WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego i porównywalnych danych finansowych zawierające, przy uwzględnieniu specyfiki działalności emitenta, w szczególności:
a)	nazwę (firmę) i siedzibę, wskazanie właściwego sądu rejestrowego i numeru rejestru oraz podstawowy przedmiot działalności emitenta według Polskiej Klasyfikacji Działalności, zwanej dalej "PKD", a w przypadku gdy papiery wartościowe emitenta znajdują się w obrocie na rynku regulowanym - także wskazanie branży według klasyfikacji przyjętej przez dany rynek,


Nazwa podmiotu: 	TRAS TYCHY Spółka Akcyjna
Siedziba podmiotu: 	ul. Krakowska 87, 32-050 Skawina
Rejestracja w Sądzie Rejonowym, Wydz. VIII Gospodarczy w Katowicach, RHB 15033
Regon: 351284072
NIP: 944-16-35-703 

Podstawowy przedmiot działalności Emitenta według Europejskiej Klasyfikacji Działalności:
2523 – Produkcja wyrobów z tworzyw sztucznych dla budownictwa.

Przedmiot działalności „Tras-Tychy „ według klasyfikacji przyjętej przez rynek równoległy:
Makrosektor – przemysł
Sektor – materiały budowlane /mbu/


b) wskazanie czasu trwania emitenta, jeżeli jest oznaczony,

Czas trwania działalności Spółki jest nie oznaczony

c) wskazanie okresów, za które prezentowane jest sprawozdanie finansowe i porównywalne dane finansowe,

Sprawozdanie finansowe prezentowane jest za okres od 01.01.2004 do 31.12.2004r, porównywalne dane finansowe dotyczą okresu od 01.01.2003 do 31.12.2003 roku.

c1) informacje dotyczące składu osobowego zarządu oraz rady nadzorczej emitenta,

Skład Zarządu wraz ze zmianami w ciągu roku:
Prezes Zarządu : 
           Jan Mazur                                      od 29.10.2004
           Sławomir Dybczyk    od 17.06.04 do 28.10.2004
           Tadeusz Marszalik                         do 16.06.2004
V-ce Prezes         Matylda Birgiel 
V-ce Prezes         Sławomir Dybczyk  do 16.06.2004 oraz od 29.10.04 do 03.12.2004 
V-ce Prezes         Cezary Gregorczuk  od 01.06.2004 do 19.08.2004

W skład Rady Nadzorczej wchodzą: 
Marszalik Tadeusz  od 17.06.2004 
Bauc Jarosław
Drop Henryk
Abratański Rafał 
Leszczyński Grzegorz 
Paweł Bala    od 18.08.2004

d) wskazanie, czy sprawozdanie finansowe i porównywalne dane finansowe zawierają dane łączne - jeżeli w skład przedsiębiorstwa emitenta wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe,

W skład przedsiębiorstwa nie wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielnie sprawozdanie finansowe.

d1) wskazanie, czy emitent jest jednostką dominującą lub znaczącym inwestorem oraz czy sporządza skonsolidowane sprawozdanie finansowe,

Tras-Tychy S.A. jest jednostką dominującą , sporządzającą skonsolidowane sprawozdanie finansowe obejmujące następujące podmioty gospodarcze.
·	Monto Tras Sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej   - konsolidacja pełna
·	Intur KFS Sp. z o.o. z siedzibą w Inowrocławiu                 -konsolidacja pełna
·	Ekowiknoplast z siedzibą w Kijowie                                 - konsolidacja pełna
·	Wexel Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie                            - konsolidacja pełna

 
e) w przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w czasie którego nastąpiło połączenie - wskazanie, że jest to sprawozdanie finansowe sporządzone po połączeniu spółek, oraz wskazanie zastosowanej metody rozliczenia połączenia,
nie dotyczy

f) wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez emitenta w dającej się przewidzieć przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności,

Sprawozdanie sporządzono przy założeniu kontynuacji działalności przez Spółkę w dającej się przewidzieć przyszłości gdyż nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności.

g) stwierdzenie, że sprawozdania finansowe podlegały przekształceniu w celu zapewnienia porównywalności danych, a zestawienie i objaśnienie różnic, będących wynikiem korekt z tytułu zmian zasad (polityki) rachunkowości lub korekt błędów podstawowych, zostało zamieszczone w dodatkowej nocie objaśniającej,

Nie dotyczy

h) wskazanie, czy w przedstawionym sprawozdaniu finansowym lub porównywalnych danych finansowych dokonano korekt wynikających z zastrzeżeń w opiniach podmiotów uprawnionych do badania o sprawozdaniach finansowych za lata, za które prezentowane są sprawozdanie finansowe i porównywalne dane finansowe,

Sprawozdanie nie wymagało korekt podmiotów uprawnionych do badania. 

i) opis przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów oraz przychodów i kosztów, ustalenia wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego i danych porównywalnych,

Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy.
Rachunek zysków i strat sporządzany jest w układzie kalkulacyjnym.
Aktywa i Pasywa wyceniane są z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny przy zastosowaniu poniższych zasad wyceny:

a)	Wartość początkową środków trwałych ustala się według cen nabycia. Ewidencja środków   trwałych jest prowadzona ilościowo-wartościowo w podziale na grupy rodzajowe środków trwałych. Środki trwałe o wartości początkowej równej lub niższej niż 3,5 tys. zł są amortyzowane jednorazowo.   Środki trwałe o wartości powyżej 3,5 tys. zł są amortyzowane (umarzane) metodą liniową według  stawek określonych w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych ( Dz. U. z 1993 r. Nr 106,poz.482 z późn. zmianami ) w oparciu o przyjęty plan amortyzacji. Środki trwałe o wartości do 3,5 tys. zł amortyzowane są jednorazowo w miesiącu następnym po oddaniu do użytkowania. W 2002 roku nie występowały zmiany zasad amortyzacji. 
Inwestycje rozpoczęte wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia. Wartości niematerialne i prawne do 3,5 tys. zł amortyzowane są jednorazowo w 100% w momencie oddania ich do użytkowania, pozostałe wartości niematerialne i prawne umarzane są według stawek podatkowych.

