17

Raport uzupełniający opinię
z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego
grupy kapitałowej TRAS TYCHY S.A.
z siedzibą w Skawinie
ul. Krakowska 87
za okres 1 stycznia do 31 grudnia 2004 roku


I.	INFORMACJE OGÓLNE.


1.	Dane identyfikujące jednostkę dominującą

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 .




		Kierownictwo Jednostki dominującej.


Zarząd Spółki

W skład Zarządu Spółki na dzień 31.12.2004 r. wchodzili:
Jan Mazur – prezes	od 29.10.2004 r.
Matylda Birgiel – v-ce prezes od 20.10.2000 r.
W ciągu okresu sprawozdawczego w składzie zarządu wystąpiły następujące zmiany:
Tadeusz Marszalik – prezes do 16.06.2004 r.
Sławomir Dybczyk – prezes od 17.06. – 28.10.2004 r.
V-ce prezes Sławomir Dybczyk do 16.06.2004 r. oraz od 29.10. – 3.12.2004 r.
V-ce prezes Cezary Gregorczuk od 01.06. – 19.08.2004 r.

Skład Rady Nadzorczej w 2004 r.

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

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

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

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

3.	Dane identyfikujące podmiot uprawniony i biegłego rewidenta 	przeprowadzającego w jego imieniu badanie skonsolidowanego 	sprawozdania finansowego za rok 2004. 

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

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

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

Oświadczenie jednostki dominującej.

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


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

8.	Średnioroczne zatrudnienie w jednostce dominującej
	wynosiło:
	w roku 2002      294 osoby
	w roku 2003      230 osób
	w roku 2004      168 osób

9.	Podstawowe informacje o badanym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za 2004 r

Na zbadane sprawozdanie skonsolidowane za 2004 rok składają się:

-   wprowadzenie,

-   skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31.12.2004 r, który po stronie aktywów i      pasywów zamyka się sumą 73.412.681,18 zł, w zaokr. 73.413 tys. zł,

-  skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2004 r. do 31.12.2004 r. wykazujący stratę netto 17.599.791,78 zł, w zaokr. 17.600 tys. zł,

-   skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2004 r. do 31.12.2004 r. wykazujący zmniejszenie o kwotę 1.138.493,62 zł, w zaokr. 1.138 tys. zł,

-   zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale ( funduszu ) własnym sporządzone na dzień 31.12.2004 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o 11.523.981,66 zł, w zaokr. 11.524 tys. zł,

-   dodatkowe informacje i objaśnienia.

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


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





II.	INFORMACJA O PRZEPROWADZONYCH BADANIACH SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH JEDNOSTEK OBJĘTYCH SKONSOLIDOWANYM SPRAWOZDANIEM FINANSOWYM.

	Skład grupy kapitałowej na dzień bilansowy.

1.	Jednostka dominująca.
	TRAS TYCHY S.A. 
	ul. Krakowska 87, 32-050 Skawina

	Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone na dzień 31.12.2004 r.
											w tys. zł
	Suma bilansowa 								52.680
	Wynik finansowy – strata netto				        	         -17.927
	Zmiana środków pieniężnych				            	    -705
	Rodzaj opinii z badania sprawozdania finansowego – bez zastrzeżeń.
	Badanie sprawozdania finansowego przeprowadziła KBR „Auxilium” S.A. w Krakowie.

2.	Jednostki zależne.

2.1	INTUR-Konstrukcje-Fasady-Spedycja  Sp.z o.o.
	ul. Marcinkowskiego 154, 88-100 Inowrocław
	Udział TRAS TYCHY S.A.				71,52 %
	Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało na dzień 31.12.2004 r.
											w tys. zł
	Suma bilansowa 								21.687
	Zysk netto								 	  2.840
	Zmiana stanu środków pieniężnych netto			  	   -333
	Rodzaj opinii z badania sprawozdania finansowego – bez zastrzeżeń.
	Badanie sprawozdania finansowego przeprowadziła firma audytorska Biuro Rachunkowe mgr Marianna Grabowska, ul. Kasztanowa 26, 
	88-100 Inowrocław, nr ewid. 1054/5491.

