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I. CZĘŚĆ OGÓLNA 

A. DANE IDENTYFIKUJĄCE BADANĄ JEDNOSTKĘ 

NAZWA TRANS UNIVERSAL POLAND S.A. 

SIEDZIBA / ADRES ZARZĄDU ul. Przejazdowa 17, 05-800 Pruszków 

TELEFON  022 738 01 09 

FAX  022 738 01 90 

POCZTA ELEKTRONICZNA tup@tup.com.pl 

ADRES WWW www.tup.com.pl  

FORMA PRAWNA  Spółka Akcyjna 

SĄD REJONOWY (REJESTR KRS) 

Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w 
Warszawie, XXI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 
Sądowego 

DATA WPISU 
I NUMER REJESTRU  

dnia: 24 luty 2003 
numer: 0000149976 

PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI 
WEDŁUG EKD Towarowy Transport Drogowy 

REGON  012835824 

NIP  527-01-02-948 

KAPITAŁ PODSTAWOWY 
w tym udziałowcy (akcjonariusze) 
powyŜej 5% głosów 
Eagle International Trading Ltd  
– 93,74% głosów na WZA 

8 335 tys. zł  
Dnia 5.11.2004 nowa emisja akcji C objęta w całości przez 
dotychczasowego większościowego akcjonariusza  
Eagle International Trading Ltd 

KAPITAŁ WŁASNY 3 225 tys. zł 

WŁADZE JEDNOSTKI Zgromadzenie Wspólników, Walne Zgromadzenie 
Rada Nadzorcza 
Zarząd  
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1. Przedmiot działania Jednostki 

1.1. Wykonywany w badanym okresie, zgodny z rejestrem: 

1.1.1. towarowy transport drogowy, 

1.1.2. obsługa i naprawa pojazdów mechanicznych, 

1.1.3. przeładunek towarów. 

1.2. Nie stwierdziliśmy działalności nie zgłoszonej do rejestru. 

2. Kierownictwo Jednostki 

Na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego Zarząd Jednostki stanowili: 

Robert Moritz – Prezes Zarządu, 

3. Zmiany w składzie Zarządu w okresie badanym oraz w okresie od dnia bilansowego do 
dnia sporządzenia sprawozdania finansowego 

3.1. Dnia 27.01.2004 roku  

3.1.1. powołanie; 

Wojciecha Sienickiego – na funkcję członka Zarządu 

Lecha Sławomira Jankowskiego –na funkcję członka Zarządu 

3.2. Dnia 01.06.2004 roku 

3.2.1. powołanie; 

Aleksandry Małgorzaty Antoniuk – na funkcję Prezesa Zarządu 

3.2.2. odwołanie; 

Lecha Sławomira Jankowskiego –z funkcji członka Zarządu 

Pawła Kisiela – z funkcji Prezesa Zarządu, funkcja pełniona członek Zarządu 

3.3. Dnia 03.11.2004 roku 

3.3.1. powołanie; 

Nielsa Jeppensena – na funkcję członka Zarządu 

Witolda Wacława Rutkowskiego - na funkcję członka Zarządu 

3.3.2. odwołanie; 

Wojciecha Sienickiego – z funkcji członka Zarządu 

3.4. Dnia 09.02.2005 roku 

3.4.1. powołanie; 
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Roberta Jacka Moritza - na funkcję Prezesa Zarządu 

3.4.2. odwołanie; 

Aleksandry Małgorzaty Antoniuk – z funkcji Prezesa Zarządu 

Nielsa Jeppensena – z funkcji członka Zarządu 

Witolda Wacława Rutkowskiego - z funkcji członka Zarządu 

Pawła Kisiela – z funkcji członka Zarządu 

B. DANE IDENTYFIKUJĄCE BIEGŁEGO REWIDENTA 

1. Firma HLB Frąckowiak i Wspólnicy Sp. z o.o. została wybrana do przeprowadzenia 
badania sprawozdania finansowego przez Radę Nadzorczą TRANS UNIVERSAL 
POLAND S.A., uchwała 10/03 z dnia 2 grudnia 2003 roku (zgodnie z art. 66 ust. 4 Ustawy 
o rachunkowości). 

2. Ten raport przygotowaliśmy na zlecenie TRANS UNIVERSAL POLAND S.A. zgodnie z 
Umową nr 327/10 z dnia 16 stycznia 2004 roku zawartą pomiędzy wymienionym 
podmiotem a HLB Frąckowiak i Wspólnicy Sp. z o.o. w Poznaniu (kod pocztowy: 61-
831) przy Placu Wiosny Ludów 2 (nr 238 na liście podmiotów uprawnionych do badania 
sprawozdań finansowych). W imieniu podmiotu uprawnionego badaniem 
sprawozdania finansowego kierował biegły rewident Jan Letkiewicz nr 9530/7106 

3. HLB Frąckowiak i Wspólnicy Sp. z o.o. oraz biegły rewident kierujący badaniem 
spełniają wymogi, określone w art. 66 ust. 2 i 3 Ustawy o rachunkowości, dotyczące 
bezstronności i niezaleŜności od badanej Jednostki. 

 

C. PODSTAWA PRAWNA PRZEPROWADZONEGO BADANIA 

Badanie sprawozdania finansowego przeprowadziliśmy w oparciu o: 

1. przepisy Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. 
z 2002 roku nr 76, poz. 694 z późniejszymi zmianami), 

2. normy wykonywania zawodu biegłego rewidenta uchwalone przez Krajową Radę 
Biegłych Rewidentów. 
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D. ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI I CEL BADANIA 

3. Celem naszego badania było wyraŜenie pisemnej opinii wraz z raportem, czy sprawozdanie 
finansowe jest prawidłowe oraz rzetelnie i jasno przedstawia sytuację majątkową 
i finansową, jak teŜ wynik finansowy badanej jednostki. 

4. Sprawozdanie finansowe zostało podpisane przez wszystkich członków Zarządu 
Jednostki. Oznacza to, Ŝe Zarząd wziął odpowiedzialność za prawidłowość 
rachunkowości, jak równieŜ za stwierdzenie, Ŝe Jednostka w sposób prawidłowy 
stosowała zasady rachunkowości, zapewniając rzetelne i jasne przedstawienie sytuacji 
majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego. Obowiązek podpisania 
sprawozdania finansowego przez wszystkich członków Zarządu wynika z przepisów 
Ustawy o rachunkowości. 

