


                                                 OPINIA       

                             NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA
                                                            dla
                                                       
                             TRAS TYCHY Spółka Akcyjna w Skawinie




Przeprowadziliśmy badanie załączonego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki grupy kapitałowej 

TRAS TYCHY S.A. z siedzibą w Skawinie, ul. Krakowska 87, na które składa się:


1.	wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego,

2.	skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 30 czerwca 2005 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 66.334.711,10zł

3.	skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2005 roku do 30 czerwca  2005 roku wykazujący stratę netto w wysokości 3.002.529,70 zł
4.	zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2005 roku do 30 czerwca 2005  roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę  4.638.423,40
5.	skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2005 r. do 30.06.2005 r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1.339.352,73 zł. 
6.	dodatkowe noty i objaśnienia              
                            
Sprawozdanie zostało sporządzone metodą pełną.
Za sporządzenie tego sprawozdania finansowego odpowiada Zarząd jednostki dominującej.
Naszym zadaniem było zbadanie i wyrażenie opinii o rzetelności, prawidłowości i jasności tego sprawozdania finansowego oraz prawidłowości ksiąg rachunkowych stanowiących podstawę jego sporządzenia.


Badanie sprawozdania finansowego przeprowadziliśmy stosownie do postanowień:
	rozdziału 7 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2002r. 
Nr 76, poz. 694),

norm wykonywania zawodu biegłego rewidenta, wydanych przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów  w Polsce.


Badanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego zaplanowaliśmy i przeprowadziliśmy w taki sposób, aby uzyskać racjonalną pewność, pozwalającą na wyrażenie opinii o sprawozdaniu. 
W szczególności badanie obejmowało sprawdzenie poprawności zastosowanych przez jednostkę zasad (polityki) rachunkowości i znaczących szacunków, sprawdzenie – w przeważającej mierze w sposób wyrywkowy – podstaw, z których wynikają liczby i informacje zawarte w sprawozdaniu skonsolidowanym, jak i całościową ocenę sprawozdania finansowego.
Uważamy, że badanie dostarczyło wystarczającej podstawy do wyrażenia miarodajnej opinii.


Naszym zdaniem, zbadane sprawozdanie skonsolidowane, obejmujące dane liczbowe i objaśnienia słowne:
	przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej badanej grupy kapitałowej na dzień 30 czerwca 2005 roku, jak też jej wyniku finansowego za okres od 1 stycznia 2005 roku do 30 czerwca 2005 roku,

sporządzone zostało, w oparciu o Międzynarodowe Standardy Rachunkowości , Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej oraz związane z nimi interpretacje ogłoszone w formie rozporządzeń wykonawczych Komisji Europejskiej,, jak również z wymogami określonymi w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.
jest zgodne z wpływającymi na treść sprawozdania skonsolidowanego przepisami prawa obowiązującego grupę kapitałową.

Sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej jest kompletne w rozumieniu art.  49  ust.2 ustawy o rachunkowości  , a zawarte w nim informacje finansowe , pochodzące ze zbadanego sprawozdania skonsolidowanego, są z nim zgodne. 




Biegły rewident
Nazwisko i imię :  Grabowska  Marianna
Nr ewidencyjny 1054/5441
...............................................
Inowrocław, dnia 4 kwietnia 2006   roku





Raport uzupełniający opinię
z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego
grupy kapitałowej TRAS TYCHY S.A.
z siedziba w Skawinie
ul. Krakowska 87
za okres 1 stycznia 2005 r. do 30 czerwca 2005 r.




INFORMACJE OGÓLNE.

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 działa na podstawie umowy sporządzonej w formie aktu notarialnego Rep.A nr 4169/97 z 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 000024482.
Po zmianie siedziby Spółki w roku 2002 właściwym sądem rejestrowym został Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia.
Postanowieniem Sadu z dnia 07.06.2002 r. zostało zarejestrowane połączenie Spółek TRAS TYCHY S.A. i TRAS – OKNA S.A.
W dniu 30.06.2005 r. zostało zarejestrowane połączenie poprzez przejęcie przez Spółkę TRAS TYCHY S.A. Skawina (Spółka przejmująca) całości majątku Spółki INTUR KFS Inowrocław Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Spółka przejmująca). 
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.

Kapitał podstawowy jednostki i jego zmiany w ciągu okresu sprawozdawczego.

Kapitał akcyjny Spółki na dzień 30.06.2005 r. wynosi 13.596.980,00 zł i dzieli się na 6.798.490 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 2,00 zł każda.
Kapitał akcyjny Spółki na dzień 31.12.2004 r. wynosił 12.896.980,00zł i dzielił się na 6.448.980 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 2,00 zł każda.
Kapitał akcyjny Spółki na dzień 31.12.2003 r. wynosił 9.672.736,- zł. 

