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.

W badanym okresie nastąpiła zmiana siedziby Spółki. Wcześniej siedziba znajdowała się w Tychach, ul. Cielmicka 44. Zmiana siedziby Spółki została zarejestrowana w Sądzie Rejonowym. 

1.3	Przedmiot działalności

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 głównie produkcją stolarki okiennej z PCV i  drewna oraz działalnością handlową wyrobami własnymi w kraju.

1.4	Podstawa działalności

TRAS TYCHY Spółka Akcyjna została zawiązana aktem notarialnym Rep. A nr 4169/97 dnia 28.04.1997 roku. 

1.5	Rejestracja w Sądzie Gospodarczym

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 Rejonowy w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy- Rejestrowy, aktualny numer rejestru to RHB 15033. 
W dniu 16.07.2001 roku 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.

Spółka działa na podstawie Kodeksu Spółek Handlowych.

Postanowieniem Sądu z dnia 7.06.2002 roku zostało zarejestrowane połączenie Spółek TRAS-TYCHY S.A i TRAS-OKNA S.A 

1.6	
Rejestracja w Urzędzie Skarbowym i Wojewódzkim Urzędzie Statystycznym

NIP		944-16-35-703	
REGON 	351284072	 

1.7	Wysokość kapitału zakładowego i jego zmiany w ciągu okresu sprawozdawczego

Kapitał akcyjny Spółki na dzień 31 grudnia 2002 roku wynosił 4.836.368,00 zł i dzielił się na 2.418.184 akcje zwykłe na okaziciela, o wartości nominalnej 2,00 zł każda.
Struktura własności kapitału akcyjnego według stanu na dzień 31.12.2002 roku przedstawiała się następująco:
·	Marszalik Tadeusz	23,18%
·	Szostek Stanisław	16,34%
·	Maksym Ryszard	15,92%
·	OFE „Skarbiec-Emerytura” S.A. 	14,13%
·	OFE DOM	8,27%
·	OFE Pocztylion	6,49%
·	Dobrucki Andrzej	5,21%
·	Bankowy OFE	5,17%
·	Pozostali akcjonariusze	5,29%

Pozostali akcjonariusze posiadają indywidualnie poniżej 5% akcji w kapitale Spółki.

Akcje Spółki są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych.

Postanowieniem Sądu Rejonowego w Katowicach z dnia 18.07.2002 roku dokonano rejestracji Uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 7 maja 2002 roku o emisji nie więcej niż 3.000 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 4.836.368,00 zł do kwoty nie wyższej niż 6.836.368,00 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 każda na ogólną sumę 8.200.000 zł. Wykupione obligacje pozwalają na uzyskanie 273,334 sztuk akcji serii E o nominale 2,00 zł każda w drodze zamiany wszystkich 820 obligacji.

1.8	Zarząd Spółki

Na dzień 31.12.2002 roku skład Zarządu był następujący:
-	Marek Piwowarczyk	- 	Prezes Zarządu,
-	Matylda Birgiel 	- 	V-ce Prezes Zarządu.

W badanym okresie Zarząd Spółki pracował w zmienionym składzie. Do dnia 24 czerwca 2002 roku funkcje prezesa Zarządu pełnił pan Tadeusz Marszalik. Uchwałą Rady Nadzorczej z dnia 24 czerwca 2002 na stanowisko prezesa Zarządu został powołany pan Marek Piwowarczyk.

1.9	
Rada Nadzorcza Spółki

Do dnia 24.06.2002 w skład Rady Nadzorczej wchodzili:
-	Stanisław Szostek
-	Ryszard Maksym
-	Rafał Abratański
-	Marek Piwowarczyk
-	Aleksander Michalski 

W dniu 24.06.2002 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy dokonało Uchwałą nr 13 wyboru nowego składu Rady Nadzorczej w osobach:
-	Tadeusz Marszalik
-	Stanisław Szostek
-	Ryszard Maksym
-	Jarosław Bauc
-	Waldemar Gębuś
-	Henryk Drop

1.10	Zatrudnienie

Zatrudnienie na dzień 31.12.2002 roku wyniosło 293 osoby.

1.11	Informacja o jednostkach powiązanych

Na dzień 31.12.2002 roku Spółkami powiązanymi są:
System Tychy Sp. z o.o. z siedzibą w Tychach, Ekowiknoplast z siedzibą w Kijowie, Intur KFS Sp. z o.o. z siedzibą w Inowrocławiu i Monto-tras Sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej.

