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PODSUMOWANIE I CZYNNIKI RYZYKA

SPECYFIKA DZIA£ALNOCI EMITENTA I JEGO GRUPY KAPITA£OWEJ
Przedmiotem dzia³alnoci Grupy Kapita³owej Lentex jest produkcja elastycznych wyk³adzin pod³ogowych
PCV oraz w³óknin Ponadto Spó³ka wiadczy us³ugi pikowania i szycia na bazie materia³ów w³asnych
(w³ókniny puszyste i p³askie), konfekcji (piwory, ko³dry, poduszki itp.).
Wyk³adziny pod³ogowe
Grupa Kapita³owa Lentex jest najwiêkszym producentem wyk³adzin z PCV w Europie rodkowej i ci¹gle
umacnia swoj¹ pozycjê. Uruchomienie w 1997 r. przez Lentex SA produkcji wyk³adzin pod³ogowych
szerokich (3 i 4 m) zaowocowa³o opanowaniem nowego segmentu rynku przez Grupê Kapita³ow¹. Dziêki tej
inwestycji Lentex SA z powodzeniem konkuruje z importerami oferuj¹cymi wyk³adziny zagranicznych
producentów.
Obecny udzia³ Grupy Kapita³owej Lentex w rynku wyk³adzin pod³ogowych jest oceniany na ok. 40%,
pozostali konkurenci krajowi posiadaj¹ ok. 20 % za resztê tj. 40% stanowi import. Przychody z tytu³u
produkcji wyk³adzin pod³ogowych stanowi¹ 60% wszystkich przychodów Spó³ki
Udzia³ LENTEX SA w rynku wyk³adzin PCV w latach 1997  1999
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W³ókniny
Grupa Kapita³owa Lentex jest w Polsce dominuj¹cym podmiotem na rynku w³óknin. Spó³ka oferuje szerok¹
gamê w³óknin które wykorzystywane s¹ g³ównie na potrzeby przemys³u odzie¿owego i meblarskiego,
produkowane s¹ tak¿e w³ókniny techniczne dla potrzeb przemys³u sanitarno-higienicznego oraz
geow³ókniny. Przychody z tytu³u sprzeda¿y w³óknin stanowi¹ ok. 30% przychodów Spó³ki.
W segmencie w³óknin odzie¿owych Grupa Kapita³owa posiada ok. 40% udzia³ w krajowym rynku.
Rozbudowana sieæ sprzeda¿y oraz umiejêtna polityka inwestycyjna oraz marketingowa pozwalaj¹ na
optymalne wykorzystanie posiadanych mocy produkcyjnych.
Wraz ze zwiêkszon¹ dba³oci¹ o ochronê rodowiska wzrasta tak¿e zapotrzebowanie na ekologiczne
technologie. To wp³ywa na wzrost zapotrzebowania na w³ókniny techniczne. Wykorzystuj¹c popyt
generowany miêdzy innymi przez przemys³ samochodowy, budowlany (przy budowie autostrad) czy te¿
wysypisk mieci Spó³ka rozwija produkcjê tych produktów.
Us³ugi i konfekcja
Wyroby pikowane obecnie znajduj¹ zastosowanie nie tylko jako materia³y podszewkowe ale tak¿e jako
materia³y zasadnicze do produkcji obuwia oraz ró¿enego rodzaju konfekcji, wyposa¿enia wnêtrz, jako
tkaniny obiciowe przy produkcji mebli. Materia³y pikowane maj¹ zastosowanie do produkcji wózków
dzieciêcych, do wyposa¿enia wnêtrz, do produkcji odzie¿y, segmencie artyku³ów pocielowych (ko³dry,
piwory, poduszki). Przychody Lentex SA z tytu³u wiadczonych us³ug oraz sprzeda¿y oferowanej konfekcji
stanowi¹ ok. 7% przychodów ogó³em.
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SK£AD GRUPY KAPITA£OWEJ
W sk³ad Grupy Kapita³owej Lentex wchodzi 6 spó³ek przedstawionych w poni¿szej tabeli.
Lp.

Nazwa spó³ki

Siedziba

1 Tkaniny Tech. S.A.

Pabianice

2 Hungaria Lentex

Wêgry

3 Wspólne
Ukraina
Ukraiñsko-Polskie
P-stwo Lentex-Ukraina
4 Feax Lentex Sp. z o.o.
Bystrzyca K³odzka
5 Wspólny System
Dystrybucji Sp. z o.o.

Wroc³aw

6 Lentex Slovensko
Sp. z o.o.

S³owacja

Lp.

Nazwa spó³ki

1 Tkaniny Tech. S.A.
2 Hungaria Lentex
3 Wspólne
Ukraiñsko-Polskie
P-stwo Lentex-Ukraina
4 Feax Lentex Sp. z o.o.
5 Wspólny System
Dystrybucji Sp. z o.o.
6 Lentex Slovensko
Sp. z o.o.

1.3

Siedziba

Przedmiot dzia³alnoci

Charakter powi¹zania
kapita³owego

Produkcja gazy opatr., tkanin bawe³.,
poliamidowych, polipropylenowych,
poliestrowych, z rowingu szklanego
sprzeda¿ wyrobów, prace
marketingowe, badanie rynku
produkcja przêdzy lnianej, konfekcji,
eksport, import

zale¿na

Sprzeda¿
1999 rok
w tys. z³
18.228

zale¿na

581

stowarzyszona

881

stowarzyszona

2.294

stowarzyszona

590

stowarzyszona

183

dzia³alnoæ wytwórcza, us³ugowa,
handlowa, budowlana
produkcja, handel i serwis
w zakresie wyrobów pod³ogowych
i innych artyku³ów wypoza¿enia
wnêtrz
handel hurtowy i detalicznych oraz
porednictwo handlowe
Charakter
powi¹zania
kapita³owego

Kapita³
podstawowy
w tys. z³

Udzia³ w kapitale
podstawowym

Udzia³ w ogólnej
liczbie g³osów na
walnym
zgromadzeniu
59,82%
59,82%
100,00%
100,00%
50,00%
50,00%

Pabianice
Wêgry
Ukraina

zale¿na
zale¿na
stowarzyszona

7.861
246
6.738

Bystrzyca K³odzka
Wroc³aw

stowarzyszona
stowarzyszona

740
309

49,00%
33,33%

49,00%
33,33%

S³owacja

stowarzyszona

100

49,00%

49,00%

PODSTAWOWE PRODUKTY I RYNKI DZIA£ALNOCI
Lentex SA wytwarza szeroki asortyment produktów. Stara siê w ten sposób utrzymaæ siln¹ i stabiln¹ pozycje
na rynku. W strategii rozwoju firmy ró¿norodnoæ oferty jest jednym z podstawowych elementów walki
o rynek. Spó³ka prowadzi dzia³alnoæ produkcyjn¹ w oparciu o 4 g³ówne grupy wyrobów. S¹ to:
• wyk³adziny pod³ogowe;
• w³ókniny;
• wyroby pikowane i us³ugi pikowania;
• konfekcja rynkowa.
Struktura sprzeda¿y produktów LENTEX SA w podstawowych grupach wyrobów za 1999 r
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Oferowane produkty

1.3.1.1

Wyk³adziny pod³ogowe
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Spó³ka oferuje bardzo szerok¹ gamê wyk³adzin pod³ogowych o szerokoci od 1,5 m do 4 m. Oferowane
produktu odznaczaj¹cych siê bardzo wysok¹ jakoci¹ oraz bogatym wzornictwem dostosowanym do
wymagañ poszczególnych grup klientów. Wyk³adziny oferowane przez Spó³kê wykorzystywane s¹ g³ównie
w budownictwie mieszkaniowym i instytucjonalnym  szpitale, szko³y itp.
Obecna sytuacja na rynku budownictwa mieszkaniowego  niewielka liczba budowanych mieszkañ 
sprawia, ¿e wyroby na potrzeby budownictwa mieszkaniowego wykorzystywane s¹ g³ównie
w remontowanych zasobach.
Wyk³adziny pod³ogowe do budownictwa mieszkalnego
• BONUS,
• WALOR
• MAXIMA
Wyk³adziny pod³ogowe do budownictwa instytucjonalnego
Wyk³adziny przeznaczone do pomieszczeñ o zwiêkszonej intensywnoci u¿ytkowania (biura, korytarze,
szko³y, szpitale itp.)
• JURA
• MAGMA
• MAGMA TAS
• MAGMA NEPTUN I JUPITER
• MAGMA DEVON.
Obecnie trwaj¹ prace nad wprowadzeniem do sprzeda¿y wyk³adziny typu SPORT z przeznaczeniem do
du¿ych obiektów sportowych jak i ma³ych salonów odnowy biologicznej, si³owni i fitness clubów.

1.3.1.2

W³ókniny
Produkowane przez Grupê Kapita³ow¹ w³ókniny mo¿na podzieliæ na kilka grup:
• w³ókniny p³askie,
• w³ókniny puszyste,
• hydroniny (w³ókniny wodnoig³owane),
• w³ókniny ig³owane,
• w³ókniny wykorzystywane w zwi¹zku z ochron¹ rodowiska.

1.3.1.3

Us³ugi i konfekcja rynkowa
Postêpuj¹ce zmiany trendów rynkowych sprawiaj¹, ¿e us³ugi pikowania znajduj¹ nowe zastosowania na
przyk³ad przy produkcji obuwia, mebli czy konfekcji. G³ównym odbiorc¹ us³ug w chwili obecnej jest
przemys³ odzie¿owy w zakresie produktów do wyposa¿enia mieszkañ oraz segment artyku³ów pocielowych,
który mo¿e byæ zaktywizowany poprzez zastosowanie ekologicznych w³ókien i materia³ów.
Rodzaje us³ug:
• pikowanie,
• laminowanie,
• konfekcja rynkowa.

1.3.2

Rynki na których dzia³a Spó³ka
W 1999 r. Spó³ka zrealizowa³a 85% swojej sprzeda¿y na rynku krajowym. Pozosta³¹ czêæ przychodów
uzyskano ze sprzeda¿y eksportowej swoich wyrobów. G³ówne kierunki eksportu to kraje by³ego ZSRR na
które przypada blisko 55% przychodów z tego tytu³u. Pozosta³e kraje do których Spó³ka eksportuje swoje
wyroby to m. in. USA, Wielka Brytania, Niemcy oraz kraje Europy rodkowej. Tendencje obserwowane
obecnie w Spó³ce wskazuj¹ na wzrost eksportu, który po czterech miesi¹cach 2000 r. stanowi ok. 22%
sprzeda¿y Spó³ki. Struktura geograficzna eksportu w 1999 r. zosta³a pokazana na wykresie.
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Eksport produktów Spó³ki Lentex S.A. za 1999 rok

Rosja
7,3%

S³owacja
5,2%

Ukraina
12.8%
USA
6,2%

Mo³dawia
2,5%

W³ochy
0,3%

Rumunia Arabia Saudyjska
0,8%
1,3%
S³owenia
0,1%

Francja
1,4%

£otwa
6,5%

Turcja
2,0%
Finlandia
0,2%

Inne
11,2%

Litwa
17.8%

Estonia
1,1%

Bia³orusia
4,6%
Czechy
3,2%
Wêgry
5,4%

Niemcy
13,0%

Wielka Brytania
4,3%

Austria
0,1%

Szwajcaria
0,4%

Belgia
1,3%

B³ugaria
0,2%

Azerbejdzan
1,8%

Bonia Hercegowina
0,2%

ród³o: Spó³ka

Wyk³adziny pod³ogowe stanowi¹ce ok. 60% przychodów oferowane s¹ w dwóch segmentach
przeznaczonych dla budownictwa mieszkaniowego i budownictwa instytucjonalnego. Eksport stanowi blisko
15% przychodów z tytu³u sprzeda¿y wyk³adzin. Strukturê geograficzn¹ eksportu wyk³adzin pod³ogowych
w 1999 r. pokazano na wykresie.
Sprzeda¿ eksportowa wyk³adzin pod³ogowych
wg poszczególnych regionów wiata za 1999 rok
Kraje Europy
rodkowej
15.8%
Europa Zachodnia
10,7%

Pozosta³e
(USA, Arabia.Saud.)
1,7%

Ukraina
19,4%

Mo³dawia
4,3%

Rynki wschodnie
33.1%

Republiki Ba³tyckie
38,7%

ród³o: Spó³ka

Rosja
6,3%

Azerbejd¿an
3,1%

G³ównymi adresatami oferowanych przez Spó³kê w³óknin s¹ przemys³ meblarski oraz przemys³ odzie¿owy,
gdzie udzia³ rynkowy LENTEX SA jest szacowany na ok. 40%. Ponadto produkowane w³ókniny s¹
przeznaczone dla przemys³u meblarskiego gdzie s¹ wykorzystywane g³ównie do produkcji mebli
tapicerowanych. Spó³ka stara siê tak¿e wykorzystaæ wzrost zainteresowania ochron¹ rodowiska oferuj¹c ca³¹
gamê w³óknin wykorzystywanych jako wk³ady filtracyjne, do uszczelniania sk³adowisk odpadów czy te¿
jako elementy wzmacniania pod³o¿a. Wiêkszoæ sprzeda¿y w³óknin realizowana jest na rynek krajowy,
jednak blisko 15% jest eksportowane, g³ównie do krajów Europy Zachodniej oraz USA. Struktura
geograficzna eksportu w³óknin, w³óknin przeszywanych oraz konfekcji zosta³a przedstawiona na wykresie.
Blisko 10% przychodów Spó³ka uzyskuje z pozosta³ej dzia³alnoci tj. oferowania w³óknin przeszywanych
i konfekcji.
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Sprzeda¿ eksportowa w³óknin, w³óknin przeszywanych, konfekcji
wg poszczególnych regionów wiata
za 1999 rok
Kraje Europy rodkowej
15,1%

USA
14.4%

Rynki wschodnie
23.8%

Mo³dawia
0,1%
Bia³oru
11,2%

Ukraina
3,8%

Rosja
8,7%
Europa Zachodnia
40,0%

1.4

Republiki Ba³tyckie
6,7%
ród³a: Spó³ka

PLANY I PRZEWIDYWANIA W ZAKRESIE CZYNNIKÓW WP£YWAJ¥CYCH NA
PRZYSZ£E WYNIKI
Spó³ka posiada siln¹ pozycjê na rynku wyk³adzin i w³óknin odzie¿owych oferuj¹c produkty charakteryzuj¹ce
siê wysok¹ jakoci¹. Szeroki asortyment w³óknin pozwala na penetracjê ró¿nych segmentów rynku. Spó³ka
prowadzi dzia³alnoæ w oparciu o nowoczesny park maszynowy, który ci¹gle jest unowoczeniany. Ponadto
Lentex SA systematycznie wprowadza nowe produkty opracowywane przez w³asne laboratorium.
Jednym z istotnych czynników, który mo¿e wp³yn¹æ na wyniki osi¹gane przez Lentex SA jest spodziewane
zwiêkszenie popytu na rynkach wschodnich, które to rynki Spó³ka ma bardzo dobrze rozpoznane, i na
których jest obecne od wielu lat. Zbli¿one do polskich upodobania wzornicze jakie s¹ preferowane przez
odbiorców na tych rynkach dodatkowo u³atwiaj¹ Spó³ce ekspansjê. Dodatkowym atutem jest ograniczona
konkurencja ze strony lokalnych producentów w krajach by³ego ZSRR.
Wród innych czynników mog¹cych wp³yn¹æ na przysz³e wyniki Spó³ki nale¿y wskazaæ miêdzy innymi
rozpoczêcie budowy sieci autostrad oraz modernizacjê i rozbudowê pozosta³ych dróg co pomylnie rokuje
zw³aszcza dla sprzeda¿y geow³óknin. Inne czynniki to pojawiaj¹ce siê nowe zastosowania dla w³óknin
technicznych, wzrost nak³adów na ochronê rodowiska stwarzaj¹cy szansê na wzrost popytu na w³ókniny
sorpcyjne oraz w³ókniny do produkcji filtrów przemys³owych.
W najbli¿szych latach Spó³ka zamierza ponieæ znaczne nak³ady na inwestycje produkcyjne oraz kapita³owe.
Planowana wielkoæ nak³adów inwestycyjnych w roku 2000 ma osi¹gn¹æ poziom 20 mln z³. Nak³ady te
zostan¹ przeznaczone gównie na:
• Modernizacjê linii 4 m - pozwoli to na zwiêkszenie zdolnoci produkcyjnych o 15%,
• Zakup linii do produkcji w³óknin o pionowym uk³adzie w³ókien do produkcji mebli tapicerowanych,
• Uruchomienie produkcji szerokich wyk³adzin typu Korund i Wiórki,
• Zwiêkszenie potencja³u produkcyjnego w³óknin thermonbond,
• Zakup urz¹dzeñ do wykañczania i konfekcjonowania w³óknin,
• Modernizacjê parku maszynowego na Wydziale W³óknin Przeszywanych.
Ca³oæ tych nak³adów inwestycyjnych bêdzie zrealizowana ze rodków w³asnych Spó³ki.

1.5

CZYNNIKI RYZYKA

1.5.1

Czynniki ryzyka zwi¹zane z dzia³alnoci¹ Spó³ki
Ryzyko zwi¹zane z uzale¿nieniem popytu na wyroby Spó³ki od koniunktury w innych bran¿ach
Zbyt na wyroby produkowane przez Spó³kê oraz Grupê Kapita³ow¹ jest uzale¿niony w du¿ej mierze od
koniunktury panuj¹cej w innych bran¿ach, a w szczególnoci w budownictwie. Obserwowany od wielu lat
spadek iloci budowanych mieszkañ zosta³ zatrzymany, jednak w zwi¹zku z zmieniaj¹cymi siê trendami oraz
wymogami dotycz¹cymi wyposa¿enia nowobudowanych mieszkañ struktura zapotrzebowania na wyroby
Spó³ki uleg³a zmianie. Wiêksze znacznie ma obecnie kupno wyk³adzin do remontowanych mieszkañ oraz
instytucji u¿ytecznoci publicznej  szko³y, szpitale itp. W zwi¹zku z tym uruchomiona zosta³a w Spó³ce
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produkcja wyk³adzin szerokich i jest ona systematycznie unowoczeniana. Ma to na celu dostosowanie
jakoci oferowanych wyrobów do wymagañ klientów tak w zakresie wzornictwa jak równie¿ parametrów
wytrzyma³ociowych. W zakresie produkowanych w³óknin du¿y udzia³ w sprzeda¿y Spó³ki posiada sektor
odzie¿owy, który obecnie wystawiony jest na siln¹ konkurencjê zw³aszcza ze strony importerów gotowej
taniej odzie¿y z krajów Dalekiego Wschodu.
Ryzyko zwi¹zane z uzale¿nienie od rynku krajowego
Grupa Kapita³owa Lentex 85% swojej sprzeda¿y realizuje na rynku krajowym, gdzie jest wystawiona na siln¹
konkurencjê miejscowych producentów jak równie¿ importerów. Spó³ka stara siê rywalizowaæ g³ównie
poprzez obni¿anie kosztów produkcji oraz podwy¿szanie jakoci oferowanych produktów. Lentex SA jako
jeden z pierwszych producentów wyk³adzin w Europie zastosowa³ do produkcji wodne farby ekologiczne.
Jakkolwiek konkurenci mog¹ oferowaæ klientom bogate wzornictwo i czêsto po cenach zbli¿onych b¹d
ni¿szych w stosunku do oferowanych przez Spó³kê to jednak bardzo czêsto jakoæ tych wyrobów a co za tym
idzie tak¿e ich trwa³oæ, jest ni¿sza.
Ryzyko szybkiego rozwoju substytutów
Obecne trendy panuj¹ce zw³aszcza w budownictwie mieszkaniowym oraz panuj¹ca moda sprawia, ¿e coraz
czêciej s¹ u¿ywane wyroby bêd¹ce substytutami oferowanych przez Spó³kê wyrobów. Nale¿y tutaj wskazaæ
przede wszystkim wyk³adziny pod³ogowe czy panele. Ponadto odbiorcy instytucjonalni bardzo czêsto nale¿¹
do tzw. sfery bud¿etowej, która zamówienia realizuje g³ównie w formie przetargów, w których jednym
z podstawowych kryteriów jest cena, co bardzo czêsto prowadzi do wyboru towarów tañszych
i niejednokrotnie gorszych jakociowo. Spó³ka stara siê jednak ci¹gle obni¿aæ koszty produkcji, a co za tym
idzie cenê oferowanych produktów jednoczenie utrzymuj¹c wysok¹ jakoæ.
Ryzyko wzrostu importu
Import produktów, konkuruj¹cych z wyrobami Spó³ki jest jednym wiêkszych zagro¿eñ dla Grupy
Kapita³owej Lentex. Importerzy dysponuj¹ bardzo szerok¹ ofert¹ porównywalnych produktów, które mog¹
siê charakteryzowaæ np. bogatszym wzornictwem. Nale¿y mieæ jednak na uwadze, ¿e wyroby, których jakoæ
jest porównywalna z wyrobami Spó³ki s¹ bardzo czêsto dro¿sze od oferowanych przez Lentex SA. Spó³ka
ci¹gle stara siê wzbogaciæ swoj¹ ofertê o nowe produkty m.in. uruchomiono produkcjê wyk³adzin szerokich
(3-4 m), które obecnie stanowi¹ ju¿ ok. 35% sprzeda¿y i blisko 60% sprzeda¿y wyk³adzin pod³ogowy.
Ryzyko zwi¹zane z niestabilnoci¹ ryków wschodnich
Blisko 55% przychodów ze sprzeda¿y eksportowej stanowi¹ przychody z eksportu na rynki krajów by³ego
ZSRR. Kraje te w wiêkszoci charakteryzuj¹ siê szybkimi zmianami w gospodarce, co bardzo czêsto
prowadzi do braku stabilnoci polityczno-ekonomicznej. Bardzo czêstym zmianom podlegaj¹ regulacje
prawne w zakresie ce³ czy te¿ podatków. Pog³êbianie siê takiego stanu mo¿e wp³yn¹æ na ograniczenie
eksportu towarów na te rynki co w konsekwencji mo¿e prze³o¿yæ siê na wyniki osi¹gane przez Spó³kê.

1.5.2

Czynniki ryzyka zwi¹zane z otoczeniem w jakim Spó³ka prowadzi dzia³alnoæ
Ryzyko niedojcia emisji Akcji do skutku
Emisja Akcji nie dojdzie do skutku je¿eli 300.000 Akcji nie zostanie objêtych i nale¿ycie op³aconych lub
je¿eli Zarz¹d Spó³ki nie zg³osi w terminie 3 miesiêcy od dnia zamkniêcia Subskrypcji w S¹dzie Rejestrowym
wniosku o zarejestrowanie podwy¿szenia kapita³u akcyjnego lub S¹d Rejestrowy prawomocnym
postanowieniem odmówi rejestracji podwy¿szenia kapita³u Spó³ki poprzez emisjê Akcji.
Zarz¹d Emitenta niezw³ocznie po stwierdzeniu, i¿ 300.000 Akcji zosta³o objêtych i nale¿ycie op³aconych
wyst¹pi do S¹du Rejestrowego z wnioskiem o zarejestrowanie podwy¿szenia kapita³u akcyjnego.
Ryzyko opónienia we wprowadzeniu Akcji do obrotu gie³dowego lub odmowa wprowadzenia Akcji do
obrotu gie³dowego
Emitent bêdzie dok³ada³ wszelkich starañ, aby wprowadzenie Akcji do obrotu gie³dowego nast¹pi³o
w mo¿liwie krótkim terminie. Jednak¿e uwzglêdniaj¹c, i¿ wprowadzenie do obrotu gie³dowego wymaga
uprzedniego uzyskania:
• postanowienia s¹du o rejestracji emisji,
• decyzji KDPW o przyjêciu Akcji do depozytu i nadaniu im kodu,
• oraz podjêcia stosownej decyzji o wprowadzeniu Akcji do obrotu gie³dowego przez Zarz¹d GPW,
w zwi¹zku z procedur¹ dopuszczania akcji spó³ek do publicznego obrotu i mo¿liwoci¹ przed³u¿enia
terminów z niej wynikaj¹cych, Zarz¹d Spó³ki nie mo¿e zagwarantowaæ, i¿ wprowadzenie Akcji do obrotu
gie³dowego nast¹pi w terminach za³o¿onych przez Emitenta.
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Ryzyko kszta³towania siê przysz³ego kursu Akcji i p³ynnoci obrotu
Kurs akcji i p³ynnoæ obrotu akcjami spó³ek notowanych na GPW zale¿y od zleceñ kupna i sprzeda¿y
sk³adanych przez inwestorów gie³dowych. Nie mo¿na wiêc zapewniæ, i¿ osoba nabywaj¹ca Akcje bêdzie
mog³a je zbyæ w dowolnym terminie i po satysfakcjonuj¹cej cenie.
Ryzyko zawieszenia notowañ
W przypadku uznania, i¿ Emitent narusza przepisy obowi¹zuj¹ce na GPW lub wymaga tego interes
i bezpieczeñstwo uczestników obrotu, Zarz¹d Gie³dy lub Rada Gie³dy mog¹ zawiesiæ obrót akcjami Spó³ki na
okres odpowiednio do jednego i do trzech miesiêcy. Pomimo i¿ w odniesieniu do akcji Spó³ki sytuacja tego
typu nie mia³a miejsca w przesz³oci, nie ma pewnoci, ¿e sytuacja taka nie wyst¹pi w przysz³oci.
Ryzyko wykluczenia Akcji z obrotu gie³dowego
Zgodnie z przypadkami opisanymi w § 23 Regulaminu Gie³dy, Rada Gie³dy, dzia³aj¹c na wniosek Zarz¹du
Gie³dy, mo¿e wykluczyæ papiery wartociowe z obrotu gie³dowego. Pomimo i¿ w odniesieniu do akcji Spó³ki
nie wyst¹pi³y w przesz³oci ¿adne z przes³anek daj¹cych podstawê do uruchomienia przez Gie³dê procedury
wykluczenia akcji Spó³ki z obrotu gie³dowego, nie ma pewnoci, ¿e sytuacja taka nie wyst¹pi w przysz³oci.
Ryzyko cofniêcia decyzji o dopuszczeniu do publicznego obrotu
W sytuacji, gdy spó³ka publiczna nie dope³nia obowi¹zków wymaganych prawem, KPWiG mo¿e:
• na³o¿yæ na taki podmiot karê pieniê¿n¹,
• uchyliæ decyzjê o dopuszczeniu do publicznego obrotu,
• zastosowaæ obie kary ³¹cznie.
Pomimo i¿ w odniesieniu do Spó³ki sytuacja opisana powy¿ej nie ma miejsca w chwili obecnej, nie ma
pewnoci, ¿e sytuacja taka nie wyst¹pi w przysz³oci.

1.6

PORÓWNYWALNE DANE FINANSOWE EMITENTA I JEGO GRUPY KAPITA£OWEJ
LENTEX SA

Przychody ze sprzeda¿y
Zysk (strata) na dzia³alnoci operacyjnej
Zysk (strata) przed opodatkowaniem
Zysk (strata) netto
Aktywa razem
Zobowi¹zania razem
Zobowi¹zania krótkoterminowe
Aktywa netto (kapita³ w³asny)
Kapita³ akcyjny
Liczba akcji (szt.)
Zysk (strata) na jedn¹ akcjê (z³)
Wyp³acona dywidenda na jedn¹ akcjê (z³)
ród³o: Spó³ka

1997
164.797
17.012
23.397
16.499
148.994
15.552
13.678
125.796
12.300
6.000.000
2,75
0,5

1998
169.557
15.188
15.284
11.062
162.920
21.483
19.735
133.830
12.300
6.000.000
1,84
-

w tys. z³
1999
176.978
16.911
17.906
12.026
169.275
15.672
14.149
145.766
12.300
6.000.000
2,00
0,5

1997

1998
173.817
14.340
14.879
11.050
182.210
26.425
24.466
133.818
12.300
6.000.000
1,84
-

w tys. z³
1999
192.154
15.078
17.481
12.515
184.390
18.938
17.106
146.243
12.300
6.000.000
2,09
0,5

Grupa Kapita³owa LENTEX*

Przychody ze sprzeda¿y
Zysk (strata) na dzia³alnoci operacyjnej
Zysk (strata) przed opodatkowaniem
Zysk (strata) netto
Aktywa razem
Zobowi¹zania razem
Zobowi¹zania krótkoterminowe
Aktywa netto (kapita³ w³asny)
Kapita³ akcyjny
Liczba akcji (szt)
Zysk (strata) na jedn¹ akcjê(z³)
Wyp³acona dywidenda na jedn¹ akcjê (z³)
* Grupa Kapita³owa LENTEX powsta³a w 1998 r.
ród³o: Spó³ka

LENTEX SA
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1.7

Prospekt Emisyjny

WSKANIKI CHARAKTERYZUJ¥CE EFEKTYWNOÆ DZIA£ALNOCI EMITENTA
I JEGO GRUPY KAPITA£OWEJ
LENTEX SA
Stopa zwrotu na zainwestowanym kapitale1)
Stopa zwrotu z aktywów2)
Rentownoæ sprzeda¿y3)
Stopa wyp³aty dywidendy4)
ród³o: Spó³ka, Obliczenia w³asne COK

1997
13,12%
11,07%
10,01%
18,18%

1998
8,27%
6,79%
6,52%
-

1999
8,25%
7,10%
6,80%
25,00%

1998
8,26%
6,06%
6,36%

1999
8,56%
6,79%
6,51%

Grupa Kapita³owa LENTEX
Stopa zwrotu na zainwestowanym kapitale1)
Stopa zwrotu z aktywów2)
Rentownoæ sprzeda¿y3)
ród³o: Spó³ka, Obliczenia w³asne COK
1)
2)
3)
4)

1.8

Stopa zwrotu na zainwestowanym kapitale = zysk netto/kapita³ w³asny na koniec okresu
Stopa zwrotu z aktywów = zysk netto/aktywa netto
Rentownoæ sprzeda¿y = zysk netto/przychody ze sprzeda¿y
Stopa wyp³aty dywidendy = wysokoæ dywidendy przypadaj¹cej na 1 akcjê/wartoæ zysku przypadaj¹c¹ na jedn¹ akcjê

DYWIDENDA
Zgodnie z art. 390 Kodeksu handlowego oraz art. 28 pkt. 28.1 Statutu Spó³ki organem w³aciwym do
powziêcia decyzji o podziale zysku i wyp³acie dywidendy jest Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które
podejmuje dezycjê o tym czy i jakiej wysokoci dywidenda ma zostaæ wyp³acona. Zwyczajne Walne
Zgromadzenie Akcjonariuszy powinno siê odbyæ w ci¹gu szeciu miesiêcy po up³ywie roku obrotowego.
Zgodnie z art. 355 § 4 Kodeksu handlowego uchwa³a walnego zgromadzenia spó³ki publicznej
o przeznaczeniu zysku rocznego do podzia³u miêdzy akcjonariuszy powinna wskazywaæ termin wyp³aty
dywidendy oraz datê ustalenia prawa do dywidendy.
Akcje serii C uczestniczyæ bêd¹ w dywidendzie pocz¹wszy od 1 stycznia 2000 r., tzn. bêd¹ dawa³y
uprawnienia do dywidendy za rok obrotowy 2000.
Informacje o podjêciu przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwa³y o wyp³acie dywidendy oraz
o terminach i warunkach jej wyp³aty zostanie przekazana  w formie raportu bie¿¹cego  w ci¹gu 24 godzin
od podjêcia przedmiotowej uchwa³y do KPWiG, GPW oraz Polskiej Agencji Prasowej.
Po dopuszczeniu Akcji do obrotu gie³dowego, zgodnie z § 20 Regulaminu GPW, Spó³ka zobowi¹zana bêdzie
informowaæ GPW o zamiarze wyp³aty dywidendy i uzgadniaæ z Gie³d¹ decyzje dotycz¹ce wyp³aty
w zakresie, w którym mog¹ mieæ one wp³yw na organizacjê i sposób przeprowadzania transakcji gie³dowych.
Ponadto § 91 szczegó³owych zasad dzia³ania KDPW nak³ada na Spó³kê obowi¹zek niezw³ocznego
przekazania do KDPW uchwa³y WZA w sprawie ustalenia dywidendy, czyli przekazania informacji o jej
wysokoci, terminie ustalenia i wyp³aty. Termin ustalenia dywidendy i termin wyp³aty Spó³ka zobowi¹zana
jest uzgodniæ uprzednio z KDPW. Powy¿sze informacje powinny byæ przes³ane do KDPW nie póniej ni¿ na
10 dni przed terminem ustalenia dywidendy. Zgodnie z § 91pkt. 2 szczegó³owych zasad dzia³ania KDPW,
pomiêdzy terminem ustalenia prawa do dywidendy a dniem jej wyp³aty musi up³yn¹æ co najmniej 10 dni.
Zgodnie z art. 35 Statutu Spó³ki data wyp³aty dywidendy przypada nie póniej ni¿ w ci¹gu 10 tygodni od
dnia podjêcia uchwa³y o podziale zysku.
W Spó³ce nie wystêpuj¹ ¿adne uprzywilejowania akcji co do dywidendy ani ograniczenia w jej odbiorze.
W wyniku podzia³u zysku za rok 1997 zosta³a wyp³acona dywidenda w wysokoci 0,50 z³ na jedn¹ akcjê.
Dywidenda za rok 1998 nie by³a wyp³acona. Zgodnie z uchwa³¹ dnia 12 maja 2000 r. Walnego
Zgromadzenia Akcjonariuszy Spó³ki dywidenda za rok obrachunkowy 1999 r. zostanie wyp³acona dnia
5 lipca 2000 r. i wyniesie 0,50 z³ na jedn¹ akcjê.

1.9

CELE EMISJI
Podstawowym celem emisji Akcji jest realizacji uchwa³y WZA w sprawie Programu Opcji Mened¿erskich.
Akcje zostan¹ zaoferowane osobom zarz¹dzaj¹cy Spó³k¹ w celu utworzenia sytemu motywuj¹cego te osoby
do efektywniejszej pracy oraz d³ugotrwa³ego ich zwi¹zania ze Spó³k¹, co powinno wp³yn¹æ na poprawê
wyników Spó³ki.
Wp³ywy z emisji Akcji zostan¹ w ca³oci przeznaczone na zasilenie kapita³u obrotowego Spó³ki.
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Wp³ywy z emisji akcji serii B zosta³y wykorzystane zgodnie ze wskazanymi w prospekcie emisyjnym celami.
rodki pochodz¹ce z emisji akcji serii B o wartoci 32.250 tys z³ pos³u¿y³y na sfinansowanie zakupu maszyn
i urz¹dzeñ do produkcji wyk³adziny pod³ogowej z PCV o szerokoci do 4 m, wybudowanie magazynu
wysokiego sk³adowania, rozwój w³asnej sieci dystrybucji w kraju i za granic¹, modernizacjê parku
maszynowego na wydziale w³óknin oraz zakup sprzêtu komputerowego i oprogramowania.

1.10

PODSTAWOWE CZYNNIKI MAJ¥CE WP£YW NA CENÊ EMISYJN¥ AKCJI
Cena emisyjna Akcji zosta³a ustalona uchwa³¹ nr 8 WZA z dnia 12 maja 2000 r która w § 1 pkt 5 stanowi:
Ustala siê cenê emisyjn¹ akcji serii C jako redni¹ arytmetyczn¹ cen akcji Spó³ki za okres od dnia 1 marca
1999 r. do dnia 31 marca 2000 r. na Gie³dzie Papierów Wartociowych w Warszawie w systemie jednolitego
kursu dnia, tj. w wysokoci 18,96 z³ (osiemnacie z³otych dziewiêædziesi¹t szeæ groszy) za jedn¹ akcjê.

1.11

DANE FINANSOWE DOTYCZ¥CE WARTOCI KSIÊGOWEJ I ZOBOWI¥ZAÑ
EMITENTA
Dane finansowe Lentex SA na dzieñ 31 maja 2000 r.
Wartoæ ksiêgowa netto:
Zobowi¹zania:

1.12

146.025,6 tys. z³
19.003,1 tys. z³

STOPIEÑ OBNI¯ENIA WARTOCI KSIÊGOWEJ NETTO
300.000 Akcji serii C
Cena emisyjna 1 Akcji
Wartoæ ksiêgowa netto na 1 akcjê przed emisj¹
Wzrost wartoci ksiêgowej na 1 akcjê w wyniku emisji
Wartoæ ksiêgowa netto na 1 akcjê po emisji (pro forma)
Obni¿enie wartoci ksiêgowej netto na 1 nabywan¹ Akcjê

z³
18,96
24,81
-0,28
24,53
-5,57

Nabyte akcje

Dotychczasowi akcjonariusze
Nowi nabywcy
Razem:
ród³o: Spó³ka

LENTEX SA

Iloæ
6.000.000
300.000
6.300.000

Procent
95,24%
4,76%
100,00%

£¹czny wk³ad pieniê¿ny do
kapita³u Spó³ki
Wartoæ
85.358.600,00
5.688.000,00
91.046.600,00

Procent
93,75%
6,25%
100,00%

rednia cena
zap³acona za
1 akcjê
z³
14,23
18,96
14,45
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ROZDZIA£ II:
2.1

Prospekt Emisyjny

OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA INFORMACJE ZAWARTE
W PROSPEKCIE

INFORMACJE O EMITENCIE
Nazwa i siedziba Emitenta
Firma:
Zak³ady LENTEX Spó³ka Akcyjna
Siedziba:
Lubliniec
Adres:
42-701 Lubliniec; ul. Powstañców 54
Telefon:
+48 34 356 26 41
Telefaks:
+48 34 356 33 20
Poczta elektroniczna:
wyk³adziny
flooring@lentex.com.pl
w³ókniny
nonwoven@lentex.com.pl
Strona Internet:
www.lentex.com.pl
Osoby dzia³aj¹ce w imieniu Emitenta i odpowiedzialne za prowadzenie rachunkowoci Emitenta:
Prezes Zarz¹du
Franciszek Stanis³aw Koszarek
Cz³onek Zarz¹du
Ryszard Grzegorz D³uba³a
Cz³onek Zarz¹du
Jan Marian Gawroñski
Cz³onek Zarz¹du
Alfred Jarzombek
Informacja o miejscu zamieszkania osób fizycznych dzia³aj¹cych w imieniu Emitenta zosta³a objêta
wnioskiem o niepublikowanie i przedstawiona w Informacjach objêtych wnioskiem o niepublikowanie.
Owiadczenie osób odpowiedzialnych za informacje zawarte w Prospekcie i odpowiedzialne za
prowadzenie rachunkowoci Emitenta
Niniejszym owiadczamy, ¿e informacje zawarte w Prospekcie s¹ prawdziwe i rzetelne i nie pomijaj¹
¿adnych faktów ani okolicznoci, których ujawnienie w Prospekcie jest wymagane przepisami prawa, a tak¿e
wed³ug naszej najlepszej wiedzy nie istniej¹, poza ujawnionymi w Prospekcie, istotne zobowi¹zania Emitenta
ani okolicznoci, które mog³yby wywrzeæ znacz¹cy wp³yw na sytuacjê prawn¹, maj¹tkow¹ i finansow¹
Emitenta oraz osi¹gane przez niego wyniki finansowe.
Franciszek Stanis³aw Koszarek
Prezes Zarz¹du
Ryszard Grzegorz D³uba³a
Cz³onek Zarz¹du

Jan Marian Gawroñski
Cz³onek Zarz¹du

2.2

INFORMACJE DOTYCZ¥CE OSÓB SPORZ¥DZAJ¥CYCH PROSPEKT

2.2.1

Informacje dotycz¹ce osób dzia³aj¹cych w imieniu Emitenta

Alfred Jarzombek
Cz³onek Zarz¹du

Nazwa i siedziba Emitenta
Firma:
Zak³ady LENTEX Spó³ka Akcyjna
Siedziba:
Lubliniec
Adres:
42-701 Lubliniec; ul. Powstañców 54
Telefon:
+48 34 356 26 41
Telefaks:
+48 34 356 33 20
Poczta elektroniczna:
wyk³adziny
flooring@lentex.com.pl
w³ókniny
nonwoven@lentex.com.pl
Strona Internet:
www.lentex.com.pl
Osoby dzia³aj¹ce w imieniu Emitenta i odpowiedzialne za prowadzenie rachunkowoci Emitenta:
Prezes Zarz¹du
Franciszek Stanis³aw Koszarek
Cz³onek Zarz¹du
Ryszard Grzegorz D³uba³a
Cz³onek Zarz¹du
Jan Marian Gawroñski
Cz³onek Zarz¹du
Alfred Jarzombek
Informacja o miejscu zamieszkania osób fizycznych dzia³aj¹cych w imieniu Emitenta zosta³a objêta
wnioskiem o niepublikowanie i przedstawiona w Informacjach objêtych wnioskiem o niepublikowanie.
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Wy¿ej wymienione osoby s¹ odpowiedzialne za sporz¹dzenie nastêpuj¹cych czêci Prospektu:
Rozdzia³ II pkt 2.1, 2.2.1; Rozdzia³ IV; Rozdzia³ V; Rozdzia³ Za³¹czniki Nr 1-3
Wy¿ej wymienione osoby s¹ cz³onkami zarz¹du Emitenta.
Owiadczenie osób dzia³aj¹cych w imieniu Emitenta i odpowiedzialne za prowadzenie rachunkowoci
Emitenta
Owiadczamy, ¿e czêci Prospektu, które zosta³y sporz¹dzone przez Lentex SA, zwieraj¹ informacje
prawdziwe i rzetelne i nie pomijaj¹ ¿adnych faktów ani okolicznoci, których ujawnienie w Prospekcie jest
wymagane przepisami prawa, a tak¿e wed³ug naszej najlepszej wiedzy nie istniej¹, poza ujawnionymi
w Prospekcie, istotne zobowi¹zania Emitenta ani okolicznoci, które mog³yby wywrzeæ znacz¹cy wp³yw na
sytuacjê prawn¹, maj¹tkow¹ i finansow¹ Emitenta oraz osi¹gane przez niego wyniki finansowe.
Franciszek Stanis³aw Koszarek
Prezes Zarz¹du
Ryszard Grzegorz D³uba³a
Cz³onek Zarz¹du

2.2.2

Jan Marian Gawroñski
Cz³onek Zarz¹du

Alfred Jarzombek
Cz³onek Zarz¹du

Informacje dotycz¹ce Centrum Operacji Kapita³owych jako podmiotu sporz¹dzaj¹cego
Prospekt
Nazwa i siedziba Centrum Operacji Kapita³owych
Nazwa:
Centrum Operacji Kapita³owych Banku Handlowego w Warszawie SA
Siedziba:
00-950 Warszawa, ul. Cha³ubiñskiego 8
Telefon:
+ 48 22 690 44 71
Telefaks:
+ 48 22 690 41 21
Poczta elektroniczna: emisja.cok@market.bh.com.pl
Osoby fizyczne dzia³aj¹ce w imieniu Centrum Operacji Kapita³owych
Pe³nomocnik Banku
Piotr Habiera
Bogdan Ma³achwiej Pe³nomocnik Banku
Informacje o miejscu zamieszkania osób fizycznych dzia³aj¹cych w imieniu Centrum Operacji Kapita³owych
zosta³a objêta wnioskiem o niepublikowanie i przedstawiona w Informacjach objêtych wnioskiem
o niepublikowanie.
Centrum Operacji Kapita³owych jest odpowiedzialne za sporz¹dzeni nastêpuj¹cych czêci Prospektu:
Wstêp; Rozdzia³ I; Rozdzia³ II pkt. 2.2.2 i 2.4, Rozdzia³ III; Rozdzia³ Za³¹czniki Nr 4-6
Powi¹zania Centrum Operacji Kapita³owych z Emitentem
Centrum Operacji Kapita³owych oraz osoby fizyczne dzia³aj¹ce w jego imieniu nie s¹ powi¹zane
z Emitentem w inny sposób, ani¿eli wskazany poni¿ej.
Centrum Operacji Kapita³owych oraz Bank Handlowy w Warszawie SA s¹ powi¹zane z Emitentem na
podstawie:
• umowy o oferowanie Akcji serii C,
• umowy o subemisjê us³ugow¹,
• umowy o wiadczenie us³ug brokerskich dla Spó³ki,
• umowy o pe³nienie funkcji specjalisty dla akcji Spó³ki notowanych na GPW,
• umowy o otwarcie i prowadzenie rachunku walutowego,
• umowy o otwarcie i prowadzenie rachunku bankowego bie¿¹cego/pomocniczego.
Poza wskazanymi powy¿ej nie istniej¹ inne powi¹zania umowne pomiêdzy Spó³k¹ i Centrum Operacji
Kapita³owych.

LENTEX SA
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Prospekt Emisyjny

Owiadczenie osób dzia³aj¹cych w imieniu Centrum Operacji Kapita³owych
Niniejszym owiadczamy w imieniu Centrum Operacji Kapita³owych, ¿e informacje zawarte w Prospekcie,
w czêciach, które zosta³y sporz¹dzone przez Centrum Operacji Kapita³owych s¹ prawdziwe i rzetelne, nie
pomijaj¹ ¿adnych faktów ani okolicznoci, których ujawnienie w Prospekcie jest wymagane przepisami
prawa, a tak¿e, ¿e wedle naszej najlepszej wiedzy, nie istniej¹ poza ujawnionymi w Prospekcie, istotne
zobowi¹zania Emitenta ani okolicznoci, które mog³yby wywrzeæ znacz¹cy wp³yw na sytuacjê prawn¹,
maj¹tkow¹ i finansow¹ Emitenta oraz osi¹gane przez niego wyniki finansowe.
Piotr Habiera
Pe³nomocnik Banku

2.3

Bogdan Ma³achwiej
Pe³nomocnik Banku

INFORMACJE DOTYCZ¥CE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA
SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH
Nazwa:
Siedziba:
Adres:
Telefon:
Telefaks:
Adres poczty elektronicznej:
Adres strony internetowej:

BDO Polska Sp. z o.o.
Warszawa
00-542 Warszawa, ul. Mokotowska 59
(022) 621 28 77
(022) 628 89 23
office@bdo.pl
www.bdo.pl

Podstawa uprawnieñ:
Wpis na listê podmiotów uprawnionych do badania sprawozdañ finansowych pod nr 523.
Osoby fizyczne dzia³aj¹ce w imieniu podmiotu uprawnionego do badania sprawozdañ finansowych
Leszek Kramarczuk Bieg³y Rewident - nr ewid. 1920/289,
Dyrektor Oddzia³u, Prokurent
adres zamieszkania: 40-059 Katowice, ul. Kolista 31/35
Osoby fizyczne dokonuj¹ce badania sprawozdañ finansowych Emitenta
Bieg³y Rewident - nr ewid. 8450/497
Halina ¯ur-Zuber
adres zamieszkania: 43-502 Czechowice-Dziedzice, ul. rodlana 16
Leszek Kramarczuk

Bieg³y Rewident - nr ewid. 1920/289
Dyrektor Oddzia³u, Prokurent
adres zamieszkania: 40-059 Katowice, ul. Kolista 31/35

Opis powi¹zañ BDO Polska Sp. z o.o. z Emitentem
Pomiêdzy BDO Polska Sp. z o.o. i osobami fizycznymi dzia³aj¹cymi w jej imieniu a Emitentem a tak¿e
Podmiotem Dominuj¹cym oraz osobami fizycznymi dzia³aj¹cymi w ich imieniu istniej¹ nastêpuj¹ce
powi¹zania umowne:
- pomiêdzy BDO Polska Sp. z o.o. a Emitentem istniej¹ powi¹zania w zwi¹zku z umow¹ z dnia 30 lipca
1999 roku na us³ugi audytorskie.
- pomiêdzy BDO Polska Sp. z o.o. a Emitentem istniej¹ powi¹zania w zwi¹zku z umow¹ z dnia 17 maja
2000 roku na opracowanie rozdzia³ów prospektu emisyjnego dotycz¹cych sprawozdañ finansowych
zgodnie z wymogami Rozporz¹dzenia Rady Ministrów z 22 grudnia 1998 roku w sprawie szczegó³owych
warunków jakim powinien odpowiadaæ prospekt emisyjny, skrót prospektu emisyjnego oraz
memorandum informacyjne i skrót memorandum informacyjnego.
Poza wskazanymi nie istniej¹ ¿adne powi¹zania umowne pomiêdzy BDO Polska Sp. z o.o. ani osobami
wystêpuj¹cymi w jej imieniu z Emitentem.
Owiadczenie osób dzia³aj¹cych w imieniu BDO Polska Sp. z o.o. o dostosowaniu sprawozdañ
finansowych do wymogów Rozporz¹dzenia
Owiadczamy, ¿e zawarte w Prospekcie sprawozdanie finansowe oraz skonsolidowane sprawozdanie
finansowe za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 1999 roku, porównywalne dane finansowe oraz
skonsolidowane porównywalne dane finansowe za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 1998 roku zosta³y
dostosowane w sposób prawid³owy, jasny i rzetelny do wymogów Rozporz¹dzenia.
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Na podstawie naszego badania stwierdzilimy, ¿e:
• sprawozdanie finansowe za rok obrotowy koñcz¹cy siê dnia 31 grudnia 1999 roku zamieszczone
w niniejszym Prospekcie, przedstawia we wszystkich istotnych aspektach, zgodnie z przepisami prawa
wymienionymi w naszej opinii z badania tego sprawozdania, rzetelnie i jasno wynik finansowy
dzia³alnoci gospodarczej Spó³ki za rok obrotowy koñcz¹cy siê 31 grudnia 1999 roku oraz sytuacjê
finansow¹ i maj¹tkow¹ Spó³ki na ten dzieñ,
• skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapita³owej Spó³ki za rok obrotowy koñcz¹cy siê dnia
31 grudnia 1999 roku, zamieszczone w niniejszym Prospekcie, przedstawia we wszystkich istotnych
aspektach, zgodnie z przepisami prawa wymienionymi w naszej opinii z badania tego sprawozdania,
rzetelnie i jasno wynik finansowy dzia³alnoci gospodarczej grupy kapita³owej Spó³ki za rok obrotowy
koñcz¹cy siê 31 grudnia 1999 roku oraz sytuacjê finansow¹ i maj¹tkow¹ Grupy Kapita³owej Spó³ki na ten
dzieñ.
Halina ¯ur-Zuber
Bieg³y Rewident
wpisany na listê bieg³ych rewidentów
pod numerem 8450/497
adres zamieszkania:
43-502 Czechowice-Dziedzice, ul. rodlana 16

Leszek Kramarczuk
Bieg³y Rewident
wpisany na listê bieg³ych rewidentów
pod numerem 1920/289
Dyrektor Oddzia³u, Prokurent
adres zamieszkania:
40-059 Katowice, ul. Kolista 31/35

Owiadczenie osób dzia³aj¹cych w imieniu BDO Polska Sp. z o.o. badaj¹cych sprawozdanie finansowe
Emitenta
Dzia³aj¹c w imieniu BDO Polska Sp. z o.o. owiadczamy, ¿e sprawozdanie finansowe Emitenta sporz¹dzone
na dzieñ 31 grudnia 1999 roku, podlega³o badaniu zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami prawa i normami
badania. Na podstawie przeprowadzonego badania wyrazilimy opiniê o prawid³owoci, rzetelnoci i jasnoci
badanego sprawozdania finansowego, której pe³na treæ jest przedstawiona w dalszej czêci Prospektu
w Rozdziale IV - Sprawozdania finansowe.
Wed³ug naszej opinii sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 1999 r. zamieszczone
w Prospekcie zosta³o sporz¹dzone zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami prawa. Forma prezentacji
sprawozdañ finansowych i zakres ujawnianych danych s¹ zgodne z rozporz¹dzeniem Rady Ministrów z dnia
22 grudnia 1998 roku w sprawie szczegó³owych warunków, jakim powinien odpowiadaæ prospekt emisyjny,
skrót prospektu emisyjnego oraz memorandum informacyjne i skrót memorandum informacyjnego, zwanego
dalej rozporz¹dzeniem o Prospekcie.
Halina ¯ur-Zuber
Bieg³y Rewident
wpisany na listê bieg³ych rewidentów
pod numerem 8450/497
adres zamieszkania:
43-502 Czechowice-Dziedzice, ul. rodlana 16

Leszek Kramarczuk
Bieg³y Rewident
wpisany na listê bieg³ych rewidentów
pod numerem 1920/289
Dyrektor Oddzia³u, Prokurent
adres zamieszkania:
40-059 Katowice, ul. Kolista 31/35

Owiadczenie osób dzia³aj¹cych w imieniu BDO Polska Sp. z o.o. badaj¹cych skonsolidowane
sprawozdanie finansowe Emitenta
Dzia³aj¹c w imieniu BDO Polska Sp. z o.o. owiadczamy, ¿e skonsolidowane sprawozdanie finansowe
Emitenta sporz¹dzone na dzieñ 31 grudnia 1999 roku, podlega³o badaniu zgodnie z obowi¹zuj¹cymi
przepisami prawa i normami badania. Na podstawie przeprowadzonego badania wyrazilimy opiniê
o prawid³owoci, rzetelnoci i jasnoci badanego skonsolidowanego sprawozdania finansowego, której pe³na
treæ jest przedstawiona w dalszej czêci Prospektu w Rozdziale IV - Sprawozdania finansowe.
Wed³ug naszej opinii skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 1999 r.
zamieszczone w Prospekcie zosta³o sporz¹dzone zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami prawa. Forma
prezentacji sprawozdania finansowego i zakres ujawnianych danych s¹ zgodne z rozporz¹dzeniem Rady
Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 roku w sprawie szczegó³owych warunków, jakim powinien odpowiadaæ
prospekt emisyjny, skrót prospektu emisyjnego oraz memorandum informacyjne i skrót memorandum
informacyjnego, zwanego dalej rozporz¹dzeniem o Prospekcie.
Halina ¯ur-Zuber
Bieg³y Rewident
wpisany na listê bieg³ych rewidentów
pod numerem 8450/497
adres zamieszkania:
43-502 Czechowice-Dziedzice, ul. rodlana 16
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Leszek Kramarczuk
Bieg³y Rewident
wpisany na listê bieg³ych rewidentów
pod numerem 1920/289
Dyrektor Oddzia³u, Prokurent
adres zamieszkania:
40-059 Katowice, ul. Kolista 31/35
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2.4

INFORMACJE DOTYCZ¥CE CENTRUM OPERACJI KAPITA£OWYCH
OFERUJ¥CEGO AKCJE EMITENTA
Nazwa i siedziba Centrum Operacji Kapita³owych
Nazwa:
Centrum Operacji Kapita³owych Banku Handlowego w Warszawie SA
Siedziba:
00-950 Warszawa, ul. Cha³ubiñskiego 8
Telefon:
+ 48 22 690 44 71
Telefaks:
+ 48 22 690 41 21
Poczta elektroniczna: emisja.cok@market.bh.com.pl
Osoby fizyczne dzia³aj¹ce w imieniu Centrum Operacji Kapita³owych
Pe³nomocnik Banku
Piotr Habiera
Pe³nomocnik Banku
Bogdan Ma³achwiej
Informacje o miejscu zamieszkania osób fizycznych dzia³aj¹cych w imieniu Centrum Operacji Kapita³owych
zosta³a objêta wnioskiem o niepublikowanie i przedstawiona w Informacjach objêtych wnioskiem
o niepublikowanie.
Powi¹zania Centrum Operacji Kapita³owych z Emitentem
Centrum Operacji Kapita³owych oraz osoby fizyczne dzia³aj¹ce w jego imieniu nie s¹ powi¹zane
z Emitentem w inny sposób, ani¿eli wskazany poni¿ej.
Centrum Operacji Kapita³owych oraz Bank Handlowy w Warszawie SA s¹ powi¹zane z Emitentem na
podstawie:
• umowy o oferowanie Akcji serii C,
• umowy o subemisjê us³ugow¹,
• umowy o wiadczenie us³ug brokerskich dla Spó³ki,
• umowy o pe³nienie funkcji specjalisty dla akcji Spó³ki notowanych na GPW,
• umowy o otwarcie i prowadzenie rachunku walutowego,
• umowy o otwarcie i prowadzenie rachunku bankowego bie¿¹cego/pomocniczego.
Poza wskazanymi powy¿ej nie istniej¹ inne powi¹zania umowne pomiêdzy Spó³k¹ i Centrum Operacji
Kapita³owych.
Owiadczenie osób dzia³aj¹cych w imieniu Oferuj¹cego
Niniejszym owiadczamy w imieniu Centrum Operacji Kapita³owych, ¿e Oferuj¹cy do³o¿y³ nale¿ytej
zawodowej starannoci przy przygotowaniu i przeprowadzeniu wprowadzenia papierów wartociowych do
publicznego obrotu.
Piotr Habiera
Pe³nomocnik Banku
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ROZDZIA£ III: DANE O EMISJI
3.1

PAPIERY WARTOCIOWE WPROWADZANE DO PUBLICZNEGO OBROTU
I OFEROWANE
Na podstawie niniejszego Prospektu do publicznego obrotu wprowadzanych jest i oferowanych 300.000
Akcji serii C o wartoci nominalnej 2,05 z³.
Iloæ Akcji
wprowadzanych

Liczba akcji przed
wprowadzeniem Akcji
nowej emisji

Udzia³ Akcji nowej emisji
w ogólnej liczbie
dotychczasowych akcji

Udzia³ Akcji nowej emisji w ogólnej
liczbie wszystkich akcji
(wraz z Akcjami nowej emisji)

Udzia³ g³osów a Akcji nowej
emisji w ogólnej liczbie
wszystkich g³osów
(wraz z Akcjami nowej emisji)

300.000

6.000.000

5,00%

4,76%

4,76%

Papiery wartociowe
wed³ug rodzajów

Liczba

1

2

Na jednostkê
Razem

3.2

1
300.000

Wartoæ
nominalna

Cena emisyjna Nadwy¿ka ceny Szacunkowe
emisyjnej nad
prowizje
wartoci¹
i koszty emisji
nominaln¹
3
4
5
6
2,05
18,96
16,91
1,22
615.000,00
5.688.000,00
5.073.000,00
365.000,00

Wp³ywy
Emitenta
7=(2x4)-6
17,74
5.323.000,00

WYDATKI ZALICZONE DO SZACUNKOWYCH KOSZTÓW EMISJI
Przewidywane koszty emisji Akcji wynios¹ oko³o 365 tys z³otych i obejmuj¹
Przygotowanie dokumentacji i oferowanie Akcji w publicznym obrocie
Koszty publikacji i druku materia³ów informacyjnych, koszty promocji
Op³aty administracyjne i s¹dowe

235 tys z³
120 tys z³
10 tys z³

Wy¿ej wymienione koszty zgromadzenia kapita³u akcyjnego, zostan¹ zakwalifikowane jako wartoci
niematerialne i prawne, a nastêpnie bêd¹ amortyzowane w okresie nie d³u¿szym ni¿ piêæ lat.

3.3

PODSTAWY PRAWNE EMISJI AKCJI

3.3.1

Organy uprawnione do podjêcia decyzji o emisji Akcji i jej podstawy prawne
Stosownie do art. 431 § 1 Kodeksu Handlowego oraz Statutu Spó³ki jedynym organem uprawnionym do
podejmowania uchwa³y o podwy¿szeniu kapita³u akcyjnego poprzez emisjê akcji jest Walne Zgromadzenie
Akcjonariuszy.

3.3.2

Data i forma podjêcia uchwa³y o emisji Akcji
Uchwa³a nr 8 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spó³ki Lentex SA z dnia 12 maja 2000 r. w sprawie
podwy¿szenia kapita³u akcyjnego Spó³ki oraz okrelenia warunków emisji Akcji, w tym wy³¹czenia prawa
poboru dotychczasowych akcjonariuszy.
Walne Zgromadzenie na podstawie art. 431, art. 432, art. 433 i art. 435 Kodeksu handlowego oraz
art. 28.2. Statutu Spó³ki, w zwi¹zku z uchwa³¹ nr 7 Walnego Zgromadzenia z dnia 12 maja 2000 r. w sprawie
opcji mened¿erskich uchwala podwy¿szenie kapita³u akcyjnego na nastêpuj¹cych zasadach:
1.
2.
3.
4.
5.

LENTEX SA

§1
Podwy¿sza siê kapita³ akcyjny Spó³ki o kwotê 615.000 (szeæset piêtnacie tysiêcy) z³otych w drodze
emisji 300.000 akcji (trzysta tysiêcy) akcji zwyk³ych na okaziciela serii C o wartoci nominalnej 2,05 z³.
(dwa z³ote piêæ groszy) ka¿da.
Akcje Serii C uczestnicz¹ w dywidendzie pocz¹wszy od roku obrachunkowego rozpoczynaj¹cego siê dnia
1.01.2000 r.
Emisja akcji serii C zostanie przeprowadzona w drodze publicznej subskrypcji i akcje te bêd¹ w pe³ni
op³acone przed zarejestrowaniem kapita³u akcyjnego Spó³ki.
Upowa¿nia siê Radê Nadzorcz¹ Spó³ki do wyznaczenia terminów otwarcia i zamkniêcia Subskrypcji,
zasad przydzia³u akcji i innych zasad dystrybucji nie uregulowanych w niniejszej uchwale.
Ustala siê cenê emisyjn¹ akcji serii C jako redni¹ arytmetyczn¹ cen akcji spó³ki za okres od dnia
1 marca 1999 r. do dnia 31 marca 2000 r. na Gie³dzie Papierów Wartociowych w Warszawie
w systemie jednolitego kursu dnia tj. w wysokoci 18,96 z³ (osiemnacie z³otych dziewiêædziesi¹t szeæ
groszy) za jedn¹ akcjê.
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6. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Zak³adów LENTEX Spó³ka Akcyjna dzia³aj¹c na podstawie
art. 390 § 3 Kodeksu handlowego oraz art. 78 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. Prawo o publicznym
obrocie papierami wartociowymi (Dz. U. Nr 118 poz. 754 z pón. zm.) upowa¿nia Zarz¹d do zawarcia
umowy o subemisjê na emisjê akcji serii C na warunkach wed³ug w³asnego uznania.
7. Wy³¹cza siê akcjonariuszy Spó³ki z prawa poboru akcji serii C. Walne Zgromadzenie stwierdza, ¿e
wy³¹czenie prawa poboru le¿y w interesie Spó³ki, gdy¿ akcje serii C zostan¹ zaoferowane osobom
zarz¹dzaj¹cym Spó³k¹ w celu utworzenia systemu motywuj¹cego te osoby do efektywniejszej pracy oraz
d³ugotrwa³ego ich zwi¹zania ze Spó³k¹, co spowoduje zwiêkszenie wyników Spó³ki, wiêc le¿y w jej
interesie. Dla zrealizowania powy¿szego celu niezbêdne jest pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy
prawa poboru akcji tej serii w ca³oci.
8. W przypadku, gdy nie wszystkie akcje serii C zostan¹ odkupione przez osoby uprawnione od subemitenta
us³ugowego do dnia up³ywu terminu realizacji opcji przez osoby uprawnione, akcje bêd¹ce w posiadaniu
subemitenta us³ugowego zostan¹ odkupione przez Spó³kê w celu ich umorzenia.