Na dzień 30.06.2005 r. struktura akcjonariuszy przedstawia się następująco:
OFE Dom 548.240 sztuk akcji   8,0% kapitału 
OFE Pocztylion 443.424 sztuk akcji   6,5 % kapitału 

Pozostali akcjonariusze posiadają indywidualnie poniżej 5% akcji w kapitale Spółki. Akcje Spółki są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych.



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 sumę ogólną 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 obligatoriusze 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 z drodze zamiany wszystkich 820 sztuk obligacji.

Kierownictwo Jednostki dominujące na dzień 30.06.2005 r.

Zarząd Spółki

W skład Zarządu Spółki na dzień 30.06.2005 r. wchodzili:

Jan Mazur – prezes           
                                                  od 29.10.2004 r.
Matylda Birgiel – v-ce prezes   od 20.10.2000 r. 
                                                  do 30.06.2005 r.
Paweł Puszczyński – członek Zarządu 
                                                od 23.06.2005 r.

Skład Rady nadzorczej:

Abratański Rafał –  przewodniczący odwołany 8.06.05 r.    
Bauc Jarosław
Drop Henryk
Leszczyński Grzegorz                   odwołany 18.06.2005 r.
Marszalik Tadeusz                        odwołany 18.06.2005 r.
Bala Paweł
Bogdan Ostrowski                    powołany 31.03.2005 r.
Żyto Jakub                                powołany 18.06.2005 r.


Informacje o skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej za poprzedni rok obrotowy 2004 r.

                 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej TRAS TYCHY S.A. za okres od 01.01.2004 r. do 31.12.2004 r. zostało zbadane przez Kancelarię Biegłych Rewidentów AUXILIUM S.A. 31-564 Kraków,                 ul. Al. Pokoju 84 i uzyskało opinię bez zastrzeżeń.
             Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 2004r. zostało zatwierdzone uchwałą nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 17 czerwca 2005 r.
             Skonsolidowany bilans zamknięcia na dzień 30 czerwca 2005 r. został prawidłowo wprowadzony jako bilans otwarcia roku badanego.
             Sprawozdanie finansowe skonsolidowane za rok 2004 zostało złożone w Krajowym Rejestrze Sądowym               w Krakowie dnia 08.07.2005 r. oraz zgłoszone do publikacji  w Monitorze Polskim B w dniu 08.07.2005 r.

Dane identyfikujące podmiot uprawniony i biegłego rewidenta przeprowadzającego w jego imieniu badanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego za I półrocze 2005 roku.

                Wyboru audytora dokonała Rada Nadzorcza Spółki.
                W imieniu podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych badanie przeprowadziła mgr Marianna Grabowska wpisana  do rejestru i na listę biegłych rewidentów wykonujących zawód biegłego rewidenta pod numerem 1054/5441. 


   Okres przeprowadzenia badania.

                Badanie w siedzibie Spółki dominującej przeprowadzono    w okresie od 17.10.2005 r. do 28.10.2005 r.

  5.           Deklaracje niezależności.

                Zarówno Biuro Rachunkowe Marianna Grabowska jak          i przeprowadzające w jego imieniu badanie biegły rewident Marianna Grabowska oświadczają, że są niezależni od jednostek stanowiących grupę  kapitałową w rozumieniu przepisów art.66 ust.2 ustawy o rachunkowości.


    6.            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.

       7.         Dostępność danych.

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


Średnioroczne zatrudnienie w jednostce dominującej wynosiło:

                  w roku 2002                       294 osoby
                  w roku 2003                       230 osoby
                  w roku 2004                       168 osób
                  na dzień30.06.2005 r.         249 osób

Podstawowe informacje o badanym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym na dzień 30.06.2005 r.

                Na zbadane sprawozdanie skonsolidowane na dzień 30.06.2005 r. składają się:
	wprowadzenie,

skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 30.06.2005 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 66.334.711,10- zł      w zaokrągleniu 66.335 tys. zł
skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2005 r. do 30.06.2005 r. wykazujący stratę netto 3.002.529,70 zł w zaokrągleniu 3.003 tys. zł
skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2005 r. do 30.06.2005 r. wykazujący zmniejszenie o kwotę 
     1.339.352,73 zł. w zaokrągleniu 1.339 tys. zł.
	zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale (funduszu) własnym sporządzone na dzień 30.06.2005 r. wykazujący zmniejszenie kapitału o 4.638.423,40 zł w zaokrągleniu 4.638  tys. zł

dodatkowe noty  i objaśnienia.