Spółka sporządza skonsolidowane sprawozdanie finansowe. 


2. Dane identyfikujące zbadane sprawozdanie finansowe

Przedmiotem badania było sprawozdanie finansowe sporządzone za okres 1.01.2002 roku do 31.12.2002 roku obejmujące:
·	wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
·	bilans sporządzony na dzień 31.12.2002 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 70.467 tysięcy złotych;
·	rachunek zysków i strat za okres od dnia 1.01.2002 roku do dnia 31.12.2002 roku wykazujący stratę netto w wysokości 1.582 tysięcy złotych;
·	zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 1.582 tysięcy złotych;
·	rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od dnia 1.01.2002 roku do dnia 31.12.2002 roku o kwotę  1.236 tysięcy złotych;
·	dodatkowe informacje i objaśnienia.
·	
·	
·	3. Dane identyfikujące podmiot uprawniony i biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie
·	
·	BDO Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Postępu 12 jest podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych, wpisanym na listę pod nr 523.
·	
·	Badanie przeprowadzono na podstawie umowy podpisanej w dniu 8 sierpnia 2002 roku, w siedzibie Spółki w dniach w dniach od 22 do 25 kwietnia i od 5 do 21 maja 2003 roku przez BDO Polska Sp. z o.o. reprezentowaną przez Barbara Kubas Biegłego Rewidenta nr ewidencyjny 6452/447. 
·	
·	Badanie poprzedzone było przeglądem okresowym, badaniem za okres I półrocza oraz badaniem wstępnym przeprowadzonym w miesiącu grudniu 2002 roku.
·	
·	Oświadczamy, że podmiot uprawniony BDO Polska Sp. z o.o. oraz biegły rewident badający opisane sprawozdanie spełniają warunki do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badanym sprawozdaniu - zgodnie z Art. 66 ust. 1 i 2 Ustawy o Rachunkowości.
·	Spółka w czasie badania udostępniła Biegłemu Rewidentowi żądane dane i udzieliła informacji i wyjaśnień niezbędnych do przeprowadzenia badania oraz poinformowała o istotnych zdarzeniach, które nastąpiły po dacie bilansu, do dnia złożenia oświadczenia.
·	
·	Biegły nie był ograniczony w doborze właściwych metod badania.
·	
·	
·	4. Informacje o sprawozdaniu finansowym za rok poprzedni
·	
·	Podstawą otwarcia ksiąg rachunkowych było sprawozdanie finansowe sporządzone za okres od 1.01.2001 roku do 31.12.2001 roku, które było badane przez BDO Polska Spółka z o.o. i uzyskało opinię bez zastrzeżeń. 
·	
·	W wyniku zmiany ustawy o rachunkowości dokonano przekształcenia danych za poprzednie okresy sprawozdawcze w celu zapewnienia ich porównywalności polegające na korekcie bilansu otwarcia. W związku z połączeniem Spółek Tras Tychy S.A. i Tras Okna S.A. w dniu 7.06.2002 roku, gdzie spółką przejmującą był Tras Tychy S.A. dokonano przekształcenia danych finansowych za poprzedni rok w celu doprowadzenia ich do porównywalności, polegającego na zaprezentowaniu danych obu Spółek za rok poprzedni jako Spółek połączonych.
·	Połączenie nastąpiło przez przeniesienie całego majątku TRAS-OKNA S.A na TRAS-TYCHY S.A. metodą łączenia udziałów zgodnie z art. 44c. ust.3 Ustawy o Rachunkowości.
·	
·	Sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 1.01.2001 roku do 31.12.2001 roku zostało zatwierdzone Uchwałą Nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 24.06.2002 roku. 
·	Uchwałą Nr 5 Zgromadzenia Wspólników postanowiono przeznaczyć zysk za rok 2001 w kwocie 2.386.854,72 zł w całości na kapitał zapasowy.
·	
·	Sprawozdanie finansowe za rok 2001 przekazano do Urzędu Skarbowego, do Sądu Rejestrowego oraz opublikowano w Monitorze Polskim „B” nr 84 z 2003 roku.
·	
·	II. ANALIZA FINANSOWA SPÓŁKI
·	
·	
·	Poniżej przedstawiono wybrane wielkości z rachunku zysków i strat, bilansu oraz podstawowe wskaźniki finansowe.
·	Spółka dokonała korekty bilansu otwarcia wynikającej ze zmian ustawy o rachunkowości i w związku z połączeniem Spółek Tras Tychy S.A. i Tras Okna S.A. Przekształcono dane finansowe za rok poprzedni w celu doprowadzenia ich do porównywalności polegające na zaprezentowaniu danych finansowych obu Spółek za rok poprzedni jako Spółek połączonych.
·	
·	1. Bilans
·	
AKTYWA