3.4

PRAWO PIERWSZEÑSTWA DO OBJÊCIA AKCJI PRZEZ DOTYCHCZASOWYCH
AKCJONARIUSZY
Prawo poboru nowo wyemitowanych Akcji zosta³o wy³¹czone na podstawie uchwa³y Nr 8 Walnego
zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 12 maja 2000 r., która stanowi, ¿e:
Wy³¹cza siê akcjonariuszy Spó³ki z prawa poboru akcji serii C. Walne Zgromadzenie stwierdza, ¿e
wy³¹czenie prawa poboru le¿y w interesie Spó³ki, gdy¿ akcje serii C zostan¹ zaoferowane osobom
zarz¹dzaj¹cym Spó³k¹ w celu utworzenia systemu motywuj¹cego te osoby do efektywniejszej pracy oraz
d³ugotrwa³ego ich zwi¹zania ze Spó³k¹, co spowoduje zwiêkszenie wyników Spó³ki, wiêc le¿y w jej interesie.
Dla zrealizowania powy¿szego celu niezbêdne jest pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa
poboru akcji tej serii w ca³oci

3.5

KRYTERIA I WARUNKI JAKIE MUSZ¥ SPE£NIAÆ OSOBY ZARZ¥DZAJ¥CE
EMITENTA
Zgodnie z uchwa³¹ Nr 8 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Lentex SA z dnia 12 maja 2000 r. Akcje serii
C maj¹ zostaæ zaoferowane osobom zarz¹dzaj¹cym Spó³k¹ w celu utworzenia systemu motywuj¹cego te
osoby do efektywniejszej pracy oraz d³ugotrwa³ego ich zwi¹zania ze Spó³k¹. W tym celu zosta³y podpisane
pomiêdzy Spó³k¹ i Cz³onkami Zarz¹du stosowne umowy, na podstawie, których Cz³onkowie Zarz¹du oraz
Prezes Zarz¹du nabyli uprawnienia do nabycia Akcji serii C.
Zgodnie z podpisanymi umowami Prezes i Cz³onkowie Zarz¹du w ci¹gu piêciu lat pocz¹wszy od roku 2000
do koñca roku 2004 bêd¹ mogli nabywaæ Akcje od Subemitenta Us³ugowego. Warunkiem nabycia Akcji jest
pe³nienie funkcji Prezesa lub Cz³onka Zarz¹du Spó³ki oraz z³o¿enie Spó³ce pisemnego owiadczenia
o zamiarze realizacji opcji. Owiadczenie dotycz¹ce zamiaru nabycia akcji za rok 2000 powinno byæ z³o¿one
do dnia 31 maja 2000 r., za w ka¿dym nastêpnym roku trwania Programu w terminie do 30 kwietnia danego
roku. W ka¿dym roku trwania Programu Osoby Uprawnione bêd¹ mog³y nabyæ od Subemitenta Us³ugowego
maksymalnie 60.000 Akcji.

3.6

PRAWA I OBOWI¥ZKI WYNIKAJ¥CE Z POSIADANIA AKCJI EMITENTA

3.6.1

Kodeks Handlowy i Statut
Podstawowymi prawami akcjonariuszy wynikaj¹cymi z posiadania oferowanych akcji jest prawo g³osu na
Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, prawo do udzia³u w zysku przeznaczonym do podzia³u przez Walne
Zgromadzenie, prawo do objêcia akcji w razie uchwalenia ich nowej emisji oraz prawo uczestniczenia
w podziale maj¹tku w przypadku rozwi¹zania i likwidacji spó³ki. Uchwa³y Walnego Zgromadzenia
Akcjonariuszy zapadaj¹ bezwzglêdn¹ wiêkszoci¹ g³osów oddanych z zastrze¿eniem postanowieñ Kodeksu
handlowego, Prawa o Publicznym Obrocie Papierami Wartociowymi i Statutu.
Akcje serii C s¹ akcjami zwyk³ymi na okaziciela, daj¹cymi prawo do jednego g³osu na Walnym
Zgromadzeniu Akcjonariuszy. Z Akcjami nie s¹ zwi¹zane ¿adne wiadczenia dodatkowe.
Akcje serii C uczestnicz¹ w dywidendzie od 1 stycznia 2000 roku.

3.6.2

Prawo o Publicznym Obrocie Papierami Wartociowymi
Zgodnie z art. 7 Prawa o Publicznym Obrocie Papierami Wartociowymi akcje dopuszczone do publicznego
obrotu nie maj¹ formy dokumentu. Stosownie do art. 11 Prawa o Publicznym Obrocie Papierami
Wartociowymi dokumentem potwierdzaj¹cym legitymacjê do realizacji uprawnieñ wynikaj¹cych z akcji
wskazanych w jego treci jest imienne wiadectwo depozytowe. Imienne wiadectwo depozytowe mo¿e byæ
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wystawione przez biuro maklerskie, bank lub inny podmiot prowadz¹cy rachunek papierów wartociowych
na ¿¹danie posiadacza takiego rachunku.
Zwraca siê uwagê, i¿ ka¿dy z inwestorów zobowi¹zany jest do przestrzegania wymogów Prawa
o Publicznym Obrocie Papierami Wartociowymi, które to przepisy reguluj¹ kwestie dotycz¹ce nabywania
znacznych pakietów akcji. Wymienione przepisy przewiduj¹ sankcje w przypadku nie przestrzegania
okrelonych procedur, w tym ograniczenie prawa g³osu.
Zgodnie z art. 147 Prawa o Publicznym Obrocie Papierami Wartociowymi ka¿dy, kto w wyniku nabycia
akcji spó³ki publicznej, osi¹gn¹³ lub przekroczy³ 5% lub 10% ogólnej liczby g³osów na walnym
zgromadzeniu oraz ka¿dy kto posiada³ przed zbyciem akcje spó³ki publicznej w iloci zapewniaj¹cej mu co
najmniej 5% lub co najmniej 10% ogólnej liczby g³osów na walnym zgromadzeniu, a w wyniku zbycia sta³
siê posiadaczem akcji zapewniaj¹cych odpowiednio nie wiêcej ni¿ 5% lub nie wiêcej ni¿ 10% liczby g³osów,
obowi¹zany jest zawiadomiæ o tym Komisjê Papierów Wartociowych, Urz¹d Ochrony Konkurencji
i Konsumentów oraz Spó³kê o iloci posiadanych g³osów w wyniku dokonanej transakcji, w ci¹gu 4 dni od
dnia dokonania zapisu na rachunku papierów wartociowych.
W przypadku osób posiadaj¹cych powy¿ej 10% g³osów na walnym zgromadzeniu obowi¹zek ten dotyczy
nabycia lub zbycia akcji zmieniaj¹cego posiadan¹ liczbê g³osów o 2 lub wiêcej. Nabycie lub zbycie akcji
przez podmiot zale¿ny uwa¿a siê za nabycie lub zbycie przez podmiot dominuj¹cy. Obowi¹zek dokonywania
zawiadomienia powstaje zarówno w przypadku zawarcia pojedynczej transakcji, jak i kilku transakcji ³¹cznie.
Zgodnie z art. 149 Prawa o Publicznym Obrocie Papierami Wartociowymi ka¿da osoba zamierzaj¹ca nabyæ
akcje w spó³ce publicznej w iloci zapewniaj¹cej osi¹gniêcie lub przekroczenie odpowiednio 25%, 33% lub
50% ogólnej liczby g³osów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy, obowi¹zana jest zawiadomiæ o tym
Komisjê Papierów Wartociowych i Gie³d i uzyskaæ jej zgodê na to nabycie. Zamiar nabycia akcji przez
podmiot zale¿ny uwa¿a siê za zamiar nabycia przez podmiot dominuj¹cy. Komisja Papierów Wartociowych
i Gie³d w ci¹gu 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia udziela zgody i przekazuje agencji informacyjnej
informacje o zamiarze nabycia albo odmawia udzielenia zgody, je¿eli nabycie spowodowa³oby naruszenie
przepisów ustawy lub zagra¿a³oby wa¿nemu interesowi Pañstwa lub gospodarki narodowej.
Zgodnie z art. 151 ust. 1 Prawa o Publicznym Obrocie Papierami Wartociowymi nabycie w obrocie
wtórnym w okresie krótszym ni¿ 90 dni akcji dopuszczonych do obrotu publicznego, w liczbie zapewniaj¹cej
co najmniej 10% ogólnej liczby g³osów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy mo¿e byæ dokonane
wy³¹cznie w drodze publicznego wezwania do zapisywania siê na sprzeda¿ lub zamianê akcji. Wzywaj¹cy do
zapisywania siê na sprzeda¿ lub zamianê akcji zobowi¹zany jest z³o¿yæ do depozytu banku lub innej
instytucji zabezpieczenie w wysokoci 50% wartoci akcji, które zamierza nabyæ.
Zgodnie z art. 154 Prawa o Publicznym Obrocie Papierami Wartociowymi ka¿dy kto w wyniku nabycia
akcji sta³ siê akcjonariuszem spó³ki publicznej posiadaj¹cym ponad 50% ogólnej liczby g³osów na walnym
zgromadzeniu, jest obowi¹zany do og³oszenia wezwania do zapisywania siê na sprzeda¿ lub zamianê
pozosta³ych akcji tej spó³ki lub do zbycia, przed wykonaniem prawa g³osu z posiadanych akcji, takiej iloci
akcji, które spowoduje osi¹gniêcie nie wiêcej ni¿ 50% ogólnej liczby g³osów na walnym zgromadzeniu.
Wzory wezwañ, szczegó³owy sposób ich og³aszania oraz warunki nabywania akcji w wyniku wezwañ okrela
Rozporz¹dzenia Rady Ministrów z dnia 24 listopada 1998 roku w sprawie wzorów wezwañ do zapisywania
siê na sprzeda¿ lub zamianê akcji spó³ki publicznej, szczegó³owego sposobu ich og³aszania oraz warunków
nabywania akcji w wyniku tych wezwañ (Dz.U. Nr 148 poz. 967).
Wykonywanie prawa g³osu z akcji, które zosta³y nabyte z naruszeniem obowi¹zków okrelonych w art. 147,
149, 151, 152, 154 i 155 jest bezskuteczne. Ponadto naruszenie obowi¹zków okrelonych ww. przepisami
oraz art. 148 mo¿e skutkowaæ kar¹ grzywny do 1 miliona z³otych.

3.6.3

Ustawa o Przeciwdzia³aniu Praktykom Monopolistycznym
Zgodnie z art. 11 Ustawy o Przeciwdzia³aniu Praktykom Monopolistycznym zamiar nabycia lub objêcia
akcji, powoduj¹cy przekroczenie 25%, 33% lub 50% ogólnej liczby g³osów na walnym zgromadzeniu
akcjonariuszy podlega zg³oszeniu Prezesowi Urzêdu Konkurencji i Konsumentów, w terminie 14 dni od
dokonania czynnoci, z któr¹ Ustawa wi¹¿e ten obowi¹zek. W odniesieniu do spó³ek publicznych Prezes
Urzêdu Konkurencji i Konsumentów mo¿e w terminie 14 dni od zg³oszenia wydaæ decyzjê zakazuj¹c¹
nabycia akcji.

3.7

ZASADY OPODATKOWANIA DOCHODÓW ZWI¥ZANYCH Z POSIADANIEM
I OBROTEM AKCJAMI

3.7.1

Osoby prawne
Dochody z dywidendy
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Dochody z dywidendy opodatkowane s¹ zrycza³towanym podatkiem dochodowym w wysokoci 20%
uzyskanego przychodu (art. 10 ust. 1 i art. 22 ust. 1 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych).
Kwoty podatku uiszczonego od otrzymanych dywidend i innych przychodów z tytu³u udzia³u w zyskach osób
prawnych maj¹cych siedzibê w Rzeczpospolitej Polskiej odlicza siê od kwoty podatku nale¿nego od
pozosta³ych dochodów osoby prawnej, obliczonego na zasadach okrelonych w Ustawie o Podatku
Dochodowym od Osób Prawnych. W przypadku braku mo¿liwoci dokonania takiego odliczenia w danym
roku podatkowym, kwoty podatku dochodowego d otrzymanej dywidendy odlicza siê w latach nastêpnych.
Nale¿ny podatek od dochodu uzyskiwanego z tytu³u dywidendy potr¹cany jest przez spó³kê jako p³atnika
tego podatku.
Od podatku dochodowego zwolnione s¹ spó³ki wchodz¹ce w sk³ad grupy kapita³owej, uzyskuj¹ce dochody
z dywidend oraz innych przychodów z tytu³u udzia³u w zyskach od spó³ek tworz¹cych tê grupê, pod
warunkiem, ¿e nie nast¹pi³o naruszenie warunków uznania je za podatnika (art. 22 ust. 3 Ustawy o Podatku
Dochodowym od Osób Prawnych).
Dochody ze sprzeda¿y akcji
Dochody ze sprzeda¿y akcji uzyskiwane przez osoby prawne podlegaj¹ opodatkowaniu na zasadach ogólnych
okrelonych w Ustawie o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych. Stawka opodatkowania liczona
w stosunku do podstawy opodatkowania wynosi od dnia 1 stycznia 2000 roku  30% (art. 19 Ustawy
o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych).
Zaniechano ustalania i poboru podatku dochodowego od zagranicznych osób prawnych od dochodu
uzyskanego ze sprzeda¿y akcji dopuszczonych do obrotu publicznego, nabytych na Gie³dzie Papierów
Wartociowych. Zaniechanie ustalania i poboru podatku ma zastosowanie, je¿eli pañstwo siedziby lub
zarz¹du osoby prawnej postêpuje wed³ug zasady wzajemnoci co do opodatkowania takich samych
dochodów w stosunku do osób prawnych maj¹cych siedzibê lub zarz¹d w Polsce (zarz¹dzenie Ministra
Finansów z dnia 22 stycznia 1996 roku w sprawie zaniechania ustalania i poboru podatku dochodowego od
niektórych dochodów zagranicznych osób prawnych  Monitor Polski nr 7, poz. 82).

3.7.2

Osoby fizyczne
Dochody z dywidendy
Dochody z dywidendy opodatkowane s¹ zrycza³towanym podatkiem dochodowym w wysokoci 20%
uzyskanego przychodu (art. 30 ust. 1 pkt. 1 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych).
W przypadku osób fizycznych nie maj¹cych na terenie RP miejsca zamieszkania lub pobytu w rozumieniu
art. 3 ust. 1 oraz osób okrelonych w art. 3 ust. 2 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych, 20%
stawkê podatku dochodowego o ile umowa w sprawie zapobiegania podwójnemu opodatkowaniu zawarta
z krajem bêd¹cym miejscem zamieszkania lub pobytu podatnika nie stanowi inaczej (art. 30 ust. 1 pkt. 1
Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych). Dochodów uzyskanych z dywidend i innych
przychodów z tytu³u udzia³u w zyskach osób prawnych ni ³¹czy siê z dochodami (przychodami) z innych
róde³ (art. 30 ust. 1 pkt. 1 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych). Nale¿ny podatek od
dochodu uzyskiwanego z tytu³u dywidendy potr¹cany jest przez Spó³kê jako p³atnika tego podatku.
Dochody ze sprzeda¿y akcji
Dochody ze sprzeda¿y akcji uzyskiwane przez osoby fizyczne podlegaj¹ opodatkowaniu na zasadach
ogólnych okrelonych w Ustawie o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych.
W okresie od dnia 1 stycznia 1997 roku do dnia 31 grudnia 2000 roku zwolnione s¹ od podatku
dochodowego dochody osób fizycznych uzyskane ze sprzeda¿y akcji dopuszczonych do obrotu publicznego,
nabytych na podstawie publicznej oferty lub na gie³dzie papierów wartociowych albo w regulowanym
pozagie³dowym wtórnym obrocie publicznym, z wyj¹tkiem, gdy sprzeda¿ tych akcji jest przedmiotem
dzia³alnoci gospodarczej (art. 52 pkt. 1 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych).
Zwraca siê uwagê inwestorom, ¿e dochody uzyskane ze sprzeda¿y Praw do Akcji opodatkowane s¹ ³¹cznie
z innymi dochodami na zasadach ogólnych.

3.7.3

Op³ata skarbowa
W myl przepisów Prawa o Publicznym Obrocie Papierami Wartociowymi, sprzeda¿ akcji na Gie³dzie
Papierów Wartociowych odbywa siê za porednictwem podmiotów prowadz¹cych przedsiêbiorstwa
maklerskie. Zgodnie z § 63 pkt. 13 Rozporz¹dzenia Ministra Finansów z dnia 9 grudnia 1994 roku o op³acie
skarbowej (Dz.U. Nr 136 poz. 705; Dz.U. z 1996 roku Nr 82, poz. 381) sprzeda¿ taka nie podlega op³acie
skarbowej.
W szczególnych przypadkach Prawo o Publicznym Obrocie Papierami Wartociowymi, dopuszcza zbywanie
akcji bezporednio pomiêdzy zainteresowanymi podmiotami. Dotyczy to miêdzy innymi sprzeda¿y akcji
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bezporednio pomiêdzy dwoma osobami fizycznymi. Sprzeda¿ akcji bez porednictwa przedsiêbiorstwa
maklerskiego podlega op³acie skarbowej w wysokoci 2% wartoci transakcji. Obowi¹zek uiszczenia op³aty
skarbowej w terminie 14 dni ci¹¿y solidarnie na zbywcy i nabywcy.
Powy¿sze informacje maj¹ jedynie charakter ogólny. Inwestorom, w przypadku jakichkolwiek w¹tpliwoci
w sprawach podatkowych zaleca siê zasiêgn¹æ porady osób uprawnionych do wiadczenia us³ug doradztwa
podatkowego.

3.8

INFORMACJA O UMOWIE O SUBEMISJÊ US£UGOWA LUB INWESTYCYJN¥
W dniu 23 czerwca 2000 r. Spó³ka zawar³a umowê o subemisjê us³ugow¹ dotycz¹c¹ ca³oci emisji Akcji
z Bankiem Handlowym w Warszawie SA  Centrum Operacji Kapita³owych. Szczegó³owe warunki umowy
o subemisjê us³ugow¹ charakteryzuje poni¿sza tabela.
Subemitent deklaruj¹cy objêcie papierów wartociowych w ramach umowy
Adres (siedziba)
Wysokoæ kapita³u w³asnego subemitenta
Liczba papierów wartociowych, których dotyczy umowa
Wartoæ papierów wartociowych których dotyczy umowa (wed³ug ceny emisyjnej)
Wysokoæ op³aty sta³ej dla Subemitenta Us³ugowego
Wysokoæ prowizji dla subemitenta w przypadku objêcia papierów Wartociowych w
ramach umowy

wartoæ
procent
wartoæ
procent

Faktyczny koszt nabycia jednego papieru wartociowego przez subemitenta

3.9

Bank Handlowy w Warszawie SA 
Centrum Operacji Kapita³owych
ul. Nowy wiat 6/12
00-400 Warszawa
3.383.278.000 z³
300.000 z³
5.688.000 z³
184 860,00 z³
3,25%
18,34 z³

UMOWY OKRELONE W ART. 96 PRAWA O PUBLICZNYM OBROCIE PAPIERAMI
WARTOCIOWYMI
Na dzieñ sporz¹dzenia Prospektu Emitent nie zawar³ ani te¿ nie zamierza zawrzeæ umowy, na mocy której
poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej wystawiane bêd¹ papiery wartociowe w zwi¹zku
z wyemitowanymi przez niego akcjami.

3.10

ZASADY DYSTRYBUCJI OFEROWANYCH PAPIERÓW WARTOCIOWYCH

3.10.1

Podmiot oferuj¹cy akcje w publicznym obrocie
Podmiotem oferuj¹cym Akcje LENTEX S.A. w publicznym obrocie jest:
Centrum Operacji Kapita³owych
Banku Handlowego w Warszawie SA
ul. Cha³ubiñskiego 8
00-950 Warszawa
tel. 0-22 690 44 71
fax. 0-22 690 41 21
e-mail: emisja.cok@market.bh.com.pl

3.10.2

Informacje ogólne
Oferta publiczna dotyczy 300.000 Akcji serii C oferowanych w publicznej subskrypcji Uprawnionym
Osobom za porednictwem Subemitenta Us³ugowego.
Akcje w iloci 300.000, zgodnie z uchwa³¹ Nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia
12 maja 2000 r zostan¹ objête przez Subemitenta Us³ugowego, a nastêpnie za jego porednictwem
przeznaczone do odkupu przez Uprawnione Osoby.

3.10.3

Zasady dystrybucji Akcji

3.10.3.1 Przedmiot Publicznej Subskrypcji
Przedmiotem Publicznej Subskrypcji jest 300.000 Akcji serii C na okaziciela o wartoci nominalnej
2,05 z³oty ka¿da i cenie emisyjnej 18,96 z³

3.10.3.2 Ogólne zasady dystrybucji Akcji
W Publicznej Subskrypcji Akcje zostan¹ zaoferowane wy³¹cznie Subemitentowi Us³ugowemu, który po ich
objêciu dokona w obrocie pierwotnym zbycia Akcji Osobom Uprawnionym, zgodnie z pkt. 3.10.4 Prospektu.
LENTEX SA
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3.10.3.3 Terminy Publicznej Subskrypcji i przyjmowania zapisów na Akcje
Otwarcie Publicznej Subskrypcji Akcji i rozpoczêcie przyjmowania zapisów nast¹pi w dniu 25 lipca 2000 r.,
a zakoñczenie przyjmowania zapisów i zamkniêcie subskrypcji nast¹pi w dniu 26 lipca 2000 r.
Emitent zastrzega sobie prawo do zmiany powy¿szych terminów. W przypadku zmiany dowolnego
z podanych terminów, stosowna informacja zostanie og³oszona najpóniej na 2 dni przed pierwotnym
terminem. Og³oszenia zostan¹ zamieszczone w dziennikach: Gazeta Gie³dy Parkiet i Dziennik Finansowy
Prawo i Gospodarka.

3.10.3.4 Ogólne zasady nabycia Akcji przez Subemitenta Us³ugowego
W ramach subskrypcji zaoferowanych zostanie do objêcia przez Subemitenta Us³ugowego 300.000 Akcji
o wartoci nominalnej 2,05 z³ ka¿da. Akcje zostan¹ zaoferowane Subemitentowi Us³ugowemu po cenie
emisyjnej równej 18,96 z³.

3.10.3.5 Cena emisyjna Akcji
Cena emisyjna Akcji wynosi 18,96 z³.

3.10.3.6 Osoba Uprawniona do nabycia Akcji w publicznej subskrypcji
Osob¹ uprawnion¹ do nabycia Akcji w Publicznej Subskrypcji jest Subemitent Us³ugowy. Subemitent
Us³ugowy spe³nia warunek okrelony w art. 77 ust. 5 Prawa o Publicznym Obrocie Papierami
Wartociowymi.
W dniu 23 czerwca 2000 roku Spó³ka podpisa³a z Bankiem Handlowym w Warszawie SA  Centrum
Operacji Kapita³owych umowê o subemisjê us³ugow¹ dotycz¹c¹ ca³oci emisji Akcji serii C.

3.10.3.7 Miejsce i termin z³o¿enia przez Subemitenta Us³ugowego zapisu na Akcje
Miejscem z³o¿enia przez Subemitenta Us³ugowego zapisu na Akcje jest Punkt Obs³ugi Klientów Centrum
Operacji Kapita³owych Banku Handlowego w Warszawie SA mieszcz¹cy siê w Warszawie przy
ul. Cha³ubiñskiego 8.
Subemitent Us³ugowy jest uprawniony do z³o¿enia zapisu na Akcje w okresie subskrypcji.
Subskrypcja Akcji zostanie otwarta w dniu 25 lipca 2000 r. i zamkniêta w dniu 26 lipca 2000r.

3.10.3.8 Procedura z³o¿enia zapisu na Akcje przez Subemitenta Us³ugowego
Subemitent Us³ugowy z³o¿y zapis na Akcje wraz z owiadczeniem, w którym stwierdza, ¿e:
• akceptuje treæ Statutu Emitenta,
• zapozna³ siê z treci¹ Prospektu i zaakceptowa³ okrelone w nim warunki.
Subemitent Us³ugowy z³o¿y zapis na 300.000 Akcji. Zapis Subemitenta Us³ugowego na inn¹ liczbê Akcji
bêdzie niewa¿ny.
Subemitent Us³ugowy z³o¿y wype³niony w czterech egzemplarzach formularz zapisu na Akcje stanowi¹cy
Za³¹cznik nr 4 do niniejszego Prospektu. Poszczególne egzemplarze formularza zapisu przeznaczone s¹: po
jednym dla Emitenta i Subemitenta Us³ugowego oraz dwa - dla POK.
Zapis Subemitenta Us³ugowego na Akcje jest nieodwo³alny, bezwarunkowy i nie mo¿e zawieraæ
jakichkolwiek zastrze¿eñ. Wszelkie konsekwencje wynikaj¹ce z niew³aciwego lub niekompletnego
wype³nienia formularza zapisu na Akcje ponosi Subemitent Us³ugowy.
W momencie sk³adania zapisu na Akcje Subemitent Us³ugowy mo¿e na formularzu zapisu z³o¿yæ
nieodwo³aln¹ Dyspozycjê deponowania Akcji, która umo¿liwia zapisanie na jego rachunku papierów
wartociowych wszystkich Akcji przydzielonych mu przez Zarz¹d Spó³ki bez koniecznoci odbierania
zawiadczenia o nabyciu akcji w POK, w którym z³o¿y³ zapis, a nastêpnie przedstawienia zawiadczenia do
potwierdzenia w biurze maklerskim prowadz¹cym jego rachunek papierów wartociowych.

3.10.3.9 Warunki p³atnoci za Akcje nabywane przez Subemitenta Us³ugowego
Subemitent Us³ugowy mo¿e dokonaæ wp³aty na Akcje wy³¹cznie przelewem w z³otych polskich. Wp³ata na
Akcje w pe³nej wysokoci musi wp³yn¹æ na rachunek subskrypcji nr 10301045-87647399 w Banku
Handlowym w Warszawie SA  V Oddzia³ w Warszawie  Centrum Operacji Kapita³owych najpóniej
w ostatnim dniu przyjmowania zapisów. Przez wp³atê w pe³nej wysokoci rozumie siê wp³atê w kwocie
równej iloczynowi liczby 300.000 i ceny emisyjnej Akcji wynosz¹c¹ 18,96 z³, tj. kwotê 5.688.000 z³.
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3.10.3.10 Zasady przydzia³u Akcji Subemitentowi Us³ugowemu
Zarz¹d Emitenta przydzieli Subemitentowi Us³ugowemu Akcje w iloci równej iloci Akcji
subskrybowanych przez Subemitenta Us³ugowego w terminie nie d³u¿szym ni¿ 5 dni roboczych od dnia
zamkniêcia publicznej subskrypcji Akcji.

3.10.3.11 Skutki prawne niedokonania w oznaczonym terminie wp³aty na subskrybowane Akcje
Niedokonanie wp³aty w pe³nej wysokoci na subskrybowane Akcje w trybie okrelonym powy¿ej powoduje
niewa¿noæ zapisu. W przypadku dokonania wp³aty czêciowej, wp³acona kwota zostanie zwrócona
Subemitentowi Us³ugowemu w sposób okrelony przez niego w formularzu zapisu w terminie 2 tygodni od
dnia zamkniêcia subskrypcji.

3.10.3.12 Termin zwi¹zania zapisem
Zapis na Akcje wi¹¿e Subemitenta Us³ugowego przez 3 miesi¹ce od daty zamkniêcia subskrypcji Akcji.

3.10.3.13 Dojcie emisji Akcji do skutku
Emisja dojdzie do skutku, je¿eli 300.000 Akcji zostanie objêtych i nale¿ycie op³aconych przez Subemitenta
Us³ugowego oraz w³aciwy s¹d dokona rejestracji podwy¿szenia kapita³u akcyjnego Emitenta. Og³oszenie
o zarejestrowaniu podwy¿szenia kapita³u akcyjnego w drodze emisji Akcji zostanie zamieszczone w Gazecie
Gie³dy Parkiet, po otrzymaniu przez Emitenta postanowienia s¹du.
Niezw³ocznie po otrzymaniu postanowienia s¹du o zarejestrowaniu podwy¿szenia kapita³u akcyjnego
Emitent z³o¿y Akcje do KDPW.

3.10.3.14 Niedojcie emisji Akcji do skutku
Emisja Akcji nie dojdzie skutku, je¿eli:
• 300.000 Akcji nie zostanie objêtych i nale¿ycie op³aconych, lub
• w ci¹gu 3 miesiêcy od dnia zamkniêcia subskrypcji Zarz¹d Emitenta nie z³o¿y do w³aciwego s¹du
wniosku o podwy¿szenie kapita³u akcyjnego w zwi¹zku z emisj¹ Akcji, albo
• postanowienie w³aciwego s¹du odmawiaj¹ce rejestracji podwy¿szenia kapita³u akcyjnego
uprawomocni siê.
W przypadku niedojcia emisji Akcji do skutku, Zarz¹d Emitenta niezw³ocznie zamieci og³oszenie w tej
sprawie jednorazowo w dwóch dziennikach: Gazeta Gie³dy Parkiet i Dziennik Finansowy Prawo
i Gospodarka. To samo og³oszenie bêdzie zawieraæ wezwanie skierowane do Subemitenta Us³ugowego do
odbioru wp³aconej kwoty. Zwrot kwoty wp³aconej przez Subemitenta Us³ugowego nast¹pi niezw³ocznie po
og³oszeniu przez Emitenta o niedojciu emisji do skutku, w sposób okrelony przez Subemitenta Us³ugowego
w formularzu zapisu, bez odsetek i odszkodowañ.

3.10.4

Zasady zbywania Osobom Uprawnionym Akcji objêtych przez Subemitenta Us³ugowego

3.10.4.1 Zasady ogólne
Akcje zostan¹ udostêpnione przez Subemitenta Us³ugowego Osobom Uprawnionym w obrocie pierwotnym,
zgodnie z art. 77 ust. 2 Prawa o Publicznym Obrocie Papierami Wartociowymi, w drodze sk³adania
zamówieñ na Akcje przez Osoby Uprawnione po cenie sprzeda¿y wynosz¹cej 18,96 z³.

3.10.4.2 Harmonogram zbywania Akcji przez Subemitenta Us³ugowego i termin przyjmowania zamówieñ
Subemitent Us³ugowy udostêpni do nabycia Akcje Osobom Uprawnionym w latach 2000 - 2004
Osoby Uprawnione do nabycia Akcji w poszczególnych latach mog¹ sk³adaæ zamówienia w nastêpuj¹cych
terminach:
a) I transza  od 1 do 14 wrzenia 2000 roku
b) II transza  od 20 do 31 sierpnia 2001 roku
c) III transza - od 19 do 30 sierpnia 2002 roku
d) IV transza  od 18 do 29 sierpnia 2003 roku
e) V transza  od 16 do 27 sierpnia 2004 roku
W przypadku, gdy po zakoñczeniu realizacji programu opcji mened¿erskiej poszczególne Osoby Uprawnione
nie nabêd¹ wszystkich oferowanych im Akcji, Subemitent Us³ugowy odsprzeda takie Akcje Emitentowi
w celu umorzenia.
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3.10.4.3 Osoby uprawnione do nabywania Akcji od Subemitenta Us³ugowego
Osobami Uprawnionymi do nabywania Akcji od Subemitenta Us³ugowego, bêd¹ ka¿dorazowo osoby,
wskazane przez Emitenta w ostatecznej licie Osób Uprawnionych, która zostanie przedstawiona
Subemitentowi Us³ugowemu przed rozpoczêciem ka¿dej transzy. Ostateczna lista Osób Uprawnionych
bêdzie ka¿dorazowo przyjêta przez Radê Nadzorcz¹ w formie uchwa³y. Rada Nadzorcza Emitenta ustalaj¹c
ostateczn¹ listê Osób Uprawnionych okreli maksymaln¹ iloæ Akcji, które mog¹ nabyæ Osoby Uprawnione
w danej transzy.

3.10.4.4 Miejsce sk³adania zamówieñ na Akcje
Osoby Uprawnione mog¹ sk³adaæ zapisy na Akcje w Punkcie Obs³ugi Klientów Centrum Operacji Kapita³owych Banku Handlowego w Warszawie SA mieszcz¹cym siê w Warszawie przy ul. Cha³ubiñskiego 8.

3.10.4.5 Cena sprzeda¿y Akcji
Cena po jakiej Osoby Uprawnione odkupi¹ Akcje od Subemitenta Us³ugowego jest cen¹ sztywn¹ i wynosi
18,96 z³ za jedn¹ Akcjê.

3.10.4.6 Procedura sk³adania zamówieñ na Akcji
Osoby Uprawnione mog¹ sk³adaæ zamówienia na nie wiêksz¹ liczbê Akcji ni¿ liczba wskazana w ostatecznej
licie Osób Uprawnionych, która zostanie przekazana Subemitentowi Us³ugowemu. Osoba Uprawniona ma
prawo z³o¿enia kilku zamówieñ pod warunkiem, ¿e ³¹czna liczba Akcji w zamówieniach nie przekroczy
liczby wskazanej w ostatecznej licie Osób Uprawnionych.
Z³o¿enie zamówienia lub zamówieñ na liczbê Akcji przekraczaj¹c¹ liczbê wskazan¹ w ostatecznej licie
Osób Uprawnionych spowoduje niewa¿noæ zapisu w czêci przekraczaj¹cej liczbê Akcji wskazan¹
w ostatecznej licie Osób Uprawnionych.
Osoby uprawnione do nabywania Akcji sk³adaj¹ zamówienia na Akcje zgodnie z formularzem Zamówienia
na Akcje, którego wzór stanowi Za³¹cznik nr 5 do Prospektu.
Formularz zamówienia na Akcje zawiera nastêpuj¹ce dane:
• numer zamówienia,
• dane osoby uprawnionej:
 imiê i nazwisko,
 adres zamieszkania,
 adres do korespondencji i numer telefonu,
 numer PESEL,
 numer dowodu osobistego lub paszportu,
• cenê sprzeda¿y jednej Akcji,
• ³¹czn¹ kwotê wp³aty na Akcje,
• okrelenie sposobu p³atnoci,
• okrelenie formy zwrotu wp³aconej kwoty w ca³oci lub w czêci,
• podpis osoby uprawnionej lub pe³nomocnika i upowa¿nionej osoby przyjmuj¹cej zamówienie.
Formularz zamówienia na Akcje nale¿y wype³niæ w czterech egzemplarzach. Wype³nione egzemplarze
formularza nale¿y podpisaæ w obecnoci osoby przyjmuj¹cej zamówienie i z³o¿yæ w miejscu przyjmowania
zamówieñ. Po jednym egzemplarzu formularza zamówienia otrzymaj¹: Osoba Uprawniona i Subemitent
Us³ugowy oraz dwa Sponsor Emisji (w przypadku sk³adania przez Osobê Uprawnion¹ dyspozycji
deponowania Akcji).
Wraz z zamówieniem Osoba Uprawniona podpisuje owiadczenie, w którym stwierdza, ¿e:
• akceptuje treæ Statutu Emitenta,
• zapozna³a siê z treci¹ Prospektu i zaakceptowa³a okrelone w nim warunki nabywania Akcji.
Wszelkie konsekwencje wynikaj¹ce z niew³aciwego lub niekompletnego wype³nienia formularza
zamówienia ponosi Osoba Uprawniona.
Z³o¿enie zamówienia na Akcje jest nieodwo³alne, bezwarunkowe i nie mo¿e zawieraæ jakichkolwiek
zastrze¿eñ.
W momencie sk³adania zamówienia na Akcje Osoba Uprawniona mo¿e na formularzu zamówienia z³o¿yæ
nieodwo³aln¹ Dyspozycjê deponowania Akcji, która umo¿liwia zapisanie na jej rachunku papierów
wartociowych wszystkich Akcji przydzielonych Osobie Uprawnionej przez Subemitenta us³ugowego bez
koniecznoci odbierania zawiadczenia o nabyciu akcji w POK, w którym zosta³o z³o¿one zamówienie,
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a nastêpnie przedstawienia zawiadczenia do potwierdzenia w biurze maklerskim prowadz¹cym jej rachunek
papierów wartociowych.

3.10.4.7 Sk³adanie zamówieñ na Akcje przez pe³nomocnika
Osoby Uprawnione mog¹ sk³adaæ zamówienia na Akcje za porednictwem pe³nomocnika. Pe³nomocnik
obowi¹zany jest przed³o¿yæ w miejscu sk³adania zamówienia pisemne pe³nomocnictwo Osoby Uprawnionej,
zawieraj¹ce umocowanie do z³o¿enia zamówienia oraz ewentualnie do z³o¿enia dyspozycji deponowania
Akcji, a tak¿e nastêpuj¹ce informacje o osobie pe³nomocnika i Osobie Uprawnionej: imiê i nazwisko, adres
zamieszkania, numer dowodu osobistego lub numer paszportu, numer PESEL.
Dokument pe³nomocnictwa lub jego kopia pozostaj¹ w POK, w którym z³o¿ono zamówienie. Nie istniej¹
ograniczenia liczby pe³nomocnictw udzielonych jednemu pe³nomocnikowi.
Od pe³nomocnictwa powinna byæ uiszczona op³ata skarbowa zgodnie z Ustaw¹ o Op³acie Skarbowej.

3.10.4.8 Warunki p³atnoci za zamawiane Akcje oraz skutki prawne niedokonania zap³aty za Akcje w oznaczonym
terminie
Wp³aty na Akcje mog¹ byæ wnoszone przez Osoby Uprawnione wy³¹cznie w z³otych polskich.
Wp³ata na Akcje mo¿e byæ dokonana w gotówce w oddziale Banku Handlowego w Warszawie SA, w którym
mieci siê Punkt Obs³ugi Klientów COK przyjmuj¹cy zamówienia na Akcje lub przelewem. Wp³ata na Akcje
w pe³nej wysokoci musi wp³yn¹æ na rachunek nr 10301045-87647399 w Banku Handlowym w Warszawie
SA  V Oddzia³ w Warszawie  Centrum Operacji Kapita³owych najpóniej do ostatniego dnia
przyjmowania zapisów na Akcje w danej transzy. Przez wp³atê w pe³nej wysokoci rozumie siê wp³atê
w kwocie równej iloczynowi liczby zamawianych Akcji i ceny sprzeda¿y Akcji.
Czêciowe op³acenie zamówienia spowoduje jego uniewa¿nienie w czêci nieop³aconej.
Niedokonanie zap³aty za Akcje w terminie spowoduje niewa¿noæ zapisu.
Osoba Uprawniona dokonuj¹ca wp³aty na Akcje za porednictwem banku powinna liczyæ siê z mo¿liwoci¹
opónieñ w realizacji przekazów i przelewów pieniê¿nych oraz pobierania przez bank prowizji od wp³at
gotówkowych i przelewów.
Zgodnie z Uchwa³¹ Nr 4/98 Komisji Nadzoru Bankowego z dnia 30 czerwca 1998 roku w sprawie trybu
postêpowania banków w przypadku prania pieniêdzy oraz ustalenia wysokoci kwoty i warunków
prowadzenia rejestru wp³at gotówkowych powy¿ej okrelonej kwoty oraz danych o osobach dokonuj¹cych
wp³aty i na rzecz których wp³ata zosta³a dokonana, banki zobowi¹zane s¹ do prowadzenia w oddzia³ach
oddzielnych rejestrów wp³at gotówkowych, których wartoæ przekracza równowartoæ 10.000 EURO.
Zgodnie z Uchwa³¹ Nr 396 Komisji Papierów Wartociowych z dnia 9 listopada 1995 roku w sprawie
stanowiska Komisji co do zasad postêpowania podmiotów prowadz¹cych przedsiêbiorstwa maklerskie
w przypadku zaistnienia uzasadnionego podejrzenia pochodzenia rodków pieniê¿nych klientów
z przestêpstwa lub maj¹cych zwi¹zek z przestêpstwem (Dziennik Urzêdowy Komisji Papierów
Wartociowych Nr 6 z 1995 r.), biura maklerskie bêd¹ rejestrowaæ i prowadziæ rejestry ka¿dej jednorazowej
wp³aty lub polecenia przelewu powy¿ej 20.000 z³otych, jak równie¿ mniejszych wp³at lub poleceñ przelewu
nastêpuj¹cych po sobie w ci¹gu krótkiego czasu i przekraczaj¹cych w sumie 20.000 z³, oraz dodatkowo
ka¿dej innej wp³aty lub polecenia przelewu, które bêd¹ dokonywane w okolicznociach wiadcz¹cych, ¿e
mog¹ mieæ na celu lokowanie rodków pieniê¿nych pochodz¹cych z przestêpstwa lub maj¹cych zwi¹zek
z przestêpstwem.
Wp³aty na Akcje nie podlegaj¹ oprocentowaniu.

3.10.4.9 Zasady przydzia³u Akcji
Subemitent Us³ugowy dokona przydzia³u Akcji najpóniej w terminie 7 dni roboczych od dnia zakoñczenia
przyjmowania zamówieñ w ka¿dej transzy.
Subemitent Us³ugowy zobowi¹zuje siê dokonaæ przydzia³u Akcji Osobom Uprawnionym na podstawie:
• ostatecznej listy Osób Uprawnionych zawartej w uchwale Rady Nadzorczej Emitenta, któr¹ Emitent
zobowi¹zuje siê dostarczyæ Subemitentowi Us³ugowemu ka¿dorazowo przed rozpoczêciem
przyjmowania zamówieñ w danej transzy,
• prawid³owo z³o¿onych i op³aconych zamówieñ na Akcje.
Subemitent Us³ugowy ka¿dorazowo przydzieli Akcje Osobom Uprawnionym zgodnie ze z³o¿onymi
i op³aconymi wa¿nymi zamówieniami w liczbie wynikaj¹cej z prawid³owo z³o¿onego zamówienia.
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3.10.4.10 Rozliczenie wp³at na Akcje
W przypadku, gdy Osoba Uprawniona z³o¿y zamówienie i dokona zap³aty na liczbê Akcji wiêksz¹ ni¿ liczba
Akcji wskazana do nabycia w danej transzy, zwrot nadp³aty dla tej osoby zostanie dokonany nie póniej ni¿
w terminie do koñca nastêpnego miesi¹ca po miesi¹cu w którym nast¹pi³o z³o¿enie zamówienia na Akcje,
zgodnie z dyspozycj¹ z³o¿on¹ w zamówieniu.
Wp³aty na Akcje nie s¹ oprocentowane. Terminowy zwrot powy¿szych kwot zostanie dokonany bez
jakichkolwiek odsetek i odszkodowañ.
W przypadku odbioru przez pe³nomocnika nadp³aconych kwot wymagane bêdzie pe³nomocnictwo w formie
pisemnej z podpisem powiadczonym notarialnie.

3.10.4.11 Wydawanie imiennych zawiadczeñ o nabyciu Akcji
Punkty Obs³ugi Klientów przyjmuj¹ce zamówienia na Akcje w ci¹gu 14 dni od daty dokonania przydzia³u
lub, gdy Akcje nie by³y jeszcze zarejestrowane w KDPW S.A., w terminie 14 dni od daty podjêcia uchwa³y
zarz¹du KDPW S.A. o zarejestrowaniu Akcji w depozycie na podstawie umowy z Emitentem i po z³o¿eniu
listu ksiêgowego, rozpoczn¹ wydawanie imiennych Zawiadczeñ o nabyciu Akcji Osobom Uprawnionym,
którym zosta³y przydzielone Akcje. Zawiadczenia bêd¹ wydawane wy³¹cznie na ¿¹danie akcjonariusza.
W przypadku z³o¿enia przez Uprawnion¹ Osobê Dyspozycji deponowania Akcji nie otrzyma ona
Zawiadczenia o nabyciu Akcji w POK, gdzie dokona³a zamówienia, a jedynie Zawiadczenie o liczbie
przydzielonych jej Akcji.
Zaksiêgowanie przydzielonych Akcji na wskazanym przez Osobê Uprawnion¹ jej rachunku papierów
wartociowych nast¹pi w terminie 10 dni roboczych od dnia przydzia³u Akcji lub, gdy Akcje nie by³y jeszcze
zarejestrowane w KDPW S.A., od otrzymania przez dom maklerski dokumentów potwierdzaj¹cych
zarejestrowanie w KDPW. Informacja o zaksiêgowaniu Akcji zostanie przekazana Osobie Uprawnionej przez
biuro maklerskie prowadz¹ce jej rachunek papierów wartociowych zgodnie z zasadami informowania
klientów, przyjêtymi przez dane biuro.

3.10.4.12 Termin zwi¹zania zamówieniem na Akcje
Z³o¿enie zamówienia na Akcje wi¹¿e Osobê Uprawnion¹ do chwili przydzielenia tej osobie Akcji przez
Subemitenta Us³ugowego, lecz nie d³u¿ej ni¿ do koñca nastêpnego miesi¹ca po miesi¹cu, w którym zosta³o
z³o¿one zamówienie.

3.10.4.13 Odkupienie Akcji od Subemitenta us³ugowego po zakoñczeniu realizacji programu opcji
Je¿eli mniej ni¿ 300.000 Akcji zostanie nabyte przez Osoby Uprawnione od Subemitenta Us³ugowego do
dnia 31 grudnia 2004 r. Subemitent Us³ugowy odsprzeda posiadane Akcje Emitentowi w celu umorzenia.
Nabyte przez Spó³kê Akcje zostan¹ umorzone na podstawie uchwa³y Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy,
która zostanie podjêta najpóniej w dniu 30 czerwca 2005 roku.

3.11

ZAMIERZENIA EMITENTA ODNONIE WTÓRNEGO OBROTU OFEROWANYMI
PAPIERAMI WARTOCIOWYMI
Emitent podejmie wszelkie czynnoci niezbêdne do wprowadzanie Akcji do obrotu gie³dowego niezw³ocznie
po objêciu ich przez Uprawnione Osoby oraz spe³nieniu wszystkich warunków wymaganych przepisami
prawa.
Ze wzglêdu na charakter emisji Akcji bêd¹ one wprowadzane do obrotu gie³dowego sukcesywnie po nabyciu
ich przez Uprawnione Osoby od Subemitenta Us³ugowego. Iloæ Akcji wprowadzanych do obrotu
gie³dowego, bêdzie w ka¿dym roku trwania Programu równa iloci Akcji nabytych od Subemitenta
Us³ugowego przez Uprawnione Osoby.

24

LENTEX SA

Prospekt Emisyjny

Rozdzia³ IV - Sprawozdania finansowe

ROZDZIA£ IV: SPRAWOZDANIA FINANSOWE
4.1

SPRAWOZDANIE FINANSOWE LENTEX SA
KOMISJA PAPIERÓW WARTOCIOWYCH i GIE£D
00- 950 WARSZAWA PLAC POWSTAÑCÓW WARSZAWY 1

Raport roczny SA-R 1999
(zgodnie z § 46 ust. 1 pkt. 4 Rozporz¹dzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 r. - Dz. U. Nr 163, poz. 1160)
(dla emitentów papierów wartociowych o dzia³alnoci wytwórczej, budowlanej, handlowej lub us³ugowej)
Za rok obrotowy obejmuj¹cy okres od.01.01.99 do 31.12.99

dnia 17.03.2000
(data przekazania)

Zak³ady Lentex Spó³ka Akcyjna w Lubliñcu
Lentex S.A.

(pe³na nazwa emitenta)

(skrócona nazwa emitenta)

(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)

42-700

Lubliniec

(kod pocztowy)

(miejscowoæ)

Powstañców

54

(ulica)

/48-34/ 356-26-41
(telefon)

przemys³ materia³ów budowlanych

(numer)

/48-34/ 356 3320
(fax)

575-00-07-888
(NIP)

BDO Polska Sp. z o.o.

flooring@lentex.com.pl
(e-mail)

150122050
(REGON)

dnia 11.03.2000 r.

(Podmiot uprawniony do badania)

Raport roczny zawiera:
; Roczne sprawozdanie finansowe
; Wstêp
; Zestawienie zmian w kapitale w³asnym
; Bilans
; Rachunek przep³ywu rodków pieniê¿nych
; Rachunek zysków i strat
; Noty objaniaj¹ce
Za³¹czniki:
; Za³¹cznik 1 - opinia i raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdañ finansowych
(bieg³ego rewidenta)
; Za³¹cznik 2 - pismo Prezesa Zarz¹du
; Za³¹cznik 3 - komentarz Zarz¹du (sprawozdanie z dzia³alnoci emitenta)
WYBRANE DANE FINANSOWE (rok bie¿¹cy)
I. Przychody netto ze sprzeda¿y produktów, towarów i materia³ów
II. Zysk (strata) na dzia³alnoci operacyjnej
III. Zysk (strata) brutto
IV. Zysk (strata) netto
V. Aktywa (stan na 31.12.99)
VI. Zobowi¹zania razem (stan na 31.12.99)
- w tym zobowi¹zania krókoterminowe
VII. Kapita³ w³asny (stan na 31.12.99)
VIII. Kapita³ akcyjny (stan na 31.12.99)
IX. Liczba akcji (stan na 31.12.99)
X. Wartoæ ksiêgowa na jedn¹ akcjê (w z³/EURO) (stan na 31.12.99.)
XI. Zysk (strata) netto na jedn¹ akcjê zwyk³¹ (w z³/EURO)
XII. Zadeklarowana dywidenda na jedn¹ akcjê zwyk³¹ (w z³/EURO)

LENTEX SA

tys. z³
176.978
16.911
17.906
12.026
169.275
15.672
15.672
145.766
12.300
6.000.000
24,29
2,00
0,50

tys. EURO
41.768
3.991
4.226
2.838
40.604
3.759
3.759
34.965
2.950
5,83
0,48
0,12
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Wstêp do sprawozdania rocznego Lentex S.A. za rok obrotowy 1999
a) podstawowy przedmiot dzia³alnoci emitenta wed³ug Europejskiej Klasyfikacji Dzia³alnoci oraz
wskazanie okresów, za które prezentowane s¹ sprawozdanie finansowe i porównywalne dane finansowe,
Podstawowy przedmiot dzia³alnoci Zak³adów Lentex S.A. wed³ug Europejskiej klasyfikacji
Dzia³alnoci to produkcja wyrobów z tworzyw sztucznych dla budownictwa nr EKD 2523.
Sprawozdania finansowe prezentowane s¹ za okres roczny tj. 01.01.1998-31.12.98 oraz 01.01.99 31.12.99 r.
b) wskazanie, czy sprawozdanie finansowe za poprzedni rok podlega³o przekszta³ceniu w celu zapewnienia
porównywalnoci danych oraz czy zestawienie i objanienie ró¿nic zosta³o zamieszczone w dodatkowej
nocie objaniaj¹cej,
Sprawozdanie finansowe za poprzedni rok obrotowy nie podleg³o przekszta³ceniu.
c) Omówienie stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów oraz przychodów i kosztów w zakresie
w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru.
Aktywa i pasywa wycenia siê przy zachowaniu ci¹g³oci w sposób okrelony w ustawie o rachunkowoci,
z tym, ¿e:
1.1. Wartoci niematerialne i prawne amortyzowane s¹ nastêpuj¹co:
- koszty organizacyjne przy za³o¿eniu lub póniejszym
- rozszerzeniu spó³ki akcyjnej
- w ci¹gu 5 lat
- koszty prac rozwojowych
- w ci¹gu 3 lat
- oprogramowanie komputerów
- w ci¹gu 2 lat
- wartoæ firmy
- w ci¹gu 3 lat
- pozosta³e prawa maj¹tkowe
- ka¿dorazowo okrela w momencie zakupu
Zarz¹d Spó³ki uwzglêdniaj¹c przewidywany okres
wykorzystania nie wiêcej jednak 10 lat.
Do wartoci niematerialnych i prawnych zalicza siê sk³adniki maj¹tkowe o wartoci powy¿ej 2.500 z³.
Sk³adniki o ni¿szej wartoci s¹ zaliczane do materia³ów.
1.2. rodki trwa³e.
Do rodków trwa³ych zalicza siê przedmioty d³ugotrwa³ego u¿ytku o wartoci zakupu b¹d koszcie
wytworzenia powy¿ej 1.000 z³. Przedmioty d³ugotrwa³ego u¿ytku w cenie do 1.000 z³ s¹ zaliczane do
materia³ów.
rodki trwa³e o wartoci od 1.001 z³ do 2.500 z³ odpisywane s¹ jednorazowo po ich wydaniu do u¿ytkowania
i ujmowane w ewidencji rodków trwa³ych. Pozosta³e rodki trwa³e amortyzowane s¹ metod¹ liniow¹
wg zasad okrelonych w Rozporz¹dzeniu Ministra Finansów z dnia 17.01.1997 r. (Dz.U. 6/97) przy
zastosowaniu górnych stawek amortyzacyjnych z wykazu stawek stanowi¹cych za³¹cznik do
w/w rozporz¹dzenia.
W stosunku do rodków trwa³ych poddanych szybkiemu postêpowi technicznemu wyposa¿onych
w urz¹dzenia automatyczne i informatyczne stosowane s¹ wspó³czynniki podwy¿szaj¹ce stawki
amortyzacyjne nie wy¿sze ni¿ 2,0. Dla rodków trwa³ych u¿ytkowanych w pogorszonych i z³ych warunkach
stosowane s¹ wspó³czynniki podwy¿szaj¹ce nie wy¿sze ni¿ 1,4.
1.3. Zapasy.
Stany i rozchody zapasów wycenia siê:
a) materia³y i towary wg cen zakupu stosuj¹c zasadê pierwsze wesz³o - pierwsze wysz³o,
b) produkcjê w toku - w wysokoci kosztów materia³ów bezporednich z ostatniego m-ca bilansowego,
c) wyroby gotowe - wg rzeczywistego kosztu wytworzenia nie wy¿szego od ceny sprzeda¿y netto.
Wycenione sk³adniki zapasów s¹ urealniane o rezerwy tworzone na zapasy charakteryzuj¹ce siê nisk¹ rotacj¹.
Przyjêto zasadê, ¿e na sk³adniki zapasów nie wykazuj¹ rotacji od 1-2 lat nale¿y tworzyæ rezerwê
w wysokoci 50 % ich wartoci ewidencyjnej. Natomiast na zapasy nie wykazuj¹ce obrotu powy¿ej dwóch
lat rezerwa wynosi 100 % ich wartoci ewidencyjnej.
1.4. Nale¿noci.
a) krajowe - w kwocie wymagaj¹cej zap³aty powiêkszonej o naliczone odsetki na koniec okresu
bilansowego,
b) zagraniczne w kwocie wymagaj¹cej zap³aty i przeliczeniu wg redniego kursu walut okrelonego przez
NBP.
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Wartoæ nale¿noci urealniono tworz¹c rezerwy na nale¿noci od d³u¿ników postawionych w stan likwidacji,
upad³oci, kwestionuj¹cych nale¿noci oraz zalegaj¹cych na dzieñ bilansowy z zap³at¹ d³u¿ej ni¿ 180 dni.
Tworzone rezerwy obejmuj¹ 100 % kwot nale¿noci.
1.5. rodki pieniê¿ne.
a) Krajowe - wg wartoci nominalnej
b) zagraniczne - wg wartoci nominalnej skorygowanej o redni kurs walut okrelony przez NBP na koniec
okresu bilansowego.
1.6. Papiery wartociowe.
Wg cen nabycia nie wy¿szych od cen sprzeda¿y netto. W przypadku akcji spó³ek gie³dowych do wyceny
przyjmuje siê:
a) cenê nabycia gdy kurs akcji jest wy¿szy od ceny ich nabycia,
b) cenê gie³dow¹ na koniec okresu bilansowego je¿eli jest ona ni¿sza od ceny nabycia.
c) d³u¿ne papiery wartociowe - wed³ug cen sprzeda¿y.
1.7. Sposób ustalenia wyniku finansowego.
Spó³ka stosuje wariant porównawczy rachunku zysków i strat, który stanowi podstawê do ustalenia wyniku
finansowego za okres bilansowy.
d) wskazanie czy w przedstawionym sprawozdaniu finansowym lub porównywalnych danych finansowych,
dokonano korekt wynikaj¹cych z zastrze¿eñ w opiniach podmiotów uprawnionych do badania
o sprawozdaniach finansowych za lata poprzednie,
W sprawozdaniu finansowym nie dokonano korekt wynikaj¹cych z zastrze¿eñ opinii podmiotów
uprawnionych do badania, gdy¿ takich zastrze¿eñ nie by³o.
e) wskazanie czy sprawozdanie finansowe i porównywalne dane finansowe zawieraj¹ dane ³¹czne - je¿eli
w sk³ad przedsiêbiorstwa emitenta wchodz¹ wewnêtrzne jednostki organizacyjne sporz¹dzaj¹ce
samodzielne sprawozdania finansowe,
w sk³ad Spó³ki Lentex S.A. nie wchodz¹ wewnêtrzne jednostki organizacyjne sporz¹dzaj¹ce
samodzielne sprawozdanie finansowe.
f/ Istotne ró¿nice w zakresie przyjêtych zasad i metod rachunkowoci przez Zak³ady Lentex S.A. a MSR:
1. Wykazywanie udzia³ów spó³ek zale¿nych i stowarzyszonych w sprawozdaniach finansowych
jednostki dominuj¹cej. Zgodnie z polskimi zasadami rachunkowoci w sprawozdaniu finansowym
Zak³adów,,Lentex wartoæ udzia³ów jednostek zale¿nych i stowarzyszonych wykazywana jest
wed³ug ceny nabycia z uwzglêdnieniem ewentualnej utraty ich wartoci. Zgodnie z MSR udzia³y te
mog¹ byæ wykazywane wed³ug metody praw w³asnoci lub kosztów nabycia. Wed³ug metody praw
w³asnoci udzia³y w jednostkowym sprawozdaniu finansowym wykazywane s¹ wed³ug ceny nabycia
skorygowanej o udzia³ podmiotu we wzrocie lub spadku wartoci aktywów netto nabytej jednostki
jaki nast¹pi³ po dacie nabycia.
2. Aktualizacja rodków trwa³ych.
Ostatnia aktualizacja rodków trwa³ych dokonana zosta³a na dzieñ 01.01.1995 r.zgodnie
z rozporz¹dzeniem Ministra Finansów wed³ug okrelonych przez GUS wskaników. Skutki
aktualizacji odniesione zosta³y na ówczesny fundusz przedsiêbiorstwai fundusz za³o¿ycielski.
Zgodnie z MSR rodki trwa³e mog¹ byæ ujmowane wed³ug wartoci przeszacowanej, przy czym
przeszacowanie jest dopuszczalne, je¿eli wartoæ rynkowa rodka trwa³ego znacz¹co ró¿ni siê od
wartoci ksiêgowej a ponadto przeszacowanie nale¿y dokonywaæ z odpowiedni¹ regularnoci¹ tak, by
wartoæ ewidencyjna nie ró¿ni³a siê znacznie od wartoci wykazywanej w dniu bilansu, przy
zastosowaniu kryterium wartoci godziwej. Przeszacowanie dokonane w oparciu o za³o¿one
wskaniki nie jest generalnie zgodne z MSR.
3. Niezrealizowane ró¿nice kursowe.
Niezrealizowane dodatnie ró¿nice kursowe, wynikaj¹ce z wyceny na dzieñ bilansowy aktywów
innych ni¿ rodki pieniê¿ne i pasywów bilansowych, zosta³y ujête jako przychody przysz³ych
okresów. Zgodnie z MSR dodatnie ró¿nice kursowe z wyceny powinny zostaæ ujête w rachunku
zysków i strat.
4. Koszty organizacji spó³ki.
Koszty organizacji poniesione przy za³o¿eniu lub póniejszym rozszerzeniu spó³ki akcyjnej s¹
kapitalizowane i wykazywane jako wartoci niematerialne i prawne.
W myl MSR aktywowanie tego rodzaju kosztów nie jest mo¿liwe, koszty pozyskania kapita³u
pomniejszaj¹ nadwy¿kê wp³ywów z emisji nad wartoci¹ nominaln¹ akcji a ewentualnie powsta³a
ró¿nica odnoszona jest w koszty roku, którego dotyczy.
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5. Instrumenty finansowe (szeroko rozumiane aktywa i pasywa finansowe).
MSR zawieraj¹ zasadniczo odmienne zasady wyceny aktywów i pasywów finansowych
wymagaj¹cych w wielu przypadkach ich wyceny wed³ug wartoci godziwych. Dotyczy to miêdzy
innymi wyceny papierów wartociowych dopuszczonych do publicznego obrotu.
Spó³ka wyceni³a papiery wartociowe dopuszczone do publicznego obrotu wed³ug cen nabycia
pomniejszonych o odpisy aktualizuj¹ce wartoæ.
6. Leasing.
Spó³kau¿ytkuje rodki trwa³e na podstawie umowy leasingu operacyjnego.W wietle postanowieñ
MSR umowa leasingowa uznana przez spó³kê za umowê leasingu operacyjnego by³aby
zakwalifikowana i co za tym idzie rozliczona jako umowa leasingu finansowego.
7. wiadczenia pracownicze.
Ustalanie wysokoci przypadaj¹cych zobowi¹zañ z tytu³u wiadczeñ pracowniczych (odprawy
emerytalne, nagrody jubileuszowe, dokonywane jest w oparciu o zasady metodologiczne opracowane
przez firmê Price Waterhouse.
Ze wzglêdu na skutki finansowe jednorazowego rozliczenia tych zobowi¹zañ w uzgodnieniu
z Pierwszym Narodowym Funduszem przyjêto zasadê rozliczenia w okresie 5 lat. Do dnia
31.12.1999 r. wyliczona i zaktualizowana wysokoæ zobowi¹zañ z tytu³u wiadczeñ pracowniczych
zosta³a ujêta w ksiêgach w wysokoci 60 % kwoty nale¿nej.
8. Zakres informacji dodatkowej.
Sk³adniki poszczególnych pozycji sprawozdania finansowego wed³ug polskich zasad rachunkowoci
i MSR mog¹ ró¿niæ siê w istotnym stopniu.
Równie¿ zakres informacji dodatkowej i sprawozdania finansowego zgodnie z wymogami polskich
zasad rachunkowoci jest mniejszy od zakresu przewidzianego wymogami MSR.
BILANS
stan na dzieñ
AKTYWA
I. Maj¹tek trwa³y
1. Wartoci niematerialne i prawne
2. Rzeczowy maj¹tek trwa³y
3. Finansowy maj¹tek trwa³y
4. Nale¿noci d³ugoterminowe
II. Maj¹tek obrotowy
1. Zapasy
2. Nale¿noci krótkoterminowe
3. Akcje (udzia³y) w³asne do zbycia
4. Papiery wartociowe przeznaczone do obrotu
5. rodki pieniê¿ne
III. Rozliczenia miêdzyokresowe
1. Z tytu³u odroczonego podatku dochodowego
2. Pozosta³e rozliczenia miêdzyokresowe
A k t y w a, r a z e m
PASYWA
I. Kapita³ w³asny
1. Kapita³ akcyjny
2. Nale¿ne wp³aty na poczet kapita³u akcyjnego (wielkoæ ujemna)
3. Kapita³ zapasowy
4. Kapita³ rezerwowy z aktualizacji wyceny
5. Pozosta³e kapita³y rezerwowe
6. Ró¿nice kursowe z przeliczenia oddzia³ów (zak³adów) zagranicznych
7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubieg³ych
8. Zysk (strata) netto
II. Rezerwy
1. Rezerwy na podatek dochodowy
2. Pozosta³e rezerwy
III. Zobowi¹zania
1. Zobowi¹zania d³ugoterminowe
2. Zobowi¹zania krótkoterminowe
VI. Rozliczenia miêdzyokresowe i przychody przysz³ych okresów
P a s y w a, r a z e m
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Nota

31.12.99
rok bie¿¹cy

31.12.98
rok poprz.