	Monto Tras spółka z o.o.

	ul. Roździeńskiego 11, 41-308 Dąbrowa Górnicza,
	udział TRAS TYCHY S.A.				93,28%
	Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone na dzień 31.12.2004 r.
											w tys. zł.
	Suma bilansowa								1.802
	Wynik roku - strata netto							  -530
	Zmiana stanu środków pieniężnych netto				  -102
	Sprawozdania finansowego za rok 2004 nie poddano badaniu z uwagi na 	brak takiego obowiązku.

	Wexel spółka z o.o.

	ul. Berka Joselewicza 26, 30-031 Kraków
	Udział TRAS TYCHY S.A.				50 %
	Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone na dzień 31.12.2004 r.
											w tys. zł
	Suma bilansowa 								608
	Wynik roku -strata netto						         -100
	Zmiana stanu środków pieniężnych 					  -6
	Sprawozdania finansowego za rok 2004 nie poddano badaniu z uwagi na 	brak takiego obowiązku.

	Ekowiknoplast spółka z o.o.

	Kijów Ukraina
	Udział TRAS TYCHY S.A.				50 %
	Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone na dzień 31.12.2004 r.
											w tys. zł.
	Suma bilansowa								307
	Wynik roku -strata 							-90
	Zmiana stanu środków pieniężnych netto				 14
	Nie poddano badaniu sprawozdania finansowego za 2004 r. z uwagi na 	brak takiego obowiązku.

	W skład grupy kapitałowej wchodziła spółka

	System Tychy spółka z o.o.
	ul. Cielmicka 44, 43-100 Tychy,
	która aktem notarialnym z dnia 29.12.2004 r. została sprzedana.
	Dane tej spółki za rok 2003 przedstawiały się następująco:
											w tys. zł

	Suma bilansowa na 31.12.2003 r.					4.619
	Wynik roku 2003								     45
	








III.	ANALIZA FINANSOWA GRUPY KAPITAŁOWEJ.

Poniżej przedstawiono wybrane wielkości z bilansu, rachunku zysków i strat oraz podstawowe wskaźniki finansowe.

1.	Bilans skonsolidowany					w tys.zł

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

Aktywa trwałe		52.569		54,35		50.405		51,54		43.085		58,69
Wart. niemat. i prawne	     571		  0,59		      658                   0,67		     350                   0,48
Wartość firmy jedn.zal.       6.966		  7,20                      5.491		  5,62		  3.697                   5,04
Rzeczowe aktywa trwałe   41.649		43,06		41.399		42,34		19.776  		26,94
Należności długotermin.	      886		  0,92		     668		  0,68		     313		  0,42
Inwestycje długotermin.             1		  0,00		         1 		  0,00		17.243		23,49
Długoterm.rozl.międzyokr. 2.496		  2,58		  2.188		  2,23		  1.706		  2,32

Aktywa obrotowe	44.161		45,65		47.392		48,46		30.328		41,31
Zapasy			  7,777		  8,04		11.647		11,90		  7.120		  9,70
Należności krótkotermin.	29.471		30,47		28.496		29,14		18.874		25,71
Inwestycje krótkotermin.	  2.928		  3,03		  2.777		  2,84		  1.638		  2,23
Krótkoterm.rozl.międzyok. 3.985		  4,11		  4.472		  4,58		  2.696		  3,67

Suma aktywów		96.730	            100,00		97.797	            100,00		73.413	            100,00


PASYWA	

Kapitał własny		21.285		22,00		26.535		27,13		15.011		20,45
Kapitał zakładowy	  4.836		  5,00		  9.673		  9,89		12.897		17,57
Kapitał zapasowy	20.024		20,70		18.441		18,86		20.021		27,27
Zysk/Strata z lat ubiegł.        -161		 -0,17	              -1.940		 -1,98		   -307	               -0,42
Wynik netto roku bieżąc.  -3.414		 -3,53		    361		  0,36	            -17.600	             -23,97

