

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU
Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ "TRAS TYCHY" S.A.
ZA 2002 ROK

1) Dane podstawowe


W skład Grupy Kapitałowej Tras Tychy wchodzą spółki: Tras Tychy S.A., Intur KFS Sp. z o.o., Monto - Tras Sp. z o.o., System Tychy 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.

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 8% 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., 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.

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, rozwiązania podatkowe w zakresie rynku budowlanego (np. stawki podatku VAT, odliczenia od podatku dochodowego), kondycja gospodarcza państwa. 
Spółka działa głównie w branży produkcji i sprzedaży wyrobów z tworzyw sztucznych dla budownictwa. Branża ta bardziej  w ostatnich dwóch 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 2002 roku wyniosła 91,5 mln zł. Taki poziom produkcji i sprzedaży pomimo sezonowości i recesji gospodarczej (najmocniej odczuwanej w branży budowlanej) pozwolił osiągnąć wynik na sprzedaży w wysokości 2,4 mln zł.
Rok 2002 to dalszy rozwój systemów okiennych oraz stałe podnoszenie mocy produkcyjnych. W roku poprzednim rozpoczęła się sprzedaż systemów oraz nowego produktu jakim jest parapet. Osiągnięty przychód ze sprzedaży tych produktów z miesiąca na miesiąc wzrasta  z wyjątkiem ostatnich dwóch miesięcy roku, kiedy to nastąpiło załamanie przychodu ze sprzedaży w stosunku do lat ubiegłych. Rozpoczęty  jednak proces konsolidacji branży przez Tras Tychy S.A. powiększa  możliwości ich sprzedaży. 
W celu realizacji zamierzeń konsolidacyjnych oraz dynamicznego wzrostu produkcji i przychodów ze sprzedaży, Spółka Tras Tychy S.A. przeprowadziła emisję obligacji zamiennych na akcje. Pozyskane środki z emisji obligacji służą realizacji powyższych celów. 

Grupa jest 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


Działania na rzecz ochrony środowiska
Jednym  z zamierzeń  Grupy jest  ograniczanie uciążliwości  produkcji  dla  środowiska. W  związku  z  korzystaniem  ze  środowiska  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami, na spółkę  nie  są  nałożone  sankcje  administracyjno-prawne. 
Profile  okienne  ECO  9001 produkowane  są  z  modyfikowanego  polichlorku  winylu (PCV) o  wysokiej  udarności. Profile  te  wytwarzane  są  bez  kadmu  i  ołowiu  na  bazie  ekologicznych  stabilizatorów  wapniowo - cynkowych,  będących  bezpiecznymi  dla  środowiska  naturalnego. 

Zaopatrzenie
Podstawowym surowcem do produkcji profili PCV  jest mieszanka PCV,
       - 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.
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

 W czerwcu 2002 nastąpiło połączenie spółek Tras Tychy S.A. i Tras Okna S.A. 
Udział żadnego dostawcy nie osiąga wielkości 10% przychodów ze sprzedaży, toteż Grupa nie jest uzależniona od dostawców. 
W okresie objętym sprawozdaniem nie nastąpiła znacząca zmiana rynków zbytu ani zmiana źródeł zaopatrzenia.

4) Informacje o umowach znaczących dla działalności gospodarczej Grupy 

Ubezpieczenia - PZU
Umowa stała o współpracy Tras Okna a Tras Tychy (do daty połączenia spółek)
Umowa o współpracy z Celt S.A. - dostawa szyb
Umowa  na dostawę mieszanki do produkcji profili - Anwil Włocławek
Umowa z System Tychy na dostarczanie profilu ECO