5. Zarząd Spółki złoŜył oświadczenie o kompletności, rzetelności i prawidłowości 
sprawozdania finansowego przedłoŜonego do badania oraz, iŜ pomiędzy dniem 
bilansowym a dniem zakończenia badania nie wystąpiły zdarzenia, które mogłyby 
wpływać istotnie na sytuację finansową i majątkową Spółki, a które nie zostały ujęte w 
zbadanym sprawozdaniu finansowym. 

6. Zarząd badanej Jednostki udostępnił nam Ŝądane w czasie badania dane, informacje, 
wyjaśnienia i oświadczenia niezbędne do wydania opinii o zbadanym sprawozdaniu 
finansowym. 

 

7. W badaniu poszczególnych pozycji sprawozdania finansowego i ksiąg rachunkowych 
posłuŜyliśmy się próbkami rewizyjnymi, na podstawie których wnioskowaliśmy 
o poprawności badanych pozycji. Badanie ograniczone do wybranych prób 
zastosowaliśmy równieŜ w odniesieniu do rozrachunków z budŜetami, w związku 
z czym mogą wystąpić róŜnice pomiędzy naszymi ustaleniami a wynikami 
ewentualnych kontroli przeprowadzonych metodą pełną. 

8. Nie stanowiło przedmiotu naszego badania ustalenie i wyjaśnienie zdarzeń, które mogły 
stanowić podstawę do wszczęcia postępowania karnego przez powołane do tego 
organy. Przedmiotem badania nie były równieŜ inne nieprawidłowości, które mogły 
wystąpić poza systemem rachunkowości badanej Jednostki.  

9. W trakcie badania nie stwierdziliśmy zjawisk wskazujących na naruszenie prawa 
w systemie rachunkowości. 
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E. INFORMACJA O SPRAWOZDANIU FINANSOWYM ZA ROK POPRZEDNI 

1. Podstawą otwarcia ksiąg rachunkowych za badany rok było sprawozdanie finansowe 
Jednostki za rok obrotowy 2003. 

1.1. Sprawozdanie finansowe było badane przez biegłego rewidenta. Badaniem 
kierował biegły rewident Jan Letkiewicz nr 9530/7106 działający w imieniu HLB 
Frąckowiak i Wspólnicy Sp. z o.o. w Poznaniu. 

1.2. O sprawozdaniu finansowym biegły rewident wydał opinię z zastrzeŜeniem: 

W dniu bilansowym Spółka była stroną umów leasingu zawartych przed rokiem 2002. Umowy te 

spełniają warunki określone w art. 3 ust. 4 ustawy o rachunkowości w brzmieniu obowiązującym 

od dnia 1 stycznia 2002 roku, i – zgodnie z dyspozycją wskazanego przepisu, środki trwałe będące 

ich przedmiotem winny być ujawnione w sprawozdaniu finansowym korzystającego. Spółka 

wykazała środki trwałe będące przedmiotem tych umów w ewidencji pozabilansowej, kierując się 

planami zarządu, zmierzającymi do zakończenia tych umów leasingu poprzez przeniesienie praw 

i obowiązków z nich wynikających na CJ International Sp. z o.o. w ciągu pierwszego półrocza 

2004 roku. Wartość początkowa środków trwałych (środki transportu) wynikająca z zawartych 

umów, przeliczona według kursu walut z dnia przyjęcia środków trwałych do uŜywania, 

wynosiła 14.604.845,33 zł. Do dnia zakończenia badania sprawozdania finansowego przeniesiono 

prawa i obowiązku z umów leasingu, których przedmiotem były środki trwałe o łącznej wartości 

początkowej 6.493.899,16 zł. Ujawnienie w sprawozdaniu finansowym środków trwałych 

będących przedmiotem umów, z których prawa i obowiązki nie zostały jeszcze przeniesione do 

dnia zakończenia badania, a pozostały w niezmienionej formie prawnej lub zostały zakończone 

przez przedterminowy wykup, oznaczałoby zwiększenie wartości środków trwałych w 

sprawozdaniu sporządzonym na dzień 31.12.2003 roku o kwotę 5.190.981,35 zł, ujawnienie 

zobowiązań na kwotę 6.000.033,61 zł i zmniejszenie kapitałów własnych o kwotę 809.052,26 zł. 

Zarząd Spółki podjął działania zmierzające do zakończenia wszystkich umów leasingu zawartych 

przed rokiem 2002 do końca maja 2004 roku. 

Dodatkowo zamieszczono uwagę objaśniającą następującej treści: 

Spółka nie dochowała wymogów wynikających z art. 397 Kodeksu Spółek Handlowych, co do 

wysokości kapitału własnego. W związku z tym istnieje konieczność podjęcia przez zgromadzenie 

właścicieli decyzji o dalszym istnieniu spółki. Sprawozdanie finansowe nie zawiera korekt, które 

naleŜałoby wprowadzić, gdyby załoŜenie kontynuacji działalności finansowej nie było zasadne. 

Zarząd Spółki, w punkcie „Pokrycie straty za 2003 rok” sprawozdania z działalności emitenta, 

wskazał przesłanki, którymi kierował się, uznając załoŜenie kontynuacji działalności Spółki za 

uzasadnione. 
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1.3. Sprawozdanie finansowe zostało zatwierdzone przez Walne Zgromadzenie 
Akcjonariuszy Trans Universal Poland S.A. w dniu 30 czerwca 2004 roku – 
Uchwała nr 2. 

1.4. Wynik finansowy z lat ubiegłych został rozliczony w księgach rachunkowych 
zgodnie z decyzjami uprawnionych organów. 

2. Sprawozdanie finansowe sporządzone na dzień 31.12.2004 roku badana Jednostka 
złoŜyła 

2.1. w Sądzie Rejonowym w Warszawie dnia 03.08.2004 , 

2.2. ogłoszono w Monitorze Polskim B Numer 1319 dnia 31.11.2004. 

 

F. INFORMACJA O BADANYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM 

1. Sporządzone przez Jednostkę sprawozdanie finansowe podlegające badaniu obejmuje: 

1.1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego, 

1.2. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2004 roku, który po stronie aktywów 
i pasywów wykazuje sumę 24 521 tys. zł (słownie złotych: dwadzieścia cztery 
miliony pięćset dwadzieścia jeden tysięcy złotych), 

1.3. rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2004 roku do 31 grudnia 2004 roku 
wykazujący zysk netto 869 tys. zł (słownie złotych: osiemset sześćdziesiąt 
dziewięć tysięcy złotych), 

1.4. zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym, wykazujące wzrost kapitału 
własnego w okresie od 1 stycznia 2004 roku do 31 grudnia 2004 roku o kwotę  
5 542 tys. zł (słownie złotych: pięć milionów pięćset czterdzieści dwa tysiące 
złotych), 

1.5. rachunek przepływów pienięŜnych wykazujący zmniejszenie stanu środków 
pienięŜnych w okresie od 1 stycznia 2004 roku do 31 grudnia 2004 roku o kwotę  
78 tys. zł (słownie złotych: siedemdziesiąt osiem tysięcy złotych), 

1.6. dodatkowe informacje i objaśnienia. 