88.534
986
81.669
5.879

98.803
1.486
91.573
5.744

78.876
32.715
38.349

62.778
31.130
27.961

3.385
4.427
1.865
1.806
59
169.275

674
3.013
1.339
1.334
5
162.920

11

145.766
12.300

133.830
12.300

12

121.440

110.468

12.026
5.078
4.870
208
15.672

11.062
6.033
5.876
157
21.483

15.672
2.759
169.275

21.483
1.574
162.920

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

13
14

15
16
17
18
19
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145.766
6.000.000
24,29

Wartoæ ksiêgowa
Liczba akcji
Wartoæ ksiêgowa na jedn¹ akcjê (w z³)
Przewidywana liczba akcji
Rozwodniona wartoæ ksiêgowa na jedn¹ akcjê (w z³)

133.830
6.000.000
22,30

Zobowi¹zania pozabilansowe
Zobowi¹zania pozabilansowe

rok
bie¿¹cy

a) ³¹czna wartoæ udzielonych gwarancji i porêczeñ
- na rzecz jednostek zale¿nych
- na rzecz jednostek stowarzyszonych
- na rzecz jednostki dominuj¹cej
- na rzecz innych jednostek
b) pozosta³e zobowi¹zania pozabilansowe (z tytu³u)
- spraw wytoczonych przeciwko Lentex S.A.
Zobowi¹zania pozabilansowe, razem

83

rok
poprzedni
2.150
2.000

83

150
138
138

83

2.288

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
za okres
I. Przychody netto ze sprzeda¿y produktów, towarów i materia³ów
1. Przychody netto ze sprzeda¿y produktów
2. Przychody netto ze sprzeda¿y towarów i materia³ów
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materia³ów
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów
2. Wartoæ sprzedanych towarów i materia³ów
III. Zysk (strata) brutto na sprzeda¿y (I-II)
IV. Koszty sprzeda¿y
V. Koszty ogólnego zarz¹du
VI. Zysk (strata) na sprzeda¿y (III-IV-V)
VII. Pozosta³e przychody operacyjne
VIII. Pozosta³e koszty operacyjne
IX. Zysk (strata) na dzia³alnoci operacyjnej (VI+VII-VIII)
X. Przychody z akcji i udzia³ów w innych jednostkach
XI. Przychody z pozosta³ego finansowego maj¹tku trwa³ego
XII. Pozosta³e przychody finansowe
XIII. Koszty finansowe
XIV. Zysk (strata) na dzia³alnoci gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII)
XV. Wynik zdarzeñ nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.)
1. Zyski nadzwyczajne
2. Straty nadzwyczajne
XVI. Zysk (strata) brutto
XVII. Podatek dochodowy
XVIII. Pozosta³e obowi¹zkowe zmniejszenia zysku (zwiêkszenia straty)
XIX. Zysk (strata) netto
Zysk (strata) netto (za 12 miesiêcy)
rednia wa¿ona liczba akcji zwyk³ych
Zysk (strata) na jedn¹ akcjê zwyk³¹ (w z³)
rednia wa¿ona przewidywana liczba akcji zwyk³ych
Rozwodniony zysk (strata) na jedn¹ akcjê zwyk³¹ (w z³)
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20
21
22

23
24
25
26
27
28

1999
1998
rok bie¿¹cy rok poprz.
176.978
169.557
173.425
167.092
3.553
2.465
133.155
130.303
129.753
127.855
3.402
2.448
43.823
39.254
5.055
3.921
19.132
18.004
19.636
17.329
3.529
1.116
6.254
3.257
16.911
15.188

4.475
3.480
17.906

17.906
5.880

2.873
2.736
15.325
-41
5
46
15.284
4.222

12.026

11.062

12.026
6.000.000
2,00

11.062
6.000.000
1,84

29
30
31
32
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ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE W£ASNYM
za okres
I. Stan kapita³u w³asnego na pocz¹tek okresu (BO)
a) zmiany przyjêtych zasad (polityki) rachunkowoci
b) korekty b³êdów zasadniczych
I.a. Stan kapita³u w³asnego na pocz¹tek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych
1. Stan kapita³u akcyjnego na pocz¹tek okresu
1.1. Zmiany stanu kapita³u akcyjnego
a) zwiêkszenia (z tytu³u)
- emisji akcji
b) zmniejszenia (z tytu³u)
- umorzenia
1.2. Stan kapita³u akcyjnego na koniec okresu
2. Stan nale¿nych wp³at na poczet kapita³u akcyjnego na pocz¹tek okresu
2.1. Zmiana stanu nale¿nych wp³at na poczet kapita³u akcyjnego
a) zwiêkszenie
b) zmniejszenie
2.2. Stan nale¿nych wp³at na poczet kapita³u akcyjnego na koniec okresu
3. Stan kapita³u zapasowego na pocz¹tek okresu
3.1. Zmiany stanu kapita³u zapasowego
a) zwiêkszenie (z tytu³u)
- emisji akcji powy¿ej wartoci nominalnej
- z podzia³u zysku (ustawowo)
- z podzia³u zysku (ponad wymagan¹ ustawowo minimaln¹ wartoæ)
b) zmniejszenie (z tytu³u)
- pokrycia straty
3.2. Stan kapita³u zapasowego na koniec okresu
4. Stan kapita³u rezerwowego z aktualizacji wyceny na pocz¹tek okresu
4.1. Zmiany stanu kapita³u rezerwowego z aktualizacji wyceny
a) zwiêkszenie (z tytu³u)
b) zmniejszenia (z tytu³u)
- sprzeda¿y i likwidacji rodków trwa³ych
4.2. Stan kapita³u rezerwowego z aktualizacji wyceny na koniec okresu
5. Stan pozosta³ych kapita³ów rezerwowych na pocz¹tek okresu
5.1. Zmiany stanu pozosta³ych kapita³ów rezerwowych
a) zwiêkszenie (z tytu³u)
b) zmniejszenie (z tytu³u)
5.2. Stan pozosta³ych kapita³ów rezerwowych na koniec okresu
6. Ró¿nice kursowe z przeliczenia oddzia³ów (zak³adów) zagranicznych
7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat ubieg³ych na pocz¹tek okresu
7.1. Stan niepodzielonego zysku z lat ubieg³ych na pocz¹tek okresu
a) zmiany przyjêtych zasad (polityki) rachunkowoci
b) korekty b³êdów zasadniczych
7.2. Stan niepodzielonego zysku z lat ubieg³ych, na pocz¹tek okresu, po uzgodnieniu do danych
porównywalnych
a) zwiêkszenie (z tytu³u)
- podzia³u zysku
b) zmniejszenie (z tytu³u)
7.3. Stan niepodzielonego zysku z lat ubieg³ych na koniec okresu
7.4. Stan niepokrytej straty z lat ubieg³ych na pocz¹tek okresu
a) zmiany przyjêtych zasad (polityki) rachunkowoci
b) korekty b³êdów zasadniczych
7.5. Stan niepokrytej straty z lat ubieg³ych na pocz¹tek okresu, po uzgodnieniu do danych
porównywalnych
a) zwiêkszenie (z tytu³u)
- przeniesienia straty do pokrycia
b) zmniejszenie (z tytu³u)
7.6. Stan niepokrytej straty z lat ubieg³ych na koniec okresu
7.7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat ubieg³ych na koniec okresu
8. Wynik netto
a) zysk netto
b) strata netto
II. Stan kapita³u w³asnego na koniec okresu (BZ )

30

31.12.99.
31.12.98.
rok bie¿¹cy rok poprz.
133.830
125.796

12.300

12.300

12.300

12.300

110.468
10.972
10.972

96.997
13.471
13.471

10.972

1.320
12.151

121.440

110.468

12.026
12.026

11.062
11.062

145.766

133.830
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RACHUNEK PRZEP£YWU RODKÓW PIENIÊ¯NYCH
za okres
1

A. PRZEP£YWY PIENIÊ¯NE NETTO Z DZIA£ALNOCI OPERACYJNEJ (I+/-II)) - metoda
porednia *)
I. Zysk (strata) netto
II. Korekty razem
1. Amortyzacja
2. (Zyski) straty z tytu³u ró¿nic kursowych
3. Odsetki i dywidendy
4. (Zysk) strata z tytu³u dzia³alnoci inwestycyjnej
5. Zmiana stanu pozosta³ych rezerw
6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat)
7. Podatek dochodowy zap³acony
8. Zmiana stanu zapasów
9. Zmiana stanu nale¿noci
10. Zmiana stanu zobowi¹zañ krótkoterminowych (z wyj¹tkiem po¿yczek i kredytów)
11. Zmiana stanu rozliczeñ miêdzyokresowych
12. Zmiana stanu przychodów przysz³ych okresów
13. Pozosta³e korekty
B. PRZEP£YWY PIENIÊ¯NE NETTO Z DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ (I-II)
I. Wp³ywy z dzia³alnoci inwestycyjnej
1. Sprzeda¿ sk³adników wartoci niematerialnych i prawnych
2. Sprzeda¿ sk³adników rzeczowego maj¹tku trwa³ego
3. Sprzeda¿ sk³adników finansowego maj¹tku trwa³ego, w tym:
- w jednostkach zale¿nych
- w jednostkach stowarzyszonych
- w jednostce dominuj¹cej
4. Sprzeda¿ papierów wartociowych przeznaczonych do obrotu
5. Sp³ata udzielonych po¿yczek d³ugoterminowych
6. Otrzymane dywidendy
7. Otrzymane odsetki
8 . Pozosta³e wp³ywy
II. Wydatki z tytu³u dzia³alnoci inwestycyjnej
1. Nabycie sk³adników wartoci niematerialnych i prawnych
2. Nabycie sk³adników rzeczowego maj¹tku trwa³ego
3. Nabycie sk³adników finansowego maj¹tku trwa³ego, w tym:
- w jednostkach zale¿nych
- w jednostkach stowarzyszonych
- w jednostce dominuj¹cej
4. Nabycie akcji (udzia³ów) w³asnych
5. Nabycie papierów wartociowych przeznaczonych do obrotu
6. Udzielone po¿yczki d³ugoterminowe
7. Pozosta³e wydatki
C. PRZEP£YWY PIENIÊ¯NE NETTO Z DZIA£ALNOCI FINANSOWEJ (I-II)
I. Wp³ywy z dzia³alnoci finansowej
1. Zaci¹gniêcie d³ugoterminowych kredytów i po¿yczek
2. Emisja obligacji lub innych d³ugoterminowych d³u¿nych papierów wartociowych
3. Zaci¹gniêcie krótkoterminowych kredytów i po¿yczek
4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych d³u¿nych papierów wartociowych
5. Wp³ywy z emisji akcji (udzia³ów) w³asnych
6. Dop³aty do kapita³u
7. Pozosta³e wp³ywy - odsetki od po¿yczek
II. Wydatki z tytu³u dzia³alnoci finansowej
1. Sp³ata d³ugoterminowych kredytów i po¿yczek
2. Wykup obligacji lub innych d³ugoterminowych d³u¿nych papierów wartociowych
3. Sp³ata krótkoterminowych kredytów bankowych i po¿yczek
4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych d³u¿nych papierów wartociowych
5. Koszty emisji akcji w³asnych
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01.0131.12.99
rok bie¿¹cy

01.0131.12.98
rok poprz.

2

3

14.348

13.512

12.026
2.322
12.980

11.062
2.450
11.754

-906
117
1.327
5.880
-7.398
-2.138
-10.687
2.107
767
363
-90
-13.840
556

-516
-708
1.740
4.222
-3.873
-6.348
-4.841
893
215
-88
-26.010
40.486

534

131

37.465

22
-14.396
-74
-9.224

2.890
-66.496
-211
-25.867
-3.096

-2.016
-147

-2.935

-37.322

906
959

-2.512
516

959
-53

516
-3.028
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1

2

6. Umorzenie akcji (udzia³ów) w³asnych
7. P³atnoci dywidend i innych wyp³at na rzecz w³acicieli
8. Wyp³aty z zysku dla osób zarz¹dzaj¹cych i nadzoruj¹cych
9. Wydatki na cele spo³ecznie-u¿yteczne
10. P³atnoci zobowi¹zañ z tytu³u umów leasingu finansowego
11. Zap³acone odsetki
12. Pozosta³e wydatki
D. PRZEP£YWY PIENIÊ¯NE NETTO, RAZEM (A+/-B+/-C)
E. BILANSOWA ZMIANA STANU RODKÓW PIENIÊ¯NYCH
- w tym zmiana stanu rodków pieniê¿nych z tytu³u ró¿nic kursowych od walut obcych
F. RODKI PIENIÊ¯NE NA POCZ¥TEK OKRESU
G. RODKI PIENIÊ¯NE NA KONIEC OKRESU (F+/- D)

3

-3.000

-53
1.414
1.414
3.013
4.427

-28
-15.010

18.023
3.013

NOTY OBJANIAJ¥CE
Noty objaniaj¹ce do bilansu
Nota 1.
WARTOCI NIEMATERIALNE I PRAWNE
a) rozliczane w czasie koszty organizacji poniesione przy za³o¿eniu lub póniejszym rozszerzeniu
spó³ki akcyjnej
b) koszty prac rozwojowych
c) nabyta wartoæ firmy
d) nabyte koncesje, patenty, licencje i podobne wartoci
e) nabyte oprogramowanie komputerowe
f) nabyte prawa wieczystego u¿ytkowania gruntów
g) pozosta³e wartoci niematerialne i prawne
h) zaliczki na poczet wartoci niematerialnych i prawnych
Wartoci niematerialne i prawne razem
TABELA RUCHU WARTOCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH

a) wartoæ brutto
wartoci
niematerialnych
i prawnych na
pocz¹tek okresu
b) zwiêkszenia
(z tytu³u)
- zakup
c) zmniejszenia
(z tytu³u)
- sprzeda¿
d) wartoæ brutto
wartoci
niematerialnych
i prawnych na
koniec okresu
e) skumulowana
amortyzacja na
pocz¹tek okresu
f) amortyzacja za
okres (z tytu³u)
- sprzeda¿
g) skumulowana
amortyzacja
(umorzenie) na
koniec okresu
h) wartoæ netto
wartoci
niematerialnych
i prawnych na
koniec okresu
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a) rozliczane
b) koszty prac
w czasie koszty rozwojowych
organizacji
poniesione przy
za³o¿eniu lub
póniejszym
rozszerzeniu
spó³ki akcyjnej
1.968

c) nabyta
wartoæ firmy

rok bie¿¹cy rok poprz.
896
1.290

90

190
6

986

1.486

(wg grup rodzajowych)

f) nabyte prawa
d) nabyte
e) nabyte
koncesje,
oprogramowanie wieczystego
u¿ytkowania
patenty, licencje komputerowe
gruntów
i podobne
wartoci

561

7

g) pozosta³e
wartoci
niematerialne
i prawne

Wartoci
h) zaliczki na
poczet wartoci niematerialne
i prawne
niematerialnych
razem
i prawnych

2.536

73

73

73

73

7

7

7

7

1.968

634

2.602

678

371

1

1.050

394

173

1

568

-2

-2

1.072

544

1.616

896

90

986
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Nota 2.
RZECZOWY MAJ¥TEK TRWA£Y
a) rodki trwa³e
- grunty w³asne
- budynki i budowle
- urz¹dzenia techniczne i maszyny
- rodki transportu
- pozosta³e rodki trwa³e
b) inwestycje rozpoczête
c) zaliczki na poczet inwestycji
Rzeczowy maj¹tek trwa³y, razem

rok bie¿¹cy rok poprz.
81.426
68.321
33.765
46.087
690
884
234
9
81.669

34.652
31.543
921
1.205
23.252
91.573

rodki trwa³e wg grup
TABELA RUCHU RODKÓW TRWA£YCH
- grunty w³asne
- budynki
i budowle
a) wartoæ brutto
rodków trwa³ych na
pocz¹tek okresu
b) zwiêkszenia
(z tytu³u)
- zakup
- przyj. z inwest.
- inne
c) zmniejszenia
(z tytu³u)
- sprzeda¿
- likwidacja
- obni¿enie wartoci
maj. socjalnego
d) wartoæ brutto
rodków trwa³ych
na koniec okresu
e) skumulowana
amortyzacja
(umorzenie) na
pocz¹tek okresu
f) amortyzacja za okres
(z tytu³u)
- sprzed. likwid.
g) skumulowana
amortyzacja
(umorzenie) na
koniec okresu
h) wartoæ netto
rodków trwa³ych
na koniec okresu

LENTEX SA

51.610

- urz¹dzenia
techniczne
i maszyny
107.810

1.444

- rodki
transportu

- pozosta³e
rodki trwa³e

rodki trwa³e,
razem

3.578

2.967

165.965

24.654

1

224

26.323

22
24.632

1

1.444

197
22
5

220
28.090
5

834

391

9

28

1.262

450

173
218

9
28

632
246
384

52.220

132.073

3.570

3.163

191.026

16.958

76.267

2.657

1.762

97.644

1.528

10.110

232

543

12.413

-31

-391

-9

-26

-457

18.455

85.986

2.880

2.279

109.600

33.765

46.087

690

884

81.426

384

RODKI TRWA£E BILANSOWE (STRUKTURA W£ASNOCIOWA)
a) w³asne
b) u¿ywane na podstawie umowy najmu, dzier¿awy lub innej umowy o podobnym charakterze, w tym:
rodki trwa³e bilansowe razem

rok bie¿¹cy rok poprz.
81.426
68.321

RODKI TRWA£E POZABILANSOWE
u¿ywane na podstawie umowy najmu, dzier¿awy lub innej umowy o podobnym charakterze, w tym:
- wartoæ gruntów u¿ytkowanych wieczycie
- leasing operacyjny
rodki trwa³e pozabilansowe, razem

rok bie¿¹cy

81.426

910
133
1.043

68.321
rok poprz.
974
974

33

Rozdzia³ IV - Sprawozdania finansowe

Prospekt Emisyjny

Nota 3.
FINANSOWY MAJ¥TEK TRWA£Y
a) akcje i udzia³y, w tym:
- w jednostkach zale¿nych
- w jednostkach stowarzyszonych
- w jednostkach pozosta³ych
b) udzielone po¿yczki d³ugoterminowe, w tym:
- jednostkom zale¿nym
- jednostkom stowarzyszonym
- jednostce dominuj¹cej
c) pozosta³e papiery wartociowe, w tym:
- jednostek zale¿nych
- jednostek stowarzyszonych
- jednostki dominuj¹cej
d) inne prawa maj¹tkowe (wg rodzaju)
e) pozosta³e sk³adniki finansowego maj¹tku trwa³ego
Finansowy maj¹tek trwa³y, razem

rok bie¿¹cy rok poprz.
5.879
5.744
5.302
5.268
571
465
6

5.879

5.744

AKCJE (UDZIA£Y) W JEDNOSTKACH ZALE¯NYCH I STOWARZYSZONYCH (LOKATY)
Lp.
a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
k
nazwa jednostki
siedziba
przedmiot
charakter zastosowana data objêcia wartoæ akcji/ odpisy
wartoæ
procent
udzia³
(ze wskazaniem
przedsiêbiorstwa
powi¹zania
metoda kontroli / data udzia³ów wg aktualizuj¹ce bilansowa posiadaneg w ogólnej
formy prawnej)
kapita³owego konsolidacji od której ceny nabycia wartoæ akcji/
kapita³u liczbie g³osów
wywierany
(razem) udzia³ów akcyjnego/ na walnym
jest znaczny
zak³adoweg zgromadzeniu
wp³yw

1 Tkaniny Tech. S.A.

Pabianice

2 Hungaria Lentex

Wêgry

3 Wspólne
Ukraina
Ukraiñsko-Polskie
P-stwo Lentex-Ukraina
4 Feax Lentex Sp. z o.o. Bystrzyca K³odzka
5 Wspólny System
Dystrybucji Sp. z o.o.

Wroc³aw

6 Lentex Slovensko
Sp. z o.o.

S³owacja

Produkcja gazy opatr., tkanin zale¿na
bawe³., poliamidowych,
polipropylenowych,
poliestrowych, z rowingu
szklanego
sprzeda¿ wyrobów, prace
zale¿na
marketingowe, badanie rynku
produkcja przêdzy lnianej, stowarzyszona
konfekcji, eksport, import

pe³na
-

dzia³alnoæ wytwórcza, stowarzyszona
us³ugowa, handlowa,
budowlana
produkcja, handel i serwis stowarzyszona
w zakresie wyrobów
pod³ogowych i innych
artyku³ów wypoza¿enia
wnêtrz
handel hurtowy i detalicznych stowarzyszona
oraz porednictwo handlowe

-

01.10.98

5.111

-

5.111

59,82%

59,82%

26.09.96

272

01.01.93

102

81

191

100,00%

100,00%

-

102

50%

50%

16.12.97

363

-13

350

49,00%

49,00%

-

30.10.98

105

-34

71

33,33%

33,33%

-

16.03.99

48

-

48

49,00%

49,00%

l
wskazanie
innej
ni¿ okrelona
pod
lit. j) lub k),
podstawy
dominacji

AKCJE (UDZIA£Y) W JEDNOSTKACH ZALE¯NYCH I STOWARZYSZONYCH (LOKATY) - cd.
Lp.
a
m
n
o
p
r
s
t
nazwa
kapita³ w³asny jednostki w tym:
zobowi¹zania jednostki, nale¿noci jednostki,
aktywa przychody nieop³acona otrzymane lub
jednostki
w tym:
w tym:
jednostki
ze
przez emitenta
nale¿ne
sprzeda¿y
wartoæ
dywidendy/
kapita³ nale¿ne wp³aty kapita³ pozosta³y kapita³ w³asny, w tym:
- d³ugo- d³ugo- razem
akcji/udzia³ów udzia³y
akcyjny/ na poczet zapasowy
rminowe
rminowe
w zyskach za
zak³adowy kapita³u
niepodzielony
zysk
(strata)
ostatni rok
(wielkoæ
zysk
netto
obrotowy
ujemna)
(niepokryta
strata) z lat
ubieg³ych
1 T.T. S.A.
7.861
11.281
-2.275
-2.275
9.712
1.918
27.115
18.299
2 Hung. Lentex
246
12
-97
109
124
127
382
581
3 WUPP L - U.
6.738
154
126
13
315
124
7.332
881
4 Feax Lentex
740
-22
-13
-9
535
499
1.253
2.294
5 WSD
309
-216
-111
-105
427
199
520
590
6 L-Slovensko
100
1
107
69
208
183
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ZMIANA STANU FINANSOWEGO MAJ¥TKU TRWA£EGO (Z PODZIA£EM WG GRUP RODZAJOWYCH)
a) akcje i udzia³y, w tym:
b) udzielone po¿yczki d³ugoterminowe, w tym:
- w jednostkach - w jednostkach - w pozosta³ych
- jednostkom
- jednostkom
zale¿nych
stowarzyszonych
jednostkach
zale¿nym
stowarzyszonym
a) stan na pocz¹tek
5.744
5.268
465
11
okresu
b) zwiêkszenia
186
34
152
(z tytu³u)
-zakup
165
18
147
5
5
16
16
c) zmniejszenia
51
46
5
(z tytu³u)
-inne
5
5
-korekty wart.
46
46
udzia³.
-d³ugoterm. pap.
wart.
d) stan na koniec
5.879
okresu
Finansowy
5.879
5.302
571
6
maj¹tek trwa³y,
razem

- jednostce
dominuj¹cej

ZMIANA STANU FINANSOWEGO MAJ¥TKU TRWA£EGO (Z PODZIA£EM WG GRUP RODZAJOWYCH) cd.
c) pozosta³e papiery wartociowe, w tym:
- jednostek
zale¿nych

- jednostek
stowarzyszonych

d) inne prawa maj¹tkowe (wg rodzaju)
- jednostki
dominuj¹cej

-

-

-

e) pozosta³e
sk³adniki
finansowego
maj¹tku trwa³ego

a) stan na pocz¹tek
okresu
b) zwiêkszenia
(z tytu³u)
-

Finansowy
maj¹tek
trwa³y, razem
5.744
186

c) zmniejszenia
(z tytu³u)
-

51

d) stan na koniec
okresu
Finansowy
maj¹tek trwa³y,
razem

5.879
5.879

AKCJE / UDZIA£Y W POZOSTA£YCH JEDNOSTKACH (LOKATY)
L.p.

a
Nazwa (firma) jednostki,
ze wskazaniem formy prawnej

b
Siedziba

c
Przedmiot
przedsiêbiorstwa

d
Wartoæ
bilansowa akcji /
udzia³ów

e
% posiadanego
kapita³u
akcyjnego /
zak³adowego

f
g
Udzia³ w ogólnej Nieop³acona przez
liczbie g³osów na emitenta wartoæ
walnym
akcji (udzia³ów)
zgromadzeniu

h
Otrzymane lub
nale¿ne
dywidendy za
ostatni rok
obrotowy

1 inne
2
3
4
5

LENTEX SA

UDZIELONE PO¯YCZKI D£UGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)
a) w walucie polskiej
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na z³)
b1. jednostka/waluta .............../................
tys. z³
b2. jednostka/waluta .............../...............
tys. z³
b3. jednostka/waluta .............../................
tys. z³
b4. pozosta³e waluty w tys. z³
Udzielone po¿yczki d³ugoterminowe, razem

rok bie¿¹cy

rok poprz.

D£UGOTERMINOWE PAPIERY WARTOCIOWE, UDZIA£Y I INNE PRAWA
MAJ¥TKOWE (STRUKTURA WALUTOWA)
a) w walucie polskiej
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na z³)
b1. jednostka/waluta .............../................
tys. z³
b2. jednostka/waluta .............../...............
tys. z³
b3. jednostka/waluta .............../................
tys. z³
b4. pozosta³e waluty w tys. z³
D³ugoterminowe papiery wartociowe oraz udzia³y i inne prawa maj¹tkowe, razem

rok bie¿¹cy

rok poprz.
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D£UGOTERMINOWE PAPIERY WARTOCIOWE, UDZIA£Y I INNE PRAWA
MAJ¥TKOWE (WG ZBYWALNOCI)
A. Z nieograniczon¹ zbywalnoci¹, notowane na gie³dach (wartoæ bilansowa)
a) akcje (wartoæ bilansowa):
- korekty aktualizuj¹ce wartoæ (saldo)
- wartoæ wed³ug cen nabycia
b) obligacje (wartoæ bilansowa):
- korekty aktualizuj¹ce wartoæ (saldo)
- wartoæ wed³ug cen nabycia
c) inne - wg grup rodzajowych (wartoæ bilansowa):
c1 ...
- korekty aktualizuj¹ce wartoæ (saldo)
- wartoæ wed³ug cen nabycia
...
B. Z nieograniczon¹ zbywalnoci¹, znajduj¹ce siê w regulowanym obrocie pozagie³dowym (wartoæ
bilansowa)
a) akcje (wartoæ bilansowa):
- korekty aktualizuj¹ce wartoæ (saldo)
- wartoæ wed³ug cen nabycia
b) obligacje (wartoæ bilansowa):
- korekty aktualizuj¹ce wartoæ (saldo)
- wartoæ wed³ug cen nabycia
c) inne - wg grup rodzajowych (wartoæ bilansowa):
c1 ...
- korekty aktualizuj¹ce wartoæ (saldo)
- wartoæ wed³ug cen nabycia
...
C. Z nieograniczon¹ zbywalnoci¹, nie notowane na gie³dach i nie znajduj¹ce siê w regulowanym
obrocie pozagie³dowym (wartoæ bilansowa)
a) akcje (wartoæ bilansowa):
- korekty aktualizuj¹ce wartoæ (saldo)
- wartoæ wed³ug cen nabycia
b) obligacje (wartoæ bilansowa):
- korekty aktualizuj¹ce wartoæ (saldo)
- wartoæ wed³ug cen nabycia
c) inne - wg grup rodzajowych (wartoæ bilansowa):
c1 ...
- korekty aktualizuj¹ce wartoæ (saldo)
- wartoæ wed³ug cen nabycia
...
D. Z ograniczon¹ zbywalnoci¹ (wartoæ bilansowa)
a) akcje i udzia³y (wartoæ bilansowa):
- korekty aktualizuj¹ce wartoæ (saldo)
- wartoæ wed³ug cen nabycia
b) obligacje (wartoæ bilansowa):
- korekty aktualizuj¹ce wartoæ (saldo)
- wartoæ wed³ug cen nabycia
c) inne - wg grup rodzajowych (wartoæ bilansowa):
c1 ...
- korekty aktualizuj¹ce wartoæ (saldo)
- wartoæ wed³ug cen nabycia
...
Wartoæ wed³ug cen nabycia, razem
Korekty aktualizuj¹ce wartoæ (saldo), razem
Wartoæ bilansowa, razem
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INNE SK£ADNIKI FINANSOWEGO MAJ¥TKU TRWA£EGO (STRUKTURA WALUTOWA)
a) w walucie polskiej
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na z³)
b1. jednostka/waluta .............../................
tys. z³
b2. jednostka/waluta .............../...............
tys. z³
b3. jednostka/waluta .............../................
tys. z³
b4. pozosta³e waluty w tys. z³
Inne sk³adniki finansowego maj¹tku trwa³ego, razem

rok bie¿¹cy

rok poprz.

NALE¯NOCI D£UGOTERMINOWE
a) nale¿noci d³ugoterminowe z tytu³u dostaw, robót i us³ug, w tym:
- od jednostek zale¿nych
- od jednostek stowarzyszonych
- od jednostki dominuj¹cej
b) pozosta³e nale¿noci d³ugoterminowe, w tym:
- od jednostek zale¿nych
- od jednostek stowarzyszonych
- od jednostki dominuj¹cej
Nale¿noci d³ugoterminowe netto
c) rezerwy na nale¿noci (wielkoæ dodatnia)
Nale¿noci d³ugoterminowe brutto

rok bie¿¹cy

rok poprz.

ZMIANA STANU NALE¯NOCI D£UGOTERMINOWYCH
a) stan na pocz¹tek okresu
b) zwiêkszenia (z tytu³u)
c) zmniejszenia (z tytu³u)
Stan nale¿noci d³ugoterminowych na koniec okresu

rok bie¿¹cy

rok poprz.

ZMIANA STANU REZERW NA NALE¯NOCI D£UGOTERMINOWE
a) stan na pocz¹tek okresu
b) zwiêkszenia (z tytu³u)
c) wykorzystanie (z tytu³u)
d) rozwi¹zanie z (tytu³u)
Stan rezerw na nale¿noci d³ugoterminowe na koniec okresu

rok bie¿¹cy

rok poprz.

NALE¯NOCI D£UGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)
a) w walucie polskiej
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na z³)
b1. jednostka/waluta .............../................
tys. z³
b2. jednostka/waluta .............../...............
tys. z³
b3. jednostka/waluta .............../................
tys. z³
......
b4. pozosta³e waluty w tys. z³
Nale¿noci d³ugoterminowe, razem

rok bie¿¹cy

rok poprz.

Nota 4.

Nota 5.
ZAPASY
a) materia³y
b) pó³produkty i produkty w toku
c) produkty gotowe
d) towary
e) zaliczki na poczet dostaw
Zapasy, razem

LENTEX SA

rok bie¿¹cy rok poprz.
11.858
12.138
167
381
20.340
18.189
216
55
134
367
32.715
31.130
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Nota 6.

38

NALE¯NOCI KRÓTKOTERMINOWE
a) nale¿noci z tytu³u dostaw, robót i us³ug, w tym:
- od jednostek zale¿nych
- od jednostek stowarzyszonych
- od jednostki dominuj¹cej
b) pozosta³e nale¿noci od jednostek zale¿nych
c) pozosta³e nale¿noci od jednostek stowarzyszonych
d) pozosta³e nale¿noci od jednostki dominuj¹cej
e) nale¿noci z tytu³u podatków, dotacji i ubezpieczeñ spo³ecznych
f) nale¿noci z tytu³u dywidend i innych udzia³ów w zyskach
g) pozosta³e nale¿noci
h) nale¿noci dochodzone na drodze s¹dowej, nie objête rezerw¹
Nale¿noci krótkoterminowe netto
i) rezerwy na nale¿noci (wielkoæ dodatnia)
Nale¿noci krótkoterminowe brutto

rok bie¿¹cy rok poprz.
28.251
22.610
663
20
609
164

ZMIANA STANU REZERW NA NALE¯NOCI KRÓTKOTERMINOWE
a) stan na pocz¹tek okresu
b) zwiêkszenia (z tytu³u)
- Utworzone
c) wykorzystanie (z tytu³u)
d) rozwi¹zanie z (tytu³u)
- zap³ata
- umorzenie
Stan rezerw na nale¿noci krótkoterminowe na koniec okresu

rok bie¿¹cy rok poprz.
3.650
1.941
4.545
2.980
4.545
2.980

NALE¯NOCI KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)
a) w walucie polskiej
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na z³)
b1. jednostka/waluta ........ty...../...USD.......
tys. z³
b2. jednostka/waluta ....ty...../...DEM....
tys. z³
b3. jednostka/waluta .ty......./....FRF..
tys. z³
......ty/NLG
b4. pozosta³e waluty w tys. z³
Nale¿noci krótkoterminowe, razem

rok bie¿¹cy rok poprz.
34.152
21.960
4.197
6.001
716
1.181
2.969
4.791
572
522
1.219
1.198
6
4
4
9
8
38.349
27.961

NALE¯NOCI Z TYTU£U DOSTAW, ROBÓT I US£UG (BRUTTO) - O POZOSTA£YM OD
DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SP£ATY:
a) do 1 miesi¹ca
b) powy¿ej 1 miesi¹ca do 3 miesiêcy
c) powy¿ej 3 miesiêcy do 6 miesiêcy
d) powy¿ej 6 miesiêcy do 1 roku
e) powy¿ej 1 roku
f) nale¿noci przeterminowane
Nale¿noci z tytu³u dostaw, robót i us³ug, razem (brutto)
g) rezerwa na nale¿noci z tytu³u dostaw robót i us³ug (wielkoæ ujemna)
Nale¿noci z tytu³u dostaw, robót i us³ug, razem (netto)

rok bie¿¹cy

5.926
25

1.063

1.939

1.605

2.208

2.595
88
27.961
3.650
31.611

38.349
5.565
43.914

2.630
2.304
326

1.271
1.068
203

5.565

3.650

rok poprz.

18.861
4.350
53

12.130
5.765
45

10.507
33.771
-5.520
28.251

8.204
26.144
-3.534
22.610

LENTEX SA

Prospekt Emisyjny
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NALE¯NOCI Z TYTU£U DOSTAW, ROBÓT I US£UG, PRZETERMINOWANE (BRUTTO)
- Z PODZIA£EM NA NALE¯NOCI NIE SP£ACONE W OKRESIE:
a) do 1 miesi¹ca
b) powy¿ej 1 miesi¹ca do 3 miesiêcy
c) powy¿ej 3 miesiêcy do 6 miesiêcy
d) powy¿ej 6 miesiêcy do 1 roku
e) powy¿ej 1 roku
Nale¿noci z tytu³u dostaw, robót i us³ug, przeterminowane, razem (brutto)
f) rezerwa na nale¿noci z tytu³u dostaw robót i us³ug, przeterminowane (wielkoæ ujemna)
Nale¿noci z tytu³u dostaw, robót i us³ug, przeterminowane, razem (netto)

rok bie¿¹cy

rok poprz.

3.811
2.689
1.001
683
2.323
10.507
5.520
4.987

2.753
2.007
1.587
932
925
8.204
3.534
4.670

W odniesieniu do ³¹cznej wartoci nale¿noci nale¿y podaæ kwoty nale¿noci spornych oraz nale¿noci
przeterminowanych (z podzia³em wg tytu³ów), w tym nie objêtych rezerwami i nie wykazanych jako
Nale¿noci dochodzone na drodze s¹dowej
NALE¯NOCI DOCHODZONE NA DRODZE S¥DOWEJ
- naleznoci z tyt. naliczonych odsetek - objête rezerw¹
- nale¿noci przeterminowane z tyt. dostaw , robót i us³ug wynosz¹
w tym:
1. Nale¿noci dochodzone na drodze s¹dowej
2. Nale¿noci przeterminowane objête rezerw¹
- kraj
- eksport
3. Nale¿noci przeterminowane nie objête rezerw¹
- kraj
- eksport

1999
1.317
10.507

1998
900
8.204

625
3.368
791
2.577
6.514
2.227
4.287

88
3.446
1.732
1.714
4.670
1.832
283

Nota 7.
AKCJE (UDZIA³Y) EMITENTA BÊD¥CE W£ASNOCI¥ JEDNOSTEK ZALE¯NYCH
Nazwa (firma) jednostki, siedziba
Liczba
Wartoæ wg ceny nabycia

Wartoæ bilansowa

AKCJE/UDZIA£Y W£ASNE DO ZBYCIA
Liczba
Wartoæ wg cen nabycia

Przeznaczenie

Wartoæ bilansowa

Cel nabycia

Nota 8.
PAPIERY WARTOCIOWE PRZEZNACZONE DO OBROTU, UDZIA£Y I INNE PRAWA
MAJ¥TKOWE
a) udzia³y i akcje, w tym:
- w jednostkach zale¿nych
- w jednostkach stowarzyszonych
- w jednostce dominuj¹cej
b) pozosta³e papiery wartociowe, w tym:
- jednostek zale¿nych
- jednostek stowarzyszonych
- jednostki dominuj¹cej
c) inne prawa maj¹tkowe (wg rodzaju)
Papiery wartociowe przeznaczone do obrotu oraz udzia³y i inne prawa maj¹tkowe, razem

LENTEX SA

rok bie¿¹cy
428

rok poprz.
674

2.957

3.385

674
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PAPIERY WARTOCIOWE PRZEZNACZONE DO OBROTU, UDZIA£Y I INNE PRAWA
MAJ¥TKOWE (STRUKTURA WALUTOWA)
a) w walucie polskiej
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na z³)
b1. jednostka/waluta .............../................
tys. z³
b2. jednostka/waluta .............../...............
tys. z³
b3. jednostka/waluta .............../................
tys. z³
b4. pozosta³e waluty w tys. z³
Papiery wartociowe przeznaczone do obrotu oraz udzia³y i inne prawa maj¹tkowe, razem

rok bie¿¹cy

PAPIERY WARTOCIOWE PRZEZNACZONE DO OBROTU, UDZIA£Y I INNE PRAWA
MAJ¥TKOWE (WG ZBYWALNOCI)
A. Z nieograniczon¹ zbywalnoci¹, notowane na gie³dach (wartoæ bilansowa)
a) akcje (wartoæ bilansowa):
- wartoæ rynkowa
- wartoæ wed³ug cen nabycia
b) obligacje (wartoæ bilansowa):
- wartoæ rynkowa
- wartoæ wed³ug cen nabycia
c) inne - wg grup rodzajowych (wartoæ bilansowa):
c1 ...
- oszacowana wartoæ rynkowa
- wartoæ wed³ug cen nabycia
...
B. Z nieograniczon¹ zbywalnoci¹, znajduj¹ce siê w regulowanym obrocie pozagie³dowym (wartoæ
bilansowa)
a) akcje (wartoæ bilansowa):
- wartoæ rynkowa
- wartoæ wed³ug cen nabycia
b) obligacje (wartoæ bilansowa):
- wartoæ rynkowa
- wartoæ wed³ug cen nabycia
c) inne - wg grup rodzajowych (wartoæ bilansowa):
c1 ...
- oszacowana wartoæ rynkowa
- wartoæ wed³ug cen nabycia
...
C. Z nieograniczon¹ zbywalnoci¹, nie notowane na gie³dach i nie znajduj¹ce siê w regulowanym
obrocie pozagie³dowym (wartoæ bilansowa)
a) akcje (wartoæ bilansowa):
- wartoæ rynkowa
- wartoæ wed³ug cen nabycia
b) obligacje (wartoæ bilansowa):
- wartoæ rynkowa
- wartoæ wed³ug cen nabycia
c) inne - wg grup rodzajowych (wartoæ bilansowa):
c1 ...
- oszacowana wartoæ rynkowa
- wartoæ wed³ug cen nabycia
...
D. Z ograniczon¹ zbywalnoci¹ (wartoæ bilansowa)
a) akcje i udzia³y (wartoæ bilansowa):
- oszacowana wartoæ rynkowa
- wartoæ wed³ug cen nabycia
b) obligacje (wartoæ bilansowa):
- oszacowana wartoæ rynkowa
- wartoæ wed³ug cen nabycia
c) inne - wg grup rodzajowych (wartoæ bilansowa):
c1 ...
- oszacowana wartoæ rynkowa
- wartoæ wed³ug cen nabycia
...
Wartoæ wed³ug cen nabycia, razem
Korekty aktualizuj¹ce wartoæ (saldo), razem
Wartoæ rynkowa / oszacowana wartoæ rynkowa, razem
Wartoæ bilansowa, razem

rok bie¿¹cy

rok poprz.

3.385

674

3.385

674

131
131
199

rok poprz.
377
377
377
952

2.957
2.957
2.924

297
297
297
700

297
297
297
700

3.823
438
3.385
3.385

1.652
978
674
674

LENTEX SA

Prospekt Emisyjny
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Nota 9.
RODKI PIENIÊ¯NE
a) rodki pieniê¿ne w kasie
b) rodki pieniê¿ne na rachunkach bankowych
c) inne rodki pieniê¿ne
rodki pieniê¿ne, razem

rok bie¿¹cy rok poprz.
139
105
4.287
2.908
1
4.427
3.013

RODKI PIENIÊ¯NE (STRUKTURA WALUTOWA)
a) w walucie polskiej
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na z³)
b1. jednostka/waluta tys./USD
tys. z³
b2. jednostka/waluta tys./DEM
tys. z³
b3. jednostka/waluta .............../................
tys. z³
......
b4. pozosta³e waluty w tys. z³
rodki pieniê¿ne, razem

rok bie¿¹cy rok poprz.
2.759
2.199
1.668
814
212
180
882
632
369
87
786
182

4.427

3.013

Nota 10.
ZMIANA STANU ROZLICZEÑ MIÊDZYOKRESOWYCH Z TYTU£U ODROCZONEGO
PODATKU DOCHODOWEGO
Stan rozliczeñ miêdzyokresowych z tytu³u odroczonego podatku dochodowego na pocz¹tek okresu
a) zwiêkszenia (z tytu³u)
- utworz. rezerwa RMO bierna
- utworz. rezerwa na nale¿. przeterm. pow. 180 dni
- inne
b) zmniejszenia (z tytu³u)
- rozwi¹z. rezerwy na RMO bierne 1997
- rozwi¹z. rezerwy na nale¿n. przeterm. pow. 180 dni z 98 r.
- inne
Stan rozliczeñ miêdzyokresowych z tytu³u odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu
Rozliczenia miêdzyokresowe razem

rok bie¿¹cy

POZOSTA£E ROZLICZENIA MIÊDZYOKRESOWE
a) czynne rozliczenia miêdzyokresowe kosztów, w tym:
-koszty ubezpieczenia dotycz¹ce 1999 r.
b) inne rozliczenia miêdzyokresowe, w tym:
- odsetki od nale¿noci niewymagalne
Rozliczenia miêdzyokresowe, razem

rok bie¿¹cy

rok poprz.

1.334
1.815
1.165
568
82
1.343
984
165
194
1.806
1.865

609
1.184
366
624
194
459
308
151
1.334
1.339
rok poprz.
5
5

59
59

59

5

Nota 11.
Wartoæ nominalna jednej akcji = 2,05 z³

KAPITA£ AKCYJNY
Seria/ emisja

Rodzaj akcji

Rodzaj
uprzywilejowania

A
B

na okaziciela
na okaziciela

zwyk³e
zwyk³e

Liczba akcji razem
Kapita³ akcyjny razem

LENTEX SA

Liczba akcji

4.500.000
1.500.000

Wartoæ serii/emisji
wg wartoci
nominalnej

9.225
3.075

Sposób pokrycia
kapita³u

Data rejestracji

Prawo do
dywidendy (od daty)

95/09/01
96/02/20

95/09/01
97/01/01

6.000.000
12.300
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Ponadto nale¿y przedstawiæ informacje o wszelkich zmianach w kapitale akcyjnym w okresie
sprawozdawczym, w szczególnoci o:
- liczbie, rodzaju, wartoci nominalnej, cenie emisyjnej oferowanych akcji
- zmianach wartoci nominalnej akcji
- zmianach praw z akcji
oraz nale¿y wskazaæ akcjonariuszy posiadaj¹cych bezporednio lub porednio przez jednostki zale¿ne co
najmniej 5% kapita³u akcyjnego emitenta lub co najmniej 5% ogólnej liczby g³osów w walnym
zgromadzeniu akcjonariuszy
W okresie sprawozdawczym nie zasz³y zmiany w kapitale akcyjnym Spó³ki.
Stan na 31.12.1999 r.:
I NFI posiada
27,39 % akcji Spó³ki
Skarb Pañstwa
18,75 % akcji Spó³ki
Pozostali
53,86 % akcji Spó³ki
Nota 12.
KAPITA£ ZAPASOWY
a) ze sprzeda¿y akcji powy¿ej ich wartoci nominalnej
b) utworzony ustawowo
c) utworzony zgodnie ze statutem / umow¹, ponad wymagan¹ ustawowo (minimaln¹) wartoæ
d) z dop³at akcjonariuszy / wspólników
e) inny
Kapita³ zapasowy, razem

rok bie¿¹cy rok poprz.
29.175
29.175
47.702
47.702
42.394
31.422
2.169
121.440

2.169
110.468

Nota 13.
POZOSTA£E KAPITA£Y REZERWOWE (WED£UG CELU PRZEZNACZENIA)
Pozosta³e kapita³y rezerwowe, razem

rok bie¿¹cy

rok poprz.

rok bie¿¹cy

rok poprz.

Nota 14.
NIEPODZIELONY ZYSK LUB NIEPOKRYTA STRATA Z LAT UBIEG£YCH
a) niepodzielony zysk (wartoæ dodatnia)
b) niepokryta strata (wartoæ ujemna)
Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubieg³ych

Nota 15.
ZMIANA STANU REZERW NA PODATEK DOCHODOWY
Stan rezerw na podatek dochodowy na pocz¹tek okresu
a) zwiêkszenia (z tytu³u)
- utworz. rezerwy na ulgê inwest.
- utworzenie rezerwy na odsetki od po¿yczek i wk³adów terminowych
b) zmniejszenia (z tytu³u)
- rozwi¹z. rezerwy z tyt. ulgi inwest.
- rozwi¹z. rezerwy na wycenê wk³adów terminowych
- rozwi¹z rezerwy z tyt. innych rezerw
Stan rezerw na podatek dochodowy na koniec okresu

rok bie¿¹cy rok poprz.
5.876
6.165
799
1.139
600
1.105
199
34
1.805
1.771
34
4.870

1.428
1.424
2
2
5.876

Nota 16.
POZOSTA£E REZERWY (WG TYTU£ÓW):
-rezerwa na rekompensaty dla zwolnionych
-rezerwa na sprawy wytoczone przeciwsko Lentex
-rezerwa na nale¿noci dochodzone na drodze s¹dowej
Pozosta³e rezerwy, razem
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rok bie¿¹cy rok poprz.
208
69
88
208
157

LENTEX SA

Prospekt Emisyjny
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ZMIANA STANU POZOSTA£YCH REZERW (Z WY£¥CZENIEM REZERW NA NALE¯NOCI)
Wyszczególnienie
Wartoæ
a) stan pozosta³ych rezerw na pocz¹tek okresu
b) zwiêkszenia (z tytu³u)
- Utworzenie rezerwy na rekompensaty dla zwolnionych
c) wykorzystanie (z tytu³u)
- sprawy wytoczone przeciwko LENTEX
c) rozwi¹zanie (z tytu³u)
- sprawy wytoczone przeciwko LENTEX
- rozw. rezerwy na nale¿noci dochodzone na drodze s¹dowej
d) stan pozosta³ych rezerw na koniec okresu

157
208
208
21
21
136
48
88

Pozosta³e
rezerwy,
razem
157
208
208
21
21
136
48
88

208

208

-

Nota 17.
ZOBOWI¥ZANIA D£UGOTERMINOWE
a) d³ugoterminowe kredyty bankowe, w tym:
- od jednostki dominuj¹cej
b) d³ugoterminowe po¿yczki, w tym:
- od jednostek zale¿nych
- od jednostek stowarzyszonych
- od jednostki dominuj¹cej
c) zobowi¹zania z tytu³u wyemitowanych d³ugoterminowych d³u¿nych papierów wartociowych
d) zobowi¹zania z tytu³u innych papierów wartociowych i praw maj¹tkowych
e) zobowi¹zania z tytu³u umów leasingu finansowego
f) pozosta³e zobowi¹zania d³ugoterminowe, w tym:
Zobowi¹zania d³ugoterminowe, razem

rok bie¿¹cy

rok poprz.

ZOBOWI¥ZANIA D£UGOTERMINOWE, O POZOSTA£YM OD DNIA BILANSOWEGO
OKRESIE SP£ATY
a) powy¿ej 1 roku do 3 lat
b) powy¿ej 3 do 5 lat
c) powy¿ej 5 lat
Zobowi¹zania d³ugoterminowe, razem

rok bie¿¹cy

rok poprz.

ZOBOWI¥ZANIA D£UGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)
a) w walucie polskiej
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na z³)
b1. jednostka/waluta .............../................
tys. z³
b2. jednostka/waluta .............../...............
tys. z³
b3. jednostka/waluta .............../................
tys. z³
......
b4. pozosta³e waluty w tys. z³
Zobowi¹zania d³ugoterminowe, razem
ZOBOWI¥ZANIA D£UGOTERMINOWE Z TYTU£U KREDYTÓW BANKOWYCH I PO¯YCZEK
Nazwa (firma)
jednostki ze
wskazaniem
formy prawnej

LENTEX SA

Siedziba

Kwota kredytu / po¿yczki wg umowy
z³

waluta

Kwota kredytu / po¿yczki pozosta³a
do sp³aty
z³

Warunki
oprocentowania

Termin sp³aty

Zabezpieczenia

waluta
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ZOBOWI¥ZANIA D£UGOTERMINOWE Z TYTU£U WYEMITOWANYCH D£U¯NYCH PAPIERÓW
WARTOCIOWYCH
D³u¿ne papiery wartociowe wg
rodzaju

Wartoæ nominalna

Warunki oprocentowania

Termin wykupu

Gwarancje/ zabezpieczenia

Dodatkowe prawa

Nota 18.

44

ZOBOWI¥ZANIA KRÓTKOTERMINOWE
a) kredyty bankowe, w tym:
- od jednostki dominuj¹cej
b) po¿yczki, w tym:
- od jednostek zale¿nych
- od jednostek stowarzyszonych
- od jednostki dominuj¹cej
c) zobowi¹zania z tytu³u wyemitowanych krótkoterminowych d³u¿nych papierów wartociowych
d) zobowi¹zania z tytu³u innych papierów wartociowych i praw maj¹tkowych
e) zobowi¹zania z tytu³u dostaw i us³ug, w tym:
- wobec jednostek zale¿nych
- wobec jednostek stowarzyszonych
- wobec jednostki dominuj¹cej
f) zaliczki otrzymane na poczet dostaw
g) zobowi¹zania wekslowe
h) zobowi¹zania z tytu³u podatków, ce³ i ubezpieczeñ spo³ecznych
i) zobowi¹zania z tytu³u dywidend
j) zobowi¹zania z tytu³u wynagrodzeñ
k) zobowi¹zania d³ugoterminowe w okresie sp³aty, w tym:
- z tytu³u kredytów bankowych i po¿yczek
l) fundusze specjalne
m) pozosta³e zobowi¹zania krótkoterminowe, w tym:
Zobowi¹zania krótkoterminowe, razem

rok bie¿¹cy

ZOBOWI¥ZANIA KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)
a) w walucie polskiej
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na z³)
b1. jednostka/waluta tys./USD
tys. z³
b2. jednostka/waluta tys./DEM
tys. z³
b3. jednostka/waluta tys./GBP
tys. z³
b4. jednostka/waluta tys./EUR
tys. z³
Zobowi¹zania krótkoterminowe, razem

rok bie¿¹cy rok poprz.
13.205
10.942
2.467
10.541
43
72
177
250
996
4.920
2.125
10.291
4
30
32
135
15.672
21.483

9.316

rok poprz.

14.562
9

48
385

240

2.960

1.876

1.033

38

1.523
455

1.748
3.019

15.672

21.483

LENTEX SA
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ZOBOWI¥ZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTU£U KREDYTÓW BANKOWYCH I PO¯YCZEK
Nazwa (firma)
jednostki ze
wskazaniem
formy prawnej

Siedziba

Kwota kredytu / po¿yczki wg umowy
z³

Kwota kredytu / po¿yczki pozosta³a
do sp³aty

waluta

z³

Warunki
oprocentowania

Termin sp³aty

Zabezpieczenia

waluta

ZOBOWI¥ZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTU£U WYEMITOWANYCH D£U¯NYCH PAPIERÓW
WARTOCIOWYCH
D³u¿ne papiery wartociowe wg
rodzaju

Wartoæ nominalna

Warunki oprocentowania

Termin wykupu

Gwarancje/ zabezpieczenia

FUNDUSZE SPECJALNE (Z PODZIA£EM NA TYTU£Y)
-ZFS
-Fundusz za³ogi
-inne
Fundusze specjalne, razem

Dodatkowe prawa

rok bie¿¹cy rok poprz.
1.412
1.606
111
111
31
1.523
1.748

Nota 19.
ROZLICZENIA MIÊDZYOKRESOWE I PRZYCHODY PRZYSZ£YCH OKRESÓW
a) bierne rozliczenia miêdzyokresowe kosztów, w tym:
-odprawy emerytalne
-nagrody jubileuszowe
-inne
b) przychody przysz³ych okresów, w tym:
- niezrealizowane ró¿nice kursowe
-faktury dot. sprzeda¿y eksportowej
Rozliczenia miêdzyokresowe i przychody przysz³ych okresów, razem

rok bie¿¹cy rok poprz.
2.294
1.473
598
379
1.210
818
486
276
465
101
362
27
103
74
2.759
1.574

Noty objaniaj¹ce do rachunku zysków i strat
Nota 20.
PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDA¯Y PRODUKTÓW (STRUKTURA RZECZOWA RODZAJE DZIA£ALNOCI)
-w³ókniny
-wyk³adziny
-konfekcja
-us³ugi
-para
Przychody netto ze sprzeda¿y produktów, razem

rok bie¿¹cy

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDA¯Y PRODUKTÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA)
a) kraj
b) eksport
Przychody netto ze sprzeda¿y produktów, razem

rok bie¿¹cy rok poprz.
147.443
140.744
25.982
26.348
173.425
167.092

55.555
104.669
4.660
8.212
329
173.425

rok poprz.
58.394
96.607
1.961
9.716
413
167.092

Nota 21.
PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDA¯Y TOWARÓW I MATERIA£ÓW (STRUKTURA
RZECZOWA - RODZAJE DZIA£ALNOCI)
-materia³y
-towary
Przychody netto ze sprzeda¿y towarów i materia³ów, razem

LENTEX SA

rok bie¿¹cy
2.643
910
3.553

rok poprz.
2.251
214
2.465
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PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDA¯Y TOWARÓW I MATERIA£ÓW (STRUKTURA
TERYTORIALNA)
a) kraj
b) eksport
Przychody netto ze sprzeda¿y towarów i materia³ów, razem

Prospekt Emisyjny
rok bie¿¹cy
3.365
188
3.553

rok poprz.
2.387
78
2.465

Nota 22.
KOSZTY WED£UG RODZAJU
a) zu¿ycie materia³ów i energii
b) us³ugi obce
c) podatki i op³aty
d) wynagrodzenia
e) wiadczenia na rzecz pracowników
f) amortyzacja
g) pozosta³e
Koszty wed³ug rodzaju, razem
Zmiana stanu zapasów i rozliczeñ miêdzyokresowych
Koszty sprzeda¿y (wielkoæ ujemna)
Koszty ogólnego zarz¹du (wielkoæ ujemna)
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów

rok bie¿¹cy rok poprz.
97.679
104.763
10.374
9.134
2.577
2.277
24.420
19.982
6.278
10.752
12.980
11.754
2.424
2.834
156.732
161.496
2.792
9.970
-5.055
-3.921
-19.132
-18.004
129.753
127.855

Nota 23.
POZOSTA£E PRZYCHODY OPERACYJNE
a) przychody ze sprzeda¿y sk³adników maj¹tku trwa³ego
b) dotacje
c) rozwi¹zane rezerwy (z tytu³u)
- rozw. rezer. na nale¿n. przeterminowane
- rozw. rezer. na aktualizacjê zapasów
- rozw. innych rezerw
d) pozosta³e, w tym:
- otrzymane kary
- inne
Pozosta³e przychody operacyjne, razem

rok bie¿¹cy rok poprz.
533
132
2.302
1.854
398
50
694
470
224
3.529

767
767

187
187
1.116

Nota 24.
POZOSTA£E KOSZTY OPERACYJNE
a) wartoæ sprzedanych sk³adników maj¹tku trwa³ego
b) korekty wartoci zapasów (ostro¿na wycena)
c) nieplanowe odpisy amortyzacyjne
d) utworzone rezerwy (z tytu³u)
- utworz. rezerwy na nale¿. przeterminowane
- utworz. rezerwy na nale¿. w postêpowaniu s¹dowym
- utworz. rezerwy na rekompensaty dla zwolnionych
e) pozosta³e, w tym:
- darowizny
- odpisy aktualizacyjne rodków trw.
- odpisy aktualizacyjne zapasów
- inne
Pozosta³e koszty operacyjne, razem

rok bie¿¹cy rok poprz.
424
3
367
2
6
3.927
3.036
3.478
3.036
241
208
1.534
212
74
147
384
65
952
124
6.254
3.257

Nota 25.
PRZYCHODY Z AKCJI I UDZIA£ÓW W INNYCH JEDNOSTKACH
Przychody z akcji i udzia³ów w innych jednostkach, w tym:
1. od jednostek zale¿nych
2. od jednostek stowarzyszonych
3. od jednostki dominuj¹cej
Przychody z akcji i udzia³ów w innych jednostkach
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Nota 26.
PRZYCHODY Z POZOSTA£EGO FINANSOWEGO MAJ¥TKU TRWA£EGO
Przychody z pozosta³ego finansowego maj¹tku trwa³ego, w tym:
1. od jednostek zale¿nych
2. od jednostek stowarzyszonych
3. od jednostki dominuj¹cej
Przychody z pozosta³ego finansowego maj¹tku trwa³ego, razem

rok bie¿¹cy

rok poprz.

