B. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na 
rynkach pozagiełdowych (wartość bilansowa)           

      

     a) akcje (wartość bilansowa):       

        - korekty aktualizujące wartość (za okres)       

        - wartość na początek okresu       

        - wartość według cen nabycia       

     b) obligacje (wartość bilansowa):       

        - korekty aktualizujące wartość (za okres)       
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        - wartość na początek okresu       

        - wartość według cen nabycia       
     c) inne - wg grup rodzajowych (wartość 
bilansowa): 

      

       c1)       

        - korekty aktualizujące wartość (za okres)       

        - wartość na początek okresu       

        - wartość według cen nabycia       

       ...       

C. Z nieograniczoną zbywalnością, nienotowane na 
rynku regulowanym (wartość bilansowa) 

  4092 4704 

     a) akcje (wartość bilansowa):       

        - korekty aktualizujące wartość (za okres)       

        - wartość na początek okresu       

        - wartość według cen nabycia       

     b) obligacje (wartość bilansowa):       

        - korekty aktualizujące wartość (za okres)       

        - wartość na początek okresu       

        - wartość według cen nabycia       
     c) inne - wg grup rodzajowych (wartość 
bilansowa): 

  4092 4704 

       c1) udziały   4092 4704 

        - korekty aktualizujące wartość (za okres)   633   

        - wartość na początek okresu   633   

        - wartość według cen nabycia   4092 4704 

D. Z ograniczoną zbywalnością (wartość bilansowa)       

    a) akcje i udziały (wartość bilansowa):       

        - korekty aktualizujące wartość (za okres)       

        - wartość na początek okresu       

        - wartość według cen nabycia       

    b) obligacje (wartość bilansowa):     

        - korekty aktualizujące wartość (za okres)       

        - wartość na początek okresu       

        - wartość według cen nabycia       
    c) inne - wg grup rodzajowych (wartość 
bilansowa): 

      

       c1)       

        - korekty aktualizujące wartość (za okres)       

        - wartość na początek okresu       

        - wartość według cen nabycia       

Wartość według cen nabycia, razem   4092 4704 

Wartość na początek okresu, razem   633 4704 

Korekty aktualizujące wartość (za okres), razem   633   

Wartość bilansowa, razem   4092 4704 
 
 
UDZIELONE POŻYCZKI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA 
WALUTOWA) 

2004 rok bieżący 2003 rok poprzedni 

a) w walucie polskiej     
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na 
zł) 

      

b1. jednostka/waluta    .............../................       

      tys. zł        

pozostałe waluty w tys. zł        

Udzielone pożyczki długoterminowe, razem     
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INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (WG RODZAJU) 2004 rok bieżący 2003 rok poprzedni 

 -     
Inne inwestycje długoterminowe, razem 0 0 
 
ZMIANA STANU INNYCH INWESTYCJI 
DŁUGOTERMINOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) 

2004 rok bieżący 2003 rok poprzedni 

a) stan na początek okresu      

b) zwiększenia (z tytułu)     

c) zmniejszenia (z tytułu)     

d) stan na koniec okresu     

 

INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA 
WALUTOWA) 

2004 rok bieżący 2003 rok poprzedni 

a) w walucie polskiej     
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na 
zł) 

  
    

b1. jednostka/waluta    .............../................       

      tys. zł        

...       

pozostałe waluty w tys. zł        

Inne inwestycje długoterminowe, razem       
 
 
 
Nota 5 
 

ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU 
DOCHODOWEGO 

2004 rok 
bieżący 

2003 rok 
poprzedni 

1. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek 
okresu, w tym: 91 0 
a) odniesionych na wynik finansowy   91   

b) odniesionych na kapitał własny       
c) odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość 
firmy 

      

2. Zwiększenia    66 91 

a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami 
przejściowymi (z tytułu) 

    

   - naliczone odsetki do wypłaty w następnych 
okresach bilansowych   

66 91 

b) odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z 
tytułu) 

    

c) odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami 
przejściowymi (z tytułu) 

    

d) odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu)     

e) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z 
ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) 

    

3. Zmniejszenia        

a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami 
przejściowymi (z tytułu) 

    

b) odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze 
stratą podatkową  (z tytułu) 

      

c) odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi 
różnicami przejściowymi  (z tytułu) 

      

d) odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu)     

e) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z 
ujemnymi różnicami przejściowymi ( z tytułu) 
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4. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, 
razem, w tym: 

157 91 

a) odniesionych na wynik finansowy 157 91 

b) odniesionych na kapitał własny     

c) odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy     

 
 

INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE 2004 rok bieżący 2003 rok poprzedni 

a) czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w 
tym: 

    

b) pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym: 1549 2097 

     - koszt podwyższenia kapitału 244 648 
     - emisja obligacji - dodatkowa premia przy 
wykupie 

565 914 

     - emisja obligacji 78 109 

     - wystawki dla dealerów 184 378 

     - koszt wdrożenia nowego produktu 122   

     - rozwój sieci prowizje 342   

     - inne 14 48 

Inne rozliczenia międzyokresowe, razem 1549 2097 
 
 
Nota 6 

ZAPASY   2004 rok bieżący 2003 rok poprzedni 

a) materiały   1525 2170 
b) półprodukty i produkty w toku   859 1707 
c) produkty gotowe   452 638 
d) towary   565 748 
e) zaliczki na dostawy       

Zapasy, razem   3401 5263 

 
 
Nota 7 
 

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE 
  

2004 rok bieżący 2003 rok poprzedni 

a) od jednostek powiązanych    448 2962 
    - z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:   448 2962 
         - do 12 miesięcy   448 2962 
         - powyżej 12 miesięcy     

     - inne       
     - dochodzone na drodze sądowej       
b) należności od pozostałych jednostek   8981 15883 
      - z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:   7985 15138 
          - do 12 miesięcy   7985 15138 
          - powyżej 12 miesięcy       

      - z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń 
społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń 48 455 
      - inne   254 290 
      - dochodzone na drodze sądowej   694   
Należności krótkoterminowe netto, razem    9429 18845 

c) odpisy aktualizujące wartość należności    10834 4397 
Należności krótkoterminowe brutto, razem   20263 23242 

 

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD JEDNOSTEK 
POWIĄZANYCH 

2004 rok bieżący 
2003 rok 
poprzedni 
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a) z tytułu dostaw i usług, w tym: 448 2962 
    - od jednostek zależnych   448 2962 

    - od jednostek współzależnych       

    - od jednostek stowarzyszonych       

    - od znaczącego inwestora       

    - od jednostki dominującej       

b) inne, w tym:       

    - od jednostek zależnych       

    - od jednostek współzależnych       

    - od jednostek stowarzyszonych       

    - od znaczącego inwestora       

    - od jednostki dominującej       
c) dochodzone na drodze sądowej, w tym:       

     - od jednostek zależnych       
     - od jednostek współzależnych       

     - od jednostek stowarzyszonych       
     - od znaczącego inwestora       
     - od jednostki dominującej       
Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych netto, 
razem   448 2962 
d) odpisy aktualizujące wartość należności od jednostek 
powiązanych   0 0 
Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych brutto, razem 448 2962 
 

ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ 
NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWYCH 

2004 rok bieżący 
2003 rok 
poprzedni 

Stan na początek okresu   4397 4461 
a) zwiększenia (z tytułu)   8183 725 
   -utworzenie rezerw   8183 725 
b) zmniejszenia (z tytułu)   1746 789 
   -rozwiązanie rezerw   278 711 
   -wykorzystanie rezerw   1468 78 

Stan odpisów aktualizujących wartość należności krótkoterminowych na 
koniec okresu 10834 4397 
 
NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE  BRUTTO 
(STRUKTURA WALUTOWA) 

  

2004    rok 
bieżący 

2003               
rok poprzedni 

a) w walucie polskiej   19454 23095 
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)   809 147 

b1. jednostka/waluta    1000/USD   30 30 

      tys. zł    91 111 

b2. jednostka/waluta    1000/EURO   174 7 

      tys. zł    718 36 

pozostałe waluty w tys. zł    0 0 
Należności krótkoterminowe, razem   20263 23242 

 
NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG (BRUTTO) - O 
POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE  SPŁATY: 

2004 rok bieżący 
2003 rok 
poprzedni 

a) do 1 miesiąca   4154 11016 
b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy       
c) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy       

d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku       
e) powyżej 1 roku       
f) należności przeterminowane   12719 10126 
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Należności z tytułu dostaw i usług, razem (brutto)   16873 21142 
g) odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług    8440 3042 

Należności z tytułu dostaw i usług, razem (netto) 8433 18100 
 
NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG, PRZETERMINOWANE 
(BRUTTO) -  Z PODZIAŁEM NA NALEŻNOŚCI NIE SPŁACONE W 
OKRESIE: 

2004 rok bieżący 
2003 rok 
poprzedni 

a) do 1 miesiąca   2012 1454 
b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy   1989 2095 
c) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy   148 533 
d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku   563 1047 
e) powyżej 1 roku   8007 4997 
Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem 
(brutto)    12719 10126 

f) odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i 
usług, przeterminowane    7236 3042 

Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (netto)  5483 7084 
 
 
Nota 8 

OGÓŁEM 
NALEŻNOŚCI Brutto Krótkoterminowe Długoterminowe 

Odpis 
aktualizacyjny Netto 

Przeterminowane, 
nie objęte 
rezerwą 

1. Należności z tytułu 
dostaw 16873 8433   8440 8433 5483 
2. Należności z tutułu 
podatków 48 48 0 0 48   

3. Pozostałe należności 628 254 313 61 567   

4. Należności sądowe 3027 694 0 2333 694 694 

 20576 9429 313 10834 9742 6177 
 
Nota 9 
 

KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE 
  

2004 rok 
bieżący 

2003 rok 
poprzedni 

a) w jednostkach zależnych   2555 520 
     - udziały lub akcje        
     - należności z tytułu dywidend i innych udziałów w 
zyskach       
     - dłużne papiery wartościowe       
     - inne papiery wartościowe (wg rodzaju)       
     - udzielone pożyczki   2555 520 
     - inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg 
rodzaju)       
b) w jednostkach współzależnych       
     - udziały lub akcje        
     - należności z tytułu dywidend i innych udziałów w 
zyskach       
     - dłużne papiery wartościowe       
     - inne papiery wartościowe (wg rodzaju)       
     - udzielone pożyczki       
     - inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg 
rodzaju)       
c) w jednostkach stowarzyszonych       
     - udziały lub akcje        
     - należności z tytułu dywidend i innych udziałów w 
zyskach       
     - dłużne papiery wartościowe       
     - inne papiery wartościowe (wg rodzaju)       
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     - udzielone pożyczki       
     - inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg 
rodzaju)       
d) w znaczącym inwestorze       
     - udziały lub akcje        
     - należności z tytułu dywidend i innych udziałów w 
zyskach       
     - dłużne papiery wartościowe       
     - inne papiery wartościowe (wg rodzaju)       
     - udzielone pożyczki       
     - inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg 
rodzaju)       

e) w jednostce dominującej       
     - udziały lub akcje        
     - należności z tytułu dywidend i innych udziałów w 
zyskach       
     - dłużne papiery wartościowe       
     - inne papiery wartościowe (wg rodzaju)       
     - udzielone pożyczki       
     - inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg 
rodzaju)       
f) w pozostałych jednostkach    0 1 
     - udziały lub akcje        
     - należności z tytułu dywidend i innych udziałów w 
zyskach       
     - dłużne papiery wartościowe       
     - inne papiery wartościowe (wg rodzaju)       
     - udzielone pożyczki     1 
     - inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg 
rodzaju)       
g) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne   573 1278 
        - środki pieniężne w kasie i na rachunkach    552 948 
        - inne środki pieniężne   21 330 
        - inne aktywa pieniężne       
Krótkoterminowe aktywa finansowe, razem 3128 1799 
 
 

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE 
KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA 
WALUTOWA) 

2004    rok 
bieżący 

2003               rok 
poprzedni 

a) w walucie polskiej     
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)       
b1. jednostka/waluta    1000./USD       
      tys. zł        
b2. jednostka/waluta    1000./EURO       

      tys. zł        
pozostałe waluty w tys. zł        

Papiery wartościowe, udziały i inne krótkoterminowe aktywa 
finansowe, razem 0 0 
 

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE 
KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG 
ZBYWALNOŚCI) 

2004 rok 
bieżący 

2003 rok 
poprzedni 

A. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na giełdach (wartość 
bilansowa)     
    a) akcje (wartość bilansowa):       
        - wartość godziwa       
        - wartość rynkowa       
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        - wartość według cen nabycia       
    b) obligacje (wartość bilansowa):       
        - wartość godziwa       
        - wartość rynkowa       
        - wartość według cen nabycia       
    c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):       
       c1)       
        - wartość godziwa       
        - wartość rynkowa       
        - wartość według cen nabycia       
       ...       
B. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na rynkach 
pozagiełdowych (wartość bilansowa)       
    a) akcje (wartość bilansowa):       
        - wartość godziwa       
        - wartość rynkowa       
        - wartość według cen nabycia       
     b) obligacje (wartość bilansowa):       
        - wartość godziwa       
        - wartość rynkowa       
        - wartość według cen nabycia       
    c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):       
       c1)       
        - wartość godziwa       
        - wartość rynkowa       
        - wartość według cen nabycia       
       ...       
C. Z nieograniczoną zbywalnością, nienotowane na rynku 
regulowanym (wartość bilansowa)       
    a) akcje (wartość bilansowa):       
        - wartość godziwa       
        - wartość rynkowa       
        - wartość według cen nabycia       
    b) obligacje (wartość bilansowa):       
        - wartość godziwa       
        - wartość rynkowa       
        - wartość według cen nabycia       
    c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):       
        - wartość godziwa       
        - wartość rynkowa       
        - wartość według cen nabycia       
D. Z ograniczoną zbywalnością (wartość bilansowa)       
    a) akcje i udziały (wartość bilansowa):       
        - wartość godziwa       
        - wartość rynkowa       
        - wartość według cen nabycia       
    b) obligacje (wartość bilansowa):       
        - wartość godziwa       
        - wartość rynkowa       
        - wartość według cen nabycia       
    c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):       
       c1)       
        - wartość godziwa       
        - wartość rynkowa       
        - wartość według cen nabycia       
Wartość według cen nabycia, razem       
Wartość na początek okresu, razem       
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Korekty aktualizujące wartość (za okres), razem       
Wartość bilansowa, razem       
 
UDZIELONE POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA 
WALUTOWA) 

2004 rok 
bieżący 

2003 rok 
poprzedni 

a) w walucie polskiej 2555 521 
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)       

b1. jednostka/waluta    .............../................       

      tys. zł        

...       

pozostałe waluty w tys. zł        

Udzielone pożyczki krótkoterminowe, razem 2555 521 

 
 

ŚRODKI PIENIĘŻNE I INNE AKTYWA PIENIĘŻNE (STRUKTURA 
WALUTOWA) 

2004 rok bieżący 2003 rok poprzedni

a) w walucie polskiej   552 1270
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)   21 8
b1. jednostka/waluta    1000./USD   2 1
      tys. zł    6 1
b2. jednostka/waluta    1000./EURO   4 2
      tys. zł    15 7
pozostałe waluty w tys. zł        
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne, razem   573 1278
 

INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (WG RODZAJU) 
2004 rok 
bieżący 

2003 rok 
poprzedni 

 -     
 ...     
Inne inwestycje krótkoterminowe, razem 0 0 

 
INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA 
WALUTOWA) 

2004 rok 
bieżący 

2003 rok 
poprzedni 

a) w walucie polskiej     

b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)       

b1. jednostka/waluta    .............../................       

      tys. zł        

...       

pozostałe waluty w tys. zł        

Inne inwestycje długoterminowe, razem   0 0 
 

 
Nota 10 

KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA 
MIĘDZYOKRESOWE    

2004 rok bieżący 2003 rok poprzedni 

a) czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:   1018 2601 
     - koszty kampanii reklamowej   219 
     - prowizje dealerów   305 1373 
     - wystawki dealerów 192 210 
     - ubezpieczenia majątkowe 43 49 
     - inne opłaty roczne 4 43 
     - emisja obligacji 30 30 
     - koszty wdrożenia nowego produktu 122 366 
     - rozliczenie mat i energii   225 
     - rozwój sieci - prowizje   241   
    - k-ty emisji akcji serii G   66   
    - prowizje od kredytów   13   
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     - pozostałe 2 86 
b) pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym:   811 842 
     - koszt podwyższenia kapitału 404 404 
     - leasing kapitałowy  59 90 
     - obligacje - dodatkowa premia 348 348 
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe, razem   1829 3443 
 
 
Nota 11 
Jeżeli łączna kwota odpisów aktualizujących z tytułu trwałej utraty wartości ujętych / odwróconych jest istotna należy 
ujawnić: 
a) główne składniki lub grupy składników aktywów, do których odnosiły się odpisy lub ich odwrócenie, 
b) główne zdarzenia i okoliczności, które doprowadziły do dokonania lub odwrócenia odpisów, 
c) dla każdej z wyodrębnionych grup składników aktywów: kwotę dokonanych odpisów aktualizujących, w tym  
    odniesioną bezpośrednio na kapitał własny lub kwotę odwrócenia odpisów aktualizujących, w tym odniesioną  
    bezpośrednio na kapitał własny 
 
Nota 12 

 
 
 
Nota 13 

 
 

AKCJE (UDZIAŁY) EMITENTA BĘDĄCE WŁASNOŚCIĄ JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH 

Nazwa (firma) jednostki, siedziba 
  

Liczba 
Wartość wg                
ceny nabycia 

    
    

    
    

 
Nota 14 

KAPITAŁ ZAPASOWY 
  

2004 rok bieżący 2003 rok poprzedni 

a) ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości 
nominalnej   11957 10511 
b) utworzony ustawowo   913 779 

c) utworzony zgodnie ze statutem / umową, ponad 
wymaganą ustawowo (minimalną) wartość   7151 7151 
d) z dopłat akcjonariuszy / wspólników       
e) inny (wg rodzaju)       
   -        

Liczba Wartość wg ceny  naby ciaWartość bilansowa Cel naby cia  Przeznaczenie

...

AKCJE (UDZIAŁY) WŁASNE

Seria / 

emisja
Rodzaj akcji

Rodzaj 

uprzywilejo

wania akcji

Rodzaj 

ograniczeni

a praw do 

akcji

Liczba akcji

Wartość serii / 

emisji wg 

wartości 

nominalnej

Sposób 

pokry cia 

kapitału

Data rejestracji
Prawo do dywidendy  

(od daty )

A na okaziciela - - 60000 120000 gotówka 07.05.97 01.01.1998

B na okaziciela - - 1090000 2180000 gotówka 24.11.98 01.01.1999

C na okaziciela - - 700000 1400000 gotówka 26.05.99 01.01.1999

D na okaziciela - - 568184 1136368 gotówka 06.07.01 01.01.2000

E na okaziciela - - 2418184 4836368 gotówka 03.08.03 01.01.2003

G na okaziciela - - 1612122 3224244 gotówka 29.10.04 01.01.2004

Liczba akcji razem 6448490

Kapitał zakładowy, razem 12896980

Wartość nominalna jednej akcji =2.zł

KAPITAŁ ZAKŁADOWY (STRUKTURA)
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Kapitał zapasowy, razem   20021 18441 
 
 
Nota 15 
KAPITAŁ Z AKTUALIZACJI WYCENY  2004 rok bieżący 2003 rok poprzedni 

a) z tytułu aktualizacji środków trwałych           0 0 

b) z tytułu zysków / strat z wyceny instrumentów finansowych, w tym:    

     - z wyceny instrumentów zabezpieczających     

c) z tytułu podatku odroczonego    

d) różnice kursowe z przeliczenia oddziałów zagranicznych   

e) inny (wg rodzaju)    

   -     
Kapitał z aktualizacji wyceny, razem  0 0 

 
 
Nota 16 

POZOSTAŁE KAPITAŁY REZERWOWE (WEDŁUG CELU 
PRZEZNACZENIA) 

2004 rok bieżący 2003 rok poprzedni 

   -        

   ...       

Pozostałe kapitały rezerwowe, razem       
 
 
Nota 17 

ODPISY Z ZYSKU NETTO W CIĄGU ROKU OBROTOWEGO (Z 
TYTUŁU) 

2004 rok bieżący 2003 rok poprzedni 

   -        

   ...       

Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego, 
razem       
 
 
Nota 18 

ZMIANA STANU REZERWY Z TYTUŁU ODROCZONEGO 
PODATKU DOCHODOWEGO 

2004 rok bieżący 2003 rok poprzedni 

1. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na 
początek okresu, w tym:     
a) odniesionej na wynik finansowy       
    -       
b) odniesionej na kapitał własny       
    -       
c) odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość 
firmy       
    -       
2. Zwiększenia        

a) odniesione na wynik finansowy okresu z tytułu dodatnich różnic 
przejściowych (z tytułu)     
    -       

b) odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami 
przejściowymi (z tytułu)     
    -       

c) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z 
dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)     
    -       
3. Zmniejszenia        
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a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z dodatnimi 
różnicami przejściowymi (z tytułu)     
    -       
b) odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami 
przejściowymi (z tytułu)     
    -       
c) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z 
dodatnimi różnicami przejściowymi      
    -       
4. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec 
okresu, razem 

    

a) odniesionej na wynik finansowy       

    -       
b) odniesionej na kapitał własny       

    -       
c) odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość 
firmy   

    

    -       
 
ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWEJ REZERWY NA 
ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW) 2004 rok bieżący 2003 rok poprzedni 

a) stan na początek okresu  56 56 

   -naliczony odpis 56 56 

b) zwiększenia (z tytułu)     

   - odpis za lata ubiegłe     

c) wykorzystanie (z tytułu)     

   -     

d) rozwiązanie (z tytułu)     

   -     

e) stan na koniec okresu 56 56 

   - odpis za lata ubiegłe 56 56 
 
ZMIANA STANU KRÓTKOTERMINOWEJ REZERWY NA 
ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW) 2004 rok bieżący 2003 rok poprzedni 

a) stan na początek okresu      

   -     

b) zwiększenia (z tytułu)     

   -     

c) wykorzystanie (z tytułu)     

   -     

d) rozwiązanie (z tytułu)     

   -     

e) stan na koniec okresu     

   -     

 
ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW 
DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW) 2004 rok bieżący 2003 rok poprzedni 

a) stan na początek okresu      

   -     

b) zwiększenia (z tytułu)     

   -     

c) wykorzystanie (z tytułu)     

   -     

d) rozwiązanie (z tytułu)     

   -     

e) stan na koniec okresu     

   -     
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ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW 
KRÓTKOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW) 

2004 rok bieżący 2003 rok poprzedni 

a) stan na początek okresu  0   

b) zwiększenia (z tytułu) 1700   

     - rezerwa na restrukturyzację   1700   

c) wykorzystanie (z tytułu)     

d) rozwiązanie (z tytułu)     

e) stan na koniec okresu 1700   

     - rezerwa na restrukturyzację 1700   
 
 
Nota 19 

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE   2004 rok bieżący 2003 rok poprzedni 

a) wobec jednostek zależnych       
    - kredyty i pożyczki       
    - z tytułu emisji dłużnych papierów 
wartościowych 

  
  

  

    - inne zobowiązania finansowe, w tym:       

    - umowy leasingu finansowego       

    - inne (wg rodzaju)       

b) wobec jednostek współzależnych       
    - kredyty i pożyczki       
    - z tytułu emisji dłużnych papierów 
wartościowych 

      

    - inne zobowiązania finansowe, w tym:       

    - umowy leasingu finansowego       

    - inne (wg rodzaju)       

c) wobec jednostek stowarzyszonych       
    - kredyty i pożyczki       
    - z tytułu emisji dłużnych papierów 
wartościowych 

      

    - inne zobowiązania finansowe, w tym:       

    - umowy leasingu finansowego       

    - inne (wg rodzaju)       

d) wobec znaczącego inwestora     
    - kredyty i pożyczki       
    - z tytułu emisji dłużnych papierów 
wartościowych 

      

    - inne zobowiązania finansowe, w tym:       

    - umowy leasingu finansowego       

    - inne (wg rodzaju)       

e) wobec jednostki dominującej     
    - kredyty i pożyczki       
    - z tytułu emisji dłużnych papierów 
wartościowych 

      

    - inne zobowiązania finansowe, w tym:       

    - umowy leasingu finansowego       

    - inne (wg rodzaju)       

f) wobec pozostałych jednostek  14384 18919 
    - kredyty i pożyczki   4263 8526 
    - z tytułu emisji dłużnych papierów 
wartościowych 

  9940 9940 

    - inne zobowiązania finansowe, w tym:   181 453 

   - dywidenda dla akcjonariuszy       

    - umowy leasingu finansowego   181 453 

    - inne (wg rodzaju)       

Zobowiązania długoterminowe, razem 14384 18919 
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ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE, O 
POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE 
SPŁATY 

2004 rok bieżący 2003 rok poprzedni 

a) powyżej 1 roku do 3 lat   14384 8979 
b) powyżej 3 do 5 lat     9940 
c) powyżej 5 lat       
Zobowiązania długoterminowe, razem   14384 18919 
 

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE 
(STRUKTURA WALUTOWA)   

2004 rok bieżący 2003 rok poprzedni 

a) w walucie polskiej   14384 18919 
b) w walutach obcych (wg walut i po 
przeliczeniu na zł)       
b1. jednostka/waluta    .............../................       
      tys. zł        
pozostałe waluty w tys. zł        
Zobowiązania długoterminowe, razem   14384 18919 
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ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU 
KREDYTÓW I POŻYCZEK       

Nazwa (firma) 
jednostki ze  

Siedziba 

Kwota 
kredytu / 
pożyczki 

wg 
umowy   

Kwota 
kredytu / 
pożyczki 
pozostała 
do spłaty   

Warunki  Termin  

Zabezpieczenia 
Inne 

wskazaniem 
formy prawnej 

  
zł waluta zł waluta 

oprocentowania spłaty   

BPH S.A. Skawina 24 007 PLN 4 263 PLN WIBOR + 1,95% 29-12-2006 
podano przy zabezp. 
krótkoterminowych   

-                   
 

 
 
ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW 
FINANSOWYCH 
Dłużne instrumenty 
finansowe wg rodzaju 

Wartość 
nominalna 

Warunki 
oprocentowania 

Termin 
wykupu 

Gwarancje/ 
zabezpieczenia 

Dodatkowe 
prawa 

Rynek 
notowań 

Inne 

obligacje zwykłe (seria 
A) na okaziciela 

zamienne na akcje serii 
E  

4 100 7,50% 23.07.2007 niezabezpieczone 1* rynek 
obligacji 
GPW   

obligacje zwykłe (seria 
B) na okaziciela 

zamienne na akcje serii 
E  

4 100 7,50% 

20.08.2007 

niezabezpieczone 

1* 

rynek 
obligacji 
GPW   

                
 

Dłużne instrumenty 

finansowe wg rodzaju

Wartość 

nominaln

Warunki 

oprocentowania

Termin 

wykupu

Gwarancje/ 

zabezpieczenia

Dodatkowe 

prawa

Rynek 

notowań
Inne

obligacje zwykłe (seria A ) 

na okaziciela zamienne na 

akcje serii E 

4 100 7,50% 23.07.2007 niezabezpieczone 1* rynek obligacji 

GPW

obligacje zwykłe (seria B) 

na okaziciela zamienne na 

akcje serii E 

4 100 7,50%

20.08.2007

niezabezpieczone

1*

rynek obligacji 

GPW

 ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH
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1* Obligatariuszom przysługuje premia za wykupione obligacje uzależniona od terminu i sposobu wykupu obligacji 
od emitenta.  

1. Ostateczny wykup - następuje w terminie wykupu obligacji, wykup obligacji następuje poprzez zapłatę 
kwoty pieniężnej w wysokości wartości nominalnej obligacji powiększonej o premię w wysokości 25 % 
wartości nominalnej obligacji, uwzględniającą odsetki należne za ostatni okres odsetkowy.  

2. Wcześniejszy wykup – następuje w przypadku naruszenia warunków emisji obligacji przez emitenta 
(szczegółowy wykaz naruszeń znajduje się w pkt 14 prospektu emisyjnego obligacji zamiennych na akcje 
Tras Tychy S.A.). Wykup obligacji następuje poprzez zapłatę kwoty pieniężnej w wysokości wartości 
nominalnej obligacji powiększonej o premię w wysokości 20 % wartości nominalnej obligacji (jeżeli 
wcześniejszy wykup nastąpi przed upływem trzech lat od daty przydziału obligacji) lub 29% wartości 
nominalnej obligacji (jeżeli wcześniejszy wykup nastąpi po upływie trzech lat od daty przydziału obligacji) 
uwzględniającą odsetki należne za ostatni okres odsetkowy.  

3. Przedterminowy wykup – następuje w drodze wykupu obligacji przed terminem wykupu przez emitenta. 
Wykup obligacji następuje poprzez zapłatę kwoty pieniężnej w wysokości wartości nominalnej obligacji 
powiększonej o premię w wysokości 24 % wartości nominalnej obligacji, uwzględniającą odsetki należne za 
niepełny okres odsetkowy. 

 
 W bilansie (N 19A) wartość obligacji wykazana jest łącznie z dodatkową premią jaka przysługiwać będzie 
obligatariuszom w momencie wykupu obligacji. Premia wyliczona jest w oparciu o pkt.1 tj. przy ostatecznym wykupie  
 
 
Nota 20 

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE 
  

2004 rok bieżący 2003 rok poprzedni 

a) wobec jednostek zależnych   5 350 
     - kredyty i pożyczki, w tym:       
        - długoterminowe w okresie spłaty       
     - z tytułu emisji dłużnych papierów 
wartościowych 

      

     - z tytułu dywidend       

     - inne zobowiązania finansowe, w tym:       

     - z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:   5 350 

        - do 12 miesięcy   5 350 

        - powyżej 12 miesięcy       

     - zaliczki otrzymane na dostawy       

     - zobowiązania wekslowe       

     - inne (wg rodzaju)   0 0 

     - należne właty na zwiększenie kapitału       

b) wobec jednostek współzależnych       
     - kredyty i pożyczki, w tym:       
       - długoterminowe w okresie spłaty       
     - z tytułu emisji dłużnych papierów 
wartościowych 

      

     - z tytułu dywidend       

     - inne zobowiązania finansowe, w tym:       

     - z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:       

        - do 12 miesięcy       

        - powyżej 12 miesięcy       

     - zaliczki otrzymane na dostawy       

     - zobowiązania wekslowe       

     - inne (wg rodzaju)       

c) wobec jednostek stowarzyszonych       
     - kredyty i pożyczki, w tym:       
        - długoterminowe w okresie spłaty       
     - z tytułu emisji dłużnych papierów 
wartościowych 

      

     - z tytułu dywidend       

     - inne zobowiązania finansowe, w tym:       

     - z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:       

        - do 12 miesięcy       
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        - powyżej 12 miesięcy       

     - zaliczki otrzymane na dostawy       

     - zobowiązania wekslowe       

     - inne (wg rodzaju)       

d) wobec znaczącego inwestora       

     - kredyty i pożyczki, w tym:       
        - długoterminowe w okresie spłaty       
     - z tytułu emisji dłużnych papierów 
wartościowych 

      

     - z tytułu dywidend       

     - inne zobowiązania finansowe, w tym:       

     - z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:       

        - do 12 miesięcy       

        - powyżej 12 miesięcy       

     - zaliczki otrzymane na dostawy       

     - zobowiązania wekslowe       

     - inne (wg rodzaju)       

e) wobec jednostki dominującej       
     - kredyty i pożyczki, w tym:       
        - długoterminowe w okresie spłaty       
     - z tytułu emisji dłużnych papierów 
wartościowych 

      

     - z tytułu dywidend       

     - inne zobowiązania finansowe, w tym:       

     - z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:       

        - do 12 miesięcy       

        - powyżej 12 miesięcy       

     - zaliczki otrzymane na dostawy       

     - zobowiązania wekslowe       

     - inne (wg rodzaju)       

f) wobec pozostałych jednostek    20629 17929 

     - kredyty i pożyczki, w tym:   11209 8904 
        - długoterminowe w okresie spłaty   5736 3410 
     - z tytułu emisji dłużnych papierów 
wartościowych 

  249 249 

     - z tytułu dywidend       

     - inne zobowiązania finansowe, w tym:       

     - z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:   8238 8022 

        - do 12 miesięcy   8238 8022 

        - powyżej 12 miesięcy       

     - zaliczki otrzymane na dostawy   103 222 

     - zobowiązania wekslowe       
     - z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych 
świadczeń   

542 371 

     - z tytułu wynagrodzeń   181 123 

     - inne (wg rodzaju)   107 38 
g) fundusze specjalne (wg tytułów)   457 574 

     - fundusz socjalny   457 574 
Zobowiązania krótkoterminowe, razem   21091 18853 

 

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA 
WALUTOWA) 

2004 rok bieżący 2003 rok poprzedni 

a) w walucie polskiej   20961 18103 
b) w walutach obcych  (wg walut i po przeliczeniu na 
zł) 

 
130 750 

b1. jednostka/waluta    1000/euro   32 156 

      tys. zł    130 750 
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pozostałe waluty w tys. zł        
Zobowiązania krótkoterminowe, razem   21091 18853 

 



Rozdział VII – Sprawozdania finansowe Prospekt Emisyjny 

 

Tras - Tychy S.A.  

 

111 

 

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK     

Nazwa 
(firma) 

Siedziba 

Kwota 
kredytu / 
pożyczki 
wg umowy 

  

Kwota 
kredytu / 
pożyczki 
pozostała 
do spłaty   

Warunki  Termin  

Zabezpieczenia 
Inne 

jednostki   
zł waluta zł waluta 

oprocentowania spłaty   

BPH S.A. Skawina 24 007 PLN 5 736 PLN WIBOR + 1,95% 31.12.2005 *1   

BOŚ S.A. Kraków 4 500 PLN 4 473 PLN WIBOR + 2% 15.03.2005 *2   

BOŚ S.A. Kraków 1 000 PLN 1 000 PLN WIBOR + 2% 31.01.2005 *2   
*1 
Hipoteka na nieruchomości położonej w Tychach KW 3210 
 10.936.000,00 PLN, 
 
Zastaw sądowy:          na linii do produkcji stolarki okiennej z drewna DELMAC Włochy o wartości 1.339.643,76 PLN 

wraz z cesją polisy ubezpieczeniowej 
                                    na linii lakierniczej CEFLA Włochy o wartości 261.479,23 PLN wraz z cesją polisy 
ubezpieczeniowej 
                                    na linii do produkcji stolarki okiennej z PCV ROTOX o wartości 973.731,89 PLN wraz z cesją 
polisy  
 ubezpieczeniowej, 
                                    na linii do ekstruzji profili PCV o wartości 587.148,26 PLN wraz z cesją polisy ubezpieczeniowej, 
                                    na linii do ekstruzji o wartości  umownej 896.905,66 PLN wraz z cesją polisy ubezpieczeniowej, 
                                    na maszynach i urządzeniach o wartości 821.089,11 PLN  
                                    weksle in blanco 10 szt. o wartości 1.000.000,00 PLN. 
Przewłaszczenie na rzeczach ruchomych na kwotę 865,223,55  
weksle własne 13 szt kwota 1 mln zł. 
                                     
*2 
Weksle własne in blanco wraz z deklaracją wekslową opłacony do kwoty kredytu.  
Hipoteka umowna kaucyjna łaczna do kwoty 4.900.000 zł na nieruchomości w Skawinie  TRAS TYCHY SA KW 
20047,15813 ,17896,15631,1642,1462 . 
Hipoteka kaucyjna do kwoty 2.500.000 zł na nieruchomości znajdującej się w Szczecinie będącej własnością TRAS 
TYCHY S.A.KW 97751. 
Hipoteka kaucyjna do kwoty 1.840.000 zł na nieruchomości w Gdańsku TRAS TYCHY SA KW 70940.  
Przewłaszczenie na zabezpieczenie stanów magazynowych należących do Tras Tychy SA wg stanu z dn.29.02.2004 ze 
zobowiązaniem Tras Tychy SA do utrzymywania ich na poziomie o wartosci nie niższej niż 4 mln zł wraz z cesją praw 
z polisy ubezpieczeniowej na rzecz BOŚ SA.  
*3 
Weksle własne in blanco wraz z deklaracją wekslową opłacony do kwoty kredytu.  
Przewłaszczenie na zabezpieczenie stanów magazynowych należących do Tras Tychy SA wg stanu z dn.29.02.2004 ze 
zobowiązaniem Tras Tychy SA do utrzymywania ich na poziomie o wartosci nie niższej niż 4 mln zł wraz z cesją praw 
z polisy ubezpieczeniowej na rzecz BOŚ SA. 
 
 
Nota 21 

ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI 
FIRMY 

  
2004 rok bieżący 2003 rok poprzedni 

Stan na początek okresu       

a) zwiększenia (z tytułu)       
b) zmniejszenia (z tytułu)       

Stan ujemnej wartości firmy na koniec okresu   0 0 
 

INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE  
  

2004 rok bieżący 2003 rok poprzedni 

a) bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów       

    - długoterminowe (wg tytułów)       

    - krótkoterminowe (wg tytułów)       
b) rozliczenia międzyokresowe przychodów   514 3391 

    - długoterminowe (wg tytułów)       

    - krótkoterminowe (wg tytułów)   514 3391 
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       - niezrealizowane róznice kursowe       
       - otrzymane od kontrahentów zapłaty 
przyszłych świadczeń 

  514 3391 

       - opłaty sądowe       

Inne rozliczenia międzyokresowe, razem   514 3391 
 
 
Nota 22 

Sposób obliczenia wartości księgowej na 1 akcję w zł i EURO 

    -   wartość księgowa na 1 akcję w zł = kapitał własny (w tys. zł) / ilość akcji (w tys. szt.) 

        14 935 tys. zł / 6 448 tys. szt = 2,32 zł 

    -   wartość księgowa na 1 akcję w EURO = kapitał własny (w tys. EURO) / ilość akcji (w tys. szt.) 

       3.661 tys. EURO / 6 448tys. szt = - 0,57 EURO 

 

Sposób obliczenia rozwodnionej wartości księgowej na 1 akcję w zł i EURO 

    -   wartość księgowa na 1 akcję w zł = kapitał własny (w tys. zł) / rozwodniona ilość akcji (w tys. szt.) 

        14 935 tys. zł / 6 995 tys. szt = 2,14 zł 

    -   wartość księgowa na 1 akcję w EURO = kapitał własny (w tys. EURO) / rozwodniona ilość akcji (w tys. szt.) 

       3.661 tys. EURO / 6 995 tys. szt = - 0,52 EURO 
 
 
Nota 23 

NALEŻNOŚCI WARUNKOWE OD JEDNOSTEK 
POWIĄZANYCH (Z TYTUŁU) 

2004 rok bieżący 2003 rok poprzedni 

a) otrzymanych gwarancji i poręczeń, w tym:       
    - od jednostek zależnych       
    - od jednostek współzależnych       
    - od jednostek stowarzyszonych       
    - od znaczącego inwestora       
    - od jednostki dominującej       

b) pozostałe (z tytułu)       
        - w tym: od jednostek zależnych       
        - w tym: od jednostek współzależnych       

        - w tym: od jednostek stowarzyszonych       
        - w tym: od znaczącego inwestora       
        - w tym: od jednostki dominującej        
Należności warunkowe od jednostek 
powiązanych, razem   

    

 
ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWE NA RZECZ 
JEDNOSTEK POWIĄZANYCH (Z TYTUŁU) 

2004 rok bieżący 2003 rok poprzedni 

a) udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym:        
     - na rzecz jednostek zależnych       

     - na rzecz jednostek współzależnych       
     - na rzecz jednostek stowarzyszonych       
     - na rzecz znaczącego inwestora       

     - na rzecz jednostki dominującej       
b) pozostałe (z tytułu)       

        - w tym: na rzecz jednostek zależnych       
        - w tym: na rzecz jednostek współzależnych       
        - w tym: na rzecz jednostek 
stowarzyszonych       

        - w tym: na rzecz znaczącego inwestora       
        - w tym: na rzecz jednostki dominującej        
Zobowiązania warunkowe na rzecz jednostek 
powiązanych, razem   
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NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT 
 

Nota 24 
PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW 
(STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNOŚCI) 2004 rok bieżący 2003 rok poprzedni 

Sprzedaż okien PCV,drewno, Aluminium   30436 44960 
     - w tym: od jednostek powiązanych   727 0 
Sprzedaż systemu ECO     2549 
Sprzedaż parapetów     1021 
Sprzedaż usług - czynsze   3027   

Pozostała sprzedaż    2855 4306 
Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem 

  

36318 52836 

 - w tym: od jednostek powiązanych   5222 6186 

 
PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW 
(STRUKTURA TERYTORIALNA) 

2004 rok bieżący 2003 rok poprzedni 

a) kraj   36054 52490 
b) eksport   264 346 
    - w tym: od jednostek powiązanych   0 0 
Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem   36318 52836 

 - w tym: od jednostek powiązanych   5222 6186 

 
 
Nota 25 
PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I 
MATERIAŁÓW (STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE 
DZIAŁALNOŚCI) 

2004 rok bieżący 2003 rok poprzedni 

Przychody netto ze sprzedaży towarów i 
materiałów, razem   

18339 19984 

 - w tym: od jednostek powiązanych   9898 14462 

 
PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY 
TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA 
TERYTORIALNA)   

2004 rok bieżący 2003 rok poprzedni 

a) kraj   15996 19848 

    - w tym: od jednostek powiązanych   9898 14462 
b) eksport   2343 136 
    - w tym: od jednostek powiązanych       
Przychody netto ze sprzedaży towarów i 
materiałów, razem 

  18339 19984 

 - w tym: od jednostek powiązanych   9898 14462 

 
Nota 26 

KOSZTY WEDŁUG RODZAJU 
  

2004 rok bieżący 2003 rok poprzedni 

a) amortyzacja   2435 2416 

b)  zużycie materiałów i energii   22217 31134 

c) usługi obce   6009 13347 

d) podatki i opłaty   654 642 

e) wynagrodzenia   4658 5743 

f) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia    938 1155 

g) pozostałe koszty rodzajowe (z tytułu)   579 404 

    - reprezentacja i reklama   36 47 

    - podróże służbowe   132 111 

    - usługi bankowe   101 87 

    - ubezpieczenia majątkowe   98 108 
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    - inne   212 51 

Koszty według rodzaju, razem   37490 54841 

Zmiana stanu zapasów, produktów i rozliczeń międzyokresowych   2104 644 
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 
(wielkość ujemna) 

  191 2885 

Koszty sprzedaży (wielkość ujemna)   3468 9497 

Koszty ogólnego zarządu (wielkość ujemna)   6589 7936 

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów   29728 35167 

 
 
Nota 27 

INNE PRZYCHODY OPERACYJNE 
  

2004 rok bieżący 2003 rok poprzedni 

a) rozwiązane rezerwy (z tytułu)   278 902 

   - rozwiązana rezerwa na należności   278 712 

   - rozwiązana rezerwa na zapasy      190 

b) pozostałe, w tym:   362 288 

   - sprzedaż wierzytelności   266   

   - opłaty sądowe   2   

   - różnice inwentaryzacyjne   55   

   - inne   39 288 

Inne przychody operacyjne, razem   640 1190 
 
 
Nota 28 

INNE KOSZTY OPERACYJNE 
  

2004 rok bieżący 2003 rok poprzedni 

a) utworzone rezerwy (z tytułu)   0 0 

   - na roszczenia i należności       

  - na zapasy       

b) pozostałe, w tym:   1054 293 

   - różnice inwentaryzacyjne   47 2 

   - odpisane należności   507 3 

    - opłaty sądowe   260 175 

    - odszkodowania i kary   66 53 

    - inne   174 60 

Inne koszty operacyjne, razem   1054 293 
 
 
Nota 29 
PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU DYWIDEND I 
UDZIAŁÓW W ZYSKACH  

2004 rok bieżący 2003 rok poprzedni 

a) od jednostek powiązanych, w tym:       
    - od jednostek zależnych       
    - od jednostek współzależnych       
    - od jednostek stowarzyszonych       

    - od znaczącego inwestora       

    - od jednostki dominującej       

b) od pozostałych jednostek       

Przychody finansowe z tytułu dywidend i udziałów w zyskach, razem 0 0 

 

PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK 
  

2004 rok bieżący 2003 rok poprzedni 

a) z tytułu udzielonych pożyczek   85 37 
    - od jednostek powiązanych, w tym:   85 37 
       - od jednostek zależnych   85 37 

       - od jednostek współzależnych       
       - od jednostek stowarzyszonych       
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       - od znaczącego inwestora       

       - od jednostki dominującej       

    - od pozostałych jednostek       
b) pozostałe odsetki    229 446 
    - od jednostek powiązanych, w tym:       

       - od jednostek zależnych       

       - od jednostek współzależnych       

       - od jednostek stowarzyszonych       

       - od znaczącego inwestora       
       - od jednostki dominującej       

    - od pozostałych jednostek   229 446 

Przychody finansowe z tytułu odsetek, razem   314 483 

 

INNE PRZYCHODY FINANSOWE 
  

2004 rok bieżący 2003 rok poprzedni 

a) dodatnie różnice kursowe    56 10 

     - zrealizowane   33 9 

     - niezrealizowane       23 1 

b) rozwiązane rezerwy (z tytułu)       

   -       

c) pozostałe, w tym:   0 4 

   -inne     4 

Inne przychody finansowe, razem   56 14 
 
 
Nota 30 

KOSZTY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK 
  

2004 rok bieżący 2003 rok poprzedni 

a) od kredytów i pożyczek   1373 1837 

    - dla jednostek powiązanych, w tym:       

       - dla jednostek zależnych       

       - dla jednostek współzależnych       

       - dla jednostek stowarzyszonych       

       - dla znaczącego inwestora       

       - dla jednostki dominującej       

    - dla innych jednostek   1373 1837 

b) pozostałe odsetki   1198 741 

    - dla jednostek powiązanych, w tym:       

       - dla jednostek zależnych       

       - dla jednostek współzależnych       

       - dla jednostek stowarzyszonych       

       - dla znaczącego inwestora       

       - dla jednostki dominującej       

    - dla innych jednostek   1198 741 

Koszty finansowe z tytułu odsetek, razem   2571 2578 
 

INNE KOSZTY FINANSOWE 
  

2004 rok bieżący 2003 rok poprzedni 

a) ujemne różnice kursowe    123 145 

     - zrealizowane   58 37 

     - niezrealizowane       65 108 

b) utworzone rezerwy (z tytułu)   0 126 

   - odsetki od należności     126 

c) pozostałe, w tym:   1417 761 

   - koszty organizacji i podwyższenia kapitału   404 409 

   -  emisja obligacji  -dodatkowa premia   348 348 

   - odpis aktualizacyjny udziały w jednostkach powiązanych   638   
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   - inne   27 4 

Inne koszty finansowe, razem   1540 1032 
 
Nota 31 
Tras Tychy S.A. W dniu 29.12.2004 sprzedała wszystkie swoje udziały w spółce zależnej (100% udziałów) System 
Tychy Sp. z o.o. za 1 tys. zł. W chwili sprzedaży wartość wartosć bilansowa wynosiła 0, ( cena nabycia 4 tys. zł. plus 
utworzony w trakcie roku odpis aktualizacyjny w wysokości 4 tys. zł.). 
 