31.12.02
% sumy bilansowej
31.12.01
% sumy bilansowej
Aktywa trwałe
38.938
55,26
35.749
52,52

wartości niematerialne i prawne
300
0,43
781
1,15

rzeczowe aktywa trwałe
33.231
47,16
33.091
48,61

należności długoterminowe
289
0,41
215
0,32

inwestycje długoterminowe 
2.622
3,72
195
0,28

długoterminowe rozliczenia międzookresowe
2.496
3,54
1.467
2,16






Aktywa obrotowe
31.529
44,74
32.320
47,48

zapasy
4.344
6,16
4.404
6,47

należności krótkoterminowe, w tym
20.911
29,68
20.959
30,79

powyżej 12 miesięcy
992
1,42
-
-

inwestycje krótkoterminowe
2.530
3,59
3.233
4,75

krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe
3.744
5,31
3.724
5,47






SUMA AKTYWÓW
70.467
100,00
68.069
100,00






PASYWA




Kapitał własny
23.222
32,95
24.804
36,44

kapitał zakładowy
4.836
6,86
4.836
7,10

kapitał zapasowy
20.024
28,42
19.813
29,11

zysk/strata z lat ubiegłych
(56)
(0,08)
(56)
(0,08)

wynik netto roku bieżącego
(1.582)
(2,25)
211
0,31






Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
47.245
67,05
43.265
63,56

rezerwy na zobowiązania
56
0,08
56
0,08

zobowiązania długoterminowe
21.875
31,04
15.354
22,56

zobowiązania krótkoterminowe, w tym
20.631
29,28
21.761
31,97

powyżej 12 miesięcy
-
-
-
-

rozliczenia międzyokresowe
4.683
6,65
6.094
8,95






SUMA PASYWÖW
70.467
100,00
68.069
100,00

W stosunku do roku poprzedniego nastąpił wzrost sumy bilansowej o 3,52%. Udział majątku trwałego w sumie bilansowej wzrósł z 52,52% do 55,26%, na co wpływ miały dokonane w trakcie roku inwestycje długoterminowe. Udział aktywów obrotowych zmniejszył się z 47,48% do 44,74% na co złożyło się zmniejszenie wartości inwestycji krótkoterminowych.
1)	W pasywach Spółki nastąpił spadek kapitału własnego związany z osiągniętą stratą za bieżący okres oraz wzrost zobowiązań, szczególnie długoterminowych będący wynikiem dokonanej emisji obligacji.
2. Rachunek zysków i strat 

Podstawowe wielkości rachunku zysków i strat kształtujące wynik finansowy w latach 2001-2002 przedstawiały się następująco:

Lp.
Wyszczególnienie
2002
2001


tys. zł
% do przych.
tys. zł
% do przych.
1.
Przychody ze sprzedaży
74.382
100,0
65.325
100,0
2.
Koszty działalności operacyjnej
71.677
96,4
61.030
93,4
3.
Wynik na sprzedaży 
2.705
3,6
4.295
6,6
4.
Saldo pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych
(359)
(0,5)
(2.778)
(4,3)
5.
Saldo przychodów i kosztów finansowych
(3.912)
(5,3)
(1.330)
(2,0)
6.
Saldo zysków i strat nadzwyczajnych
(16)
(0,0)
24
0,0
7.
Podatek dochodowy
-
-
-
-
8.
Wynik finansowy netto
(1.582)
(2,1)
211
0,3


4.3. Podstawowe wskaźniki finansowe
1)	




1.01.02 - 31.12.02

1.01.01 - 31.12.01
Rentowność majątku






wynik finansowy netto

(2,2%)

0,3%


suma aktywów











Rentowność kapitału własnego






wynik finansowy netto

(6,4%)

0,9%


kapitał własny











Rentowność netto sprzedaży






wynik finansowy netto

(2,1%)