5) Informacja o zmianach w powiązaniach organizacyjnych

W dniu 7.06.2002 roku nastąpiło połączenie spółek Tras-Tychy S.A. i Tras-Okna S.A. poprzez przeniesienie całego majątku spółki przejmowanej tj. Tras-Okna S.A. na spółkę przejmującą tj. Tras-Tychy S.A, zgodnie z Art. 492 § 1 pkt.1 kodeksu spółek handlowych. Połączenie nastąpiło bez podniesienia kapitału spółki przejmującej w oparciu o Art. 515 § 1 kodeksu spółek handlowych. Tras-Okna S.A. była w 100% własnością Tras-Tychy S.A., zajmowała się dystrybucją i sprzedażą wyrobów Tras-Tychy S.A. Połączenie nastąpiło metodą łączenia udziałów, nie wyemitowano nowych akcji z tego tytułu. W wyniku połączenia wykreślona została z rejestru Spółka Tras Okna S.A. Kapitał akcyjny spółki wynosił 3.187.500 zł.
W czerwcu 2002 r. nastąpiło przeniesienie siedziby Spółki z Tychów do Skawiny.
30 sierpnia 2002 r. Spółka objęła 6.000 udziałów o wartości nominalnej 226,52 zł na łączną sumę 1.359.120 zł co daje 77,4% udziału w kapitale INTUR - KFS Sp. z o.o. i tyle samo głosów na zgromadzeniu wspólników. W grudniu 2002 r. nastąpiło podwyższenie kapitału zakładowego Intur KFS o kwotę 1.085.775 zł, z czego Spółka wniosła 678.000 zł i obecny udział wynosi 71,65%.
2 września 2002 r. Tras objął 21 udziałów o wartości nominalnej 100 zł każdy, co daje 52,5% w kapitale i głosach na zgromadzeniu wspólników Monto - Tras Sp. z o.o. W połowie września 2002 r. spółka ta rozpoczęła działalność operacyjną.
        W październiku 2002r. nastąpiło podwyższenie kapitału  zakładowego w Spółce zależnej  Ekowiknoplast na Ukrainie, obecny udział TRAS wynosi 70,4%.
	15 grudnia 2002 nastąpiło uruchomienie działalności produkcyjnej System Tychy Sp. z o.o., polegającej na tłoczeniu profili ECO 9001 i parapetów.

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 nr 20 Sprawozdania finansowego.

8) Informacje o udzielonych pożyczkach 

Spółka Tras Tychy udzieliła we wrześniu 2002 roku pożyczki spółce zależnej Monto - Tras Sp. z o.o. w kwocie 600.000 zł. 

9) Emisja papierów wartościowych
W dniu 7 maja 2002 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę nr 3 w sprawie emisji Obligacji Zamiennych oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki. Na podstawie powyższej uchwały, Spółka była uprawniona do wyemitowania w ramach całego programu emisji do 3.000 sztuk obligacji. W rzeczywistości w ramach całego programu Spółka wyemitowała 410 obligacji serii A oraz 410 obligacji serii B, co daje łącznie liczbę 820 Obligacji. W celu przyznania posiadaczom Obligacji prawa do objęcia akcji serii E kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony z kwoty 4.836.368 zł do kwoty nie większej niż 6.836.368 zł tj. o kwotę nie większą niż 2.000.000 zł, poprzez emisję do 1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E, o wartości nominalnej 2 zł każda. Zgodnie z warunkami emisji Obligacji, cena konwersji jednej Obligacji na jedną akcję serii E wynosi obecnie 30 zł. W wyniku zamiany maksymalnej liczby Obligacji, rzeczywiście wyemitowanych w ramach programu tj. 820 Obligacji, Spółka wyemituje maksymalnie 273.333 akcji serii E. Akcje serii E zostaną pokryte w wyniku zamiany Obligacji na akcje. Na dzień sporządzenia Sprawozdania żadna Obligacja nie została zamieniona na akcje serii E - Spółka nie wyemitowała żadnej akcji serii E. Zgodnie z pkt. 10.8 warunków emisji Obligacji, ostateczny termin zamiany Obligacji przypada na dzień poprzedzający o 30 dni datę wykupu Obligacji. Data wykupu Obligacji serii A przypada w dniu 23 lipca 2007 roku, zaś data wykupu Obligacji serii B przypada w dniu 20 sierpnia 2007 roku. Wpływy z emisji Obligacji Zamiennych, zgodnie z zapisami w prospekcie emisyjnym programu emisji, zostały wykorzystane na: dokonanie przejęć w branży (Intur, Monto - Tras), rozbudowę sieci dystrybucji profili PCV, zwiększenie zdolności wytwórczych okien, powiększenie kapitału obrotowego.