 
Nota 32 

ZYSKI NADZWYCZAJNE 
  

2004 rok bieżący 2003 rok poprzedni 

a) losowe   35 5 

b) pozostałe (wg tytułów)       

Zyski nadzwyczajne, razem   35 5 
 
Nota 33 

STRATY NADZWYCZAJNE 
  

2004 rok bieżący 2003 rok poprzedni 

a) losowe   36 6 
b) pozostałe (wg tytułów)   1700   

    - rezerwa na restrukturyzację    1700   

Straty nadzwyczajne, razem   1736 6 

 
 
Nota 34 

PODATEK DOCHODOWY BIEŻĄCY 
  

2004 rok bieżący 2003 rok poprzedni 

1. Zysk (strata) brutto   -17993 135 

2. Różnice pomiędzy zyskiem (stratą) brutto a podstawą opodatkowania 
podatkiem dochodowym (wg tytułów) 14798 206 

A. - wyłączenia z przychodów do podatkowania:   -277 -661 
                       - naliczone odsetki dla kontrahentów   -226 -238 

                       - różnice kursowe do wyceny bilansowej   -23 -3 
                       - naliczone koszty sądowe     -75 
                       - naliczone kary     -50 
                       - różnice inwentaryzacyjne     -5 
                       - rozwiązanie rezerwy nie zaliczonej uprzednio do 
kosztów podatkowych   -28 -290 
B. - zwiększenie przychodów podatkowych:   16 240 
                       - otrzymane odsetki z okresów poprzednich   16 259 
                       - zapłacone odsetki z okresów poprzednich     -19 
C. - koszty nie stanowiące kosztu uzyskania przychodu, w tym:   15059 1107 
                       - utworzone odpisy aktualizujące nalezności od 
kontrahentów   7015 297 
                       - odpis aktualizujący wartość inwestycji 
długoterminowych   2000   
                       - utworzone rezerwy na restrukturyzację   1700   
                       - wyłączenie kosztów podatkowych lat poprzednich   1545   
                       - przecena zapasów   1079   
                       - odpis aktualizujący wartość aktywów finansowych 
(udziałów)    638   
                       - naliczona premia od obligacji   348 412 
                       - naliczone odsetki    253   
                       - opłaty z tytułu pełnienie funkcji animatora emitenta 
dla domu maklerskiego   166 79 
                       - PFRON    94 121 
                       - różnice kursowe bilansowe   81 121 
                       - spisane przedawnione należności   55   

                       - odsetki budżetowe   30 17 
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                       - ubezp. Sam. I amortyzacja pow. 20 tys. euro i 
użytkowanie wieczyste   10 17 
                       - koszty poniesione na członków Rady Nadzorczej   6 8 
                       - kary, odszkodowania, darowizny   6 27 

                       - opłaty z tytułu nieprzestrzegania ochrony środowiska   2   
                       - nie odliczony Vat z faktur   2   
                       - pozostałe tytuły   29 8 
D. - zwiększenie kosztów podatkowych z tytułu:     259 
                         - zapłacone odsetki z poprzednich okresów     259 
3. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym    -3195 341 

4. Podatek dochodowy według stawki  19 %     92 
5. Zwiększenia, zaniechania, zwolnienia, odliczenia i obniżki podatku     

6. Podatek dochodowy bieżący ujęty (wykazany) w deklaracji 
podatkowej okresu, w tym:   0 92 
    - wykazany w rachunku zysków i strat     92 
    - dotyczący pozycji, które zmniejszyły lub zwiększyły kapitał własny     

    - dotyczący pozycji, które zmniejszyły lub zwiększyły wartość 
firmy lub ujemną wartość firmy       
 

PODATEK DOCHODOWY ODROCZONY, WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW 
I STRAT: 

2004 rok 
bieżący 

2003 rok 
poprzedni 

 - zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu powstania i odwrócenia się różnic przejściowych    -66 -91 

 - zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu zmiany stawek podatkowych       

 - zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu z poprzednio nieujętej straty podatkowej, ulgi 
podatkowej lub różnicy  przejściowej poprzedniego okresu     

 - zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu odpisania aktywów z tytułu odroczonego podatku 
dochodowego lub braku możliwości wykorzystania rezerwy na odroczony podatek 
dochodowy     
 - inne składniki podatku odroczonego (wg tytułów)       
     -       
     ...       
Podatek dochodowy odroczony, razem   -66 -91 
 

ŁĄCZNA KWOTA PODATKU ODROCZONEGO 
  

2004 rok bieżący 2003 rok poprzedni 

 - ujętego w kapitale własnym       
 - ujętego w wartości firmy lub ujemnej wartości firmy       
 

PODATEK DOCHODOWY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW 
I STRAT DOTYCZĄCY: 

2004 rok bieżący 2003 rok poprzedni 

 - działalności zaniechanej       

 - wyniku na operacjach nadzwyczajnych       
 
 
Nota 35 

POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU 
(ZWIĘKSZENIA STRATY), Z TYTUŁU: 

2004 rok bieżący 2003 rok poprzedni 

   -       
   ...       

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty), razem     
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Nota 36 

UDZIAŁ W ZYSKACH (STRATACH) NETTO JEDNOSTEK 
PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANYCH METODĄ PRAW 
WŁASNOŚCI, W TYM: 

2004    
rok 

bieżący 

2003               
rok 

poprzedni 

 - odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych       

 - odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych       

 - odpis różnicy w wycenie aktywów netto       
 
Pozycja "Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności"  
wykazywana w sprawozdaniu finansowym w przypadku zastosowania metody praw własności do wyceny udziałów 
lub akcji w jednostkach podporządkowanych 
 
Nota 37 
Należy przedstawić sposób podziału zysku lub pokrycia straty za prezentowane lata obrotowe, a w przypadku 
niezakończonego roku obrotowego - propozycję podziału zysku lub pokrycia straty, ujawniając, odpowiednie dla 
ustalenia wielkości zysku lub straty, dane liczbowe 
 
Stratę za rok 2004 w wysokości 17.927 proponuje się pokryć z kapitału zapasowego. 
 
Nota 38 
Należy przedstawić dodatkowe dane objaśniające sposób obliczenia zysku (straty) na jedną akcję zwykłą oraz 
rozwodnionego zysku (straty) na jedną akcję zwykłą z uwzględnieniem podziału na wszystkie rodzaje akcji zwykłych, 
które różnią się między sobą prawem udziału w zysku netto danego okresu. 
 
a) Wybrane pozycje rachunku zysków i strat za 12 m-cy 2004 przeliczono na EURO wg kursu będącego średnią 

arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez Prezesa NBP z ostatnich dni 12 miesięcy 2004 roku: 
 

        Sposób: 

        Styczeń       31.01.2004      4,7614 

        Luty            28.02.2004      4,8746 

        Marzec        31.03.2004      4,7455 

        Kwiecień     30.04.2004      4,8122 

        Maj             31.05.2004      4,6509 

        Czerwiec     30.06.2004      4,5422 

Lipiec          31.07.2004      4,3759 

Sierpień       31.08.2004      4,4465 

Wrzesień     30.09.2004      4,3832 

Październik 31.10.2004      4,3316 

Listopad      30.11.2004      4,2150 

       Grudzień      31.12.2004      4,0790 

 

        Suma                              54,2184 : 12 = 4,5182 PLN (kurs średni za 12 miesięcy 2004 roku) 

 

b) Zysk/Strata zanualizowany za ostatnie 12 miesięcy: 
Strata za 2004                                    17.927   tys. PLN 

c) Strata na jedną akcję zwykłą w zł = zysk netto zanualizowany w tys. PLN / średnioważona liczba akcji za ostatnie 
12 miesięcy w tys. szt. =   -17.927 tys. PLN / 6.448 tys. szt. akcji =  - 2,78 PLN/akcję. 

d) Rozwodniona strata na jedną akcję zwykłą w zł + zysk netto zanualizowany w tys PLN / średnioważona 
rozwodniona liczba akcji w tys. szt. =   -17.927 tys. PLN / 6.448 tys. szt. akcji =  - 2,78 PLN/akcję  

e) Strata na jedną akcję zwykłą w EURO = Strata na jedną akcję zwykłą w PLN : kurs średni EURO za ostatnie 12 
m-cy =     -2,78 : 4,5182 =   - 0,62 EURO/akcję. 

f) Rozwodniona strata na jedną akcję zwykłą w EURO = Rozwodniona strata na jedną akcję zwykłą w PLN : kurs 
średni EURO za ostatnie 12 m-cy =     -2,78 : 4,5182 =   - 0,62 EURO/akcję  
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NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH 
 

PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z 
DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (metoda pośrednia) 

2004    
rok 

bieżący 

2003               
rok 

poprzedni 
I. Zysk (strata) netto     

II. Korekty razem     

      1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych 
metodą praw własności 

    

      2. Amortyzacja     
      3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych     
      4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)     
      5. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej     
      6. Zmiana stanu rezerw     
      7. Zmiana stanu zapasów     
      8. Zmiana stanu należności     

      9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z 
wyjątkiem pożyczek i  kredytów 

  

  
     10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych     
     11. Inne korekty     
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)     
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B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE 
 

Środki pieniężne wykazane w rachunku przepływów 
finansowych   
stan na:                                 31.12.2004 31.12.2003 

Środki w kasie                                            177 177   
Środki w banku                     375                       771 
Środki w drodze                       21                       330 
lokaty do 3 mc                                                  0 0 
razem                                     573       1 278 
 
UDZIAŁY LUB AKCJE W POZOSTAŁYCH JEDNOSTKACH  

L.p. 

a b c d e f g h i 

nazwa 
(firma) 

jednostki, ze 
wskazaniem 

formy 
prawnej 

siedziba 
przedmiot 
przedsię -      
biorstwa 

wartość 
bilansowa 
udziałów 
/ akcji 

kapitał własny 
jednostki, w 

tym: 
% 

posiadanego 
kapitału 
zakłado-    
wego 

udział w 
ogólnej 
liczbie 

głosów na 
walnym 

zgromadze-   
niu 

nieopłacona 
przez 

emitenta 
wartość 

udziałów / 
akcji  

otrzymane 
lub 

należne 
dywidendy 
za ostatni 

rok 
obrotowy 

  
 - kapitał 
zakładowy 

                      
...                     

 

KAPITAŁ ZAKŁADOWY (STRUKTURA)           

Seria / emisja Rodzaj akcji 
Rodzaj 

uprzywilejowania 
akcji 

Rodzaj 
ograniczenia 
praw do 
akcji 

Liczba 
akcji 

Wartość serii 
/ emisji wg 
wartości 

nominalnej 

Sposób 
pokrycia 
kapitału 

Data 
rejestracji 

Prawo do 
dywidendy 
(od daty) 

A na okaziciela - - 60000 120000 gotówka 07.05.97 01.01.1998 
B na okaziciela - - 1090000 2180000 gotówka 24.11.98 01.01.1999 

C na okaziciela - - 700000 1400000 gotówka 26.05.99 01.01.1999 
D na okaziciela - - 568184 1136368 gotówka 06.07.01 01.01.2000 
E na okaziciela - - 2418184 4836368 gotówka 03.08.03 01.01.2003 
G na okaziciela - - 1612122 3224244 gotówka 29.10.04 01.01.2004 
Liczba akcji 
razem       6448490         
Kapitał 
zakładowy, 
razem         12896980      

Wartość nominalna jednej akcji =2.zł           
 

AKCJE (UDZIAŁY) WŁASNE 

Liczba Wartość wg ceny nabycia Wartość bilansowa Cel nabycia  Przeznaczenie 
          
...         
 
 

W dodatkowych notach objaśniających do sprawozdania finansowego i odpowiednio 
danych porównywalnych należy przedstawić: 

 
1. Informacje o instrumentach finansowych  
1.1. W odniesieniu wszystkich aktywów i zobowiązań finansowych należy przedstawić instrumenty finansowe z 

podziałem na:  
a) aktywa finansowe przeznaczone do obrotu        
Nie dotyczy 
b) zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu 
Nie dotyczy 
c) pożyczki udzielone i należności własne  
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Nie dotyczy 
d) aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności 
Obligacje zamienne na akcje serii E 
e) aktywa finansowe dostępne do sprzedaży 
Nie dotyczy 
 
- przedstawiając stan na początek okresu, zwiększenia i zmniejszenia, ze wskazaniem tytułów, oraz stan na koniec 
okresu, z uwzględnieniem podziału na poszczególne grupy aktywów i zobowiązań, według podziału przyjętego w 
bilansie 
 
dane w tys. zł. 
LP 
 

Nazwa instrumentu Stan na początek 
okresu 

Zwiększenia Zmniejszenie Stan na koniec 
okresu 

1 Pożyczki udzielone 520 2.555 520 2 555 
2 Obligacje własne 8 200   8 200 
 
 
1.2. Ponadto odnośnie wszystkich aktywów i zobowiązań finansowych, w podziale odpowiednio według kategorii 
instrumentów finansowych, określonych w pkt 1.1., oraz z uwzględnieniem podziału na grupy (klasy) aktywów i 
zobowiązań finansowych:  
 
1.2.1. Należy zamieścić: 
a) podstawową charakterystykę, ilość i wartość instrumentów finansowych, w tym opis istotnych warunków i 
terminów, które mogą wpłynąć na wielkość, rozkład w czasie oraz pewność przyszłych przepływów pieniężnych, a w 
odniesieniu do instrumentów pochodnych w szczególności: 
- zakres i charakter instrumentu 
- cel nabywania lub wystawiania instrumentu - np. zabezpieczenie 
- kwotę (wielkość) będącą podstawą obliczenia przyszłych płatności 
- sumę i termin przyszłych przychodów lub płatności kasowych 
- termin ustalania cen, zapadalności, wygaśnięcia lub wykonania instrumentu 
- możliwości wcześniejszego rozliczenia - okres lub dzień - jeśli istnieją 
- cenę lub przedział cen realizacji instrumentu 
- możliwości wymiany lub zamiany na inny składnik aktywów lub pasywów 
- ustaloną stopę lub kwotę odsetek, dywidendy lub innych przychodów oraz terminu ich płatność 
- dodatkowe zabezpieczenia związane z tym instrumentem, przyjęte lub złożone 
- w/w informacji również dla instrumentu, na który dany instrument może być zamieniony 
- inne warunki towarzyszące danemu instrumentowi 
- rodzaj ryzyka związanego z instrumentem 
- sumę istniejących zobowiązań z tytułu zajętych pozycji w instrumentach 
 
 
Ad. Lp. 1 Pożyczki udzielone 
a) Pożyczka dla podmiotu powiązanego Monto Tras Sp. z o.o. ( udział w kapitale 70,2,5%) w wysokości 520 tys. zł. 

Pożyczka udzielona we wrześniu 2002 roku. Termin spłaty: do 30.09.2004 roku 100 tys zł, do 31.10.2004 roku 200 
tys. zł, do 30.11.2004 roku 253 tys. zł. Pożyczka oprocentowana w wysokości 3M WIBOR + 1,5 %. W grudniu 
2004 roku nastąpiło podniesienie kapitału poprzez konwersję pożyczki na udziały w firmie Monto tras sp. z o.o..  

b) Pożyczka dla podmiotu powiązanego Intur KFS Sp. z o.o. ( udział w kapitale 71,52%) w wysokości 2,500 tys. zł. 
Pożyczka udzielona w październiku 2004 roku. Termin spłaty: do 30.06.2005 roku. Pożyczka oprocentowana w 
wysokości 3M WIBOR + 2 %.  

 
Ad. Lp. 2 Obligacje zwykłe na okaziciela zamienne na akcje serii E.  
Obligacje wyemitowane w dwóch transzach ( A i B) po 410 sztuk każda o wartości nominalnej 10.000 zł każda. 
Obligacje oprocentowane są na 7,5% w skali roku, odsetki wypłacane są okresach półrocznych. Termin wykupu 
obligacji serii A 23.07.2007, serii B 20.08.2007 roku.  
Obligatariusze mogą zamienić obligacje na akcje serii E, cena konwersji 16 zł za 1 akcję. W przypadku zamiany 
całości wyemitowanych obligacji na akcje serii E, Obligatariusze otrzymają 512.500 szt akcji.  
Dodatkowo obligatariuszom przysługuje premia za wykupione obligacje uzależniona od terminu i sposobu wykupu 
obligacji od emitenta, i tak: 
Ostateczny wykup - następuje w terminie wykupu obligacji, wykup obligacji następuje poprzez zapłatę kwoty 
pieniężnej w wysokości wartości nominalnej obligacji powiększonej o premię w wysokości 25 % wartości nominalnej 
obligacji, uwzględniającą odsetki należne za ostatni okres odsetkowy.  
Wcześniejszy wykup – następuje w przypadku naruszenia warunków emisji obligacji przez emitenta ( szczegółowy 
wykaz naruszeń znajduje się w pkt 14 prospektu emisyjnego obligacji zamiennych na akcje Tras Tychy S.A.). Wykup 
obligacji następuje poprzez zapłatę kwoty pieniężnej w wysokości wartości nominalnej obligacji powiększonej o 
premię w wysokości 20 % wartości nominalnej obligacji (jeżeli wcześniejszy wykup nastąpi przed upływem trzech lat 
od daty przydziału obligacji) lub 29% wartości nominalnej obligacji (jeżeli wcześniejszy wykup nastąpi po upływie 
trzech lat od daty przydziału obligacji) uwzględniającą odsetki należne za ostatni okres odsetkowy.  
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Przedterminowy wykup – następuje w drodze wykupu obligacji przed terminem wykupu przez emitenta. Wykup 
obligacji następuje poprzez zapłatę kwoty pieniężnej w wysokości wartości nominalnej obligacji powiększonej o 
premię w wysokości 24 % wartości nominalnej obligacji, uwzględniającą odsetki należne za niepełny okres odsetkowy 
Obligacje są niezabezpieczone, notowane na rynku obligacji GPW.  
 
b) opis metod i istotnych założeń przyjętych do ustalania wartości godziwej aktywów i zobowiązań finansowych 
wycenianych w takiej wartości 
Nie dotyczy 
 
c) opis sposobu ujmowania skutków przeszacowania aktywów finansowych zaliczonych do kategorii dostępnych do 
sprzedaży, tj. czy odnosi się je do przychodów lub kosztów finansowych, czy też do kapitału z aktualizacji wyceny, jak 
również kwoty odniesione na ten kapitał lub z niego odpisane 
Nie dotyczy 
 
d) objaśnienie przyjętych zasad wprowadzania do ksiąg rachunkowych instrumentów finansowych nabytych na 
rynku regulowanym 
Nie dotyczy 
 
e) informacje na temat obciążenia ryzykiem stopy procentowej, a w szczególności informację o: 
- wcześniej przypadającym terminie wykupu lub wynikającym z umowy terminie przeszacowania wartości 
- efektywnej stopie procentowej, jeżeli jej ustalenie jest zasadne 
Nie dotyczy 
 
f) informacje na temat obciążenia ryzykiem kredytowym, a w szczególności informację o: 
- szacowanej maksymalnej kwocie straty na jaką jednostka jest narażona, bez uwzględniania wartości godziwej 
jakichkolwiek przyjętych lub poczynionych zabezpieczeń, w przypadku gdyby wierzyciel nie wywiązał się ze 
świadczenia 
- koncentracji ryzyka kredytowego  
Nie dotyczy 
 
1.2.2. Odnośnie aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży lub przeznaczonych do obrotu, wycenianych w 
wysokości skorygowanej ceny nabycia, jeżeli brak jest możliwości wiarygodnego zmierzenia wartości godziwej tych 
aktywów, należy wskazać wartość bilansową, przyczyny, dla których nie można wiarygodnie ustalić wartości godziwej 
tych aktywów, a także – o ile to możliwe – określić granice przedziału, w którym wartość godziwa tych instrumentów 
może się zawierać  
Nie dotyczy 
 
1.2.3. Odnośnie aktywów i zobowiązań finansowych, których nie wycenia się w wartości godziwej należy zamieścić: 
a) dane o ich wartości godziwej; jeżeli z uzasadnionych przyczyn wartość godziwa takich aktywów lub zobowiązań nie 
została ustalona, to należy ten fakt ujawnić i podać podstawową charakterystykę instrumentów finansowych, które w 
innym przypadku byłyby wyceniane po cenie ustalonej na aktywnym regulowanym rynku, na którym następuje 
publiczny obrót instrumentami finansowymi, informacje zaś o tej cenie są ogólnie dostępne 
Nie dotyczy 
 
b) w przypadku gdy wartość godziwa aktywów i zobowiązań finansowych jest niższa od ich wartości bilansowej - 
wartość bilansową i wartość godziwą danego składnika lub grupy składników, przyczyny zaniechania odpisów 
aktualizujących ich wartość bilansową oraz uzasadnienie przekonania o możliwości odzyskania wykazanej wartości w 
pełnej kwocie 
Nie dotyczy 
 
1.2.4. W przypadku umowy, w wyniku której aktywa finansowe przekształca się w papiery wartościowe lub umowy 
odkupu, to odrębnie dla każdej transakcji należy przedstawić: 
 
a) charakter i wielkość zawartych transakcji, w tym opis przyjętych lub udzielonych gwarancji i zabezpieczeń, dane 
przyjęte do wyliczenia wartości godziwej przychodów odsetkowych związanych z umowami zawartymi w danym 
okresie oraz transakcjami zawartymi w okresach poprzednich, zarówno zakończonymi jak i nie zakończonymi w 
danym okresie 
Nie dotyczy 
 
b) informację o aktywach finansowych wyłączonych z ksiąg rachunkowych  
Nie dotyczy 
 
1.2.5. W przypadku przekwalifikowania aktywów finansowych wycenianych w wartości godziwej do aktywów 
wycenianych w skorygowanej cenie nabycia, należy podać powody  zmiany zasad wyceny 
Nie dotyczy 
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1.2.6. W przypadku gdy dokonano odpisów aktualizujących z tytułu trwałej utraty wartości aktywów finansowych 
albo w związku z ustaniem przyczyny, dla której dokonano takich odpisów, zwiększono wartość składnika aktywów, 
należy podać kwoty odpisów obniżających i zwiększających wartość aktywów finansowych  
Nie dotyczy 
 
1.2.7. Odnośnie dłużnych instrumentów finansowych, pożyczek udzielonych lub należności własnych należy podać 
przychody z odsetek wyliczone za pomocą stóp procentowych wynikających z zawartych kontraktów, z podziałem na 
kategorie aktywów, których odsetki te dotyczą, przy czym osobno należy wykazać odsetki naliczone i zrealizowane w 
danym okresie oraz odsetki naliczone, lecz niezrealizowane. Odsetki niezrealizowane należy wykazać z podziałem 
według terminów zapłaty: 
- do 3 miesięcy 
- powyżej 3 do 12 miesięcy 
- powyżej 12 miesięcy 
 Nie dotyczy 
 
1.2.8. Odnośnie dokonanych odpisów aktualizujących wartość pożyczek udzielonych lub należności własnych z tytułu 
trwałej utraty ich wartości należy podać naliczone od tych wierzytelności odsetki, które nie zostały zrealizowane  
Nie dotyczy 
 
1.2.9. Odnośnie zobowiązań finansowych należy podać koszty z tytułu odsetek od tych zobowiązań, wyliczonych za 
pomocą stóp procentowych wynikających z zawartych kontraktów, z podziałem na koszty odsetek związane ze 
zobowiązaniami zaliczonymi do przeznaczonych do obrotu, pozostałymi krótkoterminowymi zobowiązaniami 
finansowymi oraz długoterminowymi zobowiązaniami finansowymi; koszty odsetek naliczone i zrealizowane w danym 
okresie należy wykazać odrębnie od kosztów odsetek naliczonych lecz niezrealizowanych. Odsetki niezrealizowane 
należy wykazać z podziałem według terminów zapłaty: 
- do 3 miesięcy 
- powyżej 3 do 12 miesięcy 
- powyżej 12 miesięcy 
Nie dotyczy 
 
1.2.10. Należy podać informacje dotyczące celów i zasad zarządzania ryzykiem finansowym, z uwzględnieniem 
podziału na zabezpieczanie wartości godziwej, zabezpieczanie przepływów pieniężnych oraz zabezpieczanie udziałów 
w aktywach netto jednostek zagranicznych, a ponadto informacje obejmujące co najmniej:  
a) opis rodzaju zabezpieczeń 
b) opis instrumentu zabezpieczającego oraz jego wartość godziwą  
c) charakterystykę zabezpieczanego rodzaju ryzyka  
Nie dotyczy 
 
1.2.11. W przypadku zabezpieczenia planowanej transakcji lub uprawdopodobnionego przyszłego zobowiązania 
należy podać informacje dotyczące celów i zasad zarządzania ryzykiem finansowym, z uwzględnieniem podziału na 
zabezpieczanie podstawowych rodzajów planowanych transakcji lub uprawdopodobnionych przyszłych zobowiązań, 
a ponadto informacje obejmujące co najmniej:  
a) opis zabezpieczanej pozycji, w tym przewidywany okres do zajścia planowanej transakcji lub powstania przyszłego 
zobowiązania 
b) opis zastosowanych instrumentów zabezpieczających 
c) kwoty wszelkich odroczonych lub nie naliczonych zysków lub strat i przewidywany termin uznania ich za 
przychody lub koszty finansowe 
Nie dotyczy 
 
1.2.12. Jeżeli zyski lub straty z wyceny instrumentów zabezpieczających, zarówno będących pochodnymi 
instrumentami finansowymi, jak i aktywami lub zobowiązaniami o innym charakterze, w przypadku zabezpieczania 
przepływów pieniężnych, zostały odniesione na kapitał z aktualizacji wyceny, należy podać: 
a) kwoty odpisów zwiększających i zmniejszających kapitał z aktualizacji wyceny 
b) kwoty odpisane z kapitału z aktualizacji wyceny i zaliczone do przychodów lub kosztów finansowych 
c)  kwoty odpisane z kapitału z aktualizacji wyceny i dodane do ceny nabycia lub inaczej ustalonej wartości 

początkowej na dzień wprowadzenia do ksiąg rachunkowych składnika aktywów lub zobowiązań, który do tego 
dnia był objęty 

d) planowaną transakcją lub stanowił uprawdopodobnione przyszłe zobowiązanie poddane zabezpieczeniu 
Nie dotyczy 
 
 
2. Dane o pozycjach pozabilansowych, w szczególności zobowiązaniach warunkowych, w tym również udzielonych 
przez emitenta gwarancjach i poręczeniach (także wekslowych), z wyodrębnieniem udzielonych na rzecz jednostek 
powiązanych 

 
Hipoteka na nieruchomości w wys. 1 000 tys. zł , lokal w Warszawie. Poręczenie dla VBH Warszawa.  
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3. Dane dotyczące zobowiązań wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania 
prawa własności budynków i budowli. 
Nie dotyczy 
 
4. Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w danym okresie lub przewidzianej do 
zaniechania w następnym okresie. 
Nie dotyczy 
 
5. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, środków trwałych na własne potrzeby.  
 
Nie wytworzono 
 
6. Poniesione nakłady inwestycyjne oraz planowane w okresie najbliższych 12 miesięcy od dnia bilansowego nakłady 
inwestycyjne, w tym na nie finansowe aktywa trwałe; odrębnie należy wykazać poniesione i planowane nakłady na 
ochronę środowiska naturalnego 

 
W roku 2004 wydatki inwestycyjne poniesione przez Spółkę wyniosły 1 061 tys. zł i dotyczyły: 
- zakup urządzeń technicznych i maszyn           196 tys. zł 
- środki transportu                                               235 tys. zł 
- budynki i lokale                                                597 tys. zł 
- wydatki na wartości niematerialne i prawne      33 tys. zł 
W roku 2005 Spółka nie planuje wydatków inwestycyjnych. 
 
7.1. Informacje o transakcjach emitenta  z podmiotami powiązanymi, dotyczących przeniesienia praw i zobowiązań  
Nie dotyczy 
 
 7.2. Dane liczbowe, dotyczące jednostek powiązanych, o: 
 
a) wzajemnych należnościach i zobowiązaniach 
stan na 31.12.2004 dane w tys. zł. 
Nazwa jednostki powiązanej Należności Zobowiązania 
Intur Kfs Sp. z o.o. 2 884  
Monto-Tras Sp. z o.o. 63  
Ekowiknoplast 56  
Wexel Sp. z o.  5 
Razem 3.003 5 
 
b) kosztach i przychodach z wzajemnych transakcji 
stan na 31.12.2004 dane w tys. zł. 
Nazwa jednostki powiązanej Sprzedaż Koszty Sprzedaży 
Intur Kfs Sp. z o.o. 1.955 1.834 
W tym odsetki 70  
Monto-Tras Sp. z o.o. 88 80 
W tym odsetki 41 0 
Ekowiknoplast 0 0 
Razem 2.043 1.914 
 
c) inne dane, niezbędne do sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego 
stan na 31.12.2004 dane w tys. zł. 
Nazwa jednostki powiązanej Udział % w kap. zakładowym Wartość bilansowa udziałów 
Intur Kfs Sp. z o.o.        71,52 3 466 
Monto-Tras Sp. z o.o.      93,3 625 
Ekowiknoplast    50   0 
Wexel Sp. z o.   50   0 
Razem - 4.091 
 
 
8. Informacje o wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji, w tym: 
a) nazwie, zakresie działalności wspólnego przedsięwzięcia 
b) procentowym udziale 
c) części wspólnie kontrolowanych rzeczowych składników aktywów trwałych, wartości niematerialnych i prawnych 
d) zobowiązaniach zaciągniętych na potrzeby przedsięwzięcia lub zakupu używanych rzeczowych składników 
aktywów  trwałych 
e) części zobowiązań wspólnie zaciągniętych 
f) przychodach uzyskanych ze wspólnego przedsięwzięcia i kosztach z nimi związanych 
g) zobowiązaniach warunkowych i inwestycyjnych dotyczących wspólnego przedsięwzięcia 
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Nie dotyczy 
 
9. Informacje o przeciętnym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe 
 
Przeciętne zatrudnienie w 2004 roku wyniosło 168 osób z tego: 
- pracownicy umysłowi      59 osób 
- pracownicy fizyczni       109 osób 
 
 
10. Informacje o łącznej wartości wynagrodzeń i nagród (w pieniądzu i w naturze), wypłaconych lub należnych, 
odrębnie dla osób zarządzających i nadzorujących emitenta w przedsiębiorstwie emitenta, bez względu na to, czy były 
one zaliczane w koszty, czy też wynikały z podziału zysku, a w przypadku, gdy emitentem  jest jednostka  dominująca 
lub znaczący inwestor - oddzielnie informacje o wartości wynagrodzeń i nagród otrzymanych z tytułu pełnienia 
funkcji we władzach jednostek zależnych, współzależnych i stowarzyszonych (dla każdej grupy osobno)  

 
Wysokość wynagrodzeń dla osób zarządzających wypłaconych lub należnych w Tras Tychy S.A. za rok 2004: 
1. Marszalik Tadeusz   107,8 tys. zł. 
2. Birgiel Matylda   164,0 tys. zł. 
3. Dybczyk Sławomir  165,7 tys. zł. 
4. Gregorczuk Cezary    34,7 tys. zł. 
5. Mazur Jan       3,0 tys. zł. 
 
 
Wysokość wynagrodzeń wypłaconych lub należnych dla osób zarządzających Tras Tychy S.A. z tytułu pełnienia 
funkcji we władzach spółek zależnych za rok 2004: 
1. Marszalik Tadeusz   24,0 tys. zł. 
2. Birgiel Matylda     9,3 tys. zł. 
 
 
 
Wysokość wynagrodzeń dla osób nadzorujących wypłaconych lub należnych w Tras Tychy S.A. za rok 2004: 
1. Marszalik Tadeusz   11,0 tys. zł. 
2. Bauc Jarosław    23,0 tys. zł. 
3. Drop Henryk    14,0 tys. zł. 
4. Gębuś Waldemar  13,8 tys. zł. 
5. Abratański Rafał   31,0 tys. zł. 
6. Leszczyński Grzegorz   13,0 tys. zł. 
 
Szczegółowy wykaz stanowisk oraz okresów zatrudnienia podano we wprowadzeniu do sprawozdania finansowego 
w punkcie c1.  
 
11. Informacje o wartości niespłaconych zaliczek, kredytów, pożyczek, gwarancji, poręczeń lub innych umów 
zobowiązujących do świadczeń na rzecz emitenta, jednostek od niego zależnych, współzależnych i z nim 
stowarzyszonych, z podaniem warunków oprocentowania i spłaty tych kwot, udzielonych przez emitenta w 
przedsiębiorstwie emitenta oraz oddzielnie w przedsiębiorstwach jednostek od niego zależnych, współzależnych i z 
nim stowarzyszonych (dla każdej grupy osobno), osobom zarządzającym i nadzorującym, odrębnie dla osób 
zarządzających i nadzorujących oraz oddzielnie ich współmałżonkom, krewnym i powinowatym do drugiego stopnia, 
przysposobionym lub przysposabiającym oraz innym osobom, z którymi są one powiązane osobiście, z podaniem 
warunków oprocentowania i spłaty tych kwot 
 
Pożyczka dla podmiotu powiązanego Intur KFS Sp. z o.o. ( udział w kapitale 71,52%) w wysokości 2,500 tys. zł. 
Pożyczka udzielona w październiku 2004 roku. Termin spłaty: do 30.06.2005 roku. Pożyczka oprocentowana w 
wysokości 3M WIBOR + 2 %. 
 
12. Informacje o znaczących zdarzeniach, dotyczących lat ubiegłych, ujętych w sprawozdaniu finansowym za bieżący 
okres 
 Nie dotyczy 
 
13. Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu 
finansowym 
Nie wystąpiły 
 
14. Informacje o relacjach między prawnym poprzednikiem a emitentem oraz o sposobie i zakresie przejęcia aktywów 
i pasywów  
Nie dotyczy 
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15. Sprawozdanie finansowe i porównywalne dane finansowe, przynajmniej w odniesieniu do podstawowych pozycji 
bilansu oraz rachunku zysków i strat, skorygowane odpowiednim wskaźnikiem inflacji, z podaniem źródła wskaźnika 
oraz metody jego wykorzystania, z przyjęciem okresu ostatniego sprawozdania finansowego jako okresu bazowego - 
jeżeli skumulowana średnioroczna stopa inflacji z okresu ostatnich trzech lat działalności emitenta osiągnęła lub 
przekroczyła wartość 100% 
Nie dotyczy 
 
 
16. Zestawienie oraz objaśnienie różnic pomiędzy danymi ujawnionymi w sprawozdaniu finansowym i 
porównywalnych danych finansowych, a uprzednio sporządzonymi i opublikowanymi sprawozdaniami finansowymi  
 
Nie dotyczy 
 
17. Zmiany stosowanych zasad (polityki) rachunkowości i sposobu sporządzania sprawozdania finansowego, 
dokonanych w stosunku do poprzedniego roku obrotowego (lat obrotowych), ich przyczyny, tytuły oraz wpływ 
wywołanych tym skutków finansowych na sytuację majątkową i finansową, płynność oraz wynik finansowy i 
rentowność  
 
Nie wystąpiły 
18. Dokonane korekty błędów podstawowych, ich przyczyny, tytuły oraz wpływ wywołanych tym skutków 
finansowych na sytuację majątkową i finansową, płynność oraz wynik finansowy i rentowność  
Nie wystąpiły 
 
19. W przypadku występowania niepewności co do możliwości kontynuowania działalności, opis tych niepewności 
oraz stwierdzenie, że taka niepewność występuje, oraz wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zawiera korekty z tym 
związane. Informacja powinna zawierać również opis podejmowanych, bądź planowanych przez emitenta działań 
mających na celu eliminację niepewności 
Nie występują 
 
20. W przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu którego nastąpiło połączenie, 
wskazanie, że jest to sprawozdanie finansowe sporządzone po połączeniu spółek, oraz wskazanie dnia połączenia i  
zastosowanej metody rozliczenia połączenia (nabycia, łączenia udziałów):  
- w przypadku rozliczenia metodą nabycia - nazwę (firmę) i opis przedmiotu działalności spółki przejętej, liczbę, 
wartość nominalną i rodzaj udziałów (akcji) wyemitowanych  w celu połączenia, cenę przejęcia, wartość aktywów 
netto według wartości godziwej spółki przejętej na dzień połączenia, wartość firmy lub ujemną wartość firmy i opis 
zasad jej amortyzacji lub 
- w przypadku rozliczenia metodą łączenia udziałów – nazwę (firmę) i opis przedmiotu działalności spółek, które w 
wyniku połączenia zostały wykreślone z rejestru, liczbę, wartość nominalną i rodzaj udziałów (akcji) wyemitowanych 
w celu połączenia, przychody i koszty, zyski i straty oraz zmiany w kapitałach własnych połączonych spółek za okres 
od początku roku obrotowego, w ciągu którego nastąpiło połączenie, do dnia połączenia 

 
Nie dotyczy 
 
21. W przypadku niestosowania w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów i akcji w jednostkach 
podporządkowanych 
- metody praw własności - należy przedstawić skutki, jakie spowodowałoby jej zastosowanie, oraz wpływ na wynik 
finansowy 
Nie dotyczy 
 
22. Jeżeli emitent nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego, w dodatkowej nocie objaśniającej do 
sprawozdania finansowego należy przedstawić podstawę prawną nie sporządzania skonsolidowanego sprawozdania 
finansowego, wraz z danymi uzasadniającymi odstąpienie od konsolidacji lub wyceny metodą praw własności, nazwę i 
siedzibę jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na wyższym szczeblu grupy kapitałowej 
oraz miejsce jego publikacji, podstawowe wskaźniki ekonomiczno-finansowe, charakteryzujące działalność jednostek 
powiązanych w danym i ubiegłym roku obrotowym, takie jak: wartość przychodów ze sprzedaży oraz przychodów 
finansowych, wynik finansowy netto oraz wartość kapitału własnego, z podziałem na grupy, wartość aktywów 
trwałych, przeciętne roczne zatrudnienie oraz inne informacje jeżeli są wymagane na podstawie odrębnych przepisów 
Nie dotyczy 
 
Ponadto w przypadku innych dodatkowych informacji niż wskazane powyżej, wymaganych na podstawie 
obowiązujących przepisów o rachunkowości, lub innych informacji, mogących w istotny sposób wpłynąć na ocenę 
sytuacji majątkowej, finansowej, wyniku finansowego i ich zmian – należy ujawnić te informacje w odpowiedniej 
części sprawozdania finansowego 
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SPRAWOZDANIE ZARZĄDU 
Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ "TRAS TYCHY" S.A. 

ZA 2004 ROK 
 
 
1) Dane podstawowe 
 
Spółka TRAS TYCHY S.A. została powołana aktem notarialnym nr Rep.4169/97 z dnia 28 kwietnia 1997 roku w 
Kancelarii Notarialnej Marii Kwiecińskiej - Stybel w Krakowie i wpisana do rejestru pod numerem H/B 7223 w 
Sądzie Rejestrowym dla Krakowa Śródmieścia Wydział VI Gospodarczy.  
Następnie po zmianie siedziby Spółki w 1998 roku na miasto Tychy, Sądem Rejestrowym został Sąd Rejonowy 
w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy-Rejestrowy, z  numerem w rejestrze H/B 15033. 
Dnia 03.07.2001 Spółka została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 24482 w Sądzie Rejonowym 
w Katowicach Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.  
Aktualnie, siedzibą Spółki jest miasto Skawina, ul. Krakowska 87. Czas trwania spółki jest nieograniczony. 
 
Przedmiot działalności (zgodnie ze Statutem) 
- przetwórstwo PCV (tłoczenie profili), 
- konfekcjonowanie okuć budowlanych, 
- produkcja stolarki drewnianej oraz innych wyrobów z drewna, 
- produkcja okien i drzwi z PCV, 
- produkcja szyb zespolonych, 
- dystrybucja i handel stolarką drewnianą, innymi wyrobami z drewna, oknami i drzwiami z PCV oraz akcesoriami 
do produkcji okien i drzwi, 
- wszelka działalność wytwórcza, handlowa, eksportowa, usługowa i reklamowa, zarówno na rachunek własny jak i w 
pośrednictwie związana z powyższymi czynnościami.  
 
Koniunktura i sytuacja na rynku branży okiennej 
 
Konkurencja 
Obecnie w Polsce konkurencja na rynku stolarki budowlanej jest duża, ale bardzo rozproszona. Grupa kapitałowa, 
do której należy Spółka posiada przeszło 10% w rynku okien PCV zalicza się do największych producentów na 
rynku. Wg szacunków Spółki inni główni konkurenci osiągają podobne udziały w rynku. 
Do głównych konkurentów Spółki na rynku zaliczyć trzeba następujące podmioty: Fabryka Okien DAKO sp. z o.o., 
Okfens sp. z o.o., Solarka Wołomin S.A., Sokółka Drzwi i Okna S.A., Oknoplast, THERMOPLAST sp. z o.o., Stolbud 
Włoszczowa S.A., Stolbud Warszawa sp. z o.o., Firma Urzędowski. 
 
Sezonowość 
Sprzedaż Spółki podlega wahaniom sezonowym, typowym dla branży budowlanej. Pierwsze miesiące roku przynoszą 
zawsze mniejsze przychody ze sprzedaży. Zwiększona sprzedaż ma miejsce w ostatnim kwartale roku. Największe 
przychody są z reguły generowane w październiku. Taki przebieg sezonu może podlegać jednak zakłóceniom, 
związanym ze zmianami podatkowymi, jak to miało miejsce w 2004 roku. 
 
Koniunktura 
Koniunktura na rynku budowlanym zależy od wielu czynników w szczególności od wielkości PKB, stopnia 
zamożności społeczeństwa, nastawienia inwestycyjnego podmiotów gospodarczych, oprocentowania kredytów, 
wysokość inflacji, rozwiązań podatkowych w zakresie rynku budowlanego (np. stawki podatku VAT, odliczenia od 
podatku dochodowego), kondycji gospodarczej państwa.  
Spółka działa głównie w branży produkcji i sprzedaży wyrobów z tworzyw sztucznych dla budownictwa. Branża ta 
bardziej w ostatnich latach dotkliwie odczuła regres ogólnogospodarczy. Przyczynami pogorszenia się dynamiki 
rozwoju budownictwa są m.in. dynamiczny rozwój branży w latach poprzednich, znaczny wzrost cen produkcji 
budowlano-montażowej, pogorszenie się nastrojów inwestycyjnych związane z zubożeniem społeczeństwa i firm. 
 
2) Informacje o podstawowych produktach 
 
Wielkość obrotów z tytułu sprzedaży produktów, towarów i materiałów w 2004 roku wyniosła 54.657 mln zł co 
oznacza spadek w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego o 25%. Taki poziom produkcji i sprzedaży 
spowodował osiągnięcie straty na działalności operacyjnej w wysokości 14,25 mln zł i straty netto w wysokości 17,9 
mln zł. 
Na osiągnięte przez Spółkę wyniki wpłynęły dwa rodzaje czynników. Pierwsza grupa związana jest z niekorzystnymi 
zmianami na rynku materiałów budowlanych, które miały miejsce szczególnie w II połowie 2004. Druga grupa 
zagadnień dotyczy samej Spółki i prowadzonej w niej restrukturyzacji. 
 
Od maja 2004 wzrosła stawka na materiały budowlane z 7% do 22%. W efekcie tej zmiany Spółka nie zrealizowała 
zakładanych planów sprzedaży. Dotyczy to w szczególności II półrocza, w którym przypada tradycyjnie najlepszy 
okres sprzedaży stolarki otworowej. W efekcie powyższego Spółka poniosła stratę na sprzedaży w wysokości ok. 2 mln 
zł wobec 2 mln zysku ze sprzedaży w analogicznym okresie 2003 roku. 
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Informacje o produkcji  
System planowania produkcji w przedsiębiorstwie TRAS TYCHY S.A. oparty jest o technikę pull, czyli produkcja 
wyrobów związana jest z konkretnym zamówieniem od klienta, a nie wymuszeniem produkcji na magazyn. Taki 
system produkcji pozwala na znaczne ograniczenie kosztów zamrożenia kapitału, jak również zwiększenia 
przepustowości magazynu. Wielkość produkcji praktycznie jest odzwierciedleniem zapotrzebowania ze strony rynku 
w danym czasie.  
Zapotrzebowanie na okna PCV charakteryzuje się wysokim wskaźnikiem sezonowości. Zapotrzebowanie na stolarkę 
okienną z klejonki drewnianej nie pokazuje tak dużych wahań popytu. Określenie potrzebnego potencjału 
produkcyjnego w kolejnych okresach roku jest łatwiejsze do przewidzenia.  
Produkcja stolarki okiennej odbywa się w systemie trójzmianowym i dostosowanie zdolności rzeczywistej do potrzeb 
regulowana jest poziomem zatrudnienia w danym okresie czasu. 
 
Działania na rzecz ochrony środowiska 
Jednym  z zamierzeń  Spółki jest  ograniczanie uciążliwości  produkcji  dla  środowiska. W związku  z  korzystaniem  
ze  środowiska  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami, na spółkę  nie  są  nałożone  sankcje  administracyjno-
prawne.  
 
Zaopatrzenie 
Podstawowe surowce do produkcji to: 
       - do produkcji okien z PCV oprócz profili PCV- wzmocnienia, uszczelki, szyby, okucia i inne drobne akcesoria 

- do produkcji okien drewnianych - klejonka, lakiery, silikony, kleje, szyby, okucia, okapniki i inne drobne 
akcesoria. 

Zamówienia na materiały są składane na podstawie zgłaszanych zapotrzebowań przez Dział Przygotowania Produkcji 
w określonych dniach tygodnia. Poziom zamówień jest ściśle związany ze średnim asortymentowym poziomem 
zapasów. Wielkość utrzymywanego zapasu w obszarze produkcji jest przyjęta jako ilość materiałów dla zaspokojenia 
dwóch dób pracy produkcji w cyklu trzy zmianowym. Wielkość ta jest określana i korygowana w cyklu miesięcznym.  
 
3) Informacje o zmianach rynków zbytu 
 
Udział jednego dostawcy przekraczał 10% przychodów ze sprzedaży . Była to firma Zachem dostarczająca mieszankę 
do produkcji profila. Z uwagi na zakończenie procesu produkcji profila wygasła również współpraca z firmą Zachem. 
W okresie objętym sprawozdaniem nie nastąpiła znacząca zmiana rynków zbytu ani zmiana źródeł zaopatrzenia, za 
wyjątkiem wygaśnięcia współpracy z Anwil S.A., w związku ze złą jakością dostarczanej mieszanki PCV.. 
 
4) Informacje o umowach znaczących dla działalności gospodarczej Spółki  
Ubezpieczenia – PZU 
Umowa o współpracy Tras Tychy a Pilkington IGP - dostawa szyb 
 
5) Informacja o zmianach w powiązaniach organizacyjnych 
Najważniejszymi działaniami w zakresie zmian w strukturze organizacyjnej Spółki było podjęcie przez Zarządy 
Spółek Tras Tychy S.A. oraz Intur KFS Sp z oo decyzji o przeprowadzeniu pełnej fuzji. W październiku 2004 do sądu 
został złożony plan połączenia obydwu spółek. Działania zmierzające do połączenia przebiegają planowo, co powinno 
znaleźć swój finał na przełomie I i II kwartału 2005. Ponadto Zarząd Tras Tychy S.A. podjął decyzję o zaprzestaniu 
produkcji własnego profila PCV oraz działania spółki zależnej na Ukrainie. Efektem tego będzie likwidacja 
działalności spółek Eko Wiknoplast i System Tychy. 
 
 
6) Opis transakcji z podmiotami powiązanymi, 
Opisano w dodatkowych notach do sprawozdania finansowego. 
 
7) Informacje o zaciągniętych kredytach, umowach pożyczki, poręczeń i gwarancji,  
Szczegółowo przedstawia nota dodatkowa do sprawozdania finansowego. 
 
8) Informacje o udzielonych pożyczkach  
W październiku 2004 Tras Tychy S.A. udzieliła pożyczki w wysokości 2,5 mln zł spółce zależnej Intur KFS Sp. z o.o. . 
Termin spłaty 30.0.6.2005 roku, oprocentowanie Wibor + 2%.  
 
9) Emisja papierów wartościowych 
Spółka przeprowadziła w roku 2004 subskrypcję akcji zwykłych na okaziciela serii G oferowanych dotychczasowym 
akcjonariuszom w wykonaniu prawa poboru. Akcje serii G zostały wyemitowane na podstawie uchwały nr 5 WZ 
Spółki z dnia 18 sierpnia 2004 r. i przydzielone na podstawie Uchwały Zarządu Tras Tychy S.A. z dnia 13 
października 2004 r. Data otwarcia i zamknięcia publicznej subskrypcji - 30.09.2004 r - 04.10.2004 r Data przydziału 
papierów wartościowych - 13.10.2004 r. Łącznie przydzielono 1.612.122 akcji. Inwestorzy nabyli papiery wartościowe 
po cenie emisyjnej równej 3,00 (trzy) zł za akcję. Wartość przeprowadzonej przez Spółkę emisji wyniosła 4.836.368 
(cztery miliony osiemset trzydzieści sześć tysięcy trzysta sześćdziesiąt osiem) złotych. Sąd dokonał rejestracji emisji 
akcji serii G w dniu 27 października 2004. Kapitał zakładowy przed rejestracją wynosił 4.836.368 PLN a po 
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rejestracji 6.448.490 PLN. Liczba głosów na WZ Spółki po zarejestrowaniu emisji akcji serii G jest tożsama z liczba 
akcji i wynosi 6.448.490. Emisja akcji serii G stanowi 25% łącznej liczby akcji wyemitowanych przez Spółkę. 
 