0,3%


przychody ze sprzedaży produktów











Wskaźnik płynności I






aktywa obrotowe ogółem

1,6

1,5


zobowiązania krótkoterminowe











Wskaźnik płynności II






aktywa obrotowe ogółem - zapasy

1,4

1,3


zobowiązania krótkoterminowe











Szybkość spłaty należności w dniach






średni stan należności z tytułu dostaw i usług x 365 dni

89

106


przychody ze sprzedaży produktów











Szybkość spłaty zobowiązań w dniach






średni stan zobowiązań z tytułu dostaw i usług x 365 dni

72

85


koszt własny sprzedanych produktów











Szybkość obrotu zapasów






średni stan zapasów x 365 dni

41

45


koszt sprzedanych produktów





1)	
4.4. Interpretacja wskaźników

2)	Wskaźniki rentowności uległy pogorszeniu w stosunku do roku ubiegłego, na co wpływ miało osiągnięcie straty finansowej za bieżący rok. Spółka zanotowała wzrost przychodów ze sprzedaży o 13,87% przy jednoczesnym wzroście kosztów działalności operacyjnej, sprzedaży i ogólnego zarządu o 17,45%, co skutkowało zmniejszeniem osiągniętego zysku na sprzedaży o 37% w stosunku do roku ubiegłego.
3)	Poprawie uległy wskaźniki szybkości spłaty należności ze 106 do 89 dni, spłaty zobowiązań z 85 do 72 dni oraz obrotu zapasów z 45 do 41 dni.
4)	Wskaźniki płynności uległy poprawie w stosunku do roku ubiegłego, a ich poziom mieści się w granicach uznawanych za optymalne. 
5)	
6)	Na wygenerowaną stratę finansową w wysokości 1.582 tys. zł za bieżący rok obrotowy znaczący wpływ miał wynik na działalności finansowej w wysokości (3.912 tys. zł) będący wynikiem głównie zapłaconych odsetek od kredytów krótko i długoterminowych.
7)	
8)	Po zakończeniu badania nie stwierdziliśmy zagrożenia kontynuacji działalności Spółki w roku następnym po roku badanym.

III. CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA RAPORTU

9)	
10)	1. Ocena systemu księgowości i kontroli wewnętrznej

1.1. System rachunkowości

11)	Spółka posiada dokumentację opisującą przyjęte przez nią zasady (politykę) rachunkowości określoną w art. 10 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku. Zastosowane zasady rachunku kosztów, wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego są zgodne z przepisami ustawy o rachunkowości. 
12)	
13)	Ewidencja księgowa jest prowadzona przy użyciu komputerów. Spółka stosuje następujące systemy komputerowe:
·	system finansowo-księgowy Simple-Business firmy Simple S.A. z Warszawy,
·	system środki trwałe firmy P.H.P. Info-Bis Spółka z o.o. z Krakowa.

Ewidencja księgowa umożliwia poprawność i kompletność zapisów oraz porównania ujętych w księgach operacji z dokumentacją źródłową.

Podstawą otwarcia ksiąg rachunkowych Spółki na dzień 1.01.2002 roku było sprawozdanie finansowe obejmujące bilans sporządzony na dzień 31.12.2001 roku, po dokonaniu odpowiednich jego korekt zgodnie z wymogami znowelizowanej ustawy o rachunkowości.

Sprawozdanie za 2002 rok zostało sporządzone po połączeniu Spółek TRAS-OKNA S.A i TRAS-TYCHY S.A. Połączenie nastąpiło przez przeniesienie całego majątku TRAS-OKNA S.A na TRAS-TYCHY S.A. metodą łączenia udziałów zgodnie z art. 44c. ust.3 Ustawy o Rachunkowości.

Chronologia zdarzeń gospodarczych jest przestrzegana.

Spółka dokonuje miesięcznych zamknięć ksiąg sporządzając zestawienie obrotów i sald kont syntetycznych. Dowody będące podstawą zapisów księgowych zawierają dane wymagane ustawą. Grupowanie operacji gospodarczych może zaspokoić zewnętrzne i wewnętrzne potrzeby informacyjne.

Wyniki badania ksiąg rachunkowych i dowodów księgowych stanowiących podstawę zapisów w nich, pozwalają uznać je za ogólnie spełniające warunek rzetelności, bezbłędności i sprawdzalności.

Stosowane przez Spółkę metody zabezpieczeń i ochrony dostępu do danych i systemu ich przetwarzania za pomocą komputera, są właściwe i adekwatne do wymogów i potrzeb w tym zakresie. 

Księgi rachunkowe, sprawozdania finansowe oraz dokumentacja księgowa są właściwie archiwizowane oraz chronione przed dostępem nieupoważnionych osób oraz zniszczeniem czy kradzieżą. 