2. Jednostka sporządziła sprawozdanie z działalności w roku obrotowym, które dołączyła 
do sprawozdania finansowego.  
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II. ANALIZA SYTUACJI FINANSOWEJ 

A. RENTOWNOŚĆ 

1. Wskaźniki rentowności i zyskowności - obrazują relacje wyników finansowych 
osiąganych  
przez jednostkę do róŜnych kategorii ekonomicznych. Są one podstawowymi 
miernikami informującymi o szybkości zwrotu majątku i kapitału własnego. 

 
Wartość wskaźnika 

 Wskaźnik 
Formuła 

 obliczeniowa 
Wartość 
poŜądana 2004 2003 2002 

Zyskowność sprzedaŜy 
zysk (strata) ze sprzedaŜy / przychody 

netto ze sprzedaŜy 
max -4,9%  -20,6%  -14,5%  

Zyskowność brutto 
sprzedaŜy 

zysk (strata) brutto / przychody netto 
ze sprzedaŜy 

max 2,8%  -19,1%  -16,6%  

Zyskowność całkowita 
brutto sprzedaŜy 

zysk (strata) brutto / (przychody netto  
ze sprzedaŜy + pozost. przych. oper. 
+ przych. finans. + zyski nadzw.) 

max 2,5%  -17,5%  -15,6%  

Zyskowność netto 
sprzedaŜy 

zysk (strata) netto / przychody netto 
ze sprzedaŜy 

max 2,8%  -19,1%  -16,6%  

Rentowność kapitału 
własnego 

zysk (strata) netto / kapitał własny bez 
wyniku finansowego netto danego 

okresu 
max 36,9%  -195,9%  -65,7%  

Rentowność aktywów zysk (strata) netto / aktywa razem max 3,5%  -28,5%  -47,4%  

 
2. W analizowanym okresie Spółka prezentowała systematycznie ujemną wartość 

wskaźnika zyskowności sprzedaŜy, jednak zdecydowana poprawa relacji przychodowo-
kosztowej na poziomie działalności podstawowej pozwoliła na jego wzrost w 2004 o 
15,7 punktów procentowych. 

3. Pozytywny efekt działalności finansowej, wynikający z dodatniego salda z tytułu róŜnic 
kursowych, przyczynił się do osiągnięcia w ostatnim roku analizy dodatniego wyniku 
finansowego netto, a tym samym, do zdecydowanej poprawy wskaźników zyskowności 
pozostałych poziomów sprzedaŜy. 

3.1. W 2004 roku kaŜde 100 zł przychodu netto ze sprzedaŜy generowało 2,8 zł zysku 
netto. 

4. PodwyŜszenie kapitału własnego na drodze emisji akcji serii C oraz wypracowanie 
dodatniego wyniku finansowego w ostatnim okresie umoŜliwiło radykalną poprawę 
wskaźnika rentowności kapitału własnego. 
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B. PŁYNNOŚĆ FINANSOWA 

1. Wskaźniki płynności finansowej - słuŜą do oceny zdolności jednostki do terminowego 
regulowania bieŜących zobowiązań tj. zobowiązań o okresie spłaty nie przekraczającym 
jednego roku. 

1.1. JeŜeli wartości wskaźników obniŜają się do poziomu niŜszego aniŜeli wskazują na 
to normy, występuje ryzyko utraty przez jednostkę zdolności do terminowego 
regulowania zobowiązań. 

1.2. W przypadkach, gdy wskaźniki są zbyt wysokie, moŜe to świadczyć o zamroŜeniu 
środków obrotowych, które obniŜa moŜliwą do osiągnięcia zyskowność 
kapitałów. 

Wartość wskaźnika 
Wskaźnik 

Formuła 
obliczeniowa 

Wartość 
poŜądana 2004 2003 2002 

Płynność szybka 
(inwestycje krótkoterminowe + 
naleŜności krótkoterminowe*) / 
zobowiązania krótkoterminowe** 

0,8 - 1,0 0,67  0,66  0,89  

Płynność bieŜąca 
(aktywa obrotowe* – rozliczenia 

międzyokresowe krótkoterminowe )/ 
zobowiązania krótkoterminowe** 

1,6 - 2,0 0,67  0,69  0,93  

Pokrycie zobowiązań 
naleŜnościami 

naleŜności  handlowe / zobowiązania 
handlowe 

> 1,0 1,85  1,55  0,88  

Kapitał pracujący 
(w tys. zł) 

aktywa obrotowe – rozliczenia 
międzyokresowe krótkoterminowe -  

zobowiązania krótkoterminowe 
max (4,1)  (3,1) (0,5) 

Udział kapitału 
pracującego w całości 
aktywów 

kapitał pracujący / aktywa razem max -16,8%  -18,7%  -4,7%  

Szybkość realizacji 
naleŜności w dniach 

średni stan naleŜności z tytułu dostaw 
i usług / przychody netto ze sprzedaŜy 

x 360 
- 88  76  68  

Czas trwania zobowiązań  
w dniach 

średni stan zobowiązań z tytułu dostaw 
i usług / (koszty działalności operacyjnej 

– amortyzacja – koszty pracy) x 360 
- 43  44  49  

* bez naleŜności z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty powyŜej 12 miesięcy 

** bez zobowiązań z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności powyŜej 12 miesięcy 

 
2. W ostatnim okresie objętym analizą wartości wskaźników płynności uległy niewielkiej 

zmianie. 

2.1. Pozytywny wpływ wzrostu naleŜności krótkoterminowych wobec podmiotów 
zaleŜnych oraz zmniejszenia się zobowiązań krótkoterminowych wobec jednostki 
dominującej Eagle International Trading Ltd., został zniwelowany poprzez 
zwiększenie się zobowiązań finansowych wobec CJ International A/S. 

2.2. Jednakowa wartość wskaźnika płynności szybkiej oraz bieŜącej w 2004 
zdeterminowana jest brakiem zapasów oraz dominacją naleŜności 
krótkoterminowych w strukturze aktywów obrotowych (97,5%). 