b)	Należności przeterminowane aktualizuje się dokonując odpisów aktualizacyjnych w wysokości uwzględniającej stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty. Pozostałe należności aktualizuje się zgodnie z art.35b Ustawy o Rachunkowości.

c)	Stany i rozchody zapasów wycenia się w następujący sposób:
-	materiały i towary według cen zakupu,
-	wyroby gotowe według cen ewidencyjnych korygowanych o odchylenia,
-	produkcja w toku po koszcie materiałów bezpośrednich.

d)	Odpis aktualizacyjny z tytułu trwałej utraty wartości zapasów materiałów, towarów i wyrobów gotowych ustala się w wysokości różnicy pomiędzy ceną zakupu(wytworzenia) a możliwą ceną do uzyskania w transakcji sprzedaży danego towaru (materiału, wyrobu). 

j) wskazanie, zgodnie z załącznikiem nr 2 do rozporządzenia o prospekcie,  średnich kursów wymiany złotego, w okresach objętych sprawozdaniem finansowym i porównywalnymi danymi finansowymi, w stosunku do euro, ustalanych przez Narodowy Bank Polski, w szczególności: 
- kursu obowiązującego na ostatni dzień każdego okresu,
- kursu średniego w każdym okresie, obliczonego jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie, a w uzasadnionych przypadkach - obliczonego jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień danego okresu i ostatni dzień okresu go poprzedzającego,
- najwyższego i najniższego kursu w każdym okresie,

kurs EURO na 31.12.2004 (ostatnia tabela w grudniu 2004r.)  1EURO =  4,0790 PLN
kurs EURO na 31.12.2003 (ostatnia tabela w grudniu 2003r.)   1EURO = 4,7170 PLN

kurs średni za 12 m-cy 2004r   = 4,5182 PLN
kurs średni za 12 m-cy 2003r   = 4,4474 PLN

Najniższy kurs EURO w 2004               4,0518 PLN
Najniższy kurs EURO w 2003               4,1286 PLN

Najwyższy kurs EURO w 2004      4,9149 PLN
Najwyższy kurs EURO w 2003      4,7170 PLN

k) wskazanie co najmniej podstawowych pozycji bilansu, rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych ze sprawozdania finansowego i porównywalnych danych finansowych, przeliczonych na euro, ze wskazaniem zasad przyjętych do tego przeliczenia,



w tys. EURO

                                                                                         2004                          2003              
Aktywa razem                                                                 12.915                     14.715              
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania                        9.253                       8.738              
Kapitał własny                                                                  3.662                       5.977              
Kapitał zakładowy                                                            3.162                        2.051             

Wybrane pozycje aktywów i pasywów przeliczono na EURO dla roku 2004 i 2003 wg kursu ogłoszonego przez Prezesa NBP odpowiednio:

W dniu 31.12.2004 (ostatnia tabela w grudniu 2004) 1 EURO = 4,0790 PLN
W dniu 31.12.2003 (ostatnia tabela w grudniu 2003) 1 EURO  = 4,7170 PLN

Wybrane pozycje rachunku zysków i strat oraz przepływów pieniężnych przeliczono na EURO dla 2004 i 2003 roku wg kursu będącego średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez prezesa NBP z ostatnich 12 miesięcy 2004 i 2003. 

w tys. EURO

                                                                                          2004                  2003                  
Przychody netto ze sprzedaży prod, tow i mat:              12.097               16.374                  
Zysk na działalności operacyjnej                                   - 2.778                    731                  
Zysk netto                                                                      - 3.968                      30                   
Zmiana stanu środków pieniężnych                                 - 156                  - 162                   

Kurs średni za 12 m-cy 2004 r .  = 4,5182 PLN
Kurs średni za 12 m-cy 2003 r.   = 4,4474 PLN

l) wskazanie i objaśnienie różnic w wartości ujawnionych danych oraz istotnych różnic dotyczących przyjętych zasad (polityki) rachunkowości pomiędzy Polskimi Zasadami Rachunkowości (PZR) a MSR lub US GAAP - odpowiednio zgodnie z przepisami  Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. w sprawie szczegółowych warunków, jakim powinien odpowiadać prospekt emisyjny oraz skrót prospektu (Dz. U. Nr 139, poz 1568 i z 2002 r. Nr 36, poz. 328).

Koszty organizacji spółki
Koszty organizacji poniesione przy założeniu i późniejszym rozszerzeniu spółki akcyjnej są kapitalizowane i wykazywane jako długoterminowe rozliczenia okresowe w pozycji „Inne rozliczenia międzyokresowe”. W myśl MSR aktywowanie tego rodzaju kosztów nie jest możliwe, koszty pozyskania kapitału pomniejszają nadwyżkę wpływów z emisji nad wartością nominalną akcji a ewentualnie powstała różnica odnoszona jest w koszty roku którego dotyczy. W pozycji „Inne rozliczenia międzyokresowe” występują rozliczane w czasie koszty związane z dodatkową emisją akcji w latach poprzednich i wynoszą na dzień 31.12.2004 roku 648 tys. zł. Koszty te pomniejszałyby kapitał zapasowy Spółki o kwotę 648 tys. zł