10) Objaśnienie różnic pomiędzy wynikami finansowymi wykazanymi w raporcie rocznym a wcześniej publikowanymi prognozami wyników 

Spółka  nie publikowała prognoz finansowych na 2002 rok.

11) Ocena zarządzania zasobami finansowymi, 

Analiza bilansu 

Bilans na dzień 31.12.2002 roku



AKTYWA - w mln zł
Udział w %
PASYWA - w mln zł
Udział w %
Majątek trwały
52,6
54,4
Kapitał własny
21,3
22,0
Majątek obrotowy
44,1
45,6
Zob. długoterminowe i rezerwy
35,5
36,7



Zob. krótkoterminowe
28,7
29,7



RMK - PPO
13,3
11,6



Kapitał mniejszościowy
-2,1

RAZEM
96,7
100
RAZEM
96,7
100

Wskaźniki rentowności:
·	Rentowność kapitałów:		-16,0%
·	Rentowność majątku			-6,3%
·	Rentowność brutto sprzedaży		-3,7%
·	Rentowność netto sprzedaży		-3,7%
·	
·	
·	Wskaźnik płynności I	 1,5		
·	Wskaźnik płynności II 1,27		
·	
·	Wskaźniki efektywności gospodarowania
·	Rotacja należności w dniach 		101 dni
·	Rotacja zobowiązań w dniach		87 dni
·	Rotacja zapasów w dniach		41 dni

W okresie sprawozdawczym nastąpiło polepszenie wskaźników efektywności gospodarowania Grupy, co było wynikiem lepszego wykorzystania zapasów, bardziej terminowego regulowania zobowiązań, dyscyplinowania sieci sprzedaży w zakresie terminów płatności, a w niektórych przypadkach skracaniem terminów płatności należności. Ogólna recesja gospodarcza w kraju, szczególnie mocno odczuwalna w branży producentów materiałów budowlanych spowodowała pogorszenie wyniku finansowego netto z uwagi na konieczność utworzenia rezerw na trudno ściągalne należności, przyszłe koszty windykacji oraz rezerw na trudno ściągalne należności i zapasy.
Utworzone podczas badania dodatkowe rezerwy na należności spowodowane są trudną sytuacją gospodarczą wielu firm, zwłaszcza w branży budowlanej, jak również w gospodarstwach domowych, widoczne w Spółce poprzez Autoryzowanych Przedstawicieli Handlowych (APH). Wielokierunkowe wysiłki i działania w celu odzyskania należności jeszcze na początku 2003 wskazywały na duże prawdopodobieństwo odzyskania części należności co wielokrotnie potwierdzone było zobowiązaniami podjętymi przez dłużników do spłaty zadłużenia w ratach. Pomimo stałego monitorowania zadłużenia i ciągłych działań na rzecz odzyskania środków, część dłużników nie wywiązała się z tych zobowiązań, co spowodowało zakwalifikowanie tych należności przez audytora jako wątpliwe i utworzenie dodatkowych rezerw. 
Zarząd oraz podległe służby, działać będą nadal na rzecz odzyskania znacznej części należności, na które zostały utworzone rezerwy. Temu celowi służyć będzie również utworzona spółka windykacyjna, bezpośrednio wspomagająca Spółkę w tych działaniach. Przewidywany wzrost obrotu związany z rozpoczynającym się sezonem na przełomie II i III kwartału 2003 ułatwi realizację tych zadań.

12) Ocena możliwości realizacji zamierzeń inwestycyjnych, 
Planuje przeznaczyć na inwestycje ok. 3 mln zł z tego na podwyższenie kapitału w spółkach zależnych ok. 2,5 mln resztę ok. 0,5 mln na inwestycje w narzędzia uzupełniające produkcję profila. 