3. Jedynie na koniec roku 2002 zobowiązania handlowe nie zostały w pełnie pokryte 
naleŜnościami z tytułu dostaw i usług.  
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4. W wyniku zapisu na akcje serii C w formie prywatnej subskrypcji, zostały potrącone 
zobowiązania krótkoterminowe Przedsiębiorstwa wobec podmiotu dominującego w 
wysokości 4.741,17 tys. zł. Jednak zakup udziałów w CJ International Ltd. Sp. z o.o. 
z odroczonym terminem płatności spowodował wzrost zobowiązań o krótkim terminie 
wymagalności wobec pozostałych jednostek o 24,9% w stosunku do roku poprzedniego. 
Zaowocowało to zmniejszeniem się kapitału pracującego Spółki oraz nieznacznym 
wzrostem jego udziału w całości aktywów. 

5. Z roku na rok wydłuŜał się o 13 dni czas pomiędzy spłatą przez Jednostkę zobowiązań,  
a realizacją swoich zobowiązań. W ostatnim roku bilansowym okres ten wyniósł 45 dni. 
Kontynuacja takiej tendencji moŜe być niekorzystne z punktu widzenia cyklu konwersji 
gotówki. 

C. SPRAWNOŚĆ WYKORZYSTANIA ZASOBÓW 

1. Wskaźniki sprawności wykorzystania zasobów - wskazują na efektywność zarządzania 
poszczególnymi składnikami aktywów jednostki. 

1.1. Wskaźnik obrotu aktywów oraz rzeczowych aktywów trwałych określają zdolność 
majątku przedsiębiorstwa do generowania przychodów ze sprzedaŜy. 

1.2. Wskaźniki rotacji zapasów określają długość trwania przeciętnego cyklu ich 
obrotu (w dniach). Im krótszy cykl tym sprawniejsze gospodarowanie majątkiem. 

 
Wartość wskaźnika 

Wskaźnik 
Formuła 

obliczeniowa 
Wartość 
poŜądana 2004 2003 2002 

Wskaźnik obrotu aktywów 
przychody netto ze sprzedaŜy / aktywa 

razem 
max 1,26  1,50  2,85  

Wskaźnik obrotu rzeczowych 
aktywów trwałych  

przychody netto ze sprzedaŜy / 
rzeczowe aktywa trwałe 

max 43,98  12,86  9,60  

Rotacja zapasów materiałów  
w dniach 

średni zapas materiałów / koszty 
zuŜycia materiałów x 360 

min 31  10  13  

Rotacja zapasów towarów  
w dniach 

średni zapas towarów / wartość 
sprzedanych towarów x 360 

min 17  -    -    

Przychodowość pracownika  
(w tys. zł) 

przychody netto ze sprzedaŜy / średnia 
liczba zatrudnionych 

max 0,4  0,2  0,2  

 
 
2. W latach 2002-2004 systematycznie pogarszała się zdolność do efektywnego 

wykorzystywania aktywów mierzona ich obrotowością. 

2.1. Na przestrzeni analizowanego okresu silnie zwiększała się suma bilansowa, 
jednak wzrost ten związany był z zakupem udziałów w innych podmiotach oraz 
powiększaniem się naleŜności krótkoterminowych od podmiotów zaleŜnych.  

3. Znaczna redukcja rzeczowych aktywów trwałych, głównie w obrębie sprzedaŜy 
środków transportu do spółek podległych, spowodowała ponad trzykrotny wzrost 
wskaźnika obrotowości rzeczowych aktywów trwałych. 
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4. W ostatnim roku o 93% podwyŜszyła się wydajność pracy mierzona przychodem 
przypadającym  
na pracownika zatrudnionego na pełnym etacie.  

4.1. Prawie dwukrotnemu wzrostowi przychodowości pracownika towarzyszyła 
redukcja zatrudnienia o ponad 46%. 

D. FINANSOWANIE DZIAŁALNOŚCI 

1. Wskaźniki finansowania działalności - mają na celu ocenę stopnia zadłuŜenia i 
moŜliwości jego obsługi przez jednostkę oraz ocenę skali ryzyka związanego ze 
strukturą pasywów 

1.1. Współczynnik zadłuŜenia określa udział w kapitale całkowitym wszystkich 
kapitałów obcych finansujących aktywa jednostki. Dopuszczalne zadłuŜenie firmy 
jest uzaleŜnione od charakteru i typu działalności. Jako prawidłowy moŜna uznać 
wskaźnik oscylujący wokół poziomu 30% - 50%. 

1.2. Wskaźnik pokrycia aktywów trwałych kapitałem stałym powinien przekraczać 
wartość 1,0, co oznacza, Ŝe dla naleŜytego zabezpieczenia bieŜącego 
funkcjonowania firmy, wartość aktywów trwałych powinna w całości znaleźć 
pokrycie w kapitałach stałych tj. kapitałach będących w dyspozycji jednostki przez 
ponad 1 rok (kapitał stały jest sumą kapitału własnego oraz zobowiązań 
długoterminowych). 

 
Wartość wskaźnika 

Wskaźnik 
Formuła 

obliczeniowa 
Wartość 
 poŜądana 2004 2003 2002 

Współczynnik 
zadłuŜenia 

kapitały obce /kapitały ogółem 30%-50% 86,8%  114,0%  75,3%  

Pokrycie zadłuŜenia 
kapitałem własnym 

kapitał własny / kapitały obce > 1,0 0,15  (0,12) 0,33  

Pokrycie aktywów 
trwałych kapitałem 
długoterminowym 

(kapitał własny + zobowiązania 
długoterminowe + rezerwy 

długoterminowe + rozliczenia 
międzyokresowe długoterminowe) / 

aktywa trwałe 

> 1,0 0,74  0,66  0,82  

Trwałość struktury 
finansowania 

(kapitał własny + zobowiązania 
długoterminowe + rezerwy 

długoterminowe + rozliczenia 
międzyokresowe długoterminowe) / 

kapitały ogółem 

max 48,9%  37,9%  24,9%  

 
 
 
2. W latach objętych analizą kumulująca się strata netto z lat poprzednich wywierała silny 

wpływ  
na strukturę kapitału własnego i jego rolę w finansowaniu działalności Spółki.  
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2.1. Potrącenie zobowiązań o krótkim terminie wymagalności przez Eagle 
International Trading Ltd. w związku z objęciem emisji akcji serii C pozwoliło 
zarówno zwiększyć udział kapitału własnego w strukturze pasywów jak i kapitału 
długoterminowego w strukturze źródeł finansowania majątku. 