1.2. Inwentaryzacja składników majątku

Inwentaryzacja składników majątkowych w badanym okresie została przeprowadzona według zasad określonych w Zarządzeniu nr 14/2002 Zarządu Spółki w sprawie inwentaryzacji rocznej, oraz z zasadami określonymi w art. 26 i 27 ustawy o rachunkowości.

Składniki majątku zostały zinwentaryzowane w drodze spisu z natury według stanów na dzień:
-	materiały w magazynie według stanu na dzień 30.11.2002 roku,
-	wyroby gotowe według stanu na dzień 30.11.2002 roku,
-	produkcja w toku według stanu na 31.12.2002 roku,
-	rozrachunki z odbiorcami na dzień 31.10.2002 roku w drodze wysłanych potwierdzeń sald,
-	potwierdzenia rozrachunków z kontrahentami w grupie kapitałowej na dzień 31.12.2002
-	środki pieniężne na ostatni dzień roku obrotowego.

W inwentaryzacji zapasu wyrobów gotowych brał udział przedstawiciel podmiotu badającego, nie wnosząc uwag do sposobu jej przeprowadzenia.

Inwentaryzacje potwierdziły istnienie, kompletność i gospodarczą przydatność aktywów Spółki. 

Na podstawie obserwacji inwentaryzacji i dokumentacji z przeprowadzonych spisów z natury i potwierdzeń sald stwierdzono, że:
·	wykazane pozycje istnieją, są kompletne i zostały poprawnie wycenione z zastosowaniem zasady ostrożnej wyceny,
·	zastosowana została ciągłość zasad wyceny,
·	wykazane składniki są własnością Spółki.
·	
·	1.3. Kontrola wewnętrzna 
·	
·	Zarząd Spółki jest odpowiedzialny za opracowanie i funkcjonowanie systemu kontroli wewnętrznej Spółki oraz zapobieganie i wykrywanie nieprawidłowości. 
·	
·	Przy planowaniu i prowadzeniu badania sprawozdania finansowego Spółki za okres zakończony 31.12.2002 roku wzięliśmy pod uwagę procedury systemu kontroli wewnętrznej, celem określenia naszego własnego sposobu postępowania i wydania opinii na temat sprawozdania finansowego, nie zaś celem zapewnienia o poprawności funkcjonowania struktur systemu kontroli wewnętrznej Spółki. Nasz przegląd systemu kontroli wewnętrznej mógł nie ujawnić wszystkich istotnych słabości w strukturze tego systemu.
·	
·	Zabezpieczenie mienia jest prawidłowe. Osoby odpowiedzialne materialnie złożyły stosowne oświadczenia o przyjęciu odpowiedzialności za powierzone mienie. 
·	
·	Organizacja systemu kontroli pozwala na:
·	identyfikację i prawidłowe ewidencjonowanie operacji gospodarczych,
·	szczegółowy opis operacji gospodarczych pozwalający na właściwą klasyfikację w celu sporządzenia sprawozdań finansowych,
·	księgowanie operacji gospodarczych we właściwym okresie sprawozdawczym,
·	właściwe przedstawienie operacji gospodarczych w sprawozdaniu finansowym.
·	
·	W czasie badania nie stwierdziliśmy istotnych wad systemu kontroli wewnętrznej.
·	
·	2. Informacje o wybranych pozycjach bilansu i rachunku zysków i strat
·	
·	2.1. Rzeczowy majątek trwały
·	
·	Badaniem objęto wycenę nowoprzyjętych środków trwałych, ewidencję syntetyczną i analityczną poszczególnych składników majątku trwałego, plan amortyzacji, prawidłowość zakwalifikowania środków trwałych oraz zastosowane stawki amortyzacyjne.
·	
·	Do środków trwałych są kwalifikowane obiekty o okresie używania przekraczającym 1 rok o wartości powyżej 3,5 tys. zł. Ich wycena jest dokonywana według cen nabycia.
·	
·	Amortyzacja środków trwałych dokonywana jest na podstawie planu amortyzacji.
·	
·	Przyjęcia i rozchodowania środków trwałych zostały kompletnie ujęte i właściwie wycenione w sprawozdaniu finansowym. Zmiany w 2002 roku środków trwałych zostały prawidłowo udokumentowane.
·	
·	Środki trwałe stanowiące zabezpieczenie umów kredytowych wynoszą 46.406 tys. zł.
·	
·	Wykazane w bilansie środki trwałe stanowią własność Spółki, wynikają z ewidencji księgowej, zostały prawidłowo zaprezentowane w sprawozdaniu finansowym.
·	
·	2.2. Zapasy
·	
·	Badaniem objęto ewidencję księgową zapasów, prawidłowość udokumentowania obrotu zapasami, inwentaryzację i jej rozliczenie, kompletność ujęcia zapasów i ich wycenę. 
·	
·	Przeprowadzoną inwentaryzacją urealniono stan zapasów oraz potwierdzono ich kompletność i przydatność. Inwentaryzacja została prawidłowo rozliczona. Sposób przeprowadzenia spisu z natury, dokumentacja związana z inwentaryzacją oraz wycena są prawidłowe.
·	
·	Zapasy wyceniono zgodnie z zasadą ostrożnej wyceny. Zapasy niechodliwe objęto odpisem aktualizacyjnym.
·	
·	Materiały i wyroby gotowe w wartości 4.517 tys. zł zostały przewłaszczone jako zabezpieczenie kredytu krótkoterminowego.
·	
·	Saldo realne, nie budzi zastrzeżeń.
·	
·	2.3. Należności krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług
·	
·	Badaniem objęto ewidencję syntetyczną i analityczną z uwzględnieniem okresów powstawania należności, potwierdzenia sald, dokonane zapłaty do dnia badania, zasadność tworzenia odpisów aktualizujących. 
·	
·	Kompletność ujęcia sprawdzono w oparciu o faktury sprzedaży z miesiąca stycznia 2003 roku. 
·	
·	Należności z tytułu dostaw ustalone w oparciu o terminy płatności kształtują się następująco:
·	bieżące	51,97%
·	przeterminowane	48,03%
·	w tym:	
·	do 1 miesiąca	 9,73%
·	1 - 3 miesięcy	6,81%
·	3 - 6 miesięcy	17,93%
·	6 - 12 miesięcy	11,86%
·	powyżej 12 miesięcy	53,67%

