Szanowni Państwo !


Rok 2004 był dla Spółki Tras i Grupy Kapitałowej okresem dużych zmian, dokonanych również we władzach Spółki. Została dokonana unia personalna na stanowisku Prezesa Zarządu spółek Tras Tychy S.A. i Intur KFS Sp. z o.o.

W 2004 roku rozpoczęto proces głębokiej restrukturyzacji Spółki i Grupy Kapitałowej Tras. Wynika to z trudnej sytuacji na rynku stolarki otworowej jak również z potrzeby dostosowania struktury organizacyjnej Grupy Tras i kosztów funkcjonowania do realiów rynkowych. Zarządy głównych spółek Grupy podjęły również kluczową decyzję w sprawie przeprowadzenia pełnej fuzji podmiotów Tras Tychy S.A. i Intur KFS Sp. z o.o. W jej efekcie ma powstać efektywna i elastyczna struktura zdolna konkurować i osiągać dobre wyniki finansowe na trudnym rynku stolarki otworowej. Proces połączenia powinien znaleźć swój finał w I półroczu 2005. Kolejne działania restrukturyzacyjne podjęte jeszcze w 2004 roku, które będą w części realizowane w roku 2005, to decyzje dotyczące zmian w asortymencie produktowym Spółki. Wynikały one z problemów z dostawą mieszanki PCV do produkcji profili okiennych ECO. Dostawca surowca nie wypełnił podjętych zobowiązań w zakresie jakości półproduktów, efektem czego była zła jakość wyrobu końcowego i niemożność uplasowania profila na rynku. W tym kontekście Zarząd podjął jedyną możliwą decyzję chroniącą interes Spółki i jej Akcjonariuszy o skierowaniu do sądu sprawy przeciwko dostawcy mieszanki PCV oraz o zaprzestaniu produkcji własnego profila okiennego. Ponadto postanowiono o zaprzestaniu działalności ukraińskiej spółki Eko Wiknoplast, gdyż nie spełniała oczekiwań Zarządu w zakresie wzrostu przychodówi i osiąganych wyników. Zarząd prowadził równolegle działania służące optymalizacji posiadanego majątku produkcyjnego.

Wielkość obrotów z tytułu sprzedaży produktów, towarów i materiałów w 2004 roku wyniosła 54,6 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 14,2 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.

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 WZ Spółki z dnia 18 sierpnia 2004 r. i przydzielone na podstawie uchwały Zarządu Tras Tychy S.A. z dnia 13 października 2004 r.

W ramach działań konsolidacyjnych Spółka optymalizuje zakupy, zaopatrzenie, stara się 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.

Wyniki 2004 roku stanowią konsekwencje podjętego programu naprawczego. Jego celem jest uzdrowienie stanu firmy, pełna fuzja z Intur KFS oraz osiągnięcie rentowności przez Spółkę. Dodatkowo celem dalszej optymalizacji działalności produkcja okien drewnianych została przeniesiona do Inowrocławia. Od III kwartału 2005 zaczną być widoczne pozytywne efekty fuzji dwóch kluczowych Spółek Grupy Tras.

Dołożymy wszelkich starań, aby nasi akcjonariusze byli zadowoleni po zakończeniu 2005 roku oraz w latach następnych. 
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