Nota 27.
POZOSTA£E PRZYCHODY FINANSOWE
a) odsetki z tytu³u udzielonych po¿yczek, w tym:
- od jednostek zale¿nych
- od jednostek stowarzyszonych
- od jednostki dominuj¹cej
b) pozosta³e odsetki, w tym:
- od jednostek zale¿nych
- od jednostek stowarzyszonych
- od jednostki dominuj¹cej
c) zysk ze zbycia papierów wartociowych, udzia³ów i innych praw maj¹tkowych
d)odpisy aktualizuj¹ce wartoæ papierów wartociowych, udzia³ów i innych praw maj¹tkowych
e) dodatnie ró¿nice kursowe
f) rozwi¹zane rezerwy (z tytu³u)
- rozwi¹zanie rezerwy na odsetki
g) pozosta³e, w tym:
- us³ugi finansowe
Pozosta³e przychody finansowe, razem

rok bie¿¹cy rok poprz.
959
161
850
63

1.058

1.297

68
591
1.312
382
382
105
105
4.475

585
830

2.873

Nota 28.
KOSZTY FINANSOWE
a) odsetki od kredytów i po¿yczek, w tym:
- dla jednostek zale¿nych
- dla jednostek stowarzyszonych
- dla jednostki dominuj¹cej
b) pozosta³e odsetki, w tym:
- dla jednostek zale¿nych
- dla jednostek stowarzyszonych
- dla jednostki dominuj¹cej
c) strata ze zbycia papierów wartociowych, udzia³ów i innych praw maj¹tkowych
d) odpisy aktualizuj¹ce wartoæ papierów wartociowych, udzia³ów i innych praw maj¹tkowych
e) ujemne ró¿nice kursowe, w tym:
- zrealizowane
- niezrealizowane
f) utworzone rezerwy (z tytu³u)
- rezerwa na odsetki od nale¿noci
- rezerwa na odsetki od po¿yczek
g) pozosta³e koszty finansowe, w tym:
Koszty finansowe, razem

rok bie¿¹cy rok poprz.
53
41

68

292
115
1.862
1.674
188
1.076
812
263
14
3.480

21

1.071
1.049
1.049
535
535
19
2.736

Nota 29.
ZYSKI NADZWYCZAJNE
a) losowe
b) pozosta³e, w tym:
Zyski nadzwyczajne, razem

LENTEX SA

rok bie¿¹cy

rok poprz.
5

5
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Nota 30.
STRATY NADZWYCZAJNE
a) losowe
b) pozosta³e, w tym:
Straty nadzwyczajne, razem

rok bie¿¹cy

rok poprz.
46

46

Nota 31.
PODATEK DOCHODOWY
1. Zysk brutto
2. Trwa³e ró¿nice pomiêdzy zyskiem (strat¹) brutto a dochodem do opodatkowania podatkiem
dochodowym
3. Przejciowe ró¿nice pomiêdzy zyskiem brutto a dochodem do opodatkowania podatkiem
dochodowym
4. Inne ró¿nice pomiêdzy zyskiem brutto a dochodem do opodatkowania podatkiem dochodowym,
w tym:
- straty z lat ubieg³ych
5. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym
6. Podatek dochodowy wed³ug stawki .34.%
7. Zaniechania, zwolnienia, odliczenia i obni¿ki podatku
8. Podatek dochodowy nale¿ny
9. Rezerwa na podatek dochodowy
- stan na pocz¹tek okresu
- zwiêkszenie
- zmniejszenie
- stan na koniec okresu
10. Rozliczenia miêdzyokresowe z tytu³u odroczonego podatku dochodowego
- stan na pocz¹tek okresu
- zwiêkszenie
- zmniejszenie
- stan na koniec okresu
11. Podatek dochodowy wspó³mierny do zysku (straty) brutto, wykazany w rachunku zysków i strat

rok bie¿¹cy rok poprz.
17.907
15.284
3.252
-1.177
329

438

154
154
21.642
7.358

14.545
5.236

7.358
-1.006
5.876
799
1.805
4.870
-472
1.334
1.815
1.343
1.806
5.880

5.236
-289
6.165
1.139
1.428
5.876
-725
609
1.184
459
1.334
4.222

Ponadto nale¿y podaæ informacje o g³ównych ró¿nicach pomiêdzy podatkiem dochodowym wykazanym
w rachunku zysków i strat, a podatkiem ustalonym od podstawy opodatkowania z rozliczeniem g³ównych
pozycji tych ró¿nic, w szczególnoci:
a)
b)
c)
d)

wysokoæ odliczenia osobno z tytu³u ulgi inwestycyjnej i premii inwestycyjnej
wysokoæ darowizn podlegaj¹cych odliczeniu od dochodu
przyczyny i wartoæ zaniechania, zwolnienia, odliczenia i obni¿ki podatku dochodowego
wysokoæ przysz³ego zobowi¹zania z tytu³u podatku dochodowego wed³ug stanu na koniec okresu z
podzia³em na tytu³y, ze wskazaniem stawki podatku
e) wysokoæ przysz³ej nale¿noci z tytu³u podatku dochodowego wed³ug stanu na koniec okresu, z
podzia³em na tytu³y
f) zmiany z tytu³u zmiany stawek podatkowych
g) spisanie rozliczeñ miêdzyokresowych z tytu³u odroczonego podatku dochodowego spowodowane
brakiem prawdopodobieñstwa odzyskania nale¿noci podatkowej
Informacja do noty 31.
1

a) wysokoæ odliczenia z tyt. ulgi inwest.
wysokoæ odlicz. z tyt. premii inwest.
b) wysokoæ darowizn podl. odlicz. od dochodu
c) nie wystêpuje
d) wysokoæ przysz³ego zobowi¹zania z tyt. pod. doch. w tym:
rezerwa na odsetki od po¿yczek
rezerwa na ulgê inwest. za lata 96, 97, 1998
rezerwa na dodatk. ró¿n. kursowe
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1999 r.

1998 r.

2

3

2.000
1.600
73

3.250
4.430
146

4.870
199
4.671

5.876
34
5.842
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1

e) wysokoæ przysz³ego zobow. z tyt. pod. doch. w tym:
obni¿enie wart. pap. wart. na dzieñ bilans.
rozliczenia miêzyokresowe bierne
na nale¿noci przetermin. powy¿ej 180 dni
rekompensaty dla zwolnionych
f) zmiany z tyt. zmiany stawek podat.- zmniejszenie zobowi¹zañ wobec bud¿etu
g) nie wystêpuje

2

3

1.806
20
688
1.036
62
648

1.334
194
509
631
176

Nota 32.
POZOSTA£E OBOWI¥ZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU (ZWIÊKSZENIA STRATY), Z
TYTU£U:
Pozosta³e obowi¹zkowe zmniejszenia zysku (zwiêkszenia straty), razem

rok bie¿¹cy

Nale¿y przedstawiæ dodatkowe dane objaniaj¹ce sposób obliczenia zysku (straty) na jedn¹ akcjê zwyk³¹ oraz
rozwodnionego zysku (straty) na jedn¹ akcjê zwyk³¹.
Nale¿y równie¿ przedstawiæ sposób podzia³u zysku lub pokrycia straty za prezentowane lata obrotowe,
a w tym przypadku bie¿¹cego roku obrotowego - propozycjê podzia³u zysku lub pokrycia straty, ujawniaj¹c,
odpowiednie dla ustalenia wielkoci zysku lub straty, dane liczbowe w z³ i groszach
Podzia³ zysku za 1998 rok:
kwota zysku
przeznaczenie: kapita³ zapasowy
Fundusz Socjalny - dofinansowanie dop³at do wiadczeñ pracownikom odchodz¹cym na
wiadczenia przedemeryt.
Proponowany podzia³ zysku za 1999 r.
kwota zysku
przeznaczenie: kapita³ zapasowy
fundusze specjalne
dywidenda
wynagrodz. rady nadzorczej

11.062.258,07 z³
10.972.258,07 z³
90.000,00 z³

12.025.842,56 z³
8.245.842,56 z³
700.000,00 z³
3.000.000,00 z³
80.000,00 z³

Noty objaniaj¹ce do rachunku przep³ywu rodków pieniê¿nych
Nale¿y zdefiniowaæ rodki pieniê¿ne przyjête do rachunku przep³ywu rodków pieniê¿nych, przedstawiaj¹c
ich strukturê na pocz¹tek i koniec okresu
Nale¿y objaniæ podzia³ dzia³alnoci emitenta na dzia³alnoæ operacyjn¹, inwestycyjn¹ i finansow¹, przyjêty
w rachunku przep³ywu rodków pieniê¿nych
W przypadku wyst¹pienia niezgodnoci pomiêdzy bilansowymi zmianami stanu niektórych pozycji oraz
zmianami stanu tych pozycji wykazanymi w rachunku przep³ywu rodków pieniê¿nych, nale¿y wskazaæ ich
przyczyny
W odniesieniu do pozycji rachunku przep³ywu rodków pieniê¿nych Pozosta³e korekty, Pozosta³e
wp³ywy i Pozosta³e wydatki, nale¿y przedstawiæ wykaz tych korekt, wp³ywów i wydatków, których
kwoty przekraczaj¹ 5% ogólnej sumy odpowiednio korekt, wp³ywów lub wydatków z danej dzia³alnoci, a
zosta³y ujête w tych pozycjach.
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Nota objaniaj¹ca do rachunku przep³ywów
rok 1998 B I 8 Pozosta³e wp³ywy w kwocie 2.890 dotyczy + 2.893 obni¿enie zaliczek inwestycyjnych, 140 ujawnienia r. trwa³ych, + 137 obni¿enia wartoci udzia³ów.
PRZEP£YWY PIENIÊ¯NE NETTO Z DZIA£ALNOCI OPERACYJNEJ
(metoda porednia)
Przep³ywy pieniê¿ne netto z dzia³alnoci operacyjnej (I+/-II)
I. Zysk (strata) netto
II. Korekty razem
1. Amortyzacja
2. (Zyski) straty z tytu³u ró¿nic kursowych
3. Odsetki i dywidendy
4. (Zysk) strata z tytu³u dzia³alnoci inwestycyjnej
5. Zmiana stanu pozosta³ych rezerw
6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat)
7. Podatek dochodowy zap³acony
8. Zmiana stanu zapasów
9. Zmiana stanu nale¿noci
10. Zmiana stanu zobowi¹zañ krótkoterminowych (z wyj¹tkiem po¿yczek i kredytów)
11. Zmiana stanu rozliczeñ miêdzyokresowych
12. Zmiana stanu przychodów przysz³ych okresów
13. Pozosta³e korekty

rok bie¿¹cy

rok poprz.

Dodatkowe noty objaniaj¹ce
1. Instrumenty Finansowe wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 21.08.1997 Prawo o Publicznym
Obrocie Papierami Wartociowymi, nie wystêpuj¹.
2. Istotne dane o zobowi¹zaniach warunkowych, w tym równie¿ udzielonych przez emitenta gwarancjach
i porêczeniach (tak¿e wekslowych), z wyodrêbnieniem udzielonych na rzecz jednostek zale¿nych
i stowarzyszonych.
Zobowi¹zania warunkowe:
- udzielona gwarancja na rzecz Frankiewicz Pabianice w kwocie 83 tys. z³ - obligatoryjny termin
pokrycia 2001 r.
3. Dane dotycz¹ce zobowi¹zañ wobec bud¿etu pañstwa lub jednostek samorz¹du terytorialnego z tytu³u
uzyskania prawa w³asnoci budynków i budowli.
Zobowi¹zania wobec bud¿etu pañstwa z tytu³u uzyskania prawa w³asnoci budynków i budowli nie
wystêpuj¹.
4. Przychody, koszty i wyniki dzia³alnoci zaniechanej w okresie sprawozdawczym lub przewidzianej do
zaniechania w nastêpnym okresie.
W okresie sprawozdawczym nie wyst¹pi³y przychody lub koszty dotycz¹ce zaniechanej lub
przewidywanej do zaniechania produkcji.
5. Koszt wytworzenia inwestycji rozpoczêtych, rodków trwa³ych i rozwoju na w³asne potrzeby.
Koszt wytworzenia inwestycji rozpoczêtych wynosi 452 tys. z³.
6. Poniesione i planowane nak³ady inwestycyjne w okresie najbli¿szych 12 miesiêcy od dnia bilansowego;
odrêbnie nale¿y wykazaæ poniesione i planowane nak³ady na ochronê rodowiska naturalnego.
W 1999 roku poniesiono nak³ady na inwestycje rzeczowe w kwocie 3 376 tys z³, w tym:
- modernizacja sieci komputerowej
554 tys z³
- urz¹dzenie do nak³adania chipsów
383 tys z³
- zakup dziewiarki do dzianin
725 tys z³
- ig³owanie wodne
378 tys z³
- pozosta³e
1 336 tys. z³
Poniesione nak³ady inwestycyjne w ca³oci zosta³y finansowane ze rodków w³asnych.
Poniesione nak³ady na inwestycje zwi¹zane z ochron¹ rodowiska wynios³y 260 tys. z³ i dotyczy³y
wyt³umienia obiektów i zmiêkczania wody.
Nak³ady na inwestycje kapita³owe wynios³y 165 tys. z³.
W 2000 roku nak³ady inwestycyjne wynosiæ bêd¹ 10 500 tys. z³, a dotyczyæ bêd¹:
- zwiêkszenia potencja³u produkcyjnego w³óknin Thermobond
- zwiêkszenia mo¿liwoci sk³adowania wyk³adzin PCV
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- modernizacji ig³owarki w celu zwiêkszenia produkcji
- zakupu urz¹dzeñ do wykañczania w³óknin
- modernizacji parku maszynowego na wydz. pikowarek
- zakupu urz¹dzeñ do przerobu surowca ró¿nej jakoci
- drobnych zakupów gotowych dóbr inwestycyjnych
- inwestycji kapita³owych w TT S.A. Pabianice.
7.1. Znacz¹ce transakcje emitenta z podmiotami powi¹zanymi, tj. przeniesienie wszelkich praw
i zobowi¹zañ pod tytu³em odp³atnym jak i darmym
Znacz¹ce transakcje z podmiotami powi¹zanymi nie wyst¹pi³y.
7.2. Dane liczbowe, dotycz¹ce jednostek powi¹zanych kapita³owo
a) stopieñ udzia³ów w zarz¹dzaniu
PZTT S.A. Pabianice
59,82 %
Hungaria Lentex Sp. z o.o.
100 %
Wspólne Pol.- Ukrain. Przeds. Lentex
50 %
Feax-Lentex Sp. z o.o.
49 %
Wspólny System Dystrybucji Sp. z o.o.
33,33 %
Lentex Slovensko Sp. z o.o.
49 %
b) nale¿noci krótkoterminowe w spó³kach powi¹zanych kapita³owo
7.223 tys z³
zobowi¹zania krótkoterminowe w spó³kach powi¹zanych kapita³owo
48 tys z³
c) przychody z wzajemnych transakcji
5 188 tys z³
koszty
3 993 tys z³
d) akcje i udzia³y
6 001 tys z³
8. Informacje o wspólnych przedsiêwziêciach, które nie podlegaj¹ konsolidacji metod¹ pe³n¹ lub praw
w³asnoci,
Wspólne przedsiêwziêcia nie wystêpuj¹.
9. Informacje o przeciêtnym zatrudnieniu, z podzia³em na grupy zawodowe.
Przeciêtne zatrudnienie w 1999 r. wynosi³o 1.118
z tego:
- pracownicy umys³owi:
207
- pracownicy fizyczni
877
- uczniowie
28
- osoby korzystaj¹ce z urlopów wychowawczych i bezp³atnych
6
10. Wynagrodzenie wyp³acone cz³onkom zarz¹du w 1999 r. wynios³o 673 tys z³, wynagrodzenie wyp³acone
cz³onkom rady nadzorczej wynios³o 105 tys z³.
11. Informacje o wartoci zaliczek, kredytów, po¿yczek i gwarancji, z podaniem warunków oprocentowania
i sp³aty tych kwot, udzielonych osobom zarz¹dzaj¹cym i nadzoruj¹cym emitenta oraz oddzielnie
w przedsiêbiorstwach jednostek od niego zale¿nych i z nim stowarzyszonych (dla ka¿dej grupy osobno).
W 1999 r. nie udzielono kredytów, po¿yczek i gwarancji osobom zarz¹dzaj¹cym i nadzoruj¹cym
jednostkê.
12. Informacje o znacz¹cych zdarzeniach, dotycz¹cych lat ubieg³ych, ujêtych w sprawozdaniu finansowym za
bie¿¹cy okres.
W sprawozdaniu finansowym za bie¿¹cy okres nie ujêto ¿adnych znacz¹cych zdarzeñ dotycz¹cych lat
ubieg³ych.
13. Informacje o znacz¹cych zdarzeniach, jakie nast¹pi³y po dniu bilansowym, a nie uwzglêdnionych
w sprawozdaniu finansowym.
Po dniu bilansowym nie nast¹pi³y znacz¹ce zdarzenia istotne dla sprawozdania finansowego.
14. Informacje o relacjach miêdzy prawnym poprzednikiem a emitentem oraz o sposobie i zakresie przejêcia
aktywów i pasywów.
Nie dotyczy
15. Sprawozdanie finansowe i porównywalne dane finansowe (przynajmniej w odniesieniu do podstawowych
pozycji bilansu oraz rachunku zysków i strat), skorygowane odpowiednim wskanikiem inflacji,
z podaniem ród³a wskanika oraz metody jego wykorzystania, z przyjêciem okresu ostatniego
sprawozdania finansowego jako okresu bazowego - je¿eli ostatnie 3 lata dzia³alnoci emitenta przypada³y
na okres charakteryzuj¹cy siê du¿ym wskanikiem inflacji (powy¿ej 20% w skali roku).
Nie dotyczy
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16. Zmiany stosowanych zasad (polityki) rachunkowoci i sposobu sporz¹dzania sprawozdania finansowego,
dokonanych w stosunku do poprzedniego roku obrotowego (lat obrotowych), ich przyczyny oraz wp³yw
wywo³anych tym skutków finansowych na sytuacjê maj¹tkow¹ i finansow¹, p³ynnoæ oraz wynik
finansowy i rentownoæ emitenta.
W roku obrotowym nie nast¹pi³y ¿adne zmiany zasad rachunkowoci w stosunku do roku ubieg³ego
17. Zestawienie oraz objanienie ró¿nic pomiêdzy danymi ujawnionymi w sprawozdaniu finansowym
i porównywalnych danych finansowych a uprzednio sporz¹dzonymi i opublikowanymi sprawozdaniami
finansowymi.
Nie dotyczy
18. Je¿eli emitent nie sporz¹dza skonsolidowanego sprawozdania finansowego, wy³¹czaj¹c na podstawie
odrêbnych przepisów wszystkie jednostki z obowi¹zku objêcia konsolidacj¹, w dodatkowej nocie
objaniaj¹cej do sprawozdania finansowego nale¿y przedstawiæ podstawê prawn¹ wraz z danymi
uzasadniaj¹cymi odst¹pienie od konsolidacji oraz inne informacje wymagane na podstawie odrêbnych
przepisów.
Nie dotyczy
19. Zasady i sposób przeliczenia wybranych danych finansowych wyra¿onych w z³otych na EURO (Strona
tytu³owa)
a) wybrane pozycje aktywów i pasywów bilansu przeliczono na EURO wed³ug redniego kursu
og³oszonego przez NBP na 31.12.1999 r., tj. 1 EURO = 4,1689 z³
b) wybrane pozycje rachunku zysków i strat przeliczono na EURO wg. kursu stanowi¹cego redni¹
arytmetyczn¹ rednich kursów ustalonych przez NBP na ostatni dzieñ ka¿dego zakoñczonego
miesi¹ca roku obrotowego w nastêpuj¹cy sposób:
Kurs EURO na dzieñ 29.01.99 - 4,1650, 26.02.99 - 4,3450, 31.03.99 - 4,3000, 30.04.99 - 4,1890,
31.05.99 - 4,1500, 30.06.99 - 4,0593, 30.07.99 - 4,1340, 31.08.99 - 4,1936, 30.09.99 - 4,3977,
29.10.99 - 4,4140, 30.11.99 - 4,3306, 30.12.99 - 4,1689
redni kurs - 50,8471:12 = 4,2372
c) sposób wyliczenia wartoci ksiêgowej na 1 akcjê i zysku na 1 akcjê
- wartoæ ksiêgowa na 1 akcjê w z³ = kapita³ w³asny 145 766 tys.: 6 000 000 akcji = 24,29 z³
- wartoæ ksiêgowa na 1 akcje w EURO = kapita³ w³asny w EURO 34 965 tys.: 6 000 000 akcji
= 5,83
- zysk na 1 akcjê w z³ = zysk netto 12 026 tys. z³: 6 000 000 akcji = 2,0
- zysk na 1 akcjê w EURO = zysk netto w EURO 2 838 tys.: 6 000 000 = 0,48
d) sposób wyliczenia dywidendy na 1 akcjê
- dywidenda na 1 akcjê w z³ - 3 000 000: 6 000 000 = 0,50
- dywidenda na 1 akcjê w EURO - 3 000 000: 4,2372: 6 000 000 = 0,12
20. Notowania akcji Spó³ki Lentex na Warszawskiej Gie³dzie Papierów Wartociowych w Warszawie.
a) Kszta³towanie siê ceny akcji Spó³ki.
Rok 1999 by³ dla akcjonariuszy Lentexu bardzo udany. Kurs akcji Spó³ki wzrós³ z 14,30 z³
(4.01.99) do 23,70 z³ (29.12.99), co daje ok. 66 % zysku z zainwestowanego kapita³u.
b) Wskaniki gie³dowe Spó³ki LENTEX
- wartoæ ksiêgowa / 1 akcjê = 24,29 z³
- P/BV- wskanik cena / wartoæ ksiêgowa (29.12.99) = 0,98
- EPS  zysk na 1 akcjê = 2,00
- P / E  wskanik cena / zysk na 1 akcjê = 11,79
W ocenie wielu analityków Spó³ka posiada spory potencja³ rozwoju oraz bardzo silne fundamenty. Na rynku
panuje równie¿ opinia, ¿e ... Lentex mo¿e byæ wdziêcznym obiektem do przejêcia ze wzglêdu na strukturê
akcjonariatu... (Parkiet z 15.10.99). Dostrze¿enie przez inwestorów dobrej kondycji Lentexu zaowocowa³o
wzrostem kursu Spó³ki w ostatnim kwartale roku, rekomendacjami kupuj (DM BIG-BG III kwarta³ na
warszawskiej gie³dzie z 24.11.99) oraz licznymi artyku³ami na temat Spó³ki (Lentex pozostaje w portfelu 
Parkiet 15.10.99, Górka na Lenteksie  Parkiet 15.12.99, Zysk wzronie o 22 %  Parkiet 16.12.99).
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W ostatnich publikacjach prasowych, luty, marzec 2000 (przed wydaniem Raportu Rocznego 1999) analitycy
gie³dowi w dalszym ci¹gu rekomenduj¹ zakup lub akumulacjê akcji Lentexu. (Prawo i Gospodarka
Ulubieniec analityków,Magazyn Finansowy Dobra passa Lentexu).
Podpisy wszystkich Cz³onków Zarz¹du

LENTEX SA

17.03.2000

mgr Franciszek Koszarek

Dyrektor Generalny

...............................................

data

imiê i nazwisko

stanowisko/funkcja

podpis

17.03.2000

mgr Jan Gawroñski

Dyr. ds. Ekonom.-Finans.

...............................................

data

imiê i nazwisko

stanowisko/funkcja

podpis

17.03.2000

mgr Alfred Jarzombek

Dyr. ds. Handlu i Market.

...............................................

data

imiê i nazwisko

stanowisko/funkcja

podpis

17.03.2000

mgr Ryszard D³uba³a

Dyr. ds. Technicznych

...............................................

data

imiê i nazwisko

stanowisko/funkcja

podpis
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Opinia i raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdañ finansowych
OPINIA BIEG£EGO REWIDENTA
Dla Udzia³owców, Rady Nadzorczej i Zarz¹du Zak³adów Lentex S.A. w Lubliñcu, ul. Powstañców 54
Przeprowadzilimy badanie sprawozdania finansowego Zak³adów Lentex S.A. w Lubliñcu,
ul. Powstañców 54, na które sk³ada siê:
- bilans sporz¹dzony na dzieñ 31.12.1999 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumê
169.275.032,08 z³,
- rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.1999 r. do dnia 31.12.1999 roku wskazuj¹cy zysk netto
w wysokoci 12.025.842,56 z³,
- zestawienie zmian w kapitale w³asnym,
- sprawozdanie z przep³ywu rodków pieniê¿nych wykazuj¹ce wzrost stanu rodków pieniê¿nych netto
w okresie 01.01.- 31.12.1999 roku na sumê 1.413.956,65 z³,
- informacja dodatkowa.
Za sporz¹dzenie tego sprawozdania finansowego jest odpowiedzialna jednostka. Naszym zadaniem by³o
zbadanie sprawozdania finansowego i wyra¿enie opinii o jego rzetelnoci, prawid³owoci i jasnoci.
Badanie to przeprowadzilimy stosownie do postanowieñ:
1. rozdzia³u 7 ustawy z dnia 29 wrzenia 1994 r. o rachunkowoci (Dz. U. Nr 121, poz.591 z póniejszymi
zmianami),
2. norm wykonywania zawodu bieg³ego rewidenta, wydanych przez Krajow¹ Radê Bieg³ych Rewidentów,
3. rozporz¹dzenia Rady Ministrów z dnia 22.12.1998 r. w sprawie rodzaju, formy i zakresu informacji
bie¿¹cych i okresowych oraz terminów ich przekazywania przez emitentów papierów wartociowych
dopuszczonych do publicznego obrotu.
4. Wytycznych Departamentu Spó³ek Publicznych i Finansów KPWiG z dnia 23.02.2000 roku z sprawie
ró¿nic pomiêdzy zasadami rachunkowoci a Miêdzynarodowymi Standardami Rachunkowoci.
W taki sposób, aby uzyskaæ racjonaln¹, wystarczaj¹c¹ podstawê do wyra¿enia o nim miarodajnej opinii.
W szczególnoci badanie obejmowa³o sprawdzenie  w du¿ej mierze metod¹ wyrywkow¹  dowodów
i zapisów ksiêgowych, z których wynikaj¹ kwoty i informacje zawarte w sprawozdaniu finansowym,
poprawnoæ zastosowanych przez jednostkê zasad rachunkowoci i szacunków, jak i ogóln¹ ocenê
przedstawionego sprawozdania.
Naszym zdaniem, za³¹czone sprawozdanie finansowe sporz¹dzone zosta³o we wszystkich istotnych aspektach
zgodnie z okrelonymi w powo³anej wy¿ej ustawie zasadami rachunkowoci, stosowanymi w sposób ci¹g³y,
na podstawie prawid³owo prowadzonych ksi¹g rachunkowych.
Jest ono zgodne co do formy i treci z obowi¹zuj¹cymi przepisami prawa i statutem jednostki i przedstawia
rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny rentownoci oraz wyniku finansowego dzia³alnoci
gospodarczej za okres od 1.01.1999 roku do 31.12.1999 roku, jak te¿ sytuacji maj¹tkowej i finansowej
badanej jednostki na dzieñ 31.12.1999 roku.
Informacje zawarte w sprawozdaniu z dzia³alnoci s¹ zgodne z informacjami zawartymi w zbadanym
sprawozdaniu finansowym.
Katowice, dnia 11.03.2000 roku
BDO Polska Sp. z o.o.
Katowice, ul. Drzyma³y 15
Nr ewidencyjny 523
Halina ¯ur-Zuber
Bieg³y rewident
Nr ewid. 8450/497
Dyrektor Oddzia³u
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Raport z badania uzupe³niaj¹cy opiniê do sprawozdania finansowego za 1999 rok
I. INFORMACJE OGÓLNE O SPÓ£CE
Forma prawna
Zak³ady LENTEX S.A. s¹ spó³k¹ akcyjn¹.
Siedziba Spó³ki mieci siê w Lubliñcu przy ulicy Powstañców 54.
Przedmiot dzia³alnoci
Przedmiotem dzia³alnoci Spó³ki s¹ miêdzy innymi:
-

produkcja materia³ów pod³ogowych i innych materia³ów budowlanych,
produkcja w³óknin,
produkcja konfekcji i przêdzy lnianej,
przetwórstwo w³ókien naturalnych i syntetycznych,
wykonywanie us³ug informatycznych, remontowo - inwestycyjnych, spedycyjnych,
prowadzenie sk³adów konsygnacyjnych,
dzia³alnoæ handlowa (eksport i import) w zakresie objêtym przedmiotem przedsiêbiorstwa.

Podstawow¹ dziedzin¹ dzia³alnoci jednostki jest produkcja wyk³adzin pod³ogowych PCV oraz produkcja
w³óknin.
Podstawy prawne dzia³alnoci
Zak³ady Lentex S.A. powsta³y z przekszta³cenia przedsiêbiorstwa pañstwowego l¹skie Zak³ady
Przemys³u Lniarskiego Lentex w Lubliñcu.
Spó³ka zosta³a wpisana do rejestru handlowego w S¹dzie Rejonowym w Czêstochowie pod pozycj¹ RHB
Nr 1746.
Akcje LENTEX S.A. zosta³y dopuszczone do obrotu gie³dowego dnia 8 maja 1997 roku zgodnie z uchwa³¹
28/414/97 Rady Gie³dy Papierów Wartociowych.
Podstawy prawne i gospodarcze funkcjonowania Spó³ki okrelaj¹:
- kodeks handlowy - rozporz¹dzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27.06.1934 roku (Dz.U. Nr 57,
poz. 502 z póniejszymi zmianami),
- ustawa z dnia 30.04.1993 roku o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji,
- Statut Spó³ki.
Kapita³ akcyjny
Kapita³ akcyjny Spó³ki na dzieñ 31.12.1999 roku wynosi 12.300.000,00 z³ i dzieli siê na 6.000.000 akcji
o wartoci nominalnej 2,05 z³ ka¿da.
Na dzieñ 31.12.1999 roku akcje Spó³ki by³y objête przez:
Iloæ akcji (szt.)
I NFI S.A.
Skarb Pañstwa
Pozostali
Razem:

1.643.333
1.125.000
3.231.667
6.000.000

Wartoæ akcji
(z³)
3.368.832,65
2.306.250,00
6.624.917,35
12.300.000,00

udzia³
w kapitale
(%)
27,39
18,75
53,86
100,00

udzia³ g³osów
(%)
27,39
18,75
53,86
100,00

Akcje Spó³ki s¹ notowane na Gie³dzie Papierów Wartociowych na rynku podstawowym.
Organizacja i zatrudnienie
Siedziba Spó³ki znajduje siê w Lubliñcu. Spó³ka jest przedsiêbiorstwem jednozak³adowym.
Przeciêtna liczba zatrudnionych za badany okres wynios³a 1.118 osób, z czego:
-

LENTEX SA

pracownicy umys³owi
pracownicy fizyczni
uczniowie
osoby korzystaj¹ce z urlopów wychowawczych i bezp³atnych

207 osób
877 osób
28 osób
6 osób
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W³adzami Spó³ki s¹:
- Zarz¹d Spó³ki,
- Rada Nadzorcza,
- Walne Zgromadzenie.
W sk³ad Zarz¹du wchodz¹:
- Franciszek Koszarek
- Prezes Zarz¹du
- Alfred Jarzombek
- Cz³onek Zarz¹du
- Jan Gawroñski
- Cz³onek Zarz¹du
- Ryszard D³uba³a
- Cz³onek Zarz¹du
W sk³ad Rady Nadzorczej od dnia 21.05.1999 roku wchodz¹:
-

Andrzej Æwiek
Stanis³aw K³os
Ireneusz K³obus
Anthony Doran
Piotr Osiecki

-

Przewodnicz¹cy
V-ce Przewodnicz¹cy
Sekretarz
Cz³onek
Cz³onek

Funkcje Dyrektora ds. Ekonomiczno-Finansowych oraz G³ównego Ksiêgowego pe³ni Pan Jan Gawroñski.
Zgodnie z wpisem do Rejestru Handlowego do sk³adania owiadczeñ woli w zakresie praw i obowi¹zków
w imieniu Spó³ki uprawniony jest ka¿dy cz³onek Zarz¹du jednoosobowo. Je¿eli owiadczenie woli powoduje
powstanie jednorazowo zobowi¹zania przekraczaj¹cego wartoæ 3.000 ECU, do sk³adania owiadczenia woli
i podpisywania w imieniu spó³ki wymagane jest wspó³dzia³anie dwóch cz³onków Zarz¹du albo jednego
cz³onka Zarz¹du ³¹cznie z prokurentem.
Kontrole zewnêtrzne
W badanym okresie jednostka by³a kontrolowana przez:
- Urz¹d Skarbowy w zakresie podatku od towarów i us³ug. Kontrole dotyczy³y podatku za grudzieñ 1998
roku oraz styczeñ, luty, oraz czerwiec 1999 roku. Ostatnia z kontroli odby³a siê w lipcu 1999 roku.
Przeprowadzono równie¿ kontrole krzy¿owe w zakresie tego podatku. Wymienione kontrole nie
stwierdzi³y nieprawid³owoci.
- Urz¹d Kontroli Skarbowej w Katowicach, Orodek Zamiejscowy w Czêstochowie w zakresie podatków
oraz dochodów nie podatkowych bud¿etu za lata 1996 i 1997.
W wyniku kontroli UKS w Katowicach w dniu 15.07.1999 roku Spó³ka otrzyma³a decyzje, na mocy których
okrelono zaleg³oæ podatkow¹ w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych w wysokoci:
- rok 1996
- rok 1997
- odsetki zw³oki ³¹cznie za lata 1996 i 1997

34 115,00 z³
18 206,00 z³
42 226,40 z³

Jednoczenie w zakresie podatku od towarów i us³ug za lata 1996 i 1997 okrelono
- zaleg³oæ podatkow¹
99 541,00 z³
- sankcjê karn¹
29 862,00 z³
- odsetki zw³oki ³¹cznie za lata 1996 i 1997 111 094,30 z³
Spó³ka odwo³a³a siê w lipcu 1999 roku do Izby Skarbowej w Czêstochowie od ustaleñ dotycz¹cych podatku
VAT. W padzierniku 1999 roku Spó³ka z³o¿y³a skargê na decyzjê Izby Skarbowej do Naczelnego S¹du
Administracyjnego.
Skutki finansowe tych kontroli zosta³y prawid³owo ujête w ksiêgach.
II. PODSUMOWANIE WYNIKÓW BADANIA
Podstaw¹ otwarcia ksi¹g Spó³ki by³ bilans sporz¹dzony na dzieñ 31 grudnia 1998 roku.
W Spó³ce zosta³a zachowana zasada ci¹g³oci bilansowej.
Sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 1998 roku by³o badane przez bieg³ych
rewidentów, reprezentuj¹cych Biuro Us³ugowe Ekspert Spó³ka z o.o. w Czêstochowie i uzyska³o opiniê
bez zastrze¿eñ.
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Sprawozdanie finansowe za rok ubieg³y zosta³o zatwierdzone Uchwa³¹ Nr 4 Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia Akcjonariuszy Spó³ki z dnia 23.04.1999 roku, a Uchwa³¹ Nr 6 dokonano podzia³u zysku za
1998 rok w wysokoci 11.062.258,07 z³, z przeznaczeniem na:
- zwiêkszenie kapita³u zapasowego
- fundusz socjalny z przeznaczeniem na dofinansowanie
dop³at do wiadczeñ emerytalnych pracownikom odchodz¹cym na emeryturê

10.972.258,07 z³
90.000,00 z³

Sprawozdanie zosta³o z³o¿one w s¹dzie rejonowym i opublikowane w Monitorze Polskim B nr 170 z dnia
15 lipca 1999 roku.
Uchwa³¹ nr 74/3/99 z dnia 21 maja 1999 roku BDO Polska Spó³ka z o.o. zosta³a powo³ana do zbadania
sprawozdania finansowego Zak³adów Lentex S.A. za 1999 rok.
Podmiot uprawniony do badania sprawozdañ finansowych, BDO Polska Sp. z o.o. jest wpisany na listê pod
numerem 523, a w jego imieniu badanie przeprowadzili mgr Halina ¯ur-Zuber i mgr Wies³awa Bagiñska
wpisane do rejestru i na listê bieg³ych rewidentów wykonuj¹cych zawód bieg³ego rewidenta pod numerami
8450/497 i 9619/6994.
Zarówno podmiot uprawniony, jak i przeprowadzaj¹cy w jego imieniu badanie biegli rewidenci stwierdzaj¹,
¿e pozostaj¹ niezale¿ni od badanej Spó³ki.
Badanie sprawozdania finansowego za 1999 rok by³o poprzedzone przegl¹dem sprawozdania finansowego na
dzieñ 30 czerwca 1999 roku i badaniem wstêpnym.
Przed³o¿one do badania sprawozdanie finansowe za 1999 rok zosta³o sporz¹dzone na podstawie danych
wynikaj¹cych z ewidencji ksiêgowej, na któr¹ sk³adaj¹ siê:
 dziennik,
 konta ksiêgi g³ównej i ksi¹g pomocniczych,
 zestawienia stanów kont syntetycznych i analitycznych na 31 grudnia 1999 roku,
 ksiêga inwentarzowa rodków trwa³ych i tabele amortyzacyjne,
 wykazy pozosta³ych aktywów i pasywów.
Badaniem objêto ewidencjê syntetyczn¹, analityczn¹, rejestry zakupu, sprzeda¿y, raporty kasowe i bankowe,
wybrane dokumenty ród³owe, deklaracje podatkowe.
Stosowane w trakcie badania metody by³y uzale¿nione od wagi i istotnoci zagadnieñ.
Próbki do badania dobierano w oparciu o przekonanie, ¿e s¹ wystarczaj¹ce dla oceny prawid³owoci
poszczególnych pozycji wykazanych w sprawozdaniu finansowym.
Sposób prowadzenia ewidencji ksiêgowej zapewnia poprawnoæ i kompletnoæ zapisów.
Chronologia zdarzeñ gospodarczych jest w zasadzie zachowana.
Na dzieñ 31 grudnia 1999 roku wyceniono maj¹tek zgodnie z zasad¹ ostro¿nej wyceny.
Wspó³miernoæ kosztów i przychodów zosta³a ustalona na dzieñ bilansowy w istotnych aspektach zgodnie
z zasadami ustawy o rachunkowoci.
Stwierdzone przypadki odstêpstw od zasady periodyzacji przychodów i kosztów oraz prawid³owoci
ustalenia ujemnej ró¿nicy na podatek dochodowy zaliczonej do czynnych rozliczeñ miêdzyokresowych,
mieszcz¹ siê w przyjêtym poziomie istotnoci ogólnej i nie powoduj¹ zniekszta³cenia wyniku finansowego,
rentownoci oraz sytuacji finansowej i maj¹tkowej Spó³ki.
Zastosowane przez Spó³kê zasady rachunku kosztów, wyceny aktywów i pasywów oraz ustalanie wyniku
finansowego s¹ zgodne z przepisami ustawy o rachunkowoci.
Badaj¹cemu udostêpniono ¿¹dane dane i informacje, a pracownicy Spó³ki udzielali niezbêdnych wyjanieñ.
Nie stwierdzono naruszenia prawa podatkowego, dewizowego oraz kodeksu handlowego w badanym okresie.
Ksiêgi s¹ prowadzone i przechowywane w siedzibie Spó³ki w formie dyskietek, trwa³ych komputerowych
noników danych oraz wydruków kont syntetycznych i analitycznych.
W zwi¹zku z obowi¹zkiem wykazywania w raportach rocznych przez emitentów, których papiery
wartociowe s¹ notowane na rynku podstawowym gie³dy, ró¿nic w zakresie przyjêtych zasad i metod
rachunkowoci oraz ujawnionych danych pomiêdzy sprawozdaniem finansowym sporz¹dzonym wed³ug
polskich zasad rachunkowoci a sprawozdaniem, które zosta³oby sporz¹dzone wed³ug Miêdzynarodowych
Standardów Rachunkowoci Spó³ka, zgodnie z wytycznymi Departamentu Spó³ek Publicznych z dnia
23.02.2000 roku, w zastosowanych zasadach rachunkowoci wyspecyfikowa³a wystêpuj¹ce obszary ró¿nic
bez wykazania ich wartoci.
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Wydana opinia bieg³ych o prawid³owoci sprawozdania finansowego jest opini¹ bez zastrze¿eñ.
III. INWENTARYZACJE
Na podstawie zarz¹dzeñ w Spó³ce przeprowadzono inwentaryzacje obejmuj¹ce nastêpuj¹ce sk³adniki
maj¹tkowe:
- rodki pieniê¿ne w kasie wed³ug stanu na dzieñ 31 grudnia 1999 roku,
- rodki pieniê¿ne na rachunkach bankowych, na podstawie pisemnych potwierdzeñ sald na dzieñ
31 grudnia 1999 roku,
- wyroby gotowe - spisywano z natury na dzieñ 30 listopada 1999 roku,
- produkcjê w toku - wed³ug stanu na dzieñ 31 grudnia 1999 roku,
- salda nale¿noci uzgadniano na podstawie pisemnych potwierdzeñ sald na dzieñ 31 padziernika
1999 roku.
- salda zobowi¹zañ uzgadniano na podstawie pisemnych potwierdzeñ sald na dzieñ 30 listopada 1999 roku.
Spis z natury wyrobów gotowych i towarów w sklepie w Lubliñcu na dzieñ 30 listopada 1999 roku by³ przez
nas obserwowany. Nie wnielimy uwag do sposobu jego przeprowadzenia.
Inwentaryzacje potwierdzi³y stan zapasów, rozrachunków i rodków pieniê¿nych oraz ich kompletnoæ.
Ró¿nice inwentaryzacyjne zosta³y prawid³owo wprowadzone do ksi¹g.
Ostatnia inwentaryzacja rodków trwa³ych by³a przeprowadzona wed³ug stanu na dzieñ 31 maja 1999 roku.
IV. SYSTEM RACHUNKOWOCI I KONTROLI WEWNÊTRZNEJ
1. System rachunkowoci
Spó³ka prowadzi ksiêgi rachunkowe w oparciu o Zak³adowy Plan Kont uaktualniony i dostosowany do
wymogów ustawy o rachunkowoci. Zak³adowy Plan Kont zawiera opis stosowanych w Spó³ce zasad
wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego i rachunku kosztów.
Ewidencja ksiêgowa prowadzona jest komputerowo. Zapewnia ona poprawnoæ i kompletnoæ zapisów,
umo¿liwia porównanie ujêtych w ksiêgach operacji z dokumentacj¹ ród³ow¹.
Chronologia zdarzeñ gospodarczych jest przestrzegana. Spó³ka dokonuje miesiêcznych zamkniêæ ksi¹g,
sporz¹dzaj¹c zestawienie obrotów i sald kont syntetycznych oraz dziennik obrotów zaksiêgowanych
dokumentów.
Dowody bêd¹ce podstaw¹ zapisów ksiêgowych zawieraj¹ niezbêdne dane wymagane ustaw¹.
Dostêp do wprowadzania danych do komputera ograniczony jest do wytypowanych pracowników.
Zastosowane zasady wyceny aktywów i pasywów oraz metody ustalania przychodów i kosztów zgodne
z ustaw¹ o rachunkowoci.
2. System kontroli wewnêtrznej
W Spó³ce nie wyodrêbniono komórki kontroli wewnêtrznej. Funkcjonuje obieg dokumentacji w oparciu
o Instrukcjê w sprawie obiegu i kontroli dokumentów ksiêgowych. Kontrola sprawowana jest poprzez osoby
wykonuj¹ce funkcje kierownicze.
Funkcje dyspozycyjne oraz wykonawcze i rejestruj¹ce s¹ wykonywane przez ró¿ne osoby.
Obrót pieniê¿ny jest prawid³owy, kasa posiada odpowiednie zabezpieczenia. Osoby odpowiedzialne
materialnie z³o¿y³y owiadczenia o przyjêciu odpowiedzialnoci materialnej za maj¹tek Spó³ki.
Maj¹tek Spó³ki jest ubezpieczony.
Teren zak³adu jest ogrodzony, funkcjonuje portiernia.
Pracownicy administracyjni s¹ dowiadczeni, zatrudnieni na stanowiskach szereg lat, bie¿¹co szkoleni
w zakresie swoich obowi¹zków.
Funkcjonowanie kontroli wewnêtrznej nie budzi zastrze¿eñ, a jej zakres dostosowany jest do rozmiaru
i charakteru dzia³alnoci Spó³ki.
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V. OGÓLNA OCENA SYTUACJI FINANSOWEJ SPÓ£KI
Podstawowe wielkoci wp³ywaj¹ce na kszta³towanie siê zysku netto w latach 1998  1999 przedstawiaj¹ siê
nastêpuj¹co:
Treæ

w tys. z³

1. Przychody ze sprzeda¿y
2. Koszty dzia³alnoci operacyjnej, sprzeda¿y i ogólnego
zarz¹du
3. Wynik ze sprzeda¿y
4. Pozosta³e przychody i koszty operacyjne
5. Wynik na dzia³alnoci operacyjnej
6. Przychody i koszty finansowe
7. Wynik na dzia³alnoci gospodarczej
8. Zyski i straty nadzwyczajne
9. Wynik brutto
10. Podatek dochodowy
11. Wynik netto

1998

% do
przychodu
169.557,0
100,00
152.228,0
89,78
17.329,0
-2.144,0
15.188,0
137,0
15.325,0
-41,0
15.284,0
4.222,0
11.062,0

10,22
-1,26
8,96
0,08
9,04
-0,02
9,01
2,49
6,52

w tys. z³

1999

% do
przychodu
176.978,4
100,00
157.342,5
88,90
19.635,9
-2.725,0
16.910,9
995,6
17.906,5
0,0
17.906,5
5.880,7
12.025,8

11,10
-1,54
9,56
0,56
10,12
0,00
10,12
3,32
6,80

99/98
%
104,36
103,36
113,31
127,10
111,34
726,72
116,85
0,00
117,16
139,29
108,71

Porównanie wyników z rokiem ubieg³ym jest korzystne.
Nieznaczny wzrost przychodów ze sprzeda¿y w 1999 roku w stosunku do 1998 roku o 4,36% przy
jednoczesnym wzrocie kosztów o 3,36 % spowodowa³ wzrost rentownoci brutto ze sprzeda¿y.
Ta korzystna relacja zosta³a wypracowana dziêki podjêtym przez Spó³kê dzia³aniom zmierzaj¹cym do
racjonalizacji i restrukturyzacji kosztów oraz staraniom o utrzymanie wolumenu sprzeda¿y, mimo trudnej
sytuacji na rynku i za³amaniu siê rynku wschodniego.
Pozosta³a dzia³alnoæ operacyjna wykazuje straty, g³ównie w zwi¹zku z zabezpieczeniem rezerwami
nale¿noci, których ci¹galnoæ jest zagro¿ona, zapasów nierotacyjnych i przewidywanych strat.
Zyskownoæ dzia³alnoci finansowej wykazuje tendencjê rosn¹c¹ przede wszystkim w wyniku uznania
przychodów odsetkami od udzielonych po¿yczek.
Sytuacjê finansow¹ i maj¹tkow¹ oraz rentownoæ Spó³ki charakteryzuj¹ poni¿sze wskaniki:
Wskanik
Suma bilansowa (tys.z³)
Wynik finansowy netto (tys.z³)
Aktywa bie¿¹ce netto (tys.z³)
Rentownoæ maj¹tku (w %)
Rentownoæ kapita³u w³asnego (w %)
Rentownoæ netto sprzeda¿y (w %)
Rentownoæ brutto sprzeda¿y (w %)
Szybkoæ obrotu aktywów czynnych
Szybkoæ obrotu nale¿nociami w dniach
Szybkoæ sp³aty zobowi¹zañ w dniach
Szybkoæ obrotu zapasów w dniach
Pokrycie maj¹tku trwa³ego kapita³em w³asnym
Trwa³oæ struktury finansowania
Wskanik p³ynnoci I
Wskanik p³ynnoci II
Wskanik p³ynnoci III
Wskanik zysku na akcjê
Cena gie³dowa akcji na dzieñ bilansowy
Wskanik relacji ceny do zysku na akcjê
Wartoæ ksiêgowa aktywów netto na akcjê

LENTEX SA

aktywa - maj¹tek trwa³y - zobowi¹zania
krótkoterminowe i fundusze specjalne
wynik finansowy netto / suma aktywów
wynik finansowy netto / kapita³ w³asny (bez
zysku)
wynik finansowy netto / przychody ze sprzeda¿y
produktów i towarów
wynik ze sprzeda¿y brutto / przychody ze
sprzeda¿y produktów i towarów
przychody ze sprzeda¿y produktów i towarów /
kapita³ w³asny (bez zysku)
redni stan nale¿noci z tytu³u dostaw i us³ug x
365 / przychody ze sprzeda¿y produktów i
towarów + VAT
redni stan zobowi¹zañ z tytu³u dostaw i us³ug x
365 / koszt sprzeda¿y produktów i towarów
redni stan zapasów x 365 / koszt sprzeda¿y
produktów i towarów
kapita³ w³asny + rezerwy / maj¹tek trwa³y ogó³em
kapita³ w³asny + rezerwy + zobowi¹zania
d³ugoterminowe / suma pasywów
maj¹tek obrotowy ogó³em / zobowi¹zania
krótkoterminowe
maj¹tek obrotowy ogó³em - zapasy /
zobowi¹zania krótkoterminowe
papiery przeznaczone do obrotu + rodki
pieniê¿ne/ zobowi¹zania krótkoterminowe
Zysk netto / iloæ akcji
Zysk netto na akcjê / cena gie³dowa
Aktywa netto / iloæ akcji

1998
162.919,5
11.062,0
42.633,4

1999
169.275,0
12.025,8
65.069,1

6,79
9,01

7,10
8,99

6,52

6,80

23,15

24,76

1,48

1,34

44

52

35

33

78

88

1,42
0,86

1,70
0,89

3,18

5,57

1,60

3,26

0,19

0,55

1,84
13,00
0,14
7,11

2,00
23,70
0,08
10,84
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Wskaniki rentownoci charakteryzuj¹ce dzia³alnoæ Spó³ki kszta³tuj¹ siê na poziomie zadowalaj¹cym.
Wskaniki te wykazuj¹ niewielk¹ tendencjê wzrostow¹.
Cykle obrotu nale¿noci i zapasów wyd³u¿y³y siê, natomiast niewielkiemu skróceniu uleg³ cykl rotacji
zobowi¹zañ. Tendencja ta nie mia³a wp³ywu na p³ynnoæ Jednostki.
Wzrost wskaników p³ynnoci zwi¹zany jest z wyd³u¿eniem terminów p³atnoci nale¿noci, przy
jednoczesnym skróceniu terminów sp³at zobowi¹zañ. Nie powoduje to jednak zachwiania zdolnoci
p³atniczej Spó³ki.
Wskaniki rynku kapita³owe równie¿ wykazuj¹ tendencje wzrostowe, w zwi¹zku z korzystnymi wskanikami
zyskownoci.
Na podstawie przeprowadzonego badania stwierdzamy, ¿e nie istnieje zagro¿enie kontynuacji dzia³alnoci
Spó³ki w roku nastêpnym po badanym roku obrotowym.
VI. INFORMACJE SZCZEGÓ£OWE Z BADANIA POSZCZEGÓLNYCH POZYCJI BILANSU
ORAZ RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT
1. Maj¹tek trwa³y
1.1. Wartoci niematerialne i prawne
Wartoci niematerialne i prawne
Udzia³ procentowy w sumie bilansowej

986.116,60 z³
0,58 z³

Wartoci niematerialne i prawne wykazane w bilansie dotycz¹ oprogramowania komputerowego oraz
kosztów rozszerzenia Spó³ki.
Okres umarzania oprogramowania zosta³ ustalony na dwa lata dla wartoci przekraczaj¹cych 2.500 z³, na piêæ
lat dla kosztów rozszerzenia Spó³ki, a pozosta³e umarzane s¹ w 100% w momencie oddania do u¿ytkowania.
Wykazana pozycja w bilansie stanowi ich nie umorzon¹ wartoæ na dzieñ 31 grudnia 1999 roku.
Wartoci niematerialne i prawne zosta³y prawid³owo wycenione i kompletnie wykazane w sprawozdaniu
finansowym.
1. 2. Rzeczowy maj¹tek trwa³y
Rzeczowy maj¹tek trwa³y
Udzia³ procentowy w sumie bilansowej w tym:
- budynki i budowle
- urz¹dzenia techniczne i maszyny
- rodki transportu
- pozosta³e rodki trwa³e
- inwestycje rozpoczête
- zaliczki na poczet inwestycji
- rezerwa pomniejszaj¹ca stan budynków i budowli

81.668.691,11 z³
48,25
34.148.377,04 z³
46.086.946,00 z³
689.833,51 z³
884.306,98 z³
233.868,60 z³
9.358,98 z³
384.000,00 z³

Badaniem objêto ewidencjê syntetyczn¹ i analityczn¹ poszczególnych sk³adników maj¹tku trwa³ego, wycenê
nabytych rodków trwa³ych, plan amortyzacji, zastosowane stawki amortyzacyjne, rozliczenie inwestycji
oraz utworzone rezerwy pomniejszaj¹ce wartoæ rodków trwa³ych.
Do rodków trwa³ych s¹ kwalifikowane obiekty o okresie u¿ywania przekraczaj¹cym 1 rok.
Ich wycena jest dokonywana wed³ug cen nabycia lub kosztów wytworzenia.
Przyjêcia i zmniejszenia rodków trwa³ych zosta³y prawid³owo udokumentowane.
Spó³ka wykazuje w ksiêgach wartoæ odpisów amortyzacyjnych dla rodków trwa³ych zgodnie
z Rozporz¹dzeniem Ministra Finansów w sprawie amortyzacji rodków trwa³ych i wartoci niematerialnych
i prawnych.
W 1999 roku rodki trwa³e by³y objête spisem z natury wed³ug stanu na dzieñ 31 maja 1999 roku.
Wykazane w bilansie rodki trwa³e stanowi¹ w³asnoæ Spó³ki i wynikaj¹ z ewidencji ksiêgowej, zosta³y
prawid³owo zaprezentowane w sprawozdaniu finansowym.
Rezerwê utworzono w wysokoci wartoci netto budynku sto³ówki oraz po³owy wartoci netto obiektu
wczasowego w zwi¹zku z zamiarem zbycia lub przekazania gminie.
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Wykazane w bilansie inwestycje rozpoczête dotycz¹ 3 zadañ inwestycyjnych:
- wyt³umienie obiektów i urz¹dzeñ
- wykonanie automatycznej stacji demineralizacji wody
- zakup krosien

128.059,45 z³
81.749,16 z³
24.059,16 z³

Inwestycje by³y objête spisem wed³ug stanu na dzieñ 31 grudnia 1999 roku.
Wycena i prezentacja w sprawozdaniu finansowym prawid³owa.
1. 3. Finansowy maj¹tek trwa³y
Finansowy maj¹tek trwa³y
Udzia³ procentowy w sumie bilansowej w tym akcje i udzia³y:
- Hungaria Lentex Wêgry
- CEI MINEX S.A
- FEAX Lentex Spó³ka z o.o.
- Zak³ady Przemys³u Dziewiarskiego Karo S.A.
- Polsko-Ukraiñskie Przedsiêbiorstwo Lentex
- TT Pabianice S.A.
- Wspólny System Dystrybucji Wroc³aw Spó³ka z o.o.
- Kalpo S.A.
- Gryfex S.A.
- WISTOM S.A.
- Fundacja Rozwoju Budownictwa Mieszkaniowego
- Lentex  S³owacja
Odpisy aktualizuj¹ce wartoæ akcji i udzia³ów:
- FEAX Lentex Spó³ka z o.o.
- Wspólny System Dystrybucji Wroc³aw Spó³ka z o.o.
- Kalpo S.A.
- Gryfex S.A.
- WISTOM S.A.
- Hungaria Lentex Wêgry
- Fundacja Rozwoju Budownictwa Mieszkaniowego

5.878.915,90 z³
3,47 z³
272.388,30 z³
5.000,00 z³
362.600,00 z³
601,00 z³
102.303,79 z³
5.111.268,35 z³
104.940,00 z³
28.520,00 z³
110,00 z³
970,00 z³
9.900,00 z³
48.018,00 z³
13.000,00 z³
34.000,00 z³
28.520,00 z³
110,00 z³
970,00 z³
81.204,00 z³
9.900,00 z³

Badaniem objêto ewidencjê syntetyczn¹ i analityczn¹ finansowego maj¹tku trwa³ego.
Finansowy maj¹tek trwa³y zosta³ w³aciwie wykazany w sprawozdaniu finansowym.
1. 4. Nale¿noci d³ugoterminowe
Pozycja nie wystêpuje.
2. Maj¹tek obrotowy
2. 1. Zapasy
Zapasy
Udzia³ procentowy w sumie bilansowej w tym:
- materia³y
- rezerwa pomniejszaj¹ca stan materia³ów
- produkcja w toku
- wyroby gotowe
- rezerwa pomniejszaj¹ca stan wyrobów gotowych
- towary
- zaliczki na poczet dostaw

32.714.781,10 z³
19,33 z³
12.260.479,65 z³
402.676,78 z³
167.551,10 z³
20.989.841,04 z³
650.012,00 z³
215.842,87 z³
133.755,22 z³

Badaniem objêto ewidencjê syntetyczn¹ i analityczn¹ zapasów, inwentaryzacjê, wycenê, udokumentowanie
przychodów i rozchodów.
Spó³ka zgodnie z odpowiednimi Zarz¹dzeniami Wewnêtrznymi Prezesa Zarz¹du przeprowadzi³a
inwentaryzacjê w terminach i stosownie do ustaleñ Ustawy o rachunkowoci.
Badaj¹cy uczestniczy³ w inwentaryzacji wyrobów gotowych i towarów. Inwentaryzacje zosta³y
przeprowadzone prawid³owo i potwierdzi³y faktyczny stan zapasów.
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Jednostka rozliczy³a inwentaryzacje i ujê³a w³aciwie w ksiêgach.
Przychód materia³ów do magazynu odbywa siê w cenach zakupu, rozchód natomiast wed³ug zasady
pierwsze przysz³o-pierwsze wysz³o. Spó³ka utworzy³a rezerwê na zapasy nie wykazuj¹ce ruchu powy¿ej
jednego roku w kwocie 402.676,78 z³.
Sukcesywne zagospodarowywanie zapasów nie wykazuj¹cych ruchu oraz ich ewidencja w cenach
historycznych pozwala uznaæ utworzon¹ rezerwê na poziomie wystarczaj¹cym.
Produkcja w toku zosta³a wyceniona wed³ug kosztów materia³ów bezporednich.
Wyroby gotowe w magazynach ewidencjonowane s¹ wed³ug cen ewidencyjnych, odchylenia rozliczane s¹ do
rzeczywistego kosztu wytworzenia danego wyrobu. Utworzono rezerwê, w zwi¹zku z zaleganiem wyrobów
gotowych w magazynie powy¿ej jednego roku w kwocie 650.012,00 z³.
Nadwy¿kê kosztu wytworzenia ponad cenê sprzeda¿y wyrobów gotowych odniesiono w koszty.
Towary obejmuj¹ towary w sklepach w Lubliñcu i Poznaniu oraz towary w magazynach (kleje, listwy i inne
akcesoria do monta¿u wyk³adzin).
Towary w sklepach s¹ wyceniane wed³ug cen sprzeda¿y netto i korygowane na bie¿¹co wspó³czynnikiem
narzutu mar¿y.
Zaliczki na poczet dostaw wykazane w bilansie dotycz¹ zaliczek z tytu³u realizowanych dostaw i zosta³y
rozliczone do dnia badania w 64%.
Wykazane w bilansie zapasy s¹ w³asnoci¹ Spó³ki i zosta³y prawid³owo wycenione i wykazane
w sprawozdaniu finansowym.
2. 2. Nale¿noci i roszczenia
Nale¿noci i roszczenia
Udzia³ procentowy w sumie bilansowej w tym:
- nale¿noci z tytu³u dostaw i us³ug
- nale¿noci z tytu³u podatków
- nale¿noci dochodzone na drodze s¹dowej
- pozosta³e nale¿noci
pomniejszone o utworzone rezerwy na:
- nale¿noci z tytu³u dostaw u us³ug
- pozosta³e nale¿noci
- nale¿noci dochodzone na drodze s¹dowej

38.349.080,84 z³
22,65 z³
33.387.565,70 z³
1.938.788,99 z³
625.069,87 z³
8.213.615,33 z³
5.136.073,54 z³
54.815,64 z³
625.069,87 z³

W toku badania stwierdzono, ¿e Spó³ka dokona³a potwierdzenia sald nale¿noci na dzieñ 31 padziernika
1999 roku. Salda zosta³y potwierdzone w 67,86%.
Do dnia 15 lutego 2000 roku zap³acono 49,10% nale¿noci z tytu³u dostaw i us³ug.
Przeprowadzona analiza sald nale¿noci z tytu³u dostaw i us³ug wykaza³a, ¿e nale¿noci przeterminowane
powy¿ej 180 dni oraz inne, których ci¹galnoæ jest zagro¿ona, zosta³y objête rezerw¹ wraz z naliczonymi
odsetkami zw³oki.
Nale¿noci w walutach obcych zosta³y przeliczone wed³ug redniego kursu og³oszonego przez Prezesa NBP
na dzieñ bilansowy.
Wykazane w bilansie nale¿noci obejmuj¹ kwoty wymagalne.
Nale¿noci z tytu³u podatków dotycz¹:
 nadp³aty w podatku dochodowym od osób prawnych
 podatku VAT do odliczenia w 2000 roku
- nadwy¿ki podatku od towarów i us³ug naliczonego nad nale¿nym za grudzieñ 1999 roku
- przedp³at i nadp³at do Urzêdów Celnych

866.921,00 z³
292.668,24 z³
680.466,00 z³
98.733,75 z³

Nale¿noci z tytu³u podatku od towarów i us³ug oraz podatku dochodowego od osób prawnych wynikaj¹ ze
stosownych deklaracji i rejestrów VAT.
W trakcie badania Spó³ka z³o¿y³a korektê podatku dochodowego od osób prawnych za rok 1998 i wp³aci³a
podatek wraz z odsetkami.
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Pozosta³e nale¿noci dotycz¹ g³ównie:
 udzielonych po¿yczek krótkoterminowych wraz z naliczonymi odsetkami
 po¿yczek dla pracowników z ZFS
 po¿yczek dla pracowników na zakup akcji Lentex S.A.
 nierozliczonych zaliczek dla pracowników
 pozosta³ych drobnych rozrachunków

5.877.958,92 z³
1.346.629,14 z³
809.135,00 z³
14.823,80 z³
165.068,47 z³

Na pozosta³e nale¿noci, których ci¹galnoæ jest zagro¿ona utworzono rezerwê w kwocie 54.815,64 z³.
Inne rozrachunki w ramach pozosta³ych nale¿noci rozliczane s¹ na bie¿¹co.
Nale¿noci dochodzone na drodze s¹dowej dotycz¹ 13 kontrahentów oraz rozrachunków z Urzêdem
Skarbowym dotycz¹cych decyzji, od których Spó³ka odwo³a³a siê do NSA. Nale¿noci zosta³y w ca³oci
objête rezerw¹.
Salda nale¿noci s¹ realne, wycenione zgodnie z zasad¹ ostro¿nej wyceny i w³aciwie zaprezentowane
w sprawozdaniu.
2. 3. Papiery wartociowe przeznaczone do obrotu
Papiery wartociowe przeznaczone do obrotu
3.385.361,43 z³
Udzia³ procentowy w sumie bilansowej