Na należności trudno ściągalne utworzono odpis aktualizacyjny, który stanowi 14,32% wartości wszystkich należności z tytułu dostaw i usług oraz 27,56% salda należności przeterminowanych. Naliczone kontrahentom odsetki od nieterminowych zapłat objęto odpisem aktualizacyjnym w wysokości 100%. 

Spółka wysłała kontrahentom salda należności do potwierdzenia według stanu na dzień 31.10.2002 roku. Spółka otrzymała potwierdzenia zgodne sald stanowiące 53,75% należności. 
Do dnia badania uregulowano 36,1% salda należności brutto z tytułu dostaw i usług z dnia bilansowego.

2.4 Rozliczenia międzyokresowe

Badaniem objęto wykaz tytułów rozliczanych w czasie oraz prawidłowość prezentacji. Jako rozliczenia międzyokresowe krótko- i długoterminowe prezentowane są koszty podlegające stopniowemu rozliczeniu w czasie.
Długoterminowe rozliczenia w kwocie 2.496 tys. zł stanowią przede wszystkim naliczone przyszłe koszty związane z premią w wysokości 1.261 tys. zł dla posiadaczy obligacji zamiennych na akcje oraz koszty podwyższenia kapitału w wysokości 1.052 tys. zł.

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe w wysokości 3.744 tys. zł  to głównie rozliczane w czasie koszty reklamy prasowej oraz radiowej w wysokości 885 tys. zł, prowizje należne dealerom od dokonanej sprzedaży zaliczkowanej w miesiącu grudniu, w wysokości 1.805 tys. zł, koszty premii od wykupu obligacji w wysokości 348 tys. zł, oraz pozostałe koszty dotyczące przyszłych okresów . 
Jako rozliczenia długoterminowe zaprezentowane zostały koszty przypadające do rozliczenia po 31.12.2003 roku, a jako krótkoterminowe zaprezentowano koszty dotyczące 2003 roku.

Saldo realne, prawidłowo zaprezentowane w sprawozdaniu. 

2.5. Kapitały

Badaniem objęto ewidencję księgową, wypis z rejestru sądowego oraz uchwałę Zgromadzenia Wspólników w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2001 rok.

Wykazana na dzień 31.12.2002 roku wartość kapitału udziałowego jest zgodna ze statutem Spółki oraz wpisem do Krajowego Rejestru Sądowego . 

Sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 1.01.2001 roku do 31.12.2001 roku zostało zatwierdzone Uchwałą Nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 24.06.2002 roku. 
Uchwałą Nr 5 Zgromadzenia Wspólników postanowiono przeznaczyć zysk za rok 2001 w kwocie 2.386.854,72 zł w całości na kapitał zapasowy.

Strata netto roku obrotowego wynika z prawidłowo sporządzonego rachunku zysków i strat i wynosi 1.582 tys. zł.

Saldo realne, nie budzi zastrzeżeń.

2.6. Zobowiązania długoterminowe

Badaniem objęto ewidencję księgową, umowy zawarte z bankiem oraz informacje zawarte w prospekcie emisyjnym obligacji.

Wykazane w sprawozdaniu finansowym zobowiązania długoterminowe stanowią zobowiązania z tytułu kredytów oraz wyemitowanych obligacji zamiennych na akcje.

W zobowiązaniach długoterminowych z tytułu kredytu prezentowane jest zobowiązanie z tytułu kredytu inwestycyjnego udzielonego w roku 1998 przez BPH PBK S.A. Saldo pozostające do spłaty na dzień 31.12.2002 wynosi 15.345 tys. zł, i zostało potwierdzone przez bank..

W zobowiązaniach długoterminowych zaprezentowano zobowiązanie w wysokości 11.935 tys. zł przypadające do spłaty po 31.12.2003 roku. Raty pozostające do spłaty w trakcie 2003 roku w wysokości 3.410 tys. zł zaprezentowano jako zobowiązanie z tytułu kredytów krótkoterminowych.

Zobowiązanie z tytułu emisji dłużnych papierów w wysokości 9.939 tys. zł stanowi zobowiązanie wynikające z dokonanej emisji obligacji zamiennych na akcje Spółki. Dokonano emisji 410 obligacji serii A i 410 obligacji serii B po 10 tys. każda na ogólną sumę 8.200 tys. zł. Wykupione obligacji pozwalają na uzyskanie 273,334 sztuk akcji serii E o nominale 2,00 zł każda w drodze zamiany wszystkich 820 obligacji.
Termin wykupu obligacji przypada na rok 2007. Wypłata odsetek od wyemitowanych obligacji następuje w okresach półrocznych. Zgodnie z warunkami emisji wykup nastąpi po cenie nominalnej powiększonej o premię w wysokości 25% od wartości posiadanych obligacji. Spółka dokonała naliczenia kosztów tej premii zgodnie z warunkami wykupu w wysokości 1.739 tys. zł. Koszty dotyczące proporcjonalnie roku 2002 w wysokości 130 tys. zł zostały ujęte w kosztach bieżącego okresu, a pozostała część zaprezentowana jako rozliczenia międzyokresowe kosztów długoterminowe w wysokości 1.261 tys. zł oraz krótkoterminowe w wysokości 348 tys. zł. 

Saldo zobowiązań długoterminowych uznaje się za realne.

2.7. Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu dostaw oraz kredytów i pożyczek

Badaniem objęto ewidencję analityczną i syntetyczną w zakresie zobowiązań, a także ich zapłaty.

Salda zobowiązań zostały potwierdzone według stanu na dzień 31.10.2002 rok. Saldo zobowiązań wynosiło 8.814 tys. zł  i potwierdzone zostało w 58%. 

Na dzień 31.12.2002 roku saldo zobowiązań z tytułu dostaw i usług wynosi 7.119 tys. zł, w tym zobowiązania bieżące stanowią 57,1% a przeterminowane 42,9%, w tym przeterminowane powyżej 30 dni 10,9%. 
Do dnia badania uregulowano 88,1% salda zobowiązań z tytułu dostaw i usług z dnia bilansowego. 

Zobowiązanie z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 11.290 tys. zł wynika  z następujących umów kredytowych zawartych z BPH PBK S.A.:
-	kredyt inwestycyjny w wysokości 3.410 tys. zł, to wartość kredytu długoterminowego pozostająca do spłaty w roku 2003,
-	kredyt obrotowy w wysokości 6.000 tys. zł z terminem spłaty 30 września 2003 rok,
-	kredyt w rachunku bieżącym w wysokości 1.871 tys. zł z terminem spłaty 30 września 2003 rok,
-	kredyt na zakup samochodu w wysokości 9 tys. zł - kredyt spłacony do dnia 28 lutego 2003 roku.

Salda kredytów zostały potwierdzone przez kredytodawców według stanu na dzień 31 grudnia 2003 roku.