10) Objaśnienie różnic pomiędzy wynikami finansowymi wykazanymi w raporcie rocznym a wcześniej 
publikowanymi prognozami wyników  
Spółka  opublikowała w raporcie nr 19/2004 projekcję przychodów w wysokości 155 mln zł. Raportem z dnia 
15.11.2004 Spółka dokonała korekty ww. prognozy do 115 mln zł (korekta o 25%) oraz nie podała skorygowanej 
wielkości zysku. Przyczyną, z powodu której nastąpiła korekta był niższy od zakładanego poziom sprzedaży 
produktów Grupy oraz przedłużający się proces połączenia ze spółką Intur KFS. 
 
Wyniki Grupy po III kwartałach 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 stanowiło założenie w przedstawionej prognozie dokonania w roku 2004 pełnej fuzji z Inturem. 
Poprzednia prognoza uwzględniała korzystne efekty związane z tym połączeniem. Ze względów proceduralnych, 
wynikających głównie z przeciągających się formalności sądowych pełne połączenie nie nastąpiła 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 przyszłym. 
 
11) Ocena zarządzania zasobami finansowymi,  

Analiza bilansu  
 

Bilans na dzień 31.12.2004 roku w tys. zł.  
 
 
 

AKTYWA Udział w % PASYWA Udział w % 
Majątek trwały 34.894 66,20 Kapitał własny 14.936 28,30 
Majątek obrotowy 17.787 33,80 Zob. długoterminowe i rezerwy 16.141 30,60 
   Zob. krótkoterminowe 21.091 40,10 
   RMK - PPO 513 1,00 
RAZEM 52.681 100,00 RAZEM 52.681 100,00 

 
Wskaźniki rentowności: 
• Rentowność kapitałów:   -120,0 % 
• Rentowność majątku     -34,0 % 
• Rentowność brutto sprzedaży    -32,8 % 
• Rentowność netto sprzedaży    -32,8 % 
 
 
• Wskaźnik płynności I    1,23 
• Wskaźnik płynności II      0,59 
 
Wskaźniki efektywności gospodarowania 
• Rotacja należności w dniach     88 dni 
• Rotacja zobowiązań w dniach  104 dni 
• Rotacja zapasów w dniach    33 dni 
 
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, 
głownie 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; 
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6. rezerwa na zapasy związane z likwidacją produkcji profila – 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 PVC 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 profila 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 profila 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 profila jak również pełna fuzja z Intur KFS, 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 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. 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. 
 

12) Ocena możliwości realizacji zamierzeń inwestycyjnych,  
Plany inwestycyjne w 2004 roku zostały zrealizowane zgodnie z założeniami zawartymi w prospekcie emisyjnym akcji 
serii G. Spółka nie planuje obecnie nowych działań inwestycyjnych..  
 
13) Ocena czynników i nietypowych zdarzeń 
 
W 2004 roku wystąpiły czynniki o nietypowym charakterze opisane szczegółowo w pkt 11.  
 
14) Charakterystyka wewnętrznych i zewnętrznych czynników istotnych dla rozwoju Spółki 

Lokalizacja 

Przedsiębiorstwo zlokalizowane jest bardzo korzystnie. Teren województw małopolskiego i śląskiego wyposażony jest 
w gęstą infrastrukturę, taką jak drogi, linie kolejowe, linie telefoniczne, linie energetyczne itp. Bliskość ośrodków 
akademickich (Katowice, Kraków) sprzyja możliwości pozyskiwania młodych, dobrze wykształconych kadr dla 
Spółki. Postępująca restrukturyzacja regionu sprzyja z kolei możliwościom pozyskiwania wykwalifikowanych 
pracowników. 
 
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.  
 
VAT w budownictwie 
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W 2004 roku ważnym elementem wpływającym na sprzedaż realizowaną przez Spółkę było podniesienie stawki VAT 
na materiały budowlane z 7% do 22%. O konsekwencjach tego czynnika Spółka informuje w komentarzu Zarządu.  
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Ustawowe ograniczenie czynszów  

Zgodnie z art. 28 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o 
zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. 2001 Nr. 71 poz. 733), do 31 grudnia 2004 r. najemcy lokali mieszkalnych w 
budynkach spółdzielni mieszkaniowych będą opłacać czynsz w wysokości odpowiadającej kosztom eksploatacji 
remontów, ponoszonym przez członków spółdzielni. W tym samym okresie, w stosunkach najmu powstałych przed 
dniem wejścia w życie ustawy, wysokość czynszu w lokalach, w których obowiązywał w dniu wejścia w życie ustawy 
czynsz regulowany, nie może przekraczać w stosunku rocznym 3% wartości odtworzeniowej lokalu. Po 31 grudnia 
2004 r. właściciele będą mieli swobodę w zakresie regulowania wysokości czynszu. W konsekwencji, może wzrosnąć 
zapotrzebowanie na mieszkania, gdyby nowe stawki czynszu okazały się zbyt wysokie. Przyczynić się to może do 
poszukiwania i adaptowania odpowiednich pomieszczeń na lokale mieszkalne przez gminy, na których ciąży 
„obowiązek mieszkaniowy”. Z drugiej strony opuszczane mieszkania będą wymagać odpowiednich remontów, a tym 
samym potrzebować wyrobów Emitenta. Pod tym względem Spółka przewiduje ożywienie zapotrzebowania na 
produkty stolarki okiennej. 

 
15) Zmiany w podstawowych zasadach zarządzania spółką  
W 2004 r. nie miały miejsca zmiany podstawowych zasad zarządzania Spółką. 
 
16) Zmiany w składzie osób zarządzających i nadzorujących  
W 2004 miały miejsce zmiany w Zarządzie i Radzie Nadzorczej Tras Tychy S.A. 
 
Skład Zarządu: 
 
Od 29.10.2004 Prezes Zarządu Jan Mazur 
Od 17 czerwca 2004 do 03.12.2004 Prezes Zarządu Sławomir Dybczyk (wcześniej Wiceprezes Zarządu) 
Do 17 czerwca 2004 - Prezes Zarządu: Tadeusz Marszalik - czasowo oddelegowany w trybie art. 383 par. 1 Ksh 
Wiceprezes Zarządu Matylda Birgiel 
Od 1 czerwca 2004 do 19 sierpnia 2004 Wiceprezes Zarządu Cezary Gregorczuk 
 
W skład Rady Nadzorczej wchodzą: 
 
Marszalik Tadeusz - od 17 czerwca 2004 
Abratański Rafał - Przewodniczący Rady 
Leszczyński Grzegorz 
Paweł Bala - od 18 sierpnia 2004 
Bauc Jarosław - Wiceprzewodniczący Rady 
Drob Henryk 
 
Do 28 czerwca 2004 w skład rady nadzorczej wchodził Pan Waldemar Gębuś. 
 
 
17) Wartość wynagrodzeń i nagród osób zarządzających i nadzorujących w spółce 
Wynagrodzenie wypłacone członkom zarządu w 2004 roku wyniosło:   475,2. tys zł. 
Wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej w 2004 roku wyniosło  108,8. tys zł. 
 
 
18) Wartość nie spłaconych pożyczek udzielonych osobom zarządzającym i nadzorującym  
Pożyczek nie udzielano. 
 
 
19) Łączna liczba i wartość nominalna akcji w posiadaniu osób zarządzających i nadzorujących 
Zarząd Spółki 
Birgiel Matylda                   0 % 
Jan Mazur             1,2% 80.000szt x 2,00= 160.000 zł  
 
Rada Nadzorcza Spółki: 
Marszalik Tadeusz       0,008 %    565 szt x 2,00=1.130,00 zł 
Abratański Rafał        1,1 %   72.000 szt x 2,00=    144.000,00 zł 
Leszczyński Grzegorz      0,80 %  52.500 szt x 2,00=    105.000,00 zł 
Bauc Jarosław                                   0% 
Bala Paweł                                        0% 
Drob Henryk                                     0% 
 
 
20) Akcjonariusze posiadający min. 5 % liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu 
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Aktualny wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu 
Akcjonariuszy: 
 
LP Akcjonariusz Rodzaj akcji Liczba Udział w 

kapitale 
Głosy Udział w głosach na 

WZ 
1.  OFE DOM Zwykłe na 

okaziciela 
548.240 8,5% 548.240 8,5% 

2.  OFE Pocztylion Zwykłe na 
okaziciela 

443.424 6,9% 443.424 6,9% 

 

21) Umowy w wyniku których w przyszłości mogą nastąpić w przyszłości zmiany w proporcjach posiadanych akcji 
przez dotychczasowych akcjonariuszy i obligatariuszy 

Postanowieniem Sądu Rejonowego w Katowicach, Wydziału Gospodarczego Krajowego Rejestru Sadowego z dnia 
18.07.2002r. dokonano rejestracji uchwały o emisji nie więcej niż 3000 obligacji na okaziciela o wartości nominalnej 
10.000 zł. każda, zamiennych na akcje zwykłe na okaziciela serii E oraz uchwały o warunkowym podwyższeniu 
kapitału zakładowego Spółki z kwoty 4836368,00 zł do kwoty nie większej niż 6836368,00 zł poprzez emisję nie więcej 
niż 1000000 akcji zwykłych na okaziciela serii E o nominale 2 zł każda. 
 

22) Czynniki ryzyka 
• Sezonowość sprzedaży 

Sprzedaż Emitenta podlega wahaniom sezonowym, typowym dla branży budowlanej. Pierwsze półrocze 
przynosi mniejsze przychody. Zwiększona sprzedaż ma miejsce w ostatnim kwartale. Szczyt sprzedaży przypada 
z reguły w październiku. Istniejąca w danej branży sezonowość sprzedaży jest zawsze czynnikiem 
zwiększającym ryzyko utraty płynności finansowej oraz powoduje zwiększenie niepewności co do realnych 
prognoz finansowych na dany rok. 

• Konkurencja 

Podstawowa działalność Emitenta spotyka się z konkurencją podmiotów krajowych i zagranicznych. Obecnie w 
Polsce konkurencja na rynku stolarki budowlanej jest duża, choć mocno rozproszona. Emitent zalicza się do 
największych producentów na rynku. Liczne jest grono mniejszych producentów, w tym trudna do określenia 
liczba drobnych warsztatów stolarskich, specjalizujących się w wykonywaniu stolarki drewnianej. Najdrobniejsi 
producenci są stopniowo wypierani z rynku przez większe podmioty, gdyż produkcja w warsztatach 
rzemieślniczych charakteryzuje się z reguły niższą wydajnością i trudnościami z zachowaniem odpowiednich 
standardów jakościowych. Dodatkowo w związku z integracją Polski z Unią Europejską, można w przyszłości 
oczekiwać większej penetracji polskiego rynku przez podmioty zagraniczne. 

• Ryzyko związane z koniecznością wykupu Obligacji Zamiennych 
W przypadku, gdy Obligatariusze nie wyrażą woli zamiany Obligacji na akcje serii E, Emitent będzie 
zobowiązany do ich wykupu, za kwotę odpowiadającą wartości nominalnej Obligacji powiększoną o premię w 
wysokości ustalonej w warunkach emisji Obligacji. Istnieje ryzyko, że w momencie wykupu Obligacji Emitent 
nie będzie dysponował ilością środków wystarczającą na pokrycie zobowiązań względem Obligatariuszy i będzie 
zmuszony do skorzystania z zewnętrznych źródeł finansowania, co może mieć ujemny wpływ na przyszłe wyniki. 
Termin wykupu Obligacji serii A przypada na dzień 23 lipca 2007 roku, zaś Obligacji serii B na dzień 20 
sierpnia 2007 roku. 

• Uzależnienie od koniunktury 
Działalność Emitenta uzależniona jest od koniunktury na rynku budowlanym. Koniunktura na rynku 
budowlanym zależy od wielu czynników wśród których należy wymienić: wielkość PKB, stopień zamożności 
społeczeństwa, nastawienie inwestycyjne podmiotów gospodarczych oraz państwa, czynniki wpływające na 
oprocentowanie kredytów, w tym zwłaszcza wysokość inflacji, politykę państwa w zakresie promowania rynku 
budowlanego (stawki VAT i CIT, ulgi podatkowe, preferencyjne kredyty itp.). 

• System prawno-podatkowy 
Funkcjonujące dotąd uregulowania prawno-podatkowe sprzyjały rozwojowi budownictwa. Takie działania jak 
zwiększanie podatku VAT na produkty dla branży budowlanej, likwidacja części podatkowych ulg 
budowlanych negatywnie oddziałują na rozwój budownictwa, co nie pozostanie bez wpływu na działalność 
Emitenta.  

• Sytuacja ekonomiczna państwa 
Na kondycję całego sektora, a zatem również na Emitenta wpływać będzie ogólna kondycja gospodarcza 
państwa. W finansowaniu budownictwa niezmiernie istotne są warunki kredytowe. Wielkość oprocentowania 
kredytów dla budownictwa zależy od polityki państwa (preferencyjne kredyty), ale również od poziomu stóp 
procentowych. 
 
 

23) Wskazanie postępowań toczących się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub 
organem administracji publicznej.  
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Obecnie toczy się jedno takie postępowanie z powództwa Spółki przeciwko Anwil S.A. o zapłatę odszkodowania w 
kwocie 4 mln zł za dostawę wadliwego surowca do produkcji profili PVC. Pozew został wniesiony w Sądzie 
Okręgowym w Krakowie w dniu 20.09.2004 r. 
 
24) Dalsze zamierzenia 
W ramach działań konsolidacyjnych Spółka zamierza optymalizować zakupy, zaopatrzenie, maksymalnie 
wykorzystać wzajemne moce produkcyjne, ujednolicić działania marketingowo – handlowe. 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. 
 
Zarząd Tras Tychy S.A. informuje, że dane zamieszczone powyżej stanowią konsekwencje podjętego programu 
naprawczego. Jego celem jest uzdrowienie stanu firmy, pełna fuzja z Intur KFS oraz osiągnięcie rentowności przez 
Spółkę. Działania zmierzające do połączenia przebiegają planowo, co powinno znaleźć swój finał na przełomie I i II 
kwartału 2005.  Dodatkowo celem dalszej optymalizacji działalności produkcja okien drewnianych została 
przeniesiona do Inowrocławia. Od II kwartału zaczną być widoczne pozytywne efekty fuzji dwóch kluczowych Spółek 
Grupy Tras. 
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7.2. RAPORT ROCZNY SA – RS 2004 

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD  
00 – 950 WARSZAWA PLAC POWSTAŃCÓW WARSZAWY 1 

 
(zgodnie z § 93 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) 
(dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) 

 
za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2004 roku do 31 grudnia 2004 roku oraz za poprzedni rok obrotowy 
obejmujący okres od 1 stycznia 2003 roku do 31 grudnia 2003 roku 

16 maja 2005 r.  
(data przekazania) 

 
TRAS - TYCHY SPÓŁKA AKCYJNA 

(pełna nazwa emitenta) 

TRAS TYCHY S.A. 
(skrócona nazwa emitenta) 

 

Produkcja wyrobów z tworzyw 
sztucznych dla budownictwa 
(sektor wg klasyfikacji GPW w 

Warszawie 
32 – 050 

(kod pocztowy) 
 

Skawina 
(miejscowość) 

Krakowska 
(ulica) 

 
87 

(numer) 
(012) 277 88 00 

(telefon) 
(012) 277 88 88 

(fax) 
tras_sk@tras.pl 

(e-mail) 
944-16-35-703 

(NIP) 
351284072 
(REGON) 

www.tras.pl 
(www) 

 
AUXILIUM S.A. Kancelaria Biegłych Rewidentów 

(podmiot uprawniony do badania) 
9 maja  2005 r. 

(data wydania opinii) 
 
Raport roczny zawiera: 
X Opinię i raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych z badania rocznego sprawozdania 

finansowego 
X Pismo Prezesa Zarządu 
X Roczne sprawozdanie finansowe 
 X Wprowadzenie  X Zestawienie zmian w kapitale własnym 
 X Bilans X Rachunek przepływów pieniężnych 
 X Rachunek zysków i strat X Dodatkowe informacje i objaśnienia 
X Sprawozdanie Zarządu (sprawozdanie z działalności emitenta) 
 Roczne sprawozdanie finansowe wg MSR /US GAAP w przypadku emitenta będącego przedsiębiorstwem leasingowym 

wraz z 
  Opinią o badaniu rocznym sprawozdaniu finansowym (§ 59 ust.  2 ww. rozporządzenia) 

 
 

 
  w tys. zł w tys. EURO   

WYBRANE DANE FINANSOWE                                      
(rok bieżący)              

2004 2003 2004 2003 

I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i 
materiałów 115909 121170 25654 27245 
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej -14362 4626 -3179 1040 
III. Zysk (strata) brutto -16987 1253 -3760 282 
IV. Zysk (strata) netto -17600 361 -3895 81 
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 2523 6606 558 1485 
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności 
inwestycyjnej -1022 -1889 -226 -425 
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -2639 -4868 -584 -1095 
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem -1138 -151 -252 -34 
IX. Aktywa razem  73413 97797 17998 20733 
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 58109 71542 14246 15167 
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XI. Zobowiązania długoterminowe  17160 26299 4207 5575 
XII. Zobowiązania krótkoterminowe 34953 35195 8569 7461 
XIII. Kapitał własny  15011 26535 3680 5625 
XIV. Kapitał zakładowy 12897 9673 3162 2051 
XV. Liczba akcji  6448490 4836368 6448490 4836368 

XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EURO)  -2,73 0,07 -0,60 0,02 

XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą 
(w zł/EURO)  - - 

- - 

XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EURO) 2,33 5,49 0,57 1,16 
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w 
zł/EURO) 2,15 5,19 0,53 

1,10 

XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną 
akcję (w zł/EURO) - 

- 
- 

  



Rozdział VII – Sprawozdania finansowe Prospekt Emisyjny 

 

Tras - Tychy S.A.  

 

137 

Opinia niezależnego biegłego rewidenta 
Dla walnego zgromadzenia akcjonariuszy 

Spółki Tras Tychy S.A. 
 
 
Przeprowadziliśmy badanie załączonego sprawozdania skonsolidowanego grupy kapitałowej, w której 
dominującą jednostką jest spółka TRAS TYCHY S.A. z siedzibą w Skawinie , ul. Krakowska 87, na które 
składa się: 
 

1. wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego, 
 
2. skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2004 roku, który po stronie aktywów i pasywów 

zamyka się sumą 73.413 tys. zł, 
 
3. skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2004 roku do 31 grudnia 2004 roku 

wykazujący stratę netto w wysokości 17.600 tys. zł, 
 

4. zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy od 1   stycznia   2004  roku do  31  
grudnia  2004  roku wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę11.524 tys. zł, 

 
5.  skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2004 roku do 31 grudnia 

2004 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1.138 tys. zł, 
 

6. dodatkowe informacje i objaśnienia. 
  
Sprawozdanie zostało sporządzone metodą pełną. 
Za sporządzenie tego sprawozdania skonsolidowanego odpowiada Zarząd jednostki dominującej.  
Naszym zadaniem było zbadanie i wyrażenie opinii o rzetelności, prawidłowości i jasności tego sprawozdania. 
Badanie sprawozdania skonsolidowanego przeprowadziliśmy stosownie do postanowień: 

1) rozdziału 7 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694),  
2) norm wykonywania zawodu biegłego rewidenta, wydanych przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów w 

Polsce. 
 
Badanie sprawozdania skonsolidowanego zaplanowaliśmy i przeprowadziliśmy w taki sposób, aby uzyskać racjonalną 
pewność, pozwalającą na wyrażenie opinii o sprawozdaniu. W szczególności badanie obejmowało sprawdzenie 
poprawności zastosowanych przez jednostkę zasad (polityki) rachunkowości i znaczących szacunków, sprawdzenie - 
w przeważającej mierze w sposób wyrywkowy - podstaw, z których wynikają liczby i informacje zawarte w 
sprawozdaniu skonsolidowanym, jak i całościową ocenę sprawozdania skonsolidowanego. 
Uważamy, że badanie dostarczyło wystarczającej podstawy do wyrażenia miarodajnej opinii. 
 
Naszym zdaniem, zbadane sprawozdanie skonsolidowane, obejmujące dane liczbowe i objaśnienia słowne: 

a) przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej 
badanej grupy kapitałowej na dzień 31.12.2004 roku, jak też jej wyniku finansowego za rok obrotowy od 
01.01.2004 roku do 31.12.2004 roku, 

b) sporządzone zostało, we wszystkich istotnych aspektach, zgodnie z określonymi w powołanej wyżej ustawie, 
a w szczególności w rozdziale 6, zasadami (polityką) rachunkowości oraz przepisami wydanego na jej 
podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad 
sporządzania przez jednostki inne niż banki i zakłady ubezpieczeń sprawozdania finansowego jednostek 
powiązanych ( Dz.U. Nr 152, poz.1729), 

c) jest zgodne z wpływającymi na treść sprawozdania skonsolidowanego przepisami prawa obowiązującymi 
grupę kapitałową. 

 
Sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej jest kompletne w rozumieniu art. 49 ust. 2 ustawy o rachunkowości, 
a zawarte w nim informacje finansowe, pochodzące ze zbadanego sprawozdania skonsolidowanego, są z nim zgodne. 
Biegły Rewident        AUXILIUM SA 
Mgr Lidia Rachwał Kancelaria Biegłych Rewidentów 
Nr.ewid. 3323/3963 Al. Pokoju 84, 31-564 Kraków 

        Nr ewidencyjny 293 

Jan Rubczak V-ce Prezes Zarządu 
        Biegły Rewident  

Nr ewidencyjny 3453/5001 
 
Kraków, 9 maja 2005 r. 
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Raport uzupełniający opinię 

z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego 
grupy kapitałowej TRAS TYCHY S.A. 

z siedzibą w Skawinie 
ul. Krakowska 87 

za okres 1 stycznia do 31 grudnia 2004 roku 
 
 

I. INFORMACJE OGÓLNE. 
 
 
1. Dane identyfikujące jednostkę dominującą 
 
1.1 Nazwa i forma prawna 
 
 TRAS TYCHY Spółka Akcyjna 
  
1.2 Siedziba Spółki 
  
 32-050 Skawina, ul. Krakowska 87 
 
1.3 Przedmiot działalności jednostki 
 
 Zgodnie z wpisem do rejestru przedmiotem działalności Spółki jest: 
 
 -   produkcja wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa, 
 -   produkcja wyrobów z drewna i tworzyw sztucznych, 
 -   produkcja szkła i wyrobów ze szkła, 
 -  sprzedaż hurtowa i detaliczna drewna, pozostała sprzedaż hurtowa wyspecjalizowana, 
 -   handel detaliczny poza siecią sklepową. 
  
 W badanym okresie Spółka zajmowała się produkcją stolarki okiennej z PCV i drewna , oraz działalnością 

handlową wyrobami własnymi głównie w kraju. 
 
1.4 Podstawa prawna działalności jednostki 
 
TRAS TYCHY Spółka Akcyjna została zawiązana aktem notarialnym Rep.A nr 4169/97 dnia 28.04.1997 r. na czas 
nieokreślony. 
 
1.5 Organ rejestrowy i data wpisu do rejestru 
 
W roku 1997 Spółka została zarejestrowana w Sądzie Rejonowym VI Wydział Gospodarczy – Rejestrowy w 
Krakowie pod numerem RHB 7323.  
W 1998 roku po zmianie siedziby Spółki sądem rejestrowym został Sąd Rejestrowy w Katowicach Wydział VIII 
Gospodarczy – Rejestrowy,  aktualny numer rejestru to RHB 15033.  
W dniu 16.07.2001 r. Spółka została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 24482. 
Po zmianie siedziby Spółki w roku 2002 właściwym sądem rejestrowym został Sąd Rejonowy dla Krakowa 
Śródmieścia. 
Postanowieniem Sądu z dnia 07.06.2002 r. zostało zarejestrowane połączenie Spółek TRAS TYCHY S.A. i TRAS – 
OKNA  S.A. 
Spółka działa na podstawie Kodeksu Spółek Handlowych. 
 
1.6 Rejestracja podatkowa i statystyczna 
  
NIP 944-16-35-703 nadany dnia 15.07.1997 r. przez Urząd Skarbowy Kraków Dębniki ul. Rzemieślnicza 5. 
REGON 351284072  z dnia 30.10.2002 r. nadany przez Urząd Statystyczny w Katowicach. 
 
1.7 Kapitał podstawowy jednostki i jego zmiany w ciągu okresu sprawozdawczego. 
  
Kapitał akcyjny Spółki na dzień 31.12.2004 r. wynosi 12.896.980,- zł i dzieli się na 6.448.490 akcje zwykłe na okaziciela 
o wartości nominalnej 2,00 zł każda. 
Kapitał akcyjny Spółki na dzień 31.12.2003 r. wynosił 9.672.736,- zł. 
Uchwałą nr 5/08/2004 z dnia 18.08.2004 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki TRAS 
TYCHY S.A. podjęło decyzję w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii G o wartości 
nominalnej 2 zł (słownie dwa złote) każda, z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy. Celem emisji akcji 
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serii G było pozyskanie środków na realizację procesów konsolidacji ( przejęcia lub połączenia ) podmiotów 
działających w tej samej branży co Spółka. 
Na dzień 31.12.2004 r. struktura akcjonariuszy przedstawia się następująco: 
OFE DOM 8,5% 
OFE POCZTYLION 6,9% 
Pozostali akcjonariusze 84,6% 
  
Pozostali akcjonariusze posiadają indywidualnie poniżej 5% akcji w kapitale Spółki. Akcje Spółki są notowane na 
Giełdzie Papierów Wartościowych. 
 
1.8 Emisja obligacji 
 
Uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 07.05.2002 r. podjęto decyzję o emisji 
nie więcej niż 3000 obligacji na okaziciela o wartości nominalnej 10.000,- zł każda, zamiennych na akcje zwykłe na 
okaziciela serii E, jak również decyzję o warunkowym podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki z kwoty 4.836.368,- 
zł do kwoty nie wyższej niż 6.836.368,- zł poprzez emisję nie więcej niż 1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E o 
nominale 2,- zł każda. 
W wyniku podjętych uchwał wyemitowano 410 obligacji serii A i 410 obligacji serii B po 10.000,- zł każda na ogólną 
sumę 8.200.000,- zł. Fakt emisji tych obligacji figuruje w dziale 1 rubryka 10 Krajowego Rejestru Sądowego z datą 
07.05.2002 r.  
Uchwałą nr 21 z dnia 23.06.2003 r. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy upoważniło Zarząd Spółki do dokonania 
wszelkich niezbędnych czynności w celu zmiany ceny konwersji obligacji, w ten sposób, aby cena emisyjna akcji 
wydawanych  w zamian za obligacje była   równa 16,- zł co przy konwersji łącznej liczby obligacji 820 sztuk 
wyemitowanych w ramach całego programu emisji spowoduje podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w 
granicach przewidzianych dla warunkowego podwyższenia kapitału, zgodnie z uchwałą nr 3 NWZ Spółki z dnia 
7.05.2002 r. 
Do dnia 12.12.2003 r. wszyscy obligatariusze  posiadający obligacje serii A oraz serii B wyrazili pisemną zgodę na 
zmianę ceny konwersji z kwoty 30 zł na kwotę 16 zł. 
Wykupione obligacje pozwolą na uzyskanie 512.500 sztuk akcji serii E o nominale 2,- zł każda w drodze zamiany 
wszystkich 820 sztuk obligacji . 

 
1.9  Kierownictwo Jednostki dominującej. 

 
Zarząd Spółki 

 
W skład Zarządu Spółki na dzień 31.12.2004 r. wchodzili: 

Jan Mazur – prezes od 29.10.2004 r. 
Matylda Birgiel – v-ce prezes od 20.10.2000 r. 
W ciągu okresu sprawozdawczego w składzie zarządu wystąpiły następujące zmiany: 
Tadeusz Marszalik – prezes do 16.06.2004 r. 
Sławomir Dybczyk – prezes od 17.06. – 28.10.2004 r. 
V-ce prezes Sławomir Dybczyk do 16.06.2004 r. oraz od 29.10. – 3.12.2004 r. 
V-ce prezes Cezary Gregorczuk od 01.06. – 19.08.2004 r. 
 

Skład Rady Nadzorczej w 2004 r. 
 

Abratański Rafał – przewodniczący 
Bauc Jarosław 
Drop Henryk 
Leszczyński Grzegorz 
Marszalik Tadeusz od 17.06.2004 r. 
Bala Paweł od 18.08.2004 r. 
 

2. Informacje o skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej za poprzedni rok obrotowy 
2003 r. 

 
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej TRAS TYCHY S.A. za okres od 01.01.2003 r. do 
31.12.2003 r. zostało zbadane przez firmę OPTIMA AUDIT sp. z o.o. 00-355 Warszawa, ul. Tamka 38 i uzyskało 
opinię bez zastrzeżeń. 
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 2003 rok zostało zatwierdzone uchwałą nr 6 Zwyczajnego Walnego 
Zgromadzenia  Akcjonariuszy z dnia 28 czerwca 2004 roku. 

 
Skonsolidowany bilans zamknięcia na dzień 31 grudnia 2003 r. został prawidłowo wprowadzony jako bilans otwarcia 
roku badanego. 
Sprawozdanie finansowe skonsolidowane za rok 2003 zostało złożone w Krajowym Rejestrze Sądowym w Krakowie 
dnia 22.07.2004 r. oraz zgłoszone do publikacji w Monitorze Polskim B w marcu 2005 r. 
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3. Dane identyfikujące podmiot uprawniony i biegłego rewidenta  przeprowadzającego w jego imieniu 
badanie skonsolidowanego  sprawozdania finansowego za rok 2004.  

 
Umowa nr 50/05 z dnia 25.04.2005 r. o badanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej 
TRAS TYCHY S.A. została zawarta z Kancelarią Biegłych Rewidentów AUXILIUM S.A. w Krakowie, al. Pokoju 84, 
wpisaną do rejestru Krajowej Izby Biegłych Rewidentów pod numerem 293. 
Wyboru audytora dokonała Rada Nadzorcza spółki. 
W imieniu podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych badanie przeprowadziła mgr Lidia 
Rachwał, wpisana do rejestru i na listę biegłych rewidentów wykonujących zawód biegłego rewidenta pod numerem 
3323/3963, wraz z asystentką mgr Anną Rachwał. 

 
4. Okres przeprowadzenia badania. 
Badanie w siedzibie Spółki dominującej przeprowadzano  w okresie od 25.04.2005 r. do 06.05.2005 r. 

 
5. Deklaracje niezależności. 
  
Zarówno KBR AUXILIUM S.A. jak i przeprowadzające w jego imieniu badanie biegły rewident Lidia Rachwał oraz 
asystentka Anna Rachwał oświadczają, że są niezależni od  jednostek stanowiących grupę kapitałową w rozumieniu 
przepisów art.66 ust.2 ustawy o rachunkowości. 

 
6. Oświadczenie jednostki dominującej. 
 
Kierownictwo jednostki dominującej złożyło oświadczenie o kompletności, rzetelności i prawidłowości 
skonsolidowanego sprawozdania finansowego przedstawionego do badania oraz niezaistnieniu do dnia zakończenia 
badania zdarzeń wpływających w sposób istotny na wielkość danych wykazanych w skonsolidowanym sprawozdaniu 
finansowym za badany rok. 

 
 

7. Dostępność danych. 
  
W trakcie badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego jednostka dominująca udostępniła badającym w 
wystarczającym zakresie i czasie, wszelkie dokumenty i wiarygodne informacje, niezbędne do właściwego 
zaplanowania i przeprowadzenia badania, a następnie wyrażenia opinii i sporządzenia raportu. Ograniczenia w 
zakresie badania nie wystąpiły. 

 
8. Średnioroczne zatrudnienie w jednostce dominującej wynosiło: 
 
w roku 2002      294 osoby 
w roku 2003      230 osób 
w roku 2004      168 osób 
 
9. Podstawowe informacje o badanym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za 2004 r 
 
Na zbadane sprawozdanie skonsolidowane za 2004 rok składają się: 

 
-  wprowadzenie, 
 
-  skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31.12.2004 r, który po stronie aktywów i      pasywów 

zamyka się sumą 73.412.681,18 zł, w zaokr. 73.413 tys. zł, 
 
-  skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2004 r. do 31.12.2004 r. wykazujący 

stratę netto 17.599.791,78 zł, w zaokr. 17.600 tys. zł, 
 
-  skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2004 r. do 31.12.2004 r. 

wykazujący zmniejszenie o kwotę 1.138.493,62 zł, w zaokr. 1.138 tys. zł, 
 
-  zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale ( funduszu ) własnym sporządzone na dzień 31.12.2004 r. 

wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o 11.523.981,66 zł, w zaokr. 11.524 tys. zł, 
 
-  dodatkowe informacje i objaśnienia. 
 

Badanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2004 było poprzedzone przeglądem sprawozdania 
skonsolidowanego za I półrocze 2004 r. dokonanym przez ten sam zespół. 

 
 
10. Informacja o jednostkach powiązanych. 
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Na dzień 31.12.2004 r. spółkami powiązanymi są : 
 
Intur KFS Sp. z o.o. Inowrocław, ul. Marcinkowskiego 154 
Monto – Tras Sp. z o.o. Dąbrowa Górnicza, ul. Roździeńskiego 11 
Wexel Sp. z o.o. Kraków, ul. B. Joselewicza 26 
Ekowiknoplast Kijów – Ukraina 

 
II. INFORMACJA O PRZEPROWADZONYCH BADANIACH SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH 

JEDNOSTEK OBJĘTYCH SKONSOLIDOWANYM SPRAWOZDANIEM FINANSOWYM. 
 
Skład grupy kapitałowej na dzień bilansowy. 
 
1. Jednostka dominująca. 
TRAS TYCHY S.A.  
ul. Krakowska 87, 32-050 Skawina 
 
Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone na dzień 31.12.2004 r. 
  w tys. zł 
Suma bilansowa 52.680 
Wynik finansowy – strata netto -17.927 
Zmiana środków pieniężnych -705 
Rodzaj opinii z badania sprawozdania finansowego – bez zastrzeżeń. 
Badanie sprawozdania finansowego przeprowadziła KBR „Auxilium” S.A. w Krakowie. 
 
2. Jednostki zależne. 
 
2.1 INTUR-Konstrukcje-Fasady-Spedycja  Sp.z o.o. 
 ul. Marcinkowskiego 154, 88-100 Inowrocław 
 Udział TRAS TYCHY S.A.    71,52 % 
 Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało na dzień 31.12.2004 r. 
           w tys. zł 
 Suma bilansowa 21.687 
 Zysk netto 2.840 
 Zmiana stanu środków pieniężnych netto -333 
Rodzaj opinii z badania sprawozdania finansowego – bez zastrzeżeń. 
Badanie sprawozdania finansowego przeprowadziła firma audytorska Biuro Rachunkowe mgr Marianna Grabowska, 
ul. Kasztanowa 26, 88-100 Inowrocław, nr ewid. 1054/5491. 
 
2.2 Monto Tras spółka z o.o. 
 ul. Roździeńskiego 11, 41-308 Dąbrowa Górnicza, 
 udział TRAS TYCHY S.A.    93,28% 
 Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone na dzień 31.12.2004 r. 
           w tys. zł. 

Suma bilansowa 1.802 
Wynik roku - strata netto -530 
Zmiana stanu środków pieniężnych netto -102 

Sprawozdania finansowego za rok 2004 nie poddano badaniu z uwagi na brak takiego obowiązku. 
 
2.3 Wexel spółka z o.o. 
 ul. Berka Joselewicza 26, 30-031 Kraków 
 Udział TRAS TYCHY S.A.    50 % 
 Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone na dzień 31.12.2004 r. 
           w tys. zł 

Suma bilansowa 608 
Wynik roku -strata netto -100 
Zmiana stanu środków pieniężnych -6 

Sprawozdania finansowego za rok 2004 nie poddano badaniu z uwagi na brak takiego obowiązku. 
 
2.4 Ekowiknoplast spółka z o.o. 
 Kijów Ukraina 
 Udział TRAS TYCHY S.A.    50 % 
 Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone na dzień 31.12.2004 r. 
           w tys. zł. 

Suma bilansowa 307 
Wynik roku –strata -90 
Zmiana stanu środków pieniężnych netto 14 

Nie poddano badaniu sprawozdania finansowego za 2004 r. z uwagi na brak takiego obowiązku. 
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2.5 W skład grupy kapitałowej wchodziła spółka 
 System Tychy spółka z o.o. 
 ul. Cielmicka 44, 43-100 Tychy, 
 która aktem notarialnym z dnia 29.12.2004 r. została sprzedana. 
 Dane tej spółki za rok 2003 przedstawiały się następująco: 
           w tys. zł 
 

Suma bilansowa na 31.12.2003 r. 4.619 
Wynik roku 2003 45 

 
III. ANALIZA FINANSOWA GRUPY KAPITAŁOWEJ. 
 
Poniżej przedstawiono wybrane wielkości z bilansu, rachunku zysków i strat oraz podstawowe wskaźniki finansowe. 
 
1. Bilans skonsolidowany     w tys.zł 
 
AKTYWA       

     
  % sumy    % sumy    % sumy 
31.12.02               bilansowej 31.12.03        bilansowej             31.12.04        bilansowej 
 

Aktywa trwałe  52.569  54,35  50.405  51,54  43.085  58,69 
Wart. niemat. i prawne      571    0,59       658                   0,67       350                      0,48 
Wartość firmy jedn.zal.           6.966    7,20                         5.491    5,62    3.697                   5,04 
Rzeczowe aktywa trwałe       41.649  43,06  41.399  42,34  19.776    26,94 
Należności długotermin.      886    0,92       668    0,68       313    0,42 
Inwestycje długotermin.                 1    0,00           1     0,00  17.243  23,49 
Długoterm.rozl.międzyokr.     2.496    2,58    2.188    2,23    1.706    2,32 
 
Aktywa obrotowe  44.161  45,65  47.392  48,46  30.328  41,31 
Zapasy     7,777    8,04  11.647  11,90    7.120    9,70 
Należności krótkotermin. 29.471  30,47  28.496  29,14  18.874  25,71 
Inwestycje krótkotermin.   2.928    3,03    2.777    2,84    1.638    2,23 
Krótkoterm.rozl.międzyok.    3.985    4,11    4.472    4,58    2.696    
3,67 
 
Suma aktywów  96.730              100,00  97.797               100,00  73.413               100,00 
 
 
PASYWA  
 
Kapitał własny  21.285  22,00  26.535  27,13  15.011  20,45 
Kapitał zakładowy    4.836    5,00    9.673    9,89  12.897 
 17,57 
Kapitał zapasowy  20.024  20,70  18.441  18,86  20.021  27,27 
Zysk/Strata z lat ubiegł.         -161   -0,17                -1.940   -1,98     -307                 -0,42 
Wynik netto roku bieżąc.   -3.414   -3,53       361    0,36                -17.600               -23,97 
 
Kapitał mniejszości -2.115  -2,19    -280                    -0,28      293    0,40 
 
Zobowiązania i rezerwy 
na zobowiązania  77.560  80,19  71.542  73,15  58.109  79,15 
Rezerwy na zobowiąz.      329    0,33       105    0,10    1.806    2,46 
Zobowiązania długoterm.      35.186  36,38  26.299  26,89  17.160  23,37 
Zobowiązania krótkoterm.    28.716  29,69  35.195  35,98  34.953  47,61 
Rozliczenia międzyokres.     13.329  13,79    9.943  10,18    4.190    5,71 
 
Suma pasywów  96.730               100,00  97.797               100,00  73.413               100,00 
 
 
W stosunku do roku poprzedniego nastąpił spadek sumy bilansowej o 24.384 tys. zł tj. o 24,93 %, na co w pewnej 
mierze miała wpływ sprzedaż spółki System Tychy, której suma bilansowa na 31.12.2003 r. wynosiła 4.619 tys. zł. 
W strukturze środków gospodarczych (aktywa) udział aktywów trwałych wynosi 58,69 % (w roku ubiegłym 51,54 %),  
a udział majątku obrotowego wynosi 41,31 %  (w roku poprzednim 48,46 % ). Udział aktywów obrotowych zmniejszył 
się głównie wskutek obniżenia należności krótkoterminowych i stanu zapasów. 
Na zmniejszenie należności wpłynęła przeprowadzona aktualizacja sald odbiorców. 
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Kapitał zakładowy wzrósł o 33,33 % dzięki emisji akcji serii G z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy. 
Kapitał własny obniżył się o 43,42 %, głównie wskutek poniesienia w roku sprawozdawczym straty bilansowej w 
kwocie 17.600 tys. zł. 
W strukturze źródeł finansowania środków gospodarczych kapitał własny pokrywa finansowanie działalności w 20,43 
%. W stosunku do roku poprzedniego zmniejszenie wynosi 6,68 %.  
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania zmniejszyły się o 13.433 tys. zł tj. o 18,78 %.  
 
2. Skonsolidowany rachunek zysków i strat. 
Podstawowe wielkości rachunku zysków i strat kształtujące wynik  finansowy w latach 2002 do 2004 są 
następujące: 
 

    2002   2003   2004 
 
 Wyszczególnienie  tys.zł %do przych. tys.zł %do przych. tys.zł %do przych. 
 
Przychody ze sprzedaży  91.488       100,0              121.170        100,0           115.909        100,0 
 
Koszty działalności 
operacyjnej                89.109        97,4              117.621         97,1             122.015        105,3 
 
Wynik ze sprzedaży               2.379          2,6                  3.549           2,9               -6.106          -5,3 
 
Saldo pozostałych  
przychodów i kosztów 
operacyjnych                  -1.444         -1,6                  1.077           0,9              -8.256          -7,1 
 
Saldo przychodów 
i kosztów finansowych          -4.754         -5,2       -3.946         -3,3               -6.547          -5,7 
 
Zysk ze sprzedaży 
jednostki zależnej                          -            -                                    4.853                  4,2 
 
Saldo zysków i strat 
nadzwyczajnych       -34          0,0    1.973           1,6  1.005            0,9 
 
Odpisy wartości firmy             -70               -0,1                  -1.400              -1,1               -1.936               -1,7 
 
Wynik finansowy brutto       -3.923         -4,3                    1.253               1,0             -16.987             -14,7 
 
Zysk/strata mniejszości            509               -0,6                     -891              -0,7                  -679             -0,5 
 
Podatek dochodowy       -                     -                          -1                  -                     66               0,0 
 
Wynik finansowy netto      -3.414                -3,7                        361               0,3            -17.600            -15,2 
 
 
 
 

W roku sprawozdawczym grupa wykazała spadek przychodów ze sprzedaży o 5.261 tys. zł tj. o 4,34 %, przy wzroście 
kosztów o 4.394 tys. zł  tj. o 3,74 %. W związku z tym wystąpiła strata na sprzedaży 6.106 tys. zł. co w stosunku do 
osiągniętego zysku w roku 2003 wynoszącego 3.549 tys. zł. daje pogorszenie wyniku na sprzedaży o 9.655 tys. zł.  
Saldo pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych – 8.256 tys. zł. wskazuje na pogorszenie w stosunku do roku 
ubiegłego o 9.333 tys. zł. Ujemne saldo przychodów i kosztów finansowych – 6.547 tys. zł. jest wyższe od 
ubiegłorocznego o 66 %.  
Saldo zysków i strat nadzwyczajnych – strata 1.701 tys. zł.  

 
 

3. Podstawowe wskaźniki finansowe. 
 
      Lata    2003  2004 
 
 
 
Rentowność majątku        0,37%  -24,0% 
   wynik finansowy netto x 100% 
    suma aktywów 
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Rentowność kapitału własnego       1,36%             -117,25% 
   wynik finansowy netto x 100% 
    kapitał własny 
 
Rentowność netto sprzedaży        0,30% 
 -15,18% 
   wynik finansowy netto x 100% 
   przychody ze sprzedaży produkt. 
 
 
Wskaźnik płynności I         2,78     2,10 
   aktywa obrotowe ogółem 
          zobowiązania krótkoterminowe 
 
 
Wskaźnik płynności II        2,45     1,90 
   aktywa obrotowe ogółem-zapasy 
   zobowiązania krótkoterminowe 
 
 
Wskaźnik płynności III        0,08     0,05 
   inwestycje krótkoterminowe 
                zobowiązania krótkoterminowe 
 
 
Szybkość spłaty należności w dniach       26    67 
 średni stan należności z tyt. dostaw i usług x 365 dni 
           przychody ze sprzedaży produktów 
 
 
Szybkość spłaty zobowiązań w dniach       53 
   60 
 średni stan zobowiązań z tyt. dostaw i usług x 365 dni 
             koszt własny sprzedanych produktów 
 
 
 
Szybkość obrotu zapasów w dniach       30    28 
   średni stan zapasów x 365 dni 
   koszt sprzedanych produktów 
 
 
Wskaźnik zadłużenia                    35,98%                47,61% 
 zobowiązania krótkoterminowe x 100%  
  suma aktywów 
 
 
 
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego                132,64%              232,85% 
 zobowiązania krótkoterminowe x 100% 
  kapitał własny 
 
4. Interpretacja wskaźników. 
 

Wskaźniki zyskowności. 
Strata bilansowa netto za rok sprawozdawczy wynosi 17.600 tys. zł., w związku z tym wskaźniki zyskowności są 
ujemne. Rentowność majątku wynosi – 24,0%, rentowność kapitału własnego – 117,25%, rentowność netto sprzedaży – 
15,18%.  
 
 Wskaźniki bieżącej płynności finansowej. 
Wskaźnik płynności ogólnej wynosi 2,10%. Kształtuje się on powyżej wskaźnika 1,2 który zapewnia minimum 
bezpieczeństwa finansowego. Po wyłączeniu wartości zapasów wskaźnik płynności II wynosi 1,90 i uległ pogorszeniu o 
0,55 pkt. 
  
 Analiza obrotów w dniach. 
Wskaźnik szybkości obrotu należności wynosi za rok sprawozdawczy 67 dni, zwiększył się o 41 dni. Czas regulowania 
zobowiązań z tytułu dostaw i usług wynosi 60 dni, uległ zwiększeniu o 7 dni . 
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Szybkość obrotu zapasów z 30 dni w roku 2003 spadła o 2 dni w 2004 r.  
 
 Wskaźniki stabilizacji finansowej. 
Wskaźnik ogólnego zadłużenia wyrażający udział zobowiązań krótkoterminowych w finansowaniu majątku jednostki 
kształtuje się na poziomie 47,61%. W stosunku do roku poprzedniego zwiększył się o 11,63%. Wskaźnik zadłużenia 
kapitałowego z 132,64% w roku 2003  wzrósł do 232,85% czyli wzrósł o 100,21%. 
 
 
Pomimo niekorzystnych wskaźników, w związku z planami restrukturyzacji   jednostki nie przewiduje się 
zagrożenia kontynuacji działalności grupy kapitałowej w roku następnym po roku badanym. 
IV. CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA RAPORTU. 
 
1. Jednostki objęte konsolidacją i przyjęte metody konsolidacji 
  
TRAS TYCHY S.A. w Skawinie – spółka dominująca 
 
Intur – Konstrukcje – Fasady – Spedycja spółka z o.o. w Inowrocławiu –  spółka zależna, sprawozdanie finansowe 
sporządzone na dzień 31.12.2003 zostało objęte metodą konsolidacji pełnej. Objęcie kontroli nad Spółką nastąpiło w 
dniu 31.08.2002 r. 
  
Monto – Tras spółka z o.o. w Dąbrowie Górniczej – spółka zależna, sprawozdanie finansowe sporządzone na dzień 
31.12.2004 r. zostało objęte metodą konsolidacji pełnej. 

 
Ekowiknoplast  spółka z o.o. – Kijów – Ukraina – spółka zależna, sprawozdanie finansowe sporządzone na dzień 
31.12.2004 r. zostało objęte metodą konsolidacji pełnej. 