2,00 z³

Pozycja obejmuje akcje, bony i inne papiery wartociowe przeznaczone do sprzeda¿y.
D³u¿ne papiery wartociowe zosta³y wycenione wed³ug cen sprzeda¿y, a pozosta³e wed³ug cen nabycia, nie
wy¿szych od cen sprzeda¿y.
Pozycja nie budzi zastrze¿eñ.
2. 4. rodki pieniê¿ne
rodki pieniê¿ne
Udzia³ procentowy w sumie bilansowej w tym:
- rodki pieniê¿ne w kasie
- rodki pieniê¿ne w banku
- inne rodki pieniê¿ne

4.427.351,62 z³
2,62 z³
139.377,37 z³
4.286.536,44 z³
1.437,81 z³

rodki w kasie zosta³y potwierdzone inwentaryzacj¹ przeprowadzon¹ na dzieñ 31 grudnia 1999 roku. Kasa
jest odpowiednio zabezpieczona. Owiadczenie o odpowiedzialnoci materialnej kasjera oraz zapytanie
o karalnoæ znajduj¹ siê w jego aktach personalnych.
Stany rodków na rachunkach bankowych s¹ zgodne z ewidencj¹ i ostatnimi wyci¹gami bankowymi
z 1999 roku oraz zosta³y potwierdzone przez w³aciwe oddzia³y banków.
rodki pieniê¿ne zosta³y prawid³owo wykazane i wycenione w sprawozdaniu finansowym.
3. Rozliczenia miêdzyokresowe
Inne rozliczenia miêdzyokresowe
Udzia³ procentowy w sumie bilansowej

1.864.733,48 z³
1,10 z³

Pozycja dotyczy rezerwy na ujemn¹ ró¿nicê w podatku dochodowym od osób prawnych, spowodowan¹
odmiennoci¹ momentu uznawania przychodu za osi¹gniêty lub kosztu za poniesiony w myl przepisów
ustawy o rachunkowoci i przepisów podatkowych.
Rozliczenia miêdzyokresowe s¹ prawid³owo wycenione i ujête w sprawozdaniu finansowym.
4. Kapita³ w³asny
Kapita³ w³asny
Udzia³ procentowy w sumie bilansowej w tym:
- kapita³ podstawowy
- kapita³ zapasowy
- wynik finansowy netto roku obrotowego

145.765.946,32 z³
86,11 z³
12.300.000,00 z³
121.440.103,76 z³
12.025.842,56 z³

Badaniem objêto ewidencjê ksiêgow¹, wypis z rejestru s¹dowego oraz uchwa³ê Zgromadzenia Akcjonariuszy
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 1998 rok i podzia³u zysku za 1998 rok.
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Wykazana na dzieñ 31 grudnia 1998 roku wartoæ kapita³u akcyjnego jest zgodna ze statutem Spó³ki oraz
wpisem do Rejestru Handlowego
W okresie objêtym badaniem kapita³ akcyjny nie ulega³ zmianie.
Kapita³ zapasowy w roku 1998 zwiêkszy³ siê o odpis z zysku 1998 roku w kwocie 10.972.258,07 z³ zgodnie
z uchwa³¹ nr 6 z dnia 23.04.1999 roku.
Wynik finansowy netto wynika ze sporz¹dzonego rachunku zysków i strat i stanowi na dzieñ 31 grudnia
1999 roku zysk w kwocie 12.025.842,56 z³.
Kapita³ w³asny zosta³ prawid³owo zaprezentowany w sprawozdaniu finansowym.
5. Rezerwy
Rezerwy
Udzia³ procentowy w sumie bilansowej w tym:
- rezerwa na podatek dochodowy
- pozosta³e rezerwy

5.078.057,00 z³
3,00 z³
4.870.057,00 z³
208.000,00 z³

Spó³ka tworzy rezerwê na dodatni¹ ró¿nicê w podatku dochodowym od osób prawnych, spowodowan¹
odmiennoci¹ uznania przychodu za osi¹gniêty lub kosztu za poniesiony w myl przepisów prawa
bilansowego i podatkowego.
G³ównymi tytu³ami sk³adaj¹cymi siê na tworzon¹ rezerwê s¹ ulgi inwestycyjne za lata 1996 -1999 oraz
odsetki z tytu³u udzielonych po¿yczek.
Ponadto Spó³ka utworzy³a rezerwê na przewidywane straty w kwocie 208.000,00 z³, w zwi¹zku
z restrukturyzacj¹ zatrudnienia, a tym samym z koniecznoci¹ wyp³aty odpraw dla pracowników
zwalnianych.
Spó³ka zabezpieczy³a równie¿ rezerwami i odpisami aktualizuj¹cymi wartoæ niektórych pozycji aktywów.
Utworzone rezerwy i odpisy aktualizuj¹ce stan aktywów obejmuj¹:
- rodki trwa³e
- finansowy maj¹tek trwa³y
- zapasy materia³ów
- wyroby gotowe
- nale¿noci z tytu³u dostaw i us³ug
- pozosta³e nale¿noci
- nale¿noci dochodzone na drodze s¹dowej

384.000,00 z³
167.704,00 z³
402.676,78 z³
650.012,00 z³
5.136.073,54 z³
54.815,64 z³
625.069,87 z³

Utworzone rezerwy w wystarczaj¹cym stopniu zabezpieczaj¹ przewidywane ryzyko na dzieñ zakoñczenia
badania.
6. Zobowi¹zania d³ugoterminowe
Na dzieñ 31 grudnia 1999 roku nie wyst¹pi³y zobowi¹zania d³ugoterminowe.
7. Zobowi¹zania krótkoterminowe i fundusze specjalne
7. 1. Zobowi¹zania krótkoterminowe
Zobowi¹zania krótkoterminowe
Udzia³ procentowy w sumie bilansowej w tym:
- zaliczki otrzymane na poczet dostaw
- zobowi¹zania z tytu³u dostaw i us³ug
- zobowi¹zania z tytu³u podatków, ce³, ubezpieczeñ spo³ecznych
- zobowi¹zania z tytu³u wynagrodzeñ
- pozosta³e zobowi¹zania krótkoterminowe

14.149.463,84 z³
8,36 z³
384.640,90 z³
9.315.946,96 z³
2.960.593,57 z³
1.033.229,13 z³
455.053,28 z³

Zaliczki na poczet dostaw obejmuj¹ przedp³atê dokonan¹ przez kontrahenta zagranicznego z tytu³u realizacji
umowy o dzie³o.
Spó³ka potwierdzi³a zobowi¹zania z tytu³u dostaw na dzieñ 30 listopada 1999 roku w 91,57%.
Zobowi¹zania z tytu³u dostaw nie wykazuj¹ przeterminowañ.
Na dzieñ badania Spó³ka uregulowa³a 60 % zobowi¹zañ z tytu³u dostaw i us³ug.
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Zobowi¹zania w walutach obcych zosta³y wycenione po rednim kursie, og³oszonym przez Prezesa NBP na
dzieñ bilansowy.
Zobowi¹zania z tytu³u podatków, ce³ i ubezpieczeñ stanowi¹:
 podatek dochodowy od osób fizycznych za miesi¹c grudzieñ 1999 roku
 rozrachunki z ZUS za grudzieñ 1999 roku
 rozrachunki z PFRON
 niedop³atê podatku od nieruchomoci

489.319,96 z³
2.440.285,53 z³
30.939,98 z³
48,10 z³

Powy¿sze zobowi¹zania s¹ zgodne ze stosownymi deklaracjami i zapisami na kontach syntetycznych
i analitycznych. Na dzieñ zakoñczenia badania zobowi¹zania zosta³y uregulowane.
Zobowi¹zania z tytu³u wynagrodzeñ obejmuj¹ wynagrodzenia za miesi¹c grudzieñ 1999 roku, wyp³acone
w styczniu 2000 roku.
Pozosta³e zobowi¹zania krótkoterminowe obejmuj¹ przede wszystkim potr¹cenia z list p³ac za grudzieñ
1999 roku w ³¹cznej kwocie 391.789,31 z³.
Pozosta³e zobowi¹zania zosta³y rozliczone do dnia badania.
Zobowi¹zania krótkoterminowe zosta³y w³aciwie ujête w sprawozdaniu finansowym.
7. 2. Fundusze specjalne
Fundusze specjalne
Udzia³ procentowy w sumie bilansowej w tym:
- zak³adowy fundusz wiadczeñ socjalnych
- fundusz nagród dla za³ogi

1.522.746,46 z³
0,90 z³
1.411.970,16 z³
110.776,30 z³

Badaniem objêto ewidencjê analityczn¹ i syntetyczn¹ oraz zmniejszenia i zwiêkszenia zak³adowego funduszu
wiadczeñ socjalnych.
Naliczenia odpisu w koszty na ZFS dokonano prawid³owo. Wp³aty rodków ZFS na wyodrêbniony
rachunek bankowy dokonano terminowo.
Wydatki z funduszu dokonywane s¹ w oparciu o regulamin.
Fundusz nagród dla za³ogi nie wykazywa³ zamian w roku obrotowym.
Pozycja nie budzi zastrze¿eñ.
8. Rozliczenia miêdzyokresowe i przychody przysz³ych okresów
Rozliczenia miêdzyokresowe i przychody przysz³ych okresów
Udzia³ procentowy w sumie bilansowej w tym:
- bierne rozliczenia miêdzyokresowe kosztów
- przychody przysz³ych okresów

2.758.818,46 z³
1,63 z³
2.294.308,00 z³
464.510,46 z³

Saldo przychodów przysz³ych okresów dotyczy zaliczek z tytu³u wysy³ek eksportowych (102,6 tys. z³) oraz
dodatnich ró¿nic kursowych z wyceny bilansowej (361,9 tys. z³).
Na bierne rozliczenia miêdzyokresowe kosztów sk³adaj¹ siê koszty 1999 roku, które zostan¹ poniesione
w 2000 roku.
Przychody przysz³ych okresów i bierne rozliczenia miêdzyokresowe zosta³y prawid³owo ujête
w sprawozdaniu finansowym.
9. Przychody ze sprzeda¿y i zrównane z nimi
Przychody ze sprzeda¿y produktów na eksport
Przychody ze sprzeda¿y produktów na kraj
Przychody ze sprzeda¿y materia³ów i towarów
wiadczenia na w³asne potrzeby jednostki
Zmiana stanu produktów
Razem

LENTEX SA

25.981.646,65 z³
147.443.250,32 z³
3.553.468,87 z³
1.026.391,45 z³
1.765.769,30 z³
179.770.526,59 z³
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Badaniem objêto ewidencjê ksiêgow¹ poszczególnych kont sprzeda¿y, faktury sprzeda¿y, rejestry sprzeda¿y,
dokumenty SAD, dowody wydania z magazynu, cenniki wyrobów oraz prawid³owoæ ustalenia zmiany stanu
produktów.
Sprzeda¿ zosta³a prawid³owo udokumentowana fakturami sprzeda¿y, dokumentami SAD oraz dowodami
wydania z magazynu.
Podatek od towarów i us³ug zosta³ rozliczony wed³ug w³aciwych stawek podatkowych.
Zmiana stanu produktów objê³a zmiany w okresie badanym w zakresie wyrobów gotowych i produkcji nie
zakoñczonej oraz rozliczeñ miêdzyokresowych kosztów.
wiadczenia na w³asne potrzeby dotycz¹ prac wykonanych na rzecz dzia³alnoci inwestycyjnej.
Przychody ze sprzeda¿y i zrównane z nimi zosta³y zaprezentowane w³aciwie w rachunku zysków i strat.
10. Koszty dzia³alnoci operacyjnej
Koszty wed³ug rodzaju
Wartoæ sprzedanych materia³ów i towarów
Razem

156.732.464,46 z³
3.402.052,22 z³
160.134.516,68 z³

Spó³ka prowadzi ewidencjê kosztów w uk³adzie rodzajowym i funkcjonalnym.
Badaniem objêto poszczególne rodzaje kosztów ze szczególnym uwzglêdnieniem materia³ów, energii,
amortyzacji, wynagrodzeñ z narzutami, podatków i op³at.
Sprawdzono urz¹dzenia ksiêgowe, faktury zakupu, rejestry zakupu, deklaracje podatkowe, rozliczenia krêgu
kosztów oraz udokumentowanie i wycenê sprzedanych materia³ów i towarów.
Poniesione koszty s¹ udokumentowane prawid³owo i rozliczone zosta³y w odpowiedniej wysokoci. Kr¹g
kosztów rozliczono w³aciwie.
Koszty zosta³y wykazane kompletnie w sprawozdaniu finansowym. Nie stwierdzono istotnych
nieprawid³owoci w zakresie rozliczenia kosztów i ich klasyfikacji.
11. Pozosta³e przychody i koszty operacyjne
Pozosta³e przychody operacyjne
3.529.261,17 z³
Pozosta³e koszty operacyjne

6.254.310,30 z³

Badaniem objêto tytu³y pozosta³ych przychodów i kosztów operacyjnych w powi¹zaniu z zasadnoci¹
tworzenia i rozwi¹zywania rezerw.
Pozosta³e przychody i koszty operacyjne zosta³y prawid³owo wykazane w sprawozdaniu finansowym.
12. Przychody i koszty finansowe
Przychody finansowe

4.475.386,98 z³

Koszty finansowe

3.479.781,40 z³

Zbadano prawid³owoæ ujêcia przychodów i kosztów w ksiêgach oraz w sprawozdaniu finansowym.
Stwierdzono prawid³owoæ i kompletnoæ ich ujêcia oraz w³aciw¹ periodyzacjê.
13. Zyski i straty nadzwyczajne
Pozycja nie wystêpuje.
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14. Obowi¹zkowe obci¹¿enia wyniku finansowego
Podatek dochodowy od osób prawnych
Procent w stosunku do przychodów
A. Zysk bilansowy brutto
B. Przychody nie podlegaj¹ce opodatkowaniu
C. Przychody podatkowe, zaliczone do ksiêgowych w latach ubieg³ych
D. Wydatki nie stanowi¹ce kosztów uzyskania przychodu
E. Koszty uzyskania przychodu, zaliczane do kosztów ksiêgowych lat ubieg³ych
F. Odliczenia od dochodu
G. Podstawa opodatkowania
H. Podatek nale¿ny 34%
I. Podatek dochodowy z lat ubieg³ych
J. Zmiana stanu rezerwy na podatek dochodowy
K. Zmiana stanu rozliczeñ miêdzyokresowych (ujemna rezerwa na PDOP)
L. Podatek dochodowy wykazany w rachunku zysków i strat

5.880.723,80 z³
3,32 z³
17.906.566,36 z³
- 3.796.039,98 z³
+105.988,00 z³
+ 10.959.623,18 z³
- 16.509,00 z³
- 3.672.690,71 z³
21.486.937,85 z³
7.305.558,00 z³
52.322,74 z³
- 1.005.706,74 z³
- 471.450,20 z³
5.880.723,80 z³

Zysk brutto, podatek dochodowy oraz zysk netto zosta³y prawid³owo wykazane w rachunku zysków i strat.
15. Zdarzenia po dacie bilansu
Zdarzenia po dacie bilansu nie wyst¹pi³y.
16. Zastawy, porêczenia i zobowi¹zania warunkowe
Spó³ka udzieli³a gwarancji sp³aty kredytu zaci¹gniêtego przez firmê Frankiewicz z Pabianic.
Stan gwarancji na dzieñ bilansowy wynosi 83.000,00 z³.
17. Ocena sporz¹dzonej informacji dodatkowej
Informacja dodatkowa zawiera nie ujête w bilansie oraz rachunku zysków i strat dane oraz wyjanienia
niezbêdne do tego, aby sprawozdanie finansowe przedstawia³o rzetelnie i jasno sytuacjê maj¹tkow¹
i finansow¹, wynik finansowy oraz rentownoæ jednostki.
Informacja dodatkowa zosta³a sporz¹dzona zgodnie z art. 48 ust. 1 i 2 oraz za³¹cznikiem nr 7 do ustawy
z dnia 29 wrzenia 1994 roku o rachunkowoci.
18. Sprawozdanie z przep³ywu rodków pieniê¿nych
Sprawozdanie z przep³ywu rodków pieniê¿nych sporz¹dzone zosta³o w sposób okrelony w za³¹czniku nr 8
do ustawy z dnia 29 wrzenia 1994 roku o rachunkowoci.
Dane wykazane w sprawozdaniu z przep³ywu rodków pieniê¿nych za rok obrotowy od 1 stycznia do
31 grudnia 1999 roku zosta³y prawid³owo powi¹zane z bilansem, rachunkiem zysków i strat oraz ksiêgami
rachunkowymi i w sposób rzetelny i prawid³owy obrazuj¹ ród³a finansowania dzia³alnoci Spó³ki.
Sprawozdanie wykazuje wzrost rodków pieniê¿nych netto w ci¹gu roku obrotowego na sumê
1.413.956,65 z³.
19. Pisemne sprawozdanie Zarz¹du z dzia³alnoci jednostki
Informacje podane w sprawozdaniu Zarz¹du z dzia³alnoci Spó³ki s¹ zgodne z informacjami zawartymi
w rocznym sprawozdaniu finansowym.
20. Owiadczenie kierownictwa
Zarz¹d Spó³ki z³o¿y³ pisemne owiadczenie o kompletnym ujêciu danych w ksiêgach rachunkowych,
wykazaniu wszelkich zobowi¹zañ warunkowych oraz poinformowaniu o istotnych zdarzeniach, które
nast¹pi³y po dniu bilansowym.
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Pismo Prezesa Zarz¹du
Praca kierownictwa naszej firmy w roku 1999 nastawiona by³a na kontynuacjê dzia³añ restrukturyzacyjnych
i wdra¿ania nowych metod poprawiaj¹cych skutecznoæ i motywuj¹cych wzrost sprzeda¿y krajowej
i zagranicznej. Jednoczenie nie tracilimy z pola widzenia zagadnieñ zmierzaj¹cych do poprawy rezultatów
spó³ki. St¹d g³ówne efekty roku 1999, to poprawa na polu oszczêdnoci kosztów produkcji. Dziêki
wprowadzeniu nowych zasad organizacji planowania produkcji wyk³adzin pod³ogowych oraz  w pewnym
zakresie w³óknin, dziêki wdro¿eniu nowych receptur i technologii uda³o siê znacz¹co ograniczyæ koszty
zu¿ycia materia³ów, które obni¿ono w stosunku do roku ubieg³ego o 7,2 % osi¹gaj¹c 3,8 % wzrost sprzeda¿y.
Równie dobre rezultaty uzyskano w kosztach osobowych. Dzia³ania te by³y konieczne. Kryzys w Rosji jaki
ma miejsce od sierpnia 1998 r. spowodowa³, ¿e szereg naszych zagranicznych konkurentów stara³o siê
sprzedaæ swe zapasy na rynku polskim. St¹d zaostrzy³a siê walka cenowa - szczególnie na rynku wyk³adzin
pod³ogowych.
Permanentna praca nad restrukturyzacj¹ kosztów doprowadzi³a w listopadzie 1999 roku do podpisania
z funkcjonuj¹cymi w spó³ce Zwi¹zkami Zawodowymi porozumienia, które pozwoli³o na zrealizowanie
programu zwolnieñ grupowych. Realizowane zwolnienia z zachowaniem zasad w³aciwego outplacementu
przynios³y redukcjê 106 osób z dniem 29.02.2000 r. Efekty tego kroku po stronie kosztów bêd¹ wiêc mia³y
miejsce w 2000 roku. W sierpniu 1999 r. przeprowadzono równie¿ pierwszy etap reorganizacji s³u¿b
utrzymania ruchu.
Du¿ym sukcesem roku 1999 by³ dalszy wzrost sprzeda¿y szerokich (3 i 4 m) wyk³adzin elastycznych gdzie
osi¹gniêto dynamikê 184 % w porównaniu z 1998 rokiem. Niestety odby³o siê to czêciowo kosztem
wyk³adzin w¹skich (do 2 m). Aby zniwelowaæ ten niekorzystny trend wprowadzamy na rynek w koñcu
1999 roku i w roku bie¿¹cym nowe wyk³adziny obiektowe typu Jupiter i Neptun oraz specjalne
wyk³adziny sportowe dla sal gimnastycznych i obiektów sportowych. Dzia³ania te umocni¹ pozycjê Lentex
S.A. jako lidera na sprzeda¿y wyk³adzin elastycznych na polskim rynku. Równolegle umacniana bêdzie
pozycja naszych g³ównych odbiorców hurtowych i detalicznych.
W 1999 roku podpisalimy umowê ze Skarbem Pañstwa zakupuj¹c dodatkowy pakiet 15,2 % akcji spó³ki TT
pabianice S.A. Przyjêty program restrukturyzacji zak³adu doprowadzi do 40 % redukcji zatrudnienia oraz
sprzeda¿y znacznej czêci zbêdnego maj¹tku. Spó³ka ta planuje osi¹gniêcie w 2000 roku znacz¹cego
dodatniego wyniku finansowego.
Dziêki prowadzonej akwizycji na rynkach eksportowych uzyskano w 1999 r. poziom eksportu sprzed kryzysu
rosyjskiego. Plany na rok 2000 zwiêkszaj¹ udzia³ eksportu w wartoci sprzeda¿y w znaczny sposób.
Drodzy akcjonariusze i klienci!
W przyjêtych zamierzeniach inwestycyjnych pragniemy ju¿ w 2000 roku zmodernizowaæ liniê 4 m
wyk³adzin zwiêkszaj¹c o 15 % jej wydajnoæ oraz umo¿liwiaj¹c produkcjê nowych asortymentów. Zostanie
zakupiona nowa linia do produkcji w³óknin w pionowym uk³adzie w³ókien dla przemys³u mebli
tapicerowanych. Wartoæ tych i pozosta³ych inwestycji osi¹gnie w 2000 r. prawie 20 mln z³.
Opisane wy¿ej osi¹gniêcia 1999 r. oraz przyjête plany na 2000 r. powinny utwierdziæ wszystkich
w przekonaniu, ¿e Lentex S.A. jest firm¹ o solidnych podstawach, dobrej kondycji finansowej i w³aciwie
realizowanej strategii rozwojowej. Kierownictwo spó³ki oraz ja osobicie zapewniamy, ¿e przyjête zadania
bêd¹ skutecznie zrealizowane! Pozwoli to na dalszy przyrost wartoci spó³ki.
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Komentarz Zarz¹du
I. PRZEGL¥D DZIA£ALNOCI SPÓ£KI
1. Informacje wstêpne
1.1. Z dniem 01.09.1995 r. pañstwowe przedsiêbiorstwo l¹skie Zak³ady Przemys³u Lniarskiego Lentex
w Lubliñcu zosta³o przekszta³cone w jednoosobow¹ Spó³kê Skarbu Pañstwa, celem wniesienia akcji do
narodowych funduszy Inwestycyjnych, co nast¹pi³o 16 stycznia 1996 r. Funduszem wiod¹cym zosta³
Pierwszy Narodowy Fundusz Inwestycyjny, zarz¹dzany przez BRE/IB Austria.
W dniu 26 wrzenia 1996 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spó³ki podjê³o uchwa³ê
o podwy¿szeniu kapita³u akcyjnego do kwoty 12.300.000 i wyemitowaniu w drodze publicznej
subskrypcji 1.500.000 akcji zwyk³ych na okaziciela serii B o wartoci nominalnej 2,05 PLN, a tak¿e
wprowadzeniu 4.500.000 akcji serii A i 1.500.000 akcji serii B na warszawsk¹ Gie³dê Papierów
Wartociowych. Publiczna subskrypcja zakoñczy³a siê w dniu 11.02.1997 r. objêciem wszystkich akcji
serii B przy cenie emisyjnej 21,50 PLN.
Komisja Papierów Wartociowych decyzj¹ z dnia 05.12.1996 r. zezwoli³a na wprowadzenie akcji
Zak³adów Lentex S.A. do publicznego obrotu.
Spó³ka zadebiutowa³a na gie³dzie w dniu 08 maja 1997 r. uzyskuj¹c cenê 33,- PLN za akcjê.
1.2. Na dzieñ 01.01.1999 r. g³ównymi akcjonariuszami Spó³ki byli:
Pierwszy NFI posiadaj¹cy
Skarb pañstwa posiadaj¹cy
Pozostali akcjonariusze posiadaj¹cy

1.643.333 akcji
1.125.000 akcji
3.231.667 akcji

27,39 %
18,75 %
53,86 %

Struktura akcjonariatu w ci¹gu roku obrotowego nie uleg³a zmianie.
Spó³k¹ zarz¹dzaj¹c¹ Pierwszym NFI, V NFI Victoria, NFI Fortuna jest BRE/CRESCO Menagement
Sp. z o.o Warszawa.
Wg stanu na 01.01.1999 r. przedstawiciele akcjonariuszy posiadali swych przedstawicieli w Radzie
Nadzorczej Spó³ki w osobach.
Jan WESO£OWSKI

-

Przewodnicz¹cy Rady Nadzorczej,
przedstawiciel Pierwszego NFI

Stanis³aw K£OS

-

V-ce Przewodnicz¹cy Rady Nadzorczej
przedstawiciel Funduszy Mniejszociowych

Zdzis³aw PAW£OWSKI

-

Sekretarz Rady Nadzorczej
przedstawiciel za³ogi Spó³ki Lentex

Ireneusz K£OBUS

-

Cz³onek Rady Nadzorczej
przedstawiciel za³ogi spó³ki Lentex

Piotr OSIECKI

-

Cz³onek Rady Nadzorczej
przedstawiciel Skarbu Pañstwa

Andrzej HANZEL

-

Cz³onek Rady Nadzorczej
przedstawiciel Pierwszego NFI

Jan JE¯AK

-

Cz³onek Rady Nadzorczej
przedstawiciel Pierwszego NFI.

W ci¹gu roku 1999 nast¹pi³y ni¿ej wyszczególnione zmiany w sk³adzie Rady Nadzorczej
a) Uchwa³¹ nr 8 z dnia 23 kwietnia 1999 r. Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zak³adów
Lentex S.A. ograniczono liczbê cz³onków Rady Nadzorczej do piêciu.
b) Uchwa³¹ nr 10 z dnia 23 kwietnia 1999 r. Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zak³adów
Lentex cz³onkami Rady Nadzorczej zostali wybrani:
♦ Jan WESO£OWSKI
- Przewodnicz¹cy RN
przedstawiciel Pierwszego NFI
- W-ce Przewodnicz¹cy RN
♦ Stanis³aw K£OS
przedstawiciel Funduszy Mniejszociowych
- Sekretarz RN
♦ Ireneusz K£OBUS
przedstawiciel za³ogi Spó³ki Lentex
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♦ Piotr OSIECKI

- Cz³onek RN
przedstawiciel Skarbu Pañstwa
- Cz³onek RN
♦ Jan JE¯AK
przedstawiciel Pierwszego NFI
c) Uchwa³¹ nr 1 z dnia 24 wrzenia 1999 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Zak³adów Lentex S.A. odwo³ano ze sk³adu Rady Nadzorczej Panów: Jana WESO£OWSKIEGO
i Jana JE¯AKA, powo³uj¹c na ich miejsce Pana Andrzeja ÆWIEKA i Pana Anthony DORANA.
d) Od 24 wrzenia 1999 r. w sk³ad Rady Nadzorczej wchodz¹:
 Przewodnicz¹cy RN
♦ Andrzej ÆWIEK
przedstawiciel Pierwszego NFI
♦ Stanis³aw K£OS
 Viceprzewodnicz¹cy RN
przedstawiciel Funduszy Mniejszociowych
 Sekretarz RN
♦ Ireneusz K£OBUS
przedstawiciel za³ogi Spó³ki Lentex
 cz³onek RN
♦ Piotr OSIECKI
przedstawiciel Skarbu Pañstwa
♦ Anthony DORAN
 cz³onek RN
przedstawiciel Pierwszego NFI
Wg stanu na dzieñ 31.12.1999 r. kapita³ akcyjny Zak³adów Lentex S.A. wynosi 12.300.000 PLN
i obejmuje 6.000.000 akcji o wartoci nominalnej 2,05 PLN ka¿da.
1.3. Zarz¹d Spó³ki sk³ada siê z czterech cz³onków powo³anych przez Radê Nadzorcz¹ na okres trzech lat.
Zarz¹d Stanowi¹
Franciszek KOSZAREK

- Prezes Zarz¹du
Dyrektor Generalny

Alfred JARZOMBEK

- Cz³onek Zarz¹du
Dyrektor d/s Handlu i Marketing

Jan GAWROÑSKI

- Cz³onek Zarz¹du
Dyrektor d/s Ekonomiczno-Finansowych

Ryszard D£UBA£A

- Cz³onek Zarz¹du
Dyrektor d/s Technicznych

Prokurentami Spó³ki s¹:
Waldemar PIETRYGA

- Kierownik Dzia³u Controlingu
Z-ca G³. Ksiêgowego

Józef MAKARSKI

- Dyrektor d/s Produkcji

W sk³adzie Zarz¹du nie zasz³y ¿adne zmiany.
W roku 1999 Zarz¹d odby³ 23 posiedzenia i podj¹³ 33 uchwa³y.
1.4. Struktura organizacyjna i zasady funkcjonowania jednostek organizacyjnych
Spó³ki okrelone s¹ w Regulaminie Organizacyjnym, wprowadzonym w ¿ycie uchwa³¹ Zarz¹du z dnia
02.11.1995 r. Ostatnie zmiany regulaminu zosta³y wprowadzone Uchwa³¹ Zarz¹du z dnia 31.08.1999 r.
Spó³k¹ kieruje Dyrektor Generalny przy pomocy swoich zastêpców kieruj¹cych pionami
organizacyjnymi.
Wewnêtrzna organizacja Spó³ki sk³ada siê z nastêpuj¹cych pionów:
- pion Dyrektora Generalnego
- pion Dyrektora d/s Handlu i Marketingu
- pion Dyrektora d/s Ekonomiczno-Finansowych,
- pion Dyrektora d/s Technicznych,
- pion Dyrektora d/s Produkcji.
Spó³ka jest przedsiêbiorstwem jednozak³adowym, wielowydzia³owym, z nastêpuj¹cymi wydzia³ami
produkcji podstawowej:
- wydzia³ wyk³adzin,
- wydzia³ w³óknin,
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- wydzia³ pikowarek,
- wydzia³ konfekcji
oraz wydzia³ami zaplecza technicznego (elektryczny, energetyczny, mechaniczny, transport).
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
Rada Nadzorcza
Rada Rozwoju

Zarz¹d

DG/ Cz³onek Zarz¹du

DH/ Cz³onek Zarz¹du

D/ Prezes Zarz¹du

DT/ Cz³onek Zarz¹du

Dyrektor ds Ekon.Finansowych

Dyrektor ds Handlu i Marketingu

Dyrektor Generalny

Dyrektor ds Technicznych

G³ówny Specjalista
Szef Marketingu

HA/Dz. Marketingu i Sprzeda¿y

GC/ Dzia³ Controllingu

Wyk³adziny

GR/ Dzia³ Rachunkowoci

HW/Dz. Marketingu i Sprzeda¿y

DK / Dzia³ Personalny

TI/ Dzia³ Inwestycji

DK1/ BHP

DZ / Dz. Organ. - Prawny
i Kontroli Wewnêtrznej

TA/ Dzia³ Techn. - Admin.

W³ókniny

GF/ Dzia³ Finansowy

GK/Dzia³ Kosztów i Rozliczeñ

HE / Dzia³ Eksportu i Importu

DJ/ Dzia³ Kontroli Jakoci

HP/Dz.Promocji i Wzornictwa

DO/ Specj. ds obronnoci

HH/ Katalogownia

HZ/ Dzia³ Zakupu i Logistyki

HT/Wydz.Transp.i Eksped.

Kontrolerzy jakoci

TW / Wydzia³ Energetyczny

HSM I/ Magazyn zbytu

Osoby oddelegowane
do pracy zwi¹zkowej

TR / Wydzia³ Mechaniczny

Wyk³adziny

HA1/ Sklep firmowy Poznañ

TT / Wydzia³ Elektryczny

HA2/ Sklep firmowy Lubliniec

TM/ Wydz.Ochrony Mienia

HSM II/ Magazyn zbytu

TO/ Labor.Ochr. rodowiska

W³ókniny

HM/ Magazyny zakupu i logist.
HM1 Magazyn Surowca
HM2

Magazyn Dzianin

Spó³ka Hungaria Lentex
Wêgry

Spó³ka Lentex

Przedstaw. Lentex Moskwa
Ukraina

Rosja

1.5. W Spó³ce dzia³aj¹ dwa zwi¹zki zawodowe:
- NSZZ Pracowników Zak³adów Lentex, w którym zrzeszonych jest ca 63 %
ogólnej liczby pracowników,
- NSZZ Solidarnoæ zrzeszaj¹cy ca 15 % ogólnej liczby pracowników.
W drugim pó³roczu 1999 r. w porozumieniu z zak³adowymi organizacjami zwi¹zkowymi zakoñczono
renegocjacje Zak³adowego Uk³adu Zbiorowego Pracy.
Zmiany dotyczy³y wiêkszego uzale¿nienia wynagrodzeñ,
ekonomiczno-finansowych uzyskanych przez Spó³kê.

nagród

i

premii

od

wyników

Zaktualizowany Uk³ad Zbiorowy Pracy wszed³ w ¿ycie w dniu 03 stycznia 2000 r.
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Przy wspó³pracy z organizacjami zwi¹zkowymi wynegocjowano zasady zwolnieñ grupowych, które
w okresie od grudnia 1999 r. do lutego 2000 r. obejm¹ 106 pracowników Spó³ki.
Spó³ka utrzymuje obiekty socjalno-bytowe takie jak: obiekty sportowe (pawilon, lodowisko, kort
tenisowy, basen k¹pielowy) obiekt sto³ówki (wydzier¿awiony), domy mieszkalne (pozosta³oæ
15 mieszkañ z przekazanych ca 400 do Miêdzyzak³adowej Spó³dzielni Mieszkaniowej).
1.6. Podstawowymi produktami Spó³ki s¹:
a) wyk³adziny pod³ogowe z PCV w dwóch grupach asortymentowych do szerokoci 4 m
- na nonikach z welonu szklanego (BONUS, WALOR, MAXIMA)
- na nonikach z w³ókien naturalnych (JURA, MALTA, MAGMA), których podk³ad stanowi¹
tkaniny jutowe i lniano-jutowe.
b) w³ókniny produkowane w piêciu podstawowych grupach:
- w³ókniny p³askie lateksowane,
- w³ókniny p³askie bezlateksowe,
- w³ókniny puszyste lateksowane,
- w³ókniny puszyste bezlateksowe,
- w³ókniny wodnoig³owane
c) w³ókniny przeszywane,
d) wyroby konfekcyjne (piwory, ko³dry, poduszki).
2.
Sytuacja w bran¿y i ca³ej gospodarce
2.1. strukturze przychodów ze sprzeda¿y na poszczególne grupy wyrobów i us³ug przypada:
wyk³adziny PCV
w³ókniny
w³ókniny przeszywane
konfekcja
pozosta³e produkty i us³ugi

- 60,6 %
- 30,6 %
- 4,2 %
- 2,7 %
- 1,9 %

Ponad 91 % wartoci przychodów ze sprzeda¿y dotyczy dwóch grup produktów tj.: wyk³adzin PCV
i w³óknin.
2.2. Na krajowym rynku wyk³adzin pod³ogowych PCV znaczny udzia³ maj¹ produkty importowane.
Szacunki wskazuj¹, ¿e w roku 1999 zaimportowano oko³o 14 mln m2 wyk³adzin, co stanowi ca 50 %
krajowego zu¿ycia.
Wród krajów pochodzenia importu czo³owe pozycje zajmuj¹ Niemcy, Belgia, Francja, Holandia,
Luxemburg, Wêgry.
W roku 1998 Zak³ady Lentex S.A. uruchomi³y pierwsz¹ w Europie rodkowo - Wschodniej liniê do
produkcji wyk³adzin szerokich 3-4 m.
Uruchomienie w kraju produkcji wyk³adzin szerokich (dotychczas importowanych) zaostrzy³o
konkurencjê na rynku krajowym.
W kraju wystêpuje dwóch g³ównych producentów wyk³adzin PCV.
• Zak³ady Lentex S.A. producent wyk³adzin o szerokoci od 2 do 4 mb posiadaj¹ce zdolnoæ
produkcyjn¹ ca 16 mln m2 przy sprzeda¿y w roku 1999 r. iloci ponad 10 mln m2; z czego 1,5 mln
m2 stanowi³ eksport.
• Zak³ady Gamrat Jas³o - producent wyk³adzin pod³ogowych PCV o szerokoci 2 mb; posiadaj¹cy
zdolnoæ produkcyjn¹ ca 10 mln m2; przy sprzeda¿y dokonanej w roku 1999 w iloci ca 3,5 mln m2.
Przyjmuj¹c zu¿ycie krajowe wyk³adzin w roku 1999 na poziomie 28 mln m2 producenci krajowi mogli
zaspokoiæ krajowe zapotrzebowanie w 90 %. Wg szacunku import wyk³adzin w roku 1999 stanowi³ ca
14 mln m2 tj. ca 50 % zu¿ycia krajowego.
2.3. Oko³o 31 % przychodów netto spó³ka realizuje na sprzeda¿y w³óknin.
Segment w³óknin jest atrakcyjny ze wzglêdu na jego wysok¹ rentownoæ. Ró¿norodnoæ produktów
oferowanych w tym segmencie (ca 600 asortymentów) utrudnia szacowanie tempa wzrostu sprzeda¿y
oraz mo¿liwej w przysz³oci do osi¹gniêcia mar¿y.
Osi¹gane rentownoci na sprzeda¿y w³óknin s¹ mocno zró¿nicowane i wynosz¹ od 5 do 30%
w zale¿noci od grupy asortymentowej i wielkoci zamówieñ.
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Spó³ka produkuje w³ókniny odzie¿owe, techniczne meblarskie, geow³ókniny a w I kw. 1999 r.
uruchomi³a produkcjê w³óknin wodnoig³owanych, która wykazuje sta³y wzrost sprzeda¿y zarówno
w kraju jak i za granic¹ (USA).
Udzia³ Spó³ki Lentex w sprzeda¿y w³óknin szacowany jest na oko³o 40 % zapotrzebowania
krajowego.
Na krajowym rynku w³óknin wystêpuj¹:
a) rodzimi producenci, którzy bardzo agresywnie dzia³aj¹ w bran¿y w³óknin puszystych. S¹ to zak³ady
ma³e, zlokalizowane w pobli¿u odbiorcy o niskich kosztach produkcji. Niektóre z w³óknin
produkuj¹ równie¿ Novita oraz Texton. Zak³ady Novita nale¿¹ do krajowych konkurentów Spó³ki
Lentex w zakresie produkcji i sprzeda¿y w³óknin wodnoig³owanych.
b) konkurenci zagraniczni w grupie w³óknin p³askich do których nale¿¹ firma Freudenberg, Kuffner,
Textil, Grupa Hoff, ma³e firmy tureckie.
Import w³óknin w roku 1999 szacowany jest na ca 35 % zapotrzebowania krajowego.
3.

Sprzeda¿ i portfel zamówieñ

Wielkoæ obrotów z tytu³u sprzeda¿y produktów i us³ug za 1999 r. wynios³a 173,4 mln z³, co oznacza
wzrost w stosunku do roku ubieg³ego o 3,8 %. Z ogólnej wielkoci obrotów, sprzeda¿ eksportowa
stanowi 26 mln z³ a wiêc osi¹gnê³a poziom uzyskany w 1998 r., pomimo drastycznego spadku eksportu
do Rosji, Bia³orusi i Ukrainy.
3.1. W zakresie wyk³adzin
W stosunku do 1998 w roku bie¿¹cym odnotowano ogólny wzrost ilociowej sprzeda¿y o 1,4 %; przy
czym wzrost eksportu wyniós³ 3,7 %; a wzrost sprzeda¿ krajowej o 1 %. Pozytywnie oceniæ nale¿y
sprzeda¿ prawie 5,9 mln m2 wyk³adziny o szerokoci powy¿ej 2 mb wyprodukowanej na nowym ci¹gu
produkcyjnym, oraz osi¹gniêty wzrost wartoci sprzeda¿y tej wyk³adziny na rynku krajowym o 83,6 %
przy sprzeda¿y eksportowej na poziomie roku ubieg³ego. W planach optymistycznych Spó³ki zak³adano
sprzeda¿ tego nowego asortymentu w wysokoci 5.000 tys m2, (osi¹gniêto 5.880 tys m2 ). Wartoæ
sprzeda¿y eksportowej wynios³a 15.203 tys z³ i osi¹gnê³a poziom roku ubieg³ego.
3.2. W zakresie w³óknin
Ilociowa sprzeda¿ jest wy¿sza o 10,2 % od poziomu uzyskanego w roku 1998. Uzyskany ilociowy
wzrost sprzeda¿y nast¹pi³ g³ównie w sprzeda¿y krajowej (o 14,2 %) przy spadku sprzeda¿y eksportowej
o 7,1 % (czêciowa utrata rynku tureckiego).W ujêciu wartociowym sprzeda¿ ogó³em wynios³a 53,1
mln z³ i by³a ni¿sza o 5 % od wartoci uzyskanej w 1998 r.
Pozytywnie oceniæ nale¿y wzrost wartoci sprzeda¿y eksportowej o 3 %, bêd¹cy rezultatem wzrostu
sprzeda¿y w³óknin puszystych bezlateksowych oraz w³óknin wodnoig³owanych (nowy produkt).
Skutki kryzysu rosyjskiego wp³ynê³y negatywnie na efekty sprzeda¿y krajowej ze wzglêdu na
gwa³towne za³amanie siê eksportu poredniego (rynek odzie¿y, sprzeda¿ przygraniczna). Podejmowane
dzia³ania marketingowe oraz udoskonalenia technologiczne produkcji w³óknin, wodnoig³owanych daj¹
ju¿ widoczne rezultaty w zakresie wzrostu iloci i wartoci sprzeda¿y w³óknin.
3.3. Polityka cenowa uwzglêdnia³a uwarunkowania rynkowe oraz siln¹ konkurencjê
ze strony producentów krajowych i zagranicznych. W roku 1999 w stosunku do roku ubieg³ego poziom
wzrostu cen na podstawowych grupach wyrobów kszta³towa³ siê poni¿ej wskaników inflacji.
3.4. G³ówne dzia³ania w sferze sprzeda¿y na rynku krajowym i zagranicznym koncentrowa³y siê na
realizacji przyjêtego przez Radê Nadzorcz¹ Programu Marketingowego na 1999 r. Zadania zawarte w
tym programie by³y konsekwentnie realizowane i przynios³y widoczne efekty. Z wa¿niejszych
zamierzeñ tego programu wymieniæ nale¿y.
• zmiany organizacyjne w pionie handlowym polegaj¹ce na pe³nym rozdzieleniu wyk³adzin i
w³óknin, po³¹czeniu w tym uk³adzie s³u¿b marketingowych z dzia³em sprzeda¿y oraz istotnych
zmianach na stanowiskach kierowniczych,
• wprowadzenie motywacyjnego systemu premiowania dla pracowników sprzeda¿y i marketingu,
• uczestnictwo w najwa¿niejszych bran¿owo dla Spó³ki targach i wystawach krajowych
i miêdzynarodowych (Hanower, Moskwa, Poznañ, Katowice),
• nasilenie szkoleñ bezporednich sprzedawców naszych wyrobów,
• systematyczne zwiêkszanie iloci asortymentów wzornictwa i kolorystyki, g³ównie w wyk³adzinach
szerokich z nowej linii produkcyjnej,
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• ukierunkowanie dzia³alnoci proeksporotwej na kraje Europy Zachodniej i Po³udniowej (podpisanie
umów z agentami handlowymi, wzmocnienie Sekcji Eksportowej),
• wdra¿anie nowych asortymentów w³óknin meblarskich, geow³óknin oraz w³óknin
wodnoig³owanych z nowej inwestycji
• modyfikacje systemu dystrybucji, dalsze wspieranie odbiorców hurtowych oraz zwiêkszenie
zainteresowania detalicznymi punktami sprzeda¿y
• przygotowanie wyk³adziny pó³obiektowej i wzmocnienie dzia³añ w kierunku rynku
instytucjonalnego,
• rozszerzenie reklamy w czasopismach kobiecych, wydawnictwach targowych, budowlanych,
odzie¿owych, meblowych,
• analiza rynku, poziomu cen, dzia³añ konkurencji oraz dostosowane do tego przeciwdzia³ania.
4.
Produkcja
4.1. Spó³ka od 1991 r. systematycznie dokonuje modernizacji i rekonstrukcji potencja³u produkcyjnego.
W latach 1991-99 na wymianê i unowoczenienie parku maszynowego wydatkowano ze rodków
w³asnych kwotê ca 150 mln z³.
Spó³ka dysponuje nowoczesnym parkiem maszynowym i w tym zakresie nie odbiega od techniki
i technologii krajów Europy Zachodniej.
4.2. Spó³ka dysponuj¹c wysokowydajn¹ technik¹ produkcyjn¹ jest w stanie wytwarzaæ nowoczesne
produkty i zaspakajaæ w pe³ni dotychczasowe i przysz³e potrzeby swych odbiorców.
Uwzglêdniaj¹c dotychczasowy stopieñ wykorzystania zdolnoci produkcyjnych wyk³adzin i w³óknin
Spó³ka posiada mo¿liwoæ dalszego ich wzrostu o oko³o 20 %.
5.
Zaopatrzenie
5.1. Polityka zaopatrzenia uwzglêdnia zagadnienia szeroko rozumianego marketingu.
Realizacja zamówieñ sk³adanych przez wydzia³y produkcyjne i pomocnicze zawsze poprzedzona jest
ocen¹ stanu magazynowego, a po ustaleniu niezbêdnych potrzeb dokonywane s¹ zakupy w oparciu
o uprzednio przeanalizowane oferty dostawców. Przy wyborze dostawców uwzglêdnia siê jakoæ i cenê
i warunki odbioru oferowanych materia³ów.
W przypadku zakupu surowców z importu, dla których nie ma zamienników krajowych zbierane s¹
ka¿dorazowo oferty kilku dostawców, a wybór uwzglêdnia jakoæ i cenê materia³u oraz warunki
dostawy.
5.2. W okresach miesiêcznych sporz¹dzane s¹ informacje o stanie poszczególnych grup zapasów
magazynowych, które s³u¿¹ do podejmowania decyzji w zakresie optymalizacji zapasów. W trakcie
okresowych inwentaryzacji dokonywana jest ocena rotacji zapasów oraz ich gospodarczej przydatnoci.
5.3. Spó³ka posiada pe³ne zabezpieczenie potrzeb produkcyjnych w zakresie surowców i materia³ów
zarówno na potrzeby bie¿¹ce jak równie¿ w przypadku wyst¹pienia potrzeb doranych.
6.
Sytuacja kadrowa Spó³ki
6.1. Stan zatrudnienia ogó³em na dzieñ 31.12.1999 wyniós³ 1063 osób i uleg³ obni¿eniu w stosunku do
analogicznego okresu roku ubieg³ego o 97 osób tj. o 9,1 %.
6.2. Przeciêtny stan zatrudnienia w roku 1999 wyniós³ 1.084 osób i spad³ o 11,1 % tj. o 123 osoby
w stosunku do roku ubieg³ego.
6.3. redniomiesiêczne wynagrodzenie za rok 1999 w stosunku do roku ubieg³ego wzros³o o 11,8 %
w warunkach porównywalnych (po uwzglêdnieniu ubruttowienia).
7.
Inwestycje
7.1. Inwestycje rzeczowe
W roku obrotowym Spó³ka kontynuowa³a proces unowoczenienia potencja³u produkcyjnego. Nak³ady
inwestycyjne w kwocie 3,4 mln dotyczy³y:
• Uruchomienia produkcji w³óknin w technice ig³owania wodnego - 0,4 mln
- 0,5 mln
• Modernizacja i rozwój sieci komputerowej
- 0,7 mln
• Zakup dziewiarki do dzianin
- 0,4 mln
• Urz¹dzenie do nak³adania chipsów - 2m
- 1,3 mln
• Zakup gotowych dóbr inwestycyjnych
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Poniesione nak³ady inwestycyjne w ca³oci zosta³y sfinansowane ze rodków w³asnych.
7.2. Inwestycje finansowe.
W ramach inwestycji finansowych poniesiono nak³ady w kwocie 165,6 tys z³.
Z wa¿niejszych inwestycji wymieniæ nale¿y:
• Zakup 9.155 akcji Pabianickich Zak³adów Tkanin Technicznych o wartoci 18,7 tys z³. W wyniku
zakupu udzia³ Spó³ki Lentex w kapitale PZTT wyniós³ 59,82 %,
• Zakup udzia³ów w Spó³ce Wspólny System Dystrybucji na kwotê 98,9 w wyniku którego udzia³
w kapitale spó³ki wzrós³ do 33,3 %,
• Utworzenie Spó³ki Lentex-Slovensko - wniesiono udzia³ w wysokoci 48 tys z³, co stanowi 49 %
kapita³u.
8.

Ochrona rodowiska
Spó³ka posiada wszystkie niezbêdne decyzje i zezwolenia w zakresie korzystania z dóbr rodowiska
naturalnego.
W wyniku realizacji zadania inwestycyjnego pt. Zamkniêcie obiegu wody ch³odz¹cej agregatów
produkcyjnych na wydziale W³óknin A w roku 1998 w znacznym stopniu obni¿ono pobór wody
z rzeki dla celów produkcyjnych.
Spó³ka Lentex ponosi wszelkie op³aty za gospodarcze korzystanie ze rodowiska. Za rok 1999 op³aty
wynios³y 304,2 tys z³.
Zak³ad przyst¹pi³ do programu Czysta Produkcja. W roku 1998 omiu pracowników Spó³ki uzyska³o
Certyfikat Eksperta Czystej Produkcji.

9.
Badania i rozwój
9.1. W dniu 15.05.95 r. podpisana zosta³a z Komitetem Badañ Naukowych w Warszawie Umowa
nr 1222/CT09-3/95 o realizacjê tematu badawczego pt. Ekow³ókniny do budowy wysypisk odpadów
komunalnych.
Temat by³ realizowany do pocz¹tku 1998 r.
Efektem jest opracowanie technologii produkcji dwóch wyrobów:
- Ekow³óknina Lentex i
- Geokompozyt Lentex o przeznaczeniu do budowy sk³adowisk odpadów komunalnych.
S¹ to w³ókniny o funkcjach ochronno - drena¿owych dla warstw hydroizolacyjnych, stosowanych przy
budowie sk³adowisk odpadów. Spe³niaj¹ tam dwie funkcje:
• stanowi¹ ochronê przed uszkodzeniem mechanicznym (np. przebicie) dla hydroizolacji
- np. geomembrana z folii PEHD,
• spe³niaj¹ rolê warstwy drena¿owej, odprowadzaj¹cej ciecze poza sk³adowisko.
Temat zosta³ zakoñczony w marcu 1998 r. otrzymaniem:
• Ekow³óknina Lentex - Aprobaty Technicznej ITB AT - 15 - 2933/98
• Geokompozyt Lentex - Aprobaty Technicznej ITB AT - 15 - 2934/98.
Obecnie prowadzone s¹ ró¿nego rodzaju dzia³ania promocyjne:
• prezentacja wyrobów na targach bran¿owych (zw³aszcza ekologicznych),
• prezentacja wyrobów na sympozjach technicznych dot. budowy bezpiecznych sk³adowisk odpadów,
• reklama w czasopismach bran¿owych
celem szerszego wprowadzenia w/w wyrobów na rynek.
9.2. Trwaj¹ prace badawczo-rozwojowe w zakresie wprowadzenia nowych produktów tak w zakresie
wyk³adzin jak i w³óknin. Dziêki nim w 1999 roku zosta³y wprowadzone na rynek hydroniny oraz nowy
typ wyk³adzin pod³ogowych. Natomiast pierwsze próby produkcyjne nowego typu wyk³adzin (Korunk
i Chips) wypad³y pomylnie, co pozwala na optymistyczne stwierdzenie, ¿e w roku 2000 nowe zostan¹
one wprowadzone do sprzeda¿y, rozszerzaj¹c ofertê Spó³ki.
Prowadzone s¹ próby technologiczne zmierzaj¹ce do wyeliminowania nonika PE z wyk³adzin
obiektowych a zastosowanie jako nonika w³ókna szklanego.
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10. Szczególne zdarzenia.
10.1. W spó³ce wystêpuj¹ zobowi¹zania warunkowe na ³¹czn¹ kwotê 83 tys, które dotycz¹ udzielonej
gwarancji firmie FRANKOWSKI Pabianice. Firma sp³aca na bie¿¹co zaci¹gniêty kredyt.
10.2. W dniu 98-09-04 Zarz¹dzeniem Prezesa Zarz¹du Zak³adów Lentex nr 17/98 powo³any zosta³ zespó³
d/s analizy wp³ywu nowego formatu daty (rok 2000) w systemach komputerowych i systemach
sterowania maszynami i urz¹dzeniami. Przewodnicz¹cym zespo³u zosta³ Dyrektor Techniczny Spó³ki.
Wyznaczono obszary zwi¹zane z problemem roku 2000, do których zaliczono:
•
•
•
•

komputerowe systemy zarz¹dzania przedsiêbiorstwem,
systemy automatyki i przemys³owe sterowniki komputerowe,
analizê stanu przygotowania do roku 2000 g³ównych dostawców,
analizê stanu przygotowania do roku 2000 g³ównych odbiorców.