Salda zobowiązań uznaje się za realne.

2.8. Rozliczenia międzyokresowe

Badaniem objęto ewidencję księgową poszczególnych kont przychodów przyszłych okresów oraz rozliczeń międzyokresowych.

Wykazane w sprawozdaniu saldo stanowią otrzymane 100% zaliczki na wyroby. Produkcja i dostawa zamówionych wyrobów nastąpiła w 2003 roku.

Saldo rozliczeń międzyokresowych uznaje się za realne.

2.9. Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi i koszty działalności operacyjnej

Badaniem objęto ewidencję księgową poszczególnych kont sprzedaży, faktury sprzedaży, rejestry sprzedaży, dowody wydania z magazynu. Kompletność przychodów ze sprzedaży sprawdzono na podstawie faktur z miesiąca grudnia 2002 oraz stycznia i lutego 2003 roku

Badaniem objęto poszczególne rodzaje kosztów w zakresie ich udokumentowania, klasyfikacji, oraz rozliczenia. Kompletność kosztów sprawdzono na podstawie faktur zakupu usług ze stycznia i lutego 2003 roku, które wpłynęły do dnia badania sprawozdania finansowego.

Sprzedaż została prawidłowo udokumentowana fakturami sprzedaży oraz dowodami wydania z magazynu. 

Przychody ujęto kompletnie.

Koszty zostały ujęte kompletnie w okresie, którego dotyczą. Ponoszone koszty są dokumentowane prawidłowo. Koszty działalności operacyjnej zostały właściwie powiązane z realizowaną sprzedażą.

Koszty operacyjne ujęto kompletnie.


3. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego i informacje dodatkowe i objaśnienia

Informacja dodatkowa zawiera nie ujęte w bilansie oraz rachunku zysku i strat dane oraz 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 załącznik nr 1 do ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości.

4. Zestawienie zmian w kapitale własnym

Zestawienie zmian w kapitale własnym sporządzone zostało w sposób określony w załączniku Nr 1 do Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości.

Dane wykazane w sprawozdaniu z zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1.01.2002 roku do 31.12.2002 roku zostały prawidłowo powiązane z bilansem oraz księgami rachunkowymi i w sposób rzetelny i prawidłowy obrazują zmiany w kapitałach Spółki. 

5. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych sporządzone zostało w sposób określony w załączniku Nr 1 do Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości.

Dane wykazane w sprawozdaniu z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1.01.2002 roku do 31.12.2002 roku zostały prawidłowo powiązane z bilansem, rachunkiem zysków i strat oraz księgami rachunkowymi i w sposób rzetelny i prawidłowy obrazują źródła finansowania działalności Spółki. 

6. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki

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.

7. Zdarzenia po dniu bilansowym

W dniu 10 lutego 2003 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki podjęło Uchwałę nr 5 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji z prawem poboru akcji serii F. Zgodnie z uchwałą kapitał zakładowy uległ podwyższeniu o kwotę nie mniejszą niż 4.836.368 zł i nie większą niż 6.836.368 zł w drodze emisji nie mniej niż 2. 418.184 i nie więcej niż 3.418.184 akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 2,00 zł każda. Pierwszeństwo w objęciu nowych akcji przysługiwało dotychczasowym akcjonariuszom w stosunku jedna akcja posiadana do jednej akcji nowej emisji. W dniu 25 kwietnia 2003 roku nastąpiło zamknięcie subskrypcji. W wyniku przeprowadzonej subskrypcji wyemitowano 2.418.184 akcje zwykłe na okaziciela serii F o wartości nominalnej 2,00 zł każda. Nowe akcje zostały w całości objęte i opłacone przez dotychczasowych akcjonariuszy. W wyniku emisji kapitał akcyjny Spółki ulegnie zwiększeniu o kwotę 4.836.368 zł i będzie wynosił 9.672.736 zł. 

Celem nowej emisji było pozyskanie środków na realizację procesów konsolidacji (przejęcie lub połączenia) podmiotów działających w tej samej branży.
8. Oświadczenie kierownictwa jednostki

Kierownictwo Spółki złożyło pisemne oświadczenie o kompletnym ujęciu danych w księgach rachunkowych, wykazaniu wszelkich zobowiązań warunkowych oraz o istotnych zdarzeniach, które nastąpiły po dniu bilansowym.


Katowice, dnia 3 czerwca 2003 roku.
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