3. Wzrost trwałości struktury finansowania Spółki pozwolił zmniejszyć ryzyko utraty 
płynności finansowej w dłuŜszym okresie. 

 

E. OCENA ZASADNOŚCI ZAŁOśENIA KONTYNUACJI DZIAŁALNOŚCI 

W wyniku przeprowadzonego badania stwierdziliśmy znaczne ograniczenie zakresu 
podstawowej działalności Spółki. Zarząd poczynił kroki w kierunku zmiany profilu 
działalności z transportowej na działalność w zakresie zarządzania przedsiębiorstwami. 
Informacje te zostały zawarte w sprawozdaniu z działalności Spółki oraz w informacji 
dodatkowej. PowyŜsze kwestie mogą wskazywać na wątpliwości, co do moŜliwości 
kontynuowania działalności gospodarczej przez Spółkę w niezmienionym istotnie zakresie. 
ZłoŜoność procesu reorganizacji, jak równieŜ brak planów finansowych Spółki nie pozwala 
w chwili obecnej na oszacowanie materialnych skutków całego przedsięwzięcia. 

Spółka nie dochowała wymogów wynikających z art. 397 Kodeksu Spółek Handlowych, co 
do wysokości kapitału własnego. W związku z tym istnieje konieczność podjęcia przez 
zgromadzenie właścicieli decyzji o dalszym istnieniu Spółki. 
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III. CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA 

A. OCENA SYSTEMU I PRZYJĘTYCH ZASAD RACHUNKOWOŚCI 

1. Jednostka prowadzi księgi rachunkowe i sporządza sprawozdanie finansowe w oparciu 
o dokumentację opisującą przyjęte przez nią zasady (politykę) rachunkowości 
zatwierdzoną przez Prezesa Zarządu Spółki, wprowadzoną w Ŝycie dnia 12 lipca 2003 
roku ze skutkiem od dnia 1 stycznia 2003 roku na podstawie Zarządzenia. 

2. Badanie kompletności wyŜej wymienionej dokumentacji wykazało, Ŝe jest ona aktualna 
i spełnia wymogi określone przepisami Ustawy o rachunkowości. 

3. Stosowane w badanej Jednostce księgi rachunkowe prowadzone są techniką ręczną w 
zakresie ewidencji analitycznej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i 
prawnych. 

4. Stosowane w badanej Jednostce księgi rachunkowe prowadzone są techniką 
komputerową w zakresie: 

4.1. SIMPLE BUSINESS FK, autorstwa firmy Simple S.A. 

4.2. MAG SIMPLE do ewidencji zapasów, 

4.3. KASA SIMPLE do ewidencji operacji kasowych, 

4.4. KALI do ewidencji płac. 

5. Udokumentowanie operacji gospodarczych, księgi rachunkowe oraz powiązanie 
zapisów księgowych z dokumentami i sprawozdaniem finansowym spełniają wymogi 
Ustawy o rachunkowości. 

6. Na podstawie badanych dokumentów stwierdziliśmy, Ŝe księgi rachunkowe 
prowadzone są w istotnych aspektach rzetelnie, bezbłędnie, sprawdzalnie i bieŜąco. 

7. Księgi rachunkowe i sprawozdania finansowe są przechowywane w naleŜyty sposób 
i chronione przed niedozwolonymi zmianami, uszkodzeniem lub zniszczeniem. 
Stosowane są takŜe zabezpieczenia danych i systemów ich przetwarzania za pomocą 
komputera, które chronią zbiory danych przed nieupowaŜnionym dostępem lub 
zniszczeniem. 
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8. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów zostały opisane we wstępie do 
sprawozdania finansowego. Są one zgodne z wymogami określonymi w przepisach 
Ustawy o rachunkowości oraz wydanych na jej podstawie przepisach. 

9. Księgi rachunkowe zostały prawidłowo otwarte. Zasady rachunkowości stosowane są 
z zachowaniem zasady ciągłości.  

10. Zarząd badanej jednostki zapewnił porównywalność danych finansowych 
zaprezentowanych w sprawozdaniach finansowych za wszystkie prezentowane lata 
obrotowe. 

11. Jednostka w roku obrotowym przeprowadziła inwentaryzację roczną zgodnie 
z zasadami określonymi w Ustawie o rachunkowości. Wyniki inwentaryzacji zostały 
ujęte w księgach rachunkowych roku obrotowego. 

B. OGÓLNA OCENA I CHARAKTERYSTYKA GŁÓWNYCH POZYCJI BILANSU  
I RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT 

1. Pozycje wykazane w bilansie sporządzonym na dzień 31.12.2004 roku są zgodne 
z ewidencją i zostały prawidłowo zakwalifikowane i przedstawione. 

2. Wykazane w bilansie salda – na podstawie przeprowadzonych w duŜej mierze 
w sposób wyrywkowy badań – oceniliśmy jako realne. 

3. Przychody i związane z nimi koszty zostały ujęte w księgach rachunkowych 
z uwzględnieniem zasady memoriału i współmierności. Forma prezentacji przychodów 
i kosztów w sprawozdaniu finansowym jest zgodna z zasadami ustalonymi w Ustawie 
o rachunkowości. 
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4. Charakterystyka liczbowa głównych grup pozycji bilansu i rachunku zysków i strat 

4.1. Bilans 

(dynamika – rok poprzedni = 100) 

31.12.2004 31.12.2003 
AKTYWA 

tys. zł struktura % tys. zł struktura % 
Dynamika % 

A. AKTYWA TRWAŁE 16 243 66,2% 9 517 57,3% 170,7% 

1. Wartości niematerialne i prawne 12 0,0% 12 0,1% 100,0% 

2. Rzeczowe aktywa trwałe 700 2,9% 1931 11,6% 36,3% 

3. NaleŜności długoterminowe 0 0,0% 0 0,0%           - 

4. Inwestycje długoterminowe 14983 61,1% 7403 44,6% 202,4% 
5. Długoterminowe rozliczenia 
międzyokresowe 548 2,2% 171 1,0% 320,6% 

B. AKTYWA OBROTOWE 8 277 33,8% 7 080 42,7% 116,9% 

1. Zapasy 0 0,0% 236 1,4% 0,0% 

2. NaleŜności krótkoterminowe 8066 32,9% 6312 38,0% 127,8% 

3. Inwestycje krótkoterminowe 172 0,7% 250 1,5% 68,8% 
4. Krótkoterminowe rozliczenia 
międzyokresowe 39 0,2% 282 1,7% 13,8% 