Kapitał mniejszości	-2.115		-2,19		  -280                    -0,28		    293		  0,40

Zobowiązania i rezerwy
na zobowiązania	77.560		80,19		71.542		73,15		58.109		79,15
Rezerwy na zobowiąz.	     329		  0,33		     105		  0,10		  1.806		  2,46
Zobowiązania długoterm.   35.186		36,38		26.299		26,89		17.160		23,37
Zobowiązania krótkoterm.  28.716		29,69		35.195		35,98		34.953		47,61
Rozliczenia międzyokres.   13.329		13,79		  9.943		10,18		  4.190		  5,71

Suma pasywów		96.730	            100,00		97.797	            100,00		73.413	            100,00


W stosunku do roku poprzedniego nastąpił spadek sumy bilansowej o 
24.384 tys. zł t.j. o 24,93 %, na co w pewnej mierze miała wpływ sprzedaż spółki System Tychy, której suma bilansowa na 31.12.2003 r. wynosiła 4.619 tys. zł.
W strukturze środków gospodarczych (aktywa) udział aktywów trwałych wynosi 58,69 % ( w roku ubiegłym 51,54 % ),  a udział majątku obrotowego wynosi 	41,31 %  (w roku poprzednim 48,46 % ).Udział 	aktywów obrotowych 	zmniejszył się głównie wskutek obniżenia 	należności krótkoterminowych 	i stanu zapasów.
	Na zmniejszenie należności wpłynęła przeprowadzona aktualizacja sald 	odbiorców.
	Kapitał zakładowy wzrósł o 33,33 % dzięki emisji akcji serii G z prawem 	poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy.
	Kapitał własny obniżył się o 43,42 %, głównie wskutek poniesienia w roku 	sprawozdawczym straty bilansowej w kwocie 17.600 tys. zł.
	W strukturze źródeł finansowania środków gospodarczych kapitał własny 	pokrywa finansowanie działalności w 20,43 %. W stosunku do roku 	poprzedniego zmniejszenie wynosi 6,68 %. 
	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania zmniejszyły się o 13.433 tys. zł 	tj. o 18,78 %. 

2.	Skonsolidowany rachunek zysków i strat.
	Podstawowe wielkości rachunku zysków i strat kształtujące wynik 	finansowy w latach 2002 do 2004 są następujące:
				2002			2003			2004

 Wyszczególnienie	tys.zł	%do przych.	tys.zł	%do przych.	tys.zł	%do przych.

Przychody ze sprzedaży 91.488	     100,0	           121.170	      100,0          115.909	      100,0

Koszty działalności
operacyjnej	            89.109	       97,4	           117.621	        97,1           122.015	      105,3

Wynik ze sprzedaży          2.379	         2,6		 3.549	          2,9	-6.106	         -5,3

Saldo pozostałych 
przychodów i kosztów
operacyjnych 	             -1.444	        -1,6	  1.077	          0,9	-8.256	          -7,1

Saldo przychodów
i kosztów finansowych     -4.754	        -5,2     	 -3.946	        -3,3	-6.547	         -5,7

Zysk ze sprzedaży
jednostki zależnej                 -			      -                                    4.853               4,2

Saldo zysków i strat
nadzwyczajnych 		    -34	         0,0		  1.973	          1,6	1.005	           0,9

Odpisy wartości firmy          -70             -0,1               -1.400           -1,1             -1.936              -1,7

Wynik finansowy brutto    -3.923	        -4,3                1.253             1,0          -16.987             -14,7

Zysk/strata mniejszości         509          -0,6                    -891            -0,7                -679             -0,5

Podatek dochodowy	      -                -                          -1                -                    66               0,0

Wynik finansowy netto      -3.414         -3,7                    361               0,3           -17.600           -15,2




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


3.	Podstawowe wskaźniki finansowe.

						Lata				2003		2004



Rentowność majątku								0,37%		-24,0%
			wynik finansowy netto x 100%
				suma aktywów

Rentowność kapitału własnego							1,36%	            -117,25%
			wynik finansowy netto x 100%
				kapitał własny

Rentowność netto sprzedaży							0,30%		-15,18%
			wynik finansowy netto x 100%
			przychody ze sprzedaży produkt.