Zespó³ opracowa³ szczegó³owy program dzia³añ w wy¿ej wymienionych obszarach oraz wyznaczy³
osoby odpowiedzialne za jego realizacjê, co w pe³ni zapewni³o bezpieczeñstwo systemów
komputerowych. W Spó³ce nie wyst¹pi³y ¿adne utrudnienia i straty z tytu³u problemu roku 2000.
10.3. Spó³ka by³a uczestnikiem I edycji konkursu na Najlepsze sprawozdanie finansowe spó³ki publicznej za
1998 r. organizowanego przez Fundacjê Rozwoju Rachunkowoci. Celem konkursu by³o podniesienie
wartoci sprawozdañ finansowych dla inwestorów i akcjonariuszy. W wyniku oceny materia³ów
nades³anych na konkurs Spó³ka Lentex znalaz³a siê w grupie finalistów uzyskuj¹c zaszczytne
wyró¿nienia.
Lp
1

2

1
a
b
c
d
2
a
b
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
a
b
c
19
a
b
c
d
20
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Wyszczególnienie

Przychody ze sprzeda¿y i zrówn. z nimi
Przychody ze sprzeda¿y towarów i mater.
Przychody ze sprzeda¿y produktów
Zmiana stanu produktów
Koszt wytworzenia wiad.na w³asne potrzeby
Koszty dzia³alnoci operacyjnej
Wartoæ sprzedanych towarów i materia³ów
Koszty ogó³em (wg rodzaju)
Wynik na sprzeda¿y (1-2)
Pozosta³e przychody operacyjne
Pozosta³e koszty operacyjne
Wynik na pozosta³ej dzia³al. operac.(4-5)
Przychody finansowe
Koszty finansowe
Wynik na dzia³alnoci finansowej(7-8)
Saldo strat i zysków nadzwyczajnych
Zysk (strata) brutto (3+6+9)
Obowi¹zkowe obci¹¿enia wyniku finans.
Zysk (strata) netto
Zatrudnienie przeciêtne (etaty)
Fundusz p³ac
redniomies. wynagrodzenie (w z³)
Nak³ady inwestycyjne
Wydajnoæ liczona:
przychodem ze sprzeda¿y (1a+b / 14)
zyskiem brutto (11/14)
zyskiem netto (13/14)
Stan rodków obrotowych
zapasy ogó³em
nale¿noci i roszczenia
pap.wart.przeznacz.do obrotu
rodki pieniê¿ne
Zobowi¹zania krótkoterminowe

Wykonanie
Plan
Przew. wyk.
12 mies. 1998 12 mies. 1999 12 mies. 1999
3

4

5

w tys.PLN
Dynamika
5/3
5/4
6

7

181.272,7
2.465,4
167.091,5
9.970,0
1.745,8
163.943,5
2.447,6
161.495,9
17.329,2
1.115,6
3.256,7
-2.141,1
2.873,4
2.736,0
137,4
-40,9
15.284,6
4.222,3
11.062,3
1.207,0
23.746,6
1.639,50
28.846,1

179.470,0
2.500,0
174.300,0
670,0
2.000,0
159.960,0
2.400,0
157.560,0
19.510,0
1.000,0
1.400,0
-400,0
1.800,0
1.000,0
800,0
0,0
19.910,0
6.769,0
13.141,0
1.100,0
22.248,0

179.770,5
3.553,4
173.424,9
1.765,8
1.026,4
160.134,5
3.402,1
156.732,4
19.636,0
3.529,3
6.254,3
-2.725,0
4.475,4
3.479,8
995,6
0,0
17.906,6
5.880,7
12.025,9
1.084,0
23.853,7
1.833,77
3.376,9

99,17%
144,13%
103,79%
17,71%
58,79%
97,68%
139,00%
97,05%
113,31%
316,36%
192,04%
127,27%
155,75%
127,19%
724,60%
0,00%
117,15%
139,28%
108,71%
89,81%
100,45%
111,85%
11,71%

100,17%
142,14%
99,50%
263,55%
51,32%
100,11%
141,75%
99,47%
100,65%
352,93%
446,74%
681,25%
248,63%
347,98%
124,45%

140,48
12,66
9,17
62.777,9
31.129,7
27.960,5
674,3
3.013,4
19.735,2

160,73
18,10
11,95
68.373,0
30.968,0
35.059,0
1.500,0
846,0
20.990,0

163,26
16,52
11,09
78.876,6
32.714,8
38.349,0
3.385,4
4.427,4
14.149,5

116,22%
130,45%
121,05%
125,64%
105,09%
137,15%
502,06%
146,92%
71,70%

101,58%
91,27%
92,87%
115,36%
105,64%
109,38%
225,69%
523,33%
67,41%

89,94%
86,88%
91,51%
98,55%
15,18%
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1

2

Wskaniki
a P³ynnoæ:
-bie¿¹ca (19a+b+c+d/20)
-szybka (19b+c+d/20)
b Zyskownoæ sprzeda¿y (3/1a+1b)
c Zyskownoæ brutto 11/(1a+1b)
d Zyskownoæ netto 13(1a+1b)
e Wskanik poziomu kosztów (2ab-1cd)/(1ab)

3

4

5

6

3,18
1,60
10,22%
9,01%
6,52%
89,78%

3,26
1,78
11,04%
11,26%
7,43%
88,96%

5,57
3,26
11,10%
10,12%
6,80%
88,90%

7

175,24%
203,44%
108,56%
112,24%
104,15%
99,03%

171,13%
183,07%
100,54%
89,85%
91,42%
99,93%

2.
Wyniki dzia³alnoci operacyjnej.
2.1. Przychody ze sprzeda¿y.
Osi¹gniêta wartoæ przychodów ze sprzeda¿y za okres obliczeniowy wynios³a 179,8 mln z³ i stanowi
99,2 % do analogicznego okresu roku ubieg³ego. Przy czym spadek jest wynikiem obni¿enia przyrostu
produktów, co jest zjawiskiem pozytywnym.
Z ogólnej kwoty przychodów przypada na:
1998
167,1
2,5
10,0
1,7
181,3

sprzeda¿ produktów
sprzeda¿ towarów i materia³ów
zmiana stanów produktów
koszt wytw. wiadczeñ na w³. potrzeby
Razem:

strukt.
92,2
1,4
5,5
0,9
100,0

1999
173,4
3,6
1,8
1,0
179,8

w mln z³
strukt.
96,4
2,0
1,0
0,6
100,0

Sprzeda¿ produktów i towarów wynosi³a 177,0 mln i jest wy¿sza o 4,4 % od uzyskanej wielkoci
w roku 1998.
Strukturê sprzeda¿y produktów i towarów przedstawia poni¿sze zestawienie:
Lp Rodzaj sprzeda¿y
1
1
2
3
4
5
6
7

2
Sprzeda¿ produktów
Sprzeda¿ us³ug
RAZEM: (1+2)
Udzia³ eksportu w sprzeda¿y w %
Sprzeda¿ towarów
Sprzeda¿ ogó³em
Udzia³ eksportu w sprzeda¿y ogó³em %

Wyk. 1988
ogó³em
w tym
eksport
3
4
157,4
23,0
9,7
3,3
167,7
26,3
x
15,8
2,5
0,2
169,6
26,5
x
15,6

Wyk. 1999
ogó³em
W tym
eksport
5
6
165,3
25,9
8,2
0,1
173,4
26,0
x
15,0
3,6
0,2
177,0
26,2
x
14,8

% wykon.
5x100
6x100
3
4
7
8
105,0
112,6
84,5
3,0
103,8
98,9
x
94,9
144,0
100,0
104,4
98,9
x
94,9

Pozytywnie oceniæ nale¿y wzrost wartoci sprzeda¿y produktów zarówno przeznaczonej na kraj (3,7 %)
jak i na eksport (o 12,6 %). Udzia³ sprzeda¿y eksportowej uleg³ obni¿eniu do 14,8 % nie mniej
wskazuje, ¿e spó³ka dobrze radzi sobie ze skutkami kryzysu rosyjskiego.
Analizê sprzeda¿y produktów i towarów omówiono w pkt. I/3-5 niniejszego sprawozdania.
1.2. Koszty.
Poniesione koszty na dzia³alnoci operacyjnej wynosi³y 160,1 mln z³ i by³y ni¿sze o 2,3 % od poziomu
roku 1998.
Z ogólnej kwoty kosztów przypada na:
2,4
161,5
163,9

3,4
156,7
160,1

w mln z³
%
139,0
97,0
97,7

10,0
1,7
152,2
88,7

1,8
1,0
157,3
88,9

103,3
99,1

1998
• koszt zakupu sprzed. tow.
• koszty rodzajowe
Razem:
minus
zmiana stanu produktów
koszt wytw. wiadczeñ
koszt w³asny sprzeda¿y
wskanik udzia³u kosztów w sprzeda¿y produktów i towarów
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W roku obrotowym nast¹pi³ spadek kosztów rodzajowych do roku ubieg³ego o 3 % i by³ on zwi¹zany
ze zmniejszeniem stanów produktów oraz g³êbokiej restrukturyzacji kosztów.
Szczególnie znacz¹ce obni¿enie kosztów nast¹pi³o w pozycjach:
• zu¿ycie materia³ów - obni¿enie do roku ubieg³ego o 7,3 mln z³ a do wielkoci planu o 3,5 mln z³,
• us³ugi remontowe  obni¿enie do roku ubieg³ego o 15,5 % tj. o 0,5 mln z³.
Utrzymano na poziomie roku ubieg³ego wielkoæ kosztów wynagrodzeñ narzutów i wiadczeñ przy
odnotowaniu 11 % wzrostu redniego wynagrodzenia.
Pomimo zwiêkszenia kosztów w pozycjach: amortyzacja, us³ugi, pozosta³e koszty, ogólny poziom
kosztów zosta³ obni¿ony.
Pozytywnie oceniæ nale¿y obni¿enie wskanika udzia³u kosztu w³asnego sprzeda¿y produktów
i towarów do poziomu 88,9 % (obni¿enie o 0,8 punktu).
1.3. Wynik finansowy (zysk na sprzeda¿y).
Wypracowany zysk na sprzeda¿y za rok bie¿¹cy wyniós³ 19,6 mln z³ co stanowi 113,3 % wykonania
roku ubieg³ego, a 100,6 % planu rocznego.
Na zwiêkszenie zysku istotny wp³yw mia³ wzrost sprzeda¿y oraz realizacja programu restrukturyzacji
kosztów, a w szczególnoci kosztów zu¿ycia materia³ów i racjonalizacja zapasów. W strukturze zysku
nast¹pi³y w stosunku do roku ubieg³ego istotne zmiany co ilustruje poni¿sze zestawienie.
Lp. Grupa produktów

Udzia³ procentowy
w zysku na sprzeda¿y
1998
1999
40,3 %
64,8 %
72,3 %
34,9 %
-12,6 %
0,3 %
100,0 %
100,0 %

1 Wyk³adziny
2 W³ókniny
3 Pozosta³e
RAZEM:

1.4. Rentownoæ sprzeda¿y podstawowych produktów.
Uzyskana mar¿a brutto na sprzeda¿y produktów wynios³a 12,8 % i wzros³a w stosunku do roku
ubieg³ego o 1,2 punktu.
W poszczególnych grupach podstawowych produktów wskaniki rentownoci wykazuj¹ znaczne
zró¿nicowanie, co zwi¹zane jest ze struktur¹ asortymentow¹ produkcji oraz kierunkami ich sprzeda¿y.
2.
Pozosta³a dzia³alnoæ operacyjna.
2.1. Przychody
Wartoæ przychodów z pozosta³ej dzia³alnoci operacyjnej wynios³a 3.529,3 tys z³ co stanowi 316,4 %
wielkoci uzyskanych w analogicznym okresie roku ubieg³ego.
Kszta³towanie siê przychodów wg ich rodzaju przedstawia siê nastêpuj¹co:

sprzeda¿ r. trwa³ych
otrzymane kary
rozwi¹zana rezerwa na nale¿n. zagr.
rozwi¹z. rezerw na nale¿noci krajowe
rozwi¹z. rezerw na przewidywane straty
otrzymane darowizny
pozosta³e przychody
Razem:
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1998
131,5
252,0
514,0
30,6
41,6
145,9
1.115,6

1999
533,1
471,0
1.057,0
797,7
448,2
90,8
131,5
3.529,3

w tys z³
%
405,4
419,4
155,0
1.464,7
218,3
90,1
316,4
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2.2. Koszty.
Poniesione w roku bie¿¹cym koszty wynios³y 6.254,3 tys z³ i dotyczy³y ni¿ej wyszczególnionych
pozycji rodzajowych.
1998
likwid. i sprzeda¿ r. trwa³ych
ostro¿na wycena wyrobów
rezerwa na rekompensaty dla zwolnionych
rezerwa na przewid. straty
rezerwa na nale¿noci zagraniczne
rezerwa na nale¿noci krajowe
darowizny
pozosta³e
RAZEM:

36,8
598,8
1.642,0
794,8
146,7
37,6
3.256,7

1999
442,3
367,0
208,0
1.588,6
2.576,7
876,3
73,8
121,6
6.254,3

w tys. z³
%
1.201,9
265,3
156,9
110,2
50,3
323,4
192,0

2.3. Wynik na pozosta³ej dzia³alnoci operacyjnej.
Za okres sprawozdawczy zanotowano stratê na pozosta³ej dzia³alnoci w kwocie 2.725,0 tys z³.
W analogicznym okresie roku ubieg³ego strata na tej dzia³alnoci wynios³a 2.141,1 tys z³. Jej wzrost
o kwotê 583,9 tys z³ tj. o 27,3 % spowodowany by³ koniecznoci¹ utworzenia dodatkowych rezerw na
przewidywane straty z tyt. zapasów niechodliwych oraz roszczeñ spornych z tyt. ustaleñ kontroli UKS
Cz-wa.
3.
Dzia³alnoæ finansowa.
3.1. Przychody.
Za rok obrotowy uzyskane przychody finansowe wynios³y 4.475,4 tys z³, co stanowi 155,7 % wartoci
roku ubieg³ego.
Przychody finansowe dotyczy³y ni¿ej wyszczególnionych pozycji rodzajowych.

odsetki od stanu rach. bank.
odsetki od po¿yczek
odsetki naliczone od nale¿n.
rozwi¹z. rezerwy na wycenê bilans. akcji
dodatnie ró¿nice kursowe
sprzeda¿ papier. wartociowych
us³ugi finansowe
pozosta³e przychody
Razem:

1998
395,6
160,8
901,7
830,0
585,0
0,3
2.873,4

1999
140,8
992,7
1.265,7
574,6
1.311,3
68,2
105,8
16,3
4.475,4

w tys. z³
%
35,6
617,3
140,4
158,0
11,7
155,7

W okresie sprawozdawczym nast¹pi³ wzrost przychodów finansowych w kwocie 1.602,0 tys, wzrost
dotyczy³ g³ównie ni¿ej wyszczególnionych pozycji:
481,3 tys z³
• dodatnich ró¿nic kursowych w kwocie
831,9 tys z³
• odsetek naliczonych od po¿yczek
• Odsetek naliczonych od nale¿noci
364,1 tys z³
3.2. Koszty.
Poniesione koszty finansowe za 1999 r. wynios³y 3.479,8 tys i wzros³y o 27 % w stosunku do roku
ubieg³ego.
W uk³adzie rodzajowym koszty dotyczy³y:
1998
prowizje i odsetki od kredytów
rezerwa na nalicz. odsetki
ujemne ró¿nice kursowe
obni¿enie wartoci akcji i udzia³ów
pozosta³e
Razem:

50,7
535,2
1.049,5
1.070,7
30,0
2.736,1

1999
65,0
1.144,5
1.862,0
407,0
1,3
3.479,8

%
128,2
213,8
177,4
38,0
127,2

Zanotowany wzrost kosztów nast¹pi³ w pozycji ujemnych ró¿nic kursowych, na któr¹ wysokoæ Spó³ka
nie ma istotnego wp³ywu.
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3.3. Wynik na dzia³alnoci finansowej.
Uzyskany wynik na dzia³alnoci finansowej za rok obrotowy wyniós³ 995,6 tys z³ i wykazuje znaczny
wzrost do roku ubieg³ego (724 %).
Wypracowany zysk wskazuje, ¿e gospodarka czasowo wolnymi rodkami pieniê¿nymi przebiega³a
w sposób zadawalaj¹cy.
4.
Wynik na dzia³alnoci gospodarczej.
4.1. Zysk brutto na dzia³alnoci gospodarczej za rok obrotowy wyniós³ 17.906,6 tys z³ i jest wy¿szy
o 17,1 % od uzyskanego w analogicznym okresie roku ubieg³ego.
Wypracowany zysk brutto dotyczy ni¿ej wyszczególnionych rodzajów dzia³alnoci:

zysk na sprzeda¿y
wynik na pozosta³ej dzia³alnoci operac.
wynik na dzia³alnoci finansowej
saldo zysków i strat nadzwyczajnych

1998
17.329,2
-2.141,1
137,3
-40,9
15.284,6

1999
19.636,0
-2.725,0
995,5
17.906,5

w tys.z³
%
113,3
127,3
724,6
117,1

4.2. Podatek dochodowy wyniós³ 5.880,7 tys z³ i stanowi 32,8 % zysku brutto. Spó³ka korzysta z ulg
inwestycyjnych z tytu³u realizacji inwestycji. W roku 1999 nak³ady inwestycyjne w kwocie 2 mln z³
zosta³y odliczone od podstawy opodatkowania oraz skorzystano z premii inwestycyjnej w wysokoci
1,6 mln z³.
4.3. Zysk netto za rok obrotowy wyniós³ 12.025,9 tys z³ i jest ni¿szy od planowanego o 8,5 %, a stanowi
108,7 % zysku osi¹gniêtego w analogicznym okresie roku ubieg³ego.
5.
Ocena sytuacji finansowej Spó³ki.
5.1. Analiza danych bilansowych Spó³ki wykazuje, ¿e w okresie 1999 r. w stanie i strukturze aktywów
i pasywów nast¹pi³y istotne zmiany.
Maj¹tek Spó³ki (aktywa) na 31.12.1999 r. wyniós³ 169,3 mln z³ i wzrós³ do analogicznego okresu roku
ubieg³ego o 6,4 mln tj. 3,9 %.
Maj¹tek trwa³y na 31.12.1999 r. stanowi 52,99 % i wykazuje spadek do roku ubieg³ego o 8,36 punkta, a
w wartociach bezwzglêdnych spadek maj¹tku trwa³ego wyniós³ 10,3 mln. Spadek maj¹tku jest
wynikiem obni¿enia nak³adów inwestycyjnych w stosunku do roku ubieg³ego o 23 mln przy wzrocie
odpisów amortyzacyjnych w stosunku do roku ubieg³ego o 1,2 mln z³.
Maj¹tek obrotowy na 31.12.99 r. wyniós³ 78,9 mln i uleg³ podwy¿szeniu do roku ubieg³ego o 16,1 mln
tj. o 12,6 %.
W strukturze rzeczowej maj¹tku obrotowego nast¹pi³y równie¿ istotne zmiany. Wzros³y zapasy
o 1,6 mln z³ (5,1 %) nale¿noci o 10,4 mln z³ (7,1 %) oraz papiery wartociowe przeznaczone do
obrotu. Wzrost nale¿noci wynika³ z trudnoci p³atniczych odbiorców i koniecznoci dostosowania siê
do sytuacji rynkowej (wyd³u¿enie terminów p³atnoci, zwiêkszenie rozmiarów kredytu kupieckiego).
Istotne zmiany nast¹pi³y w ¿ród³ach finansowania maj¹tku (pasywa).
Na dzieñ 31.12.99 r. kapita³ w³asny wyniós³ 145,8 mln z³ i wzrós³ do roku ubieg³ego o 11,9 mln z³
tj. o 8,9 %. Udzia³ kapita³u w³asnego w strukturze pasywów uleg³ podwy¿szeniu o 4 punkty i wyniós³
na koniec roku obrotowego 86,1 %.
W stanie kapita³u obcego nast¹pi³o jego zmniejszenie w pozycji zobowi¹zañ krótkoterminowych
o kwotê ponad 5,6 mln z³ a w strukturze pasywów ich udzia³ zmala³ do 8,3 %.
Zmiany w strukturze i stanie aktywów i pasywów w istotnych sposób wp³ynê³y na poziom wskaników
syntetycznej oceny spó³ki.
5.2. Analiza rachunku zysków i strat zosta³a omówiona w pkt. II/1-4 niniejszego sprawozdania.
5.3. Sprawozdanie z przep³ywów pieniê¿nych za okres badany wykazuje, ¿e dzia³alnoæ gospodarcza
1999 r. charakteryzowa³a siê efektywnoci¹. Wypracowane rodki pieniê¿ne na dzia³alnoci
operacyjnej i finansowej zabezpieczy³y wydatki dzia³alnoci inwestycyjnej i pozwoli³y zwiêkszyæ stan
rodków pieniê¿nych na koniec roku.
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Przep³ywy rodków pieniê¿nych w poszczególnych rodzajach dzia³alnoci kszta³tuj¹ siê nastêpuj¹co:
1998
13.512,6
-26.009,9
-2.512,0
-15.009,3
18.022,7
3.013,4

a) rodki pieniê¿ne netto z dzia³alnoci operacyjnej
b) rodki pieniê¿ne netto z dzia³alnoci inwestycyjnej
c) rodki pieniê¿ne netto z dzia³alnoci finansowej
d) zmiana stanu rodków pieniê¿nych (a+b+c)
e) rodki pieniê¿ne na pocz¹tek roku obrotów.
f) rodki pieniê¿ne na koniec roku sprawozd.

1999
14.348,5
-13.840,7
906,1
1.413,9
3.013,4
4.427,3

5.4. Oceniaj¹c dzia³alnoæ Spó³ki w oparciu o zestaw wskaników efektywnoci nale¿y stwierdziæ co
nastêpuje:
a) wskaniki rentownoci kszta³tuj¹ siê na wysokim poziomie. Zyskownoæ sprzeda¿y za 1999 r.
wynios³a 6,80 % i wzros³a o 0,28 punktów w stosunku do jej poziomu w roku ubieg³ym.
Rentownoæ maj¹tku ogó³em wzros³a o 0,31 punkty. Rentownoæ kapita³ów w³asnych pozosta³a na
nie zmienionym poziomie tj. 8,25. Odnotowano du¿y wzrost rentownoci kapita³u akcyjnego
(o 7,74 punkty procentowe). W wyniku wzrostu zysku bilansowego, wskanik zysku
przypadaj¹cego na jedn¹ akcjê, wzrós³ o 0,16 z³. Poziom uzyskanych wskaników rentownoci jest
wy¿szy od zanotowanych w 1998 r. i bêdzie mia³ tendencjê wzrostow¹.
b) wskaniki p³ynnoci uleg³y wyranemu polepszeniu w porównaniu do ich poziomu w roku 1998.
Poziom tych wskaników jest wysoki i wiadczy o dobrej kondycji finansowej Spó³ki
c) wskaniki wyp³acalnoci s¹ wy¿sze ni¿ w roku ubieg³ym, a ich poziom nie stwarza zagro¿eñ.
Spó³ka w stosunku do swych kontrahentów krajowych i zagranicznych jest wiarygodnym partnerem
i uzyskuje z tego tytu³u ni¿sze oprocentowanie kredytów, czy te¿ bonifikaty cenowe przy zakupie
materia³ów b¹d dóbr inwestycyjnych.
5.5. Uwzglêdniaj¹c uwarunkowania wewnêtrzne i zewnêtrzne, uzyskane wyniki ekonomiczno-finansowe
Spó³ki w roku 1999 nale¿y uznaæ jako zadowalaj¹ce.
5.6. Na podkrelenie zas³uguje fakt, ¿e korzystne wyniki Spó³ki znalaz³y swoje uznanie u akcjonariuszy,
o czym wiadczy wzrost gie³dowej ceny akcji.
1998
22,30
40,84
13,00

wartoæ ksiêgowa akcji
rednioroczna cena gie³dowa
cena gie³dowa na 31.12.

1999
24,30
15,92
23,70

Wskaniki efektywnoci finansowej
lata 1998 i 1999
L.p.

Wyszczególnienie

Metoda wyliczeñ

Rodzaj
miernika

1

2

3

4

I

Wskaniki rentownoci
1 Rentownoæ (zyskownoæ) netto
sprzeda¿y
2 Rentownoæ (zyskownoæ) maj¹tku
ogó³em
3 Rentownoæ (zyskownoæ)
kapita³ów w³asnych
4 Rentownoæ (zyskownoæ) kapita³u
akcyjnego
5 Dwignia finansowa

6 Zysk na jedn¹ akcjê

LENTEX SA

zysk netto x100
sprzeda¿ netto prodkt. i tow.
zysk netto x100
maj¹tek (aktywa)
zysk netto x 100
kapita³y w³asne
zysk netto x 100
kapita³ akcyjny
Ró¿nica wskanika
zyskownoci kapita³ów
w³asnych i zyskownoci ogó³u
maj¹tku
zysk netto
liczba akcji

Wskanik
1998
1999
5

zmiana
wskanika

6

7

0,28

%

6,52

6,80

%

6,79

7,10

%

8,26

8,25

%

90,03

97,77

%

1,47

1,15

-0,32

z³

1,84

2,00

0,16

#ARG!
-0,01
7,74
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2

Wskaniki p³ynnoci finansowej
1 Szybkoci sp³aty zobowi¹zañ bie¿¹cych
a) I stopnia p³ynnoci
b) II stopnia p³ynnoci
c) III stopnia p³ynnoci
2 Obrotu nale¿nociami w razach
3 Obrotu nale¿nociami w dniach
4 Obrotu zapasami w razach
5 Obrót zapasami w dniach

III

3

Wskaniki wyp³acalnoci
1 Obci¹¿enie maj¹tku
zobowi¹zaniami
2 Pokrycie maj¹tku kapita³ami
w³asnymi
x) liczba akcji

maj¹tek obrotowy
zobowi¹zania bie¿¹ce
maj¹tek obrotowy - zapasy
zobowi¹zania bie¿¹ce
rodki pieniê¿ne + papiery wart.
zobowi¹zania bie¿¹ce
sprzeda¿ netto produkt. i tow.
stan nale¿nosci
365 dni
wskanik obrotu
sprzeda¿ netto produkt.i tow.
stan zapasów
365 dni
wskanik obrotu
zobowi¹zania bie¿¹ce
maj¹tek (aktywa)
kapita³y w³asne x 100
maj¹tek (aktywa)

4

5

6

7

wska.

3,18

5,57

2,39

wska.

1,60

3,26

1,66

wska.

0,19

0,55

0,36

obrót
w razach

6,06

4,61

-1,45

iloæ dni

60,23

79,20

18,97

obrót
w razach

5,45

5,41

-0,04

iloæ dni

66,97

67,50

0,53

%

12,11

8,36

-3,75

%

82,14

86,11

3,97

6000000

6000000

6000000

6.
Wa¿niejsze wydarzenia maj¹ce istotny wp³yw na dzia³alnoæ spó³ki w roku 1999.
6.1. Uruchomienie produkcji nowej generacji wyk³adzin elastycznych przeznaczonych do obiektów
u¿ytecznoci publicznej typu Neptun i Jupiter (tzw. chipsy). Wyk³adziny te znacz¹co rozszerzaj¹ ofertê
sprzeda¿y dla odbiorców instytucjonalnych oraz pozwalaj¹ na lepsze wykorzystanie linii produkcyjnej
o szerokoci do 2 m.
6.2. Opracowanie technologii oraz wyprodukowanie pierwszej partii wyk³adzin sportowych dla boisk i hal
gimnastycznych. Po przeprowadzeniu prób i otrzymaniu stosownych atestów wyk³adziny te wejd¹ do
przemys³owej produkcji i sprzeda¿y w II kw. 2000 r.
6.3. Zakoñczono prace zwi¹zane z renegocjacj¹ Zak³adowego Uk³adu Zbiorowego Pracy. Wprowadzono
w uzgodnieniu z organizacjami zwi¹zkowymi, nowe zapisy zmierzaj¹ do wiêkszego uzale¿nienia
wyp³at nagród miesiêcznych i nagrody rocznej od efektów ekonomiczno-finansowych spó³ki. Aneks do
Z.U.Z.P. zosta³ zarejestrowany i bêdzie obowi¹zywa³ od 03.01.2000 r.
6.4. W uzgodnieniu z organizacjami zwi¹zkowymi opracowano program zwolnieñgrupowych. W wyniku
jego realizacji w okresie od 01.12.1999 r. do 29.02.2000 r. zwolnieniami grupowymi objêtych zostanie
106 pracowników, co w znaczny sposób pozwoli zracjonalizowaæ zatrudnienie.
6.5. Reorganizacja s³u¿b Utrzymania Ruchu w wyniku, której zwiêkszono ichefektywnoæ pracy i uzyskano
obni¿enie ich stanu zatrudnienia.
6.6. Zmodernizowano komputer IBM AS/400 poprzez wymianê g³ównego Serwera, na którym
przetwarzane s¹ podstawowe aplikacje biznesowe. Unowoczenienie komputera g³ównego bêdzie mia³o
bezporedni wp³yw na jakoæ obs³ugi klientów oraz zwiêkszenie analitycznych dla s³u¿b
finansowo-ksiêgowych i marketingowych.
6.7. Restrukturyzacja kosztów produkcji poprzez:
- zwiêkszenie wykorzystania zdolnoci produkcyjnych posiadanego parku maszynowego,
- zmianê obsad zatrudnienia agregatów,
- wprowadzenie tygodniowego planowania produkcji i sprzeda¿y,
- racjonalizacji zu¿ycia materia³ów oraz innych kosztów osobowych i rzeczowych
6.8. Realizacja programu dzia³añ marketingowych. Program obejmowa³ strategiczne dzia³ania w zakresie:
- rozwój produktów,
- sieci dystrybucji,
- reklamy polityki cenowej
Poszczególne cele strategiczne rozpisane s¹ na zadania, terminy realizacji i osoby.
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7.
Przewidywany rozwój spó³ki
7.1. W najbli¿szych latach spó³ka zamierza wydatkowaæ znaczne nak³ady na inwestycje produkcyjne, jak
równie¿ kapita³owe.
Planowane wielkoci nak³adów inwestycyjnych:
2000 r. - 10,5 mln
2001 r. - 20,1 mln
2002 r. - 13,7 mln
W roku 2000 nak³ady inwestycyjne dotyczyæ bêd¹:
-

zwiêkszenia potencja³u produkcyjnego w³óknin thermobond,
zwiêkszenia mo¿liwoci sk³adowania wyk³adzin PCV,
modernizacji ig³owarki w celu rozszerzenia zakresu produkcji,
zakupu urz¹dzeñ do wykañczania w³óknin,
modernizacji parku maszynowego na Wydz. Pikowarek,
zakupu urz¹dzeñ do przerobu surowca ró¿nej jakoci,
drobnych zakupów gotowych dóbr inwestycyjnych,
inwestycji kapita³owych w TT S.A. Pabianice.

W miarê kontraktacji dostaw urz¹dzeñ zak³ada siê mo¿liwoæ przyspieszenia realizacji zadañ
inwestycyjnych planowanych na lata póniejsze.
Powy¿sze dotyczyæ mo¿e:
- budowy przybudówki do Hali W³óknin,
- rozbudowy ci¹gu produkcyjnego ZUGIL,
- zakupu urz¹dzeñ do produkcji w³ókna kulkowego,
- inwestycji kapita³owych.
W przypadku wyst¹pienia tych potrzeb zostanie przedstawiona Radzie Nadzorczej odpowiednia korekta
planu inwestycyjnego.
7.2. W oparciu o analizê efektywnoci projektowanych inwestycji oraz dotychczasowy potencja³
produkcyjny Spó³ka prognozuje w najbli¿szych latach uzyskaæ nastêpuj¹ce wskaniki planistyczne
w zakresie swego rozwoju.
w tys. z³
Wyszczególnienie

Jednostka
miary

Sprzeda¿ produk. i towar.
Zysk netto
Zatrudnienie

tys z³
tys z³
osób

Plan na rok
2000
2001
197.800
225.700
16.050
22.760
1.000
900

2002
277.000
31.720
890

III. INFORMACJE DODATKOWE.
1.

Objanienie ró¿nic pomiêdzy wynikami w raporcie finansowym a wczeniej publikowanymi
prognozami.

Lp.

Wyszczególnienie

Prognoza 1999 r.
przekazana
na gie³dê

1999 r. wykon.
rzeczywiste, zweryfik.
przez bieg³ych

1

2

3

4

1
2
3
4
5

Przychody ze sprzeda¿y prod. i tow.
Koszt w³. sprzeda¿y
Zysk na sprzeda¿y
Zysk brutto
Zysk netto

176.800
159.290
19.510
19.910
13.141

w tys. z³
%
4x100
3
5

1.769.800
157.342
19.630
17.906
12.026

100,1
98,8
100,7
89,9
91,5

Prognoza okaza³a siê zbyt optymistyczna. W prognozie nie uwzglêdniono w dostatecznym stopniu skali
wp³ywu kryzysu rosyjskiego na wyniki spó³ki, a w szczególnoci:
• drastycznego spadku wysokorentowego eksportu do Rosji i krajów WNP,
• wp³ywu handlu przygranicznego na obni¿enie sprzeda¿y wyk³adzin i w³óknin w kraju,
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• wzrostu nale¿noci przeterminowanych od odbiorców krajowych i zagranicznych i koniecznoci
utworzenia rezerw.
2.

Ró¿nice pomiêdzy przyjêtymi zasadami i metodami rachunkowoci a MSR

Ró¿nice pomiêdzy przyjêtymi zasadami i metodami rachunkowoci w Zak³adach Lentex
a MSR dotycz¹:
2.1. Wykonywanie udzia³ów spó³ek zale¿nych i stowarzyszonych w sprawozdaniach finansowych jednostki
dominuj¹cej.
Zgodnie z polskimi zasadami rachunkowoci w sprawozdaniu finansowym Zak³adów Lentex wartoæ
udzia³ów zale¿nych i stowarzyszonych wykazywana jest wed³ug ceny nabycia z uwzglêdnieniem
ewentualnej utraty ich wartoci.
Zgodnie z MSR udzia³y te mog¹ byæ wykazywane wed³ug metody praw w³asnoci lub kosztów
nabycia. Wed³ug metody praw w³asnoci udzia³y w jednostkowym sprawozdaniu finansowym
wykazywane s¹ wed³ug ceny nabycia skorygowanej o udzia³ podmiotu we wzrocie lub spadku
wartoci aktywów netto nabytej jednostki jaki nast¹pi³ po dacie nabycia.
2.2. Aktualizacja rodków trwa³ych.
Ostatnia aktualizacja rodków trwa³ych dokonana zosta³a na dzieñ 01.01.1995 r.
Zgodnie z rozporz¹dzeniem Ministra Finansów wed³ug okrelonych przez GUS wskaników. Skutki
aktualizacji okrelone zosta³y na ówczesny fundusz przedsiêbiorstwa i fundusz za³o¿ycielski.
Zgodnie z MSR rodki trwa³e mog¹ byæ ujmowane wed³ug wartoci przeszacowanej, przy czym
przeszacowanie jest dopuszczalne, je¿eli wartoæ rynkowa rodka trwa³ego znacz¹co ró¿ni siê od
wartoci ksiêgowej a ponadto przeszacowanie nale¿y dokonywaæ z odpowiedni¹ regularnoci¹ tak, by
wartoæ ewidencyjna nie ró¿ni³a siê znacznie od wartoci wykazywanej w dniu bilansu, przy
zastosowaniu kryterium wartoci godziwej.
Przeszacowanie dokonane w oparciu o za³o¿one wskaniki nie jest generalnie zgodne z MSR.
2.3. Niezrealizowane ró¿nice kursowe.
Niezrealizowane dodatnie ró¿nice kursowe, wynikaj¹ce z wyceny na dzieñ bilansowy aktywów innych
ni¿ rodki pieniê¿ne i pasywów bilansowych, zosta³y ujête jako przychody przysz³ych okresów.
Zgodnie z MSR dodatnie ró¿nice kursowe z wyceny powinny zostaæ ujête w rachunku zysków i strat.
2.4. Koszty organizacji spó³ki.
Koszty organizacji poniesione przy za³o¿eniu lub póniejszym rozszerzeniu spó³ki akcyjnej s¹
kapitalizowane i wykazywane jako wartoci niematerialne i prawne.
W myl MSR aktywowanie tego rodzaju kosztów nie jest mo¿liwe, koszty pozyskania kapita³u
pomniejszaj¹ nadwy¿kê wp³ywów z emisji nad wartoci¹ nominaln¹ akcji a ewentualnie powsta³a
ró¿nica odnoszona jest w koszty roku, którego dotyczy.
2.5. Instrumenty finansowe (szeroko rozumiane aktywa i pasywa finansowe).
MSR zawieraj¹ zasadniczo odmienne zasady wyceny aktywów i pasywów finansowych wymagaj¹cych
w wielu przypadkach ich wyceny wed³ug wartoci godziwych.
Dotyczy to miêdzy innymi wyceny papierów wartociowych dopuszczonych do publicznego obrotu.
Spó³ka wyceni³a papiery wartociowe dopuszczone do publicznego obrotu wed³ug cen nabycia
pomniejszonych o odpisy aktualizuj¹ce wartoæ.
2.6. Leasing.
Spó³ka u¿ytkuje rodki trwa³e na podstawie umowy leasingu operacyjnego.
W wietle postanowieñ MSR umowa leasingowa uznana przez spó³kê za umowê leasingu operacyjnego
by³aby zakwalifikowana i co za tym idzie rozliczona jako umowa leasingu finansowego.
2.7. wiadczenia pracownicze.
Ustalanie wysokoci przypadaj¹cych zobowi¹zañ z tytu³u wiadczeñ pracowniczych (odprawy
emerytalne, nagrody jubileuszowe, dokonywane jest w oparciu o zasady metodologiczne opracowane
przez firmê Price Waterhouse.
Ze wzglêdu na skutki finansowe jednorazowego rozliczenia tych zobowi¹zañ w uzgodnieniu
z Pierwszym Narodowym Funduszem przyjêto zasadê rozliczenia w okresie 5 lat. Do dnia 31.12.1999 r.
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wyliczona i zaktualizowana wysokoæ zobowi¹zañ z tytu³u wiadczeñ pracowniczych zosta³a ujêta
w ksiêgach w wysokoci 60 % kwoty nale¿nej.
2.8. Zakres informacji dodatkowej.
Sk³adniki poszczególnych pozycji sprawozdania finansowego wed³ug polskich zasad rachunkowoci
i MSR mog¹ ró¿niæ siê w istotnym stopniu.
Równie¿ zakres informacji dodatkowej i sprawozdania finansowego zgodnie z wymogami polskich
zasad rachunkowoci jest mniejszy od zakresu przewidzianego wymogami MSR.
3.

Opis skutków wprowadzonych zmian w zasadach rachunkowoci
W zakresie badanym nie wyst¹pi³y ¿adne odstêpstwa od zasad rachunkowoci wynikaj¹cych z ustawy
z dnia 19 listopada 1994 r.

4.

Informacja o ³¹cznych wynagrodzeniach osób zarz¹dzaj¹cych Spó³k¹:

a) wynagrodzenia cz³onków Zarz¹du
b) wynagrodzenie cz³onków Rady Nadzorczej
Razem:

1998
678,8 tys z³
75,0 tys z³
753,8 tys z³

1999
673,0 tys z³
104,8 tys z³
777,8 tys z³

%
99,3
139,7
103,2

Lubliniec, marzec 2000 r.
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Sprawozdanie finansowe Grupy kapita³owej Lentex.
KOMISJA PAPIERÓW WARTOCIOWYCH i GIE£D

00- 950 WARSZAWA PLAC POWSTAÑCÓW WARSZAWY 1

Skonsolidowany raport roczny SA-RS.......1999....
( zgodnie z § 46 ust. 8 Rozporz¹dzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 r. - Dz. U. Nr 163, poz. 1160)
(dla emitentów papierów wartociowych o dzia³alnoci wytwórczej, budowlanej, handlowej lub us³ugowej)
Za rok obrotowy obejmuj¹cy okres od 01.01.99 do 31.12.99

dnia 17.03.2000

Zak³ady Lentex Spó³ka Akcyjna
Lentex S.A.

(pe³na nazwa emitenta)

(skrócona nazwa emitenta)

(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)

42-700

Lubliniec

(kod pocztowy)

(miejscowoæ)

Powstañców

54

(ulica)

/48-34/ 356-26-41
(telefon)

przemys³ materia³ów budowlanych

(numer)

/48-34/ 356 3320
(fax)

575-00-07-888

flooring@lentex.com.pl
(e-mail)

150122050

(NIP)

(REGON)

dnia 11.03.2000 r.

BDO Polska Sp. z o.o.

(data wydania opinii)

(Podmiot uprawniony do badania)

Raport roczny zawiera:
; Skonsolidowane sprawozdanie finansowe
; Wstêp
; Skonsolidowany bilans
; Skonsolidowany rachunek zysków i strat

; Zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale w³asnym
; Skonsolidowany rachunek przep³ywu rodków pieniê¿nych

Za³¹czniki:
;
;
;
;

Za³¹cznik 1 - opinia i raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdañ finansowych (bieg³ego rewidenta)
Za³¹cznik 2 - pismo Prezesa Zarz¹du
Za³¹cznik 3 - komentarz Zarz¹du (sprawozdanie z dzia³alnoci grupy kapita³owej)
Za³¹cznik 4 - skrócone sprawozdania finansowe jednostek wy³¹czonych z obowi¹zku objêcia konsolidacj¹, je¿eli
odpowiednie dane nie zostan¹ zamieszczone w dodatkowych notach objaniaj¹cych.

WYBRANE DANE FINANSOWE (rok bie¿¹cy)
I. Przychody netto ze sprzeda¿y produktów, towarów i materia³ów
II. Zysk (strata) na dzia³alnoci operacyjnej
III. Zysk (strata) brutto
IV. Zysk (strata) netto
V. Aktywa, razem (stan na 31.12.99)
VI. Zobowi¹zania, razem (stan na 31.12.99)
- w tym zobowi¹zania krókoterminowe
VII. Kapita³ w³asny (stan na 31.12.99)
VIII. Kapita³ akcyjny (stan na 31.12.99)
IX. Liczba akcji (stan na 31.12.99)
X. Wartoæ ksiêgowa na jedn¹ akcjê (w z³/EURO) (stan na 31.12.99)
XI. Zysk (strata) netto na jedn¹ akcjê zwyk³¹ (w z³/EURO)
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tys. z³
192.154
15.078
17.481
12.515
184.390
18.938
18.938
146.243
12.300
6.000.000
2,05
2,08

tys. EURO
45.349
3.558
4.126
2.954
44.230
4.543
4.543
35.080
2.950
5,85
0,49
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Wstêp do sprawozdania skonsolidowanego Grupy Kapita³owej Lentex za rok obrotowy 1999.
a) podstawowy przedmiot dzia³alnoci emitenta wed³ug EKD, podstawowe segmenty dzia³alnoci grupy
kapita³owej emitenta i opis jego roli w grupie oraz okresy, za które prezentowane s¹ skonsolidowane
sprawozdanie finansowe i porównywalne skonsolidowane dane finansowe.
Podstawowy przedmiot dzia³alnoci Zak³adów Lentex S.A. wed³ug Europejskiej Klasyfikacji
Dzia³alnoci to produkcja wyrobów z tworzyw sztucznych dla budownictwa nr EKD 2523.
Podstawowy przedmiot dzia³alnoci Tkanin Technicznych S.A. w Pabianicach to tkanie materia³ów
bawe³nianych nr EKD 1721.
Podstawowe segmenty dzia³alnoci Grupy Kapita³owej:
- produkcja w³óknin: p³askich lateksowanych i bezlateksowanych puszystych lateksowanych
i bezlateksowanych,
- produkcja w³óknin przeszywanych i konfekcja,
- produkcja wyk³adzin pod³ogowych PCV,
- produkcja tkanin technicznych surowych i wykoñczonych z przêdz bawe³nianych, bawe³nopodobnych
syntetycznych, szklanych oraz gazy,
- dzia³alnoæ handlowa wyrobami w³asnymi w kraju i zagranic¹,
- dzia³alnoæ us³ugowa.
Sprawozdania skonsolidowane prezentowane s¹ za 1998 i 1999 rok i obejmuje pe³ne lata kalendarzowe.
b) wskazanie, czy skonsolidowane sprawozdanie finansowe za poprzedni rok podlega³o przekszta³ceniu
w celu zapewnienia porównywalnoci danych.
Sprawozdanie skonsolidowane za poprzedni rok obrotowy nie podlega³o przekszta³ceniu.
c) Omówienie stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów oraz przychodów i kosztów w zakresie
w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru.
Aktywa i pasywa wycenia siê przy zachowaniu zasady ci¹g³oci w sposób okrelony w ustawie
o rachunkowoci, z tym ¿e:
1. Wartoci niematerialne i prawne amortyzowane s¹ nastêpuj¹co:
- koszty organizacyjne przy za³o¿eniu lub póniejszym rozszerzeniu spó³ki akcyjnej - w ci¹gu 5 lat
- koszty prac rozwojowych
- w ci¹gu 3 lat
- oprogramowanie komputerów
- w ci¹gu 2 lat
- wartoæ firmy
- w ci¹gu 3 lat
- pozosta³e prawa maj¹tkowe - ka¿dorazowo okrela w momencie zakupu Zarz¹d Spó³ki
uwzglêdniaj¹c przewidywany okres ich wykorzystania nie wiêcej
jednak ni¿ 10 lat.
Do wartoci niematerialnych i prawnych zalicza siê sk³adniki maj¹tkowe o wartoci powy¿ej 2.500 z³.
Sk³adniki o ni¿szej wartoci s¹ zaliczane do materia³ów.
2. rodki trwa³e.
Do rodków trwa³ych zalicza siê przedmioty d³ugotrwa³ego u¿ytku o wartoci zakupu b¹d koszcie
wytworzenia powy¿ej 1.000 z³. Przedmioty d³ugotrwa³ego u¿ytku w cenie do 1. 000 z³ s¹ zaliczane do
materia³ów.
rodki trwa³e o wartoci od 1.001 do 2.500 z³. odpisywane s¹ jednorazowo po ich wydaniu do
u¿ytkowania i ujmowane w ewidencji rodków trwa³ych. Pozosta³e rodki trwa³e amortyzowane s¹
metod¹ liniow¹ wg zasad okrelonych w rozporz¹dzeniu Ministra Finansów z dnia 17.01.1997 r.
(Dz.U. 6/97) przy zastosowaniu górnych stawek amortyzacyjnych z wykazu stawek stanowi¹cego
za³¹cznik do w/w rozporz¹dzenia.
W stosunku do rodków trwa³ych poddanych szybkiemu postêpowi technicznemu wyposa¿onych
w urz¹dzenia automatyczne i informatyczne stosowane s¹ wspó³czynniki podwy¿szaj¹ce stawki
amortyzacyjne nie wy¿sze ni¿ 2,0. Dla rodków trwa³ych u¿ytkowanych w pogorszonych i z³ych
stosowane s¹ wspó³czynniki podwy¿szaj¹ce nie wy¿sze ni¿ 1,4.
3. Zapasy.
Stany i rozchody zapasów wycenia siê:
- materia³y i towary wg cen zakupu stosuj¹c zasadê FIFO
- produkcjê w toku - w wysokoci kosztów materia³ów bezporednich z ostatniego m-ca
bilansowego
- wyroby gotowe - wg rzeczywistego kosztu wytworzenia nie wy¿szego do ceny sprzeda¿y netto.
Wycenione sk³adniki zapasów s¹ urealniane o rezerwy tworzone na zapasy charakteryzuj¹ce siê nisk¹
rotacj¹. Przyjêto zasadê, ¿e na sk³adniki zapasów nie wykazuj¹ce rotacji od 1 -2 lat nale¿y tworzyæ
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rezerwê w wysokoci 50 % ich wartoci ewidencyjnej. Natomiast na zapasy nie wykazuj¹ce obrotu
powy¿ej 2 lat rezerwa wynosi 100 % ich wartoci ewidencyjnej.
4. Nale¿noci.
- krajowe - w kwocie wymagaj¹cej zap³aty powiêkszonej o naliczone odsetki na koniec okresu
bilansowego,
- zagraniczne - w kwocie wymagaj¹cej zap³aty i przeliczeniu wg redniego kursu walut okrelonego
przez NBP
Wartoæ nale¿noci urealniono tworz¹c rezerwy na nale¿noci od d³u¿ników postawionych w stan
likwidacji, upad³oci, kwestionuj¹cych nale¿noci oraz zalegaj¹cych na dzieñ bilansowy z zap³at¹
d³u¿ej ni¿ 180 dni. Tworzone rezerwy obejmuj¹ 100 % kwot nale¿noci.
5. rodki pieniê¿ne.
- krajowe - wg wartoci nominalnej
- zagraniczne
- wg wartoci nominalnej skorygowanej o redni kurs walut okrelony przez NBP
na koniec okresu bilansowego.
6. Papiery wartociowe.
Wg cen nabycia nie wy¿szych od cen sprzeda¿y netto. W przypadku akcji spó³ek gie³dowych do
wyceny przyjmuje siê:
- cenê nabycia gdy kurs akcji jest wy¿szy od ceny ich nabycia,
- cenê gie³dow¹ na dzieñ bilansowy je¿eli jest ona ni¿sza od ceny nabycia.
7. Sposób ustalenia wyniku finansowego.
Spó³ka stosuje wariant porównawczy rachunku zysków i strat, który stanowi podstawê do ustalenia
wyniku finansowego za okres bilansowy.
d) wykaz jednostek wchodz¹cych w sk³ad grupy kapita³owej objêtej konsolidacj¹ oraz wykaz jednostek nie
objêtych konsolidacj¹, z uzasadnieniem odst¹pienia od konsolidacji, oraz podaniem kwoty i przychodów
ze sprzeda¿y towarów i produktów oraz operacji finansowych za ostatni rok obrotowy, sumy bilansowej,
a tak¿e wykaz udzia³u jednostek wchodz¹cych w sk³ad grupy kapita³owej w kapita³ach innych podmiotów
wchodz¹cych w sk³ad grupy kapita³owej.
Rok obrotowy 1999 jest drugim rokiem, w którym wyst¹pi³ obowi¹zek sporz¹dzenia skonsolidowanego
sprawozdania finansowego. Nie wszystkie jednostki stowarzyszone zosta³y nim objête. Zgodnie
z zapisem art. 56, ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 wrzenia 1994 roku o rachunkowoci jednostka
dominuj¹ca ustali³a warunki graniczne, spe³nienie, których umo¿liwia wy³¹czenie niektórych firm
z obowi¹zku konsolidacji.
Warunki te przedstawiaj¹ siê nastêpuj¹co:
Lp Nazwa spólki i siedziba

1 Lentex S.A.
Lubliniec
2 Hungaria Lentex
Wêgry
3 Wsp. Polsko- Ukraiñskie
Przed Lentex - Ukraina
4 Feax-Lentex Sp. z o.o.
Bystrzyca K³odz.
5 PZTT Pabianice
6 Wspólny System Dystrybucji
Sp. z o.o. Wroc³aw
7 Lentex Slovensko Sp. z o.o.
S³owacja
RAZEM

Rodzaj
powi¹zania

Suma
Przychody
bilanso wa ze sprzed.

Przych.
z operacji
finans.

Razem
przychody

Udz.
Udz.
w sumie bil. w przych.
jedn.
jedn. dom.
dominuj.
181.454
100,00
100,00

domin

169275

176.978

4.475

zale¿n

382

581

-

581

0,23

0,32

Stow.

7.332

881

3

884

4,33

0,49

Stow.

1.253

2.294

4

2.298

0,74

1,27

zale¿n
Stow.

27.115
521

18.299
123

503
2

18.802
124

16,02
0,31

10,36
0,07

Stow.

208

183

2

185

0,12

0,10

206.086

199.339

4.989

204.328

Spó³ka Lentex Slovensko zarejestrowana zosta³a w marcu 1999 r., za dzia³alnoæ rozpoczê³a z dniem
1 sierpnia 1999 r.
Lp Treæ
1
2
3
4
5
6
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Suma bilansowa grupy (bez wy³¹czeñ)
Suma bilansowa jednostek stowarzyszonych wy³¹czonych z konsolidacji
Udzia³ procentowy (poz.2/poz.1) * 100
Przychody ze sprzeda¿y grupy kapita³owej (bez wy³¹czeñ)
Przychody ze sprzeda¿y jednostek stowarzyszonych i zale¿nych wy³¹czonych z konsolidacji
Udzia³ procentowy (poz.5/poz.4) * 100

Kwota
w tys. PLN
206.086
9.696
4,70
204.328
4.073
1,99
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Wykaz jednostek wchodz¹cych w sk³ad grupy kapita³owej ze wskazaniem udzia³u w kapitale oraz udzia³u
w liczbie ca³kowitej g³osów.
Lp Nazwa spó³ki i jej siedziba

1 Hungaria Lentex Wêgry
2
3
4
5
6

Przedmiot dzia³alnoci

Sprzeda¿ towarów, prace marketingowe,
badanie rynku
Feax-Lentex Sp. z o.o. Bystrz. K³odz.
Prowadz. dzia³aln. wytwórczej,
us³ugowej, handlowej i budowlanej
Wspólne polsko-Ukraiñskie Przeds.
Produkcja przêdzy lnianej, konfekcji,
Lenteks Ukraina
eksport, import
Tkaniny Techniczne S.A. Pabianice
Produkcja tkanin bawe³nianych,
poliamidowych, polipropylenowych,
poliestrowych, rowingu szklanego
Wspólny System Dystrybucji Sp. z o.o.
Produkcja, handel, i serwis w zakresie
Wroc³aw
wyrobów pod³ogowych i in. art.
wyposa¿enia wnêtrz
Lentex Slovensko Sp. z o.o. S³owacja
Handel hurtowy i detaliczny oraz
porednictwo handlowe

Rodzaj
powi¹zania
zale¿na

%
Udz. w ogól.
posiadanego liczbie g³os.
kapita³u
na walnym
zgromadz.
100 %
100 %

stowarzyszona

49 %

49 %

stowarzyszona

50 %

50 %

zale¿na

59,82 %

59,82 %

stowarzyszona

33,33 %

33,33 %

stowarzyszona

49 %

49 %

Na podstawie art. 56 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 29 wrzenia 1994 r. (Dz. U. 121, poz. 591) jednostka
dominuj¹ca objê³a sprawozdaniem konsolidacyjnym Tkaniny Techniczne S.A. w Pabianicach (przejêcie
nast¹pi³o z dniem 1.10.1998).
Pozosta³e wy¿ej wymienione spó³ki zale¿ne i stowarzyszone nie zosta³y objête konsolidacj¹ poniewa¿
wielkoci wynikaj¹ce z ich sprawozdañ finansowych s¹ nieznaczne w stosunku do danych sprawozdania
finansowego jednostki dominuj¹cej tzn. sumy bilansowe oraz przychody za sprzeda¿y towarów
i produktów oraz z operacji finansowych s¹ ni¿sze od 10 % sumy bilansowej i przychodu jednostki
dominuj¹cej, a ³¹czna kwota ich sum bilansowych i przychodów nie przekracza 20 % odpowiednich
wielkoci skonsolidowanego sprawozdania finansowego.
e) wskazanie czy w przedstawionym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym lub porównywalnych
skonsolidowanych danych finansowych, dokonano korekt wynikaj¹cych z zastrze¿eñ w opiniach
podmiotów uprawnionych, o skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych za lata poprzednie.
W przedstawionym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym nie do³¹czono ¿adnych korekt
wynikaj¹cych z zastrze¿eñ w opiniach podmiotów ujawnionych
f) wskazanie czy skonsolidowane sprawozdanie finansowe i porównywalne skonsolidowane dane finansowe
zawieraj¹ dane ³¹czne je¿eli w sk³ad przedsiêbiorstwa emitenta wchodz¹ wewnêtrzne jednostki
organizacyjne sporz¹dzaj¹ce samodzielne sprawozdania finansowe.
W sk³ad skonsolidowanego sprawozdania finansowego nie wchodz¹ wewnêtrzne jednostki organizacyjne
sporz¹dzaj¹ce samodzielnie sprawozdania finansowe,
g) wskazanie istotnych ró¿nic, w zakresie przyjêtych zasad i metod rachunkowoci oraz ujawnionych danych
pomiêdzy skonsolidowanym sprawozdaniem i skonsolidowanymi danymi porównywalnymi
a sprawozdaniem i danymi porównywalnymi, które zosta³yby sporz¹dzone wg MSR lub US GAAP - jeli
papiery wartociowe emitenta lub wystawione w zwi¹zku z nimi kwity depozytowe notowane s¹ na rynku
regulowanym poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej lub na rynku podstawowym gie³dy.
1. Wykazywanie udzia³ów spó³ek zale¿nych i stowarzyszonych w sprawozdaniach finansowych
jednostki dominuj¹cej.
Zgodnie z polskimi zasadami rachunkowoci w sprawozdaniu finansowym Zak³adów ,,Lentex
wartoæ udzia³ów jednostek zale¿nych i stowarzyszonych wykazywana jest wed³ug ceny nabycia
z uwzglêdnieniem ewentualnej utraty ich wartoci.
Zgodnie z MSR udzia³y te mog¹ byæ wykazywane wed³ug metody praw w³asnoci lub kosztów
nabycia. Wed³ug metody praw w³asnoci udzia³y w jednostkowym sprawozdaniu finansowym
wykazywane s¹ wed³ug ceny nabycia skorygowanej o udzia³ podmiotu we wzrocie lub spadku
wartoci aktywów netto nabytej jednostki jaki nast¹pi³ po dacie nabycia.
2. Aktualizacja rodków trwa³ych.
Ostatnia aktualizacja rodków trwa³ych dokonana zosta³a na dzieñ 01.01.1995 r.
Zgodnie z rozporz¹dzeniem Ministra Finansów wed³ug okrelonych przez GUS wskaników. Skutki
aktualizacji odniesione zosta³y na ówczesny fundusz przedsiêbiorstwa i fundusz za³o¿ycielski.
Zgodnie z MSR rodki trwa³e mog¹ byæ ujmowane wed³ug wartoci przeszacowanej, przy czym
przeszacowanie jest dopuszczalne, je¿eli wartoæ rynkowa rodka trwa³ego znacz¹co ró¿ni siê od
wartoci ksiêgowej a ponadto przeszacowanie nale¿y dokonywaæ z odpowiedni¹ regularnoci¹ tak, by
wartoæ ewidencyjna nie ró¿ni³a siê znacznie od wartoci wykazywanej w dniu bilansu, przy
zastosowaniu kryterium wartoci godziwej.
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Przeszacowanie dokonane w oparciu o za³o¿one wskaniki nie jest generalnie zgodne z MSR.
3. Niezrealizowane ró¿nice kursowe.
Niezrealizowane dodatnie ró¿nice kursowe, wynikaj¹ce z wyceny na dzieñ bilansowy aktywów
innych ni¿ rodki pieniê¿ne i pasywów bilansowych, zosta³y ujête jako przychody przysz³ych
okresów.
Zgodnie z MSR dodatnie ró¿nice kursowe z wyceny powinny zostaæ ujête w rachunku zysków i strat.
4. Koszty organizacji spó³ki.
Koszty organizacji poniesione przy za³o¿eniu lub póniejszym rozszerzeniu spó³ki akcyjnej s¹
kapitalizowane i wykazywane jako wartoci niematerialne i prawne.
W myl MSR aktywowanie tego rodzaju kosztów nie jest mo¿liwe, koszty pozyskania kapita³u
pomniejszaj¹ nadwy¿kê wp³ywów z emisji nad wartoci¹ nominaln¹ akcji a ewentualnie powsta³a
ró¿nica odnoszona jest w koszty roku, którego dotyczy.
5. Instrumenty finansowe (szeroko rozumiane aktywa i pasywa finansowe).
MSR zawieraj¹ zasadniczo odmienne zasady wyceny aktywów i pasywów finansowych
wymagaj¹cych w wielu przypadkach ich wyceny wed³ug wartoci godziwych.
Dotyczy to miêdzy innymi wyceny papierów wartociowych dopuszczonych do publicznego obrotu.
Spó³ka wyceni³a papiery wartociowe dopuszczone do publicznego obrotu wed³ug cen nabycia
pomniejszonych o odpisy aktualizuj¹ce wartoæ.
6. Leasing.
Spó³ka u¿ytkuje rodki trwa³e na podstawie umowy leasingu operacyjnego.
W wietle postanowieñ MSR umowa leasingowa uznana przez spó³kê za umowê leasingu
operacyjnego by³aby zakwalifikowana i co za tym idzie rozliczona jako umowa leasingu finansowego.
7. wiadczenia pracownicze.
Ustalanie wysokoci przypadaj¹cych zobowi¹zañ z tytu³u wiadczeñ pracowniczych (odprawy
emerytalne, nagrody jubileuszowe, dokonywane jest w oparciu o zasady metodologiczne opracowane
przez firmê Price Waterhouse.
Ze wzglêdu na skutki finansowe jednorazowego rozliczenia tych zobowi¹zañ w uzgodnieniu
z Pierwszym Narodowym Funduszem przyjêto zasadê rozliczenia w okresie 5 lat. Do dnia
31.12.1999 r. wyliczona i zaktualizowana wysokoæ zobowi¹zañ z tytu³u wiadczeñ pracowniczych
zosta³a ujêta w ksiêgach w wysokoci 60 % kwoty nale¿nej.
8. Zakres informacji dodatkowej.
Sk³adniki poszczególnych pozycji sprawozdania finansowego wed³ug polskich zasad rachunkowoci
i MSR mog¹ ró¿niæ siê w istotnym stopniu.
Równie¿ zakres informacji dodatkowej i sprawozdania finansowego zgodnie z wymogami polskich
zasad rachunkowoci jest mniejszy od zakresu przewidzianego wymogami MSR.
SKONSOLIDOWANY BILANS
stan na dzieñ
1

Aktywa
I. Maj¹tek trwa³y
1. Wartoci niematerialne i prawne
2. Wartoæ firmy z konsolidacji
3. Rzeczowy maj¹tek trwa³y
4. Finansowy maj¹tek trwa³y, w tym:
- akcje i udzia³y w jednostkach objêtych konsolidacj¹ metod¹ praw w³asnoci
5. Nale¿noci d³ugoterminowe
II. Maj¹tek obrotowy
1. Zapasy
2. Nale¿noci krótkoterminowe
3. Akcje (udzia³y) w³asne do zbycia
4. Papiery wartociowe przeznaczone do obrotu
5. rodki pieniê¿ne
III. Rozliczenia miêdzyokresowe
1. Z tytu³u odroczonego podatku dochodowego
2. Pozosta³e rozliczenia miêdzyokresowe
A k t y w a, r a z e m
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Nota

31.12.1999
rok bie¿¹cy

31.12.1998
rok poprz.

2

3

4

1
2
3
4

104.061
1.014

115.652
1.530

102.259
788

113.450
672

78.415
36.693
33.821

65.145
33.067
28.059

3.385
4.516
1.914
1.806
108
184.390

674
3.345
1.413
1.334
79
182.210

5
6
7
8
9
10
11
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1

PASYWA
I. Kapita³ w³asny
1. Kapita³ akcyjny
2. Nale¿ne wp³aty na poczet kapita³u akcyjnego (wielkoæ ujemna)
3. Kapita³ zapasowy
4. Kapita³ rezerwowy z aktualizacji wyceny
5. Pozosta³e kapita³y rezerwowe
6. Ró¿nice kursowe z przeliczenia oddzia³ów (zak³adów) zagranicznych
7. Ró¿nice kursowe z konsolidacji
8. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubieg³ych
9. Zysk (strata) netto
II. Rezerwa kapita³owa z konsolidacji
III. Kapita³ w³asny akcjonariuszy (udzia³owców) mniejszociowych
IV. Rezerwy
1. Rezerwy na podatek dochodowy
2. Pozosta³e rezerwy
V. Zobowi¹zania
1. Zobowi¹zania d³ugoterminowe
2. Zobowi¹zania krótkoterminowe
VI. Rozliczenia miêdzyokresowe i przychody przysz³ych okresów
P a s y w a, r a z e m

2

3

4

12

146.243
12.300

133.818
12.300

13

121.428

110.468

12.515
4.059
6.777
5.093
4.870
223
18.938

11.050
6.270
7.783
6.092
5.876
216
26.425

18.938
3.280
184.390

26.425
1.822
182.210

146.243
6.000.000
24,38

133.818
6.000.000
22,30

14

15
16
17
18
19
20
21
22

Wartoæ ksiêgowa
Liczba akcji
Wartoæ ksiêgowa na jedn¹ akcjê (w z³)
Przewidywana liczba akcji
Rozwodniona wartoæ ksiêgowa na jedn¹ akcjê (w z³)

Zobowi¹zania pozabilansowe
Zobowi¹zania pozabilansowe
a) ³¹czna wartoæ udzielonych gwarancji i porêczeñ
- na rzecz jednostek zale¿nych
- na rzecz jednostek stowarzyszonych
- na rzecz jednostki dominuj¹cej
- na rzecz innych jednostek
b) pozosta³e zobowi¹zania pozabilansowe (z tytu³u)
- z tyt. spraw wytoczonych przeciwko Lentex S.A.
Zobowi¹zania pozabilansowe, razem

rok bie¿¹cy rok poprz.
583
2.550
2.000

583

550
1.406
138
1.268

583

3.956

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
za okres

01.01.31.12.99
rok bie¿¹cy
1

I. Przychody netto ze sprzeda¿y produktów, towarów i materia³ów
1. Przychody netto ze sprzeda¿y produktów
2. Przychody netto ze sprzeda¿y towarów i materia³ów
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materia³ów
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów
2. Wartoæ sprzedanych towarów i materia³ów
III. Zysk (strata) brutto na sprzeda¿y (I-II)
IV. Koszty sprzeda¿y
V. Koszty ogólnego zarz¹du
VI. Zysk (strata) na sprzeda¿y (III-IV-V)
VII. Pozosta³e przychody operacyjne
VIII. Pozosta³e koszty operacyjne

LENTEX SA

2

23
24
25

26
27

3

192.154
189.969
2.185
144.969
141.558
3.411
47.185
5.544
23.998
17.643
6.492
9.057

01.0131.12.98
rok poprz.
4

173.817
171.343
2.474
134.019
131.564
2.455
39.798
3.909
19.403
16.486
1.366
3.512
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2

IX. Zysk (strata) na dzia³alnoci operacyjnej (VI+VII-VIII)
X. Przychody z akcji i udzia³ów w innych jednostkach
XI. Przychody z pozosta³ego finansowego maj¹tku trwa³ego
XII. Pozosta³e przychody finansowe
XIII. Koszty finansowe
XIV. Zysk (strata) na dzia³alnoci gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII)
XV. Wynik zdarzeñ nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.)
1. Zyski nadzwyczajne
2. Straty nadzwyczajne
XVI. Odpis wartoci firmy z konsolidacji
XVII. Odpis rezerwy kapita³owej z konsolidacji
XVIII. Zysk (strata) brutto
XIX. Podatek dochodowy
XX. Pozosta³e obowi¹zkowe zmniejszenia zysku (zwiêkszenia straty)
XXI.Udzia³ w zyskach (stratach) jednostek objêtych konsolidacj¹ metod¹ praw w³asnoci
XXII. (Zysk) strata akcjonariuszy (udzia³owców) mniejszociowych
XXIII. Zysk (strata) netto

28
29
30
31

32
33

34
35

36

Zysk (strata) netto (za 12 miesiêcy)
rednia wa¿ona liczba akcji zwyk³ych
Zysk (strata) na jedn¹ akcjê zwyk³¹ (w z³)
rednia wa¿ona przewidywana liczba akcji zwyk³ych
Rozwodniony zysk (strata) na jedn¹ akcjê zwyk³¹ (w z³)

3

4

15.078

14.340

4.128
4.010
15.196
1
3
2

3.000
2.994
14.346
-37
9
46

2.284
17.481
5.880

570
14.879
4.222

914
12.515

393
11.050

12.515
6.000.000
2,08

11.050
6.000.000
1,84

ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE W£ASNYM
za okres

31.12.99
rok bie¿¹cy
1

I. Stan kapita³u w³asnego na pocz¹tek okresu (BO)
a) zmiany przyjêtych zasad (polityki) rachunkowoci
b) korekty b³êdów zasadniczych
I.a. Stan kapita³u w³asnego na pocz¹tek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych
1. Stan kapita³u akcyjnego na pocz¹tek okresu
1.1. Zmiany stanu kapita³u akcyjnego
a) zwiêkszenia (z tytu³u)
- emisji akcji
b) zmniejszenia (z tytu³u)
- umorzenia
1.2. Stan kapita³u akcyjnego na koniec okresu
2. Stan nale¿nych wp³at na poczet kapita³u akcyjnego na pocz¹tek okresu
2.1. Zmiana stanu nale¿nych wp³at na poczet kapita³u akcyjnego
a) zwiêkszenie
b) zmniejszenie
2.2. Stan nale¿nych wp³at na poczet kapita³u akcyjnego na koniec okresu
3. Stan kapita³u zapasowego na pocz¹tek okresu
3.1. Zmiany stanu kapita³u zapasowego
a) zwiêkszenie (z tytu³u)
- emisji akcji powy¿ej wartoci nominalnej
- z podzia³u zysku (ustawowo)
- z podzia³u zysku (ponad wymagan¹ ustawowo minimaln¹ wartoæ)
b) zmniejszenie (z tytu³u)
- pokrycia straty
3.2. Stan kapita³u zapasowego na koniec okresu
4. Stan kapita³u rezerwowego z aktualizacji wyceny na pocz¹tek okresu
4.1. Zmiany stanu kapita³u rezerwowego z aktualizacji wyceny
a) zwiêkszenie (z tytu³u)
b) zmniejszenia (z tytu³u)
- sprzeda¿y i likwidacji rodków trwa³ych
4.2. Stan kapita³u rezerwowego z aktualizacji wyceny na koniec okresu
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2

31.12.98
rok poprz.
3

133.818

133.830

12.300

12.300

12.300

12.300

110.468

96.997
13.471
13.471

10.960

1.320
12.151

121.428

110.468
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2

5. Stan pozosta³ych kapita³ów rezerwowych na pocz¹tek okresu
5.1. Zmiany stanu pozosta³ych kapita³ów rezerwowych
a) zwiêkszenie (z tytu³u)
b) zmniejszenie (z tytu³u)
5.2. Stan pozosta³ych kapita³ów rezerwowych na koniec okresu
6. Ró¿nice kursowe z przeliczenia oddzia³ów (zak³adów) zagranicznych
7. Ró¿nice kursowe z konsolidacji
8. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat ubieg³ych na pocz¹tek okresu
8.1. Stan niepodzielonego zysku z lat ubieg³ych na pocz¹tek okresu
- zmiany przyjêtych zasad (polityki) rachunkowoci
- korekty b³êdów zasadniczych
8.2. Stan niepodzielonego zysku z lat ubieg³ych, na pocz¹tek okresu, po uzgodnieniu do danych
porównywalnych
a) zwiêkszenie (z tytu³u)
- podzia³u zysku
b) zmniejszenie (z tytu³u)
8.3. Stan niepodzielonego zysku z lat ubieg³ych na koniec okresu
8.4. Stan niepokrytej straty z lat ubieg³ych na pocz¹tek okresu,
- zmiany przyjêtych zasad (polityki) rachunkowoci
- korekty b³êdów zasadniczych
8.5. Stan niepokrytej straty z lat ubieg³ych na pocz¹tek okresu, po uzgodnieniu do danych
porównywalnych
a) zwiêkszenie (z tytu³u)
- przeniesienia straty do pokrycia
b) zmniejszenie (z tytu³u)
8.6. Stan niepokrytej straty z lat ubieg³ych na koniec okresu
8.7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat ubieg³ych na koniec okresu
9. Wynik netto
a) zysk netto
b) strata netto
II. Stan kapita³u w³asnego na koniec okresu (BZ )

3

12.515
12.515

11.050
11.050

146.243

133.818

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEP£YWU RODKÓW PIENIÊ¯NYCH
za okres
1

A. Przep³ywy pieniê¿ne netto z dzia³alnoci operacyjnej (I+/-II) - metoda porednia *)
I. Zysk (strata) netto
II. Korekty razem
1. Zysk (strata) akcjonariuszy (udzia³owców) mniejszociowych
2. Udzia³ w (zyskach) stratach jednostek objêtych konsolidacj¹ metod¹ praw w³asnoci
3. Amortyzacja (w tym odpisy wartoci firmy z konsolidacji lub rezerwy kapita³owej z konsolidacji)
4. (Zyski) straty z tytu³u ró¿nic kursowych
5. Odsetki i dywidendy
6. (Zysk) strata z tytu³u dzia³alnoci inwestycyjnej
7. Zmiana stanu pozosta³ych rezerw
8. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat)
9. Podatek dochodowy zap³acony
10. Zmiana stanu zapasów
11. Zmiana stanu nale¿noci
12. Zmiana stanu zobowi¹zañ krótkoterminowych (z wyj¹tkiem po¿yczek i kredytów)
13. Zmiana stanu rozliczeñ miêdzyokresowych
14. Zmiana stanu przychodów przysz³ych okresów
15. Pozosta³e korekty
B. Przep³ywy pieniê¿ne netto z dzia³alnoci inwestycyjnej (I-II)
I. Wp³ywy z dzia³alnoci inwestycyjnej
1. Sprzeda¿ sk³adników wartoci niematerialnych i prawnych
2. Sprzeda¿ sk³adników rzeczowego maj¹tku trwa³ego
3. Sprzeda¿ sk³adników finansowego maj¹tku trwa³ego, w tym:

LENTEX SA

01.01.31.12.99
rok bie¿¹cy

01.0131.12.98
rok poprz.