AKTYWA OGÓŁEM: 24 521 100,0% 16 596 100,0% 147,7% 
      

31.12.2004 31.12.2003 
PASYWA 

tys. zł struktura % tys. zł struktura % 
Dynamika % 

A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY 3 225 13,2% -2 317 -14,0% -139,2% 

B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY 21 296 86,8% 18 913 114,0% 112,6% 

1. Rezerwy na zobowiązania 565 2,3% 421 2,5% 134,0% 

2. Zobowiązania długoterminowe 8 203 59,8% 8 413 50,7% 174,4% 

3. Zobowiązania krótkoterminowe 12 362 24,0% 9 898 59,6% 59,5% 

4. Rozliczenia miedzyokresowe 166 0,7% 181 1,1% 92,0% 

PASYWA OGÓŁEM: 24 521 100,0% 16 596 100,0% 147,7% 
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4.2. Rachunek zysków i strat 

 
01.01. - 31.12.2004 01.01. - 31.12.2003 

Przychody i koszty 
 tys. zł struktura %  tys. zł struktura % 

Dynamika % 

  1. Przychody netto ze sprzedaŜy  30 785 100,0% 24 829 100,0% 124,0% 

  2. Koszty działalności operacyjnej 32 301 104,9% 29 948 120,6% 107,9% 

  3. Zysk/strata ze sprzedaŜy -1 517 -4,9% -5 119 -20,6% 29,6% 

  4. Pozostałe przychody operacyjne 1 000 3,2% 2 234 9,0% 44,7% 

  5. Pozostałe koszty operacyjne 596 1,9% 858 3,5% 69,5% 
  6. Zysk/strata z działalności 

operacyjnej -1 113 -3,6% -3 743 -15,1% 29,7% 

  7. Przychody finansowe 2 808 9,1% 17 0,1% 16517,6% 

  8. Koszty finansowe 826 2,7% 1 003 4,0% 82,4% 

      - w tym odsetki 848 2,8% 366 1,5% 231,7% 
  9. Zysk/strata z działalności 

gospodarczej 869 2,8% -4 729 -19,0% -18,4% 

10. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych 0 0,0% -4 0,0% 0,0% 

      - zyski nadzwyczajne 0 0,0% 0 0,0%           - 

      - straty nadzwyczajne 0 0,0% 4 0,0% 0,0% 

11. Zysk/strata brutto 869 2,8% -4 733 -19,1% -18,4% 

12. Podatek dochodowy 0 0,0% 0 0,0%           - 
13. Pozostałe obowiązkowe 

zmniejszenia 0 0,0% 0 0,0%           - 

14. Zysk/strata netto 869 2,8% -4 733 -19,1% -18,4% 

 

5. Charakterystyka wybranych pozycji sprawozdania finansowego 

5.1. Rzeczowe aktywa trwałe 

5.1.1. Rzeczowe aktywa trwałe stanowiły w dniu bilansowym 2,9% sumy 
bilansowej, a ich wartość obniŜyła się względem końca roku 2003 o  
kwotę 1 231 tys. zł. Spadek wartości środków trwałych spowodowany był 
przede wszystkim sprzedaŜą poszczególnych grup środków trwałych w 
wyniku planowanej zmiany profilu działalności Spółki 

5.1.2. W dniu bilansowym Spółka była stroną umów leasingu zawartych przed 
rokiem 2002. Umowy te spełniają warunki określone w art. 3 ust. 4 ustawy 
o rachunkowości w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2002 
roku, i – zgodnie z dyspozycją wskazanego przepisu, środki trwałe będące 
ich przedmiotem winny być ujawnione w sprawozdaniu finansowym 
korzystającego. Spółka wykazała środki trwałe będące przedmiotem tych 
umów w ewidencji pozabilansowej, kierując się planami zarządu, 
zmierzającymi do zakończenia tych umów leasingu poprzez przeniesienie 
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praw i obowiązków z nich wynikających na CJ International Sp. z o.o. w 
ciągu pierwszego półrocza 2005 roku. Wartość początkowa środków 
trwałych (środki transportu) wynikająca z zawartych umów, przeliczona 
według kursu walut z dnia przyjęcia środków trwałych do uŜywania, 
wynosiła 14 605 tys. zł. Do końca 2004 roku przeniesiono prawa i 
obowiązku z umów leasingu, których przedmiotem były środki trwałe o 
łącznej wartości początkowej 11 196 tys. zł. Nie dokonywaliśmy przeliczeń, 
pozwalających na określenie wartości bilansowej środków trwałych w 
leasingu oraz zobowiązań z tytułu zawartych umów leasingowych na 
dzień bilansowy.  

5.2. Inwestycje długoterminowe 

5.2.1. Inwestycje długoterminowe stanowiły w dniu bilansowym 61,1% sumy 
bilansowej, a ich wartość wrosła względem końca roku 2003 o  
kwotę 7 580 tys. zł.  

5.2.2. Na saldo inwestycji długoterminowych składała się wartość 80% udziałów 
w CJ International Ltd Sp. z o.o. w wysokości 14 459 tys. zł oraz wartość 
49% udziałów w spółce CJ Construction Sp. z o.o. w wysokości 414 tys. zł 

5.2.3.  Zwiększenie wartości inwestycji dotyczy realizacji części umowy zawartej 
w dniu 28 listopada 2003 roku. Na podstawie wspomnianej umowy 
zawartej pomiędzy Jednostką a CJ International A/S nastąpiło spełnienie 
paragrafu o warunkowym nabyciu udziałów. Zgodnie z zapisem Jednostka 
dostarczyła gwarancję bankową w dniu 5.02.2004 i w tym dniu weszła w 
posiadanie 40% udziałów  w spółce CJ International Ltd Sp. z o.o. 

5.2.4. W dniu 28 listopada 2003 roku Spółka podpisała umowę z pozostałymi 
czterema właścicielami posiadającymi po 5% udziałów w spółce CJ 
International Ltd. Sp. z o.o. Spółka zobowiązała się do nabycia wyŜej 
wymienionych udziałów, pod warunkiem wezwania przez którakolwiek 
ze stron odpowiednio do nabycia lub sprzedaŜy udziałów. Transakcja ta 
moŜe nastąpić do 30 czerwca 2007 roku. PowyŜsze udziały zostaną nabyte 
za łączną kwotę 712 tys. EUR. Wartość wykupu tych udziałów zostanie 
powiększona o odsetki naliczone od dnia zawarcia umowy do dnia zapłaty 
według indeksu EURIBOR 3M. 