 
Wexel spółka z o.o. w Krakowie – spółka zależna, sprawozdanie finansowe zostało objęte metodą konsolidacji pełnej. 

 
2. Zasady sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego 

 
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej TRAS TYCHY S.A. w Skawinie za 2004 rok zostało 
sporządzone zgodnie z Ustawą z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, rozporządzeniem Ministra Finansów z 
dnia 12 grudnia 2001 roku w sprawie szczegółowych zasad sporządzania przez jednostki inne niż banki i zakłady 
ubezpieczeń sprawozdań finansowych jednostek powiązanych oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 16 
października 2001 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów 
wartościowych. 
Przyjęte w grupie kapitałowej zasady i metody wyceny poszczególnych składników majątkowych oraz przychodów i 
kosztów są jednakowe. 
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2004 grupy kapitałowej TRAS TYCHY S.A. zostało 
sporządzone na podstawie jednostkowych sprawozdań finansowych za ten sam okres obrachunkowy: 
 

- jednostki dominującej,  
- jednostek zależnych, 

 
wchodzących w skład grupy kapitałowej na dzień bilansowy i zostało zestawione w taki sposób, jakby grupa stanowiła 
jedną jednostkę. Jednostka dominująca i jednostki od niej zależne skonsolidowane zostały metoda pełną. 
Podstawę sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego stanowiła dokumentacja konsolidacyjna, 
obejmująca między innymi: 

- sprawozdania finansowe jednostek objętych konsolidacją, 
- korekty dostosowawcze sprawozdań finansowych jednostek objętych konsolidacją, 
- wyliczenie wartości firmy jednostek podporządkowanych oraz jej odpisów, 
- ustalenie kapitałów własnych udziałowców mniejszościowych, 
- ustalenie wyłączeń. 

 
Spółka prawidłowo ustaliła wartość firmy na dzień zakupu w 2002 roku udziałów Spółki Intur KFS w kwocie 7.036,7 
tys. zł. 
Odpisy ustalono w oparciu o wpływy kwot redukcji wynikających z postępowania układowego w wysokości 5.005,7 tys. 
zł, pozostałość 2.031,0 tys. zł. w wysokości średnioważonej stawki amortyzacyjnej wynoszącej 10,3 %. 

 
3. Metoda konsolidacji 
 
Przy sporządzaniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej TRAS TYCHY S.A. posługiwano 
się metodą pełną odnośnie zależnych podmiotów podporządkowanych. 
Przy konsolidacji bilansu metodą pełną sumowaniu podlegały wszystkie odpowiednie pozycje aktywów i pasywów 
jednostek zależnych i jednostki dominującej w pełnej wysokości. 
Przy konsolidacji rachunku zysków i strat metodą pełną sumowaniu podlegały wszystkie odpowiednie pozycje 
przychodów i kosztów jednostek zależnych i jednostki dominującej w pełnej wysokości. 
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Po zsumowaniu dokonano korekt i wyłączeń konsolidacyjnych. 
 
 
 

4. Metody konsolidacji kapitałów i ustalenia kapitałów mniejszości 
  
Kapitałem zakładowym grupy kapitałowej jest kapitał zakładowy jednostki dominującej. Wyliczenia pozostałych 
składników kapitału własnego dokonano poprzez dodanie do poszczególnych składników kapitału własnego jednostki 
dominującej odpowiednich składników kapitału własnego jednostek zależnych, objętych skonsolidowanym 
sprawozdaniem finansowym odpowiadających udziałowi jednostki dominującej we własności jednostek zależnych 
według stanu na dzień bilansowy. Do kapitału własnego grupy kapitałowej włączono tylko te części odpowiednich 
składników kapitału własnego jednostek zależnych, które powstały od dnia objęcia kontroli nad nimi przez jednostkę 
dominującą. Kapitał własny po korektach  wynosi 15.011.078,24 zł tj. 15.011 tys. zł. 
 
Wyliczenia kapitału własnego udziałowców mniejszościowych w jednostkach zależnych objętych skonsolidowanym 
sprawozdaniem finansowym dokonano na podstawie udziału we własności jednostek zależnych według stanu na dzień 
bilansowy. Kapitały mniejszości wynoszą 292.520,83 zł tj. 293 tys. zł. 

 
5. Wyłączenia wzajemnych rozrachunków 

 
W toku konsolidacji dokonano w sposób prawidłowy odpowiednich istotnych wyłączeń w zakresie wzajemnych 
należności i zobowiązań, przychodów i kosztów. Wyłączona została również wartość udziałów posiadanych przez 
jednostkę dominującą w kapitale jednostek zależnych. Dokonano następujących wyłączeń konsolidacyjnych 
dotyczących rozrachunków wewnątrz grupy kapitałowej: 
aktywa obrotowe  - 3.083.232,92 zł 
zobowiązania  - 3.125.232,92 zł 
 
Dane stanowiące podstawę do wyłączeń uzyskano z ksiąg rachunkowych jednostki dominującej i uzgodniono z 
informacjami uzyskanymi od jednostek zależnych. 
Przeprowadzone w toku konsolidacji wyłączenia i ich wpływ na sumę bilansową oraz wynik finansowy grupy 
kapitałowej przedstawiony został w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym. 
Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych sporządzone zostało poprzez zsumowanie odpowiednich 
pozycji sprawozdań z przepływu środków pieniężnych jednostki dominującej i jednostek zależnych oraz dokonanie 
korekt konsolidacyjnych. 

 
6. Wyłączenia obrotów wewnętrznych 
 
Dokonano wyłączeń konsolidacyjnych dotyczących sprzedaży i jej kosztów przeprowadzonych pomiędzy jednostkami 
objętymi skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym w kwocie 33.920.172,85 zł 
Eliminacje pozostałych kosztów operacyjnych wynoszą – 680.024,17 zł. Ponadto dokonano eliminacji kosztów i 
przychodów finansowych na kwoty: 
przychody finansowe   103.740,71 zł 
koszty finansowe    257.093,77 zł 
 
Zysk na sprzedaży spółki System Tychy 4.852.589,83 zł wykazano prawidłowo w pozycji XII rachunku zysków i strat. 
Odpis wartości Intur KFS  1.935.742,24 zł wykazano prawidłowo w pozycji XVI rachunku zysków i strat. 
Dane stanowiące podstawę do wyłączeń, uzyskano z ksiąg rachunkowych jednostki dominującej i uzgodniono z 
informacjami uzyskanymi od jednostek zależnych. 
Dokonano przeglądu niezrealizowanych zysków zawartych w zapasach pochodzących ze sprzedaży w ramach grupy 
kapitałowej. 

 
7. Wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego 
 
Dane zawarte we wprowadzeniu do skonsolidowanego sprawozdania finansowego zostały przedstawione przez 
jednostkę dominującą kompletnie i prawidłowo, z uwzględnieniem wytycznych obowiązujących emitentów papierów 
wartościowych. 

 
8. Dodatkowe informacje i objaśnienia 
 
Dane zawarte w dodatkowych informacjach i objaśnieniach do skonsolidowanego sprawozdania finansowego zostały 
przedstawione przez jednostkę dominującą kompletnie i prawidłowo, również z uwzględnieniem wytycznych 
obowiązujących emitentów papierów wartościowych. 

 
9. Sprawozdanie zarządu z działalności grupy kapitałowej 
 
Dane finansowe zawarte w sprawozdaniu z działalności grupy kapitałowej sporządzonym przez zarząd jednostki 
dominującej wykazują zgodność z skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym. 
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 Kraków, 9 maja 2005 r. 
 
 
Biegły Rewident        AUXILIUM SA 
Mgr Lidia Rachwał Kancelaria Biegłych Rewidentów 
Nr.ewid. 3323/3963 Al. Pokoju 84, 31-564 Kraków 

        Nr ewidencyjny 293 

Jan Rubczak V-ce Prezes Zarządu 
        Biegły Rewident  

Nr ewidencyjny 3453/5001 
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WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 

 

Wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego i porównywalnych skonsolidowanych danych 
finansowych zawierające, przy uwzględnieniu specyfiki działalności emitenta, w szczególności: 

a) nazwę (firmę) i siedzibę, wskazanie właściwego sądu rejestrowego i numeru rejestru oraz podstawowy 
przedmiot działalności emitenta według Polskiej Klasyfikacji Działalności, zwanej dalej "PKD", a w 
przypadku gdy papiery wartościowe emitenta znajdują się w obrocie na rynku regulowanym - także 
wskazanie branży według klasyfikacji przyjętej przez dany rynek, 

 
 
Nazwa podmiotu:  TRAS TYCHY Spółka Akcyjna 
Siedziba podmiotu:  ul. Krakowska 87, 32-050 Skawina 
Rejestracja w Sądzie Rejonowym, Wydz. VIII Gospodarczy w Katowicach, RHB 15033 
Regon: 351284072 
NIP: 944-16-35-703  
 
Podstawowy przedmiot działalności Emitenta według Europejskiej Klasyfikacji Działalności: 
2523 – Produkcja wyrobów z tworzyw sztucznych dla budownictwa. 
 
Przedmiot działalności „Tras-Tychy „ według klasyfikacji przyjętej przez rynek równoległy: 
Makrosektor – przemysł 
Sektor – materiały budowlane /mbu/ 
 
b) wskazanie czasu trwania emitenta, i jednostek z grupy jeżeli jest oznaczony, 
 
Czas trwania działalności Spółki i jednostek z grupy jest nie oznaczony 
 
c) wskazanie okresów, za które prezentowane jest skonsolidowane sprawozdanie finansowe i porównywalne 
skonsolidowane dane . 
 
Sprawozdanie finansowe prezentowane jest za okres od 01.01.2004 do 31.12.2004r, porównywalne dane finansowe 
dotyczą okresu od 01.01.2003 do 31.12.2003 roku.- patrz pkt. E i h 
 
c1) informacje dotyczące składu osobowego zarządu oraz rady nadzorczej emitenta, 
 
Skład Zarządu wraz ze zmianami w ciągu roku: 
Prezes Zarządu :  
           Jan Mazur                                      od 29.10.2004 
           Sławomir Dybczyk    od 17.06.04 do 28.10.2004 
           Tadeusz Marszalik                         do 16.06.2004 
V-ce Prezes         Matylda Birgiel  
V-ce Prezes         Sławomir Dybczyk  do 16.06.2004 oraz od 29.10.04 do 03.12.2004  
V-ce Prezes         Cezary Gregorczuk  od 01.06.2004 do 19.08.2004 
 
W skład Rady Nadzorczej wchodzą:  
Marszalik Tadeusz  od 17.06.2004  
Bauc Jarosław 
Drop Henryk 
Abratański Rafał  
Leszczyński Grzegorz  
Paweł Bala    od 18.08.2004 
 
d) wskazanie że skonsolidowane sprawozdanie finansowe i porównywalne skonsolidowane dane finansowe zawierają 
dane łączne - jeżeli w skład przedsiębiorstwa emitenta lub jednostek grupy kapitałowej wchodzą wewnętrzne 
jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe, 
 
W skład przedsiębiorstwa nie wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielnie 
sprawozdanie finansowe. 
 
e) w przypadku skonsolidowanego sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w czasie którego nastąpiło 
połączenie - wskazanie, że jest to skonsolidowane  sprawozdanie finansowe sporządzone po połączeniu spółek, oraz 
wskazanie zastosowanej metody rozliczenia połączenia, 
nie dotyczy 
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f) wskazanie, czy  skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania 
działalności gospodarczej przez emitenta  i jednostek grupy kapitałowej w dającej się przewidzieć przyszłości oraz czy 
nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności, 
 
Sprawozdanie sporządzono przy założeniu kontynuacji działalności przez Spółkę oraz przez jednostki wchodzące w 
skład grupy kapitałowej w dającej się przewidzieć przyszłości gdyż nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie 
kontynuowania działalności. 
 
g)wykaz jednostek wchodzących w skład grupy kapitałowej objętych konsolidacją lub wyceną metodą praw własności 
ze wskazaniem ich nazw (firm) i siedzib, przedmiotów działalności, właściwych sądów lub innych organów 
prowadzących dla nich rejestry, udziału posiadanego przez emitenta w kapitale tych jednostek oraz udziału w 
całkowitej liczbie głosów oraz wykaz jednostek nie objętych konsolidacją lub wycenianą metodą praw własności z 
uzasadnieniem odstąpienia od konsolidacji lub wyceny metodą praw własności oraz podaniem kwoty przychodów 
netto ze sprzedaży produktów i towarów i z operacji finansowych oraz wyniku finansowego i sumy bilansowej za 
ostatni rok obrotowy a także wykaz udziału jednostek wchodzących w skład grupy kapitałowej w kapitałach innych 
podmiotów wchodzących w skład grupy kapitałowej oraz informację o zmianie składu jednostek podlegających 
konsolidacji lub wycenie metodą praw własności w okresie objętym skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym i 
porównywalnymi skonsolidowanymi danymi finansowymi w tym podstawowe wielkości sprawozdań finansowych, 
nazwy i siedziby jednostek które zaprzestano obejmować skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym oraz 
jednostek nieobjętych skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym w poprzednich okresach, ze wskazaniem że jest 
to skonsolidowane sprawozdanie finansowe, sporządzone po tych zmianach. 
 
Wykaz jednostek wchodzących w skład grupy kapitałowej Tras Tychy S.A. 
 
L
p 

a b c d e f 

 Nazwa jednostki  Siedziba Przedmiot 
działalności 

Właściwość 
sądu 

Rodzaj 
powiązania 

Metoda 
konsolidacji 

1 Ekowiknoplast Kijów Prod stol okien Kijów zależna Pełna konsol 
2 Intur KFS Sp. z o.o. Inowrocław Prod stol okien Bydgoszcz zależna Pełna konsol 
3 Monto-Tras Sp. z o.o. Dąbrowa Grn. Prod stol okien Katowice zależna Pełna konsol 
4 Wexel Sp. z o.o Kraków Windykacja nal. Kraków Zależna Pełna konsol 
 
 
g h i j k l 
Wartość 
udziałów w tys  

Procent posiadanego 
kapitału zakładowego 

Udział w ogólnej liczbie głosów 
na walnym zgromadzeniu 

Przychody 
netto 

Suma 
bilansowa 

Wynik 
netto 

332 50 50 66 307 -90 
3466 71,52 71,52 61.906 21.687 2.840 
625 93,28 93,28 10.143 1.802 -530 
301 50 50 55 608 -100 

 
Spółka nie posiada udziałów w innych spółkach nie obejmowanych konsolidacją lub wyceną praw własności.  
Dodatkowo w sprawozdaniu skonsolidowanym ujęto wyniki działalności osiągnięte przez jednostkę zależną System 
Tychy Sp. z o.o. z siedzibą w Tychach do dnia zbycia udziałów przez jednostkę dominującą Tras Tychy S.A. ( zgodnie 
z Art. 60 ust.8 Ustawy o Rachunkowości).  
Dane przyjęte do konsolidacji (w tys. zł): 
Przychody ze sprzedaży                     23.002 
Strata na działalności operacyjnej      -4.849 
Strata brutto                                        -4.849 
Strata netto                                          -4.849 
Wynik na sprzedaży udziałów             4.852 
 
h)wskazanie, że skonsolidowane sprawozdania finansowe podlegały przekształceniu w celu zapewnienia 
porównywalności danych, a zestawienie i objaśnienie różnic, będących wynikiem korekt z tytułu zmian zasad 
(polityki) rachunkowości lub korekt błędów podstawowych, zostało zamieszczone w dodatkowej nocie objaśniającej, 
 
Nie dotyczy 
 
i) wskazanie czy w przedstawionym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym lub porównywalnych 
skonsolidowanych danych finansowych dokonano korekt wynikających z zastrzeżeń w opiniach podmiotów 
uprawnionych do badania o skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych lub sprawozdaniach finansowych za 
lata, za które skonsolidowane sprawozdanie finansowe lub porównywalne skonsolidowane dane finansowe zostały 
zamieszczone w prospekcie. , 
 
Sprawozdanie nie wymagało korekt podmiotów uprawnionych do badania.  
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j) opis przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów oraz przychodów i 
kosztów, ustalenia wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego i 
skonsolidowanych danych porównywalnych, w tym obowiązujących przy sporządzaniu skonsolidowanego 
sprawozdania finansowego zasad sporządzania jednostkowych sprawozdań finansowych oraz metod i zasad 
obejmowania jednostek powiązanych skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym.  
 
Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy. 
Rachunek zysków i strat sporządzany jest w układzie kalkulacyjnym. 
Aktywa i Pasywa wyceniane są z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny przy zastosowaniu poniższych zasad wyceny: 
 
e) Wartość początkową środków trwałych ustala się według cen nabycia. Ewidencja środków   trwałych jest 

prowadzona ilościowo-wartościowo w podziale na grupy rodzajowe środków trwałych. Środki trwałe o 
wartości początkowej równej lub niższej niż 3,5 tys. zł są amortyzowane jednorazowo. Środki trwałe o 
wartości powyżej 3,5 tys. zł są amortyzowane (umarzane) metodą liniową według  stawek określonych w 
ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych ( Dz. U. z 1993 r. Nr 106,poz.482 
z późn. zmianami) w oparciu o przyjęty plan amortyzacji. Środki trwałe o wartości do 3,5 tys. zł 
amortyzowane są jednorazowo w miesiącu następnym po oddaniu do użytkowania. W 2002 roku nie 
występowały zmiany zasad amortyzacji.  
Inwestycje rozpoczęte wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia. Wartości niematerialne i 
prawne do 3,5 tys. zł amortyzowane są jednorazowo w 100% w momencie oddania ich do użytkowania, 
pozostałe wartości niematerialne i prawne umarzane są według stawek podatkowych. 

 
 
f) Należności przeterminowane aktualizuje się dokonując odpisów aktualizacyjnych w wysokości 

uwzględniającej stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty. Pozostałe należności aktualizuje się zgodnie z 
art.35b Ustawy o Rachunkowości. 

 
g) Stany i rozchody zapasów wycenia się w następujący sposób: 

- materiały i towary według cen zakupu, 
- wyroby gotowe według cen ewidencyjnych korygowanych o odchylenia, 
- produkcja w toku po koszcie materiałów bezpośrednich. 

 
h) Odpis aktualizacyjny z tytułu trwałej utraty wartości zapasów materiałów, towarów i wyrobów gotowych 

ustala się w wysokości różnicy pomiędzy ceną zakupu(wytworzenia) a możliwą ceną do uzyskania w 
transakcji sprzedaży danego towaru (materiału, wyrobu).  

 
 

Wyliczenie zysku skonsolidowanego. 
a) zysk (strata) netto jednostki dominującej -17.927 

b) zysk (strata) netto jednostek zależnych -2.744 

c) zysk (strata) netto jednostek współzależnych  

d) zysk (strata) netto jednostek stowarzyszonych  

e) korekty konsolidacyjne 3.071 

Zysk (strata) netto -17.600 

 
 
k) wskazanie, zgodnie z załącznikiem nr 2 do rozporządzenia o prospekcie,  średnich kursów wymiany złotego, w 
okresach objętych skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym i porównywalnymi skonsolidowanymi danymi 
finansowymi, w stosunku do euro, ustalanych przez Narodowy Bank Polski, w szczególności:  
- kursu obowiązującego na ostatni dzień każdego okresu, 
- kursu średniego w każdym okresie, obliczonego jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień 
każdego miesiąca w danym okresie, a w uzasadnionych przypadkach - obliczonego jako średnia arytmetyczna kursów 
obowiązujących na ostatni dzień danego okresu i ostatni dzień okresu go poprzedzającego, 
- najwyższego i najniższego kursu w każdym okresie, 
 
kurs EURO na 31.12.2004 (ostatnia tabela w grudniu 2004r.)  1EURO =  4,0790 PLN 
kurs EURO na 31.12.2003 (ostatnia tabela w grudniu 2003r.)   1EURO = 4,7170 PLN 
 
kurs średni za 12 m-cy 2004r   = 4,5182 PLN 
kurs średni za 12 m-cy 2003r   = 4,4474 PLN 
 
Najniższy kurs EURO w 2004               4,0518 PLN 
Najniższy kurs EURO w 2003               4,1286 PLN 
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Najwyższy kurs EURO w 2004      4,9149 PLN 
Najwyższy kurs EURO w 2003      4,7170 PLN 
 
 
 
l) wskazanie co najmniej podstawowych skonsolidowanych pozycji bilansu, rachunku zysków i strat oraz rachunku 
przepływów pieniężnych ze skonsolidowanego sprawozdania finansowego i porównywalnych skonsolidowanych 
danych finansowych, przeliczonych na euro, ze wskazaniem zasad przyjętych do tego przeliczenia, 
 
 
 
w tys. EURO 
 
                                                                                                 2004                   2003 
Aktywa razem                                                                        17.998                20.733 
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania                             14.246                15.167 
Kapitał własny                                                                         3.680                  5.625 
Kapitał zakładowy                                                                   3.162                  2.051 
 
Wybrane pozycje aktywów i pasywów przeliczono na EURO dla roku 2004 i 2003 wg kursu ogłoszonego przez 
Prezesa NBP odpowiednio: 
 
W dniu 31.12.2004 (ostatnia tabela w grudniu 2004) 1 EURO = 4,0790 PLN 
W dniu 31.12.2003 (ostatnia tabela w grudniu 2003) 1 EURO  = 4,7170 PLN 
 
Wybrane pozycje rachunku zysków i strat oraz przepływów pieniężnych przeliczono na EURO dla 2004 i 2003 roku 
wg kursu będącego średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez prezesa NBP z ostatnich 12 miesięcy 2004 
i 2003.  
 
 
w tys. EURO 
 
                                                                                                    2004                      2003 
Przychody netto ze sprzedaży prod. tow i mat:                       25.654                   27.245 
Zysk na działalności operacyjnej                                             -3.179                     1.040 
Zysk netto                                                                                 -3.895                          81 
Zmiana stanu środków pieniężnych                                            -252                         -34 
 
Kurs średni za 12 m-cy 2004 r .  = 4,5182 PLN 
Kurs średni za 12 m-cy 2003 r.   = 4,4474 PLN 
 
ł) wskazanie i objaśnienie różnic w wartości ujawnionych danych oraz istotnych różnic dotyczących przyjętych zasad 
(polityki) rachunkowości pomiędzy Polskimi Zasadami Rachunkowości (PZR) a MSR lub US GAAP - odpowiednio 
zgodnie z przepisami  Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. w sprawie szczegółowych 
warunków, jakim powinien odpowiadać prospekt emisyjny oraz skrót prospektu (Dz. U. Nr 139, poz 1568 i z 2002 r. 
Nr 36, poz. 328). 
 
Koszty organizacji spółki 
Koszty organizacji poniesione przy założeniu i późniejszym rozszerzeniu spółki akcyjnej są kapitalizowane i 
wykazywane jako długoterminowe rozliczenia okresowe w pozycji „Inne rozliczenia międzyokresowe”. W myśl MSR 
aktywowanie tego rodzaju kosztów nie jest możliwe, koszty pozyskania kapitału pomniejszają nadwyżkę wpływów z 
emisji nad wartością nominalną akcji a ewentualnie powstała różnica odnoszona jest w koszty roku którego dotyczy. 
W pozycji „Inne rozliczenia międzyokresowe” występują rozliczane w czasie koszty związane z dodatkową emisją 
akcji w latach poprzednich i wynoszą na dzień 31.12.2004 roku 648 tys. zł. Koszty te pomniejszałyby kapitał zapasowy 
Spółki o kwotę 648 tys. zł. 



Rozdział VII – Sprawozdania finansowe Prospekt Emisyjny 

 

Tras - Tychy S.A.  

 

152 

 

SKONSOLIDOWANY BILANS                                                                                                        
w tys. zł 

NOTA 
stan na            

31.12.2004           
stan na            

31.12.2003           

A k t y w a       

I. Aktywa trwałe   43085 50405 
      1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 1 350 658 
      - wartość firmy       

      2. Wartość firmy jednostek podporządkowanych 2 
3697 5491 

      3. Rzeczowe aktywa trwałe 3 19776 41399 
      4. Należności długoterminowe 5 313 668 
      4.1. Od jednostek powiązanych       
      4.2. Od pozostałych jednostek    313 668 
      5. Inwestycje długoterminowe 5 17243 1 
      5.1. Nieruchomości   17242   
      5.2. Wartości niematerialne i prawne       
      5.3. Długoterminowe aktywa finansowe   1 1 
      a) w jednostkach powiązanych, w tym:   1 1 

  - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych 
wyceniane met. praw własności 

  
1 1 

      b) w pozostałych jednostkach        
      5.4. Inne inwestycje długoterminowe       
      6. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 6 1706 2188 
      6.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku 
dochodowego 

  
157 91 

      6.2. Inne rozliczenia międzyokresowe   1549 2097 
II. Aktywa obrotowe   30328 47392 

      1. Zapasy 7 7120 11647 
      2. Należności krótkoterminowe 9 18874 28496 
      2.1. Od jednostek powiązanych       
      2.2. Od pozostałych jednostek   18874 28496 
      3. Inwestycje krótkoterminowe 10 1638 2777 
      3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe   1638 2777 
      a) w jednostkach powiązanych       
      b) w pozostałych jednostkach      1 
      c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne   1638 2776 

      4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 11 
2696 4472 

A k t y w a  r a z e m   73413 97797 
      
P a s y w a       
I. Kapitał własny   15011 26535 
      1. Kapitał zakładowy 13 12897 9673 
      2. Należne wpłaty na  kapitał zakładowy  (wielkość 
ujemna) 

  
    

      3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) 14     
      4. Kapitał zapasowy 15 20021 18441 
      5. Kapitał  z aktualizacji wyceny 16     
      6. Pozostałe kapitały rezerwowe 17     
      7. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek 
podporządkowanych 

  
    

      8. Zysk (strata) z lat ubiegłych   -307 -1940 
      9. Zysk (strata) netto   -17600 361 
      10. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego 
(wielkość ujemna) 

18 
    

II. Kapitały mniejszości 19 293 -280 
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III. Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych 20 
    

IV. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania   58109 71542 
      1. Rezerwy na zobowiązania 21 1806 105 

      1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku 
dochodowego 

  
    

      1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne   
104 104 

        a) długoterminowa   104 104 
        b) krótkoterminowa       
      1.3. Pozostałe rezerwy   1702 1 
        a) długoterminowa       
        b) krótkoterminowa   1702 1 
      2. Zobowiązania długoterminowe 22 17160 26299 
      2.1. Wobec jednostek powiązanych       
      2.2. Wobec pozostałych jednostek    17160 26299 
      3. Zobowiązania krótkoterminowe 23 34953 35195 
      3.1. Wobec jednostek powiązanych       
      3.2. Wobec pozostałych jednostek    34088 34150 

      3.3. Fundusze specjalne   865 1045 

      4. Rozliczenia międzyokresowe 24 4190 9943 
      4.1. Ujemna wartość firmy       
      4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe   4190 9943 
        a) długoterminowe   1818 1663 
        b) krótkoterminowe   2372 8280 
P a s y w a  r a z e m   73413 97797 
 

Wartość księgowa   15011 26535 

Liczba akcji   6448490 4836368 

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 25 2,33 5,49 

Przewidywana liczba akcji   6995154 5109701 

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 25 2,15 5,19 
 
 

POZYCJE  POZABILANSOWE   2004 rok bieżący 2003  rok poprzedni 

      1. Należności warunkowe     

      1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu)     

      - otrzymanych gwarancji i poręczeń     

      1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu)     

      - otrzymanych gwarancji i poręczeń     

      2. Zobowiązania warunkowe 1000 1000 
      2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) 1000 1000 
      - udzielonych gwarancji i poręczeń 1000 1000 
      2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)     
      - udzielonych gwarancji i poręczeń     
      3. Inne ( z tytułu) 78600 78600 
   -     
      - przewłaszczenie na środkach trwałych 903 903 

      - zastaw na zapasach  4517 4517 

      - zastaw na środkach trwałych 10364 10364 

      - hipoteki zwykłe i kaucyjne na nieruchomościach 52316 52316 

      - weksle in blanco 10500 10500 

Pozycje pozabilansowe, razem 79600 79600 



Rozdział VII – Sprawozdania finansowe Prospekt Emisyjny 

 

Tras - Tychy S.A.  

 

154 

 

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I 
STRAT  

NOTA 
stan na            

31.12.2004          
stan na            

31.12.2003          

I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i 
materiałów, w tym: 

  
115909 121170 

  - od jednostek powiązanych       
      1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 27 103391 111292 
      2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 28 12518 9878 
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i 
materiałów, w tym: 

  
103261 92604 

  - od jednostek powiązanych       
      1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 29 92180 85234 
      2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów   11081 7370 
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II)   12648 28566 

IV. Koszty sprzedaży 29 7245 12499 
V. Koszty ogólnego zarządu 29 11509 12518 
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)   -6106 3549 
VII. Pozostałe przychody operacyjne   3416 2706 
 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych   170 136 
 2. Dotacje       
 3. Inne przychody operacyjne 30 3246 2570 
VIII. Pozostałe koszty operacyjne   11672 1629 
 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych   153 64 
 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych   8492 604 
 3. Inne koszty operacyjne 31 3027 961 
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-
VIII) 

  
-14362 4626 

X. Przychody finansowe 32 881 1830 
  1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:       
  - od jednostek powiązanych       
  2. Odsetki, w tym:   372 487 
  - od jednostek powiązanych       
  3. Zysk ze zbycia inwestycji   1   
  4. Aktualizacja wartości inwestycji       
  5. Inne    508 1343 
XI. Koszty finansowe 33 7428 5776 

  1. Odsetki, w tym:   3140 3205 

  - dla jednostek powiązanych       

  2. Strata ze zbycia inwestycji       

  3. Aktualizacja wartości inwestycji   2000   

  4. Inne    2288 2571 

XII. Zysk (strata) na sprzedaży całości lub części 
udziałów jednostek podporządkowanych 

34 
4853 0 

XIII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+X-
XI+/-XII) 

  
-16056 680 

XIV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIV.1. - XIV.2.)   1005 1973 
      1. Zyski nadzwyczajne 35 2741 1979 
      2. Straty nadzwyczajne 36 1736 6 
XV. Odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych   1936 1400 
XVI. Odpis ujemnej wartości firmy jednostek 
podporządkowanych 

  
    

XVII. Zysk (strata) brutto (XIII +/- XIV - XV + XVI)   -16987 1253 
XV. Podatek dochodowy 37 -66 1 
  a) część bieżąca     92 
  b) część odroczona   -66 -91 
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XIX. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku 
(zwiększenia straty) 

38 
- - 

XX. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek 
powiązanych wycenianych metodą praw własności 

  
    

XXI. Zyski (straty) mniejszości   679 891 
XXII. Zysk (strata) netto (XVII - XVIII - XIX +/- XX +/- 
XXI) 

39 
-17600 361 

    
      
Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy)   -17600 361 
Średnia ważona liczba akcji zwykłych    6448490 4836368 

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 40 -3 0 

Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych        

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 40     
 
 
ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM 
KAPITALE WŁASNYM    

2004 2003 

I. Kapitał  własny na początek okresu (BO) 26535 21285 

a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości     

b) korekty błędów  podstawowych     

I.a. Stan kapitału  własnego na początek okresu  (BO), po uzgodnieniu do 
danych porównywalnych 26535 21285 

1. Kapitał zakładowy na początek okresu 9673 4836 

1.1. Zmiany  kapitału zakładowego 3224 4837 

a) zwiększenia (z tytułu) 3224 4837 

    - emisji akcji 3224 4837 

b) zmniejszenia (z tytułu)     

    - umorzenia akcji     

1.2. Kapitał zakładowego na koniec okresu 12897 9673 

2. Należne wpłaty na  kapitał zakładowego na początek  okresu     

2.1. Zmiany  należnych wpłat na  kapitału zakładowego     

a) zwiększenie     

b) zmniejszenie     

2.2. Należne wpłaty na  kapitał zakładowy na koniec okresu     

3. Akcje (udziały) własne na początek okresu     

3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych     

a) zwiększenie     

b) zmniejszenie     

3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu     

4. Kapitał  zapasowy na początek okresu 18441 20024 

4.1. Zmiany kapitału zapasowego     

a) zwiększenie (z tytułu) 1580 0 

    - emisji akcji powyżej wartości nominalnej 1446   

    - z podziału zysku (ustawowo) 134   

    - zwiększenie z tytułu przeszacowania sprzedanych ST     

    - wniesienie kapitału z przejętej spółki ( przyp. na kap. z akt. wyceny)     

b) zmniejszenie (z tytułu) 0 1583 

    - pokrycia straty   1583 

4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu 20021 18441 

5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu     

5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny 0 0 

a) zwiększenie (z tytułu)     

b) zmniejszenie (z tytułu)     
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    - wniesienie kapitału z przejętej spółki (przypadającej na kapitał z 
aktualizacji wyceny) 

    

5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0 0 

6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu     

6.1. Zmiany  pozostałych kapitałów rezerwowych     

a) zwiększenie (z tytułu)     

b) zmniejszenie (z tytułu)     

6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu     

7. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych     

8. Zysk (strata)  z lat ubiegłych na początek okresu -1940 -161 

8.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 0 0 

a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości     

b) korekty błędów  podstawowych     

8.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych 
porównywalnych 

0 0 

a) zwiększenie (z tytułu)     

    - podziału zysku zlat ubiegłych     

b) zmniejszenie (z tytułu) 0 0 

    - zasilenie kap. zapasowego 0 0 

8.3. Zysk  z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 

8.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 1940 161 

a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości     

 b) korekty błędów  podstawowych     

8.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych 
porównywalnych 

1940 161 

a) zwiększenie (z tytułu) 0 1779 
    - wartość nierozliczonych strat spółek zależnych przypadających na 
tras  

  1779 

b) zmniejszenie (z tytułu) 1633   

    - wyłączenie wyników sprzedanych spółek 741   

   - wyniki spółek za lata poprzednie nierozliczone 892   

8.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 307 1940 

8.7. Zysk (strata)  z lat ubiegłych na koniec okresu     

 9. Wynik netto -17600 361 

a) zysk netto   361 

b) strata netto  17600   

c) odpisy z zysku     

II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 15011 26535 

III. Kapitał własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku 
(pokrycia straty) 

    

 
 

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW 
PIENIĘŻNYCH    

2004 2003 

A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej  - metoda 
pośrednia      
I. Zysk (strata) netto -17600 361 
II. Korekty razem 20123 6245 
      1. (Zyski) straty mniejszości -679 -891 
      2. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych 
wycenianych metodą praw własności     
      3. Amortyzacja , w tym: 5990 5058 
        - odpisy wartości firmy jednostek podporządkowanych lub ujemnej 
wartości firmy jednostek podporządkowanych 1935 1401 
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      4. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych     
      5. Odsetki i udziały w zyskach ( dywidendy) 3140 3206 
      6. (Zysk) strata z  działalności inwestycyjnej -17 -72 
      7. Zmiana stanu  rezerw 1701 -224 

      8. Zmiana stanu zapasów 4527 -3869 
      9. Zmiana stanu należności 9977 1244 
     10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem 
pożyczek i  kredytów) -2074 8523 
     11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -3495 -3566 
     12. Inne  korekty 1053 -3164 
III.  Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej  ( I+/- II ) 2523 6606 
B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej      
I. Wpływy  1078 231 
      1. Zbycie  wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych 
aktywów trwałych 1078 231 

      2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialnei 
prawne     
      3. Z aktywów finansowych, w tym: 0 0 
       a)  w jednostkach powiązanych     
       - zbycie aktywów finansowych     
       - dywidendy i udziały w zyskach - - 
       - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych     
       - odsetki     
       - inne wpływy z aktywów finansowych     
       b)  w pozostałych jednostkach      
       - zbycie aktywów finansowych     
       - dywidendy i udziały w zyskach - - 
       - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - - 
       - odsetki - - 
       - inne wpływy z aktywów finansowych - - 
      4 . Inne  wpływy inwestycyjne     
II. Wydatki  2100 2120 
      1. Nabycie  wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych 
aktywów trwałych 2100 2120 
      2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne     
      3. Na aktywa finansowe, w tym: 0 0 
       a)  w jednostkach powiązanych 0 0 
       - nabycie aktywów finansowych     
       - udzielone  pożyczki długoterminowe - - 
       b)  w pozostałych jednostkach  0 0 
       - nabycie aktywów finansowych - - 
       - udzielone pożyczki długoterminowe     
      4. Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone mniejszości     
      5. Inne wydatki inwestycyjne     
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej ( I - II) -1022 -1889 
C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej      
I. Wpływy  4671 4836 

      1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych 
instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 4670 4836 
      2. Kredyty i pożyczki     
      3. Emisja  dłużnych papierów wartościowych     
      4. Inne  wpływy finansowe 1 - 
II. Wydatki  7310 9704 
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      1. Nabycie akcji (udziałów) własnych - - 
      2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli   112 
      3. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących - - 
      4. Spłaty kredytów i pożyczek 3684 5950 
      5. Wykup dłużnych papierów wartościowych - - 
      6. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 486 436 
      7. Zapłacone odsetki 3140 3206 
      8. Pozostałe wydatki     
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I - II) -2639 -4868 
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C) -1138 -151 
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych -151 -151 
    - w  tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych  - - 
F. Środki pieniężne na początek okresu 2776 2927 

G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D) 1638 2776 
    - w tym o ograniczonej możliwości dysponowania - - 
 
Nota 1       

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE 2004  rok bieżący 2003 rok poprzedni 

a) koszty zakończonych prac rozwojowych       

b) wartość firmy       
c) nabyte koncesje, patenty, licencje i podobne 
wartości, w tym: 

  50 34 

   - oprogramowanie komputerowe   50 34 

d) inne wartości niematerialne i prawne   300 621 

e) zaliczki na wartości niematerialne i prawne     3 

f) inne       

Wartości niematerialne i prawne razem   350 658 

 

ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)) 

  

a b c d e 

Wartości 
niematerialne 
i prawne, 
razem 

koszty 
zakończonyc

h prac 
rozwojowych 

wartość 
firmy 

 nabyte koncesje, 
patenty, licencje i 

podobne wartości, w 
tym: 

inne wartości 
niematerialn
e i prawne 

zaliczki na 
wartości 

niematerialne 
i prawne 

    - 
oprogramowan

ie 
komputerowe 

a) wartość brutto wartości 
niematerialnych i prawnych 
na początek okresu                         41   369 369 1325 3 1738 
b) zwiększenia (z tytułu)     39 39 0   39 
    - zakup     39 39     39 
c) zmniejszenia (z tytułu)     0 0 1000   1000 
    - likwidacja             0 
    - eliminacja podmiotu 
zależnego         1000   1000 
d) wartość brutto wartości 
niematerialnych i prawnych 
na koniec okresu 41 0 408 408 325 3 777 
e) skumulowana 
amortyzacja (umorzenie) na 
początek okresu 41   335 335 704   1080 
f) amortyzacja za okres (z 
tytułu) 0   23 23 -679   -656 
    - amortyzacja      23 23     23 
    - eliminacja podmiotu         -679   -679 
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zależnego 

g) skumulowana 
amortyzacja (umorzenie) na 
koniec okresu 41 0 358 358 25 0 424 
h) odpisy z tytułu trwałej 
utraty wartości na początek 
okresu             0 
 - zwiększenie             0 
 - zmniejszenie             0 
i) odpisy z tytułu trwałej 
utraty wartości na koniec 
okresu             0 
j) wartość netto wartości 
niematerialnych i prawnych 
na koniec okresu 0   50 50 300   350 
 
WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (STRUKTURA 
WŁASNOŚCIOWA) 

2004    rok 
bieżący 

2003   rok 
poprzedni 

a) własne 350 658 
b) używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w 
tym umowy leasingu, w tym:     
Wartości niematerialne i prawne razem 350 658 

 
Nota 2 

ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE 
2004    rok 
bieżący 

2003           rok 
poprzedni 

a) wartość firmy brutto na początek okresu 7037 7037 

b) zwiększenia (z tytułu)       

   - ustalenie wartosci firmy       

c) zmniejszenia ( z tytułu)       

d) wartość firmy brutto na koniec okresu   7037 7037 

e) odpis wartości firmy na początek okresu   1546 71 

f) odpis wartości firmy za okres (z tytułu)   1794 1475 

   odpis wartosci firmy za rok   1936 1401 

   odpis z tytułu zmiany udziału procentowego w s-ce zależnej   -142 74 

g) odpis wartości firmy na koniec okresu   3340 1546 

h) wartość firmy netto na koniec okresu   3697 5491 

 

ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI 
WSPÓŁZALEŻNE 

2004    rok 
bieżący 

2003           rok 
poprzedni 

a) wartość firmy brutto na początek okresu     

b) zwiększenia (z tytułu)       

c) zmniejszenia ( z tytułu)       

d) wartość firmy brutto na koniec okresu       

e) odpis wartości firmy na początek okresu       

f) odpis wartości firmy za okres (z tytułu)       

g) odpis wartości firmy na koniec okresu       

h) wartość firmy netto na koniec okresu       

 
ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI 
STOWARZYSZONE 

2004    rok 
bieżący 

2003           rok 
poprzedni 

a) wartość firmy brutto na początek okresu     

b) zwiększenia (z tytułu)       

c) zmniejszenia ( z tytułu)       

d) wartość firmy brutto na koniec okresu       

e) odpis wartości firmy na początek okresu       

f) odpis wartości firmy za okres (z tytułu)       



Rozdział VII – Sprawozdania finansowe Prospekt Emisyjny 

 

Tras - Tychy S.A.  

 

160 

g) odpis wartości firmy na koniec okresu       

h) wartość firmy netto na koniec okresu       

 
Nota 3 

RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE 
2004   rok 
bieżący 

2003    rok 
poprzedni 

a) środki trwałe, w tym: 19170 40648 

    - grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego 
gruntu) 2286 3675 

    - budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 5259 23321 

    - urządzenia techniczne i maszyny 9436 10655 

    - środki transportu 1912 2516 

    - inne środki trwałe 277 481 

b) środki trwałe w budowie 606 751 

c) zaliczki na środki trwałe w budowie     

Rzeczowe aktywa trwałe, razem 19776 41399 

 
ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)         

  

    - grunty ( w 
tym prawo 
użytkowania 
wieczystego 
gruntu) 

    - budynki, 
lokale i 
obiekty 
inżynierii 
lądowej i 
wodnej 

    - 
urządzenia 
techniczne i 
maszyny 

    - środki 
transportu 

    - inne 
środki 
trwałe 

Środki 
trwałe, 
razem 

a) wartość brutto środków trwałych 
na początek okresu  3935 26585 19410 4726 2404 57060 
b) zwiększenia (z tytułu) 0 826 824 411 9 2070 
   - zakup   826 824 411 9 2070 
c) zmniejszenia (z tytułu) 1318 20659 335 812 154 23278 
   - sprzedaż 14 544 22 812   1392 
   -likwidacja     49   104 153 
  - przeniesienie na inwestycje 
długoterminowe 1304 20115 264   50 21733 
d) wartość brutto środków trwałych 
na koniec okresu 2617 6752 19899 4325 2259 35852 
e) skumulowana amortyzacja 
(umorzenie) na początek okresu 260 3264 8755 2210 1923 16412 
f) amortyzacja za okres (z tytułu) 71 -1771 1708 203 59 270 
    - umorzenie  116 487 1570 203 9 2385 
    - umorzenie dot. inwestycji 
długoterminowych -45 -2258 -138   -50 -2491 
g) skumulowana amortyzacja 
(umorzenie) na koniec okresu 331 1493 10463 2413 1982 16682 
h) odpisy z tytułu trwałej utraty 
wartości na początek okresu       0   0 
 - zwiększenie           0 
 - zmniejszenie           0 
i) odpisy z tytułu trwałej utraty 
wartości na koniec okresu           0 
j) wartość netto środków trwałych na 
koniec okresu 2286 5259 9436 1912 277 19170 
 

ŚRODKI TRWAŁE BILANSOWE (STRUKTURA 
WŁASNOŚCIOWA) 

2004    rok 
bieżący 

2003           rok 
poprzedni 

a) własne 17988 39478 
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b) używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub 
innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym: 1182 1170 
   - leasing samochodów 538 407 
   - leasing maszyn  644 763 
Środki trwałe bilansowe razem 19170 40648 

 

ŚRODKI TRWAŁE WYKAZYWANE 
POZABILANSOWO 

2004    rok 
bieżący 

2003           rok 
poprzedni 

używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej 
umowy, w tym umowy leasingu, w tym:   

  

    - wartość gruntów użytkowanych wieczyście     

Środki trwałe wykazywane pozabilansowo, razem      

 
Nota 4 

NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE 

  

2004    rok 
bieżący 

2003           rok 
poprzedni 

a) należności od jednostek powiązanych, w 
tym: 

  0 

    - od jednostek zależnych (z tytułu)       
    - od jednostek współzależnych (z tytułu)       
    - od jednostek stowarzyszonych (z tytułu)       
    - od znaczącego inwestora (z tytułu)       
    - od jednostki dominującej (z tytułu)       

b) od pozostałych jednostek (z tytułu)   313 668 
    - zatrzymane kaucje   313 223 
    - zabezpieczenia gwarancyjne     445 
Należności długoterminowe netto   313 668 
c) odpisy aktualizujące wartość należności        
Należności długoterminowe brutto   313 668 

 
ZMIANA STANU NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH 
(WG TYTUŁÓW) 

2004    rok 
bieżący 

2003           rok 
poprzedni 

a) stan na początek okresu  668 886 

b) zwiększenia (z tytułu) 126 0 

    - zatrzymane kaucje 126   

    - zabezpieczenia gwarancyjne     

c) zmniejszenia (z tytułu) 481 218 

    - zatrzymane kaucje 36 66 

    - zabezpieczenia gwarancyjne 445 152 

d) stan na koniec okresu 313 668 

    - zatrzymane kaucje 313 223 

    - zabezpieczenia gwarancyjne   445 
 
ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH 
WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH 

2004    rok 
bieżący 

2003           rok 
poprzedni 

Stan na początek okresu     0 

a) zwiększenia (z tytułu)       
b) zmniejszenia (z tytułu)       
Stan odpisów aktualizujących wartość należności 
długoterminowych na koniec okresu 

  

0 
 

NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA 
WALUTOWA)  

2004    rok 
bieżący 

2003      rok 
poprzedni 

a) w walucie polskiej 313 668 
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b) w walutach obcych  (wg walut i po 
przeliczeniu na zł) 

      

b1. jednostka/waluta    .............../................       

      tys. zł        

pozostałe waluty w tys. zł        
Należności długoterminowe, razem 313 668 

 
Nota 5 

ZMIANA STANU NIERUCHOMOŚCI (WG GRUP 
RODZAJOWYCH) 

2004    rok 
bieżący 

2003           rok 
poprzedni 

a) stan na początek okresu  0 0 

b) zwiększenia (z tytułu) 17242   

    - przekwalifikowanie ze środków trwałych   17242   

c) zmniejszenia (z tytułu)     

d) stan na koniec okresu 17242 0 
 
ZMIANA STANU WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I 
PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) 2004    rok 

bieżący 
2003           rok 
poprzedni 

a) stan na początek okresu  0 0 

   - oprogramowanie     

   - prace rozwojowe     

   - inne     

b) zwiększenia (z tytułu) 0 0 

   - oprogramowanie     

c) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 

   - oprogramowanie     

   - prace rozwojowe     

   - inne     

d) stan na koniec okresu 0 0 

   - oprogramowanie     

   - prace rozwojowe     

   - inne     
 

DŁUGOTERMINOWE AKTYWA 
FINANSOWE 

  
2004    rok 
bieżący 

2003           rok 
poprzedni 

a) w jednostkach zależnych   1 1 
    - udziały lub akcje   1 1 
    - dłużne papiery wartościowe       
    - inne papiery wartościowe (wg rodzaju)       
     - udzielone pożyczki       
     - inne długoterminowe aktywa finansowe 
(wg rodzaju) 

  
    

b) w jednostkach współzależnych       
    - udziały lub akcje       
    - dłużne papiery wartościowe       
    - inne papiery wartościowe (wg rodzaju)       
     - udzielone pożyczki       
     - inne długoterminowe aktywa finansowe 
(wg rodzaju) 

  
    

c) w jednostkach stowarzyszonych 0 0 
    - udziały lub akcje       
    - dłużne papiery wartościowe       
    - inne papiery wartościowe (wg rodzaju)       
     - udzielone pożyczki       
     - inne długoterminowe aktywa finansowe       
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(wg rodzaju) 
d) w znaczącym inwestorze     
    - udziały lub akcje       
    - dłużne papiery wartościowe       
    - inne papiery wartościowe (wg rodzaju)       
     - udzielone pożyczki       
     - inne długoterminowe aktywa finansowe 
(wg rodzaju) 

  
    

e) w jednostce dominującej     
    - udziały lub akcje       
    - dłużne papiery wartościowe       
    - inne papiery wartościowe (wg rodzaju)       
     - udzielone pożyczki       
     - inne długoterminowe aktywa finansowe 
(wg rodzaju) 

  
    

f) w pozostałych jednostkach     
    - udziały lub akcje       
    - dłużne papiery wartościowe       
    - inne papiery wartościowe (wg rodzaju)       
     - udzielone pożyczki       
     - inne długoterminowe aktywa finansowe 
(wg rodzaju) 

  
    

Długoterminowe aktywa finansowe, razem   1 1 

 
ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWYCH AKTYWÓW 
FINANSOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) 2004    rok 

bieżący 
2003           rok 
poprzedni 

a) stan na początek okresu  1 195 

   - udziały i akcje 1 195 

   - pozostałe składniki     

b) zwiększenia (z tytułu) 0 0 

   - udziały i akcje     

   - pozostałe składniki     

c) zmniejszenia (z tytułu)   194 

   - udziały i akcje   194 

   - pozostałe składniki     

d) stan na koniec okresu 1 1 

   - udziały i akcje 1 1 

   - pozostałe składniki   0 
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UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH 

              

Lp. a b c d e f g h i j k l 

  
nazwa (firma) 

jednostki siedziba przedmiot 
charakter 
powiązania zastosowana  

data objęcia 
kontroli / 

współkontroli 
/ uzyskania 
znaczącego 
wpływu 

wartość 
udziałów 
/ akcji 
według 
ceny 

nabycia 

korekty wartość  procent 
udział w 
ogólnej wskazanie innej 

  
ze wskazaniem  

  
przedsiębiorstwa (jednostka 

zależna, 
współzależna, 

stowarzyszona, z 
wyszczególnieniem 

powiązań 
bezpośrednich i 
pośrednich) 

metoda aktualizujące  bilansowa  posiadanego   liczbie 
głosów 

niż określona pod  

  

formy prawnej      konsolidacji / wycena 
metodą praw 
własności, bądź 
wskazanie, że 

jednostka nie podlega 
konsolidacji / wycenie 

metodą praw 
własności 

wartość 
(razem) 

udziałów 
/ akcji 

 kapitału 
zakładowego 

na walnym 
zgromadzeniu 

lit. j) lub k), 
podstawy kontroli 
/ współkontroli / 

znaczącego 
wpływu 

1 Ekowiknoplast Kijów 
prod. stol. 
okiennej zależna pełna konsol. 20.01.1999 332 332 0 50 50   

2 
Intur KFS Sp. z 
o.o. Inowrocław 

prod. stol. 
okiennej zależna pełna konsol. 31.08.2002 3466 0 3466 71,52 71,52   

3 
Monto-tras Sp. 
z o.o 

Dąbrowa 
Gr. 

prod. stol. 
okiennej zależna pełna konsol. 31.07.2002 625 0 625 93,28 93,28   

4 Wexel Sp. z o. Kraków windykacja zależna pełna konsol. 30.06.2203 301 301 0 50 50   

 

                                    
a m             n     o     p r s t 

  kapitał własny jednostki, w tym: 
zobowiązania i rezerwy na 

zobowiązania jednostki, w tym: 
należności jednostki, w tym: 

aktywa przychody nieopłacona  
otrzymane 

lub  

nazwa jednostki 

  kapitał 
zakładowy 

należne 
wpłaty na 
kapitał 

zakładowy 
(wartość 
ujemna) 

kapitał 
zapasowy 

pozostały kapitał własny, w 
tym: jednostki, ze 

przez 
emitenta  

 należne  

    
zysk 

(strata) z 
lat 

ubiegłych 

zysk 
(strata) 
netto 

  

 - 
zobowiąza-  
nia długo-    
terminowe 

 - 
zobowiąza-  

nia 
krótko-    

terminowe 

  

 - 
należności 
długo-   

terminowe 

 - 
należności 
krótko-           

terminowe 

razem sprzedaży wartość 
udziałów / 
akcji w 
jednostce 

dywidendy 
od 

jednostki 
za ostatni 

rok 
obrotowy 

Ekowiknoplast 273 664   0 -391 -301 -90 34 0 34 1   1 307 66   0 
Intur KFS Sp. z 
o.o. 43 

4847 
  3734 -8538 -11854 2840 21643 4641 17002 8599   8599 21687 61906   0 

Monto-tras Sp. z 
o.o 5 

670 
    -665 -135 -530 1794 0 1794 1067   1067 1802 10143   0 

Wexel Sp. z o.o 593 604     -11 89 -100 15 0 15 307   307 608 55   0 
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PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE 
DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE 
(STRUKTURA WALUTOWA) 

2004    rok 
bieżący 

2003           rok 
poprzedni 

a) w walucie polskiej 1 1 
b) w walutach obcych (wg walut i po 
przeliczeniu na zł) 

      

b1. jednostka/waluta    .............../................       

      tys. zł        

pozostałe waluty w tys. zł        

Papiery wartościowe, udziały i inne długoterminowe aktywa 
finansowe, razem 

1 1 

 

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I 
INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA 
FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI) 

  
2004    rok 
bieżący 

2003           rok 
poprzedni 

A. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na giełdach 
(wartość bilansowa) 

    

    a) akcje (wartość bilansowa):       
        - korekty aktualizujące wartość (za 
okres) 

      

        - wartość na początek okresu       

        - wartość według cen nabycia       

    b) obligacje (wartość bilansowa):       
        - korekty aktualizujące wartość (za 
okres) 

      

        - wartość na początek okresu       

        - wartość według cen nabycia       
    c) inne - wg grup rodzajowych (wartość 
bilansowa): 

      

       c1)       
        - korekty aktualizujące wartość (za 
okres) 

      

        - wartość na początek okresu       

        - wartość według cen nabycia       

       ...       

B. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane 
na rynkach pozagiełdowych (wartość 
bilansowa)           

      

     a) akcje (wartość bilansowa):       
        - korekty aktualizujące wartość (za 
okres) 

      

        - wartość na początek okresu       

a b c d f g h i

 - 

kapit

ał 

...

UDZIAŁY LUB AKCJE W POZOSTAŁYCH JEDNOSTKACH 

e

nazwa (firma) 

jednostki, ze 

wskazaniem 

formy  

prawnej

L.p. siedz

iba

przedmiot 

przedsię -      

biorstwa

wartoś

ć 

bilans

owa 

udz iał

ów / 

akcji

% 

posiadanego 

kapitału 

zakłado-    

wego

udz iał 

w 

ogólne
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liczbie 

głosó

w na 

nieopł

acona 

przez  

emiten

ta 

wartoś
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otrzy

mane 

lub 

należn
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dywid
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w tym:



Rozdział VII – Sprawozdania finansowe Prospekt Emisyjny 

 

Tras - Tychy S.A.  

 

167 

        - wartość według cen nabycia       

     b) obligacje (wartość bilansowa):       
        - korekty aktualizujące wartość (za 
okres) 

      

        - wartość na początek okresu       

        - wartość według cen nabycia       
     c) inne - wg grup rodzajowych (wartość 
bilansowa): 

      

       c1)       
        - korekty aktualizujące wartość (za 
okres) 

      

        - wartość na początek okresu       

        - wartość według cen nabycia       

       ...       

C. Z nieograniczoną zbywalnością, 
nienotowane na rynku regulowanym 
(wartość bilansowa) 

  1 1 

     a) akcje (wartość bilansowa):       
        - korekty aktualizujące wartość (za 
okres) 

      

        - wartość na początek okresu       

        - wartość według cen nabycia       

     b) obligacje (wartość bilansowa):       

        - korekty aktualizujące wartość (za 
okres) 

      

        - wartość na początek okresu       

        - wartość według cen nabycia       

     c) inne - wg grup rodzajowych (wartość 
bilansowa): 

  1 1 

       c1) udziały   1 1 
        - korekty aktualizujące wartość (za 
okres) 

      

        - wartość na początek okresu       

        - wartość według cen nabycia   1 1 
D. Z ograniczoną zbywalnością (wartość 
bilansowa) 

      

    a) akcje i udziały (wartość bilansowa):       
        - korekty aktualizujące wartość (za 
okres) 

      

        - wartość na początek okresu       

        - wartość według cen nabycia       

    b) obligacje (wartość bilansowa):     
        - korekty aktualizujące wartość (za 
okres) 

      

        - wartość na początek okresu       

        - wartość według cen nabycia       
    c) inne - wg grup rodzajowych (wartość 
bilansowa): 

      

       c1)       
        - korekty aktualizujące wartość (za 
okres) 

      

        - wartość na początek okresu       

        - wartość według cen nabycia       

Wartość według cen nabycia, razem   1 1 

Wartość na początek okresu, razem   1 1 
Korekty aktualizujące wartość (za okres), 
razem 

      

Wartość bilansowa, razem   1 1 
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UDZIELONE POŻYCZKI DŁUGOTERMINOWE 
(STRUKTURA WALUTOWA) 

2004    rok 
bieżący 

2003           rok 
poprzedni 

a) w walucie polskiej     
b) w walutach obcych (wg walut i po 
przeliczeniu na zł) 

      

b1. jednostka/waluta    .............../................       

      tys. zł        

pozostałe waluty w tys. zł        

Udzielone pożyczki długoterminowe, razem     

 
INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (WG 
RODZAJU) 

2004    rok 
bieżący 

2003           rok 
poprzedni 

 -     
Inne inwestycje długoterminowe, razem 0 0 
 
ZMIANA STANU INNYCH INWESTYCJI 
DŁUGOTERMINOWYCH (WG GRUP 
RODZAJOWYCH) 

2004    rok 
bieżący 

2003           rok 
poprzedni 

a) stan na początek okresu      

b) zwiększenia (z tytułu)     

c) zmniejszenia (z tytułu)     

d) stan na koniec okresu     
 

INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE 
(STRUKTURA WALUTOWA) 

2004    rok 
bieżący 

2003           rok 
poprzedni 

a) w walucie polskiej     

b) w walutach obcych (wg walut i po 
przeliczeniu na zł) 

  
    

b1. jednostka/waluta    .............../................       

      tys. zł        

...       

pozostałe waluty w tys. zł        

Inne inwestycje długoterminowe, razem       
 
Nota 6 

ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU ODROCZONEGO 
PODATKU DOCHODOWEGO 

2004   rok bieżący 2003    rok poprzedni 

1. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na 
początek okresu, w tym: 91 0 
a) odniesionych na wynik finansowy   91   

b) odniesionych na kapitał własny       
c) odniesionych na wartość firmy lub ujemną 
wartość firmy 

      

2. Zwiększenia    66   

a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi 
różnicami przejściowymi (z tytułu) 

66 91 

    - naliczone odsetki do wypłaty w następnych 
okresach bilansowych   

66 91 

b) odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą 
podatkową (z tytułu) 

    

c) odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami 
przejściowymi (z tytułu) 

    

d) odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z 
tytułu) 

    

e) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z 
ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) 
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3. Zmniejszenia        

a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi 
różnicami przejściowymi (z tytułu) 

    

b) odniesione na wynik finansowy okresu w 
związku ze stratą podatkową  (z tytułu) 

      

c) odniesione na kapitał własny w związku z 
ujemnymi różnicami przejściowymi  (z tytułu) 

      

d) odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z 
tytułu) 

    

e) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z 
ujemnymi różnicami przejściowymi ( z tytułu) 

    

4. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na 
koniec okresu, razem, w tym: 

157 91 

a) odniesionych na wynik finansowy 157 91 

b) odniesionych na kapitał własny     

c) odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy     

 
Zmniejszenia i zwiększenia stanu aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego należy przedstawić 
odpowiednio co najmniej według poniższych tytułów, ze wskazaniem podstawowych grup aktywów i zobowiązań, 
których dotyczą: 
 
Zwiększenia z tytułu:  
- powstania różnic przejściowych  
- zmiany stawek podatkowych  
- nieujętej różnicy przejściowej poprzedniego okresu  
- powstania straty podatkowej  
- nieujętej w poprzednich okresach straty podatkowej  
 
Zmniejszenia z tytułu: 
- odwrócenia się różnic przejściowych  
- zmiany stawek podatkowych  
- odpisania aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego  
- wykorzystania straty podatkowej  
 
Odnośnie ujemnych różnic przejściowych dodatkowo należy ujawnić, oddzielnie dla podstawowych grup aktywów i 
zobowiązań: 
- kwotę ujemnych różnic przejściowych na początek i koniec okresu, 
- datę wygaśnięcia ujemnych różnic przejściowych. 
 

INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE 2004   rok bieżący 2003    rok poprzedni 

a) czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:     

      

b) pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym: 1549 2097 

     - koszt podwyższenia kapitału 244 648 

     - emisja obligacji - dodatkowa premia przy wykupie 565 914 

     - emisja obligacji 78 109 

     - wystawki dla dealerów 184 378 

    - rozwój sieci - prowizje   342   

   - wdrożenie nowego produktu   122   

     - inne 14 48 

Inne rozliczenia międzyokresowe, razem 1549 2097 
 
Nota 7 

ZAPASY 
  

2004    rok 
bieżący 

2003           rok 
poprzedni 

a) materiały   4491 6234 
b) półprodukty i produkty w toku   1123 2513 
c) produkty gotowe   942 2150 

d) towary   564 749 
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e) zaliczki na dostawy     1 
Zapasy, razem   7120 11647 

 
Nota 8 

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE 
  2004    rok 

bieżący 
2003           rok 
poprzedni 

a) od jednostek powiązanych    0 0 
    - z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:   0 0 

         - do 12 miesięcy       
         - powyżej 12 miesięcy     
     - inne       
     - dochodzone na drodze sądowej       
b) należności od pozostałych jednostek   18874 28496 
      - z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:   16794 25507 

          - do 12 miesięcy   16354 25507 
          - powyżej 12 miesięcy   440   
      - z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i 
zdrowotnych oraz innych              świadczeń 650 2265 
      - inne   736 400 
      - dochodzone na drodze sądowej   694 324 

Należności krótkoterminowe netto, razem    18874 28496 
c) odpisy aktualizujące wartość należności    11457 8300 
Należności krótkoterminowe brutto, razem   30331 36796 

 

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD JEDNOSTEK 
POWIĄZANYCH 

2004    rok 
bieżący 

2003           rok 
poprzedni 

a) z tytułu dostaw i usług, w tym: 0 0 
    - od jednostek zależnych       

    - od jednostek współzależnych       

    - od jednostek stowarzyszonych       

    - od znaczącego inwestora       

    - od jednostki dominującej       

b) inne, w tym:       

    - od jednostek zależnych       

    - od jednostek współzależnych       

    - od jednostek stowarzyszonych       
    - od znaczącego inwestora       

    - od jednostki dominującej       
c) dochodzone na drodze sądowej, w tym:       

     - od jednostek zależnych       

     - od jednostek współzależnych       
     - od jednostek stowarzyszonych       
     - od znaczącego inwestora       
     - od jednostki dominującej       
Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych 
netto, razem   0 0 
d) odpisy aktualizujące wartość należności od jednostek 
powiązanych   0 0 
Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych brutto, 
razem 0 0 
 

ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH 
WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWYCH 

2004    rok 
bieżący 

2003           rok 
poprzedni 

Stan na początek okresu   8300 9928 
a) zwiększenia (z tytułu)   9164 1580 
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   -rezerwy z przejętych spółek       
   -utworzenie rezerw   9164 1580 
b) zmniejszenia (z tytułu)   6007 3208 
   -rozwiązanie rezerw   2575 2326 
   -wykorzystanie rezerw   3432 882 

Stan odpisów aktualizujących wartość należności 
krótkoterminowych na koniec okresu 11457 8300 
 
 
 
 
NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE  BRUTTO 
(STRUKTURA WALUTOWA) 

  2004    rok 
bieżący 

2003           rok 
poprzedni 

a) w walucie polskiej   26673 33261 
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)   3658 3535 

b1. jednostka/waluta    1000/USD   30 30 

      tys. zł    91 111 

b2. jednostka/waluta    1000/EURO   873 726 

      tys. zł    3567 3424 

pozostałe waluty w tys. zł        
Należności krótkoterminowe, razem   30331 36796 

 
NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG (BRUTTO) - 
O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE  
SPŁATY: 

2004    rok 
bieżący 

2003           rok 
poprzedni 

a) do 1 miesiąca   6000 14198 

b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy   4737 97 
c) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy     115 
d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku     319 
e) powyżej 1 roku       
f) należności przeterminowane   14497 14610 
Należności z tytułu dostaw i usług, razem (brutto)   25234 29339 
g) odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw 
i usług    8440 3832 

Należności z tytułu dostaw i usług, razem (netto) 16794 25507 
 
W odniesieniu do należności z tytułu dostaw i usług należy wskazać, które przedziały czasowe spłacania należności 
związane są z normalnym tokiem sprzedaży przez emitenta. 
 
NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG, 
PRZETERMINOWANE (BRUTTO) -  Z PODZIAŁEM NA 
NALEŻNOŚCI NIE SPŁACONE W OKRESIE: 

2004    rok 
bieżący 

2003           rok 
poprzedni 

a) do 1 miesiąca   2954 3378 
b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy   2300 2548 
c) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy   673 538 
d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku   563 1047 
e) powyżej 1 roku   8007 7099 
Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, 
razem (brutto)    14497 14610 

f) odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i 
usług, przeterminowane    7236 3832 
Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem 
(netto)  7261 10778 
 
Nota 9 
W odniesieniu do łącznej wartości należności (długo- i krótkoterminowych) należy podać kwoty należności spornych 
oraz należności przeterminowanych (z podziałem wg tytułów), w tym od których nie dokonano odpisów 
aktualizujących i nie wykazanych jako „Należności dochodzone na drodze sądowej”. 
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OGÓŁEM NALEŻNOŚCI Brutto Krótkoterminowe Długoterminowe 
Odpis 
aktualizacyjny Netto 

Przeterminowane, 
nie objęte 
rezerwą 

1. Należności z tytułu 
dostaw 25234 16794   8440 16794   
2. Należności z tutułu 
podatków 650 650 0 0 650 0 

3. Pozostałe należności 1110 736 313 61 1049 0 

4. Należności sądowe 3650 694 0 2956 694   

 30644 18874 313 11457 19187 0 
 
 
Nota 10 

KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE 
  

2004  rok bieżący 2003  rok poprzedni 

a) w jednostkach zależnych       
     - udziały lub akcje        
     - należności z tytułu dywidend i innych udziałów w 
zyskach       
     - dłużne papiery wartościowe       
     - inne papiery wartościowe (wg rodzaju)       
     - udzielone pożyczki       
     - inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg 
rodzaju)       
b) w jednostkach współzależnych       
     - udziały lub akcje        
     - należności z tytułu dywidend i innych udziałów w 
zyskach       
     - dłużne papiery wartościowe       
     - inne papiery wartościowe (wg rodzaju)       
     - udzielone pożyczki       
     - inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg 
rodzaju)       
c) w jednostkach stowarzyszonych       
     - udziały lub akcje        
     - należności z tytułu dywidend i innych udziałów w 
zyskach       
     - dłużne papiery wartościowe       
     - inne papiery wartościowe (wg rodzaju)       
     - udzielone pożyczki       
     - inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg 
rodzaju)       
d) w znaczącym inwestorze       
     - udziały lub akcje        
     - należności z tytułu dywidend i innych udziałów w 
zyskach       
     - dłużne papiery wartościowe       
     - inne papiery wartościowe (wg rodzaju)       
     - udzielone pożyczki       
     - inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg 
rodzaju)       
e) w jednostce dominującej       
     - udziały lub akcje        
     - należności z tytułu dywidend i innych udziałów w 
zyskach       
     - dłużne papiery wartościowe       
     - inne papiery wartościowe (wg rodzaju)       
     - udzielone pożyczki       
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     - inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg 
rodzaju)       
f) w pozostałych jednostkach    0 1 
     - udziały lub akcje      1 
     - należności z tytułu dywidend i innych udziałów w 
zyskach       
     - dłużne papiery wartościowe       
     - inne papiery wartościowe (wg rodzaju)       
     - udzielone pożyczki       
     - inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg 
rodzaju)       
g) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne   1638 2776 
        - środki pieniężne w kasie i na rachunkach    1086 1950 
        - inne środki pieniężne   552 826 
        - inne aktywa pieniężne       
Krótkoterminowe aktywa finansowe, razem 1638 2777 
 

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE 
KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA 
WALUTOWA) 

2004   rok bieżący 2003   rok poprzedni 

a) w walucie polskiej     
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu 
na zł) 

  
    

b1. jednostka/waluta    1000./USD       
      tys. zł        
b2. jednostka/waluta    1000./EURO       

      tys. zł        
pozostałe waluty w tys. zł        

Papiery wartościowe, udziały i inne krótkoterminowe aktywa 
finansowe, razem 0 0 
 

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE 
KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG 
ZBYWALNOŚCI) 

2004   rok bieżący 2003 rok poprzedni 

A. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na giełdach (wartość 
bilansowa)     
    a) akcje (wartość bilansowa):       
        - wartość godziwa       
        - wartość rynkowa       
        - wartość według cen nabycia       
    b) obligacje (wartość bilansowa):       
        - wartość godziwa       
        - wartość rynkowa       
        - wartość według cen nabycia       
    c) inne - wg grup rodzajowych (wartość 
bilansowa):       
       c1)       
        - wartość godziwa       
        - wartość rynkowa       
        - wartość według cen nabycia       
       ...       
B. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na 
rynkach pozagiełdowych (wartość bilansowa)       
    a) akcje (wartość bilansowa):       
        - wartość godziwa       
        - wartość rynkowa       
        - wartość według cen nabycia       
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     b) obligacje (wartość bilansowa):       
        - wartość godziwa       
        - wartość rynkowa       
        - wartość według cen nabycia       
    c) inne - wg grup rodzajowych (wartość 
bilansowa):       
       c1)       
        - wartość godziwa       
        - wartość rynkowa       
        - wartość według cen nabycia       
       ...       
C. Z nieograniczoną zbywalnością, nienotowane 
na rynku regulowanym (wartość bilansowa)       
    a) akcje (wartość bilansowa):       
        - wartość godziwa       
        - wartość rynkowa       
        - wartość według cen nabycia       
    b) obligacje (wartość bilansowa):       
        - wartość godziwa       
        - wartość rynkowa       
        - wartość według cen nabycia       
    c) inne - wg grup rodzajowych (wartość 
bilansowa):       
        - wartość godziwa       
        - wartość rynkowa       
        - wartość według cen nabycia       
D. Z ograniczoną zbywalnością (wartość 
bilansowa)       
    a) akcje i udziały (wartość bilansowa):       
        - wartość godziwa       
        - wartość rynkowa       
        - wartość według cen nabycia       
    b) obligacje (wartość bilansowa):       
        - wartość godziwa       
        - wartość rynkowa       
        - wartość według cen nabycia       
    c) inne - wg grup rodzajowych (wartość 
bilansowa):       
       c1)       
        - wartość godziwa       
        - wartość rynkowa       
        - wartość według cen nabycia       
Wartość według cen nabycia, razem       
Wartość na początek okresu, razem       
Korekty aktualizujące wartość (za okres), razem       
Wartość bilansowa, razem       
 

UDZIELONE POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA 
WALUTOWA) 

2004   rok bieżący 2003 rok poprzedni 

a) w walucie polskiej   1 
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu 
na zł) 

      

b1. jednostka/waluta    .............../................       

      tys. zł        

...       

pozostałe waluty w tys. zł        

Udzielone pożyczki krótkoterminowe, razem   1 
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ŚRODKI PIENIĘŻNE I INNE AKTYWA PIENIĘŻNE 
(STRUKTURA WALUTOWA) 

2004  rok bieżący 2003  rok poprzedni 

a) w walucie polskiej   1264 2137 
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu 
na zł)   374 639 

b1. jednostka/waluta    1000./USD   3 1 
      tys. zł    9 1 
b2. jednostka/waluta    1000./EURO   90 135 
      tys. zł    365 638 
pozostałe waluty w tys. zł        

Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne, razem 
  1638 2776 

 
 
 

INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (WG RODZAJU) 2004    rok bieżący 2003  rok poprzedni 

 -     

 ...     

Inne inwestycje krótkoterminowe, razem 0 0 

 

INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA 
WALUTOWA) 

2004  rok bieżący 2003  rok poprzedni 

a) w walucie polskiej     
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu 
na zł) 

  
    

b1. jednostka/waluta    .............../................       

      tys. zł        

...       

pozostałe waluty w tys. zł        

Inne inwestycje długoterminowe, razem   0 0 
 
Nota 11 

KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA 
MIĘDZYOKRESOWE  

  
2004  rok bieżący 2003  rok poprzedni 

a) czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w 
tym:   1742 3615 
     - koszty kampanii reklamowej 530 475 
     - prowizje dealerów   305 1373 
     - wystawki dealerów 192 210 
     - ubezpieczenia majątkowe 178 176 
     - opłata roczna certyfikat 8 61 
     - emisja obligacji 30 30 
    - rozwój sieci - prowizje   241   
     - koszt wdrożenia nowego produktu 122 838 
     - rozliczenie mat i energii   225 
    - prowizja od kredytu   13   
    - koszty emisji serii G   66   
     - pozostałe 57 227 
b) pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym:   954 857 
     - koszt podwyższenia kapitału 404 404 
     - koszt założenia s-ki    15 
     - obligacje - dodatkowa premia 348 348 
     - odsetki od leasingu kapitałowego 202 90 
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe, 
razem   2696 4472 
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Nota 12 
Jeżeli łączna kwota odpisów aktualizujących z tytułu trwałej utraty wartości ujętych / odwróconych jest istotna należy 
ujawnić: 
a) główne składniki lub grupy składników aktywów, do których odnosiły się odpisy lub ich odwrócenie, 
b) główne zdarzenia i okoliczności, które doprowadziły do dokonania lub odwrócenia odpisów, 
c) dla każdej z wyodrębnionych grup składników aktywów: kwotę dokonanych odpisów aktualizujących, w tym  
    odniesioną bezpośrednio na kapitał własny lub kwotę odwrócenia odpisów aktualizujących, w tym odniesioną  
    bezpośrednio na kapitał własny. 
 
Nota 13 

 
 
Należy przedstawić informacje o wszelkich zmianach w kapitale zakładowym, w szczególności o: 
    - liczbie, rodzaju, wartości nominalnej, cenie emisyjnej oferowanych akcji 
    - zmianach wartości nominalnej akcji 
    - zmianach praw z akcji 
oraz informacje o przewidywanych zmianach kapitału zakładowego w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego w 
granicach kapitału docelowego lub warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego. 
 
Ponadto należy podać informację o strukturze własności kapitału podstawowego emitenta, z wyodrębnieniem liczby i 
wartości akcji, w tym uprzywilejowanych, będących w posiadaniu emitenta lub w posiadaniu innych jednostek 
powiązanych oraz należy wskazać akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio przez jednostki zależne co 
najmniej 5% kapitału zakładowego emitenta lub co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu 
akcjonariuszy, z wyodrębnieniem liczby i wartości akcji, w tym uprzywilejowanych, oraz informacji o udziale w 
kapitale zakładowym i udziale w zarządzaniu. 
 
Jeżeli emitent nie jest spółką akcyjną, to przedstawia odpowiednie dane dla kapitału podstawowego. 
 
Nota 14 

AKCJE (UDZIAŁY) WŁASNE 

Liczba Wartość wg ceny nabycia Wartość bilansowa Cel nabycia  Przeznaczenie 
          

...         
 
AKCJE (UDZIAŁY) EMITENTA BĘDĄCE WŁASNOŚCIĄ JEDNOSTEK 
PODPORZĄDKOWANYCH 

Nazwa (firma) jednostki, siedziba 
  

Liczba 
Wartość wg                
ceny nabycia 

        
        

 
Nota 15 

Seria 

/ 

emisj

a

Rodzaj akcji

Rodzaj 

uprzywilej

owania 

akcji

Rodzaj 

ogranicze

nia praw 

do akcji

Liczba 

akcji

Wartość 

serii / emisji 

wg wartości 

nominalnej

Sposób 

pokrycia 

kapitału

Data 

rejestracji

Prawo do 

dywidendy  (od 

daty )

A na okaziciela - - 60000 120000 gotówka 07.05.97 01.01.1998

B na okaziciela - - 1090000 2180000 gotówka 24.11.98 01.01.1999

C na okaziciela - - 700000 1400000 gotówka 26.05.99 01.01.1999

D na okaziciela - - 568184 1136368 gotówka 06.07.01 01.01.2000

E na okaziciela - - 2418184 4836368 gotówka 03.08.03 01.01.2003

G na okaziciela - - 1612122 3224244 gotówka 29.10.04 01.01.2004

Liczba akcji razem 6448490

Kapitał zakładowy, razem 12896980

Wartość nominalna jednej akcji =2.zł

KAPITAŁ ZAKŁADOWY (STRUKTURA)
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KAPITAŁ ZAPASOWY 
  

2004   rok 
bieżący 

2003  rok 
poprzedni 

a) ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości 
nominalnej   11957 10511 
b) utworzony ustawowo   913 779 
c) utworzony zgodnie ze statutem / umową, ponad 
wymaganą ustawowo (minimalną) wartość   7151 7151 
d) z dopłat akcjonariuszy / wspólników       
e) inny (wg rodzaju)       
   -        

Kapitał zapasowy, razem   20021 18441 
 
Nota 16 

KAPITAŁ Z AKTUALIZACJI WYCENY 
  

2004    rok 
bieżący 

2003           rok 
poprzedni 

a) z tytułu aktualizacji środków trwałych             0   
b) z tytułu zysków / strat z wyceny instrumentów 
finansowych, w tym:      
     - z wyceny instrumentów zabezpieczających        
c) z tytułu podatku odroczonego       

d) różnice kursowe z przeliczenia oddziałów 
zagranicznych       
e) inny (wg rodzaju)       
   -        

Kapitał z aktualizacji wyceny, razem   0 0 
 
Nota 17 

POZOSTAŁE KAPITAŁY REZERWOWE (WEDŁUG 
CELU PRZEZNACZENIA) 

2004   rok 
bieżący 

2003   rok 
poprzedni 

   -        

   ...       

Pozostałe kapitały rezerwowe, razem       
 
Nota 18 

ODPISY Z ZYSKU NETTO W CIĄGU ROKU 
OBROTOWEGO (Z TYTUŁU) 

2004   rok 
bieżący 

2003  rok 
poprzedni 

   -        

   ...       

Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego, 
razem       
 
Nota 19 

ZMIANA STANU KAPITAŁÓW MNIEJSZOŚCI 
  

2004   rok 
bieżący 

2003   rok 
poprzedni 

Stan na początek okresu   -280 -2115 
a) zwiększenia ( z tytułu) 573 1835 

   - udział w kapitałach udziałowców 
mniejszościowych   573 1835 
b) zmniejszenia (z tytułu)   0 0 

   - udział w kapitałach udziałowców 
mniejszościowych   

    

Stan kapitałów mniejszości na koniec okresu   293 -280 
 
Nota 20 
nie wypełniana 
 
Nota 21 
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ZMIANA STANU REZERWY Z TYTUŁU 
ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO 

2004    rok 
bieżący 

2003           rok 
poprzedni 

1. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego 
na początek okresu, w tym:     
a) odniesionej na wynik finansowy       
    -       
b) odniesionej na kapitał własny       
    -       
c) odniesionej na wartość firmy lub ujemną 
wartość firmy       
    -       
2. Zwiększenia        
a) odniesione na wynik finansowy okresu z tytułu dodatnich 
różnic przejściowych (z tytułu)     
    -       

b) odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi 
różnicami przejściowymi (z tytułu)     
    -       

c) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w 
związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)     
    -       
3. Zmniejszenia        
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z 
dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)     
    -       
b) odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi 
różnicami przejściowymi (z tytułu)     
    -       

c) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w 
związku z dodatnimi różnicami przejściowymi      
    -       
4. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego 
na koniec okresu, razem 

    

a) odniesionej na wynik finansowy       

    -       
b) odniesionej na kapitał własny       

    -       
c) odniesionej na wartość firmy lub ujemną 
wartość firmy   

    

    -       
 
Zmniejszenia i zwiększenia stanu rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego należy przedstawić 
odpowiednio co najmniej według poniższych tytułów, ze wskazaniem podstawowych grup aktywów i zobowiązań, 
których dotyczą: 
 
Zwiększenia z tytułu: 
- powstania różnic przejściowych 
- zmiany stawek podatkowych 
- nieujętej różnicy przejściowej poprzedniego okresu 
 
Zmniejszenia z tytułu: 
- odwrócenia się różnic przejściowych (wykorzystania rezerwy na odroczony podatek dochodowy) 
- zmiany stawek podatkowych 
- rozwiązania rezerwy wskutek braku możliwości jej wykorzystania 
 
Odnośnie dodatnich różnic przejściowych dodatkowo należy ujawnić, oddzielnie dla podstawowych grup aktywów i 
zobowiązań: 
- kwotę dodatnich różnic przejściowych na początek i koniec okresu, 
- datę wygaśnięcia dodatnich różnic przejściowych 
- łączną kwotę różnic przejściowych związanych z inwestycjami w jednostkach podporządkowanych  
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    i oddziałach oraz we wspólnych przedsięwzięciach, na które nie utworzono rezerwy na podatek odroczony. 
 
ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWEJ REZERWY 
NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG 
TYTUŁÓW) 

2004   rok 
bieżący 

2003  rok 
poprzedni 

a) stan na początek okresu  104 104 

   - odpis za lata ubiegłe 104 104 

b) zwiększenia (z tytułu) 0 0 

   - odpis za lata ubiegłe     

c) wykorzystanie (z tytułu)     

   -     

d) rozwiązanie (z tytułu)     

   -     

e) stan na koniec okresu 104 104 

   - odpis za lata ubiegłe 104 104 
 
ZMIANA STANU KRÓTKOTERMINOWEJ REZERWY 
NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG 
TYTUŁÓW) 

2004   rok 
bieżący 

2003  rok 
poprzedni 

a) stan na początek okresu      

   -     

b) zwiększenia (z tytułu)     

   -     

c) wykorzystanie (z tytułu)     

   -     

d) rozwiązanie (z tytułu)     

   -     

e) stan na koniec okresu     

   -     
 
ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW 
DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW) 

2004  rok 
bieżący 

2003  rok 
poprzedni 

a) stan na początek okresu      

   -     

b) zwiększenia (z tytułu)     

   -     

c) wykorzystanie (z tytułu)     

   -     

d) rozwiązanie (z tytułu)     

   -     

e) stan na koniec okresu     

   -     
 
ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW 
KRÓTKOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW) 

2004   rok 
bieżący 

2003   rok 
poprzedni 

a) stan na początek okresu  1 225 

b) zwiększenia (z tytułu) 1701 0 

   - rezerwa na restrukturyzację 1700   

   - badanie bilansu 1   

c) wykorzystanie (z tytułu)     

d) rozwiązanie (z tytułu)   224 

e) stan na koniec okresu 1702 1 

   - utworzone rezerwy istniejące w przejętej spółce     
 
Nota 22 

ZOBOWIĄZANIA 
DŁUGOTERMINOWE   

2004    rok bieżący 2003  rok poprzedni 



Rozdział VII – Sprawozdania finansowe Prospekt Emisyjny 

 

Tras - Tychy S.A.  

 

180 

a) wobec jednostek zależnych       
    - kredyty i pożyczki       
    - z tytułu emisji dłużnych papierów 
wartościowych 

  
  

  

    - inne zobowiązania finansowe, w 
tym:   

  
  

    - umowy leasingu finansowego       

    - inne (wg rodzaju)       

b) wobec jednostek współzależnych       
    - kredyty i pożyczki       
    - z tytułu emisji dłużnych papierów 
wartościowych 

      

    - inne zobowiązania finansowe, w 
tym:   

    

    - umowy leasingu finansowego       

    - inne (wg rodzaju)       

c) wobec jednostek stowarzyszonych       
    - kredyty i pożyczki       
    - z tytułu emisji dłużnych papierów 
wartościowych 

      

    - inne zobowiązania finansowe, w 
tym:   

    

    - umowy leasingu finansowego       

    - inne (wg rodzaju)       

d) wobec znaczącego inwestora     
    - kredyty i pożyczki       
    - z tytułu emisji dłużnych papierów 
wartościowych 

      

    - inne zobowiązania finansowe, w 
tym:   

    

    - umowy leasingu finansowego       

    - inne (wg rodzaju)       

e) wobec jednostki dominującej     
    - kredyty i pożyczki       
    - z tytułu emisji dłużnych papierów 
wartościowych 

      

    - inne zobowiązania finansowe, w 
tym:   

    

    - umowy leasingu finansowego       

    - inne (wg rodzaju)       

f) wobec pozostałych jednostek  17160 26299 
    - kredyty i pożyczki   6940 12943 
    - z tytułu emisji dłużnych papierów 
wartościowych 

  8200 8200 

    - inne zobowiązania finansowe, w 
tym:   

2020 2346 

     - emisja obligacji - dodatkowa premia przy wykupie 1740 1740 

    - umowy leasingu finansowego   280 606 

    - inne (wg rodzaju) W TYM   0 2810 

    - postępowanie układowe z wierzycielami   2810 

    - zabezpieczenia gwarancyjne     

Zobowiązania długoterminowe, razem 17160 26299 
 

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE, O 
POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE 
SPŁATY 

2004   rok bieżący 
2003    rok 
poprzedni 

a) powyżej 1 roku do 3 lat   17160 16359 
b) powyżej 3 do 5 lat     9940 
c) powyżej 5 lat       
Zobowiązania długoterminowe, razem   17160 26299 
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ZOBOWIĄZANIA 
DŁUGOTERMINOWE 
(STRUKTURA WALUTOWA)   

2004  rok bieżący 2003  rok poprzedni 

a) w walucie polskiej   17160 26299 
b) w walutach obcych (wg walut i po 
przeliczeniu na zł)       
b1. jednostka/waluta    
.............../................       
      tys. zł        
pozostałe waluty w tys. zł        
Zobowiązania długoterminowe, razem   17160 26299 
 

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK   

Nazwa 
(firma) 

jednostki ze  

Siedziba 

Kwota 
kredytu 

/ 
pożyczki 

wg 
umowy   

Kwota 
kredytu / 
pożyczki 
pozostała 
do spłaty 

  

Warunki  Termin  

Zabezpieczenia 
Inne 

wskazaniem 
formy 
prawnej 

  
tys/zł waluta tys/zł waluta 

oprocentowania spłaty   

BPH S.A. Skawina 24 007 PLN 4 263 PLN 
WIBOR + 
1,95% 

29-12-
2006 

podano przy 
zabezp. 
krótkoterminowych   

PEKAO 
S.A. Bydgoszcz 3 000 PLN 2 676 PLN WIBOR + 7% 

28-09-
2007 

podano przy 
zabezp. 
krótkoterminowych   

 
ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW 
FINANSOWYCH 

Dłużne instrumenty 
finansowe wg rodzaju 

Wartość 
nominalna 

Warunki 
oprocentowania 

Termin 
wykupu 

Gwarancje/ 
zabezpieczenia 

Dodatkowe 
prawa 

Rynek 
notowań 

Inne 

obligacje zwykłe (seria 
A) na okaziciela 

zamienne na akcje 
serii E  

4 100 7,50% 23.07.2007 niezabezpieczone 1* rynek 
obligacji 
GPW   

obligacje zwykłe (seria 
B) na okaziciela 

zamienne na akcje 
serii E  

4 100 7,50% 

20.08.2007 

niezabezpieczone 

1* 

rynek 
obligacji 
GPW   

                

 
1* Obligatariuszom przysługuje premia za wykupione obligacje uzależniona od terminu i sposobu wykupu obligacji 
od emitenta.  

1. Ostateczny wykup - następuje w terminie wykupu obligacji, wykup obligacji następuje 
poprzez zapłatę kwoty pieniężnej w wysokości wartości nominalnej obligacji powiększonej o 
premię w wysokości 25 % wartości nominalnej obligacji, uwzględniającą odsetki należne za 
ostatni okres odsetkowy.  

2. Wcześniejszy wykup – następuje w przypadku naruszenia warunków emisji obligacji przez 
emitenta ( szczegółowy wykaz naruszeń znajduje się w pkt 14 prospektu emisyjnego obligacji 
zamiennych na akcje Tras Tychy S.A.). Wykup obligacji następuje poprzez zapłatę kwoty 
pieniężnej w wysokości wartości nominalnej obligacji powiększonej o premię w wysokości 20 
% wartości nominalnej obligacji (jeżeli wcześniejszy wykup nastąpi przed upływem trzech 
lat od daty przydziału obligacji) lub 29% wartości nominalnej obligacji (jeżeli wcześniejszy 
wykup nastąpi po upływie trzech lat od daty przydziału obligacji) uwzględniającą odsetki 
należne za ostatni okres odsetkowy.  

3. Przedterminowy wykup – następuje w drodze wykupu obligacji przed terminem wykupu 
przez emitenta. Wykup obligacji następuje poprzez zapłatę kwoty pieniężnej w wysokości 
wartości nominalnej obligacji powiększonej o premię w wysokości 24 % wartości nominalnej 
obligacji, uwzględniającą odsetki należne za niepełny okres odsetkowy 
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Nota 23 

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE 
  

2004    rok bieżący 
2003    rok 
poprzedni 

a) wobec jednostek zależnych   0 0 
     - kredyty i pożyczki, w tym:       
        - długoterminowe w okresie spłaty       
     - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych       

     - z tytułu dywidend       

     - inne zobowiązania finansowe, w tym:       

     - z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:   0 0 

        - do 12 miesięcy       

        - powyżej 12 miesięcy       

     - zaliczki otrzymane na dostawy       

     - zobowiązania wekslowe       

     - inne (wg rodzaju)   0   

     - należne wpłaty na zwiększenie kapitału       

b) wobec jednostek współzależnych       
     - kredyty i pożyczki, w tym:       
       - długoterminowe w okresie spłaty       
     - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych       

     - z tytułu dywidend       

     - inne zobowiązania finansowe, w tym:       

     - z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:       

        - do 12 miesięcy       

        - powyżej 12 miesięcy       

     - zaliczki otrzymane na dostawy       

     - zobowiązania wekslowe       

     - inne (wg rodzaju)       

c) wobec jednostek stowarzyszonych       
     - kredyty i pożyczki, w tym:       
        - długoterminowe w okresie spłaty       
     - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych       

     - z tytułu dywidend       

     - inne zobowiązania finansowe, w tym:       

     - z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:       

        - do 12 miesięcy       

        - powyżej 12 miesięcy       

     - zaliczki otrzymane na dostawy       

     - zobowiązania wekslowe       

     - inne (wg rodzaju)       

d) wobec znaczącego inwestora       
     - kredyty i pożyczki, w tym:       
        - długoterminowe w okresie spłaty       
     - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych       

     - z tytułu dywidend       

     - inne zobowiązania finansowe, w tym:       

     - z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:       

        - do 12 miesięcy       

        - powyżej 12 miesięcy       

     - zaliczki otrzymane na dostawy       

     - zobowiązania wekslowe       

     - inne (wg rodzaju)       

e) wobec jednostki dominującej       
     - kredyty i pożyczki, w tym:       
        - długoterminowe w okresie spłaty       
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     - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych       

     - z tytułu dywidend       

     - inne zobowiązania finansowe, w tym:       

     - z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:       

        - do 12 miesięcy       

        - powyżej 12 miesięcy       

     - zaliczki otrzymane na dostawy       

     - zobowiązania wekslowe       

     - inne (wg rodzaju)       

f) wobec pozostałych jednostek    34088 34150 
     - kredyty i pożyczki, w tym:   12755 10436 
        - długoterminowe w okresie spłaty   5736 4939 
     - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych   249 249 

     - z tytułu dywidend       

     - inne zobowiązania finansowe, w tym:       

    - pozostałe       

     - z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:   18994 20902 

        - do 12 miesięcy   18994 20902 

        - powyżej 12 miesięcy       

     - zaliczki otrzymane na dostawy   174 340 

     - zobowiązania wekslowe       
     - z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych 
świadczeń   

1126 1376 

     - z tytułu wynagrodzeń   332 410 

     - inne (wg rodzaju)   458 437 

    - postępowanie układowe z wierzycielami       

     - zabezpieczenia gwarancyjne       

g) fundusze specjalne (wg tytułów)   865 1045 

     - fundusz socjalny   865 1045 
Zobowiązania krótkoterminowe, razem   34953 35195 

 

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA 
WALUTOWA) 

2004    rok bieżący 2003 rok poprzedni 

a) w walucie polskiej   33870 34146 
b) w walutach obcych  (wg walut i po przeliczeniu na zł)  1083 1049 

b1. jednostka/waluta    1000/DM       

      tys. zł        

b2. jednostka/waluta    1000/euro   264 231 

      tys. zł    1083 1049 

pozostałe waluty w tys. zł        
Zobowiązania krótkoterminowe, razem   34953 35195 

 

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK     

Nazwa (firma) 

Siedziba 

Kwota 
kredytu / 
pożyczki 

wg 
umowy   

Kwota 
kredytu / 
pożyczki 
pozostała 
do spłaty   

Warunki  Termin  

Zabezpieczenia 
Inne 

jednostki   
tys/zł waluta tys/zł waluta 

oprocentowania spłaty   

BPH S.A. Skawina 24 007 PLN 5 736 PLN WIBOR + 1,95% 31.12.2005 *1   

BOŚ S.A. Kraków 4 500 PLN 4 473 PLN WIBOR + 2% 15.03.2005 *2   

BOŚ S.A. Kraków 1 000 PLN 1 000 PLN WIBOR + 2% 31.01.2005 *2   

PEKAO S.A. Bydgoszcz 4 000 PLN 3 926 PLN WIBOR + 7% 31-12-2005 *3   
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*1 
Hipoteka na nieruchomości położonej w Tychach KW 3210 
 10.936.000,00 PLN, 
 
Zastaw sądowy:          na linii do produkcji stoalrki okiennej z drewna DELMAC Włochy o wartości 1.339.643,76 PLN 
wraz z       cesją polisy    ubezpieczeniowej 
                                    na linii lakierniczej CEFLA Włochy o wartości 261.479,23 PLN wraz z cesją polisy 
ubezpieczeniowej 
                                    na linii do produkcji stolarki okiennej z PCV ROTOX o wartości 973.731,89 PLN wraz z cesją 
polisy  
ubezpieczeniowej, 
                                    na linii do ekstruzji profili PCV o wartości 587.148,26 PLN wraz z cesją polisy ubezpieczeniowej, 
                                    na linii do ekstruzji o wartości  umownej 896.905,66 PLN wraz z cesją polisy ubezpieczeniowej, 
                                    na maszynach i urządzeniach o wartości 821.089,11 PLN  
                                    weksle in blanco 10 szt. o wartości 1.000.000,00 PLN. 
Przewłaszczenie na rzeczach ruchomych na kwotę 865,223,55. 
 weksle własne 13 szt. kwota 1 mln. zł.                                     
*2 
Weksle własne in blanco wraz z deklaracją wekslową opłacony do kwoty kredytu.  
Hipoteka umowna kaucyjna łaczna do kwoty 4.900.000 zł na nieruchomości w Skawinie  TRAS TYCHY SA KW 
20047,15813 ,17896,15631,1642,1462 . 
Hipoteka kaucyjna do kwoty 2.500.000 zł na nieruchomości znajdującej się w Szczecinie będącej własnością TRAS 
TYCHY S.A.KW 97751. 
Hipoteka kaucyjna do kwoty 1.840.000 zł na nieruchomości w Gdańsku TRAS TYCHY SA KW 70940.  
Przewłaszczenie na zabezpieczenie stanów magazynowych należących do Tras Tychy SA wg stanu z dn.29.02.2004 ze 
zobowiązaniem Tras Tychy SA do utrzymywania ich na poziomie o wartosci nie niższej niż 4 mln zł wraz z cesją praw 
z polisy ubezpieczeniowej na rzecz BOŚ SA.  
*2 
Weksle własne in blanco wraz z deklaracją wekslową opłacony do kwoty kredytu.  
Przewłaszczenie na zabezpieczenie stanów magazynowych należących do Tras Tychy SA wg stanu z dn.29.02.2004 ze 
zobowiązaniem Tras Tychy SA do utrzymywania ich na poziomie o wartosci nie niższej niż 4 mln zł wraz z cesją praw 
z polisy ubezpieczeniowej na rzecz BOŚ SA.  
*3 
Hipoteka na nieruchomości przy ul.Marcinkowskiego 154 (KW 23733) do kwoty 3 mln zł wraz z cesją z polisy 
ubezpieczeniowej seria A nr 212590 wydanej przez TUiR CiGNA STU SA w Toruniu, weksel własny in blanco do 
wysokości udzielonych kredytów 744 ty. Euro. 
*3 
Hipoteka na nieruchomości przy ul.Marcinkowskiego 154 (KW 23733) do kwoty 0,8 mln zł wraz z cesją z polisy 
ubezpieczeniowej seria A nr 212590 wydanej przez TUiR CiGNA STU SA w Toruniu, weksel własny in blanco do 
wysokości udzielonych kredytów 2.300 tys. zł, przewłaszczenie rzeczy wartości 2.293 tys. zł. 
 