13) Ocena czynników i nietypowych zdarzeń

7 czerwca 2002 roku sąd zarejestrował połączenie poprzez przeniesienie całego majątku spółki przejmowanej tj. Tras - Okna S.A. na spółkę przejmującą tj. Tras Tychy S.A. Połączenie odbyło się bez podniesienia kapitału spółki przejmującej w oparciu o art. 515 § 1 K.s.h. Czynnik ten wpłynie na ograniczenie stałych kosztów działalności Spółki.
W drugim półroczu 2002 nastąpiło przejęcie przez Tras Tychy SA pakietów kontrolnych w spółkach Monto - Tras Sp. z o.o. oraz Intur KFS Sp. z o.o. Należy oczekiwać, że w związku z procesem konsolidacji spółek w ramach jednej grupy kapitałowej powstaną przejściowe, dodatkowe koszty związane z ujednoliceniem struktur organizacyjnych,  harmonizacją systemu marketingu i sprzedaży itp. W związku z tym należy oczekiwać przejściowego pogorszenia się wyników finansowych Spółki. W dłuższym okresie, po przeprowadzeniu koniecznych zmian i restrukturyzacji, należy oczekiwać pozytywnych efektów podjętych działań konsolidacyjnych, zarówno w znaczeniu zwiększonych przychodów jak i zmniejszenia kosztów stałych działalności gospodarczej. 

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. 

Koniunktura na krajowym rynku mieszkaniowym
Z danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że w 2002 roku oddano 99.089 mieszkań, tj. około 6,5% mniej niż w 2001 roku. W 2002 roku najbardziej spadła liczba mieszkań w budownictwie spółdzielczym - o 40,2% do 15.437 mieszkań. Ich udział w ogólnej liczbie mieszkań przekazanych do użytku zmniejszył się o 8,8 punktów do 15,6%. W budownictwie przeznaczonym na sprzedaż lub wynajem przekazano 23.820 mieszkań, czyli o 19% mniej niż w 2001 roku. W pozostałych formach budownictwa liczba mieszkań oddanych do użytku wzrosła, przy czym najbardziej w budownictwie indywidualnym (o 51.746 mieszkań, czyli o 27,3%). Udział tej formy budownictwa w ogólnej liczbie mieszkań zwiększył się o 13,8% do 52,2%. 
W 2002 roku wydano 85.969 pozwoleń na budowę mieszkań , czyli o 42,3% mniej niż w 2001 roku. Najwięcej pozwoleń wydano w budownictwie indywidualnym - 45.670, czyli około 50% mniej niż w 2001 roku. W budownictwie na sprzedaż lub wynajem wydano 22.109 pozwoleń (o 34,2% mniej), w spółdzielczym 9.086 (o 36% mniej), w społecznym czynszowym 5.430 (o 7,1% mniej), w komunalnym - 2.512 (o 19,9% mniej), a w budownictwie zakładowym - 1.162 (o 24,1% mniej). Wg szacunków GUS w końcu grudnia 2002 w budowie było 696,7 tys. mieszkań, czyli o 3,1% mniej niż w 2001 r. Budowę większej liczby mieszkań rozpoczęto natomiast w budownictwie społecznym czynszowym i zakładowym.


Źródło: Główny Urząd Statystyczny

VAT w budownictwie
W 2003 roku ważnym stymulatorem popytu budowlanego będzie utrzymanie preferencyjnych stawek podatku VAT na materiały budowlane wobec braku w systemie ulg podatkowych dużej ulgi mieszkaniowej, która wpływała na zwiększenie skłonności ludności i przedsiębiorstw do inwestowania. 
Zakończenie negocjacji z Unią Europejską w obszarze „Podatki” nastąpiło 21 marca 2002 r. Polska zadeklarowała gotowość do przyjęcia i wdrożenia całokształtu prawodawstwa wspólnotowego z dniem uzyskania członkostwa, zgłaszając jednocześnie kilka postulatów o okresy przejściowe w odniesieniu do stawek podatku VAT we wrażliwych segmentach rynku, wymagających ze względów gospodarczych, społecznych i budżetowych czasowej ochrony po przystąpieniu Polski do UE. W kwestii VAT w budownictwie Polska uzyskała okres przejściowy do 31 grudnia 2007 roku na stosowanie obniżonej stawki VAT w wysokości 7% w budownictwie mieszkaniowym na dostawę nowych mieszkań, usługi budowlane i remontowe, natomiast nie uzyskano okresu przejściowego na materiały budowlane, w tym okna, na które VAT będzie wynosił 22%.