 Informacje o jednostkach powiązanych.

                  Na dzień 30.06.2005 r. Spółkami powiązanymi są: MONTOTRAS  Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Dąbrowa Górnicza,                             ul. Roździeńskiego 11.

INFORMACJA O PRZEPROWADZONYCH BADANIACH SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH JEDNOSTEK OBJETYCH SKONSOLIDOWANYM SPRAWOZDANIEM FINANSOWYM NA DZIEŃ 30.06.2005 R.

Skład grupy kapitałowej na dzień bilansowy.

Jednostka dominująca.

TRAS TYCHY S.A. ul. Krakowska 87,  32-050 Skawina sprawozdanie finansowe zostało sporządzone na dzień 30.06.2005 r.                                      
                                                                          w tys. zł

Suma bilansowa                                                   65.011
Wynik finansowy- strata netto                               2.780
Zmiana środków pieniężnych                                 - 300

Opinia z badania sprawozdania finansowego bez zastrzeżeń.

Badanie sprawozdania finansowego przeprowadziło Biuro Rachunkowe Marianna Grabowska w Inowrocławiu.

Jednostka zależna.

MONTO TRAS Spółka z o.o. ul. Roździeńskiego 11         41-308 Dąbrowa Górnicza.
Udział TRAS TYCHY S.A. 93,33%
Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone na dzień 30.06.2005 r.

Suma bilansowa                                                   1.952
Wynik finansowy- strata netto                                239
Zmiana środków pieniężnych                                  -10

III		OGÓLNA ANALIZA SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
Poniżej przedstawiono wybrane wielkości z rachunku zysków i strat , bilansu oraz podstawowe wskaźniki finansowe.

1. Bilans skonsolidowany 



w tys.zł.









AKTYWA
30.06.2005
% sumy bilansowej
31.12.2004
% sumy bilansowej
30.06.2004
% sumy bilansowej







AKTYWA TRWAŁE
43 898
66,18
43 085
58,69
48 613
51,24
Wartości niematerialne i prawne
59
0,09
350
0,48
544
0,57
Wartość firmy jednostek podporządkowanych
0
0,00
3 697
5,04
4 583
4,83
Rzeczowe aktywa trwałe
27 299
41,15
19 776
26,94
40 663
42,86
Należnosci długoterminowe
164
0,25
313
0,43
460
0,48
Inwestycje długoterminowe
15 530
23,41
17 243
23,49
1
0,00
Długoterminowe rozl. Międzyokresowe
846
1,28
1 706
2,32
2 362
2,49







AKTYWA OBROTOWE
22 437
33,82
30 328
41,31
46 259
48,76
Zapasy
5 669
8,55
7 120
9,70
13 702
14,44
Należności krótkoterminowe
15 283
23,04
18 874
25,71
27 234
28,71
Inwestycje krótkoterminowe
298
0,45
1 638
2,23
971
1,02
Krótkoterminowe rozliczenia m/okresowe
1 187
1,79
2 696
3,67
4 352
4,59







Suma aktywów
66 335
100,00
73 413
100,00
94 872
100,00














PASYWA
30.06.2005
% sumy bilansowej
30.06.2003
% sumy bilansowej
30.06.2004
% sumy bilansowej







KAPITAŁ WŁASNY
10 665
16,10
15 304
20,45
25 408
26,61
Kapitał podstawowy
13 597
20,50
12 897
17,57
9 673
10,20
Kapitał zapasowy
691
1,07
20314
27,27
18742
19,58
Zysk (strata) z lat ubiegłych
-620
-0,93
-307
-0,42
-1 696
-1,79
Zysk (strata) netto
-3 003
-4,53
-17 600
-23,97
-1 311
-1,38














ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA
55 670
83,92
58 109
79,15
69 464
73,22
Rezerwy na zobowiązania
48
0,07
1 806
2,46
171
0,18
Zobowiązania długoterminowe
14 149
21,33
17 160
23,37
20 435
21,54
Zobowiązania krótkoterminowe
38 219
57,62
34 953
47,61
42 659
44,96
Rozliczenia międzyokresowe
3 254
4,91
4 190
5,71
6 199
6,53







Suma pasywów
66 335
100,00
73 413
100,00
94 872
100,00


2.Skonsolidowany rachunek zysków i strat

w tys. zł.







SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 
półrocze / 2005
% przychodów ze sprzedaży
półrocze / 2004
% przychodów ze sprzedaży
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:
8 437
100,00
60 458
100,00
  - od jednostek powiązanych




      1. Przychody netto ze sprzedaży produktów
7 351
87,13
53 684
88,80
      2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów
1 086
12,87
6 774
11,20
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:
8 119
96,23
50 779
83,99
  - od jednostek powiązanych




      1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów
7 001
82,98
45 172
74,72
      2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów
1 118
13,25
5 607
9,27
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II)
318
3,77
9 679
16,01
IV. Koszty sprzedaży
877
10,39
3 541
5,86
V. Koszty ogólnego zarządu
1 320
15,65
5 834
9,65
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)
-1 879
-22,27
304
0,50
VII. Pozostałe przychody operacyjne
1 932
22,90
1 999
3,31
 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
285
3,38
124
0,21
 2. Dotacje




 3. Inne przychody operacyjne
1 647
19,52
1 875
3,10
VIII. Pozostałe koszty operacyjne
2 608
30,91
1 799
2,98
 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych


3
0,00
 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
2 458
29,13
863
1,43
 3. Inne koszty operacyjne
150
1,78
933
1,54
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)
-2 555
-30,28
504
0,83
X. Przychody finansowe
582
6,90
105
0,17
  1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:




  - od jednostek powiązanych




  2. Odsetki, w tym:
111
1,32
91
0,15
  - od jednostek powiązanych




  3. Zysk ze zbycia inwestycji
462
5,48


  4. Aktualizacja wartości inwestycji




  5. Inne 
9
0,11
14
0,02
XI. Koszty finansowe
1 075
12,74
1 914
3,17
  1. Odsetki, w tym:
868
10,29
1 359
2,25
  - dla jednostek powiązanych




  2. Strata ze zbycia inwestycji




  3. Aktualizacja wartości inwestycji




  4. Inne 
207
2,45
555
0,92
XII. Zysk (strata) na sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych
0

0

XIII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+X-XI+/-XII)
-3 048
-36,13
-1 305
-2,16
XIV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIV.1. - XIV.2.)
-4
-0,05
1 379
2,28
      1. Zyski nadzwyczajne
10
0,12
1 379
2,28
      2. Straty nadzwyczajne
14
0,17


XV. Odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych


987
1,63
XVI. Odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych




XVII. Zysk (strata) brutto (XIII +/- XIV - XV + XVI)
-3 052
-36,17
-913
-1,51
XV. Podatek dochodowy
-33
-0,39
-33
-0,05
  a) część bieżąca




  b) część odroczona
-33
-0,39
-33
-0,05
XIX. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
-

-

XX. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek powiązanych wycenianych metodą praw własności


XXI. Zyski (straty) mniejszości
-16
-0,19
431
0,71
XXII. Zysk (strata) netto (XVII - XVIII - XIX +/- XX +/- XXI)
-3 003
-35,59
-1 311
-2,17
file_0.xls
Arkusz1

				Wybrane wskaźniki finansowe														VI/2005		VI/2004

		1.		Rentowność sprzedaży netto

				zysk netto x 100%														-35.6		-2.2

				przychody netto ze sprzedaży

		2.		Szybkość obrotu należnościami

				należności z tytułu dostaw i usług x 180														306 dni		80 dni

				koszt sprzedaży produktów i towarów

		3.		Szybkość spłaty zobowiązań

				zobowiązania z tytułu dostaw i usług x 180														454 dni		96 dni

				koszt sprzedaży produktów i towarów

		4.		Szybkość obrotu zapasami w dniach

				zapasy x 180														126 dni		48 dni

				koszt sprzedaży produktów i towarów

		5.		Stopa zadłużenia

				zobowiązania , rezerwy na zobowiązania i kapitały mniejszości x 100%														521%		275%

				kapitały własne

		6.		Wskażnik płynności bieżącej

				aktywa obrotowe														0.6		1.1

				zobowiązania krótkoterminowe

		7.		Rentowność kapitału własnego

				zysk netto x 100%														-22%		-4.90%

				kapitał własny ( bez wyniku roku bieżącego)
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Wybrane wskaźniki finansowe

VI/2005

VI/2004

1.

Rentowność sprzedaży netto

zysk netto x 100%

przychody netto ze sprzedaży

2.

Szybkość obrotu należnościami

należności z tytułu dostaw i usług x 180

koszt sprzedaży produktów i towarów

3.

Szybkość spłaty zobowiązań

zobowiązania z tytułu dostaw i usług x 180

koszt sprzedaży produktów i towarów

4.

Szybkość obrotu zapasami w dniach

zapasy x 180

koszt sprzedaży produktów i towarów

5.

Stopa zadłużenia

zobowiązania , rezerwy na zobowiązania i kapitały mniejszości x 100%

kapitały własne

6.