Nota 24 

ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY 
  

2004 rok bieżący 2003 rok poprzedni 

Stan na początek okresu       

a) zwiększenia (z tytułu)       
b) zmniejszenia (z tytułu)       

Stan ujemnej wartości firmy na koniec okresu   0 0 
 

INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE  

  

2004    rok bieżący 
2003           rok 
poprzedni 

a) bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów       

    - długoterminowe (wg tytułów)       

    - krótkoterminowe (wg tytułów)       
b) rozliczenia międzyokresowe przychodów   4190 9943 

    - długoterminowe (wg tytułów)   1818 1663 

        -prawo wieczystego użytkowania   1818   
       - redukcja należności z tyt. Postępowania 
Układowego 

    1663 
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    - krótkoterminowe (wg tytułów)   2372 8280 

        -prawo wieczystego użytkowania     2044 

       - niezrealizowane róznice kursowe       
       - otrzymane od kontrahentów zapłaty przyszłych 
świadczeń 

  513 3528 

       - redukcja należności z tyt. Postępowania 
Układowego 

  1859 2708 

Inne rozliczenia międzyokresowe, razem   4190 9943 
 
Nota 25 
Należy przedstawić dodatkowe dane objaśniające sposób obliczenia wartości księgowej na jedną akcję oraz 
rozwodnionej wartości księgowej na jedną akcję. 

Sposób obliczenia wartości księgowej na 1 akcję w zł i EURO 

    -   wartość księgowa na 1 akcję w zł = kapitał własny (w tys. zł) / ilość akcji (w tys. szt.) 

        15 011 tys. zł / 6 448 tys. szt = 2,33 zł 

    -   wartość księgowa na 1 akcję w EURO = kapitał własny (w tys. EURO) / ilość akcji (w tys. szt.) 

       3.680 tys. EURO / 6 448 tys. szt = 0,57 EURO 
 

Sposób obliczenia rozwodnionej wartości księgowej na 1 akcję w zł i EURO 

    -   wartość księgowa na 1 akcję w zł = kapitał własny (w tys. zł) / rozwodniona ilość akcji (w tys. szt.) 

        15 011 tys. zł / 6 995 tys. szt = 2,15 zł 

    -   wartość księgowa na 1 akcję w EURO = kapitał własny (w tys. EURO) / rozwodniona ilość akcji (w tys. szt.) 

       3.680 tys. EURO / 6 995 tys. szt = 0,53 EURO 
 
 
NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO POZYCJI POZABILANSOWYCH 
 
Nota 26 

NALEŻNOŚCI WARUNKOWE OD JEDNOSTEK 
POWIĄZANYCH (Z TYTUŁU) 

2004  rok bieżący 
2003  rok 
poprzedni 

a) otrzymanych gwarancji i poręczeń, w 
tym: 

  
    

    - od jednostek zależnych       
    - od jednostek współzależnych       
    - od jednostek stowarzyszonych       
    - od znaczącego inwestora       
    - od jednostki dominującej       

b) pozostałe (z tytułu)       
        - w tym: od jednostek zależnych       
        - w tym: od jednostek 
współzależnych   

    

        - w tym: od jednostek 
stowarzyszonych       
        - w tym: od znaczącego inwestora       
        - w tym: od jednostki dominującej        
Należności warunkowe od jednostek 
powiązanych, razem   

    

 

ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWE NA RZECZ 
JEDNOSTEK POWIĄZANYCH (Z TYTUŁU) 

2004  rok bieżący 
2003  rok 
poprzedni 

a) udzielonych gwarancji i poręczeń, w 
tym:  

  
    

     - na rzecz jednostek zależnych       
     - na rzecz jednostek współzależnych       
     - na rzecz jednostek stowarzyszonych       
     - na rzecz znaczącego inwestora       

     - na rzecz jednostki dominującej       
b) pozostałe (z tytułu)       
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        - w tym: na rzecz jednostek 
zależnych       
        - w tym: na rzecz jednostek 
współzależnych   

    

        - w tym: na rzecz jednostek 
stowarzyszonych       
        - w tym: na rzecz znaczącego 
inwestora       
        - w tym: na rzecz jednostki 
dominującej        
Zobowiązania warunkowe na rzecz 
jednostek powiązanych, razem   

    

 
 
 
NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT 
 
Nota 27 
PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY 
PRODUKTÓW (STRUKTURA RZECZOWA - 
RODZAJE DZIAŁALNOŚCI) 2004   rok bieżący 

2003  rok 
poprzedni 

Sprzedaż okien PCV,drewno, Aluminium   50268 65147 
     - w tym: od jednostek powiązanych       
Sprzedaż systemu ECO   3430 7242 

Sprzedaż parapetów   2688 3124 
Pozostała sprzedaż    3223 4018 
Sprzedaż transport   22803 23517 
Sprzedaż palety   5952 6386 
Sprzedaż dzierżawy   3027 709 
Sprzedaż profil       

Sprzedaż serwis   7233 39 
Sprzedaż montaż   4767 1110 
Przychody netto ze sprzedaży produktów, 
razem   

103391 111292 

 - w tym: od jednostek powiązanych       

 
PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY 
PRODUKTÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA) 2004   rok bieżący 

2003  rok 
poprzedni 

a) kraj   65918 79841 
b) eksport   37473 31451 
    - w tym: od jednostek powiązanych       
Przychody netto ze sprzedaży produktów, 
razem 

  103391 111292 

 - w tym: od jednostek powiązanych       

 
Nota 28 
PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY 
TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA 
RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNOŚCI) 

2004    rok bieżący 
2003           rok 
poprzedni 

Przychody netto ze sprzedaży towarów i 
materiałów, razem   

12518 9878 

 - w tym: od jednostek powiązanych       

 
PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY 
TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA 
TERYTORIALNA)   

2004    rok bieżący 
2003           rok 
poprzedni 

a) kraj   10124 9664 
    - w tym: od jednostek powiązanych       
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b) eksport   2394 214 
    - w tym: od jednostek powiązanych       
Przychody netto ze sprzedaży towarów i 
materiałów, razem 

  12518 9878 

 - w tym: od jednostek powiązanych       

 
Nota 29 

KOSZTY WEDŁUG RODZAJU 
  

2004   rok bieżący 
2003   rok 
poprzedni 

a) amortyzacja   4055 3657 

b)  zużycie materiałów i energii   64726 66234 

c) usługi obce   20749 31746 

d) podatki i opłaty   939 841 

e) wynagrodzenia   10576 7587 

f) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia    2157 1694 

g) pozostałe koszty rodzajowe (z tytułu)   4514 3398 

    - reprezentacja i reklama   41 75 

    - podróże służbowe   994 765 

    - usługi bankowe   87 275 

    - ubezpieczenia majątkowe   80 417 

    - inne   3312 1866 

Koszty według rodzaju, razem   107716 115157 

Zmiana stanu zapasów, produktów i rozliczeń międzyokresowych   4692 -1561 

Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 
(wielkość ujemna) 

  1474 3345 

Koszty sprzedaży (wielkość ujemna)   7245 12499 

Koszty ogólnego zarządu (wielkość ujemna)   11509 12518 

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów   92180 85234 

 
Nota 30 

INNE PRZYCHODY OPERACYJNE 
  

2004    rok 
bieżący 

2003   rok 
poprzedni 

a) rozwiązane rezerwy (z tytułu)   2157 1862 

   - rozwiazana rezerwa na należności   2118 1478 

   - rozwiazana rezerwa na zapasy      190 

   - rezerwa na naleznosci sądowe   39   

   - rozwiazana rezerwa na urlopy     194 

b) pozostałe, w tym:   1089 708 

   - opłaty sądowe   71 24 

   - odpis prawa wieczystego   137 113 

   - sprzedaż wierzytelności   580   

   - odszkodowania i kary   6   

   - różnice inwentaryzacyjne   55   

   - inne   240 571 

Inne przychody operacyjne, razem   3246 2570 

 
Nota 31 

INNE KOSZTY OPERACYJNE 
  

2004    rok 
bieżący 

2003           rok 
poprzedni 

a) utworzone rezerwy (z tytułu)   0 254 

   - na roszczenia i należności     254 

  - na zapasy       

b) pozostałe, w tym:   3027 707 

   - złomowanie towarów     2 

   - sprzedaż wierzytelności   685   

    - odszkodowania i kary   142 118 

   - odpisane należności   1099 169 
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    - opłaty sądowe   504 194 

    - różnice inwentaryzacyjne   64 8 

    - sprzedaż wierzytelności       

    - spisanie zaniechanych inwestycji    150   

    - rezerwy na koszty sądowe   97   

    - inne   286 216 

Inne koszty operacyjne, razem   3027 961 
 
W odniesieniu do odpisów aktualizujących wartość aktywów niefinansowych należy wskazać ich wysokość w podziale 
wg tytułów oraz wyjaśnić przyczyny ich utworzenia. 
 
Nota 32 
PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU DYWIDEND I UDZIAŁÓW W 
ZYSKACH  

2004  rok bieżący 
2003  rok 
poprzedni 

a) od jednostek powiązanych, w tym:       
    - od jednostek zależnych       
    - od jednostek współzależnych       
    - od jednostek stowarzyszonych       
    - od znaczącego inwestora       

    - od jednostki dominującej       

b) od pozostałych jednostek       

Przychody finansowe z tytułu dywidend i udziałów w zyskach, razem 0 0 

 

PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK 
  

2004    rok 
bieżący 

2003           rok 
poprzedni 

a) z tytułu udzielonych pożyczek       
    - od jednostek powiązanych, w tym:       
       - od jednostek zależnych       
       - od jednostek współzależnych       
       - od jednostek stowarzyszonych       

       - od znaczącego inwestora       

       - od jednostki dominującej       

    - od pozostałych jednostek       
b) pozostałe odsetki    372 487 
    - od jednostek powiązanych, w tym:       
       - od jednostek zależnych       

       - od jednostek współzależnych       

       - od jednostek stowarzyszonych       

       - od znaczącego inwestora       
       - od jednostki dominującej       

    - od pozostałych jednostek   372 487 

Przychody finansowe z tytułu odsetek, razem   372 487 

 

INNE PRZYCHODY FINANSOWE 
  

2004    rok 
bieżący 

2003   rok 
poprzedni 

a) dodatnie różnice kursowe    464 814 

     - zrealizowane   464 724 

     - niezrealizowane         90 

b) rozwiązane rezerwy (z tytułu)       

   -       

c) pozostałe, w tym:   44 529 

   -inne   44 529 

Inne przychody finansowe, razem   508 1343 
 
Nota 33 

KOSZTY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK 
  

2004    rok 
bieżący 

2003   rok 
poprzedni 

a) od kredytów i pożyczek   1906 2440 
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    - dla jednostek powiązanych, w tym:       

       - dla jednostek zależnych       

       - dla jednostek współzależnych       

       - dla jednostek stowarzyszonych       

       - dla znaczącego inwestora       

       - dla jednostki dominującej       

    - dla innych jednostek   1906 2440 

b) pozostałe odsetki   1234 765 

    - dla jednostek powiązanych, w tym:       

       - dla jednostek zależnych       

       - dla jednostek współzależnych       

       - dla jednostek stowarzyszonych       

       - dla znaczącego inwestora       

       - dla jednostki dominującej       

    - dla innych jednostek   1234 765 

Koszty finansowe z tytułu odsetek, razem   3140 3205 
 

INNE KOSZTY FINANSOWE 
  

2004 rok bieżący 
2003  rok 
poprzedni 

a) ujemne różnice kursowe    986 1125 

     - zrealizowane   789 538 

     - niezrealizowane       197 587 

b) utworzone rezerwy (z tytułu)   0 652 

   - odsetki od należności     652 

c) pozostałe, w tym:   1302 794 

   - koszty organizacji i podwyższenia kapitału   404 409 

   - emisja obligacji - dodatkowa premia przy wykupie   348 348 

   -  koszty przewalutowania kredytu       

   - prowizja od udzielenia kredytu       

   - zmiana wielkości udziałów   485   

   - inne   65 37 

Inne koszty finansowe, razem   2288 2571 
 
Nota 34 
Jeżeli emitent nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego należy przedstawić informacje o wyniku na 
sprzedaży całości lub części udziałów (akcji)  w poszczególnych jednostkach zależnych, współzależnych  i 
stowarzyszonych, sposobie rozliczeń pomiędzy jednostką sprzedającą a kupującą  udziały (akcje) oraz wartości 
księgowej każdej sprzedanej jednostki. 
 
Nota 35 

ZYSKI NADZWYCZAJNE 
  

2004    rok 
bieżący 

2003  rok 
poprzedni 

a) losowe   35 5 

b) pozostałe (wg tytułów)   2706 1974 

   odpis z postępowania układowego   2706 1974 

Zyski nadzwyczajne, razem   2741 1979 
 
Nota 36 

STRATY NADZWYCZAJNE 
  

2004  rok bieżący 
2003  rok 
poprzedni 

a) losowe   36 6 
b) pozostałe (wg tytułów)   1700   

   - rezerwa na restrukturyzację   1700   

Straty nadzwyczajne, razem   1736 6 
 
Nota 37 
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PODATEK DOCHODOWY BIEŻĄCY 

  

2004  rok bieżący 
2003 rok 
poprzedni 

1. Zysk (strata) brutto skonsolidowany   -16987 1253 

2. Korekty konsolidacyjne   3071 2863 

3. Różnice pomiędzy zyskiem (stratą) brutto a podstawą opodatkowania 
podatkiem dochodowym (wg tytułów) 15650 2951 

 - wynik przejętej spółki                      
 - odsetki za zwłokę uzyskane     259 
 - odsetki za zwłokę zapłacone     -19 
A. - wyłączenia z przychodów podatkowych, w tym:   -1265 661 
                   - naliczone odsetki dla kontrahentów   -268 238 
                   - rozwiązane rezerwy nie zaliczane przy tworzeniu do 
k.u.p     290 
                   - różnice kursowe   -57 3 
                   - naliczone koszty sądowe     75 
                   - vat od rezerw prawdopodobnych   -77   

                   - podatki i opłaty   -3   
                   - rozwiązane rezerwy nie zaliczane przy tworzeniu do 
k.u.p   -694   
                   - odpisy prawa wieczystego użytkowania   -113   

                   - kara naliczona   -53 50 
                   - różnice inwentaryzacyjne     5 
B.   -zwiększenie przychodów podatkowych   197   
                    - otrzymane odsetki z okresów poprzednich   16   
                    - nieodpłatne świadczenia   4   
                    - niezrealizowane różnice kursowe   177   

C. - koszty nie stanowiące kosztu uzyskania przychodu, w tym:   16718 1080 
                       - utworzone odpisy aktualizujące nalezności od 
kontrahentów   7707   
                       - odpis aktualizujący wartość inwestycji 
długoterminowych   2000   
                       - utworzone rezerwy na restrukturyzację   1700   
                       - wyłączenie kosztów podatkowych lat poprzednich   1545   
                       - przecena zapasów   1079   
                       - odpis aktualizujący wartość aktywów finansowych 
(udziałów)    638   
                       - naliczona premia od obligacji   348   
                       - naliczone odsetki    278   
                       - opłaty z tytułu pełnienie funkcji animatora emitenta 
dla domu maklerskiego   166 79 
                       - spisanie przedawnionych należności   646   
                   - aktualizacja zapasów   57   

                  - utworzone rezerwy nie będące k.u.p     26 
                  - Vat od utworzonych rezerw będących k.u.p   17 41 
                  - naliczone koszty sądowe i adwokackie   53   
                  - utworzone rezerwy na odsetki nie będące k.u.p     230 
                  - darowizny   26   
                  - PFRON i inne opłaty   216 121 

                  - inne   212   
                  - ubezp. Sam i amort,  20 tys euro   123 17 
                  - odsetki budżetowe   74 17 
                  - naliczone odsetki od obligacji     412 
                  - różnice kursowe niezrealizowane   -324 121 
                  - pozostałe tytuły   54 18 

                  - koszty poniesiene na członków Rady Nadzorczej   6 8 
                  - kary, odszkodowania, darowizny   97 69 
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 - dochody zwolnione, uzyskane z działalności w SSE     75 
 - dochody zwolnione z tytułu odpisu straty podatkowej      3055 

4. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym    -4408 -4561 
5. Podatek dochodowy według stawki  28 %     92 

6. Zwiększenia, zaniechania, zwolnienia, odliczenia i obniżki podatku     

7. Podatek dochodowy bieżący ujęty (wykazany) w deklaracji 
podatkowej okresu, w tym:     92 

    - wykazany w rachunku zysków i strat     92 

    - dotyczący pozycji, które zmniejszyły lub zwiększyły kapitał własny     
    - dotyczący pozycji, które zmniejszyły lub zwiększyły wartość 
firmy lub ujemną wartość firmy       
 

PODATEK DOCHODOWY ODROCZONY, WYKAZANY W RACHUNKU 
ZYSKÓW I STRAT: 

2004   rok bieżący 
2003   rok 
poprzedni 

 - zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu powstania i odwrócenia się 
różnic przejściowych    -66 -91 

 - zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu zmiany stawek podatkowych       

 - zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu z poprzednio nieujętej straty 
podatkowej, ulgi podatkowej lub różnicy  przejściowej poprzedniego okresu     

 - zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu odpisania aktywów z tytułu odroczonego 
podatku dochodowego lub braku możliwości wykorzystania rezerwy na 
odroczony podatek dochodowy     

 - inne składniki podatku odroczonego (wg tytułów)       
     -       
     ...       
Podatek dochodowy odroczony, razem   -66 -91 
 

ŁĄCZNA KWOTA PODATKU ODROCZONEGO 
  

2004  rok bieżący 
2003   rok 
poprzedni 

 - ujętego w kapitale własnym       
 - ujętego w wartości firmy lub ujemnej wartości firmy       
 
Pozycja "Łączna kwota podatku odroczonego ujętego w wartości firmy lub ujemnej wartości firmy" dotyczy 
jednostkowych sprawozdań finansowych w przypadku połączenia. 
 

PODATEK DOCHODOWY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I 
STRAT DOTYCZĄCY: 

2004   rok bieżący 
2003   rok 
poprzedni 

 - działalności zaniechanej       
 - wyniku na operacjach nadzwyczajnych       
 
Nota 38 

POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU 
(ZWIĘKSZENIA STRATY), Z TYTUŁU: 

2004   rok bieżący 
2003  rok 
poprzedni 

   -       

   ...       

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty), razem     
 
Nota 39 

ZYSK (STRATA) NETTO   
2004    rok 
bieżący 

2003           rok 
poprzedni 

a) zysk (strata) netto jednostki dominującej  -17926 134 

b) zysk (strata) netto jednostek zależnych   -2745 3090 

c) zysk (strata) netto jednostek współzależnych      

d) zysk (strata) netto jednostek stowarzyszonych       

e) korekty konsolidacyjne   -3071 2863 

Zysk (strata) netto   -17600 361 
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UDZIAŁ W ZYSKACH (STRATACH) NETTO JEDNOSTEK 
PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANYCH METODĄ PRAW 
WŁASNOŚCI, W TYM: 

2004  rok bieżący 
2003  rok 
poprzedni 

 - odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych       

 - odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych       
 - odpis różnicy w wycenie aktywów netto       
 
Pozycja "Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności"  
wykazywana w sprawozdaniu finansowym w przypadku zastosowania metody praw własności do wyceny udziałów 
lub akcji w jednostkach podporządkowanych. 
 
Nota 40 
Należy przedstawić sposób podziału zysku lub pokrycia straty za prezentowane lata obrotowe, a w przypadku 
niezakończonego roku obrotowego - propozycję podziału zysku lub pokrycia straty, ujawniając, odpowiednie dla 
ustalenia wielkości zysku lub straty, dane liczbowe. 
Stratę za rok 2004 proponuje się pokryć z kapitału zapasowego. 
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NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH 

 

PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI 
OPERACYJNEJ (metoda pośrednia) 

2002    rok 
bieżący 

2001           
rok 

poprzedni 
I. Zysk (strata) netto     

II. Korekty razem     

      1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych 
metodą praw własności 

    

      2. Amortyzacja     

      3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych     

      4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)     

      5. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej     

 
Nota 40 

 

a) Wybrane pozycje rachunku zysków i strat za 12 m-cy 2004 przeliczono na EURO wg kursu 

będącego średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez Prezesa NBP z ostatnich dni 

12 miesięcy 2004 roku: 

 

        Sposób: 

        Styczeń       31.01.2004      4,7614 

        Luty            28.02.2004      4,8746 

        Marzec        31.03.2004      4,7455 

        Kwiecień     30.04.2004      4,8122 

        Maj              31.05.2004      4,6509 

        Czerwiec     30.06.2004      4,5422 

Lipiec          31.07.2004      4,3759 

Sierpień       31.08.2004      4,4465 

Wrzesień     30.09.2004      4,3832 

Październik 31.10.2004      4,3316 

Listopad      30.11.2004      4,2150 

       Grudzień      31.12.2004      4,0790 

 

        Suma                              54,2184 : 12 = 4,5182 PLN (kurs średni za 12 miesięcy 2004 roku) 

 

b) Zysk/Strata zanualizowany za ostatnie 12 miesięcy: 

Strata za 2004                               -17.600 tys PLN 

 

c) Zysk na jedną akcję zwykłą w zł + zysk netto zanualizowany w tys PLN / średnioważona 

liczba akcji za ostatnie 12 miesięcy w tys. szt. =   -17.600 tys PLN / 6.448 tys. szt. akcji =   --

2.73 PLN/akcję. 

 

d) Rozwodniony zysk na jedną akcję zwykłą w zł + zysk netto zanualizowany w tys PLN / 

średnioważona rozwodniona liczba akcji w tys. szt. =   -17.600  tys PLN / 6 448 tys. szt. akcji 

=   -2.73 PLN/akcję 

 

e) Zysk na jedną akcję zwykłą w EURO = Strata na jedną akcję zwykłą w PLN : kurs średni 

EURO za ostatnie 12 m-cy =     -2,73 : 4,5182 =   -0,60 EURO/akcję. 

 

f) Rozwodniony zysk na jedną akcję zwykłą w EURO = Rozwodniona strata na jedną akcję 

zwykłą w PLN : kurs średni EURO za ostatnie 12 m-cy =   -2,73 : 4,5182 =  -0,60 

EURO/akcję 
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      6. Zmiana stanu rezerw     

      7. Zmiana stanu zapasów     

      8. Zmiana stanu należności     

      9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem 
pożyczek i  kredytów 

  

  

     10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych     

     11. Inne korekty     

III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)     
 
 

B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE 
 

Należy zdefiniować środki pieniężne przyjęte do rachunku przepływów pieniężnych, przedstawiając ich strukturę na 
początek i koniec okresu. 
 
W przypadku wystąpienia niezgodności pomiędzy bilansowymi zmianami stanu niektórych pozycji oraz zmianami 
stanu tych pozycji wykazanymi w rachunku przepływów pieniężnych, należy wskazać ich przyczyny. 
 
W odniesieniu do pozycji rachunku przepływów pieniężnych "Pozostałe korekty", "Pozostałe wpływy" i "Pozostałe 
wydatki", należy przedstawić wykaz tych korekt, wpływów i wydatków, których kwoty przekraczają 5% ogólnej 
sumy odpowiednio korekt, wpływów lub wydatków z danej działalności, a zostały ujęte w tych pozycjach . 
 
W przypadku gdy rachunek przepływów pieniężnych sporządzony jest metodą bezpośrednią, dodatkowo należy 
przedstawić notę objaśniającą zawierającą uzgodnienie przepływów pieniężnych netto z działalności operacyjnej 
metodą pośrednią do wartości wyliczonych metodą bezpośrednią. 
 
Środki pieniężne wykazane w rachunku przepływów 
finansowych 

 stan na:                               31.12.2004        31.12.2003 

Srodki w kasie                        1.086                     1.179   

Srodki w banku                          552                       771 

Inne środki pieniężne                                              826                                       

razem                                        1.638                 2.776 
 
W dodatkowych notach objaśniających do sprawozdania finansowego i odpowiednio danych porównywalnych należy 
przedstawić:  
 
1. Informacje o instrumentach finansowych  
1.1. W odniesieniu wszystkich aktywów i zobowiązań finansowych należy przedstawić instrumenty finansowe z 
podziałem na:  a) aktywa finansowe przeznaczone do obrotu        
b) zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu 
c) pożyczki udzielone i należności własne  
d) aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności 
e) aktywa finansowe dostępne do sprzedaży 
 
- przedstawiając stan na początek okresu, zwiększenia i zmniejszenia, ze wskazaniem tytułów, oraz stan na koniec 
okresu, z uwzględnieniem podziału na poszczególne grupy aktywów i zobowiązań, według podziału przyjętego w 
bilansie 
 
1.2. Ponadto odnośnie wszystkich aktywów i zobowiązań finansowych, w podziale odpowiednio według kategorii 

instrumentów finansowych, określonych w pkt 1.1., oraz z uwzględnieniem podziału na grupy (klasy) aktywów i 
zobowiązań finansowych: 

1.2.1. Należy zamieścić: 
a) podstawową charakterystykę, ilość i wartość instrumentów finansowych, w tym opis istotnych warunków i 
terminów, 
które mogą wpłynąć na wielkość, rozkład w czasie oraz pewność przyszłych przepływów pieniężnych, a w odniesieniu 
do instrumentów pochodnych w szczególności: 
- zakres i charakter instrumentu 
- cel nabywania lub wystawiania instrumentu - np. zabezpieczenie 
- kwotę (wielkość) będącą podstawą obliczenia przyszłych płatności 
- sumę i termin przyszłych przychodów lub płatności kasowych 
- termin ustalania cen, zapadalności, wygaśnięcia lub wykonania instrumentu 
- możliwości wcześniejszego rozliczenia - okres lub dzień - jeśli istnieją 
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- cenę lub przedział cen realizacji instrumentu 
- możliwości wymiany lub zamiany na inny składnik aktywów lub pasywów 
- ustaloną stopę lub kwotę odsetek, dywidendy lub innych przychodów oraz terminu ich płatnośc 
- dodatkowe zabezpieczenia związane z tym instrumentem, przyjęte lub złożone 
- w/w informacji również dla instrumentu, na który dany instrument może być zamieniony 
- inne warunki towarzyszące danemu instrumentowi 
- rodzaj ryzyka związanego z instrumentem 
- sumę istniejących zobowiązań z tytułu zajętych pozycji w instrumentach 
 
b) opis metod i istotnych założeń przyjętych do ustalania wartości godziwej aktywów i zobowiązań finansowych 
wycenianych w takiej wartości 
 
c) opis sposobu ujmowania skutków przeszacowania aktywów finansowych zaliczonych do kategorii dostępnych do  
sprzedaży, tj. czy odnosi się je do przychodów lub kosztów finansowych, czy też do kapitału z aktualizacji wyceny, jak 
również kwoty odniesione na ten kapitał lub z niego odpisane  
 
d) objaśnienie przyjętych zasad wprowadzania do ksiąg rachunkowych instrumentów finansowych nabytych na 
rynku regulowanym 
 
e) informacje na temat obciążenia ryzykiem stopy procentowej, a w szczególności informację o: 
- wcześniej przypadającym terminie wykupu lub wynikającym z umowy terminie przeszacowania wartości 
- efektywnej stopie procentowej, jeżeli jej ustalenie jest zasadne 
f) informacje na temat obciążenia ryzykiem kredytowym, a w szczególności informację o: 
- szacowanej maksymalnej kwocie straty na jaką jednostka jest narażona, bez uwzględniania wartości godziwej 
jakichkolwiek przyjętych lub poczynionych zabezpieczeń, w przypadku gdyby wierzyciel nie wywiązał się ze 
świadczenia 
- koncentracji ryzyka kredytowego  
 
1.2.2. Odnośnie aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży lub przeznaczonych do obrotu, wycenianych w 
wysokości skorygowanej ceny nabycia, jeżeli brak jest możliwości wiarygodnego zmierzenia wartości godziwej tych 
aktywów, należy wskazać wartość bilansową, przyczyny, dla których nie można wiarygodnie ustalić wartości godziwej 
tych aktywów, a także – o ile to możliwe – określić granice przedziału, w którym wartość godziwa tych instrumentów 
może się zawierać  
 
1.2.3. Odnośnie aktywów i zobowiązań finansowych, których nie wycenia się w wartości godziwej należy zamieścić: 
a) dane o ich wartości godziwej; jeżeli z uzasadnionych przyczyn wartość godziwa takich aktywów lub zobowiązań nie  
została ustalona, to należy ten fakt ujawnić i podać podstawową charakterystykę instrumentów finansowych, które w 
innym przypadku byłyby wyceniane po cenie ustalonej na aktywnym regulowanym rynku, na którym następuje 
publiczny obrót instrumentami finansowymi, informacje zaś o tej cenie są ogólnie dostępne 
 
b) w przypadku gdy wartość godziwa aktywów i zobowiązań finansowych jest niższa od ich wartości bilansowej - 
wartość bilansową i wartość godziwą danego składnika lub grupy składników, przyczyny zaniechania odpisów 
aktualizujących ich wartość bilansową oraz uzasadnienie przekonania o możliwości odzyskania wykazanej wartości w 
pełnej kwocie 
 
1.2.4.  W przypadku umowy, w wyniku której aktywa finansowe przekształca się w papiery wartościowe lub umowy 
odkupu, 
to odrębnie dla każdej transakcji należy przedstawić: 
a) charakter i wielkość zawartych transakcji, w tym opis przyjętych lub udzielonych gwarancji i zabezpieczeń, dane 
przyjęte do wyliczenia wartości godziwej przychodów odsetkowych związanych z umowami zawartymi w danym 
okresie oraz transakcjami zawartymi w okresach poprzednich, zarówno zakończonymi jak i niezakończonymi w 
danym okresie 
b) informację o aktywach finansowych wyłączonych z ksiąg rachunkowych  
 
1.2.5. W przypadku przekwalifikowania aktywów finansowych wycenianych w wartości godziwej do  aktywów 
wycenianych 
w skorygowanej cenie nabycia, należy podać powody  zmiany zasad wyceny 
 
1.2.6. W przypadku gdy dokonano odpisów aktualizujących z tytułu trwałej utraty wartości aktywów finansowych 
albo w 
związku z ustaniem przyczyny, dla której dokonano takich odpisów, zwiększono wartość składnika aktywów, należy 
podać kwoty odpisów obniżających i zwiększających wartość aktywów finansowych  
 
1.2.7. Odnośnie dłużnych instrumentów finansowych, pożyczek udzielonych lub należności własnych należy podać 
przychody z odsetek wyliczone za pomocą stóp procentowych wynikających z zawartych kontraktów, z podziałem na 
kategorie aktywów, których odsetki te dotyczą, przy czym osobno należy wykazać odsetki naliczone i zrealizowane w 
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danym okresie oraz odsetki naliczone, lecz niezrealizowane. Odsetki niezrealizowane należy wykazać z podziałem 
według terminów zapłaty: 
- do 3 miesięcy 
- powyżej 3 do 12 miesięcy 
- powyżej 12 miesięcy 
  
1.2.8. Odnośnie dokonanych odpisów aktualizujących wartość pożyczek udzielonych lub należności własnych z tytułu 
trwałej utraty ich wartości należy podać naliczone od tych wierzytelności odsetki, które nie zostały zrealizowane  
 
1.2.9. Odnośnie zobowiązań finansowych należy podać koszty z tytułu odsetek od tych zobowiązań, wyliczonych za 
pomocą  
stóp procentowych wynikających z zawartych kontraktów, z podziałem na koszty odsetek związane ze 
zobowiązaniami 
zaliczonymi do przeznaczonych do obrotu, pozostałymi krótkoterminowymi zobowiązaniami finansowymi oraz  
długoterminowymi zobowiązaniami finansowymi; koszty odsetek naliczone i zrealizowane w danym okresie należy 
wykazać odrębnie od kosztów odsetek naliczonych lecz niezrealizowanych. Odsetki niezrealizowane należy wykazać z 
podziałem według terminów zapłaty: 
- do 3 miesięcy 
- powyżej 3 do 12 miesięcy 
- powyżej 12 miesięcy 
 
1.2.10. Należy podać informacje dotyczące celów i zasad zarządzania ryzykiem finansowym, z uwzględnieniem 
podziału na  
zabezpieczanie wartości godziwej, zabezpieczanie przepływów pieniężnych oraz zabezpieczanie udziałów w aktywach 
netto jednostek zagranicznych, a ponadto  informacje obejmujące co najmniej:  
a) opis rodzaju zabezpieczeń 
b) opis instrumentu zabezpieczającego oraz jego wartość godziwą  
c) charakterystykę zabezpieczanego rodzaju ryzyka  
 
1.2.11. W przypadku zabezpieczenia planowanej transakcji lub uprawdopodobnionego przyszłego zobowiązania 
należy podać 
informacje dotyczące celów i zasad zarządzania ryzykiem finansowym, z uwzględnieniem podziału na zabezpieczanie 
podstawowych rodzajów planowanych transakcji lub uprawdopodobnionych przyszłych zobowiązań, a ponadto 
informacje obejmujące co najmniej:  
a) opis zabezpieczanej pozycji, w tym przewidywany okres do zajścia planowanej transakcji lub powstania przyszłego 
zobowiązania 
b) opis zastosowanych instrumentów zabezpieczających 
c) kwoty wszelkich odroczonych lub nienaliczonych zysków lub strat i przewidywany termin uznania ich za 
przychody 
lub koszty finansowe 
 
1.2.12. Jeżeli zyski lub straty z wyceny instrumentów zabezpieczających, zarówno będących pochodnymi 
instrumentami  
finansowymi, jak i aktywami lub zobowiązaniami o innym charakterze, w przypadku zabezpieczania przepływów 
pieniężnych, zostały odniesione na kapitał z aktualizacji wyceny, należy podać: 
a) kwoty odpisów zwiększających i zmniejszających kapitał z aktualizacji wyceny 
b) kwoty odpisane z kapitału z aktualizacji wyceny i zaliczone do przychodów lub kosztów finansowych 
c) kwoty odpisane z kapitału z aktualizacji wyceny i dodane do ceny nabycia lub inaczej ustalonej wartości 
początkowej na dzień wprowadzenia do ksiąg rachunkowych składnika aktywów lub zobowiązań, który do tego dnia 
był objęty 
planowaną transakcją lub stanowił uprawdopodobnione przyszłe zobowiązanie poddane zabezpieczeniu 
 
2. Dane o pozycjach pozabilansowych, w szczególności zobowiązaniach warunkowych, w tym również udzielonych 
przez  
emitenta gwarancjach i poręczeniach (także wekslowych), z wyodrębnieniem udzielonych na rzecz jednostek 
powiązanych 
 
3. Dane dotyczące zobowiązań wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania 
prawa  
własności budynków i budowli 
  
4. Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w danym okresie lub przewidzianej do 
zaniechania 
w następnym okresie 
  
5. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, środków trwałych na własne potrzeby  
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6. Poniesione nakłady inwestycyjne oraz planowane w okresie najbliższych 12 miesięcy od dnia bilansowego nakłady  
inwestycyjne, w tym na niefinansowe aktywa trwałe; odrębnie należy wykazać poniesione i planowane nakłady na 
ochronę 
środowiska naturalnego 
  
7.1. Informacje o transakcjach emitenta  z podmiotami powiązanymi, dotyczących przeniesienia praw i zobowiązań  
  
 7.2. Dane liczbowe, dotyczące jednostek powiązanych, o: 
a) wzajemnych należnościach i zobowiązaniach 
b) kosztach i przychodach z wzajemnych transakcji 
c) inne dane, niezbędne do sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego 
 
8. Informacje o wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji, w tym: 
a) nazwie, zakresie działalności wspólnego przedsięwzięcia 
b) procentowym udziale 
c) części wspólnie kontrolowanych rzeczowych składników aktywów trwałych, wartości niematerialnych i prawnych 
d) zobowiązaniach zaciągniętych na potrzeby przedsięwzięcia lub zakupu używanych rzeczowych składników 
aktywów  trwałych 
e) części zobowiązań wspólnie zaciągniętych 
f) przychodach uzyskanych ze wspólnego przedsięwzięcia i kosztach z nimi związanych 
g) zobowiązaniach warunkowych i inwestycyjnych dotyczących wspólnego przedsięwzięcia 
 
9. Informacje o przeciętnym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe 
 
10. Informacje o łącznej wartości wynagrodzeń i nagród (w pieniądzu i w naturze), wypłaconych lub należnych, 
odrębnie dla  
osób zarządzających i nadzorujących emitenta w przedsiębiorstwie emitenta, bez względu na to, czy były one 
zaliczane  
w koszty, czy też wynikały z podziału zysku, a w przypadku, gdy emitentem  jest jednostka  dominująca lub znaczący  
inwestor - oddzielnie informacje o wartości wynagrodzeń i nagród otrzymanych z tytułu pełnienia funkcji we 
władzach jednostek zależnych, współzależnych i stowarzyszonych (dla każdej grupy osobno) 
       
11. Informacje o wartości niespłaconych zaliczek, kredytów, pożyczek, gwarancji, poręczeń lub innych umów 
zobowiązujących do świadczeń na rzecz emitenta, jednostek od niego zależnych, współzależnych i z nim 
stowarzyszonych, z podaniem warunków oprocentowania i spłaty tych kwot, udzielonych przez emitenta w 
przedsiębiorstwie emitenta oraz oddzielnie w przedsiębiorstwach jednostek od niego zależnych, współzależnych i z 
nim stowarzyszonych (dla każdej grupy osobno), osobom zarządzającym i nadzorującym, odrębnie dla osób 
zarządzających i nadzorujących oraz oddzielnie ich współmałżonkom, krewnym i powinowatym do drugiego stopnia, 
przysposobionym lub przysposabiającym oraz innym osobom, z którymi są one powiązane osobiście, z podaniem 
warunków oprocentowania i spłaty tych kwot 
 
12. Informacje o znaczących zdarzeniach, dotyczących lat ubiegłych, ujętych w sprawozdaniu finansowym za bieżący 
okres 
 
13. Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu  
finansowym 
  
14. Informacje o relacjach między prawnym poprzednikiem a emitentem oraz o sposobie i zakresie przejęcia aktywów  
i pasywów  
 
15. Sprawozdanie finansowe i porównywalne dane finansowe, przynajmniej w odniesieniu do podstawowych pozycji 
bilansu  
oraz rachunku zysków i strat, skorygowane odpowiednim wskaźnikiem inflacji, z podaniem źródła wskaźnika oraz 
metody 
jego wykorzystania, z przyjęciem okresu ostatniego sprawozdania finansowego jako okresu bazowego - jeżeli 
skumulowana 
średnioroczna stopa inflacji z okresu ostatnich trzech lat działalności emitenta osiągnęła lub przekroczyła wartość 
100% 
 
16. Zestawienie oraz objaśnienie różnic pomiędzy danymi ujawnionymi w sprawozdaniu finansowym i 
porównywalnych  
danych finansowych, a uprzednio sporządzonymi i opublikowanymi sprawozdaniami finansowymi  
 
17. Zmiany stosowanych zasad (polityki) rachunkowości i sposobu sporządzania sprawozdania finansowego, 
dokonanych  
w stosunku do poprzedniego roku obrotowego (lat obrotowych), ich przyczyny, tytuły oraz wpływ wywołanych tym  
skutków finansowych na sytuację majątkową i finansową, płynność oraz wynik finansowy i rentowność  



Rozdział VII – Sprawozdania finansowe Prospekt Emisyjny 

 

Tras - Tychy S.A.  

 

198 

 
18. Dokonane korekty błędów podstawowych, ich przyczyny, tytuły oraz wpływ wywołanych tym skutków 
finansowych 
na sytuację majątkową i finansową, płynność oraz wynik finansowy i rentowność 
 
19. W przypadku występowania niepewności co do możliwości kontynuowania działalności, opis tych niepewności  
oraz stwierdzenie, że taka niepewność występuje, oraz wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zawiera korekty z tym 
związane. Informacja powinna zawierać również opis podejmowanych, bądź planowanych przez emitenta działań 
mających 
na celu eliminację niepewności 
 
20. W przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu którego nastąpiło połączenie, 
wskazanie,  
że jest to sprawozdanie finansowe sporządzone po połączeniu spółek, oraz wskazanie dnia połączenia i  zastosowanej 
metody rozliczenia połączenia (nabycia, łączenia udziałów):  
- w przypadku rozliczenia metodą nabycia - nazwę (firmę) i opis przedmiotu działalności spółki przejętej, liczbę, 
wartość  
nominalną i rodzaj udziałów (akcji) wyemitowanych  w celu połączenia, cenę przejęcia, wartość aktywów netto 
według  
wartości godziwej spółki przejętej na dzień połączenia, wartość firmy lub ujemną wartość firmy i opis zasad jej 
amortyzacji lub 
- w przypadku rozliczenia metodą łączenia udziałów – nazwę (firmę) i opis przedmiotu działalności spółek, które w 
wyniku 
połączenia zostały wykreślone z rejestru, liczbę, wartość nominalną i rodzaj udziałów (akcji)  wyemitowanych w celu 
połączenia, przychody i koszty, zyski i straty oraz zmiany w kapitałach własnych połączonych spółek za okres od 
początku 
roku obrotowego, w ciągu którego nastąpiło połączenie, do dnia połączenia 
 
21. W przypadku niestosowania w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów i akcji w jednostkach 
podporządkowanych 
- metody praw własności - należy przedstawić skutki, jakie spowodowałoby jej zastosowanie, oraz wpływ na wynik 
finansowy 
 
22. Jeżeli emitent nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego, w dodatkowej nocie objaśniającej do  
sprawozdania finansowego należy przedstawić podstawę prawną niesporządzania skonsolidowanego sprawozdania 
finansowego, wraz z danymi uzasadniającymi odstąpienie od konsolidacji lub wyceny metodą praw własności, nazwę i 
siedzibę jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na wyższym szczeblu grupy kapitałowej 
oraz miejsce jego publikacji, podstawowe wskaźniki ekonomiczno-finansowe, charakteryzujące działalność jednostek 
powiązanych w danym 
i ubiegłym roku obrotowym, takie jak: wartość przychodów ze sprzedaży oraz przychodów finansowych, wynik 
finansowy netto oraz wartość kapitału własnego, z podziałem na grupy, wartość aktywów trwałych, przeciętne roczne 
zatrudnienie oraz inne informacje jeżeli są wymagane na podstawie odrębnych przepisów 
 
Ponadto w przypadku innych dodatkowych informacji niż wskazane powyżej, wymaganych na podstawie 
obowiązujących przepisów o rachunkowości, lub innych informacji, mogących w istotny sposób wpłynąć na ocenę 
sytuacji majątkowej, finansowej, wyniku finansowego i ich zmian – należy ujawnić te informacje w odpowiedniej 
części sprawozdania finansowego. 
 
Emitent będący przedsiębiorstwem leasingowym zamieszcza dodatkowo półroczne sprawozdanie finansowe, 
sporządzone zgodnie z zasadami określonymi w MSR lub US GAAP, chyba że wskazane informacje, sporządzone 
zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości, nie różnią się istotnie od informacji sporządzonych zgodnie z 
MSR, odpowiednio poddane przeglądowi lub zbadane, wraz odpowiednio z - raportem podmiotu uprawnionego do 
badania sprawozdań finansowych z przeglądu półrocznego sprawozdania finansowego albo opinią podmiotu 
uprawnionego do badania sprawozdań finansowych o badanym półrocznym sprawozdaniu finansowym; w takim 
przypadku przegląd i badanie mogą być przeprowadzone zgodnie z ISA lub US GAAS (§ 59 ust. 2 i § 62 ust. 6 pkt 2 
Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - Dz. U. Nr 139, poz. 1569 i z 2002 r. Nr 31, poz. 280). 
 