Wskaźnik płynności I						 		2,78		   2,10
			aktywa obrotowe ogółem
		        zobowiązania krótkoterminowe


Wskaźnik płynności II								2,45		   1,90
			aktywa obrotowe ogółem-zapasy
			zobowiązania krótkoterminowe


Wskaźnik płynności III								0,08		   0,05
			inwestycje krótkoterminowe
		              zobowiązania krótkoterminowe


Szybkość spłaty należności w dniach						26		  67
	średni stan należności z tyt. dostaw i usług x 365 dni
        		 przychody ze sprzedaży produktów


Szybkość spłaty zobowiązań w dniach						53		  60
	średni stan zobowiązań z tyt. dostaw i usług x 365 dni
          		 koszt własny sprzedanych produktów



Szybkość obrotu zapasów w dniach						30		  28
			średni stan zapasów x 365 dni
			koszt sprzedanych produktów


Wskaźnik zadłużenia							             35,98%	               47,61%
	zobowiązania krótkoterminowe x 100% 
		suma aktywów



Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego					           132,64%	             232,85%
	zobowiązania krótkoterminowe x 100%
		kapitał własny

4.	Interpretacja wskaźników.

Wskaźniki zyskowności.
Strata bilansowa netto za rok sprawozdawczy wynosi 17.600 tys. zł., w związku z tym wskaźniki zyskowności są ujemne. Rentowność majątku wynosi – 24,0%, rentowność kapitału własnego – 117,25%, rentowność netto sprzedaży – 15,18%. 

	Wskaźniki bieżącej płynności finansowej.
	Wskaźnik płynności ogólnej wynosi 2,10%. Kształtuje  się  on  	powyżej 	wskaźnika 1,2 który zapewnia minimum bezpieczeństwa 	finansowego. Po wyłączeniu wartości zapasów wskaźnik płynności II 	wynosi 1,90 i uległ pogorszeniu o 0,55 pkt.
	
	Analiza obrotów w dniach.
	Wskaźnik szybkości obrotu należności wynosi za rok sprawozdawczy 67 	dni, zwiększył się o 41 dni. Czas regulowania zobowiązań z tytułu 	dostaw i usług wynosi 60 dni, uległ zwiększeniu o 7 dni .
	Szybkość obrotu zapasów z 30 dni w roku 2003 spadła o 2 dni w 2004 r. 

	Wskaźniki stabilizacji finansowej.
	Wskaźnik ogólnego zadłużenia wyrażający udział zobowiązań 	krótkoterminowych w finansowaniu majątku jednostki kształtuje się na 	poziomie 47,61%. W stosunku do roku poprzedniego zwiększył się o 	11,63%. 	Wskaźnik zadłużenia kapitałowego z 132,64% w roku 2003 	wzrósł do 232,85% czyli wzrósł o 100,21%.


	Pomimo niekorzystnych wskaźników, w związku z planami 	restrukturyzacji  	jednostki nie przewiduje się zagrożenia kontynuacji 	działalności grupy kapitałowej w roku następnym po roku badanym.





IV.	CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA RAPORTU.

1.	Jednostki objęte konsolidacją i przyjęte metody konsolidacji
	
	TRAS TYCHY S.A. w Skawinie – spółka dominująca

	Intur – Konstrukcje – Fasady – Spedycja spółka z o.o. w Inowrocławiu – 	spółka zależna, sprawozdanie finansowe sporządzone na dzień 31.12.2003 	 zostało objęte metodą konsolidacji pełnej. Objęcie kontroli nad Spółką 	nastąpiło w dniu 31.08.2002 r.
	