Wskażnik płynności bieżącej

aktywa obrotowe

zobowiązania krótkoterminowe

7.

Rentowność kapitału własnego

zysk netto x 100%

kapitał własny ( bez wyniku roku bieżącego)

-35,6

306 dni

-2,2

80 dni

454 dni

96 dni

126 dni

48 dni

-22%

-4,90%

521%

275%

0,6

1,1




Biegły rewident nie przeprowadza interpretacji wybranych wskaźników finansowych ze względu na bardzo niekorzystne ich ukształtowanie, wynikające ze sposobu przeprowadzenia połaczenia z Intur KFS Sp. z o.o.
Szczegółowe wyjaśnienia Spółka zamieściła w informacjach dodatkowych
Po 30.06.2005 Spółka Tras Tychy S.A. zmieniła nazwę na Tras-Intur S.A. oraz przeniosła Siedzibę ze Skawiny do Inowrocławia. 



       IV.   CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA RAPORTU.

1 Jednostki objęte konsolidacją i przyjęte metody   konsolidacji 

    TRAS TYCHY S.A. w Skawinie – Spółka dominująca 
     MONTO TRAS Spółka z o.o. w Dąbrowie Górniczej – Spółka zależna – sprawozdanie finansowe sporządzone na dzień 30.06.2005 r. zostało objęte metodą konsolidacji pełnej.
Na dzień 30.06.2005 r. nie zostało objęte konsolidacją pełną INTUR KONSTRUKCJE FASADY Spółka z o.o. Inowrocław z tytułu przejęcia przez TRAS TYCHY S.A. w Skawinie. 

2 Zasady sporządzenia skonsolidowanego     sprawozdania finansowego.

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej TRAS TYCHY S.A. w Skawinie za                I półrocze 2005 r. zostało sporządzone w oparciu o Międzynarodowe Standardy Rachunkowości , Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej oraz związane z nimi interpretacje ogłoszone w formie rozporządzeń wykonawczych Komisji Europejskiej,, jak również z wymogami określonymi w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. 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 I półrocze 2005 r. grupy kapitałowej TRAS TYCHY S.A. zostało sporządzone za ten sam okres obrachunkowy:


	jednostki dominującej,

jednostki zależnej
     wchodzących w skład grupy kapitałowej na dzień           bilansowy i zostało zestawione w taki sposób, jakby grupa stanowiła jedną jednostkę.
     Jednostka dominująca i jednostka od niej zależna skonsolidowane zostały metodą pełną.
Podstawę sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego stanowiła dokumentacja konsolidacyjna, obejmująca między innymi:
	sprawozdanie finansowe jednostek objętych konsolidacją,
	ustalenie kapitałów własnych udziałowców mniejszościowych,

ustalenie wyłączeń.

               3.  Metoda konsolidacji

     Przy sporządzaniu skonsolidowanego sprawozdania  finansowego grupy kapitałowej TRAS TYCHY S.A. posługiwano się metodą pełną odnośnie zależnej podmiotu podporządkowanego.
    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 jednostki zależnej i jednostki dominującej w pełnej wysokości.
    Po zsumowaniu dokonano korekt i wyłączeń konsolidacyjnych. 


4 Metody konsolidacji kapitałów i ustalenie 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  10.665.175,67  zł    tj. 10 665  w tys. zł.
Wyliczenie kapitału własnego udziałowca mniejszościowego w jednostce zależnej objętej skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym dokonano na podstawie udziału we własności jednostki zależnej według stanu na dzień bilansowy. Kapitały mniejszości ujęte w kapitale zapasowym spółki wynoszą –15.578,87 zł    tj. –16 tys. zł.

               5.  Wyłączenie 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 jednostki zależnej. Dokonano następujących wyłączeń konsolidacyjnych dotyczących rozrachunków wewnątrz grupy kapitałowej:

Aktywa obrotowe....0...........................
Zobowiązania .......2.346,75 zł.............

Dane stanowiące podstawę do wyłączeń uzyskano z ksiąg rachunkowych jednostki dominującej i uzgodniono               z informacjami uzyskanymi od jednostki zależnej.
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 jednostki zależnej oraz dokonanie korekt konsolidacyjnych.

Wyłączenie obrotów wewnętrznych

Dokonano wyłączeń konsolidacyjnych dotyczących sprzedaży i jej kosztów sprzedaży. 

Wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania  finansowego

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


Biegły rewident
Nazwisko i imię :  Grabowska  Marianna
Nr ewidencyjny 1054/5441
...............................................
Inowrocław, dnia 04 kwietnia  2006 roku