2

3

14.945
12.515
2.430
-914

14.046
11.050
2.996
-393

11.522
41
1.001
-147
5.880
-7.398
-4.154
-6.060
884
1.069
359
-90
-13.279
1.046

-376
-707
1.821
4.222
-3.873
-5.919
-3.344
-85
409
-164
-117
-26.018
40.486

1.023

131
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1

- w jednostkach zale¿nych
- w jednostkach stowarzyszonych
- w jednostce dominuj¹cej
4. Sprzeda¿ papierów wartociowych przeznaczonych do obrotu
5. Sp³ata udzielonych po¿yczek d³ugoterminowych
6. Otrzymane dywidendy
7. Otrzymane odsetki
8 . Pozosta³e wp³ywy
II. Wydatki z tytu³u dzia³alnoci inwestycyjnej
1. Nabycie sk³adników wartoci niematerialnych i prawnych
2. Nabycie sk³adników rzeczowego maj¹tku trwa³ego
3. Nabycie sk³adników finansowego maj¹tku trwa³ego, w tym:
- w jednostkach zale¿nych
- w jednostkach stowarzyszonych
- w jednostce dominuj¹cej
4. Nabycie akcji (udzia³ów) w³asnych
5. Nabycie papierów wartociowych przeznaczonych do obrotu
6. Udzielone po¿yczki d³ugoterminowe
7. Dywidendy wyp³acone akcjonariuszom (udzia³owcom) mniejszociowym
8. Pozosta³e wydatki
C. Przep³ywy pieniê¿ne netto z dzia³alnoci finansowej (I-II)
I. Wp³ywy z dzia³alnoci finansowej
1. Zaci¹gniêcie d³ugoterminowych kredytów i po¿yczek
2. Emisja obligacji lub innych d³ugoterminowych d³u¿nych papierów wartociowych
3. Zaci¹gniêcie krótkoterminowych kredytów i po¿yczek
4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych d³u¿nych papierów wartociowych
5. Wp³ywy z emisji akcji (udzia³ów) w³asnych
6. Dop³aty do kapita³u
7. Pozosta³e wp³ywy
II. Wydatki z tytu³u dzia³alnoci finansowej
1. Sp³ata d³ugoterminowych kredytów i po¿yczek
2. Wykup obligacji lub innych d³ugoterminowych d³u¿nych papierów wartociowych
3. Sp³ata krótkoterminowych kredytów bankowych i po¿yczek
4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych d³u¿nych papierów wartociowych
5. Koszty emisji akcji w³asnych
6. Umorzenie akcji (udzia³ów) w³asnych
7. P³atnoci dywidend i innych wyp³at na rzecz w³acicieli
8. Wyp³aty z zysku dla osób zarz¹dzaj¹cych i nadzoruj¹cych
9. Wydatki na cele spo³ecznie-u¿yteczne
10. P³atnoci zobowi¹zañ z tytu³u umów leasingu finansowego
11. Zap³acone odsetki
12. Pozosta³e wydatki
D. Przep³ywy pieniê¿ne netto, razem (A+/-B+/-C)
E. Bilansowa zmiana stanu rodków pieniê¿nych
- w tym zmiana stanu rodków pieniê¿nych z tytu³u ró¿nic kursowych od walut obcych
F. rodki pieniê¿ne na pocz¹tek okresu
G. rodki pieniê¿ne na koniec okresu (F+/- D)

94

2

3

37.465
1
22
-14.325
-74
-9.153
-2.163
-2.016
-147

2.890
-66.504
-216
-25.870
-3.096
-3.096

-2.935

-37.322

-495
720

-2.807
376

720

-1.215

376
-3.183

-1.173

-155

-3.000

-42
1.171
1.171
3.345
4.516

-28
-14.779

18.124
3.345
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NOTY OBJANIAJ¥CE
Noty objaniaj¹ce do skonsolidowanego bilansu
Nota 1.
WARTOCI NIEMATERIALNE I PRAWNE
a) rozliczane w czasie koszty organizacji poniesione przy za³o¿eniu lub póniejszym rozszerzeniu
spó³ki akcyjnej
b) koszty prac rozwojowych
c) nabyta wartoæ firmy
d) nabyte koncesje, patenty, licencje i podobne wartoci
e) nabyte oprogramowanie komputerowe
f) nabyte prawa wieczystego u¿ytkowania gruntów
g) pozosta³e wartoci niematerialne i prawne
h) zaliczki na poczet wartoci niematerialnych i prawnych
Wartoci niematerialne i prawne razem
TABELA RUCHU WARTOCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH

a) wartoæ brutto
wartoci
niematerialnych
i prawnych na
pocz¹tek okresu
b) zwiêkszenia
(z tytu³u)
- zakup
c) zmniejszenia
(z tytu³u)
- sprzeda¿
d) wartoæ brutto
wartoci
niematerialnych
i prawnych na
koniec okresu
e) skumulowana
amortyzacja na
pocz¹tek okresu
f) amortyzacja za
okres (z tytu³u)
- sprzeda¿
g) skumulowana
amortyzacja
(umorzenie) na
koniec okresu
h) wartoæ netto
wartoci
niematerialnych
i prawnych na
koniec okresu

a) rozliczane
b) koszty prac
w czasie koszty rozwojowych
organizacji
poniesione przy
za³o¿eniu lub
póniejszym
rozszerzeniu
spó³ki akcyjnej
2.008

c) nabyta
wartoæ firmy

rok bie¿¹cy rok poprz.
920
1.321

94

202
6
1

1.014

1.530

(wg grup rodzajowych)

d) nabyte
e) nabyte
f) nabyte prawa
koncesje,
oprogramowanie wieczystego
patenty, licencje komputerowe
u¿ytkowania
i podobne
gruntów
wartoci

584

g) pozosta³e
wartoci
niematerialne
i prawne

h) zaliczki na
Wartoci
poczet wartoci niematerialne
i prawne
niematerialnych
razem
i prawnych

9

2.601

73

73

73

73

13

7

20

13

7

20

2.008

646

2.654

687

382

1

1.070

402

182

1

585

-13

-2

-15

1.089

551

0

1.640

919

95

0

1.014

Nota 2.

LENTEX SA

WARTOÆ FIRMY Z KONSOLIDACJI
a) wartoæ firmy z konsolidacji - jednostki zale¿ne
b) wartoæ firmy z konsolidacji - jednostki stowarzyszone
Wartoæ firmy z konsolidacji, razem

rok bie¿¹cy

rok poprz.

ZMIANA STANU WARTOCI FIRMY Z KONSOLIDACJI - JEDNOSTKI ZALE¯NE
a) wartoæ brutto na pocz¹tek okresu
b) zwiêkszenia (z tytu³u)
c) zmniejszenia (z tytu³u)
d) wartoæ brutto na koniec okresu
e) odpis wartoci firmy z konsolidacji na pocz¹tek okresu
f) odpis wartoci firmy z konsolidacji za okres (z tytu³u)
g) odpis wartoci firmy z konsolidacji na koniec okresu
h) wartoæ netto na koniec okresu

rok bie¿¹cy

rok poprz.
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ZMIANA STANU WARTOCI FIRMY Z KONSOLIDACJI - JEDNOSTKI
STOWARZYSZONE
a) wartoæ brutto na pocz¹tek okresu
b) zwiêkszenia (z tytu³u)
c) zmniejszenia (z tytu³u)
d) wartoæ brutto na koniec okresu
e) odpis wartoci firmy z konsolidacji na pocz¹tek okresu
f) odpis wartoci firmy z konsolidacji za okres (z tytu³u)
g) odpis wartoci firmy z konsolidacji na koniec okresu
h) wartoæ netto na koniec okresu

rok bie¿¹cy

rok poprz.

Nota 3.
RZECZOWY MAJ¥TEK TRWA£Y
a) rodki trwa³e, w tym:
- grunty w³asne
- budynki i budowle
- urz¹dzenia techniczne i maszyny
- rodki transportu
- pozosta³e rodki trwa³e
b) inwestycje rozpoczête
c) zaliczki na poczet inwestycji
Rzeczowy maj¹tek trwa³y, razem

rok bie¿¹cy rok poprz.
101.953
90.202
17
17
53.696
55.505
46.621
32.473
720
980
899
1.227
234
23.248
72
102.259
113.450

TABELA RUCHU RODKÓW TRWA£YCH
- grunty w³asne
- budynki
i budowle
a) wartoæ brutto
rodków trwa³ych na
pocz¹tek okresu
b) zwiêkszenia
(z tytu³u)
- zakup
- przyj. z inwest.
- inne
c) zmniejszenia
(z tytu³u)
- sprzeda¿
- likwidacja
- obni¿enie wartoci
maj. socjalnego
d) wartoæ brutto
rodków trwa³ych
na koniec okresu
e) skumulowana
amortyzacja
(umorzenie) na
pocz¹tek okresu
f) amortyzacja za okres
(z tytu³u)
- sprzed. likwid.
g) skumulowana
amortyzacja
(umorzenie) na
koniec okresu
h) wartoæ netto
rodków trwa³ych
na koniec okresu

96

17

83.972

- urz¹dzenia
techniczne
i maszyny
151.064

3.672

- rodki
transportu

- pozosta³e
rodki trwa³e

4.971

3.198

243.222

24.740

1

226

28.639

1.464

12
24.563

1
454
73

197
24
5

2.218
3.188

155
2.761

48

30

220
26.113
5
2.373
6.027

2.668

328
2.433

9
39

30

136
84.456

173.043

4.924

3.394

136
265.834

28.468

118.590

3.992

1.972

153.022

2.414

10.438

260

551

13.663

742
-864

-2.457
-149

-48

-28

-1.791
-1.013

30.760

126.422

4.204

2.495

163.881

53.696

46.621

720

899

101.953

520

17

17

rodki trwa³e,
razem

3.005
2.502
384
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RODKI TRWA£E BILANSOWE (STRUKTURA W£ASNOCIOWA)
a) w³asne
b) u¿ywane na podstawie umowy najmu, dzier¿awy lub innej umowy o podobnym charakterze, w tym:
rodki trwa³e bilansowe razem

rok bie¿¹cy rok poprz.
101.953
90.202

RODKI TRWA£E POZABILANSOWE
u¿ywane na podstawie umowy najmu, dzier¿awy lub innej umowy o podobnym charakterze, w tym:
- wartoæ gruntów u¿ytkowanych wieczycie
- przezn. do likwidacji
- dzier¿awione
- leasing
rodki trwa³e pozabilansowe, razem

rok bie¿¹cy rok poprz.
2.884
1.924
2.243
2.590
827
133
4.833

101.953

90.202

Nota 4.
FINANSOWY MAJ¥TEK TRWA£Y
a) akcje (udzia³y) w³asne
b) akcje i udzia³y w jednostkach objêtych konsolidacj¹ metod¹ praw w³asnoci:
- w jednostkach zale¿nych
- w jednostkach stowarzyszonych
c) pozosta³e akcje i udzia³y, w tym:
- w jednostkach zale¿nych nie objêtych konsolidacj¹
- w jednostkach stowarzyszonych nie objêtych konsolidacj¹
- w pozosta³ych jednostkach
d) udzielone po¿yczki d³ugoterminowe, w tym:
- jednostkom zale¿nym, nie objêtym konsolidacj¹
- jednostkom stowarzyszonym
e) pozosta³e papiery wartociowe, w tym:
- jednostek zale¿nych nie objêtych konsolidacj¹
- jednostek stowarzyszonych
f) inne prawa maj¹tkowe (wg rodzaju)
g) pozosta³e sk³adniki finansowego maj¹tku trwa³ego
Finansowy maj¹tek trwa³y, razem

rok bie¿¹cy

rok poprz.

788
190
571
27

672
175
465

788

672

ZMIANA STANU FINANSOWEGO MAJ¥TKU TRWA£EGO (Z PODZIA£EM WG GRUP RODZAJOWYCH)
a) akcje i udzia³y, w tym:
b) udzielone po¿yczki d³ugoterminowe, w tym:
- w jednostkach - w jednostkach - w pozosta³ych
- jednostkom
- jednostkom
zale¿nych
stowarzyszonych
jednostkach
zale¿nym
stowarzyszonym
a) stan na pocz¹tek
672
175
465
32
okresu
b) zwiêkszenia
167
15
152
(z tytu³u)
-zakup
147
147
5
5
15
15
c) zmniejszenia
51
46
5
(z tytu³u)
-inne
5
5
-korekty wart.
46
46
udzia³.
-d³ugoterm. pap.
wart.
d) stan na koniec
okresu
Finansowy
788
190
571
27
maj¹tek trwa³y,
razem

LENTEX SA

- jednostce
dominuj¹cej

97

Rozdzia³ IV - Sprawozdania finansowe

Prospekt Emisyjny

ZMIANA STANU FINANSOWEGO MAJ¥TKU TRWA£EGO (Z PODZIA£EM WG GRUP RODZAJOWYCH) cd.
c) pozosta³e papiery wartociowe, w tym:
- jednostek
zale¿nych

- jednostek
stowarzyszonych

e) pozosta³e
sk³adniki
finansowego
maj¹tku trwa³ego

d) inne prawa maj¹tkowe (wg rodzaju)
- jednostki
dominuj¹cej

-

-

-

Finansowy
maj¹tek
trwa³y, razem

a) stan na pocz¹tek
okresu
b) zwiêkszenia
(z tytu³u)
-

672
167

c) zmniejszenia
(z tytu³u)
-

51

d) stan na koniec
okresu
Finansowy
maj¹tek trwa³y,
razem

788

AKCJE (UDZIA£Y) W JEDNOSTKACH ZALE¯NYCH I STOWARZYSZONYCH (LOKATY)
Lp.
a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
k
nazwa jednostki
siedziba
przedmiot
charakter zastosowana data objêcia wartoæ akcji/ odpisy
wartoæ
procent
udzia³
(ze wskazaniem
przedsiêbiorstwa
powi¹zania
metoda kontroli / data udzia³ów wg aktualizuj¹ce bilansowa posiadaneg w ogólnej
formy prawnej)
kapita³owego konsolidacji od której ceny nabycia wartoæ akcji/
kapita³u liczbie g³osów
wywierany
(razem) udzia³ów akcyjnego/ na walnym
jest znaczny
zak³adoweg zgromadzeniu
wp³yw

1 Tkaniny Tech. S.A.

Pabianice

2 Hungaria Lentex

Wêgry

3 Wspólne
Ukraina
Ukraiñsko-Polskie
P-stwo Lentex-Ukraina
4 Feax Lentex Sp. z o.o. Bystrzyca K³odzka
5 Wspólny System
Dystrybucji Sp. z o.o.

Wroc³aw

6 Lentex Slovensko
Sp. z o.o.

S³owacja

Produkcja gazy opatr., tkanin zale¿na
bawe³., poliamidowych,
polipropylenowych,
poliestrowych, z rowingu
szklanego
sprzeda¿ wyrobów, prace
zale¿na
marketingowe, badanie rynku
produkcja przêdzy lnianej, stowarzyszona
konfekcji, eksport, import

pe³na
-

dzia³alnoæ wytwórcza, stowarzyszona
us³ugowa, handlowa,
budowlana
produkcja, handel i serwis stowarzyszona
w zakresie wyrobów
pod³ogowych i innych
artyku³ów wypoza¿enia
wnêtrz
handel hurtowy i detalicznych stowarzyszona
oraz porednictwo handlowe

-

01.10.98

5.111

-

5.111

59,82%

59,82%

26.09.96

272

01.01.93

102

81

191

100,00%

100,00%

-

102

50%

50%

16.12.97

363

-13

350

49,00%

49,00%

-

30.10.98

105

-34

71

33,33%

33,33%

-

16.03.99

48

-

48

49,00%

49,00%

l
wskazanie
innej
ni¿ okrelona
pod
lit. j) lub k),
podstawy
dominacji

AKCJE (UDZIA£Y) W JEDNOSTKACH ZALE¯NYCH I STOWARZYSZONYCH (LOKATY) - cd.
Lp.
a
m
n
o
p
r
s
t
nazwa
kapita³ w³asny jednostki w tym:
zobowi¹zania jednostki, nale¿noci jednostki,
aktywa przychody nieop³acona otrzymane lub
jednostki
w tym:
w tym:
jednostki
ze
przez emitenta
nale¿ne
sprzeda¿y
wartoæ
dywidendy/
kapita³ nale¿ne wp³aty kapita³ pozosta³y kapita³ w³asny, w tym:
- d³ugo- d³ugo- razem
akcji/udzia³ów udzia³y
akcyjny/ na poczet zapasowy
rminowe
rminowe
w
zyskach
za
zak³adowy kapita³u
niepodzielony zysk (strata)
ostatni rok
(wielkoæ
zysk
netto
obrotowy
ujemna)
(niepokryta
strata) z lat
ubieg³ych

AKCJE / UDZIA£Y W POZOSTA£YCH JEDNOSTKACH (LOKATY)
L.p.

a
Nazwa (firma) jednostki,
ze wskazaniem formy prawnej

b
Siedziba

c
Przedmiot
przedsiêbiorstwa

d
Wartoæ
bilansowa akcji /
udzia³ów

e
% posiadanego
kapita³u
akcyjnego /
zak³adowego

f
g
Udzia³ w ogólnej Nieop³acona przez
liczbie g³osów na emitenta wartoæ
walnym
akcji (udzia³ów)
zgromadzeniu

h
Otrzymane lub
nale¿ne
dywidendy za
ostatni rok
obrotowy

1
2
3
4
5
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UDZIELONE PO¯YCZKI D£UGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)
a) w walucie polskiej
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na z³)
b1. jednostka/waluta .............../................
tys. z³
b2. jednostka/waluta .............../...............
tys. z³
b3. jednostka/waluta .............../................
tys. z³
......
b4. pozosta³e waluty w tys. z³
Udzielone po¿yczki d³ugoterminowe, razem

rok bie¿¹cy

rok poprz.

D£UGOTERMINOWE PAPIERY WARTOCIOWE, UDZIA£Y I INNE PRAWA
MAJ¥TKOWE (STRUKTURA WALUTOWA)
a) w walucie polskiej
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na z³)
b1. jednostka/waluta .............../................
tys. z³
b2. jednostka/waluta .............../...............
tys. z³
b3. jednostka/waluta .............../................
tys. z³
......
b4. pozosta³e waluty w tys. z³
D³ugoterminowe papiery wartociowe oraz udzia³y i inne prawa maj¹tkowe, razem

rok bie¿¹cy

rok poprz.

D£UGOTERMINOWE PAPIERY WARTOCIOWE, UDZIA£Y I INNE PRAWA
MAJ¥TKOWE (WG ZBYWALNOCI)

rok bie¿¹cy

rok poprz.

2

3

1

A. Z nieograniczon¹ zbywalnoci¹, notowane na gie³dach (wartoæ bilansowa)
a) akcje (wartoæ bilansowa):
- korekty aktualizuj¹ce wartoæ (saldo)
- wartoæ wed³ug cen nabycia
b) obligacje (wartoæ bilansowa):
- korekty aktualizuj¹ce wartoæ (saldo)
- wartoæ wed³ug cen nabycia
c) inne - wg grup rodzajowych (wartoæ bilansowa):
c1 ...
- korekty aktualizuj¹ce wartoæ (saldo)
- wartoæ wed³ug cen nabycia
...
B. Z nieograniczon¹ zbywalnoci¹, znajduj¹ce siê w regulowanym obrocie pozagie³dowym (wartoæ
bilansowa)
a) akcje (wartoæ bilansowa):
- korekty aktualizuj¹ce wartoæ (saldo)
- wartoæ wed³ug cen nabycia
b) obligacje (wartoæ bilansowa):
- korekty aktualizuj¹ce wartoæ (saldo)
- wartoæ wed³ug cen nabycia
c) inne - wg grup rodzajowych (wartoæ bilansowa):
c1 ...
- korekty aktualizuj¹ce wartoæ (saldo)
- wartoæ wed³ug cen nabycia
...
C. Z nieograniczon¹ zbywalnoci¹, nie notowane na gie³dach i nie znajduj¹ce siê w regulowanym
obrocie pozagie³dowym (wartoæ bilansowa)
a) akcje (wartoæ bilansowa):
- korekty aktualizuj¹ce wartoæ (saldo)
- wartoæ wed³ug cen nabycia
b) obligacje (wartoæ bilansowa):

LENTEX SA
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1

2

3

rok bie¿¹cy

rok poprz.

NALE¯NOCI D£UGOTERMINOWE
a) nale¿noci d³ugoterminowe z tytu³u dostaw, robót i us³ug, w tym:
- od jednostek zale¿nych
- od jednostek stowarzyszonych
- od jednostki dominuj¹cej
b) pozosta³e nale¿noci d³ugoterminowe, w tym:
- od jednostek zale¿nych
- od jednostek stowarzyszonych
- od jednostki dominuj¹cej
Nale¿noci d³ugoterminowe netto
c) rezerwy na nale¿noci (wielkoæ dodatnia)
Nale¿noci d³ugoterminowe brutto

rok bie¿¹cy

rok poprz.

ZMIANA STANU NALE¯NOCI D£UGOTERMINOWYCH
a) stan na pocz¹tek okresu
b) zwiêkszenia (z tytu³u)
c) zmniejszenia (z tytu³u)
Stan nale¿noci d³ugoterminowych na koniec okresu

rok bie¿¹cy

rok poprz.

- korekty aktualizuj¹ce wartoæ (saldo)
- wartoæ wed³ug cen nabycia
c) inne - wg grup rodzajowych (wartoæ bilansowa):
c1 ...
- korekty aktualizuj¹ce wartoæ (saldo)
- wartoæ wed³ug cen nabycia
...
D. Z ograniczon¹ zbywalnoci¹ (wartoæ bilansowa)
a) akcje i udzia³y (wartoæ bilansowa):
- korekty aktualizuj¹ce wartoæ (saldo)
- wartoæ wed³ug cen nabycia
b) obligacje (wartoæ bilansowa):
- korekty aktualizuj¹ce wartoæ (saldo)
- wartoæ wed³ug cen nabycia
c) inne - wg grup rodzajowych (wartoæ bilansowa):
c1 ...
- korekty aktualizuj¹ce wartoæ (saldo)
- wartoæ wed³ug cen nabycia
...
Wartoæ wed³ug cen nabycia, razem
Korekty aktualizuj¹ce wartoæ (saldo), razem
Wartoæ bilansowa, razem
INNE SK£ADNIKI FINANSOWEGO MAJ¥TKU TRWA£EGO (STRUKTURA WALUTOWA)
a) w walucie polskiej
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na z³)
b1. jednostka/waluta .............../................
tys. z³
b2. jednostka/waluta .............../...............
tys. z³
b3. jednostka/waluta .............../................
tys. z³
......
b4. pozosta³e waluty w tys. z³
Inne sk³adniki finansowego maj¹tku trwa³ego, razem

Nota 5.
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ZMIANA STANU REZERW NA NALE¯NOCI D£UGOTERMINOWE
a) stan na pocz¹tek okresu
b) zwiêkszenia (z tytu³u)
c) wykorzystanie (z tytu³u)
d) rozwi¹zanie z (tytu³u)
Stan rezerw na nale¿noci d³ugoterminowe na koniec okresu

rok bie¿¹cy

rok poprz.

NALE¯NOCI D£UGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)
a) w walucie polskiej
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na z³)
b1. jednostka/waluta .............../................
tys. z³
b2. jednostka/waluta .............../...............
tys. z³
b3. jednostka/waluta .............../................
tys. z³
b4. pozosta³e waluty w tys. z³
Nale¿noci d³ugoterminowe, razem

rok bie¿¹cy

rok poprz.

Nota 6.
ZAPASY
a) materia³y
b) pó³produkty i produkty w toku
c) produkty gotowe
d) towary
e) zaliczki na poczet dostaw
Zapasy, razem

rok bie¿¹cy rok poprz.
12.676
12.508
474
828
23.162
19.309
247
55
134
367
36.693
33.067

Nota 7.

LENTEX SA

NALE¯NOCI KRÓTKOTERMINOWE
a) nale¿noci z tytu³u dostaw, robót i us³ug, w tym:
- od jednostek zale¿nych
- od jednostek stowarzyszonych
- od jednostki dominuj¹cej
b) pozosta³e nale¿noci od jednostek zale¿nych
c) pozosta³e nale¿noci od jednostek stowarzyszonych
d) pozosta³e nale¿noci od jednostki dominuj¹cej
e) nale¿noci z tytu³u podatków, dotacji i ubezpieczeñ spo³ecznych
f) nale¿noci z tytu³u dywidend i innych udzia³ów w zyskach
g) pozosta³e nale¿noci
h) nale¿noci dochodzone na drodze s¹dowej, nie objête rezerw¹
Nale¿noci krótkoterminowe netto
i) rezerwy na nale¿noci (wielkoæ dodatnia)
Nale¿noci krótkoterminowe brutto

rok bie¿¹cy rok poprz.
29.259
23.701

ZMIANA STANU REZERW NA NALE¯NOCI KRÓTKOTERMINOWE
a) stan na pocz¹tek okresu
b) zwiêkszenia (z tytu³u)
- utworzone
c) wykorzystanie (z tytu³u)
d) rozwi¹zanie z (tytu³u)
- zap³ata
- umorzenie
Stan rezerw na nale¿noci krótkoterminowe na koniec okresu

rok bie¿¹cy rok poprz.
4.148
2.386
5.117
3.045
5.117
3.045

164

2.023

1.667

2.539

2.603
88
28.059
4.148
32.207

33.821
6.338
40.159

2.927
2.601
326
6.338

1.283
1.080
203
4.148
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NALE¯NOCI KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)
a) w walucie polskiej
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na z³)
b1. jednostka/waluta ......tys...../.....USD......
tys. z³
b2. jednostka/waluta .......tys..../......DEM....
tys. z³
b3. jednostka/waluta ......tys..../....FRF........
tys. z³
......tys NLG
b4. pozosta³e waluty w tys. z³
Nale¿noci krótkoterminowe, razem

rok bie¿¹cy rok poprz.
29.040
21.608
4.781
6.451
772
1.238
3.207
4.992
579
522
1.233
1.198
6
4
176
133
341
257
33.821
28.059

NALE¯NOCI Z TYTU£U DOSTAW, ROBÓT I US£UG (BRUTTO) - O POZOSTA£YM OD
DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SP£ATY:
a) do 1 miesi¹ca
b) powy¿ej 1 miesi¹ca do 3 miesiêcy
c) powy¿ej 3 miesiêcy do 6 miesiêcy
d) powy¿ej 6 miesiêcy do 1 roku
e) powy¿ej 1 roku
f) nale¿noci przeterminowane
Nale¿noci z tytu³u dostaw, robót i us³ug, razem (brutto)
g) rezerwa na nale¿noci z tytu³u dostaw robót i us³ug (wielkoæ ujemna)
Nale¿noci z tytu³u dostaw, robót i us³ug, razem (netto)

rok bie¿¹cy

rok poprz.

18.872
4.728
168

13.032
5.765
45

11.784
35.552
-6.293
29.259

8.875
27.717
-4.016
23.701

NALE¯NOCI Z TYTU£U DOSTAW, ROBÓT I US£UG, PRZETERMINOWANE (BRUTTO) - rok bie¿¹cy rok poprz.
Z PODZIA£EM NA NALE¯NOCI NIE SP£ACONE W OKRESIE:
a) do 1 miesi¹ca
4.385
2.929
b) powy¿ej 1 miesi¹ca do 3 miesiêcy
2.800
2.073
c) powy¿ej 3 miesiêcy do 6 miesiêcy
1.118
1.603
d) powy¿ej 6 miesiêcy do 1 roku
740
1.056
e) powy¿ej 1 roku
2.741
1.214
Nale¿noci z tytu³u dostaw, robót i us³ug, przeterminowane, razem (brutto)
11.784
8.875
f) rezerwa na nale¿noci z tytu³u dostaw robót i us³ug, przeterminowane (wielkoæ ujemna)
-6.293
-4.016
Nale¿noci z tytu³u dostaw, robót i us³ug, przeterminowane, razem (netto)
5.491
4.859

Nota 8.
AKCJE/UDZIA£Y W£ASNE DO ZBYCIA
Liczba
Wartoæ wg cen nabycia

Wartoæ bilansowa

Cel nabycia

AKCJE/UDZIA£Y EMITENTA BÊD¥CE W£ASNOCI¥ JEDNOSTEK ZALE¯NYCH
Nazwa (firma) jednostki, siedziba
Liczba
Wartoæ wg ceny nabycia

Przeznaczenie

Wartoæ bilansowa

Nota 9.
PAPIERY WARTOCIOWE PRZEZNACZONE DO OBROTU, UDZIA£Y I INNE PRAWA
MAJ¥TKOWE
a) udzia³y i akcje, w tym:
- w jednostkach zale¿nych
- w jednostkach stowarzyszonych
- w jednostce dominuj¹cej
b) pozosta³e papiery wartociowe, w tym:
- jednostek zale¿nych
- jednostek stowarzyszonych
- jednostki dominuj¹cej
c) inne prawa maj¹tkowe (wg rodzaju)
Papiery wartociowe przeznaczone do obrotu oraz udzia³y i inne prawa maj¹tkowe, razem
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PAPIERY WARTOCIOWE PRZEZNACZONE DO OBROTU, UDZIA£Y I INNE PRAWA
MAJ¥TKOWE (STRUKTURA WALUTOWA)
a) w walucie polskiej
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na z³)
b1. jednostka/waluta .............../................
tys. z³
b2. jednostka/waluta .............../...............
tys. z³
b3. jednostka/waluta .............../................
tys. z³
......
b4. pozosta³e waluty w tys. z³
Papiery wartociowe przeznaczone do obrotu oraz udzia³y i inne prawa maj¹tkowe, razem

rok bie¿¹cy

PAPIERY WARTOCIOWE PRZEZNACZONE DO OBROTU, UDZIA£Y I INNE PRAWA
MAJ¥TKOWE (WG ZBYWALNOCI)
A. Z nieograniczon¹ zbywalnoci¹, notowane na gie³dach (wartoæ bilansowa)
a) akcje (wartoæ bilansowa):
- wartoæ rynkowa
- wartoæ wed³ug cen nabycia
b) obligacje (wartoæ bilansowa):
- wartoæ rynkowa
- wartoæ wed³ug cen nabycia
c) inne - wg grup rodzajowych (wartoæ bilansowa):
c1 ...
- oszacowana wartoæ rynkowa
- wartoæ wed³ug cen nabycia
...
B. Z nieograniczon¹ zbywalnoci¹, znajduj¹ce siê w regulowanym obrocie pozagie³dowym (wartoæ
bilansowa)
a) akcje (wartoæ bilansowa):
- wartoæ rynkowa
- wartoæ wed³ug cen nabycia
b) obligacje (wartoæ bilansowa):
- wartoæ rynkowa
- wartoæ wed³ug cen nabycia
c) inne - wg grup rodzajowych (wartoæ bilansowa):
c1 ...
- oszacowana wartoæ rynkowa
- wartoæ wed³ug cen nabycia
...
C. Z nieograniczon¹ zbywalnoci¹, nie notowane na gie³dach i nie znajduj¹ce siê w regulowanym
obrocie pozagie³dowym (wartoæ bilansowa)
a) akcje (wartoæ bilansowa):
- wartoæ rynkowa
- wartoæ wed³ug cen nabycia
b) obligacje (wartoæ bilansowa):
- wartoæ rynkowa
- wartoæ wed³ug cen nabycia
c) inne - wg grup rodzajowych (wartoæ bilansowa):
c1 ...
- oszacowana wartoæ rynkowa
- wartoæ wed³ug cen nabycia
D. Z ograniczon¹ zbywalnoci¹ (wartoæ bilansowa)
a) akcje i udzia³y (wartoæ bilansowa):
- oszacowana wartoæ rynkowa
- wartoæ wed³ug cen nabycia
b) obligacje (wartoæ bilansowa):
- oszacowana wartoæ rynkowa
- wartoæ wed³ug cen nabycia
c) inne - wg grup rodzajowych (wartoæ bilansowa):
c1 ...
- oszacowana wartoæ rynkowa
- wartoæ wed³ug cen nabycia
Wartoæ wed³ug cen nabycia, razem
Korekty aktualizuj¹ce wartoæ (saldo), razem
Wartoæ rynkowa / oszacowana wartoæ rynkowa, razem
Wartoæ bilansowa, razem

rok bie¿¹cy

rok poprz.

3.385

674

3.385

674

131
131
199

rok poprz.
377
377
377
952

2.957
2.957
2.924
297
297
297
700

297
297
297
700

3.823
438
3.385
3.385

1.652
978
674
674
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Nota 10.
RODKI PIENIÊ¯NE
a) rodki pieniê¿ne w kasie
b) rodki pieniê¿ne na rachunkach bankowych
c) inne rodki pieniê¿ne
rodki pieniê¿ne, razem

rok bie¿¹cy rok poprz.
142
111
4.372
3.234
2
4.516
3.345

RODKI PIENIÊ¯NE (STRUKTURA WALUTOWA)
a) w walucie polskiej
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na z³)
b1. jednostka/waluta .....ty...../.....USD...........
tys. z³
b2. jednostka/waluta ....ty......./...DEM.......
tys. z³
b3. jednostka/waluta .ty....../..FRF.........
tys. z³
b4. pozosta³e waluty w tys. z³
rodki pieniê¿ne, razem

rok bie¿¹cy rok poprz.
2.848
2.261
1.668
1.084
212
180
882
632
369
87
786
182
432
270
4.516

3.345

Nota 11.
ZMIANA STANU ROZLICZEÑ MIÊDZYOKRESOWYCH Z TYTU£U ODROCZONEGO
PODATKU DOCHODOWEGO
Stan rozliczeñ miêdzyokresowych z tytu³u odroczonego podatku dochodowego na pocz¹tek okresu
a) zwiêkszenia (z tytu³u)
- utw. rezer. RMO bierne
utworz. rezerwy na nale¿n. przeter. powy¿ej 180 dni
utworz. rezerwy na obni¿enie wart. pap. wart.
b) zmniejszenia (z tytu³u)
- rozwi¹z. rezerwy na RMO bierne
- rozwi¹z. rezerwy na nale¿. przeterm. pow. 180 dni z 97 r.
Stan rozliczeñ miêdzyokresowych z tytu³u odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu

rok bie¿¹cy

rok poprz.

POZOSTA£E ROZLICZENIA MIÊDZYOKRESOWE
a) czynne rozliczenia miêdzyokresowe kosztów, w tym:
- koszty przysz³ych okresów
b) inne rozliczenia miêdzyokresowe, w tym:
Rozliczenia miêdzyokresowe, razem

rok bie¿¹cy rok poprz.
49
79
27
79
22
59
59
108
79

1.334
1.815
1.165
568
82
1.343
984
165
194
1.806

609
1.184
366
624
194
459
308
151
1.334

Wartoæ nominalna jednej akcji = 2,05 z³

KAPITA£ AKCYJNY
Seria/ emisja

Rodzaj akcji

Rodzaj
uprzywilejowania

A
B

na okaziciela
na okaziciela

zwyk³e
zwyk³e

Liczba akcji

4.500.000
1.500.000

Wartoæ serii/emisji
wg wartoci
nominalnej

Sposób pokrycia
kapita³u

6.225
3.075

Data rejestracji

Prawo do
dywidendy (od daty)

95/09/01
96/02/20

95/09/01
97/01/01

6.000.000

Liczba akcji razem
Kapita³ akcyjny razem

12.300

W okresie sprawozdawczym nie zasz³y zmiany w kapitale akcyjnym Spó³ki.
Stan na 31.12.1999 r.:
I NFI posiada
Skarb Pañstwa
Pozostali
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27,39 % akcji Spó³ki
18,75 % akcji Spó³ki
53,86 % akcji Spó³ki
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Rozdzia³ IV - Sprawozdania finansowe

Nota 13.
KAPITA£ ZAPASOWY
a) ze sprzeda¿y akcji powy¿ej ich wartoci nominalnej
b) utworzony ustawowo
c) utworzony zgodnie ze statutem / umow¹, ponad wymagan¹ ustawowo (minimaln¹) wartoæ
d) z dop³at akcjonariuszy / wspólników
e) inny
Kapita³ zapasowy, razem

rok bie¿¹cy rok poprz.
29.175
29.175
47.702
47.702
42.382
31.422
2.169
121.428

2.169
110.468

Nota 14.
POZOSTA£E KAPITA£Y REZERWOWE (WED£UG CELU PRZEZNACZENIA)
Pozosta³e kapita³y rezerwowe, razem

rok bie¿¹cy

rok poprz.

rok bie¿¹cy

rok poprz.

Nota 15.
NIEPODZIELONY ZYSK LUB NIEPOKRYTA STRATA Z LAT UBIEG£YCH
a) niepodzielony zysk (wartoæ dodatnia)
b) niepokryta strata (wartoæ ujemna)
Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubieg³ych

Nota 16.
REZERWA KAPITA£OWA Z KONSOLIDACJI
a) rezerwa kapita³owa z konsolidacji - jednostki zale¿ne
b) rezerwa kapita³owa z konsolidacji - jednostki stowarzyszone
Rezerwa kapita³owa z konsolidacji, razem

rok bie¿¹cy rok poprz.
4.059
6.270

ZMIANA STANU REZERWY KAPITA£OWEJ Z KONSOLIDACJI - JEDNOSTKI ZALE¯NE
a) wartoæ brutto na pocz¹tek okresu
b) zwiêkszenia (z tytu³u)
c) zmniejszenia (z tytu³u)
-odpisy
d) wartoæ brutto na koniec okresu
e) odpis rezerwy kapita³owej z konsolidacji na pocz¹tek okresu
f) odpis rezerwy kapita³owej z konsolidacji za okres (z tytu³u)
g) odpis rezerwy kapita³owej z konsolidacji na koniec okresu
h) wartoæ netto na koniec okresu

rok bie¿¹cy rok poprz.
6.840
6.840
73
570
570
6.913
570
2.284
2.854
4.059
6.270

ZMIANA STANU REZERWY KAPITA£OWEJ Z KONSOLIDACJI - JEDNOSTKI
STOWARZYSZONE
a) wartoæ brutto na pocz¹tek okresu
b) zwiêkszenia (z tytu³u)
c) zmniejszenia (z tytu³u)
d) wartoæ brutto na koniec okresu
e) odpis rezerwy kapita³owej z konsolidacji na pocz¹tek okresu
f) odpis rezerwy kapita³owej z konsolidacji za okres (z tytu³u)
g) odpis rezerwy kapita³owej z konsolidacji na koniec okresu
h) wartoæ netto na koniec okresu

rok bie¿¹cy

rok poprz.

rok bie¿¹cy

rok poprz.

4.059

6.270

Nota 17.
ZMIANA STANU KAPITA£U W£ASNEGO AKCJONARIUSZY (UDZIA£OWCÓW)
MNIEJSZOCIOWYCH
a) stan na pocz¹tek okresu
b) zwiêkszenia (z tytu³u)
c) zmniejszenia (z tytu³u)
-straty netto
d) stan na koniec okresu

LENTEX SA

8.176
393
393
7.783
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Nota 18.
ZMIANA STANU REZERW NA PODATEK DOCHODOWY
Stan rezerw na podatek dochodowy na pocz¹tek okresu
a) zwiêkszenia (z tytu³u)
- utworz. rezer. na ulgê inwest.
- utworz. rezer. na odsetki od po¿yczek i wk³adów terminowych
b) zmniejszenia (z tytu³u)
- rozw. rez. z tyt. ulgi inwest.
- rozw. rez. na wycenê wk³adów terminowych
- rozw. rezerwy z innych tytu³ów
Stan rezerw na podatek dochodowy na koniec okresu

rok bie¿¹cy rok poprz.
5.876
6.165
799
1.139
600
1.105
199
34
1.805
1.771
34
4.870

1.428
1.424
2
2
5.876

Nota 19.
POZOSTA£E REZERWY (WG TYTU£ÓW):
- inne
- inne sprawy wtocz. przeciw Lentex
- rezerwa na rekompensaty dla zwolnionych pracowników
- inne sprawy dochodz na drodze s¹dowej
Pozosta³e rezerwy, razem

rok bie¿¹cy rok poprz.
15
59
69
208
88
223
216

ZMIANA STANU POZOSTA£YCH REZERW (Z WY£¥CZENIEM REZERW NA NALE¯NOCI)
Wyszczególnienie
Wartoæ
a) stan pozosta³ych rezerw na pocz¹tek okresu
b) zwiêkszenia (z tytu³u)
- odsetki naliczone od zob.
- na rekompensaty dla zwolnionych
c) wykorzystanie (z tytu³u)
- sprawy wytoczone przeciwko Lentex
c) rozwi¹zanie (z tytu³u)
- na nale¿n. dochodzone na drodze s¹dowej
- sprawy wytoczone przeciwko Lentex
- rezerwy na odsetki od zobowi¹zañ
d) stan pozosta³ych rezerw na koniec okresu

-

216
223
15
208
21
21
195
88
48
59
223

Pozosta³e
rezerwy,
razem
216
223
15
208
21
21
195
88
48
59
223

Nota 20.

106

ZOBOWI¥ZANIA D£UGOTERMINOWE
a) d³ugoterminowe kredyty bankowe, w tym:
- od jednostki dominuj¹cej
b) d³ugoterminowe po¿yczki, w tym:
- od jednostek zale¿nych
- od jednostek stowarzyszonych
- od jednostki dominuj¹cej
c) zobowi¹zania z tytu³u wyemitowanych d³ugoterminowych d³u¿nych papierów wartociowych
d) zobowi¹zania z tytu³u innych papierów wartociowych i praw maj¹tkowych
e) zobowi¹zania z tytu³u umów leasingu finansowego
f) pozosta³e zobowi¹zania d³ugoterminowe, w tym:
Zobowi¹zania d³ugoterminowe, razem

rok bie¿¹cy

rok poprz.

ZOBOWI¥ZANIA D£UGOTERMINOWE, O POZOSTA£YM OD DNIA BILANSOWEGO
OKRESIE SP£ATY
a) powy¿ej 1 roku do 3 lat
b) powy¿ej 3 do 5 lat
c) powy¿ej 5 lat
Zobowi¹zania d³ugoterminowe, razem

rok bie¿¹cy

rok poprz.

LENTEX SA

Prospekt Emisyjny
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ZOBOWI¥ZANIA D£UGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)
a) w walucie polskiej
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na z³)
b1. jednostka/waluta .............../................
tys. z³
b2. jednostka/waluta .............../...............
tys. z³
b3. jednostka/waluta .............../................
tys. z³
b4. pozosta³e waluty w tys. z³
Zobowi¹zania d³ugoterminowe, razem

rok bie¿¹cy

rok poprz.

ZOBOWI¥ZANIA D£UGOTERMINOWE Z TYTU£U KREDYTÓW BANKOWYCH I PO¯YCZEK
Nazwa (firma)
jednostki ze
wskazaniem
formy prawnej

Siedziba

Kwota kredytu / po¿yczki wg umowy
z³

waluta

Kwota kredytu / po¿yczki pozosta³a
do sp³aty
z³

Warunki
oprocentowania

Termin sp³aty

Zabezpieczenia

waluta

ZOBOWI¥ZANIA D£UGOTERMINOWE Z TYTU£U WYEMITOWANYCH D£U¯NYCH PAPIERÓW
WARTOCIOWYCH
D³u¿ne papiery wartociowe wg
rodzaju

Wartoæ nominalna

Warunki oprocentowania

Termin wykupu

Gwarancje/ zabezpieczenia

Dodatkowe prawa

Nota 21.
ZOBOWI¥ZANIA KRÓTKOTERMINOWE
a) kredyty bankowe, w tym:
- od jednostki dominuj¹cej
b) po¿yczki, w tym:
- od jednostek zale¿nych
- od jednostek stowarzyszonych
- od jednostki dominuj¹cej
c) zobowi¹zania z tytu³u wyemitowanych krótkoterminowych d³u¿nych papierów wartociowych
d) zobowi¹zania z tytu³u innych papierów wartociowych i praw maj¹tkowych
e) zobowi¹zania z tytu³u dostaw i us³ug, w tym:
- wobec jednostek zale¿nych
- wobec jednostek stowarzyszonych
- wobec jednostki dominuj¹cej
f) zaliczki otrzymane na poczet dostaw
g) zobowi¹zania wekslowe
h) zobowi¹zania z tytu³u podatków, ce³ i ubezpieczeñ spo³ecznych
i) zobowi¹zania z tytu³u dywidend
j) zobowi¹zania z tytu³u wynagrodzeñ
k) zobowi¹zania d³ugoterminowe w okresie sp³aty, w tym:
- z tytu³u kredytów bankowych i po¿yczek
l) fundusze specjalne
m) pozosta³e zobowi¹zania krótkoterminowe, w tym:
Zobowi¹zania krótkoterminowe, razem

LENTEX SA

rok bie¿¹cy

rok poprz.
1.150

10.704

16.706

385

239

4.362

3.005

1.147

94

1.832
508

1.959
3.272

18.938

26.425
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ZOBOWI¥ZANIA KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)
a) w walucie polskiej
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na z³)
b1. jednostka/waluta tys./USD
tys. z³
b2. jednostka/waluta tys./DEM
tys. z³
b3. jednostka/waluta tys./FRF
tys. z³
......
b4. pozosta³e waluty w tys. z³
Zobowi¹zania krótkoterminowe, razem

rok bie¿¹cy rok poprz.
16.401
15.674
2.537
10.751
43
91
177
318
1.023
4.984
2.195
10.425
4
13
30
8
32
135
18.938
26.425

ZOBOWI¥ZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTU£U KREDYTÓW BANKOWYCH I PO¯YCZEK
Nazwa (firma)
jednostki ze
wskazaniem
formy prawnej

Siedziba

Kwota kredytu / po¿yczki wg umowy
z³

Kwota kredytu / po¿yczki pozosta³a
do sp³aty

waluta

z³

Warunki
oprocentowania

Termin sp³aty

Zabezpieczenia

waluta

ZOBOWI¥ZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTU£U WYEMITOWANYCH D£U¯NYCH PAPIERÓW
WARTOCIOWYCH
D³u¿ne papiery wartociowe wg
rodzaju

Wartoæ nominalna

Warunki oprocentowania

Termin wykupu

Gwarancje/ zabezpieczenia

FUNDUSZE SPECJALNE (Z PODZIA£EM NA TYTU£Y)
- ZFS
- Fundusz za³ofi
- inne
Fundusze specjalne, razem

Dodatkowe prawa

rok bie¿¹cy rok poprz.
1.721
1.817
111
111
31
1.832
1.959

Nota 22.
ROZLICZENIA MIÊDZYOKRESOWE I PRZYCHODY PRZYSZ£YCH OKRESÓW
a) bierne rozliczenia miêdzyokresowe kosztów, w tym:
- z tyt. przysz³ych nagród jubileuszowych
- odprawy emerytalne
- inne
b) przychody przysz³ych okresów, w tym:
- niezrealizowane ró¿nice kursowe
- faktury dot. sprzed. eksportowej
Rozliczenia miêdzyokresowe i przychody przysz³ych okresów, razem
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rok bie¿¹cy rok poprz.
2.816
1.716
1.464
928
672
416
680
372
464
362
102
3.280

106
32
74
1.822
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Noty objaniaj¹ce do skonsolidowanego rachunku zysków i strat
Nota 23.
PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDA¯Y PRODUKTÓW (STRUKTURA RZECZOWA RODZAJE DZIA£ALNOCI)
w³ókniny
wyk³adziny
konfekcja
us³ugi
para
gaza
tkaniny bawe³niane
tkaniny stilonowe
tkaniny szklane
us³ugi
Przychody netto ze sprzeda¿y produktów, razem

rok bie¿¹cy

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDA¯Y PRODUKTÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA)
a) kraj
b) eksport
Przychody netto ze sprzeda¿y produktów, razem

rok bie¿¹cy rok poprz.
160.360
143.251
29.609
28.092
189.969
171.343

55.555
104.669
4.667
8.212
329
328
4.450
3.432
6.993
1.334
189.969

rok poprz.
58.394
96.607
1.961
9.716
413
844
1.095
916
1.027
370
171.343

Nota 24.
PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDA¯Y TOWARÓW I MATERIA£ÓW (STRUKTURA
RZECZOWA - RODZAJE DZIA£ALNOCI)
- sprzeda¿ materia³ów
- sprzeda¿ towarów
Przychody netto ze sprzeda¿y towarów i materia³ów, razem

rok bie¿¹cy

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDA¯Y TOWARÓW I MATERIA£ÓW (STRUKTURA
TERYTORIALNA)
a) kraj
b) eksport
Przychody netto ze sprzeda¿y towarów i materia³ów, razem

rok bie¿¹cy

rok poprz.

1.204
981

2.260
214

2.185

2.474

1.997
188
2.185

rok poprz.
2.395
79
2.474

Nota 25.
KOSZTY WED£UG RODZAJU
a) zu¿ycie materia³ów i energii
b) us³ugi obce
c) podatki i op³aty
d) wynagrodzenia
e) wiadczenia na rzecz pracowników
f) amortyzacja
g) pozosta³e
Koszty wed³ug rodzaju, razem
Zmiana stanu zapasów i rozliczeñ miêdzyokresowych
Koszty sprzeda¿y (wielkoæ ujemna)
Koszty ogólnego zarz¹du (wielkoæ ujemna)
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów

LENTEX SA

rok bie¿¹cy rok poprz.
107.816
107.309
11.446
9.464
3.535
2.472
28.372
20.806
7.267
11.112
14.243
12.092
2.630
2.886
175.309
166.141
-4.209
-5.509
-5.544
-3.909
-23.998
-19.403
141.558
131.564
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Nota 26.
POZOSTA£E PRZYCHODY OPERACYJNE
a) przychody ze sprzeda¿y sk³adników maj¹tku trwa³ego
b) dotacje
c) rozwi¹zane rezerwy (z tytu³u)
- rozw. rezerw na nale¿n. przeterminowane
- rozw. rezerw na aktualizacjê zapasów
- rozw. rezerw na aktualizacjê maj¹tku trwa³ego
- inne
d) pozosta³e, w tym:
- refaktury dotycz¹ce sprzeda¿y us³ug itp.
- otrzymane kary
- pozosta³e
Pozosta³e przychody operacyjne, razem

rok bie¿¹cy rok poprz.
1.100
132
4.254
2.030
610
1.481
133
1.138
430
470
238
6.492

860
860

374
171
203
1.366

Nota 27.
POZOSTA£E KOSZTY OPERACYJNE
a) wartoæ sprzedanych sk³adników maj¹tku trwa³ego
b) korekty wartoci zapasów - ostro¿na wycena
c) nieplanowe odpisy amortyzacyjne
d) utworzone rezerwy (z tytu³u)
- utworz. rezerw na nale¿n. przeterminowane
- utworz. rezerw na nale¿n. w postêpowaniu s¹dowym
- utworz. rezerwy na rekompensaty dla zwolnionych
- inne
e) pozosta³e, w tym:
- darowizny przekazane
- refaktury z tyt. us³ug obcych jedn.
- odpisy aktualizacyjne rodków trwa³ych i zapasów
Pozosta³e koszty operacyjne, razem

rok bie¿¹cy rok poprz.
1.875
3
498
2
6
4.554
3.060
3.924
3.060
367
208
55
2.128
443
74
158
440
285
1.614
9.057
3.512

Nota 28.
PRZYCHODY Z AKCJI I UDZIA£ÓW W INNYCH JEDNOSTKACH
Przychody z akcji i udzia³ów w innych jednostkach, w tym:
1. od jednostek zale¿nych
2. od jednostek stowarzyszonych
3. od jednostki dominuj¹cej
Przychody z akcji i udzia³ów w innych jednostkach

rok bie¿¹cy

rok poprz.

rok bie¿¹cy

rok poprz.

Nota 29.
PRZYCHODY Z POZOSTA£EGO FINANSOWEGO MAJ¥TKU TRWA£EGO
Przychody z pozosta³ego finansowego maj¹tku trwa³ego, w tym:
1. od jednostek zale¿nych
2. od jednostek stowarzyszonych
3. od jednostki dominuj¹cej
Przychody z pozosta³ego finansowego maj¹tku trwa³ego, razem

Nota 30.
POZOSTA£E PRZYCHODY FINANSOWE
a) odsetki z tytu³u udzielonych po¿yczek, w tym:
- od jednostek zale¿nych
- od jednostek stowarzyszonych
- od jednostki dominuj¹cej
b) pozosta³e odsetki, w tym:
- od jednostek zale¿nych
- od jednostek stowarzyszonych
- od jednostki dominuj¹cej
c) zysk ze zbycia papierów wartociowych, udzia³ów i innych praw maj¹tkowych
d)odpisy aktualizuj¹ce wartoæ papierów wartociowych, udzia³ów i innych praw maj¹tkowych
e) dodatnie ró¿nice kursowe
f) rozwi¹zane rezerwy (z tytu³u)
- rozwi¹zanie rezerwy na odsetki
g) pozosta³e, w tym:
- us³ugi finansowe
Pozosta³e przychody finansowe, razem
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rok bie¿¹cy rok poprz.
109
98

1.402

1.457

68
591
1.411
442
442
105
105
4.128

585
860

3.000
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Nota 31.
KOSZTY FINANSOWE
a) odsetki od kredytów i po¿yczek, w tym:
- dla jednostek zale¿nych
- dla jednostek stowarzyszonych
- dla jednostki dominuj¹cej
b) pozosta³e odsetki, w tym:
- dla jednostek zale¿nych
- dla jednostek stowarzyszonych
- dla jednostki dominuj¹cej
c) strata ze zbycia papierów wartociowych, udzia³ów i innych praw maj¹tkowych
d) odpisy aktualizuj¹ce wartoæ papierów wartociowych, udzia³ów i innych praw maj¹tkowych
e) ujemne ró¿nice kursowe, w tym:
- zrealizowane
- niezrealizowane
f) utworzone rezerwy (z tytu³u)
- rezerwa na odsetki od nale¿noci
- rezerwa na odsetki od po¿yczek
g) pozosta³e koszty finansowe, w tym:
Koszty finansowe, razem

rok bie¿¹cy rok poprz.
151
118

163

292
115
1.963
1.760
203
1.311
1.048
263
15
4.010

40

1.071
1.080
1.079
1
666

19
2.994

Nota 32.
ZYSKI NADZWYCZAJNE
a) losowe
b) zyski ze sprzeda¿y akcji i udzia³ów w jednostkach zale¿nych
c) zyski ze sprzeda¿y akcji i udzia³ów w jednostkach stowarzyszonych
d) pozosta³e, w tym:
Zyski nadzwyczajne, razem

rok bie¿¹cy rok poprz.
3
9

3

9

Nota 33.
STRATY NADZWYCZAJNE
a) losowe
b) ze sprzeda¿y akcji i udzia³ów w jednostkach zale¿nych
c) ze sprzeda¿y akcji i udzia³ów w jednostkach stowarzyszonych
d) pozosta³e, w tym:
Straty nadzwyczajne, razem

rok bie¿¹cy rok poprz.
2
46

2

46

Nota 34.
PODATEK DOCHODOWY
1. Zysk brutto (skonsolidowany)
2. Korekty konsolidacyjne
3. Trwa³e ró¿nice pomiêdzy zyskiem (strat¹) brutto a dochodem do opodatkowania podatkiem
dochodowym
4. Przejciowe ró¿nice pomiêdzy zyskiem brutto a dochodem do opodatkowania podatkiem
dochodowym
5. Inne ró¿nice pomiêdzy zyskiem brutto a dochodem do opodatkowania podatkiem dochodowym,
w tym:
- straty z lat ubieg³ych
6. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym
7. Podatek dochodowy wed³ug stawki 34 %
8. Zaniechania, zwolnienia, odliczenia i obni¿ki podatku
9. Podatek dochodowy nale¿ny
10. Rezerwa na podatek dochodowy
- stan na pocz¹tek okresu
- zwiêkszenie
- zmniejszenie
- stan na koniec okresu
11. Rozliczenia miêdzyokresowe z tytu³u odroczonego podatku dochodowego
- stan na pocz¹tek okresu
- zwiêkszenie
- zmniejszenie
- stan na koniec okresu
12. Podatek dochodowy wspó³mierny do zysku (straty) brutto, wykazany w skonsolidowanym rachunku
zysków i strat

LENTEX SA

rok bie¿¹cy rok poprz.
17.481
14.879
426
405
3.252
-1.177
329

438

154
154
21.642
7.358

14.545
5.236

7.358
-1.006
5.876
799
1.805
4.870
-472
1.334
1.815
1.343
1.806
5.880

5.236
-289
6.165
1.139
1.428
5.876
-725
609
1.184
459
1.334
4.222
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Informacja do noty 34.
a) wysokoæ odliczenia z tyt. ulgi inwest.
wyosokoæ odlicz. z tyt. premii inwest.
b) wysokoæ darowizn podl. odlicz. od dochodu
c) nie wystêpuje
d) wysokoæ przysz³ego zobowi¹zania z tyt. pod. doch. w tym:
rezerwa na odsetki od po¿yczek
rezerwa na ulgê inwest. za lata 96, 97, 1998
rezerwa na dodatk. ró¿n. kursowe
e) wysokoæ przysz³ego zobow. z tyt. pod. doch. w tym:
obni¿enie wart. pap. wart. na dzieñ bilans.
rozliczenia miêzyokresowe bierne
na nale¿noci przetermin. powy¿ej 180 dni
rekompensaty dla zwolnionych
f) zmiany z tyt. zmiany stawek podat.- zmniejszenie zobowi¹zañ wobec bud¿etu
g) nie wystêpuje

1999 r.
2.000
1.600
73

1998 r.
3.250
4.430
146

4.870
199
4.671

5.876
34
5.842

1.806
20
688
1.036
62
648

1.334
194
509
631
176

Nota 35.
POZOSTA£E OBOWI¥ZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU (ZWIÊKSZENIA STRATY), Z
TYTU£U:
Pozosta³e obowi¹zkowe zmniejszenia zysku (zwiêkszenia straty), razem

rok bie¿¹cy

rok poprz.

rok bie¿¹cy

rok poprz.

Nota 36.
ZYSK (STRATA) NETTO
a) zysk (strata) netto jednostki dominuj¹cej (po korektach konsolidacyjnych)
b) zyski (straty) netto jednostek zale¿nych (po korektach konsolidacyjnych
c) zyski (straty) netto jednostek stowarzyszonych (po korektach konsolidacyjnych
Zysk (strata) netto

12.515

11.050

Noty objaniaj¹ce do skonsolidowanego rachunku przep³ywu rodków pieniê¿nych
Nale¿y zdefiniowaæ rodki pieniê¿ne przyjête do skonsolidowanego rachunku przep³ywu rodków
pieniê¿nych, przedstawiaj¹c ich strukturê na pocz¹tek i koniec okresu
Nale¿y objaniæ podzia³ dzia³alnoci emitenta na dzia³alnoæ operacyjn¹, inwestycyjn¹ i finansow¹, przyjêty
w skonsolidowanym rachunku przep³ywu rodków pieniê¿nych
W przypadku wyst¹pienia niezgodnoci pomiêdzy bilansowymi (skonsolidowany bilans) zmianami stanu
niektórych pozycji oraz zmianami stanu tych pozycji wykazanymi w skonsolidowanym rachunku przep³ywu
rodków pieniê¿nych, nale¿y wskazaæ ich przyczyny
W odniesieniu do pozycji skonsolidowanego rachunku przep³ywu rodków pieniê¿nych Pozosta³e korekty,
Pozosta³e wp³ywy i Pozosta³e wydatki, nale¿y przedstawiæ wykaz tych korekt, wp³ywów i wydatków,
których kwoty przekraczaj¹ 5% ogólnej sumy odpowiednio korekt, wp³ywów lub wydatków z danej
dzia³alnoci, a zosta³y ujête w tych pozycjach.
Rok 1998 BI8 Pozosta³e wp³ywy w kwocie 2890, dotyczy + 2893 obni¿enie zaliczek inwestycyjnych,
minus 140 ujawnienie rodków trwa³ych, plus 137 obni¿enie wartoci udzia³ów.
W przypadku gdy skonsolidowany rachunek przep³ywu rodków pieniê¿nych sporz¹dzony jest metod¹
bezporedni¹, dodatkowo nale¿y przedstawiæ notê objaniaj¹c¹ zawieraj¹c¹ uzgodnienie przep³ywów
pieniê¿nych netto z dzia³alnoci operacyjnej metod¹ poredni¹.
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PRZEP£YWY PIENIÊ¯NE NETTO Z DZIA£ALNOCI OPERACYJNEJ
(metoda porednia)
Przep³ywy pieniê¿ne netto z dzia³alnoci operacyjnej (I+/-II)
I. Zysk (strata) netto
II. Korekty razem
1. Zysk (strata) akcjonariuszy (udzia³owców) mniejszociowych
2. Udzia³ w (zyskach) stratach jednostek objêtych konsolidacj¹ metod¹ praw w³asnoci
3. Amortyzacja (w tym odpisy wartoci firmy z konsolidacji lub rezerwy kapita³owej z konsolidacji)
4. (Zyski) straty z tytu³u ró¿nic kursowych
5. Odsetki i dywidendy
6. (Zysk) strata z tytu³u dzia³alnoci inwestycyjnej
7. Zmiana stanu pozosta³ych rezerw
8. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat)
9. Podatek dochodowy zap³acony
10. Zmiana stanu zapasów
11. Zmiana stanu nale¿noci
12. Zmiana stanu zobowi¹zañ krótkoterminowych (z wyj¹tkiem po¿yczek i kredytów)
13. Zmiana stanu rozliczeñ miêdzyokresowych
14. Zmiana stanu przychodów przysz³ych okresów
15. Pozosta³e korekty

rok bie¿¹cy

rok poprz.