15) Zmiany w podstawowych zasadach zarządzania Grupą 

Jedyne zmiany w zasadach zarządzania dotyczą dostosowania spółek zależnych do funkcjonowania w ramach Grupy Kapitałowej Tras Tychy S.A. 

16) Zmiany w składzie osób zarządzających i nadzorujących 

Skład Zarządu:
Do dnia 24.06.2002
Prezes Zarządu : Tadeusz Marszalik
V-ce Prezes :       Matylda Birgiel

Od 24.06.2002
Prezes Zarządu : Marek Piwowarczyk
V-ce Prezes         Matylda Birgiel

W skład Rady Nadzorczej wchodzą:
Do dnia 24.06.2002
Szostek Stanisław
Maksym Ryszard
Abratański Rafał
Piwowarczyk Marek
Michalski Aleksander

Od dnia 24.06.2002 roku:
Marszalik Tadeusz
Szostek Stanisław
Maksym Ryszard
Bauc Jarosław
Gębuś Waldemar
Drob Henryk

17) Wartość wynagrodzeń i nagród osób zarządzających i nadzorujących w spółce

Wynagrodzenie wypłacone członkom zarządu Tras Tychy S.A. i spółek zależnych w 2002 roku wyniosło: 814,8 tys zł.
Wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej Tras Tychy S.A. i spółek wchodzących w skład grupy kapitałowej w 2002 roku wyniosło 189 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
Marszalik Tadeusz		23,18 %    560 465 szt x 2,00=1.120.930,00 zł
Birgiel Matylda		    	   0 %
Piwowarczyk Marek		    0 %

Rada Nadzorcza Spółki:
Szostek Stanisław		16,34 %   395 085 szt x 2,00=    790.170,00 zł
Maksym Ryszard			15,92 %n 385 085 szt x 2,00=    770.170,00 zł
Abratański Rafał		      	 0 %
Michalski Aleksander	  	 0 %
Bauc Jarosław                                   0%
Gębuś Waldemar                              0%
Drob Henryk                                      0%


20) Akcjonariusze posiadający min. 5 % liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy:
- 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%
- OFE Bankowy                                        5,17%

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 Spółki podlega wahaniom sezonowym, typowym dla branży budowlanej. Pierwsze półrocze przynosi zawsze mniejsze przychody. Zwiększona sprzedaż ma miejsce zwłaszcza w ostatnim kwartale, przy szczycie sprzedaży przypadającym z reguły w październiku. Istniejąca w danej branży sezonowość sprzedaży jest zawsze czynnikiem zwiększającym ryzyko utraty płynności finansowej oraz powoduje zwiększenie niepewności co do realności prognoz finansowych na dany rok.
·	Konkurencja
Podstawowa działalność Spółki spotyka się z konkurencją podmiotów krajowych i zagranicznych. Obecnie w Polsce konkurencja na rynku stolarki budowlanej jest duża, choć mocno rozproszona. W ocenie Zarządu, Spółka zalicza się do największych producentów na rynku wg kryterium wartości sprzedaży. 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.
·	Uzależnienie od koniunktury
·	Działalność Spółki 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, 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 Spółki. 
·	Sytuacja ekonomiczna państwa
Na kondycję całego sektora, a zatem również na Spółkę 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) 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. Kontynuowane będą również działania dostosowujące organizację spółek należących do grupy, do stale zmieniających się wymagań rynkowych. Podejmowane są  i zaczynają przynosić efekty działania związane z poszukiwaniem nowych rynków zbytu, w tym zwłaszcza zagranicznych.