5.3. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe  

5.3.1. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe obejmują wyłącznie wartość 
aktywów na odroczony podatek dochodowy utworzonych – zgodnie z 
zasadą ostroŜności – do wysokości nie przekraczającej wartości rezerw na 
odroczony podatek dochodowy. 
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5.4. NaleŜności krótkoterminowe 

5.4.1. NaleŜności z tytułu dostaw i usług w kwocie 7.440 tys. zł stanowiły na 
dzień bilansowy 30,3% majątku Spółki i 92,2% omawianej pozycji. 
NaleŜności od Jednostki  powiązanej CJ International Ltd Sp. z o.o. 
stanowią 85,5% salda. 

5.4.2. Saldo naleŜności zostało zinwentaryzowane w drodze potwierdzeń sald 
według stanu na 31.12.2004 roku 

5.4.3. Wartość naleŜności z tytułu dostaw i usług objętych na dzień 31.12.2004 
roku odpisem aktualizującym wynosiła 3 224 tys. zł.  

5.4.4. W okresie od 01.01.2004 roku do 31.12.2004 roku Spółka utworzyła odpisy 
aktualizujące wartość naleŜności na łączną kwotę 291 tys. zł. 

5.5. Kapitał własny 

5.5.1. W związku z faktem, Ŝe strata za rok 2003 przekroczyła sumę kapitału 
zapasowego i rezerwowego oraz jedną trzecią kapitału zakładowego, 
stosownie do art. 397 Kodeksu Spółek Handlowych, w dniu 30 czerwca 
2004 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki powzięło 
Uchwałę nr 4 o dalszym istnieniu spółki. Poniesioną w 2003 roku stratę 
netto w kwocie 4 732,8 tys zł. ZWZA postanowiło pokryć z zysków 
osiągniętych przez Spółkę w przyszłych latach. 

5.5.2. W październiku 2004 roku Jednostka przeprowadziła emisję akcji serii C w 
ilości 2.805.425 sztuk. Emisja została przeprowadzona poprzez 
podwyŜszenie kapitału akcyjnego w ramach kapitału docelowego, zgodnie 
ze statutem Spółki. Cała emisja, z wyłączeniem prawa poboru, została 
skierowana do inwestora kwalifikowanego – głównego akcjonariusza TUP 
S.A. firmy Eagle International Trading Ltd. Cena emisyjna wynosiła  
1,69 PLN. W wyniku emisji akcji kapitały własne Jednostki zwiększyły się 
kwotę 4 673,2 tys. zł. Zapłata za akcję została dokonana w wyniku umowy 
poprzez potrącenie zobowiązań TUP S.A. wobec Eagle International 
Trading Ltd. 

5.6. Zobowiązania długoterminowe 

5.6.1. Zobowiązania długoterminowe w 99,5% stanowiła udzielona Jednostce 
poŜyczka od podmiotu dominującego – Eagle International Trading Ltd. 
Na dzień bilansowy 31.12.2004 poŜyczka została wykazana wraz z 
odsetkami, których naliczenie przebiegało zgodnie z warunkami zawartej 
umowy. Zobowiązania walucie obcej zostały wycenione na dzień 
31.12.2004 według średniego kursu NBP 
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5.7. Zobowiązania krótkoterminowe 

5.7.1. Zobowiązania krótkoterminowe wobec jednostek powiązanych i 
pozostałych wyniosły na dzień 31.12.2004 roku 12 362 tys. zł, co stanowiło 
50,4% sumy pasywów. 

5.7.2. Jednostka wykazała w zobowiązaniach krótkoterminowych zobowiązanie 
z tytułu udzielonej gwarancji bankowej z tytułu umowy kupna udziałów w 
Spółce CJ International Ltd. z dnia 28.11.2003 roku wraz z odsetkami, której 
termin płatności przypadał na 2005 rok. Udział tej pozycji w 
zobowiązaniach krótkoterminowych Jednostki wyniósł w 2004 roku 52,4%. 

5.7.3.  Wartość zobowiązań z tytułu dostaw i usług wynosiła na koniec badanego 
okresu 4 020tys. zł. Zobowiązania te wzrosły w stosunku do roku 
poprzedniego o 1 234 tys zł. 

5.8. Przychody i koszty działalności operacyjnej 

5.8.1. W okresie od 1 stycznia 2004 roku do 31 grudnia 2004 roku przychody ze 
sprzedaŜy były wyŜsze o 5 955 tys. zł w stosunku do roku poprzedniego. 
Przychody od jednostek powiązanych stanowiły 62,3% całości przychodów 
ze sprzedaŜy. 

5.8.2. Jednostka w wyniku zmiany profilu działalności uzyskała w roku  
2004 przychody ze sprzedaŜy towarów i materiałów w wysokości 3 718 tys. 
zł. Przychody te dotyczyły przede wszystkim sprzedaŜy ciągników i 
naczep nie będących środkami trwałymi. 

5.8.3. Koszty działalności operacyjnej to głównie koszty zuŜycia materiałów i 
energii oraz koszty usług obcych. Ich udział w kosztach operacyjnych 
wynosi odpowiednio 13,1% oraz 66,8%. 

5.9. Pozostałe przychody i koszty operacyjne 

5.9.1. W 2004 roku Spółka sprzedała środki trwałe o wartości netto 952 tys. zł 
osiągając przychód ze sprzedaŜy 1.711 tys. zł, osiągając tym samym zysk na 
sprzedaŜy środków trwałych w wysokości 759 tys. zł.  

5.9.2. Pozostałe koszty operacyjne stanowią m.in. utworzone w 2004 roku odpisy 
aktualizujące naleŜności oraz odpisy aktualizujące wartość materiałów. 

5.10. Przychody i koszty finansowe 

5.10.1. W roku badanym Spółka wygenerowała zysk na działalności finansowej w 
wysokości 1 982 tys. zł. Było to spowodowane przede wszystkim 
uzyskaniem niezrealizowanych dodatnich róŜnic kursowych z tytułu 
wyceny  na dzień 31.12.2004 r aktywów i pasywów bilansu 
denominowanych w walutach obcych. 
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C. INFORMACJA DODATKOWA 

Ocena informacji dodatkowej 

1. Informacja dodatkowa składająca się z wprowadzenia do sprawozdania finansowego 
oraz dodatkowych informacji i objaśnień zawiera kompletne dane zgodne z wymogami 
Ustawy o rachunkowości i zgodne ze stanem faktycznym. 

D. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘśNYCH 

Ocena rachunku przepływów pienięŜnych 

1. Rachunek przepływów pienięŜnych został sporządzony prawidłowo, zgodnie 
z przepisami określonymi w Ustawie o rachunkowości. 

2. Dane wykazane w rachunku przepływów pienięŜnych są zgodne z bilansem oraz 
rachunkiem zysków i strat, a poszczególne strumienie pienięŜne zostały zakwalifiko-
wane do odpowiednich pozycji sprawozdania. 

3. Na ogólną zmianę środków pienięŜnych w wysokości  - 78 tys.zł 

złoŜyły się: 

3.1. saldo przepływów pienięŜnych z działalności operacyjnej   5 001 tys. zł 

3.2. saldo przepływów pienięŜnych z działalności inwestycyjnej  -6 096 tys. zł 

3.3. saldo przepływów pienięŜnych z działalności finansowej  1 017 tys. zł 
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E. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM 

1. Zestawienie zmian w kapitale własnym zostało sporządzone prawidłowo, zgodnie z 
przepisami określonymi w Ustawie o rachunkowości. 

2. Dane wykazane w zestawieniu zmian w kapitale własnym są zgodne z bilansem oraz 
rachunkiem zysków i strat, a poszczególne kwoty zmian w kapitałach zostały 
zakwalifikowane do odpowiednich pozycji sprawozdania. 

F. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI JEDNOSTKI 

Ocena sprawozdania z działalności Jednostki 

1. Sprawozdanie z działalności jednostki uwzględnia zagadnienie wymagane przez 
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. w sprawie informacji 
bieŜących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych. 
Informacje finansowe w nim zawarte są zgodne z informacjami przedstawionymi w 
sprawozdaniu finansowym. 

G. INFORMACJA O OPINII BIEGŁEGO REWIDENTA 

W dniu bilansowym Spółka była stroną umów leasingu zawartych przed rokiem 2002. 
Umowy te spełniają warunki określone w art. 3 ust. 4 ustawy o rachunkowości w brzmieniu 
obowiązującym od dnia 1 stycznia 2002 roku, i – zgodnie z dyspozycją wskazanego 
przepisu, środki trwałe będące ich przedmiotem winny być ujawnione w sprawozdaniu 
finansowym korzystającego. Spółka wykazała środki trwałe będące przedmiotem tych 
umów w ewidencji pozabilansowej, kierując się planami zarządu, zmierzającymi do 
zakończenia tych umów leasingu poprzez przeniesienie praw i obowiązków z nich 
wynikających na CJ International Sp. z o.o. w ciągu pierwszego półrocza 2005 roku. Wartość 
początkowa środków trwałych (środki transportu) wynikająca z zawartych umów, 
przeliczona według kursu walut z dnia przyjęcia środków trwałych do uŜywania, wynosiła 
14 605 tys. zł. Do końca 2004 roku przeniesiono prawa i obowiązku z umów leasingu, których 
przedmiotem były środki trwałe o łącznej wartości początkowej 11 196 tys. zł. Nie 
dokonywaliśmy przeliczeń, pozwalających na określenie wartości bilansowej środków 
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trwałych w leasingu oraz zobowiązań z tytułu zawartych umów leasingowych na dzień 
bilansowy.  
 
Naszym zdaniem, z wyjątkiem zgłoszonego wyŜej zastrzeŜenia, zbadane sprawozdanie 
finansowe, obejmujące dane liczbowe i objaśnienia słowne: 

− przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej 
i finansowej badanej jednostki na dzień 31 grudnia 2004 roku, jak teŜ jej wyniku 
finansowego za rok obrotowy od 1 stycznia 2004 roku do 31 grudnia 2004 roku, 

− sporządzone zostało, we wszystkich istotnych aspektach, zgodnie z określonymi 
w powołanej wyŜej Ustawie zasadami (polityką) rachunkowości, na podstawie 
prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych, 

− dane sprawozdania zostały przedstawione zgodnie z przepisami Rozporządzenia Rady 
Ministrów z dnia 16 października 2001 roku w sprawie informacji bieŜących 
i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. nr 139 
poz. 1569, z późniejszymi zmianami), 

− jest zgodne z wpływającymi na treść sprawozdania finansowego przepisami prawa 
i postanowieniami statutu jednostki. 

 
Nie zgłaszając dodatkowych zastrzeŜeń do prawidłowości i rzetelności zbadanego 
sprawozdania finansowego, zwracamy uwagę, na znaczne ograniczenie zakresu 
podstawowej działalności Spółki. Zarząd poczynił kroki w kierunku zmiany profilu 
działalności z transportowej na działalność w zakresie zarządzania przedsiębiorstwami. 
Informacje te zostały zawarte w sprawozdaniu z działalności Spółki oraz w informacji 
dodatkowej. PowyŜsze kwestie mogą wskazywać na wątpliwości, co do moŜliwości 
kontynuowania działalności gospodarczej przez Spółkę w niezmienionym istotnie zakresie. 
ZłoŜoność procesu reorganizacji, jak równieŜ brak planów finansowych Spółki nie pozwala 
w chwili obecnej na oszacowanie materialnych skutków całego przedsięwzięcia.  
Zwracamy uwagę, Ŝe Trans Universal Poland S.A. jest Jednostką dominującą sporządzającą 
skonsolidowane sprawozdanie finansowe i pełny obraz sytuacji finansowej Grupy 
Kapitałowej będzie zaprezentowany w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym. 
Największy podmiot zaleŜny od Trans Universal Poland S.A., CJ International Ltd Spółka z 
o.o. zaprezentował w jednostkowym sprawozdaniu finansowym w roku 2004 zysk netto w 
wysokości 8 303 tys. zł. 
 

Nie zgłaszając dodatkowych zastrzeŜeń do prawidłowości i rzetelności zbadanego 
sprawozdania finansowego, zwracamy uwagę, Ŝe Spółka nie dochowała wymogów 
wynikających z art. 397 Kodeksu Spółek Handlowych, co do wysokości kapitału własnego. 
W związku z tym istnieje konieczność podjęcia przez zgromadzenie właścicieli decyzji o 
dalszym istnieniu Spółki. 
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Informacje zawarte w sprawozdaniu z działalności jednostki za rok obrotowy uwzględniają 
przepisy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 roku w sprawie 
informacji bieŜących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów 
wartościowych i są zgodne z informacjami zawartymi w zbadanym sprawozdaniu 
finansowym. 
 
Jan Letkiewicz 

 
Cecylia Pol 
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