 
 

W dodatkowych notach objaśniających do skonsolidowanego sprawozdania finansowego i 
odpowiednio danych porównywalnych należy przedstawić: 

 
1. Informacje o instrumentach finansowych  
1.3. W odniesieniu wszystkich aktywów i zobowiązań finansowych należy przedstawić instrumenty finansowe z 

podziałem na:  
a) aktywa finansowe przeznaczone do obrotu        
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Nie dotyczy 
b) zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu 
Nie dotyczy 
c) pożyczki udzielone i należności własne  
Nie dotyczy 
d) aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności 
Nie dotyczy 
e) aktywa finansowe dostępne do sprzedaży 
Nie dotyczy 
 
- przedstawiając stan na początek okresu, zwiększenia i zmniejszenia, ze wskazaniem tytułów, oraz stan na koniec 
okresu, z uwzględnieniem podziału na poszczególne grupy aktywów i zobowiązań, według podziału przyjętego w 
bilansie 
 
1.2. Ponadto odnośnie wszystkich aktywów i zobowiązań finansowych, w podziale odpowiednio według kategorii 
instrumentów finansowych, określonych w pkt 1.1., oraz z uwzględnieniem podziału na grupy (klasy) aktywów i 
zobowiązań finansowych:  
 
1.2.1. Należy zamieścić: 
a) podstawową charakterystykę, ilość i wartość instrumentów finansowych, w tym opis istotnych warunków i 
terminów, które mogą wpłynąć na wielkość, rozkład w czasie oraz pewność przyszłych przepływów pieniężnych, a w 
odniesieniu do instrumentów pochodnych w szczególności: 
- zakres i charakter instrumentu 
- cel nabywania lub wystawiania instrumentu - np. zabezpieczenie 
- kwotę (wielkość) będącą podstawą obliczenia przyszłych płatności 
- sumę i termin przyszłych przychodów lub płatności kasowych 
- termin ustalania cen, zapadalności, wygaśnięcia lub wykonania instrumentu 
- możliwości wcześniejszego rozliczenia - okres lub dzień - jeśli istnieją 
- cenę lub przedział cen realizacji instrumentu 
- możliwości wymiany lub zamiany na inny składnik aktywów lub pasywów 
- ustaloną stopę lub kwotę odsetek, dywidendy lub innych przychodów oraz terminu ich płatność 
- dodatkowe zabezpieczenia związane z tym instrumentem, przyjęte lub złożone 
- w/w informacji również dla instrumentu, na który dany instrument może być zamieniony 
- inne warunki towarzyszące danemu instrumentowi 
- rodzaj ryzyka związanego z instrumentem 
- sumę istniejących zobowiązań z tytułu zajętych pozycji w instrumentach 
 
dane w tys. zł. 
LP 
 

Nazwa instrumentu Stan na początek okresu Zwiększenia Stan na koniec okresu 

1 Obligacje własne 0 8 200 8 200 
 
 
Obligacje zwykłe na okaziciela zamienne na akcje serii E.  
Obligacje wyemitowane w dwóch transzach ( A i B) po 410 sztuk każda o wartości nominalnej 10.000 zł każda. 
Obligacje oprocentowane są na 7,5% w skali roku, odsetki wypłacane są okresach półrocznych. Termin wykupu 
obligacji serii A 23.07.2007, serii B 20.08.2007 roku.  
Obligatariusze mogą zamienić obligacje na akcje serii E, cena konwersji 16zł za 1 akcję. W przypadku zamiany 
całości wyemitowanych obligacji na akcje serii E, Obligatariusze otrzymają 512.500 szt akcji.  
Dodatkowo obligatariuszom przysługuje premia za wykupione obligacje uzależniona od terminu i sposobu wykupu 
obligacji od emitenta, i tak: 
Ostateczny wykup - następuje w terminie wykupu obligacji, wykup obligacji następuje poprzez zapłatę kwoty 
pieniężnej w wysokości wartości nominalnej obligacji powiększonej o premię w wysokości 25 % wartości nominalnej 
obligacji, uwzględniającą odsetki należne za ostatni okres odsetkowy.  
Wcześniejszy wykup – następuje w przypadku naruszenia warunków emisji obligacji przez emitenta ( szczegółowy 
wykaz naruszeń znajduje się w pkt 14 prospektu emisyjnego obligacji zamiennych na akcje Tras Tychy S.A.). Wykup 
obligacji następuje poprzez zapłatę kwoty pieniężnej w wysokości wartości nominalnej obligacji powiększonej o 
premię w wysokości 20 % wartości nominalnej obligacji (jeżeli wcześniejszy wykup nastąpi przed upływem trzech lat 
od daty przydziału obligacji) lub 29% wartości nominalnej obligacji (jeżeli wcześniejszy wykup nastąpi po upływie 
trzech lat od daty przydziału obligacji) uwzględniającą odsetki należne za ostatni okres odsetkowy.  
Przedterminowy wykup – następuje w drodze wykupu obligacji przed terminem wykupu przez emitenta. Wykup 
obligacji następuje poprzez zapłatę kwoty pieniężnej w wysokości wartości nominalnej obligacji powiększonej o 
premię w wysokości 24 % wartości nominalnej obligacji, uwzględniającą odsetki należne za niepełny okres odsetkowy 
Obligacje są niezabezpieczone, notowane na rynku obligacji GPW.  
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b) opis metod i istotnych założeń przyjętych do ustalania wartości godziwej aktywów i zobowiązań finansowych 
wycenianych w takiej wartości 
Nie dotyczy 
 
c) opis sposobu ujmowania skutków przeszacowania aktywów finansowych zaliczonych do kategorii dostępnych do 
sprzedaży, tj. czy odnosi się je do przychodów lub kosztów finansowych, czy też do kapitału z aktualizacji wyceny, jak 
również kwoty odniesione na ten kapitał lub z niego odpisane 
Nie dotyczy 
 
d) objaśnienie przyjętych zasad wprowadzania do ksiąg rachunkowych instrumentów finansowych nabytych na 
rynku regulowanym 
Nie dotyczy 
 
e) informacje na temat obciążenia ryzykiem stopy procentowej, a w szczególności informację o: 
- wcześniej przypadającym terminie wykupu lub wynikającym z umowy terminie przeszacowania wartości 
- efektywnej stopie procentowej, jeżeli jej ustalenie jest zasadne 
Nie dotyczy 
 
f) informacje na temat obciążenia ryzykiem kredytowym, a w szczególności informację o: 
- szacowanej maksymalnej kwocie straty na jaką jednostka jest narażona, bez uwzględniania wartości godziwej 
jakichkolwiek przyjętych lub poczynionych zabezpieczeń, w przypadku gdyby wierzyciel nie wywiązał się ze 
świadczenia 
- koncentracji ryzyka kredytowego  
Nie dotyczy 
 
1.2.2. Odnośnie aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży lub przeznaczonych do obrotu, wycenianych w 
wysokości skorygowanej ceny nabycia, jeżeli brak jest możliwości wiarygodnego zmierzenia wartości godziwej tych 
aktywów, należy wskazać wartość bilansową, przyczyny, dla których nie można wiarygodnie ustalić wartości godziwej 
tych aktywów, a także – o ile to możliwe – określić granice przedziału, w którym wartość godziwa tych instrumentów 
może się zawierać  
Nie dotyczy 
 
1.2.3. Odnośnie aktywów i zobowiązań finansowych, których nie wycenia się w wartości godziwej należy zamieścić: 
a) dane o ich wartości godziwej; jeżeli z uzasadnionych przyczyn wartość godziwa takich aktywów lub zobowiązań nie 
została ustalona, to należy ten fakt ujawnić i podać podstawową charakterystykę instrumentów finansowych, które w 
innym przypadku byłyby wyceniane po cenie ustalonej na aktywnym regulowanym rynku, na którym następuje 
publiczny obrót instrumentami finansowymi, informacje zaś o tej cenie są ogólnie dostępne 
Nie dotyczy 
 
b) w przypadku gdy wartość godziwa aktywów i zobowiązań finansowych jest niższa od ich wartości bilansowej - 
wartość bilansową i wartość godziwą danego składnika lub grupy składników, przyczyny zaniechania odpisów 
aktualizujących ich wartość bilansową oraz uzasadnienie przekonania o możliwości odzyskania wykazanej wartości w 
pełnej kwocie 
Nie dotyczy 
 
1.2.4. W przypadku umowy, w wyniku której aktywa finansowe przekształca się w papiery wartościowe lub umowy 
odkupu, to odrębnie dla każdej transakcji należy przedstawić: 
 
a) charakter i wielkość zawartych transakcji, w tym opis przyjętych lub udzielonych gwarancji i zabezpieczeń, dane 
przyjęte do wyliczenia wartości godziwej przychodów odsetkowych związanych z umowami zawartymi w danym 
okresie oraz transakcjami zawartymi w okresach poprzednich, zarówno zakończonymi jak i nie zakończonymi w 
danym okresie 
Nie dotyczy 
 
b) informację o aktywach finansowych wyłączonych z ksiąg rachunkowych  
Nie dotyczy 
 
1.2.5. W przypadku przekwalifikowania aktywów finansowych wycenianych w wartości godziwej do aktywów 
wycenianych w skorygowanej cenie nabycia, należy podać powody  zmiany zasad wyceny 
Nie dotyczy 
 
1.2.6. W przypadku gdy dokonano odpisów aktualizujących z tytułu trwałej utraty wartości aktywów finansowych 
albo w związku z ustaniem przyczyny, dla której dokonano takich odpisów, zwiększono wartość składnika aktywów, 
należy podać kwoty odpisów obniżających i zwiększających wartość aktywów finansowych  
Nie dotyczy 
 



Rozdział VII – Sprawozdania finansowe Prospekt Emisyjny 

 

Tras - Tychy S.A.  

 

201 

1.2.7. Odnośnie dłużnych instrumentów finansowych, pożyczek udzielonych lub należności własnych należy podać 
przychody z odsetek wyliczone za pomocą stóp procentowych wynikających z zawartych kontraktów, z podziałem na 
kategorie aktywów, których odsetki te dotyczą, przy czym osobno należy wykazać odsetki naliczone i zrealizowane w 
danym okresie oraz odsetki naliczone, lecz niezrealizowane. Odsetki niezrealizowane należy wykazać z podziałem 
według terminów zapłaty: 
- do 3 miesięcy 
- powyżej 3 do 12 miesięcy 
- powyżej 12 miesięcy 
 Nie dotyczy 
 
1.2.8. Odnośnie dokonanych odpisów aktualizujących wartość pożyczek udzielonych lub należności własnych z tytułu 
trwałej utraty ich wartości należy podać naliczone od tych wierzytelności odsetki, które nie zostały zrealizowane  
Nie dotyczy 
 
1.2.9. Odnośnie zobowiązań finansowych należy podać koszty z tytułu odsetek od tych zobowiązań, wyliczonych za 
pomocą stóp procentowych wynikających z zawartych kontraktów, z podziałem na koszty odsetek związane ze 
zobowiązaniami zaliczonymi do przeznaczonych do obrotu, pozostałymi krótkoterminowymi zobowiązaniami 
finansowymi oraz długoterminowymi zobowiązaniami finansowymi; koszty odsetek naliczone i zrealizowane w danym 
okresie należy wykazać odrębnie od kosztów odsetek naliczonych lecz niezrealizowanych. Odsetki niezrealizowane 
należy wykazać z podziałem według terminów zapłaty: 
Z tytułu wyemitowanych obligacji własnych Tras Tychy S.A. zobowiązana jest do zapłaty odsetek. Niezrealizowane 
odsetki według terminów zapłaty wynoszą w tys. zł: 
- do 3 miesięcy                               150 
- powyżej 3 do 12 miesięcy           450 
- powyżej 12 miesięcy                   950 
 
1.2.10. Należy podać informacje dotyczące celów i zasad zarządzania ryzykiem finansowym, z uwzględnieniem 
podziału na zabezpieczanie wartości godziwej, zabezpieczanie przepływów pieniężnych oraz zabezpieczanie udziałów 
w aktywach netto jednostek zagranicznych, a ponadto informacje obejmujące co najmniej:  
a) opis rodzaju zabezpieczeń 
b) opis instrumentu zabezpieczającego oraz jego wartość godziwą  
c) charakterystykę zabezpieczanego rodzaju ryzyka  
Nie dotyczy 
 
1.2.11. W przypadku zabezpieczenia planowanej transakcji lub uprawdopodobnionego przyszłego zobowiązania 
należy podać informacje dotyczące celów i zasad zarządzania ryzykiem finansowym, z uwzględnieniem podziału na 
zabezpieczanie podstawowych rodzajów planowanych transakcji lub uprawdopodobnionych przyszłych zobowiązań, 
a ponadto informacje obejmujące co najmniej:  
a) opis zabezpieczanej pozycji, w tym przewidywany okres do zajścia planowanej transakcji lub powstania przyszłego 
zobowiązania 
b) opis zastosowanych instrumentów zabezpieczających 
c) kwoty wszelkich odroczonych lub nie naliczonych zysków lub strat i przewidywany termin uznania ich za 
przychody lub koszty finansowe 
Nie dotyczy 
 
1.2.12. Jeżeli zyski lub straty z wyceny instrumentów zabezpieczających, zarówno będących pochodnymi 
instrumentami finansowymi, jak i aktywami lub zobowiązaniami o innym charakterze, w przypadku zabezpieczania 
przepływów pieniężnych, zostały odniesione na kapitał z aktualizacji wyceny, należy podać: 
e) kwoty odpisów zwiększających i zmniejszających kapitał z aktualizacji wyceny 
f) kwoty odpisane z kapitału z aktualizacji wyceny i zaliczone do przychodów lub kosztów finansowych 
g)  kwoty odpisane z kapitału z aktualizacji wyceny i dodane do ceny nabycia lub inaczej ustalonej wartości 

początkowej na dzień wprowadzenia do ksiąg rachunkowych składnika aktywów lub zobowiązań, który do tego 
dnia był objęty 

h) planowaną transakcją lub stanowił uprawdopodobnione przyszłe zobowiązanie poddane zabezpieczeniu 
Nie dotyczy 
 
 
2. Dane o pozycjach pozabilansowych, w szczególności zobowiązaniach warunkowych, w tym również udzielonych 
przez emitenta gwarancjach i poręczeniach (także wekslowych), z wyodrębnieniem udzielonych na rzecz jednostek 
powiązanych 

 
Hipoteka na nieruchomości w wys. 1 000 tys. zł , lokal w Warszawie. Poręczenie dla VBH Warszawa.  
Do kwoty 1.200 tys. zł  
3. Dane dotyczące zobowiązań wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania 
prawa własności budynków i budowli. 
Nie dotyczy 
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4. Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w danym okresie lub przewidzianej do 
zaniechania w następnym okresie. 
Nie dotyczy 
 
5. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, środków trwałych na własne potrzeby.  
 
Nie wytworzono 
 
6. Poniesione nakłady inwestycyjne oraz planowane w okresie najbliższych 12 miesięcy od dnia bilansowego nakłady 
inwestycyjne, w tym na nie finansowe aktywa trwałe; odrębnie należy wykazać poniesione i planowane nakłady na 
ochronę środowiska naturalnego 

 
W roku 2004 wydatki inwestycyjne poniesione przez Spółkę wyniosły 1 061 tys zł i dotyczyły: 
- zakup urządzeń technicznych i maszyn           196 tys zł 
- środki transportu                                              235 tys zł 
- budynki i lokale                                               597 tys zł 
- wydatki na wartości niematerialne i prawne       33 tys zł 
W roku 2005 Spółka nie planuje wydatków inwestycyjnych.  
 
7.1. Informacje o transakcjach emitenta  z podmiotami powiązanymi, dotyczących przeniesienia praw i zobowiązań  
 
W 2003 roku do spółki zależnej System Tychy Sp. z o.o. sprzedano know-how na produkcję systemu okiennego za 
kwotę 900 tys. zł.  
 
 7.2. Dane liczbowe, dotyczące jednostek powiązanych, o: 
b) wzajemnych należnościach i zobowiązaniach 
stan na 31.12.2004 dane w tys. zł. 
Nazwa jednostki powiązanej Należności Zobowiązania 
Intur Kfs Sp. z o.o. 2 884  
Monto-Tras Sp. z o.o. 63  
Ekowiknoplast 56  
Wexel Sp. z o.  5 
Razem 3.003 5 
 
b) kosztach i przychodach z wzajemnych transakcji 
stan na 31.12.2004 dane w tys. zł. 
Nazwa jednostki powiązanej Sprzedaż Koszty Sprzedaży 
Intur Kfs Sp. z o.o. 1.955 1.834 
Monto-Tras Sp. z o.o. 88 80 
W tym odsetki 41 0 
Ekowiknoplast  35 
Razem 2.043 1.914 
 
 
 
c) inne dane, niezbędne do sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego 
stan na 31.12.2004 dane w tys. zł. 
Nazwa jednostki powiązanej Udział % w kap. zakładowym Wartość bilansowa udziałów 
Intur Kfs Sp. z o.o.        71,52 3 466 
Monto-Tras Sp. z o.o.      93,3   625 
Ekowiknoplast    50    
Wexel Sp. z o.   50    
Razem - 4.091 
 
Dla firmy Ekowiknoplast oraz Wexel utworzono odpisy aktualizacyjne na całą wartość udziałów, stąd tez ich wartość 
bilansowa wynosi „0”.  
 
8. Informacje o wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji, w tym: 
a) nazwie, zakresie działalności wspólnego przedsięwzięcia 
b) procentowym udziale 
c) części wspólnie kontrolowanych rzeczowych składników aktywów trwałych, wartości niematerialnych i prawnych 
d) zobowiązaniach zaciągniętych na potrzeby przedsięwzięcia lub zakupu używanych rzeczowych składników 
aktywów  trwałych 
e) części zobowiązań wspólnie zaciągniętych 
f) przychodach uzyskanych ze wspólnego przedsięwzięcia i kosztach z nimi związanych 
g) zobowiązaniach warunkowych i inwestycyjnych dotyczących wspólnego przedsięwzięcia 
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Nie dotyczy 
 
9. Informacje o przeciętnym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe 
 
Przeciętne zatrudnienie w 2004 roku w grupie wyniosło 354 osób z tego: 
- pracownicy umysłowi     143 osób 
- pracownicy fizyczni        211 osób 
 
 
10. Informacje o łącznej wartości wynagrodzeń i nagród (w pieniądzu i w naturze), wypłaconych lub należnych, 
odrębnie dla osób zarządzających i nadzorujących emitenta w przedsiębiorstwie emitenta, bez względu na to, czy były 
one zaliczane w koszty, czy też wynikały z podziału zysku, a w przypadku, gdy emitentem  jest jednostka  dominująca 
lub znaczący inwestor - oddzielnie informacje o wartości wynagrodzeń i nagród otrzymanych z tytułu pełnienia 
funkcji we władzach jednostek zależnych, współzależnych i stowarzyszonych (dla każdej grupy osobno)  

 
Wysokość wynagrodzeń dla osób zarządzających wypłaconych lub należnych w Tras Tychy S.A. za rok 2004: 
6. Marszalik Tadeusz   107,8 tys. zł. 
7. Birgiel Matylda   164,0 tys. zł. 
8. Dybczyk Sławomir  165,7 tys. zł. 
9. Gregorczuk Cezary    34,7 tys. zł. 
10. Mazur Jan       3,0 tys. zł. 
 
Wysokość wynagrodzeń wypłaconych lub należnych dla osób zarządzających Tras Tychy S.A. z tytułu pełnienia 
funkcji we władzach spółek zależnych za rok 2004: 
3. Marszalik Tadeusz   24,0 tys. zł. 
4. Birgiel Matylda     9,3 tys. zł. 
 
Wysokość wynagrodzeń dla osób nadzorujących wypłaconych lub należnych w Tras Tychy S.A. za rok 2004: 
1. Marszalik Tadeusz   11,0 tys. zł. 
2. Bauc Jarosław   23,0 tys. zł. 
3. Drop Henryk   14,0 tys. zł. 
4. Gębuś Waldemar  13,8 tys. zł. 
5. Abratański Rafał  31,0 tys. zł. 
6. Leszczyński Grzegorz  13,0 tys. zł. 
 
Szczegółowy wykaz stanowisk oraz okresów zatrudnienia u Emitenta podano we wprowadzeniu do sprawozdania 
finansowego w punkcie c1. 
 
 
11. Informacje o wartości niespłaconych zaliczek, kredytów, pożyczek, gwarancji, poręczeń lub innych umów 
zobowiązujących do świadczeń na rzecz emitenta, jednostek od niego zależnych, współzależnych i z nim 
stowarzyszonych, z podaniem warunków oprocentowania i spłaty tych kwot, udzielonych przez emitenta w 
przedsiębiorstwie emitenta oraz oddzielnie w przedsiębiorstwach jednostek od niego zależnych, współzależnych i z 
nim stowarzyszonych (dla każdej grupy osobno), osobom zarządzającym i nadzorującym, odrębnie dla osób 
zarządzających i nadzorujących oraz oddzielnie ich współmałżonkom, krewnym i powinowatym do drugiego stopnia, 
przysposobionym lub przysposabiającym oraz innym osobom, z którymi są one powiązane osobiście, z podaniem 
warunków oprocentowania i spłaty tych kwot 
 
Pożyczka dla podmiotu powiązanego Intur KFS Sp. z o.o. ( udział w kapitale 71,52%) w wysokości 2,500 tys. zł. 
Pożyczka udzielona w październiku 2004 roku. Termin spłaty: do 30.06.2005 roku. Pożyczka oprocentowana w 
wysokości 3M WIBOR + 2 %. 
 
 
12. Informacje o znaczących zdarzeniach, dotyczących lat ubiegłych, ujętych w sprawozdaniu finansowym za bieżący 
okres 
 Nie dotyczy 
 
13. Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu 
finansowym 
Nie dotyczy 
 
 
14. Informacje o relacjach między prawnym poprzednikiem a emitentem oraz o sposobie i zakresie przejęcia aktywów 
i pasywów  
Nie dotyczy 
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15.Skonsolidowane  sprawozdanie finansowe i porównywalne dane finansowe, przynajmniej w odniesieniu do 
podstawowych pozycji bilansu oraz rachunku zysków i strat, skorygowane odpowiednim wskaźnikiem inflacji, z 
podaniem źródła wskaźnika oraz metody jego wykorzystania, z przyjęciem okresu ostatniego sprawozdania 
finansowego jako okresu bazowego - jeżeli skumulowana średnioroczna stopa inflacji z okresu ostatnich trzech lat 
działalności emitenta osiągnęła lub przekroczyła wartość 100% 
Nie dotyczy 
 
16. Zestawienie oraz objaśnienie różnic pomiędzy danymi ujawnionymi w sprawozdaniu finansowym i 
porównywalnych danych finansowych, a uprzednio sporządzonymi i opublikowanymi sprawozdaniami finansowymi  
Nie dotyczy 
 
 
17. Zmiany stosowanych zasad (polityki) rachunkowości i sposobu sporządzania sprawozdania finansowego, 
dokonanych w stosunku do poprzedniego roku obrotowego (lat obrotowych), ich przyczyny, tytuły oraz wpływ 
wywołanych tym skutków finansowych na sytuację majątkową i finansową, płynność oraz wynik finansowy i 
rentowność  
 
 
18. Dokonane korekty błędów podstawowych, ich przyczyny, tytuły oraz wpływ wywołanych tym skutków 
finansowych na sytuację majątkową i finansową, płynność oraz wynik finansowy i rentowność  
Nie wystąpiły 
 
19. W przypadku występowania niepewności co do możliwości kontynuowania działalności, opis tych niepewności 
oraz stwierdzenie, że taka niepewność występuje, oraz wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zawiera korekty z tym 
związane. Informacja powinna zawierać również opis podejmowanych, bądź planowanych przez emitenta działań 
mających na celu eliminację niepewności 
Nie występują 
 
20. W przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu którego nastąpiło połączenie, 
wskazanie, że jest to sprawozdanie finansowe sporządzone po połączeniu spółek, oraz wskazanie dnia połączenia i  
zastosowanej metody rozliczenia połączenia (nabycia, łączenia udziałów):  
- w przypadku rozliczenia metodą nabycia - nazwę (firmę) i opis przedmiotu działalności spółki przejętej, liczbę, 
wartość nominalną i rodzaj udziałów (akcji) wyemitowanych  w celu połączenia, cenę przejęcia, wartość aktywów 
netto według wartości godziwej spółki przejętej na dzień połączenia, wartość firmy lub ujemną wartość firmy i opis 
zasad jej amortyzacji lub 
- w przypadku rozliczenia metodą łączenia udziałów – nazwę (firmę) i opis przedmiotu działalności spółek, które w 
wyniku połączenia zostały wykreślone z rejestru, liczbę, wartość nominalną i rodzaj udziałów (akcji) wyemitowanych 
w celu połączenia, przychody i koszty, zyski i straty oraz zmiany w kapitałach własnych połączonych spółek za okres 
od początku roku obrotowego, w ciągu którego nastąpiło połączenie, do dnia połączenia 

Nie wystąpiły 
 
21. W przypadku niestosowania w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów i akcji w jednostkach 
podporządkowanych 
- metody praw własności - należy przedstawić skutki, jakie spowodowałoby jej zastosowanie, oraz wpływ na wynik 
finansowy 
Nie dotyczy 
 
22.1. W przypadku gdy dzień bilansowy, na który sporządzane jest sprawozdanie finansowe objętej skonsolidowanym 
sprawozdaniem finansowym jednostki podporządkowanej, wyprzedza dzień bilansowy, na który sporządza się 
skonsolidowane sprawozdanie finansowe, nie więcej jednak niż o trzy miesiące, podaje się istotne zdarzenia dotyczące 
zmian stanu aktywów, pasywów, oraz zysków i start tej jednostki skonsolidowanej jakie nastąpiły w okresie miedzy 
dniem bilansowym, na który sporządzono skonsolidowane sprawozdanie finansowe, a dniem bilansowym jednostki 
podporządkowanej. 
Nie dotyczy 
 
22.2. Informacje o korektach oraz wielkości poszczególnych pozycji sprawozdania finansowego, dla których przyjęto 
odmienne metody i zasady wyceny w przypadku dokonywania odpowiednich przekształceń sprawozdania 
finansowego jednostki objętej skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym do metod i zasad przyjętych przez 
jednostkę dominującą, a w przypadku odstąpienia od dokonywania przekształceń – uzasadnienie odstąpienia.   
Nie dotyczy 
 
23. Jeżeli emitent nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego, w dodatkowej nocie objaśniającej do 
sprawozdania finansowego należy przedstawić podstawę prawną nie sporządzania skonsolidowanego sprawozdania 
finansowego, wraz z danymi uzasadniającymi odstąpienie od konsolidacji lub wyceny metodą praw własności, nazwę i 
siedzibę jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na wyższym szczeblu grupy kapitałowej 
oraz miejsce jego publikacji, podstawowe wskaźniki ekonomiczno-finansowe, charakteryzujące działalność jednostek 
powiązanych w danym i ubiegłym roku obrotowym, takie jak: wartość przychodów ze sprzedaży oraz przychodów 
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finansowych, wynik finansowy netto oraz wartość kapitału własnego, z podziałem na grupy, wartość aktywów 
trwałych, przeciętne roczne zatrudnienie oraz inne informacje jeżeli są wymagane na podstawie odrębnych przepisów 
Nie dotyczy 
 
24. Jeżeli emitent sporządzający skonsolidowane sprawozdanie finansowe wyłącza na podstawie odrębnych przepisów 
jednostkę podporządkowaną z obowiązku objęcia konsolidacja lub metodą praw własności, w dodatkowej nocie 
objaśniającej do skonsolidowanego sprawozdania finansowego należy przedstawić podstawę prawną wraz z danymi 
uzasadniającymi wyłączenia, podstawowe wskaźniki ekonomiczno-finansowe charakteryzujące działalność jednostek 
powiązanych w danym i ubiegłym roku obrotowym takie jak wartość rozchodów za sprzedaży oraz przychodów 
finansowych, wynik finansowy netto oraz wartość kapitału własnego, z podziałem na grupy, wartość aktywów 
trwałych, przeciętne roczne zatrudnienie oraz inne informacje jeżeli są wymagane na podstawie odrębnych 
przepisów. 
Nie dotyczy 
 
Ponadto w przypadku innych dodatkowych informacji niż wskazane powyżej, wymaganych na podstawie 
obowiązujących przepisów o rachunkowości, lub innych informacji, mogących w istotny sposób wpłynąć na ocenę 
sytuacji majątkowej, finansowej, wyniku finansowego i ich zmian – należy ujawnić te informacje w odpowiedniej 
części sprawozdania finansowego 
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SPRAWOZDANIE ZARZĄDU 
Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ "TRAS TYCHY" S.A. 

ZA 2004 ROK 
 
 

1) Dane podstawowe 
W skład Grupy Kapitałowej Tras Tychy W 2004 roku wchodziły spółki: Tras Tychy S.A., Intur KFS Sp. z o.o., Monto 
– Tras Sp. z o.o., System Tychy Sp. z o.o., Wexel Sp. z o.o., Ekowiknoplast Ukraina. 
 
Spółka TRAS TYCHY S.A. została powołana aktem notarialnym nr Rep.4169/97 z dnia 28 kwietnia 1997 roku w 
Kancelarii Notarialnej Marii Kwiecińskiej - Stybel w Krakowie i wpisana do rejestru pod numerem H/B 7223 w 
Sądzie Rejestrowym dla Krakowa Śródmieścia Wydział VI Gospodarczy.  
Następnie po zmianie siedziby Spółki w 1998 roku na miasto Tychy, Sądem Rejestrowym został Sąd Rejonowy w 
Katowicach Wydział VIII Gospodarczy-Rejestrowy, z  numerem w rejestrze H/B 15033. 
Dnia 03.07.2001 Spółka została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 24482 w Sądzie Rejonowym w 
Katowicach Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.  
Aktualnie, siedzibą Spółki jest miasto Skawina, ul. Krakowska 87. Czas trwania spółki jest nieograniczony. 
 
Przedmiot działalności (zgodnie ze Statutem) 
- przetwórstwo PCV (tłoczenie profili), 
- konfekcjonowanie okuć budowlanych, 
- produkcja stolarki drewnianej oraz innych wyrobów z drewna, 
- produkcja okien i drzwi z PCV, 
- produkcja szyb zespolonych, 
- dystrybucja i handel stolarką drewnianą, innymi wyrobami z drewna, oknami i drzwiami z PCV oraz akcesoriami 
do produkcji okien i drzwi, 
- wszelka działalność wytwórcza, handlowa, eksportowa, usługowa i reklamowa, zarówno na rachunek własny jak i w 
pośrednictwie związana z powyższymi czynnościami.  
 
Koniunktura i sytuacja na rynku branży okiennej 

Konkurencja 
Obecnie w Polsce konkurencja na rynku stolarki budowlanej jest duża, ale bardzo rozproszona. Grupa kapitałowa, 
do której należy Spółka posiada przeszło 10% w rynku okien PCV zalicza się do największych producentów na 
rynku. Wg szacunków Spółki inni główni konkurenci osiągają podobne udziały w rynku. 
Do głównych konkurentów Spółki na rynku zaliczyć trzeba następujące podmioty: Fabryka Okien DAKO sp. z o.o., 
Okfens sp. z o.o., Solarka Wołomin S.A., Sokółka Drzwi i Okna S.A., Oknoplast, THERMOPLAST sp. z o.o., Stolbud 
Włoszczowa S.A., Stolbud Warszawa sp. z o.o., Firma Urzędowski. 
 
Sezonowość 
Sprzedaż Spółki podlega wahaniom sezonowym, typowym dla branży budowlanej. Pierwsze miesiące roku przynoszą 
zawsze mniejsze przychody ze sprzedaży. Zwiększona sprzedaż ma miejsce w ostatnim kwartale roku. Największe 
przychody są z reguły generowane w październiku. Taki przebieg sezonu może podlegać jednak zakłóceniom, 
związanym ze zmianami podatkowymi, jak to miało miejsce w 2004 roku. 
 
Koniunktura 
Koniunktura na rynku budowlanym zależy od wielu czynników w szczególności od wielkości PKB, stopnia 
zamożności społeczeństwa, nastawienia inwestycyjnego podmiotów gospodarczych, oprocentowania kredytów, 
wysokość inflacji, rozwiązań podatkowych w zakresie rynku budowlanego (np. stawki podatku VAT, odliczenia od 
podatku dochodowego), kondycji gospodarczej państwa.  
Spółka działa głównie w branży produkcji i sprzedaży wyrobów z tworzyw sztucznych dla budownictwa. Branża ta 
bardziej w ostatnich latach dotkliwie odczuła regres ogólnogospodarczy. Przyczynami pogorszenia się dynamiki 
rozwoju budownictwa są m.in. dynamiczny rozwój branży w latach poprzednich, znaczny wzrost cen produkcji 
budowlano-montażowej, pogorszenie się nastrojów inwestycyjnych związane z zubożeniem społeczeństwa i firm. 
 
 
2) Informacje o podstawowych produktach 
Wielkość obrotów z tytułu sprzedaży produktów, towarów i materiałów Grupy Kapitałowej w 2004 roku wyniosła 
116mln zł co oznacza spadek w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego o 4 %. Taki poziom produkcji i 
sprzedaży spowodował osiągnięcie straty na działalności operacyjnej w wysokości 14,3 .mln zł i straty netto w 
wysokości 17,6.mln zł. 
Na osiągnięte przez Grupę wyniki wpłynęły dwa rodzaje czynników. Pierwsza grupa związana jest z niekorzystnymi 
zmianami na rynku materiałów budowlanych, które miały miejsce szczególnie w II połowie 2004. Druga grupa 
zagadnień dotyczy samej Grupy i prowadzonej w niej restrukturyzacji. 
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Od maja 2004 wzrosła stawka na materiały budowlane z 7% do 22%. W efekcie tej zmiany Spółka i spółki zależne nie 
zrealizowały zakładanych planów sprzedaży. Dotyczy to w szczególności II półrocza, w którym przypada tradycyjnie 
najlepszy okres sprzedaży stolarki otworowej. W efekcie powyższego Tras Tychy SA poniosła stratę na sprzedaży w 
wysokości ok. 2 mln zł wobec 2 mln zysku ze sprzedaży w analogicznym okresie 2003 roku. 
 
Informacje o produkcji  
System planowania produkcji w przedsiębiorstwie TRAS TYCHY S.A. oparty jest o technikę pull, czyli produkcja 
wyrobów związana jest z konkretnym zamówieniem od klienta, a nie wymuszeniem produkcji na magazyn. Taki 
system produkcji pozwala na znaczne ograniczenie kosztów zamrożenia kapitału, jak również zwiększenia 
przepustowości magazynu. Wielkość produkcji praktycznie jest odzwierciedleniem zapotrzebowania ze strony rynku 
w danym czasie.  
Zapotrzebowanie na okna PCV charakteryzuje się wysokim wskaźnikiem sezonowości. Zapotrzebowanie na stolarkę 
okienną z klejonki drewnianej nie pokazuje tak dużych wahań popytu. Określenie potrzebnego potencjału 
produkcyjnego w kolejnych okresach roku jest łatwiejsze do przewidzenia.  
Produkcja stolarki okiennej odbywa się w systemie trójzmianowym i dostosowanie zdolności rzeczywistej do potrzeb 
regulowana jest poziomem zatrudnienia w danym okresie czasu. 
 
 
Działania na rzecz ochrony środowiska 

Jednym  z zamierzeń  Spółki jest  ograniczanie uciążliwości  produkcji  dla  środowiska. W związku  z  korzystaniem  
ze  środowiska  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami, na spółkę  nie  są  nałożone  sankcje  administracyjno-
prawne.  
 
Zaopatrzenie 
Podstawowe surowce do produkcji to: 
       - do produkcji okien z PCV oprócz profili PCV- wzmocnienia, uszczelki, szyby, okucia i inne drobne akcesoria 

- do produkcji okien drewnianych - klejonka, lakiery, silikony, kleje, szyby, okucia, okapniki i inne drobne 
akcesoria. 

Zamówienia na materiały są składane na podstawie zgłaszanych zapotrzebowań przez Dział Przygotowania Produkcji 
w określonych dniach tygodnia. Poziom zamówień jest ściśle związany ze średnim asortymentowym poziomem 
zapasów. Wielkość utrzymywanego zapasu w obszarze produkcji jest przyjęta jako ilość materiałów dla zaspokojenia 
dwóch dób pracy produkcji w cyklu trzy zmianowym. Wielkość ta jest określana i korygowana w cyklu miesięcznym.  
 
Grupa była w 2004 r. producentem i dystrybutorem następujących grup wyrobów: 
 
• Okna PCV – TRAS ECO 9001  

Okna te powstają w oparciu o własny profil firmy - trzykomorowy profil TRAS ECO 9001. Profil 
charakteryzuje się powiększoną zewnętrzną komorą ramy, co poprawia sztywność i zwiększa właściwości 
izolacyjne. Profil usztywniony jest stalowym kształtownikiem wzmacniającym. Okna te sprzedawane są 
praktycznie na terenie całego kraju, przy czym najważniejszym terenem zbytu jest województwo małopolskie. 
Niewielkie ilości są eksportowane, przede wszystkim na teren Niemiec. 

• Profile PCV 
Powyższy profil sprzedawany jest również jako półprodukt do wytwarzania stolarki budowlanej. Odbiorcami  
są producenci okien PCV oraz firmy kontrolowane przez Spółkę.  

• Okna drewniane EURO 68 
Okna produkowane są z drewna sosnowego oraz odmian szlachetnych: mahoniu i dębu. Drewno jest klejone 
trójwarstwowo, aby wyeliminować efekty odkształcania się wyrobów. Okna te sprzedawane są praktycznie  
na terenie całego kraju, przy czym najważniejszym terenem zbytu jest województwo małopolskie.  

• Parapet wewnętrzny 
• Okna aluminiowe, których produkcja stanowi niewielką część działalności Spółki 
• Usługi serwisowe i inne związane z podstawową produkcją. 
• Transport i spedycja międzynarodowa – w spółce Intur KFS 
• Produkcja europalet – w spółce Intur KFS 
 
 
3) Informacje o zmianach rynków zbytu 
Udział jednego dostawcy przekraczał 10% przychodów ze sprzedaży . Była to firma Zachem dostarczająca mieszankę 
do produkcji profila. Z uwagi na zakończenie procesu produkcji profila wygasła również współpraca z firmą Zachem. 
W okresie objętym sprawozdaniem nie nastąpiła znacząca zmiana rynków zbytu ani zmiana źródeł zaopatrzenia, za 
wyjątkiem wygaśnięcia współpracy z Anwil S.A., w związku ze złą jakością dostarczanej mieszanki PCV.. 
 
4) Informacje o umowach znaczących dla działalności gospodarczej Spółki  
Ubezpieczenia – PZU 
Umowa o współpracy Tras Tychy a Pilkington IGP - dostawa szyb 
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5) Informacja o zmianach w powiązaniach organizacyjnych 
Najważniejszymi działaniami w zakresie zmian w strukturze organizacyjnej Spółki było podjęcie przez Zarządy 
Spółek Tras Tychy S.A. oraz Intur KFS Sp z oo decyzji o przeprowadzeniu pełnej fuzji. W październiku 2004 do sądu 
został złożony plan połączenia obydwu spółek. Działania zmierzające do połączenia przebiegają planowo, co powinno 
znaleźć swój finał na przełomie I i II kwartału 2005. Ponadto Zarząd Tras Tychy S.A. podjął decyzję o zaprzestaniu 
produkcji własnego profila PCV oraz działania spółki zależnej na Ukrainie. Efektem tego będzie likwidacja 
działalności spółek Eko Wiknoplast i System Tychy. 
 
 
6) Opis transakcji z podmiotami powiązanymi, 
Opisano w dodatkowych notach do sprawozdania finansowego. 
 
7) Informacje o zaciągniętych kredytach, umowach pożyczki, poręczeń i gwarancji,  
Szczegółowo przedstawia nota dodatkowa do sprawozdania finansowego. 
 
8) Informacje o udzielonych pożyczkach  
W październiku 2004 Tras Tychy S.A. udzieliła pożyczki w wysokości 2,5 mln zł spółce zależnej Intur KFS Sp. z o.o. . 
Termin spłaty 30.06.2005 roku, oprocentowanie Wibor + 2%.  
 
9) Emisja papierów wartościowych 
Tras Tychy SA przeprowadziła w roku 2004 subskrypcję akcji zwykłych na okaziciela serii G oferowanych 
dotychczasowym akcjonariuszom w wykonaniu prawa poboru. Akcje serii G zostały wyemitowane na podstawie 
uchwały nr 5 WZ Spółki z dnia 18 sierpnia 2004 r. i przydzielone na podstawie Uchwały Zarządu Tras Tychy S.A. z 
dnia 13 października 2004 r. Data otwarcia i zamknięcia publicznej subskrypcji - 30.09.2004 r - 04.10.2004 r Data 
przydziału papierów wartościowych - 13.10.2004 r. Łącznie przydzielono 1.612.122 akcji. Inwestorzy nabyli papiery 
wartościowe po cenie emisyjnej równej 3,00 (trzy) zł za akcję. Wartość przeprowadzonej przez Spółkę emisji wyniosła 
4.836.368 (cztery miliony osiemset trzydzieści sześć tysięcy trzysta sześćdziesiąt osiem) złotych. Sąd dokonał rejestracji 
emisji akcji serii G w dniu 27 października 2004. Kapitał zakładowy przed rejestracją wynosił 4.836.368 PLN a po 
rejestracji 6.448.490 PLN. Liczba głosów na WZ Spółki po zarejestrowaniu emisji akcji serii G jest tożsama z liczba 
akcji i wynosi 6.448.490. Emisja akcji serii G stanowi 25% łącznej liczby akcji wyemitowanych przez Spółkę. 
 
10) Objaśnienie różnic pomiędzy wynikami finansowymi wykazanymi w raporcie rocznym a wcześniej 
publikowanymi prognozami wyników  
Spółka  opublikowała w raporcie nr 19/2004 projekcję przychodów w wysokości 155 mln zł. Raportem z dnia 
15.11.2004 Spółka dokonała korekty ww. prognozy do 115 mln zł (korekta o 25%) oraz nie podała skorygowanej 
wielkości zysku. Przyczyną, z powodu której nastąpiła korekta był niższy od zakładanego poziom sprzedaży 
produktów Grupy oraz przedłużający się proces połączenia ze spółką Intur KFS. 
 
Wyniki Grupy po III kwartałach 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 stanowiło założenie w przedstawionej prognozie dokonania w roku 2004 pełnej fuzji z Inturem. 
Poprzednia prognoza uwzględniała korzystne efekty związane z tym połączeniem. Ze względów proceduralnych, 
wynikających głównie z przeciągających się formalności sądowych pełne połączenie nie nastąpiła 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 przyszłym. 
 
11) Ocena zarządzania zasobami finansowymi,  

Analiza bilansu  
 

Bilans na dzień 31.12.2004 roku w tys. zł.  
 
 
 

AKTYWA Udział w % PASYWA Udział w % 
Majątek trwały 43 085 58,7 Kapitał własny 15 304 20,8 
Majątek obrotowy 30 328  41,3 Zob. długoterminowe i rezerwy 18 966 25,8 
   Zob. krótkoterminowe 34 953 47,6 
   RMK - PPO 4 190 5,8 
RAZEM 73 413 100 RAZEM 73 413 100 

 
Wskaźniki rentowności: 
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• Rentowność kapitałów:   -115 % 
• Rentowność majątku     -24 % 
• Rentowność brutto sprzedaży     -14,6% 
• Rentowność netto sprzedaży     -15,2% 
 
 
• Wskaźnik płynności I    0,87 
• Wskaźnik płynności II      0,66 
 
Wskaźniki efektywności gospodarowania 
• Rotacja należności w dniach   76 dni 
• Rotacja zobowiązań w dniach  48 dni 
• Rotacja zapasów w dniach  33 dni 
 
Największy wpływ na wyniki Grupy w 2004 roku miała jednak podjęta przez Zarząd restrukturyzacja organizacyjna 
i finansowa. Dotyczyła ona takich elementów jak: zamknięcie nierentownych i kosztochłonnych rodzajów 
prowadzonej działalności, restrukturyzacja majątku trwałego i zatrudnienia oraz stworzenie dodatkowych rezerw, 
głownie 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 profila – 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 PVC 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 profila 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 profila 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 profila jak również pełna fuzja z Intur KFS, 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 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. 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. 
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12) Ocena możliwości realizacji zamierzeń inwestycyjnych,  
Plany inwestycyjne w 2004 roku zostały zrealizowane zgodnie z założeniami zawartymi w prospekcie emisyjnym akcji 
serii G. Spółka nie planuje obecnie nowych działań inwestycyjnych..  
 
13) Ocena czynników i nietypowych zdarzeń 
 
W 2004 roku wystąpiły czynniki o nietypowym charakterze opisane szczegółowo w pkt 11.  
 
14) Charakterystyka wewnętrznych i zewnętrznych czynników istotnych dla rozwoju Grupy Kapitałowej 

 
Lokalizacja 

Przedsiębiorstwo zlokalizowane jest bardzo korzystnie. Teren województw małopolskiego i śląskiego wyposażony jest 
w gęstą infrastrukturę, taką jak drogi, linie kolejowe, linie telefoniczne, linie energetyczne itp. Bliskość ośrodków 
akademickich (Katowice, Kraków) sprzyja możliwości pozyskiwania młodych, dobrze wykształconych kadr dla 
Spółki. Postępująca restrukturyzacja regionu sprzyja z kolei możliwościom pozyskiwania wykwalifikowanych 
pracowników. 
 
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.  
 
VAT w budownictwie 

W 2004 roku ważnym elementem wpływającym na sprzedaż realizowaną przez Spółkę było podniesienie stawki VAT 
na materiały budowlane z 7% do 22%. O konsekwencjach tego czynnika Spółka informuje w komentarzu Zarządu.  
 
Ustawowe ograniczenie czynszów  

Zgodnie z art. 28 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o 
zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. 2001 Nr. 71 poz. 733), do 31 grudnia 2004 r. najemcy lokali mieszkalnych w 
budynkach spółdzielni mieszkaniowych będą opłacać czynsz w wysokości odpowiadającej kosztom eksploatacji 
remontów, ponoszonym przez członków spółdzielni. W tym samym okresie, w stosunkach najmu powstałych przed 
dniem wejścia w życie ustawy, wysokość czynszu w lokalach, w których obowiązywał w dniu wejścia w życie ustawy 
czynsz regulowany, nie może przekraczać w stosunku rocznym 3% wartości odtworzeniowej lokalu. Po 31 grudnia 
2004 r. właściciele będą mieli swobodę w zakresie regulowania wysokości czynszu. W konsekwencji, może wzrosnąć 
zapotrzebowanie na mieszkania, gdyby nowe stawki czynszu okazały się zbyt wysokie. Przyczynić się to może do 
poszukiwania i adaptowania odpowiednich pomieszczeń na lokale mieszkalne przez gminy, na których ciąży 
„obowiązek mieszkaniowy”. Z drugiej strony opuszczane mieszkania będą wymagać odpowiednich remontów, a tym 
samym potrzebować wyrobów Emitenta. Pod tym względem Spółka przewiduje ożywienie zapotrzebowania na 
produkty stolarki okiennej. 

 
15) Zmiany w podstawowych zasadach zarządzania spółką  
W 2004 r. nie miały miejsca zmiany podstawowych zasad zarządzania Spółką. 
 
16) Zmiany w składzie osób zarządzających i nadzorujących  
W 2004 miały miejsce zmiany w Zarządzie i Radzie Nadzorczej Tras Tychy S.A. 
 
Skład Zarządu: 
 
Od 29.10.2004 Prezes Zarządu Jan Mazur 
Od 17 czerwca 2004 do 03.12.2004 Prezes Zarządu Sławomir Dybczyk (wcześniej Wiceprezes Zarządu) 
Do 17 czerwca 2004 - Prezes Zarządu: Tadeusz Marszalik - czasowo oddelegowany w trybie art. 383 par. 1 Ksh 
Wiceprezes Zarządu Matylda Birgiel 
Od 1 czerwca 2004 do 19 sierpnia 2004 Wiceprezes Zarządu Cezary Gregorczuk 
 
W skład Rady Nadzorczej wchodzą: 
 
Marszalik Tadeusz - od 17 czerwca 2004 
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Abratański Rafał - Przewodniczący Rady 
Leszczyński Grzegorz 
Paweł Bala - od 18 sierpnia 2004 
Bauc Jarosław - Wiceprzewodniczący Rady 
Drob Henryk 
 
Do 28 czerwca 2004 w skład rady nadzorczej wchodził Pan Waldemar Gębuś. 
 
 
17) Wartość wynagrodzeń i nagród osób zarządzających i nadzorujących w spółce 
Wynagrodzenie wypłacone członkom zarządu w 2004 roku wyniosło:   475,2. tys zł. 
Wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej w 2004 roku wyniosło  108,8. tys zł. 
 
18) Wartość nie spłaconych pożyczek udzielonych osobom zarządzającym i nadzorującym  
Pożyczek nie udzielano. 
 
19) Łączna liczba i wartość nominalna akcji w posiadaniu osób zarządzających i nadzorujących 
Zarząd Spółki 
Birgiel Matylda                   0 % 
Jan Mazur             1,2% 80.000szt x 2,00= 160.000 zł  
 
Rada Nadzorcza Spółki: 
Marszalik Tadeusz       0,008 %    565 szt x 2,00=1.130,00 zł 
Abratański Rafał        1,1 %   72.000 szt x 2,00=    144.000,00 zł 
Leszczyński Grzegorz      0,80 %  52.500 szt x 2,00=    105.000,00 zł 
Bauc Jarosław                                   0% 
Bala Paweł                                        0% 
Drob Henryk                                     0% 
 
 
 
20) Akcjonariusze posiadający min. 5 % liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu 

Aktualny wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu 
Akcjonariuszy: 
 
LP Akcjonariusz Rodzaj akcji Liczba Udział w 

kapitale 
Głosy Udział w głosach na 

WZ 
1.  OFE DOM Zwykłe na 

okaziciela 
548.240 8,5% 548.240 8,5% 

2.  OFE Pocztylion Zwykłe na 
okaziciela 

443.424 6,9% 443.424 6,9% 

 

21) Umowy w wyniku których w przyszłości mogą nastąpić w przyszłości zmiany w proporcjach posiadanych akcji 
przez dotychczasowych akcjonariuszy i obligatariuszy 

 

Postanowieniem Sądu Rejonowego w Katowicach, Wydziału Gospodarczego Krajowego Rejestru Sadowego z dnia 
18.07.2002r. dokonano rejestracji uchwały o emisji nie więcej niż 3000 obligacji na okaziciela o wartości nominalnej 
10.000 zł. każda, zamiennych na akcje zwykłe na okaziciela serii E oraz uchwały o warunkowym podwyższeniu 
kapitału zakładowego Spółki z kwoty 4836368,00 zł do kwoty nie większej niż 6836368,00 zł poprzez emisję nie więcej 
niż 1000000 akcji zwykłych na okaziciela serii E o nominale 2 zł każda. 
 

22) Czynniki ryzyka 
 
 
• Sezonowość sprzedaży 

Sprzedaż Emitenta podlega wahaniom sezonowym, typowym dla branży budowlanej. Pierwsze półrocze 
przynosi mniejsze przychody. Zwiększona sprzedaż ma miejsce w ostatnim kwartale. Szczyt sprzedaży przypada 
z reguły w październiku. Istniejąca w danej branży sezonowość sprzedaży jest zawsze czynnikiem 
zwiększającym ryzyko utraty płynności finansowej oraz powoduje zwiększenie niepewności co do realnych 
prognoz finansowych na dany rok. 
 