	Monto – Tras spółka z o.o. w Dąbrowie Górniczej – spółka zależna, sprawozdanie finansowe sporządzone na dzień 31.12.2004 r. zostało objęte metodą konsolidacji pełnej.

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

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

2.	Zasady sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego

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

-    jednostki dominującej, 
-    jednostek zależnych,

wchodzących w skład grupy kapitałowej na dzień bilansowy i zostało zestawione w taki sposób, jakby grupa stanowiła jedną jednostkę. Jednostka dominująca i jednostki od niej zależne skonsolidowane zostały metoda pełną.
Podstawę sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego stanowiła dokumentacja konsolidacyjna, obejmująca między innymi:
-   sprawozdania finansowe jednostek objętych konsolidacją,
-  korekty dostosowawcze sprawozdań finansowych jednostek objętych       konsolidacją,
- wyliczenie wartości firmy jednostek podporządkowanych oraz jej      odpisów,
-   ustalenie kapitałów własnych udziałowców mniejszościowych,
-	ustalenie wyłączeń.

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

3.	Metoda konsolidacji

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



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

Wyliczenia kapitału własnego udziałowców mniejszościowych w jednostkach zależnych objętych skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym dokonano na podstawie udziału we własności jednostek zależnych według stanu na dzień bilansowy. Kapitały mniejszości wynoszą 292.520,83 zł. tj 293 tys. zł.

5.	Wyłączenia wzajemnych rozrachunków

W toku konsolidacji dokonano w sposób prawidłowy odpowiednich istotnych wyłączeń w zakresie wzajemnych należności i zobowiązań, przychodów i kosztów. Wyłączona została również wartość udziałów posiadanych przez jednostkę dominującą w kapitale jednostek zależnych. Dokonano następujących wyłączeń konsolidacyjnych dotyczących rozrachunków wewnątrz grupy kapitałowej:
aktywa obrotowe		- 3.083.232,92 zł
zobowiązania		- 3.125.232,92 zł

Dane stanowiące podstawę do wyłączeń uzyskano z ksiąg rachunkowych jednostki dominującej i uzgodniono z informacjami uzyskanymi od jednostek zależnych.
Przeprowadzone w toku konsolidacji wyłączenia i ich wpływ na sumę bilansową oraz wynik finansowy grupy kapitałowej przedstawiony został w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym.

Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych sporządzone zostało poprzez zsumowanie odpowiednich pozycji sprawozdań z przepływu środków pieniężnych jednostki dominującej i jednostek zależnych oraz dokonanie korekt konsolidacyjnych.

6.	Wyłączenia obrotów wewnętrznych

Dokonano wyłączeń konsolidacyjnych dotyczących sprzedaży i jej kosztów przeprowadzonych pomiędzy jednostkami objętymi skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym w kwocie 33.920.172,85 zł
Eliminacje pozostałych kosztów operacyjnych wynoszą – 680.024,17 zł. Ponadto dokonano eliminacji kosztów i przychodów finansowych na kwoty:
przychody finansowe 		103.740,71 zł
koszty finansowe 			257.093,77 zł

Zysk na sprzedaży spółki System Tychy 4.852.589,83 zł wykazano prawidłowo w pozycji XII rachunku zysków i strat.

Odpis wartości Intur KFS  1.935.742,24 zł wykazano prawidłowo w pozycji XVI rachunku zysków i strat.

Dane stanowiące podstawę do wyłączeń, uzyskano z ksiąg rachunkowych jednostki dominującej i uzgodniono z informacjami uzyskanymi od jednostek zależnych.

Dokonano przeglądu niezrealizowanych zysków zawartych w zapasach pochodzących ze sprzedaży w ramach grupy kapitałowej.

7.	Wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego

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

8.	Dodatkowe informacje i objaśnienia

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





9.	Sprawozdanie zarządu z działalności grupy kapitałowej

	Dane finansowe zawarte w sprawozdaniu z działalności grupy kapitałowej sporządzonym przez zarząd jednostki dominującej wykazują zgodność z skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym.



	Kraków, 9 maja 2005 r.
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