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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

Nazwa i forma prawna

	TRAS TYCHY Spółka Akcyjna
 
Siedziba Spółki
	
	32-050 Skawina, ul. Krakowska 87

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.

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.



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.

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 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 .


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 .
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.

Informacje o sprawozdaniu finansowym jednostki za poprzedni rok 	obrotowy.

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.

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.

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.

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.

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.





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.

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.

	Nie stanowiło przedmiotu badania wykrycie i wyjaśnienie zdarzeń 	podlegających ściganiu ( np  oszustwa lub nadużycia ) jak również 	nieprawidłowości jakie nastąpiły poza systemem rachunkowości.


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.
	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%
				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%
	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.





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:					w tys zł.
-   wartości niematerialne i prawne			      36
-   rzeczowe aktywa trwałe				11.504
-   należności długoterminowe				     313
-   inwestycje długoterminowe				21.334
-   długoterminowe rozliczenia okresowe		  1.706
				

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.
								w tys. zł   

stan środków trwałych brutto na 01.01.2004 r.	43.720
zwiększenia							  1.033
zmniejszenia						23.129
stan brutto na 31.12.2004 r.				21.624
- umorzenia na 31.12.2004 r.			         -10.138
wartość środków trwałych netto			11.486
środki trwałe w budowie 				      18
wykazany w bilansie stan
środków trwałych	jest prawidłowy			11.504

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.

	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
	
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 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

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

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.
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      4.263 tys. zł.
   płatna w roku 2006.

- 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.

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

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.

Na zobowiązania budżetowe składają się:			w tys. zł.
-  podatek dochodowy od osób fizycznych			  48
-  podatek od nieruchomości					229
-  ZUS								223
- PFRON								  42
					Razem			542

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.

Rozliczenia międzyokresowe					514 tys.zł.
	
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. 

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:							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


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.

	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.


	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.


	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.


	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.
	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:					w tys. zł.
		- 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

`	Podatek dochodowy za rok 2004 nie występuje.
	Nie wnosi się zastrzeżeń do wprowadzonych korekt straty bilansowej 	brutto.


	W toku badania nie stwierdzono naruszenia prawa, w tym prawa podatkowego, dewizowego oraz celnego. 


	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.



 

								  
				