• Konkurencja 
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Podstawowa działalność Emitenta spotyka się z konkurencją podmiotów krajowych i zagranicznych. Obecnie w 
Polsce konkurencja na rynku stolarki budowlanej jest duża, choć mocno rozproszona. Emitent zalicza się do 
największych producentów na rynku. Liczne jest grono mniejszych producentów, w tym trudna do określenia 
liczba drobnych warsztatów stolarskich, specjalizujących się w wykonywaniu stolarki drewnianej. Najdrobniejsi 
producenci są stopniowo wypierani z rynku przez większe podmioty, gdyż produkcja w warsztatach 
rzemieślniczych charakteryzuje się z reguły niższą wydajnością i trudnościami z zachowaniem odpowiednich 
standardów jakościowych. Dodatkowo w związku z integracją Polski z Unią Europejską, można w przyszłości 
oczekiwać większej penetracji polskiego rynku przez podmioty zagraniczne. 

• Ryzyko związane z koniecznością wykupu Obligacji Zamiennych 
W przypadku, gdy Obligatariusze nie wyrażą woli zamiany Obligacji na akcje serii E, Emitent będzie 
zobowiązany do ich wykupu, za kwotę odpowiadającą wartości nominalnej Obligacji powiększoną o premię w 
wysokości ustalonej w warunkach emisji Obligacji. Istnieje ryzyko, że w momencie wykupu Obligacji Emitent 
nie będzie dysponował ilością środków wystarczającą na pokrycie zobowiązań względem Obligatariuszy i będzie 
zmuszony do skorzystania z zewnętrznych źródeł finansowania, co może mieć ujemny wpływ na przyszłe wyniki. 
Termin wykupu Obligacji serii A przypada na dzień 23 lipca 2007 roku, zaś Obligacji serii B na dzień 20 
sierpnia 2007 roku. 

• Uzależnienie od koniunktury 
Działalność Emitenta uzależniona jest od koniunktury na rynku budowlanym. Koniunktura na rynku 
budowlanym zależy od wielu czynników wśród których należy wymienić: wielkość PKB, stopień zamożności 
społeczeństwa, nastawienie inwestycyjne podmiotów gospodarczych oraz państwa, czynniki wpływające na 
oprocentowanie kredytów, w tym zwłaszcza wysokość inflacji, politykę państwa w zakresie promowania rynku 
budowlanego (stawki VAT i CIT, ulgi podatkowe, preferencyjne kredyty itp.). 

• System prawno-podatkowy 
Funkcjonujące dotąd uregulowania prawno-podatkowe sprzyjały rozwojowi budownictwa. Takie działania jak 
zwiększanie podatku VAT na produkty dla branży budowlanej, likwidacja części podatkowych ulg 
budowlanych negatywnie oddziałują na rozwój budownictwa, co nie pozostanie bez wpływu na działalność 
Emitenta.  

• Sytuacja ekonomiczna państwa 
Na kondycję całego sektora, a zatem również na Emitenta wpływać będzie ogólna kondycja gospodarcza 
państwa. W finansowaniu budownictwa niezmiernie istotne są warunki kredytowe. Wielkość oprocentowania 
kredytów dla budownictwa zależy od polityki państwa (preferencyjne kredyty), ale również od poziomu stóp 
procentowych. 
 
 

23) Wskazanie postępowań toczących się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub 
organem administracji publicznej.  
Obecnie toczy się jedno takie postępowanie z powództwa Spółki przeciwko Anwil S.A. o zapłatę odszkodowania w 
kwocie 4 mln zł za dostawę wadliwego surowca do produkcji profili PVC. Pozew został wniesiony w Sądzie 
Okręgowym w Krakowie w dniu 20.09.2004 r. 
 
24) Dalsze zamierzenia 
W ramach działań konsolidacyjnych Grupa zamierza optymalizować zakupy, zaopatrzenie, maksymalnie 
wykorzystać wzajemne moce produkcyjne, ujednolicić działania marketingowo – handlowe. 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. 
 
Zarząd Tras Tychy S.A. informuje, że dane zamieszczone powyżej stanowią konsekwencje podjętego programu 
naprawczego. Jego celem jest uzdrowienie stanu firmy, pełna fuzja z Intur KFS oraz osiągnięcie rentowności przez 
Spółkę. Działania zmierzające do połączenia przebiegają planowo, co powinno znaleźć swój finał w II kwartale 2005.  
Dodatkowo celem dalszej optymalizacji działalności produkcja okien drewnianych została przeniesiona do 
Inowrocławia. Od II kwartału zaczną być widoczne pozytywne efekty fuzji dwóch kluczowych Spółek Grupy Tras. 
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7.3 SPRAWOZDANIE PRO FORMA OBEJMUJĄCE ŁĄCZĄCE SIĘ JEDNOSTKI 
 
 

Opis zasad sporządzenia sprawozdań pro forma połączonych spółek Tras Tychy S.A. i Intur KFS Sp. z o.o. 
 

Połączenie spółek rozliczane i ujmowane jest w księgach rachunkowych spółki przejmującej (Tras Tychy S.A.) 

metodą nabycia. Połączenie to polega na sumowania poszczególnych pozycji aktywów i pasywów Tras Tychy S.A. 

według ich wartości księgowej z odpowiednimi pozycjami aktywów i pasywów spółki przejętej ( Intur KFS Sp. z o.o.) 

wycenionymi według wartości godziwej ustalonej na dzień połączenia.  

Za wartość godziwą określonych aktywów lub zobowiązań przyjęto: 

• Środki trwałe  - wartość według niezależnej wyceny  

• Zapasy materiałów - aktualną cenę nabycia 

• Rezerwy - wartość możliwą do realizacji przez połączone spółki  

• Należności - wartość bieżąca (zdyskontowana) kwot wymagających zapłaty, pomniejszoną o odpisy na 

należności zagrożone i nieściągalne  

Kapitał własny Intur KFS Sp. z o.o. ustalony na dzień połączenia jako aktywa netto według wartości 

godziwej podlega wyłączeniu. Zgodnie z planem połączenia kapitał własny połączonych spółek został powiększony o 

700 tys. zł. z tytułu emisji akcji dla udziałowców spółki przejmowanej innych niż Tras Tychy S.A. 

W bilansie połączonych spółek wyłączeniu uległy wzajemne należności i zobowiązania oraz inne rozrachunki 

o podobnym charakterze. W rachunku wyników połączonych spółek wyłączeniu uległy wzajemne przychody i koszty 

operacji gospodarczych.   

W załączeniu zestawienie not które uległy istotnym korektom wynikającym z zastosowanej metody rozliczenia 

połączenia.  

 

Załączniki: 

1. Nota zmian wartości niematerialnych i prawnych  

2. Nota zmian w aktywach trwałych 

3. Nota zmian w zapasach 

4. Nota zmian stanu pozostałych rezerw krótkoterminowych 

5. Wyliczenie wartości pro forma wskaźnika wartości księgowej na 1 akcję oraz straty netto na 1 akcje.  

Załącznik 1       

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE 2003 2004 

a) koszty zakończonych prac rozwojowych       

b) wartość firmy   3540 3540 

c) nabyte koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym:   18 39 

   - oprogramowanie komputerowe   18 39 

d) inne wartości niematerialne i prawne       

e) zaliczki na wartości niematerialne i prawne   4   

f) inne       

Wartości niematerialne i prawne razem   3562 3579 

        

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA) 2003 2004 

a) własne 3562 3579 
b) używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy 
leasingu, w tym:     
Wartości niematerialne i prawne razem 3562 3579 
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Załącznik 2       
RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE 2003 2004 

a) środki trwałe, w tym: 50199 28423 

    - grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 3966 2578 
    - budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 31962 13895 
    - urządzenia techniczne i maszyny 10598 9112 
    - środki transportu 3196 2578 
    - inne środki trwałe 477 260 
b) środki trwałe w budowie 315 171 
c) zaliczki na środki trwałe w budowie     
Rzeczowe aktywa trwałe, razem 50514 28594 

    

ŚRODKI TRWAŁE BILANSOWE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA) 2003 2004 
a) własne 49029 27241 
b) używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy 
leasingu, w tym: 1170 1182 
   - maszyny i urządzenia 407 538 
   - samochody 763 644 
Środki trwałe bilansowe razem 50199 28423 
 
Załącznik 3     
ZAPASY   2003 2004 
a) materiały   4045 3453 

b) półprodukty i produkty w toku   1734 999 
c) produkty gotowe   1976 895 
d) towary   748 565 
e) zaliczki na dostawy       
Zapasy, razem   8503 5912 

 

Załącznik 4   
ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW KRÓTKOTERMINOWYCH 
(WG TYTUŁÓW) 

2003 2004 

      

a) stan na początek okresu  0 1560 

   - rezerwa na połączenie z Intur KFS   1560 

b) zwiększenia (z tytułu) 1560 1700 

   - rezerwa na połączenie z Intur KFS 1560   

   - rezerwa na restrukturyzację     1700 

c) wykorzystanie (z tytułu)     

d) rozwiązanie (z tytułu)     

e) stan na koniec okresu 1560 3260 

   - rezerwa na połączenie z Intur KFS 1560 1560 

   - rezerwa na restrukturyzację   1700 

 
Załącznik 5     

Wyliczenie wartości pro forma wskaźnika wartości księgowej na jedną akcję oraz straty netto 
na jedną akcję.  

   

Sposób obliczenia wartości księgowej na 1 akcję w zł  

    -   wartość księgowa na 1 akcję w zł = kapitał własny (w tys. zł) / ilość akcji (w tys. szt.) 

        21 479 tys. zł / 6 798 tys. szt. = 3,16 zł   

   

Sposób wyliczenia zysku (straty) na jedną akcję zwykłą  
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   - Strata na 1 akcję zwykłą w zł = strata netto za 12 miesięcy/ ilość akcji (w tys. szt.) 
     -15.086 tys. zł / 6 798 tys. szt. =-2,22 zł.   

 BILANS PRO FORMA        

 Na dzień 31.12.2004  w tys. zł.  
Tras 
Tychy Intur  wyłączenia 

korekty ceny 
nabycia razem 

dane 
połączone 

    
TT Stan 

na 
KFS  Stan 

na Razem 
TT Stan 

na KFS  Stan na Razem Razem 

  AKTYWA 31.12.2004 31.12.2004 31.12.2004 31.12.2004 31.12.2004 31.12.2004 31.12.2004 
                  

                  

A. AKTYWA TRWAŁE 34 893,00  8 110,00  43 003,00  0,00  -9 056,00  -9 056,00  52 059,00  

I. WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE 36,00  3,00  39,00  0,00  -3 540,00  -3 540,00  3 579,00  

1  Koszty zakończonych prac rozwojowych     0,00      0,00  0,00  

2  Wartość firmy     0,00    -3 540,00  -3 540,00  3 540,00  

3  Inne wartości niematerialne i prawne 36,00  3,00  39,00      0,00  39,00  

4  Zaliczki na wartości niematerialne i prawne     0,00      0,00  0,00  

Ia Wartość firmy jednostek podporządkowanych     0,00      0,00  0,00  

II. RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE 11 504,00  8 107,00  19 611,00  0,00  -8 983,00  -8 983,00  28 594,00  

1  Środki trwałe 11 486,00  7 324,00  18 810,00  0,00  -9 613,00  -9 613,00  28 423,00  

a) grunty ( w tym prawo wieczystego użytkowania gruntów) 355,00 1 931,00  2 286,00    -292,00  -292,00  2 578,00  

b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 3 096,00 2 158,00  5 254,00    -8 641,00  -8 641,00  13 895,00  

c) urządzenia techniczne i maszyny 7 328,00 1 784,00  9 112,00      0,00  9 112,00  

d) środki transportu 467,00 1 431,00  1 898,00    -680,00  -680,00  2 578,00  

e)  inne środki trwałe 240,00 20,00  260,00      0,00  260,00  

2  Środki trwałe w budowie 18,00 783,00  801,00    630,00  630,00  171,00  

3  Zaliczki na środki trwałe w budowie     0,00      0,00  0,00  

III. NALEŻNOŚĆI DŁUGOTERMINOWE 313,00  0,00  313,00  0,00  0,00  0,00  313,00  

1  Od jednostek powiązanych     0,00      0,00  0,00  

2  Od pozostałych jednostek 313,00    313,00      0,00  313,00  

IV. INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE 21 334,00  0,00  21 334,00  0,00  3 467,00  3 467,00  17 867,00  

1  Nieruchomości 17 242,00    17 242,00      0,00  17 242,00  

2  Wartości niematerialne i prawne     0,00      0,00  0,00  

3  Długoterminowe aktywa finansowe 4 092,00  0,00  4 092,00  0,00  3 467,00  3 467,00  625,00  

a) w jednostkach powiązanych 4 092,00  0,00  4 092,00  0,00  3 467,00  3 467,00  625,00  

  -udziały lub akcje 4 092,00    4 092,00    3 467,00  3 467,00  625,00  

  -Inne papiery wartościowe     0,00      0,00  0,00  

  -udzielone pożyczki     0,00      0,00  0,00  

  -inne długoterminowe  AKTYWA finansowe     0,00      0,00  0,00  

b) w pozostałych jednostkach 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

  -udziały lub akcje     0,00      0,00  0,00  

  -Inne papiery wartościowe     0,00      0,00  0,00  

  -udzielone pożyczki     0,00      0,00  0,00  

  -inne długoterminowe  AKTYWA finansowe     0,00      0,00  0,00  

4  Inne inwestycje długoterminowe     0,00      0,00  0,00  

V. DŁUGOTERMINOWE ROZLICZENIA OKRESOWE 1 706,00  0,00  1 706,00  0,00  0,00  0,00  1 706,00  

1  Aktywa z tyt. odroczonego podatku dochodowego 157,00    157,00      0,00  157,00  

2  Inne rozliczenia międzyokresowe 1 549,00    1 549,00      0,00  1 549,00  

B. AKTYWA OBROTOWE 17 787,00  13 577,00  31 364,00  2 906,00  996,00  3 902,00  27 462,00  

I. ZAPASY 3 401,00  3 111,00  6 512,00  0,00  600,00  600,00  5 912,00  

1  Materiały 1 525,00  2 528,00  4 053,00    600,00  600,00  3 453,00  

2  Półprodukty i produkty w toku 859,00  140,00  999,00      0,00  999,00  

3  Produkty gotowe 452,00  443,00  895,00      0,00  895,00  

4  Towary 565,00    565,00      0,00  565,00  

5  Zaliczki na  dostawy     0,00      0,00  0,00  

II. NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE 9 429,00  8 599,00  18 028,00  351,00  396,00  747,00  17 281,00  

1  Należności od jednostek powiązanych 448,00  0,00  448,00  351,00  0,00  351,00  97,00  

a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 448,00  0,00  448,00  351,00  0,00  351,00  97,00  

   -do 12 miesięcy 448,00    448,00  351,00    351,00  97,00  

   -powyżej 12 miesięcy     0,00      0,00  0,00  

b) inne     0,00      0,00  0,00  

2  Należności od pozostałych jednostek 8 981,00  8 599,00  17 580,00  0,00  396,00  396,00  17 184,00  

a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 7 985,00  7 528,00  15 513,00  0,00  396,00  396,00  15 117,00  

   -do 12 miesięcy 7 985,00  7 088,00  15 073,00    396,00  396,00  14 677,00  

   -powyżej 12 miesięcy   440,00  440,00      0,00  440,00  
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b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń      0,00      0,00  0,00  

  społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń 48,00  591,00  639,00      0,00  639,00  

c) inne 254,00  480,00  734,00      0,00  734,00  

d) dochodzone na drodze sądowej 694,00    694,00      0,00  694,00  

III. INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE 3 128,00  1 012,00  4 140,00  2 555,00  0,00  2 555,00  1 585,00  

1  Krótkoterminowe aktywa finansowe 3 128,00  1 012,00  4 140,00  2 555,00  0,00  2 555,00  1 585,00  

a)  w jednostkach powiązanych 2 555,00  0,00  2 555,00  2 555,00  0,00  2 555,00  0,00  

   -udziały lub akcje     0,00      0,00  0,00  

   -inne papiery wartościowe     0,00      0,00  0,00  

   -udzielone pożyczki 2 555,00    2 555,00  2 555,00    2 555,00  0,00  

   -inne krótkoterminowe aktywa finansowe     0,00      0,00  0,00  

b) w pozostałych jednostkach 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

   -udziały lub akcje     0,00      0,00  0,00  

   -inne papiery wartościowe     0,00      0,00  0,00  

   -udzielone pożyczki     0,00      0,00  0,00  

   -inne krótkoterminowe aktywa finansowe     0,00      0,00  0,00  

c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 573,00  1 012,00  1 585,00  0,00  0,00  0,00  1 585,00  

   -środki pieniężne w kasie i na rachunkach 552,00  481,00  1 033,00      0,00  1 033,00  

   -inne środki pieniężne 21,00  531,00  552,00      0,00  552,00  

   -inne aktywa pieniężne     0,00      0,00  0,00  

2  Inne inwestycje krótkoterminowe     0,00      0,00  0,00  

IV.  
KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA 
MIĘDZYKORESOWE 1 829,00  855,00  2 684,00      0,00  2 684,00  

        0,00      0,00  0,00  

  SUMA 52 680,00  21 687,00  74 367,00  2 906,00  -8 060,00  -5 154,00  79 521,00  

 
 BILANS PRO FORMA        

Na dzień 31.12.2004  w tys. zł.  
Tras 
Tychy Intur  wyłączenia 

korekty ceny 
nabycia razem 

dane 
połączone 

    
TT Stan 

na 
KFS  Stan 

na Razem 
TT Stan 

na KFS  Stan na Razem Razem 

  PASYWA 31.12.2004 31.12.2004 31.12.2004 31.12.2004 31.12.2004 31.12.2004 31.12.2004 

                  

                  

A. KAPITAŁ WŁASNY 14 935,00  43,00  14 978,00  -3 004,00  -3 497,00  -6 501,00  21 479,00  

I. KAPITAŁ PODSTAWOWY 12 897,00  4 847,00  17 744,00    4 147,00  4 147,00  13 597,00  

II. 
NALEŻNE WPŁATY NA KAPITAŁ PODSTAWOWY 
(wielość ujemna)   

  0,00      0,00  0,00  

III. AKCJE WŁASNE (wielkość ujemna)     0,00      0,00  0,00  

IV. KAPITAŁ ZAPASOWY 20 021,00  3 735,00  23 756,00    3 735,00  3 735,00  20 021,00  

V KAPITAŁ Z AKTUALIZACJI WYCENY   476,00  476,00    476,00  476,00  0,00  

VI POZOSTAŁE KAPITAŁY REZERWOWE     0,00      0,00  0,00  

VII. ZYSK (STRATA) Z LAT UBIEGŁYCH -56,00  -11 855,00  -11 911,00  -3 003,00  -11 855,00  -14 858,00  2 947,00  

VIII ZYSK (STRATA) NETTO -17 927,00  2 840,00  -15 087,00  -1,00    -1,00  -15 086,00  

IX 
ODPISY Z ZYSKU NETTO W CIĄGU ROKU 
OBROTOWEGO (WIELK. UJEMNA)     0,00      0,00  0,00  

B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA 37 745,00  21 644,00  59 389,00  2 907,00  -1 560,00  1 347,00  58 042,00  

I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA 1 756,00  48,00  1 804,00  0,00  -1 560,00  -1 560,00  3 364,00  

1  Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego   0,00  0,00    0,00  0,00  0,00  

2  Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 56,00  48,00  104,00  0,00  0,00  0,00  104,00  

   -długoterminowa 56,00  48,00  104,00      0,00  104,00  

   -krótkoterminowa   0,00  0,00    0,00  0,00  0,00  

3  Pozostałe rezerwy 1 700,00  0,00  1 700,00  0,00  -1 560,00  -1 560,00  3 260,00  

   -długoterminowe   0,00  0,00    0,00  0,00  0,00  

   -krótkoterminowe 1 700,00    1 700,00    -1 560,00  -1 560,00  3 260,00  

II ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE 14 384,00  2 776,00  17 160,00  0,00  0,00  0,00  17 160,00  

1  Wobec jednostek powiązanych   0,00  0,00    0,00  0,00  0,00  

2  Wobec pozostałych jednostek 14 384,00  2 776,00  17 160,00  0,00  0,00  0,00  17 160,00  

a) kredyty i pożyczki 4 263,00  2 677,00  6 940,00      0,00  6 940,00  

b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 9 940,00    9 940,00      0,00  9 940,00  

c) inne zobowiązania finansowe     0,00      0,00  0,00  

d) inne 181,00  99,00  280,00      0,00  280,00  

III ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE 21 091,00  15 143,00  36 234,00  2 907,00  0,00  2 907,00  33 327,00  

1  Wobec jednostek powiązanych 5,00  345,00  350,00  350,00  0,00  350,00  0,00  

a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 5,00  345,00  350,00  350,00  0,00  350,00  0,00  
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   -do 12 miesięcy 5,00  345,00  350,00  350,00    350,00  0,00  

   -powyżej 12 miesięcy     0,00    0,00  0,00  0,00  

b)  inne     0,00    0,00  0,00  0,00  

2  Wobec pozostałych jednostek 20 629,00  14 390,00  35 019,00  2 557,00  0,00  2 557,00  32 462,00  

a) kredyty i pożyczki 11 209,00  3 926,00  15 135,00  2 555,00    2 555,00  12 580,00  

b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 248,00    248,00      0,00  248,00  

c) inne zobowiązania finansowe     0,00      0,00  0,00  

d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 8 238,00  9 537,00  17 775,00  2,00  0,00  2,00  17 773,00  

   -do 12 miesięcy 8 238,00  9 537,00  17 775,00  2,00    2,00  17 773,00  

   -powyżej 12 miesięcy     0,00      0,00  0,00  

e)  zaliczki otrzymane na dostawy 103,00    103,00      0,00  103,00  

f) zobowiązania wekslowe     0,00      0,00  0,00  

g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń 542,00  485,00  1 027,00      0,00  1 027,00  

h) z tytułu wynagrodzeń 182,00  93,00  275,00      0,00  275,00  

i) inne 107,00  349,00  456,00      0,00  456,00  

3  Fundusze specjalne 457,00  408,00  865,00      0,00  865,00  

IV. ROZLICZ.MIĘDZYOKRESOWE 514,00  3 677,00  4 191,00  0,00  0,00  0,00  4 191,00  

1  Ujemna wartość firmy   0,00  0,00    0,00  0,00  0,00  

2  Inne rozliczenia międzyokresowe 514,00  3 677,00  4 191,00  0,00  0,00  0,00  4 191,00  

   -długoterminowe   1 818,00  1 818,00      0,00  1 818,00  

   -krótkoterminowe 514,00  1 859,00  2 373,00      0,00  2 373,00  

        0,00      0,00  0,00  

  SUMA 52 680,00  21 687,00  74 367,00  -97,00  -5 057,00  -5 154,00  79 521,00  

 
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT PRO 
FORMA       

Na dzień 31.12.2004  w tys. zł.  Tras Tychy Intur     

 RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT  
TT Stan na KFS  Stan na Razem wyłączenia  razem korekty dane połączone 

31.12.2004 31.12.2004 31.12.2004 31.12.2004 31.12.2004 31.12.2004 

I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i 
materiałów, w tym: 54 657,00  61 906,00  116 563,00  3 373,00  3 373,00  113 190,00  

  - od jednostek powiązanych     0,00    0,00    

      1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 36 318,00  59 780,00  96 098,00  615,00  615,00  95 483,00  

      2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i 
materiałów 

18 339,00  2 126,00  20 465,00  2 758,00  2 758,00  17 707,00  

II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i 
materiałów, w tym: 

46 723,00  56 654,00  103 377,00  3 373,00  3 373,00  100 004,00  

  - od jednostek powiązanych     0,00    0,00    

      1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 29 728,00  54 734,00  84 462,00  615,00  615,00  83 847,00  

      2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 16 995,00  1 920,00  18 915,00  2 758,00  2 758,00  16 157,00  

III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II) 7 934,00  5 252,00  13 186,00  0,00  0,00  13 186,00  

IV. Koszty sprzedaży 3 468,00  2 178,00  5 646,00    0,00  5 646,00  

V. Koszty ogólnego zarządu 6 589,00  2 212,00  8 801,00    0,00  8 801,00  

VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) -2 123,00  862,00  -1 261,00  0,00  0,00  -1 261,00  

VII. Pozostałe przychody operacyjne 809,00  2 288,00  3 097,00  0,00  0,00  3 097,00  

 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 
169,00    169,00    0,00  169,00  

 2. Dotacje     0,00  0,00  0,00  0,00  

 3. Inne przychody operacyjne 640,00  2 288,00  2 928,00    0,00  2 928,00  

VIII. Pozostałe koszty operacyjne 9 237,00  2 116,00  11 353,00  0,00  0,00  11 353,00  

 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 
    0,00    0,00  0,00  

 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 8 183,00  990,00  9 173,00    0,00  9 173,00  

 3. Inne koszty operacyjne 1 054,00  1 126,00  2 180,00    0,00  2 180,00  
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-
VIII) -10 551,00  1 034,00  -9 517,00  0,00  0,00  -9 517,00  

X. Przychody finansowe 371,00  583,00  954,00  0,00  0,00  954,00  

  1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:     0,00    0,00  0,00  

  - od jednostek powiązanych     0,00    0,00  0,00  
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  2. Odsetki, w tym: 314,00  132,00  446,00    0,00  446,00  

  - od jednostek powiązanych 85,00    85,00  46,00  46,00  39,00  

  3. Zysk ze zbycia inwestycji 1,00    1,00    0,00  1,00  

  4. Aktualizacja wartości inwestycji     0,00    0,00  0,00  

  5. Inne  56,00  451,00  507,00    0,00  507,00  

XI. Koszty finansowe 6 111,00  1 483,00  7 594,00  0,00  0,00  7 594,00  

  1. Odsetki, w tym: 2 571,00  620,00  3 191,00    0,00  3 191,00  

  - dla jednostek powiązanych   46,00  46,00  46,00  46,00  0,00  

  2. Strata ze zbycia inwestycji     0,00    0,00  0,00  

  3. Aktualizacja wartości inwestycji 2 000,00    2 000,00    0,00  2 000,00  

  4. Inne  1 540,00  863,00  2 403,00    0,00  2 403,00  

XII. Zysk (strata) na sprzedaży całości lub części 
udziałów jednostek podporządkowanych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

XIII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+X-
XI+/-XII) -16 291,00 134,00 -16 157,00 0,00 0,00 -16 157,00 

XIV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIV.1. - XIV.2.) 
-1 701,00  2 706,00  1 005,00  0,00  0,00  1 005,00  

      1. Zyski nadzwyczajne 35,00  2 706,00  2 741,00    0,00  2 741,00  

      2. Straty nadzwyczajne 1 736,00    1 736,00    0,00  1 736,00  

XV. Odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych 
0,00 0,00 0,00    0,00  0,00  

XVI. Odpis ujemnej wartości firmy jednostek 
podporządkowanych 0,00 0,00 0,00  0,00 0,00  0,00  

XVII. Zysk (strata) brutto (XIII +/- XIV - XV + XVI) 
-17 992,00 2 840,00 -15 152,00 0,00 0,00 -15 152,00 

XV. Podatek dochodowy -66,00  0,00  -66,00  0,00  0,00  -66,00  

  a) część bieżąca   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  b) część odroczona -66,00 0,00 -66,00 0,00 0,00 -66,00 

XIX. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku 
(zwiększenia straty) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

XX. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek 
powiązanych wycenianych metodą praw własności 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

XXI. Zyski (straty) mniejszości     0,00   0,00 0,00 

XXII. Zysk (strata) netto (XVII - XVIII - XIX +/- XX +/- 
XXI) -17 926,00 2 840,00 -15 086,00 0,00 0,00 -15 086,00 

 
BILANS PRO FORMA 

AKTYWA 
Razem Razem 

31.12.2003 31.12.2004 
A. AKTYWA TRWAŁE 58 170,00  52 059,00  
I. WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE 3 562,00  3 579,00  
1  Koszty zakończonych prac rozwojowych 0,00  0,00  
2  Wartość firmy 3 540,00  3 540,00  
3  Inne wartości niematerialne i prawne 18,00  39,00  
4  Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 4,00  0,00  

Ia Wartość firmy jednostek podporządkowanych 0,00  0,00  
II. RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE 50 514,00  28 594,00  
1  Środki trwałe 50 199,00  28 423,00  
a) grunty ( w tym prawo wieczystego użytkowania gruntów) 3 966,00  2 578,00  
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 31 962,00  13 895,00  
c) urządzenia techniczne i maszyny 10 598,00  9 112,00  
d) środki transportu 3 196,00  2 578,00  
e)  inne środki trwałe 477,00  260,00  
2  Środki trwałe w budowie 315,00  171,00  
3  Zaliczki na środki trwałe w budowie 0,00  0,00  

III. NALEŻNOŚĆI DŁUGOTERMINOWE 668,00  313,00  
1  Od jednostek powiązanych 0,00  0,00  
2  Od pozostałych jednostek 668,00  313,00  

IV. INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE 1 238,00  17 867,00  
1  Nieruchomości 0,00  17 242,00  
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2  Wartości niematerialne i prawne 0,00  0,00  
3  Długoterminowe aktywa finansowe 1 238,00  625,00  
a) w jednostkach powiązanych 1 238,00  625,00  
  -udziały lub akcje 1 238,00  625,00  
  -Inne papiery wartościowe 0,00  0,00  
  -udzielone pożyczki 0,00  0,00  
  -inne długoterminowe  AKTYWA finansowe 0,00  0,00  

b) w pozostałych jednostkach 0,00  0,00  
  -udziały lub akcje 0,00  0,00  
  -Inne papiery wartościowe 0,00  0,00  
  -udzielone pożyczki 0,00  0,00  
  -inne długoterminowe  AKTYWA finansowe 0,00  0,00  
4  Inne inwestycje długoterminowe 0,00  0,00  
V. DŁUGOTERMINOWE ROZLICZENIA OKRESOWE 2 188,00  1 706,00  
1  Aktywa z tyt. odroczonego podatku dochodowego 91,00  157,00  
2  Inne rozliczenia międzyokresowe 2 097,00  1 549,00  

B. AKTYWA OBROTOWE 44 034,00  27 462,00  
I. ZAPASY 8 503,00  5 912,00  
1  Materiały 4 045,00  3 453,00  
2  Półprodukty i produkty w toku 1 734,00  999,00  
3  Produkty gotowe 1 976,00  895,00  
4  Towary 748,00  565,00  
5  Zaliczki na  dostawy 0,00  0,00  

II. NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE 28 447,00  17 281,00  
1  Należności od jednostek powiązanych 1 922,00  97,00  

a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 1 922,00  97,00  
   -do 12 miesięcy 1 922,00  97,00  
   -powyżej 12 miesięcy 0,00  0,00  
b) inne 0,00  0,00  
2  Należności od pozostałych jednostek 26 525,00  17 184,00  

a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 24 417,00  15 117,00  
   -do 12 miesięcy 24 417,00  14 677,00  
   -powyżej 12 miesięcy 0,00  440,00  
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń  0,00  0,00  
  społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń 1 382,00  639,00  
c) inne 402,00  734,00  
d) dochodzone na drodze sądowej 324,00  694,00  
III. INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE 3 144,00  1 585,00  
1  Krótkoterminowe aktywa finansowe 3 144,00  1 585,00  

a)  w jednostkach powiązanych 520,00  0,00  
   -udziały lub akcje 0,00  0,00  
   -inne papiery wartościowe 0,00  0,00  
   -udzielone pożyczki 520,00  0,00  
   -inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0,00  0,00  
b) w pozostałych jednostkach 1,00  0,00  
   -udziały lub akcje 0,00  0,00  
   -inne papiery wartościowe 0,00  0,00  
   -udzielone pożyczki 1,00  0,00  
   -inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0,00  0,00  
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 2 623,00  1 585,00  
   -środki pieniężne w kasie i na rachunkach 1 797,00  1 033,00  
   -inne środki pieniężne 826,00  552,00  
   -inne aktywa pieniężne 0,00  0,00  
2  Inne inwestycje krótkoterminowe 0,00  0,00  

IV.  KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYKORESOWE 3 940,00  2 684,00  
    0,00  0,00  
  SUMA 102 204,00  79 521,00  

 

PASYWA 
Razem Razem 

31.12.2003 31.12.2004 
A. KAPITAŁ WŁASNY 31 895,00  21 479,00  
I. KAPITAŁ PODSTAWOWY 10 373,00  13 597,00  

II. 
NALEŻNE WPŁATY NA KAPITAŁ PODSTAWOWY (wielk. 
ujemna) 0,00  0,00  
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III. AKCJE WŁASNE (wielkość ujemna) 0,00  0,00  
IV. KAPITAŁ ZAPASOWY 18 441,00  20 021,00  
V KAPITAŁ Z AKTUALIZACJI WYCENY 0,00  0,00  
VI POZOSTAŁE KAPITAŁY REZERWOWE 0,00  0,00  
VII. ZYSK (STRATA) Z LAT UBIEGŁYCH -56,00  2 947,00  
VIII ZYSK (STRATA) NETTO 3 137,00  -15 086,00  

IX 
ODPISY Z ZYSKU NETTO W CIĄGU ROKU OBROTOWEGO 
(WIELK. UJEMNA) 0,00  0,00  

XI Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych 0,00  0,00  
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA 70 309,00  58 042,00  
I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA 1 664,00  3 364,00  
1  Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0,00  0,00  
2  Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 104,00  104,00  
   -długoterminowa 104,00  104,00  
   -krótkoterminowa 0,00  0,00  
3  Pozostałe rezerwy 1 560,00  3 260,00  
   -długoterminowe 0,00  0,00  
   -krótkoterminowe 1 560,00  3 260,00  
II ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE 26 299,00  17 160,00  
1  Wobec jednostek powiązanych 0,00  0,00  
2  Wobec pozostałych jednostek 26 299,00  17 160,00  
a) kredyty i pożyczki 12 943,00  6 940,00  
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 9 940,00  9 940,00  
c) inne zobowiązania finansowe 153,00  0,00  
d) inne 3 263,00  280,00  
III ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE 32 459,00  33 327,00  
1  Wobec jednostek powiązanych 350,00  0,00  
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 350,00  0,00  
   -do 12 miesięcy 350,00  0,00  
   -powyżej 12 miesięcy 0,00  0,00  
b)  inne 0,00  0,00  
2  Wobec pozostałych jednostek 31 065,00  32 462,00  
a) kredyty i pożyczki 10 437,00  12 580,00  
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 249,00  248,00  
c) inne zobowiązania finansowe 0,00  0,00  
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 18 402,00  17 773,00  
   -do 12 miesięcy 18 402,00  17 773,00  
   -powyżej 12 miesięcy 0,00  0,00  
e)  zaliczki otrzymane na dostawy 222,00  103,00  
f) zobowiązania wekslowe 0,00  0,00  
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń 1 071,00  1 027,00  
h) z tytułu wynagrodzeń 253,00  275,00  
i) inne 431,00  456,00  
3  Fundusze specjalne 1 044,00  865,00  
IV. ROZLICZ.MIĘDZYOKRESOWE 9 887,00  4 191,00  

1  Ujemna wartość firmy 0,00  0,00  
2  Inne rozliczenia międzyokresowe 9 887,00  4 191,00  

   -długoterminowe 1 663,00  1 818,00  
   -krótkoterminowe 8 224,00  2 373,00  
    0,00  0,00  
  SUMA 102 204,00  79 521,00  
 
Wartość księgowa 31 895 21 479 
Liczba akcji 5 186 368 6 798 490 
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)                          6,15                            3,16    
Przewidywana liczba akcji     

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)     
 

POZYCJE  POZABILANSOWE   2003 2004 

      1. Należności warunkowe     

      1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu)     

      - otrzymanych gwarancji i poręczeń     
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      1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu)     

      - otrzymanych gwarancji i poręczeń     

      2. Zobowiązania warunkowe 1 000 1 000 
      2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) 0 0 
      - udzielonych gwarancji i poręczeń     
      2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) 1 000 1 000 
      - udzielonych gwarancji i poręczeń 1 000 1 000 
      3. Inne ( z tytułu) 78 600 78 600 
      - przewłaszczenie na wyrobach gotowych     
      - przewłaszczenie na środkach trwałych 903 903 

      - zastaw na zapasach  4 517 4 517 

      - zastaw na środkach trwałych 10 364 10 364 

      - hipoteki na nieruchomościach 52 316 52 316 

      - weksle in blanco 10 500 10 500 

Pozycje pozabilansowe, razem 79 600 79 600 
 

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT PRO FORMA 
 

31.12.2003 
 

31.12.2004 

I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 128 439,00  113 190,00  
  - od jednostek powiązanych     

      1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 107 350,00  95 483,00  

      2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 21 089,00  17 707,00  

II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 103 070,00  100 004,00  

  - od jednostek powiązanych     

      1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 84 410,00  83 847,00  

      2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 18 660,00  16 157,00  

III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II) 25 369,00  13 186,00  

IV. Koszty sprzedaży 11 298,00  5 646,00  

V. Koszty ogólnego zarządu 10 699,00  8 801,00  

VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) 3 372,00  -1 261,00  
VII. Pozostałe przychody operacyjne 3 323,00  3 097,00  
 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 864,00  169,00  
 2. Dotacje 0,00  0,00  
 3. Inne przychody operacyjne 2 459,00  2 928,00  
VIII. Pozostałe koszty operacyjne 1 619,00  11 353,00  
 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 64,00  0,00  
 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 604,00  9 173,00  
 3. Inne koszty operacyjne 951,00  2 180,00  
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) 5 076,00  -9 517,00  
X. Przychody finansowe 1 867,00  954,00  
  1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0,00  0,00  
  - od jednostek powiązanych 0,00  0,00  
  2. Odsetki, w tym: 523,00  446,00  
  - od jednostek powiązanych 37,00  39,00  
  3. Zysk ze zbycia inwestycji 0,00  1,00  
  4. Aktualizacja wartości inwestycji 0,00  0,00  
  5. Inne  1 344,00  507,00  
XI. Koszty finansowe 5 777,00  7 594,00  
  1. Odsetki, w tym: 3 206,00  3 191,00  
  - dla jednostek powiązanych 0,00  0,00  
  2. Strata ze zbycia inwestycji 0,00  0,00  
  3. Aktualizacja wartości inwestycji 0,00  2 000,00  
  4. Inne  2 571,00  2 403,00  
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XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+X-XI+/-XII) 1 166,00 -16 157,00 
XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIV.1. - XIV.2.) 1 972,00  1 005,00  
      1. Zyski nadzwyczajne 1 978,00  2 741,00  
      2. Straty nadzwyczajne 6,00  1 736,00  
XIV. Zysk (strata) brutto (XII +/- XIII) 3 138,00 -15 152,00 
XV. Podatek dochodowy 1,00  -66,00  
  a) część bieżąca 92,00 0,00 
  b) część odroczona -91,00 -66,00 
XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0,00 0,00 
XVII. Zysk (strata) netto (XIV - XV - XIV) 3 137,00 -15 086,00 

 
Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy) 3 137 -15 086 

Średnia ważona liczba akcji zwykłych  5 186 368 6 798 490 
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,60 -2,22 
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych      

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)     

 
RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH   PRO 
FORMA 

2003 2004 

A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej  - metoda 
pośrednia      
I. Zysk (strata) netto 3 137,00  -15 086,00  
II. Korekty razem 4 126,00  17 479,00  
      2. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych 
wycenianych metodą praw własności     
      3. Amortyzacja  3 452,00  3 595,00  
      4. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 0,00  0,00  
      5. Odsetki i udziały w zyskach ( dywidendy) 3 206,00  3 191,00  
      6. (Zysk) strata z  działalności inwestycyjnej -800,00  -169,00  
      7. Zmiana stanu  rezerw -226,00  1 700,00  
      8. Zmiana stanu zapasów -1 957,00  2 591,00  
      9. Zmiana stanu należności 1 528,00  11 521,00  
     10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem 
pożyczek i  kredytów) 6 236,00  -789,00  
     11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -3 090,00 -3 958,00  
     12. Inne  korekty  -4 223,00  -203,00  
III.  Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej  ( I+/- II ) 7 263,00  2 393,00  
B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej      
I. Wpływy  231,00  1 040,00  
      1. Zbycie  wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych 
aktywów trwałych 231,00  1 039,00  
      2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialnei 
prawne     
      3. Z aktywów finansowych, w tym:   1,00  
       a)  w jednostkach powiązanych - - 
       - zbycie aktywów finansowych - - 
       - dywidendy i udziały w zyskach - - 
       - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych     
       - odsetki     
       - inne wpływy z aktywów finansowych     
       b)  w pozostałych jednostkach    1,00  
       - zbycie aktywów finansowych   1,00  
       - dywidendy i udziały w zyskach - - 
       - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - - 
       - odsetki - - 
       - inne wpływy z aktywów finansowych - - 
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      4 . Inne  wpływy inwestycyjne 0,00  0,00  
II. Wydatki  2 673,00  1 604,00  
      1. Nabycie  wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych 
aktywów trwałych 1 785,00 1 604,00  
      2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialnei prawne     
      3. Na aktywa finansowe, w tym: 888,00  0,00  
       a)  w jednostkach powiązanych 888,00  0,00  
       - nabycie aktywów finansowych 888,00    
       - udzielone  pożyczki długoterminowe - - 
       b)  w pozostałych jednostkach  - - 
       - nabycie aktywów finansowych - - 
       - udzielone pożyczki długoterminowe     
      4. Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone mniejszości     
      5. Inne wydatki inwestycyjne     
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej ( I - II) -2 442,00  -564,00  
C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej      
I. Wpływy  4 837,00  4 670,00  
      1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych 
instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 4 837,00  4 670,00  
      2. Kredyty i pożyczki     
      3. Emisja  dłużnych papierów wartościowych     
      4. Inne  wpływy finansowe 0,00  0,00  
II. Wydatki  9 589,00  7 537,00  
      1. Nabycie akcji (udziałów) własnych - - 
      2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli - - 
      3. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących - - 
      4. Spłaty kredytów i pożyczek 5 947,00  3 860,00  
      5. Wykup dłużnych papierów wartościowych - - 
      6. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 436,00  486,00  
      7. Zapłacone odsetki 3 206,00 3 191,00 
      8. Pozostałe wydatki     
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I - II) -4 752,00  -2 867,00  
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C) 69,00  -1 038,00  
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych 69,00  -1 038,00  
    - w  tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych  - - 
F. Środki pieniężne na początek okresu 2 554,00  2 623,00  

G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D) 2 623,00  1 585,00  
    - w tym o ograniczonej możliwości dysponowania - - 
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OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA 
Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO  PRO FORMA 

DOTYCZĄCEGO POŁĄCZENIA SPÓŁEK 
 
 
TRAS TYCHY  S.A.  
z siedzibą w Skawinie, ul. Krakowska 87 
32-050 Skawina 
 
oraz 
 
INTUR  –Konstrukcje – Fasady – Spedycja sp. z o.o. 
z siedzibą w Inowrocławiu, ul. Marcinkowskiego 154 
88-100 Inowrocław 
 
dla akcjonariuszy spółki TRAS TYCHY S.A.  w Skawinie 
oraz wspólników spółki INTUR –Konstrukcje – Fasady – Spedycja  sp. z o.o.  
nazywaną dalej INTUR KFS sp. z o.o. 
 

 

Przeprowadziliśmy badanie załączonego sprawozdania finansowego pro forma, na które składa się: 

 
1) opis zasad sporządzania sprawozdań pro forma połączonych spółek TRAS TYCHY S.A. i INTUR KFS sp. z 

o.o., 
 

2) bilans pro forma sporządzony na dzień 31 grudnia 2004 roku, który  po stronie aktywów i  pasywów zamyka 
się sumą 
79.521 tys. zł, 

 
3) rachunek zysków i strat pro forma za okres od 1 stycznia 2004 roku  do 31 grudnia 2004 roku 

wykazujący stratę netto w wysokości 
15.086 tys. zł, 

 
4) rachunek przepływów pieniężnych pro forma za rok obrotowy od 1 stycznia 2004 roku do 31 grudnia 2004 

roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę  
1.038 tys. zł, 

 
 

Sprawozdanie pro forma zostało sporządzone metodą pełną. 
Za sporządzenie tego sprawozdania odpowiada Zarząd spółki przejmującej, tj. TRAS TYCHY S.A.  
Naszym zadaniem było zbadanie i wyrażenie opinii o rzetelności, prawidłowości i jasności tego sprawozdania pro 
forma. 
Badanie sprawozdania finansowego pro forma przeprowadziliśmy stosownie do postanowień: 
 

1) rozdziałów 6 i 7 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 z 
późn. zmianami),  

 
2) normy nr 5 wykonywania zawodu biegłego rewidenta, wydanej przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów 

w sprawie zasad postępowania podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych w zakresie 
badania sprawozdań finansowych i innych usług poświadczających, wykonywanych przez biegłych 
rewidentów – stosowanej do opiniowania sprawozdań pro forma (punkt 4 normy) 
oraz normy nr 3 wykonywania zawodu biegłego rewidenta wydanej  przez KRBR w sprawie badania 
skonsolidowanych sprawozdań finansowych. 

 
3) par.30 ust.5 rozporządzenia Rady Ministrów obowiązującego od 29.03.2005 r. w sprawie zmian do 

rozporządzenia RM w sprawie szczegółowych warunków jakim powinien odpowiadać prospekt emisyjny 
oraz skrót prospektu (Dz.U. nr 50 poz.464 z 2005 r.) 

 
Badanie sprawozdania pro forma zaplanowaliśmy i przeprowadziliśmy w taki sposób, aby uzyskać racjonalną 
pewność, pozwalającą na wyrażenie opinii o sprawozdaniu. W szczególności badanie obejmowało sprawdzenie 
poprawności zastosowanych przez jednostki łączące się zasad (polityki) rachunkowości, sprawdzenie - w 
przeważającej mierze w sposób wyrywkowy - podstaw, z których wynikają liczby i informacje zawarte w 
sprawozdaniu pro forma, jak i całościową ocenę sprawozdania. 
Uważamy, że badanie dostarczyło wystarczającej podstawy do wyrażenia miarodajnej opinii. 
 
Naszym zdaniem, zbadane sprawozdanie pro forma, obejmujące dane liczbowe i objaśnienia słowne: 
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a) przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej 

połączonych spółek na dzień 31.12.2004 roku, jak też ich wyniku finansowego za rok obrotowy od 01.01.2004 
roku do 31.12.2004 roku, 

 
b) sporządzone zostało, we wszystkich istotnych aspektach zgodnie: 
 

• z określonymi w powołanej wyżej ustawie o rachunkowości, a w szczególności w rozdziale 6, 
zasadami (polityką) rachunkowości oraz przepisami wydanego na jej podstawie rozporządzenia 
Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad sporządzania przez 
jednostki inne niż banki i zakłady ubezpieczeń, sprawozdania finansowego jednostek powiązanych 
( Dz.U. Nr 152, poz.1729), 

 
• z wymogami określonymi w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. w 

sprawie szczegółowych warunków, jakim powinien odpowiadać prospekt emisyjny oraz skrót 
prospektu (Dz.U. nr 139 poz.1568 z poźn. zmianami włącznie z ostatnią zmianą ogłoszoną w Dz.U. 
nr 50 poz.464 z 2005 r.), 

 
• z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 16 października 2001r. w sprawie informacji bieżących i 

okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz.U. nr 139 poz. 1569 z 
późn. zmianami) , 

 
• z uwzględnieniem postanowień zawartych w planie połączenia z dnia 29.10.2004 r. 

 
 
Biegły Rewident       AUXILIUM SA 
Mgr Lidia Rachwał Kancelaria Biegłych Rewidentów 
Nr.ewid. 3323/3963 Al. Pokoju 84, 31-564 Kraków 

        Nr ewidencyjny 293 

Jan Rubczak V-ce Prezes Zarządu 
        Biegły Rewident  

Nr ewidencyjny 3453/5001 
 
 
 
Kraków, 24 maja 2005 r. 

 