Dodatkowe noty objaniaj¹ce.
Ponadto w notach objaniaj¹cych do skonsolidowanego sprawozdania finansowego nale¿y przedstawiæ:
1. Odnonie instrumentów finansowych - papierów wartociowych wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy
z dnia 21 sierpnia 1997 r. Prawo o publicznym obrocie papierami wartociowymi (Dz. U. Nr 118 poz. 754
z pón. zmianami) oraz innych praw pochodnych od praw maj¹tkowych bêd¹cych przedmiotem
inwestycji oraz transakcji terminowych - informacje dotycz¹ce co najmniej:
a) celu nabywania lub wystawiania instrumentu - np. zabezpieczenie
b) kwoty bêd¹cej podstaw¹ obliczenia przysz³ych p³atnoci
c) terminu ustalania cen, zapadalnoci, wyganiêcia lub wykonania instrumentu
d) mo¿liwoci wczeniejszego rozliczenia - okres lub dzieñ - jeli istniej¹
e) ceny lub przedzia³u cen realizacji instrumentu
f) mo¿liwoci wymiany lub zamiany na inny sk³adnik aktywów lub pasywów
g) sumy i terminu przysz³ych przychodów lub p³atnoci kasowych
h) ustalonej stopy lub kwoty odsetek, dywidendy lub innych przychodów oraz terminu ich p³atnoci
i) dodatkowych zabezpieczeñ zwi¹zanych z tym instrumentem, przyjêtych lub z³o¿onych
j) w/w informacji (a-i) równie¿ dla instrumentu, na który dany instrument mo¿e byæ zamieniony
k) innych warunków towarzysz¹cych danemu instrumentowi
l) rodzaju ryzyka zwi¹zanego z instrumentem - np. ryzyko stopy procentowej
m) sumy istniej¹cych zobowi¹zañ z tytu³u zajêtych pozycji w instrumentach
2. Istotne dane o zobowi¹zaniach warunkowych, w tym równie¿ wynikaj¹cych z umów subemisji,
udzielonych gwarancjach i porêczeniach (tak¿e wekslowych), z wyodrêbnieniem udzielonych na rzecz
jednostek zale¿nych i stowarzyszonych oraz dokonaæ podzia³u zobowi¹zañ warunkowych
z wyodrêbnieniem tych udzielonych na rzecz jednostek wchodz¹cych w sk³ad grupy kapita³owej, nie
objetych konsolidacj¹ oraz jednostek zale¿nych i stowarzyszonych objêtych konsolidacj¹.
3. Wykaz zobowi¹zañ wobec bud¿etu pañstwa lub jednostek samorz¹du terytorialnego z tytu³u uzyskania
prawa w³asnoci budynków i budowli.
4. Przychody, koszty i wyniki dzia³alnoci zaniechanej w okresie sprawozdawczym lub przewidzianej do
zaniechania w nastêpnym okresie
5. Koszt wytworzenia inwestycji rozpoczêtych, rodków trwa³ych i rozwoju na w³asne potrzeby.
6. Poniesione i planowane nak³ady inwestycyjne w okresie najbli¿szych 12 miesiêcy od dnia bilansowego,
odrêbnie nale¿y wykazaæ poniesione i planowane nak³ady na ochronê rodowiska.
7.1. Znacz¹ce transakcje z podmiotami powi¹zanymi, tj. przeniesienie wszelkich praw i zobowi¹zañ pod
tytu³em odp³atnym jak i darmym.
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7.2. Dane liczbowe, dotycz¹ce spó³ek powi¹zanych kapita³owo o:
a) stopniu udzia³u w zarz¹dzaniu (z okreleniem nazwy spó³ki)
b) wzajemnych nale¿nociach i zobowi¹zaniach
c) kosztach i przychodach z wzajemnych transakcji
d) inne dane, niezbêdne do sporz¹dzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego.
8. Informacje o wspólnych przedsiêwziêciach, które nie podlegaj¹ konsolidacji metod¹ pe³n¹ lub praw
w³asnoci, w tym:
- nazwie, zakresie dzia³alnoci wspólnego przedsiêwziecia
- procentowym udziale
- czêci wspólnie kontrolowanych rzeczowych sk³adników maj¹tku trwa³ego, wartoci niematerialnych
i prawnych
- zobowi¹zaniach zaci¹gniêtych na potrzeby przedsiêwziêcia lub zakupu u¿ywanych rzeczowych
sk³adników maj¹tku trwa³ego
- czêci zobowi¹zañ wspólnie zaci¹gniêtych
- dochodach otrzymanych ze wspólnego przedsiêwziêcia i kosztach z nimi zwi¹zanych
- zobowi¹zaniach warunkowych i inwestycyjnych dotycz¹cych wspólnego przedsiêwziêcia.
9. Informacje o przeciêtnym zatrudnieniu w grupie kapita³owej emitenta, z podzia³em na grupy zawodowe.
10. Informacje o wynagrodzeniach, ³¹cznie z wynagrodzeniem z zysku, wyp³aconych osobom zarz¹dzaj¹cym
i nadzoruj¹cym emitenta w przedsiêbiorstwie emitenta oraz w przedsiêbiorstwach jednostek od niego
zale¿nych i z nim stowarzyszonych (dla ka¿dej grupy osobno).
11. Informacje o wartoci zaliczek, kredytów, po¿yczek i gwarancji, z podaniem warunków oprocentowania
i sp³aty tych kwot, udzielonych osobom zarz¹dzaj¹cym i nadzoruj¹cym emitenta oraz oddzielnie
w przedsiêbiorstwach jednostek od niego zale¿nych i z nim stowarzyszonych (dla ka¿dej grupy osobno).
12. Informacje o znacz¹cych zdarzeniach, dotycz¹cych lat ubieg³ych, ujêtych w skonsolidowanym
sprawozdaniu finansowym za bie¿¹cy okres.
13. Informacje o znacz¹cych zdarzeniach, jakie nast¹pi³y po dniu bilansowym, a nie uwzglêdnionych
w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym.
Ponadto nale¿y przedstawiæ:
14. Informacje o relacjach miêdzy prawnym poprzednikiem a jednostk¹ oraz o sposobie i zakresie przejêcia
aktywów i pasywów.
15. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe i porównywalne skonsolidowane dane finansowe (przynajmniej
w odniesieniu do podstawowych pozycji skonsolidowanego bilansu oraz skonsolidowanego rachunku
zysków i strat, skorygowane odpowiednim wskanikiem inflacji, z podaniem ród³a wskanika oraz
metody jego wykorzystania, z przyjêciem okresu ostatniego sprawozdania finansowego jako okresu
bazowego - je¿eli ostatnie 3 lata dzia³alnoci emitenta przypada³y na okres charakteryzuj¹cy siê du¿ym
wskanikiem inflacji (powy¿ej 20% w skali roku).
16. Zmiany stosowanych zasad (polityki) rachunkowoci i sposobu sporz¹dzania skonsolidowanego
sprawozdania finansowego, dokonanych w stosunku do poprzedniego roku obrotowego (lat obrotowych),
ich przyczyny oraz wp³yw wywo³anych tym skutków finansowych na sytuacjê maj¹tkow¹ i finansow¹,
p³ynnoæ oraz wynik finansowy i rentownoæ.
17. Zestawienie oraz objanienie ró¿nic pomiêdzy danymi ujawnionymi w skonsolidowanym sprawozdaniu
finansowym i porównywalnych skonsolidowanych danych finansowych a uprzednio sporz¹dzonymi
i opublikowanymi skonsolidowanymi sprawozdaniami finansowymi.
18. Je¿eli emitent sporz¹dzaj¹cy skonsolidowane sprawozdanie finansowe, wy³¹cza na podstawie odrêbnych
przepisów jednostkê zale¿n¹ lub stowarzyszon¹ z obowi¹zku objêcia konsolidacj¹, w dodatkowej nocie
objaniaj¹cej do skonsolidowanego sprawozdania finansowego nale¿y przedstawiæ podstawê prawn¹ wraz
z danymi uzasadniaj¹cymi odst¹pienie od konsolidacji oraz inne informacje wymagane na podstawie
odrêbnych przepisów.
Ponadto w przypadku wyst¹pienia innych informacji, ni¿ wymienione powy¿ej, które mog³yby w istotny
sposób wp³yn¹æ na prezentowane skonsolidowane sprawozdanie finansowe lub porównywalne
skonsolidowane dane finansowe, nale¿y ujawniæ te informacje.
Ad.1.Instrumenty finansowe wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dn. 21.08.1997 r. nie wystêpuj¹.
Ad.2.Zobowi¹zania warunkowe.
1/ udzielona gwarancja na rzecz Frankiewicz Pabianice w kwocie 83 tys z³, obligatoryjny termin
pokrycia 2001 rok,
2/ weksel TuiR Warta w kwocie 500 tys. z³
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Ad.3.Zobowi¹zania wobec bud¿etu pañstwa z tytu³u uzyskania prawa w³asnoci budynków i budowli nie
wystêpuj¹.
Ad.4.W okresie sprawozdawczym nie wyst¹pi³y przychody lub koszty dotycz¹ce zaniechanej lub
przewidzianej do zaniechania produkcji.
Ad.5.Koszt wytworzenia inwestycji rozpoczêtych wynosi 452 tys z³.
Ad.6.W 1999 roku poniesiono nak³ady na inwestycje rzeczowe w kwocie 3 391 tys z³ w tym:
-

modernizacja sieci komputerowej
urz¹dzenie do nak³adania chipsów
zakup dziewiarki do dzianin
ig³owanie wodne
pozosta³e

554 tys z³
383 tys z³
725 tys. z³
378 tys. z³
1 351 tys. z³

Poniesione nak³ady inwestycyjne w ca³oci zosta³y sfinansowane ze rodków w³asnych.
Poniesione nak³ady inwestycyjne zwi¹zane z ochron¹ rodowiska wynios³y 260 tys. z³ i dotyczy³y
wyt³umienia obiektów i zmiêkczenia wody.
Nak³ady na inwestycje kapita³owe wynios³y 147 tys. z³.
W roku 2000 nak³ady inwestycyjne wynosiæ bêd¹ 11 278 tys. z³ i dotyczyæ bêd¹:
- zakupu urz¹dzeñ do wykañczania w³óknin,
- zwiêkszenia potencja³u produkcyjnego w³óknin Thermobond,
- zakup linii do produkcji k¹towników aluminiowych.
Ad.7.1. Znacz¹ce transakcje emitenta z podmiotami powi¹zanymi nie wyst¹pi³y.
Ad.7.2. Dane dotycz¹ce jednostki powi¹zanej kapita³owo i objêtej sprawozdaniem skonsolidowanym:
a) Tkaniny Techniczne w Pabianicach - 59,82 %
b) wzajemne nale¿noci i zobowi¹zania - 6 448 tys z³,
c) koszty i przychody z wzajemnych transakcji:
- przychody
3 996 tys. z³
- koszty
3 554 tys. z³
d) udzia³y 5 111 tys z³.
Ad.8. Wspólne przedsiêwziêcia nie wystêpuj¹.
Ad.9. Przeciêtne zatrudnienie w 1999 r. w grupie kapita³owej wynios³o 1.359 osób z tego:
-

pracownicy umys³owi
pracownicy fizyczni
uczniowie
osoby korzystaj¹ce z urlopów wychowawczych i bezp³atnych

286
1.037
28
8

Ad.10. Wynagrodzenie w Zak³adach Lentex S.A. wyp³acone cz³onkom zarz¹du w 1999 r. wynios³o
673 tys z³, cz³onkom rady nadzorczej 105 tys z³. Wynagrodzenie w TT Pabianice za okres 01.01.99 31.12.99 wyp³acone cz³onkom zarz¹du wynios³o 195 tys z³, cz³onkom rady nadzorczej wynios³o
111 tys z³.
Ad.11. W 1999 r. nie udzielono kredytów, po¿yczek, gwarancji osobom zarz¹dzaj¹cym i nadzoruj¹cym
jednostki.
Ad.12. W sprawozdaniu skonsolidowanym za bie¿¹cy okres nie ujêto ¿adnych informacji dotycz¹cych lat
ubieg³ych.
Ad.13. Po dniu bilansowym nie wyst¹pi³y znacz¹ce zdarzenia istotne dla sprawozdania finansowego.
14. Informacje o relacjach miêdzy prawnym poprzednikiem a jednostk¹ oraz o sposobie i zakresie przejêcia
aktywów i pasywów
Nie dotyczy.
15. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe i porównywalne skonsolidowane dane finansowe (przynajmniej
w odniesieniu do podstawowych pozycji skonsolidowanego bilansu oraz skonsolidowanego rachunku
zysków i strat, skorygowane odpowiednim wskanikiem inflacji, z podaniem ród³a wskanika oraz
metody jego wykorzystania, z przyjêciem okresu ostatniego sprawozdania finansowego jako okresu
bazowego - je¿eli ostatnie 3 lata dzia³alnoci emitenta przypada³y na okres charakteryzuj¹cy siê du¿ym
wskanikiem inflacji (powy¿ej 20% w skali roku).
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Nie dotyczy.
Ad.16. W 1999 r. nie dokonano ¿adnych zmian w stosowanych zasadach rachunkowoci w stosunku do roku
poprzedniego.
17. Zestawienie oraz objanienie ró¿nic pomiêdzy danymi ujawnionymi w skonsolidowanym sprawozdaniu
finansowym i porównywalnych skonsolidowanych danych finansowych a uprzednio sporz¹dzonymi
i opublikowanymi skonsolidowanymi sprawozdaniami finansowymi.
Nie dotyczy.
Ad.18. Temat omówiono we wstêpie do bilansu skonsolidowanego.
19. Sprawozdania finasowe jednostek wchodz¹cych w sk³ad Grupy Kapita³owej nie objêtych konsolidacj¹.
A. Wspólny System Dystrybucji - Wroc³aw
BILANS na 31.12.1999 r. w tys. z³
AKTYWA
Lp Wyszczególnienie
A Maj¹tek trwa³y
I Wartoci niematerialne i prawne
II Rzeczowy maj¹tek trwa³y
III Finansowy maj¹tek trwa³y
IV Nale¿noci d³ugoterminowe
B Maj¹tek obrotowy
I
II
III
IV
C

31.12.1999
17
17

495

Zapasy
Nale¿noci i roszczenia
Papiery wartociowe przeznacz. do obrotu
rodki pieniê¿ne

194
199

Rozliczenia miêdzyokresowe
Suma

8
520

102

PASYWA
Lp Wyszczególnienie
A Kapita³ w³asny
I Kapita³ podstawowy
II Kapita³ zapasowy
III Kapita³ rezerwowy z aktualizacji wyceny
IV Pozosta³e kapita³y
V Nie podzielony wynik finansowy z lat
ubieg³ych
VI Wynik finansowy netto
B Rezerwy
C Zobowi¹zania d³ugotermin.
D Zobowi¹zania krótkotermin. i fundusze
specjalne
E
Rozliczenia miêdzyokres.
Suma

31.12.1999
93
309

-111
-105

427

520

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT na 31.12.1999 r.
Wariant kalkulacyjny (wersja 2)
Wyszczególnienie

31.12.1999
1

Przychody ze sprzeda¿y towarów i produktów
Przychody ze sprzeda¿y towarów i materia³ów
Przychody ze sprzeda¿y produktów

881
423
458

Koszt sprzedanych towarów i produktów
Wartoæ sprzedanych towarów i materia³ów
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów

713
276
437

Zysk/strata brutto na sprzeda¿y
Koszty sprzeda¿y
Koszty ogólnego zarz¹du
Zysk/strata na sprzeda¿y
Pozosta³e przychody operacyjne
Przychody ze sprzeda¿y sk³adników maj¹tku trwa³ego
Dotacje
Pozosta³e

168
2
109
57
1

1

Pozosta³e koszty operacyjne
Wartoæ sprzedanych sk³adników maj¹tku trwa³ego
Pozosta³e koszty operacyjne

17

Zysk/strata na dzia³alnoci operacyjnej

41

Przychody finansowe
Dywidendy z tyt. udzia³ów - w tym od jednostek zale¿nych i stowarzyszonych

116

2

3

LENTEX SA
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Rozdzia³ IV - Sprawozdania finansowe

1

2

Odsetki uzyskane
Pozosta³e

3

Koszty finansowe
Odpisy aktualizuj¹ce wartoæ finansowego maj¹tku trw. oraz krótkoterm. papierów wartociowych
Odsetki do zap³acenia - w tym od jednostek zal.i stowarz.
Pozosta³e

7

7

Zysk/strata brutto na dzia³alnoci gospodarczej
Zyski nadzwyczajne
Stratay nadzwyczajne
Zysk/strata brutto
Obowi¹zkowe obci¹¿enia wyniku finansowego
Podatek dochodowy od osób prawnych lub fizycznych
Pozosta³e obowi¹zkowe obci¹¿enia

37

Zysk/strata netto

13

37
24
12
12

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT na 31.12.1999 r.
Wariant kalkulacyjny (wersja 1)
Lp Wyszczególnienie
A Koszty sprzeda¿y towarów i produktów
I Wartoæ sprzedanych towarów i mater.
II Koszt wytworz.sprzedanych produktów
III Koszty sprzeda¿y
IV Koszty ogólnego zarz¹du
B
C

Zysk ze sprzeda¿y
Pozosta³e koszty operacyjne
I Wartoæ sprzedanych sk³adników maj¹tku
trw.
II Pozosta³e koszty operacyjne

D
E
I
II
III
F
G
H
I
I
II
J

LENTEX SA

Zysk na dzia³alnoci operacyjnej
Koszty finansowe
Odpisy aktualizuj¹ce wartoæ finans.
maj¹tku trwa³ego oraz krótkotermin.
papierów wartoc.
Odsetki do zap³acenia
w tym dla jednostek zale¿nych i
stowarzysz.
Pozosta³e
Zysk brutto na dzia³alnoci gospodarczej
Straty nadzwyczajne
Zysk brutto
Obowi¹zkowe obci¹¿enia wyniku
finansowego
Podatek dochod.od osób prawnych lub
osób fiz.
Pozosta³e obowi¹zkowe obci¹¿enia
Zysk netto

31.12.1999
697
373
101
65
158

1

1

Lp Wyszczególnienie
A Przychody ze sprzeda¿y i zrównane z nimi
I Przychód ze sprzeda¿y produktów
II Zmiana stanu produktów
III Przychód ze sprzeda¿y towarów
i materia³ów
IV Koszt wytworzonych wiadczeñ na w³asne
potrzeby jednostki
B Strata na sprzeda¿y
C Pozosta³e przychody operacyjne
I Przychody ze sprzeda¿y sk³adników
maj¹tku trwa³ego
II Dotacje
III Pozosta³e przychody operacyjne
D Strata na dzia³alnoci operac.
E
Przychody finansowe
I Dywidendy z tyt. udzia³ów
w tym od jednostek zal. i stowarz.
II Odsetki uzyskane

F
G
H

I

III Pozosta³e
Strata brutto na dz.gospodar.
Zyski nadzwyczjne
Strata brutto

Strata netto

31.12.1999
590
122
468

106

107
2

2

105
105

105

117
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B. Wspólne Ukraiñsko  Polskie Przedsiêbiorstwo Lentex Bogorodczany.
BILANS na 31.12.1999 r. w tys. z³
AKTYWA
Lp Wyszczególnienie
A Maj¹tek trwa³y
I Wartoci niematerialne i prawne
II Rzeczowy maj¹tek trwa³y
III Finansowy maj¹tek trwa³y
IV Nale¿noci d³ugoterminowe
B Maj¹tek obrotowy
I
II
III
IV

31.12.1999
284
284

7.048

Zapasy
Nale¿noci i roszczenia
Papiery wartociowe przeznacz. do obrotu
rodki pieniê¿ne

164
124
22

V Inne aktywa
Rozliczenia miêdzyokresowe
Suma

C

6.738

PASYWA
Lp
Wyszczególnienie
A Kapita³ w³asny
I Kapita³ podstawowy
II Kapita³ zapasowy
III Kapita³ rezerwowy z aktualizacji wyceny
IV Pozosta³e kapita³y
V Nie podzielony wynik finansowy z lat
ubieg³ych
VI Wynik finansowy netto
B Rezerwy
C Zobowi¹zania d³ugotermin.
D Zobowi¹zania krótkotermin. i fundusze
specjalne
E
Rozliczenia miêdzyokres.

7.332

31.12.1999
7.018
6.738
154
65
48

13

314

Suma

7.332

C. FEAX - LENTEX  Bystrzyca K³odzka.
BILANS na 31.12.1999 r. w tys. z³
AKTYWA
Lp Wyszczególnienie
A Maj¹tek trwa³y
I Wartoci niematerialne i prawne
II Rzeczowy maj¹tek trwa³y
III Finansowy maj¹tek trwa³y
IV Nale¿noci d³ugoterminowe
B Maj¹tek obrotowy
I
II
III
IV
C

31.12.1999
254
1
242
11
972

Zapasy
Nale¿noci i roszczenia
Papiery wartociowe przeznacz. do obrotu
rodki pieniê¿ne

410
499
63

Rozliczenia miêdzyokresowe
Suma

27
1.253

PASYWA
Lp Wyszczególnienie
A Kapita³ w³asny
I Kapita³ podstawowy
II Kapita³ zapasowy
III Kapita³ rezerwowy z aktualizacji
IV Pozosta³e kapita³y
V Nie podzielony wynik finansowy z lat
ubieg³ych
VI Wynik finansowy netto
B Rezerwy
C Zobowi¹zania d³ugotermin.
D Zobowi¹zania krótkotermin. i fundusze
specjalne
E
Rozliczenia miêdzyokres.
Suma

31.12.1999
718
740

13
-9

535

1.253

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT na 31.12.1999 r.
Wariant kalkulacyjny (wersja 1)
Lp Wyszczególnienie
1

A

31.12.1999
2

Koszty dzia³alnoci operacyjnej
I Wartoæ sprzedanych towarów i mater.
II Zu¿ycie materia³ów i energii
III Us³ugi obce

IV Podatki i op³aty
V
VI
VII
VIII
B
C
I

118

Wynagrodzenia
wiadczenia na rzecz pracowników
Amortyzacja
Pozosta³e
Zysk ze sprzeda¿y
Pozosta³e koszty operacyjne
Wartoæ sprzedanych sk³adników maj¹tku
trw.

Lp Wyszczególnienie

3

1

2.278
2.007
34
49

A
I
II
III

24
110
23
18
13
16
43

IV

B
C

31.12.1999
2

Przychody ze sprzeda¿y i zrównane z nimi
Przychód ze sprzeda¿y produktów
Zmiana stanu produktów
Przychód ze sprzeda¿y towarów
i materia³ów
Koszt wytworzonych wiadczeñ na w³asne
potrzeby jednostki

Strata na sprzeda¿y
Pozosta³e przychody operacyjne
I Przychody ze sprzeda¿y sk³adników
maj¹tku trwa³ego

3

2.294

2.294

25

LENTEX SA

Prospekt Emisyjny
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1

2

3

II Pozosta³e koszty operacyjne
D
E
I
II
III
F
G
H
I
I
II
J

1

43

Zysk na dzia³alnoci operacyjnej
Koszty finansowe
Odpisy aktualizuj¹ce wartoæ finans.
maj¹tku trwa³ego oraz krótkotermin.
papierów wartoc.
Odsetki do zap³acenia
w tym dla jednostek zale¿nych
i stowarzysz.
Pozosta³e
Zysk brutto na dzia³alnoci gospodarczej
Straty nadzwyczajne
Zysk brutto
Obowi¹zkowe obci¹¿enia wyniku
finansowego
Podatek dochod.od osób prawnych lub
osób fiz.
Pozosta³e obowi¹zkowe obci¹¿enia
Zysk netto

3

2

3

II Dotacje
III Pozosta³e przychody operacyjne
D Strata na dzia³alnoci operac.
E
Przychody finansowe
I Dywidendy z tyt. udzia³ów
w tym od jednostek zal. i stowarz.

25
2
4

II Odsetki uzyskane
3
F
G
H

4

III Pozosta³e
Strata brutto na dz.gospodar.
Zyski nadzwyczjne
Strata brutto

1
1

8

8
I

Strata netto

9

D. LENTEX Slovensko
BILANS na 31.12.1999 r. w tys. z³
AKTYWA
Lp Wyszczególnienie
A Maj¹tek trwa³y
I Wartoci niematerialne i prawne
II Rzeczowy maj¹tek trwa³y
III Finansowy maj¹tek trwa³y
IV Nale¿noci d³ugoterminowe
V Inwestycje rozpoczête
B

C

31.12.1999
7

7

Maj¹tek obrotowy
I Zapasy
II Nale¿noci i roszczenia
III Papiery wartociowe przeznacz. do obrotu

200
94
69

IV rodki pieniê¿ne
Rozliczenia miêdzyokresowe
Suma

37
1
208

PASYWA
Lp Wyszczególnienie
A Kapita³ w³asny
I Kapita³ podstawowy
II Kapita³ zapasowy
III Kapita³ rezerwowy z aktualizacji wyceny
IV Pozosta³e kapita³y
V Nie podzielony wynik finansowy z lat
ubieg³ych
VI Wynik finansowy netto
B Rezerwy
C Zobowi¹zania d³ugotermin.
D Zobowi¹zania krótkotermin. i fundusze
specjalne
E
Rozliczenia miêdzyokres.

31.12.1999
101
100

1

0

107

Suma

208

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT na 31.12.1999 r.
Wariant kalkulacyjny (wersja 1)
Lp Koszty i straty
1

A

31.12.1999
2

Koszty dzia³alnoci operacyjnej
I Wartoæ sprzedanych towarów i mater.
II Zu¿ycie materia³ów i energii
III Us³ugi obce

Lp Przychody i zyski

3

1

183
148
2
10

A
I
II
III

IV Podatki i op³aty
V
VI
VII
VIII
B
C

LENTEX SA

Wynagrodzenia
wiadczenia na rzecz pracowników
Amortyzacja
Pozosta³e
Zysk ze sprzeda¿y
Pozosta³e koszty operacyjne

IV

31.12.1999
2

Przychody ze sprzeda¿y i zrównane z nimi
Przychód ze sprzeda¿y produktów
Zmiana stanu produktów
Przychód ze sprzeda¿y towarów
i materia³ów
Koszt wytworzonych wiadczeñ na w³asne
potrzeby jednostki

3

183

183

17
5
1
0

B
C

Strata na sprzeda¿y
Pozosta³e przychody operacyjne

0

119
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Prospekt Emisyjny

2

3

1

I Wartoæ sprzedanych sk³adników maj¹tku
trw.
II Pozosta³e koszty operacyjne
D
E
I
II
III
F
G
H
I
I
II
J

Zysk na dzia³alnoci operacyjnej
Koszty finansowe
Odpisy aktualizuj¹ce wartoæ finans.
maj¹tku trwa³ego oraz krótkotermin.
papierów wartoc.
Odsetki do zap³acenia
w tym dla jednostek zale¿nych
i stowarzysz.
Pozosta³e
Zysk brutto na dzia³alnoci gospodarczej
Straty nadzwyczajne
Zysk brutto
Obowi¹zkowe obci¹¿enia wyniku
finansowego
Podatek dochod.od osób prawnych lub
osób fiz.
Pozosta³e obowi¹zkowe obci¹¿enia
Zysk netto

0
2

2

3

I Przychody ze sprzeda¿y sk³adników
maj¹tku trwa³ego
II Dotacje
III Pozosta³e przychody operacyjne
D Strata na dzia³alnoci operac.
E
Przychody finansowe
I Dywidendy z tyt. udzia³ów
w tym od jednostek zal. i stowarz.

0
2

II Odsetki uzyskane
2
0

0

F
G
H

III Pozosta³e
Strata brutto na dz.gospodar.
Zyski nadzwyczjne
Strata brutto

2
0

Strata netto

0

E. Hungaria Lentex.
BILANS na 31.12.1999 r. w tys. z³
AKTYWA
Lp Wyszczególnienie
A Maj¹tek trwa³y
I Wartoci niematerialne i prawne
II Rzeczowy maj¹tek trwa³y
III Finansowy maj¹tek trwa³y
IV Nale¿noci d³ugoterminowe
B Maj¹tek obrotowy
I
II
III
IV
C

31.12.1999

Zapasy
Nale¿noci i roszczenia
Papiery wartociowe przeznacz. do obrotu
rodki pieniê¿ne
Rozliczenia miêdzyokresowe
Suma

1
1

381
129
127
125

382

PASYWA
Lp Wyszczególnienie
A Kapita³ w³asny
I Kapita³ podstawowy
II Kapita³ zapasowy
III Kapita³ rezerwowy z aktualizacji wyceny
IV Pozosta³e kapita³y
V Nie podzielony wynik finansowy z lat
ubieg³ych
VI Wynik finansowy netto
B Rezerwy
C Zobowi¹zania d³ugotermin.
D Zobowi¹zania krótkotermin. i fundusze
specjalne
E
Rozliczenia miêdzyokres.
Suma

31.12.1999
258
246

-97
109

124

382

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT na 31.12.1999 r.
Wariant porównawczy (wersja 2)
Lp Wyszczególnienie
1

A
I
II
III
IV
B
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII

120

31.12.1999
2

Przychody ze sprzeda¿y
Przychody ze sprzeda¿y produktów
Zmiana stanu produktów
Przychody ze sprzeda¿y towarów i matria³ów
Koszt wytworzenia wiadczeñ na w³asne potrzeby
Koszty dzia³alnoci operacyjnej
Wartoæ sprzedanych towarów i materia³ów
Zu¿ycie materia³ów o energii
Us³ugi obce
Podatki i op³aty
Wynagrodzenia
wiadczenia na rzecz pracowników
Amortyzacja
Pozosta³e

3

581

581
477
417

45
15

LENTEX SA
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1

2

3

C
D
E
F
G

Zysk/strata na sprzeda¿y
Pozosta³e przychody operacyjne
Pozosta³e koszty operacyjne
Zysk/strata na dzia³alnoci operacyjnej
Przychody finansowe
I Dywidendy z tyt. udzia³ów-w tym od jednostek zale¿nych i stowarzyszonych
II Odsetki uzyskane
III Pozosta³e
H Koszty finansowe
I
Zysk/strata brutto na dzia³.gospodarcz.
J
Zyski nadzwyczajne
K Straty nadzwyczajne
L
Zysk/strata brutto
M Obowi¹zkowe obci¹¿enia wyniku fin.
N Zysk/strata netto

104

104
5
5

109

109
109

Podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksi¹g rachunkowych
17.03.2000

mgr El¿bieta Wójcik

Kier. Dz. Rachunkowoci

...............................................

data

imiê i nazwisko

stanowisko/funkcja

podpis

Podpisy wszystkich Cz³onków Zarz¹du

LENTEX SA

17.03.2000

mgr Franciszek Koszarek

Dyrektor Generalny

...............................................

data

imiê i nazwisko

stanowisko/funkcja

podpis

17.03.2000

mgr Jan Gawroñski

Dyr. ds. Ekonom.-Finans.

...............................................

data

imiê i nazwisko

stanowisko/funkcja

podpis

17.03.2000

mgr Alfred Jarzombek

Dyr. ds. Handlu i Market.

...............................................

data

imiê i nazwisko

stanowisko/funkcja

podpis

17.03.2000

mgr Ryszard D³uba³a

Dyr. ds. Technicznych

...............................................

data

imiê i nazwisko

stanowisko/funkcja

podpis
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Opinia i raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdañ finansowych
OPINIA BIEG£EGO REWIDENTA
Dla Udzia³owców, Rady Nadzorczej i Zarz¹du Grupy Kapita³owej Zak³adów Lentex S.A. w Lubliñcu,
ul. Powstañców 54
Przeprowadzilimy badanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapita³owej Zak³adów
Lentex S.A., na które sk³ada siê:
- Skonsolidowany bilans sporz¹dzony na dzieñ 31.12.1999 r., który po stronie aktywów i pasywów
wykazuje sumê 184.390.146,27 z³,
- Skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.1999 r. do dnia 31.12.1999 roku
wskazuj¹cy zysk netto w wysokoci 12.514.542,38 z³,
- Skonsolidowane sprawozdanie z przep³ywu rodków pieniê¿nych, wykazuj¹ce wzrost stanu rodków
pieniê¿nych netto w okresie od dnia 01.01.1999 roku do dnia 31.12.1999 roku na sumê 1.170.749,32 z³,
- zestawienie zmian w kapitale w³asnym,
- informacja dodatkowa.
Za sporz¹dzenie tego sprawozdania finansowego jest odpowiedzialny podmiot dominuj¹cy. Naszym
zadaniem by³o zbadanie sprawozdania finansowego i wyra¿enie opinii o jego rzetelnoci, prawid³owoci
i jasnoci.
Sprawozdanie skonsolidowane zosta³o sporz¹dzone zgodnie z przepisami:
- ustawy z dnia 29 wrzenia 1994 r. o rachunkowoci,
- rozporz¹dzenia Ministra Finansów z dnia 14.06.1995 roku w sprawie szczegó³owych zasad sporz¹dzania
przez jednostki inne ni¿ banki skonsolidowanych sprawozdañ finansowych,
- rozporz¹dzenia Rady Ministrów z dnia 22.12.1998 r. w sprawie rodzaju, formy i zakresu informacji
bie¿¹cych i okresowych oraz terminów ich przekazywania przez emitentów papierów wartociowych
dopuszczonych do publicznego obrotu,
- Wytycznych Departamentu Spó³ek Publicznych i Finansów KPWiG z dnia 23.02.2000 roku z sprawie
ró¿nic pomiêdzy zasadami rachunkowoci a Miêdzynarodowymi Standardami Rachunkowoci.
Badanie to przeprowadzilimy stosownie do postanowieñ:
1. rozdzia³u 7 ustawy z dnia 29 wrzenia 1994 r. o rachunkowoci (Dz. U. Nr 121, poz. 591 z póniejszymi
zmianami),
2. norm wykonywania zawodu bieg³ego rewidenta, wydanych przez Krajow¹ Radê Bieg³ych Rewidentów,
W taki sposób, aby uzyskaæ racjonaln¹, wystarczaj¹c¹ podstawê do wyra¿enia o nim miarodajnej opinii.
Naszym zdaniem, za³¹czone skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapita³owej Lentex S.A.
sporz¹dzone zosta³o, we wszystkich istotnych aspektach zgodnie z okrelonymi w powo³anej wy¿ej ustawie
zasadami rachunkowoci, stosowanymi w sposób ci¹g³y, na podstawie prawid³owo prowadzonych ksi¹g
rachunkowych.
Jest ono zgodne co do formy i treci z obowi¹zuj¹cymi przepisami prawa, statutami poszczególnych spó³ek
i przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny rentownoci oraz wyniku finansowego
dzia³alnoci gospodarczej za okres od 1.01.1999 roku do 31.12.1999 roku, oraz sytuacji finansowej badanej
grupy kapita³owej Lentex S.A. na dzieñ 31.12.1999 roku.
Informacje zawarte w sprawozdaniu Zarz¹du z dzia³alnoci gospodarczej s¹ zgodne z informacjami
zawartymi w zbadanym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym.
Katowice, dnia 15.03.2000 roku
BDO Polska Sp. z o.o.
Katowice, ul. Drzyma³y 15
Nr ewidencyjny 523
Halina ¯ur-Zuber
Bieg³y rewident
Nr ewid. 8450/497
Dyrektor Oddzia³u
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Leszek Kramarczuk
Bieg³y Rewident
nr ewid. 1920/289
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Raport z badania uzupe³niaj¹cy opiniê do skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 1999 rok
I. INFORMACJE OGÓLNE O JEDNOSTCE DOMINUJ¥CEJ
LENTEX S.A. jest spó³k¹ akcyjn¹, maj¹c¹ siedzibê w Lubliñcu przy ulicy Powstañców 54.
Przedmiotem dzia³alnoci Spó³ki s¹ miêdzy innymi:
- produkcja materia³ów pod³ogowych i innych materia³ów budowlanych,
- produkcja w³óknin,
- produkcja konfekcji i przêdzy lnianej,
- przetwórstwo w³ókien naturalnych i syntetycznych,
- wykonywanie us³ug informatycznych, remontowo - inwestycyjnych, spedycyjnych,
- prowadzenie sk³adów konsygnacyjnych,
- dzia³alnoæ handlowa (eksport i import) w zakresie objêtym przedmiotem przedsiêbiorstwa.
Podstawow¹ dziedzin¹ dzia³alnoci jednostki jest produkcja wyk³adzin pod³ogowych PCV oraz produkcja
w³óknin.
Zak³ady Lentex S.A. powsta³y z przekszta³cenia przedsiêbiorstwa pañstwowego l¹skie Zak³ady
Przemys³u Lniarskiego Lentex w Lubliñcu. Spó³ka zosta³a wpisana do rejestru handlowego w S¹dzie
Rejonowym w Czêstochowie pod pozycj¹ RHB Nr 1746.
Akcje LENTEX S.A. zosta³y dopuszczone do obrotu gie³dowego dnia 8 maja 1997 roku zgodnie z uchwa³¹
28/414/97 Rady Gie³dy Papierów Wartociowych i s¹ notowane na rynku podstawowym.
Podstawy prawne i gospodarcze funkcjonowania Spó³ki okrelaj¹:
- kodeks handlowy - rozporz¹dzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27.06.1934 roku (Dz.U. Nr 57,
poz. 502 z póniejszymi zmianami),
- ustawa z dnia 30.04.1993 roku o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji,
- Statut Spó³ki.
Kapita³ akcyjny Spó³ki na dzieñ 31.12.1999 roku wynosi 12.300.000,00 z³ i dzieli siê na 6.000.000 akcji
o wartoci nominalnej 2,05 z³ ka¿da. Na dzieñ 31.12.1999 roku akcje Spó³ki by³y objête przez:
Iloæ akcji (szt.)
I NFI S.A.
Skarb Pañstwa
Pozostali
Razem:

1.643.333
1.125.000
3.231.667
6.000.000

Wartoæ akcji
(z³)
3.368.832,65
2.306.250,00
6.624.917,35
12.300.000,00

udzia³
w kapitale
(%)
27,39
18,75
53,86
100,00

udzia³ g³osów
(%)
27,39
18,75
53,86
100,00

Spó³ka jest przedsiêbiorstwem jednozak³adowym. Przeciêtna liczba zatrudnionych za badany okres wynios³a
1.118 osób.
W³adzami Spó³ki s¹:
- Zarz¹d Spó³ki,
- Rada Nadzorcza,
- Walne Zgromadzenie.
W sk³ad Zarz¹du wchodz¹:
- Franciszek Koszarek
- Alfred Jarzombek
- Jan Gawroñski
- Ryszard D³uba³a

-

Prezes Zarz¹du
Cz³onek Zarz¹du
Cz³onek Zarz¹du
Cz³onek Zarz¹du

W sk³ad Rady Nadzorczej od dnia 21.05.1999 roku wchodz¹:
- Andrzej Æwiek
- Przewodnicz¹cy
- Stanis³aw K³os
- V-ce Przewodnicz¹cy
- Ireneusz K³obus
- Sekretarz
- Anthony Doran
- Cz³onek
- Piotr Osiecki
- Cz³onek
Funkcje Dyrektora ds. Ekonomiczno-Finansowych oraz G³ównego Ksiêgowego pe³ni Pan Jan Gawroñski.
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Zgodnie z wpisem do Rejestru Handlowego do sk³adania owiadczeñ woli w zakresie praw i obowi¹zków w
imieniu Spó³ki uprawniony jest ka¿dy cz³onek Zarz¹du jednoosobowo. Je¿eli owiadczenie woli powoduje
powstanie jednorazowo zobowi¹zania przekraczaj¹cego wartoæ 3.000 ECU, do sk³adania owiadczenia woli
i podpisywania w imieniu spó³ki wymagane jest wspó³dzia³anie dwóch cz³onków Zarz¹du albo jednego
cz³onka Zarz¹du ³¹cznie z prokurentem.
Informacje ogólne o badaniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 1998 zosta³o zbadane przez bieg³ych rewidentów
reprezentuj¹cych Biuro Us³ugowe EKSPERT Stowarzyszenia Ksiêgowych w Polsce Sp. z o.o. z siedzib¹
w Czêstochowie i uzyska³o opiniê bez zastrze¿eñ.
Sprawozdanie to zosta³o opublikowane w Monitorze Polskim B nr 170 z 15.07.1999 roku.
Uchwa³¹ nr 74/III/99 z dnia 21 maja 1999 roku BDO Polska Spó³ka z o.o. zosta³a powo³ana do zbadania
skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapita³owej Zak³adów Lentex S.A. za 1999 rok.
Podmiot uprawniony do badania sprawozdañ finansowych BDO Polska Spó³ka z o.o. jest wpisany na listê
pod numerem 523, a w jego imieniu badanie przeprowadzi³a Halina ¯ur-Zuber wpisana na listê bieg³ych
rewidentów wykonuj¹cych zawód bieg³ego rewidenta pod numerem 8450/497.
Zarówno podmiot uprawniony, jak i przeprowadzajacy w jego imieniu badanie bieg³y rewident stwierdzaj¹,
¿e pozostaj¹ niezale¿ni od badanej Grupy Kapita³owej.
Badanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 1999 rok by³o poprzedzone przegl¹dem
skonsolidowanego sprawozdania finanowego na dzieñ 30.06.1999 roku.
Spó³ka udostêpni³a Bieg³emu Rewidentowi ¿¹dane dane oraz udzieli³a informacji i wyjanieñ niezbêdnych do
przeprowadzenia badania.
Bieg³y Rewident nie by³ ograniczony przy stosowaniu w³aciwych metod badania.
Spó³ka przed³o¿y³a owiadczenie o kompletnym ujêciu danych w dokumentacji z konsolidacji sprawozdañ
finansowych spó³ek zale¿nych i stowarzyszonych, wykazaniu wszelkich zobowi¹zañ warunkowych Grupy
Kapita³owej oraz poinformowa³a, o istotnych zdarzeniach, które nast¹pi³y po dacie sporz¹dzenia
skonsolidowanego sprawozdania finansowego.
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapita³owej LENTEX S.A. zosta³o sporz¹dzone na dzieñ
31.12.1999 roku i obejmuje okres od 1.01.1999 roku do 31.12.1999 roku.
Przygotowane zosta³o na podstawie przepisów Ustawy z 29.09.1994 roku o Rachunkowoci oraz
Rozporz¹dzenia Ministra Finansów z dnia 14.06.1995 roku w sprawie szczegó³owych zasad sporz¹dzania
przez jednostki inne ni¿ banki skonsolidowanych sprawozdañ finansowych oraz Rozporz¹dzenia Ministra
Finansów z dnia 19.11.1999 roku w sprawie zakresu informacji podawanych w skonsolidowanych
sprawozdaniach finansowych i jednostek bêd¹cych emitentami papierów wartociowych dopuszczonych do
publicznego obrotu lub emitentami papierów wartociowych ubiegaj¹cymi siê o ich dopuszczenie do
publicznego obrotu.
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe zosta³o sporz¹dzone w oparciu o sprawozdania finansowe
jednostek wchodz¹cych w sk³ad grupy kapita³owej.
W zwi¹zku z obowi¹zkiem wykazywania w skonsolidowanych raportach rocznych przez emitentów, których
papiery wartociowe s¹ notowane na rynku podstawowym gie³dy, ró¿nic w zakresie przyjêtych zasad i metod
rachunkowoci oraz ujawnionych danych pomiêdzy skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym
sporz¹dzonym wed³ug polskich zasad rachunkowoci a sprawozdaniem, które zosta³oby sporz¹dzone wed³ug
Miêdzynarodowych Standardów Rachunkowoci Spó³ka, zgodnie z wytycznymi Departamentu Spó³ek
Publicznych z dnia 23.02.2000 roku, w zastosowanych zasadach rachunkowoci wyspecyfikowa³a
wystêpuj¹ce obszary ró¿nic bez wykazania ich wartoci.
Wydana opinia bieg³ych o prawid³owoci sprawozdania finansowego jest opini¹ bez zastrze¿eñ.

124

LENTEX SA

Prospekt Emisyjny

Rozdzia³ IV - Sprawozdania finansowe

II. SK£AD GRUPY KAPITA£OWEJ NA DZIEÑ BILANSOWY
1. JEDNOSTKA DOMINUJ¥CA
LENTEX S. A.
ul. Powstañców 54, 42-700 Lubliniec
Sprawozdanie finansowe sporz¹dzone zosta³o na dzieñ 31.12.1999 roku.
Suma bilansowa
169.275.032,08 z³
Wynik finansowy - zysk netto
12.025.842,56 z³
Zmiana stanu rodków pieniê¿nych netto
1.413.956,65 z³
Rodzaj opinii z badania sprawozdania finansowego  bez zastrze¿eñ.
Badanie sprawozdania finansowego przeprowadzi³a BDO Polska Spó³ka z o.o. w Warszawie, Oddzia³
w Katowicach.
2. JEDNOSTKI ZALE¯NE
2.1. Tkaniny Techniczne S.A.
ul. Partyzancka 105/127, 95-200 Pabianice
Udzia³ LENTEX S.A. 59,82 %
Cena nabycia 5.111.268,35 z³
Sprawozdanie finansowe sporz¹dzone zosta³o na dzieñ 31.12.1999 roku.
Suma bilansowa

27.115.447,59 z³

Strata netto

-2.275.375,88 z³

Zmiana stanu rodków pieniê¿nych netto

-243.207,33 z³

Rodzaj opinii z badania sprawozdania finansowego  bez zastrze¿eñ.
Badanie sprawozdania finansowego przeprowadzi³a BDO Polska Spó³ka z o.o. w Warszawie, Oddzia³
w Katowicach.
2.2. Hungaria LENTEX KFT Sp. z o.o.
Bela kiraly krt. 37. sz. fsz., HU 2800 Tatabanya, Wêgry
Udzia³ LENTEX S.A. 100 %
Cena nabycia 272.388,30 z³
Sprawozdanie finansowe sporz¹dzone zosta³o na dzieñ 31.12.1999 roku.
Suma bilansowa

381.874,0 z³

Zysk netto

109.355,2 z³

Przychody ze sprzeda¿y netto towarów

580.888,0 z³

Udzia³ w sumie bilansowej Jednostki dominuj¹cej

0,23%

Udzia³ w przychodach Jednostki dominuj¹cej

0,32%

3. JEDNOSTKI STOWARZYSZONE
3.1 Wspólne Polsko  Ukraiñskie Przedsiêbiorstwo LENTEX Sp. z o.o.
Siedziba mieci siê na Ukrainie
Udzia³ LENTEX S.A. 50 %
Cena nabycia 102.303,79 z³
Sprawozdanie finansowe sporz¹dzone zosta³o na dzieñ 31.12.1999 roku.
Suma bilansowa
Zysk netto
Przychody ze sprzeda¿y netto towarów i przychody finansowe

LENTEX SA

7.332.473,97 z³
13.223,25 z³
883.812,87 z³

Udzia³ w sumie bilansowej Jednostki dominuj¹cej

4,33 %

Udzia³ w przychodach Jednostki dominuj¹cej

0,49 %
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3.2. Feax  Lentex Sp. z o.o.
ul. K³odzka 14, Bystrzyca K³odzka
Udzia³ LENTEX S.A. 49 %
Cena nabycia 362.600,00 z³
Sprawozdanie finansowe sporz¹dzone zosta³o na dzieñ 31.12.1999 roku.
Suma bilansowa

1.253.100,00 z³

Zysk netto

9.200,00 z³

Przychody ze sprzeda¿y netto towarów i przychody finansowe 2.298.400,00 z³
Udzia³ w sumie bilansowej Jednostki dominuj¹cej

0,74 %

Udzia³ w przychodach Jednostki dominuj¹cej

1,27 %

3.3. Wspólny System Dystrybucji Sp. z o.o.
ul. Ostrowskiego 30, 53-238 Wroc³aw
Udzia³ LENTEX S.A. 33,33 %
Cena nabycia 104.940,00 z³
Sprawozdanie finansowe sporz¹dzone zosta³o na dzieñ 31.12.1999 roku.
Suma bilansowa

520.464,63 z³

Strata netto

105.368,64 z³

Przychody ze sprzeda¿y netto towarów i przychody finansowe

124.470,86 z³

Udzia³ w sumie bilansowej Jednostki dominuj¹cej

0,31 %

Udzia³ w przychodach Jednostki dominuj¹cej

0,07 %

3.4. LENTEX SLOWENSKO Sp. z o.o.
ul. K. Thalyo 18, 945 01 Komarno, S³owacja
Udzia³ LENTEX S.A. 49,00 %
Cena nabycia 48.018,46 z³
Sprawozdanie finansowe sporz¹dzone zosta³o na dzieñ 31.12.1999 roku.
Suma bilansowa

208.031,51 z³

Zysk netto
Przychody ze sprzeda¿y netto towarów i przychody finansowe

26,21 z³
185.373,32 z³

Udzia³ w sumie bilansowej Jednostki dominuj¹cej

0,12 %

Udzia³ w przychodach Jednostki dominuj¹cej

0,10 %

III. JEDNOSTKI OBJÊTE KONSOLIDACJ¥ I PRZYJÊTE METODY KONSOLIDACJI
1. LENTEX S.A. w Lublincu - jednostka dominuj¹ca.
2. Tkaniny Techniczne S.A. w Pabianicach  jednostka zale¿na. Sprawozdanie finansowe sporz¹dzone na
31.12.1999 roku zosta³o objête metod¹ konsolidacji pe³nej.
IV.
JEDNOSTKI ZALE¯NE I STOWARZYSZONE NIE OBJÊTE KONSOLIDACJ¥
Nie objêto konsolidacj¹ sprawozdania finansowego sporz¹dzonego na dzieñ 31.12.1999 roku ni¿ej
wymienionych jednostek zale¿nych i stowarzyszonych:
-

Hungaria LENTEX KFT Sp. z o.o.,
Wspólne Polsko  Ukraiñskie Przedsiêbiorstwo LENTEX Sp. z o.o.,
Feax  Lentex Sp. z o.o.,
Wspólny System Dystrybucji Sp. z o.o.,
LENTEX SLOWENSKO Sp. z o.o.

Na podstawie art. 56, ust.. 2, pkt. 2 ustawy o rachunkowoci Jednostka dominuj¹ca mog³a odst¹piæ od
konsolidacji sprawozdañ finansowych za rok obrotowy 1999 wymienionych wy¿ej jednostek zale¿nych
i stowarzyszonych wchodz¹cych w sk³ad Grupy Kapita³owej LENTEX S.A. w Lublincu.
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V. ZASTOSOWANE ZASADY RACHUNKOWOCI W SKONSOLIDOWANYM
SPRAWOZDANIU FINANSOWYM
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapita³owej LENTEX S.A. w Lublincu za 1999 rok
zosta³o sporz¹dzone zgodnie z Ustaw¹ z dnia 29 wrzenia 1994 roku o Rachunkowoci, Rozporz¹dzeniem
Ministra Finansów z dnia 14 czerwca 1995 roku w sprawie szczegó³owych zasad sporz¹dzania przez
jednostki inne ni¿ banki skonsolidowanych sprawozdañ finansowych oraz Rozporz¹dzeniem Ministra
Finansów z dnia 19 listopada 1999 w sprawie zakresu informacji podawanych w skonsolidowanych
sprawozdaniach finansowych jednostek bêd¹cych emitentami papierów wartociowych dopuszczonych do
publicznego obrotu lub emitentami papierów wartociowych ubiegaj¹cymi siê o ich dopuszczenie do
publicznego obrotu.
Przyjête w Grupie Kapita³owej zasady i metody wyceny poszczególnych sk³adników maj¹tkowych oraz
przychodów i kosztów s¹ jednakowe.
Stosowane zasady nie uleg³y zmianie w stosunku do roku poprzedniego. Zosta³a zachowana ci¹g³oæ
bilansowa w Spó³kach. Decyduj¹cy wp³yw na wielkoci liczbowe charakteryzuj¹ce Grupê Kapita³ow¹
wywieraj¹ dane podmiotu dominuj¹cego.
Porównywalnoæ danych finansowych za rok ubieg³y
W 1999 roku nie zmieni³ siê sk³ad spó³ek objêtych konsolidacj¹ w stosunku do 1998 roku.
Jednostka dominuj¹ca w doborze spó³ek do konsolidacji kierowa³a siê przede wszystkim przepisami
zawartymi w Art. 56 ust. 2 Ustawy o Rachunkowoci ustalaj¹c procentowy udzia³ sumy bilansowej
i przychodów netto ka¿dej ze spó³ek w sumie bilansowej i przychodach netto ze sprzeda¿y towarów
i produktów oraz operacji finansowych Jednostki Dominuj¹cej.
VI. ZASTOSOWANE ZASADY KONSOLIDACJI SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 1999 Grupy Kapita³owej LENTEX S.A. zosta³o
sporz¹dzone na podstawie jednostkowych sprawozdañ finansowych za ten sam okres obrachunkowy:
 jednostki dominuj¹cej,
 jednostki zale¿nej,
wchodz¹cych w sk³ad Grupy Kapita³owej na dzieñ bilansowy i zosta³o zestawione w taki sposób, jakby
Grupa stanowi³a jedn¹ jednostkê.
Jednostka dominuj¹ca i jednostka od niej zale¿na skonsolidowane zosta³y metod¹ pe³n¹.
W toku konsolidacji dokonano w sposób prawid³owy odpowiednich istotnych wy³¹czeñ w zakresie
wzajemnych nale¿noci i zobowi¹zañ, przychodów i kosztów.
Wy³¹czona zosta³a równie¿ wartoæ akcji posiadanych przez Jednostkê dominuj¹c¹ w kapitale jednostki
zale¿nej.
Za wartoæ rynkow¹ aktywów netto przyjêto ich wartoæ ksiêgow¹ uznaj¹c, ¿e ró¿nica miêdzy tymi
wielkociami nie jest znacz¹ca.
Odpisy rezerwy kapita³owej z konsolidacji ustalono na 3 lata. W badanym okresie zosta³ on prawid³owo ujêty
i zaprezentowany w sprawozdaniu finansowym.
Kapita³ akcjonariuszy mniejszociowych ustalony zosta³ prawid³owo, proporcjonalnie do posiadanych przez
nich akcji.
Przeprowadzone w toku konsolidacji wy³¹czenia i ich wp³yw na sumê bilansow¹ oraz wynik finansowy
Grupy Kapita³owej, w porównaniu z wynikiem finansowym Jednostki Dominuj¹cej przedstawiony zosta³
w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym.
Skonsolidowane sprawozdanie z przep³ywu rodków pieniê¿nych sporz¹dzono poprzez sumowanie
odpowiednich pozycji sprawozdañ z przep³ywu rodków pieniê¿nych Jednostki dominuj¹cej i jednostek
zale¿nych oraz dokonanie korekt konsolidacyjnych.
Zakres danych przedstawionych w informacji dodatkowej do skonsolidowanego sprawozdania finansowego
oparty jest na wymogach art. 61 ustawy z dnia 29.09.1994 roku o rachunkowoci oraz za³¹cznika nr 6 do
rozporz¹dzenia Ministra Finansów z dnia 14.06.1995 roku w sprawie szczegó³owych zasad sporz¹dzania
przez jednostki inne ni¿ banki skonsolidowanych sprawozdañ finansowych.
Do skonsolidowanego sprawozdania finansowego Zarz¹d Jednostki Dominuj¹cej do³¹czy³ sprawozdanie
z dzia³alnoci za rok obrotowy 1999. Informacje ujête w tym sprawozdaniu obejmuj¹ zagadnienia okrelone
w art. 49 Ustawy o Rachunkowoci, a dane liczbowe oparte na skonsolidowanym bilansie i rachunku zysków
i strat s¹ prawid³owo w nim wykazane.
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VII. DOKUMENTACJA KONSOLIDACYJNA
Jednostka Dominuj¹ca sporz¹dzi³a dokumentacjê konsolidacyjn¹ zgodnie z Rozdzia³em 6 Rozporz¹dzenia
Ministra Finansów z dnia 14 czerwca 1995 roku w sprawie szczegó³owych zasad sporz¹dzania przez
jednostki inne ni¿ banki skonsolidowanych sprawozdañ finansowych (Dz.U. nr 71, poz. 355) obejmuj¹c¹:
1.
2.
3.
4.

sprawozdania finansowe jednostek wchodz¹cych w sk³ad Grupy Kapita³owej,
wszelkie korekty i wy³¹czenia konsolidacyjne w sprawozdaniach finansowych objêtych konsolidacj¹,
obliczenie rezerwy kapita³owej z konsolidacji oraz jej odpisu,
obliczenie kapita³u w³asnego akcjonariuszy mniejszociowych.

VIII. ANALIZA SYTUACJI FINANSOWEJ GRUPY KAPITA£OWEJ
Wêz³owe wskaniki wynikaj¹ce ze skonsolidowanego sprawozdania finansowego, charakteryzuj¹ce
dzia³alnoæ Grupy Kapita³owej i jej wynik, rentownoæ oraz sytuacjê maj¹tkow¹ i finansow¹ za badany rok
przedstawiaj¹ siê nastêpuj¹co:
Wskanik
Suma bilansowa
Wynik finansowy netto
Aktywa bie¿¹ce netto

Treæ ekonomiczna

aktywa - maj¹tek trwa³y - zobowi¹zania
krótkoterminowe i fundusze specjalne
Rentownoæ maj¹tku (w %)
wynik finansowy netto / suma aktywów
Rentownoæ kapita³u w³asnego (w %) wynik finansowy netto / kapita³ w³asny (bez zysku)
Rentownoæ netto sprzeda¿y (w %)
wynik finansowy netto / przychody ze sprzeda¿y
produktów i towarów
Rentownoæ brutto sprzeda¿y (w %)
wynik ze sprzeda¿y brutto / przychody ze sprzeda¿y
produktów i towarów
Szybkoæ obrotu aktywów czynnych
przychody ze sprzeda¿y produktów i towarów / kapita³
w³asny (bez zysku)
Szybkoæ obrotu nale¿nociami w
przeciêtne nale¿noci z tytu³u dostaw i us³ug x 365 /
dniach
przychody ze sprzeda¿y produktów i towarów
Szybkoæ sp³aty zobowi¹zañ w dniach przeciêtne zobowi¹zania z tytu³u dostaw i us³ug x 365 /
koszt sprzeda¿y produktów i towarów
Szybkoæ obrotu zapasów w dniach
przeciêtne zapasy x 365 / koszt sprzeda¿y produktów
i towarów
Pokrycie maj¹tku trwa³ego kapita³em kapita³ w³asny + rezerwy / maj¹tek trwa³y ogó³em
w³asnym
Trwa³oæ struktury finansowania
kapita³ w³asny + rezerwy+ zobowi¹zania
d³ugoterminowe / suma pasywów
Wskanik p³ynnoci I
maj¹tek obrotowy ogó³em / zobowi¹zania
krótkoterminowe
Wskanik p³ynnoci II
maj¹tek obrotowy ogó³em - zapasy / zobowi¹zania
krótkoterminowe
Wskanik p³ynnoci III
papiery przeznaczone do obrotu + rodki pieniê¿ne/
zobowi¹zania krótkoterminowe

31.12.1998
182.210.119,12
11.050.467,19
40.133.291,50

31.12.1999
184.390.146,27
12.514.542,38
61.391.658,40

6,06%
9,00%
5,97%

6,79%
9,36%
6,37%

8,91%

8,98%

1,51

1,47

23,00

49,00

18,00

28,00

36,00

71,00

1,21

1,45

0,77

0,82

2,66

4,58

1,31

2,44

0,16

0,46

IX. ZOBOWI¥ZANIA WARUNKOWE, OGRANICZENIA W PRAWACH W£ASNOCI
1. Jednostka dominuj¹ca
Spó³ka udzieli³a gwarancji sp³aty kredytu zaci¹gniêtego przez firmê Frankiewicz z Pabianic.
Stan gwarancji na dzieñ bilansowy wynosi 83.000,00 z³.
2. Jednostka zale¿na.
Zobowi¹zania zabezpieczone na maj¹tku Spó³ki dotycz¹ po¿yczek otrzymanych od LENTEX S.A. oraz
sk³adu celnego i sk³adaj¹ siê na nie:
- hipoteka kaucyjna na budynku przy ul. Partyzanckiej 105/127
- weksle in blanco

3.625.000,00 z³
2.500.000,00 z³

X. ISTOTNE ZDARZENIA PO DACIE ZAKOÑCZENIA ROKU OBROTOWEGO W GRUPIE
KAPITA£OWEJ.
Z punktu widzenia Grupy Kapita³owej nie wyst¹pi³y istotne zdarzenia po dacie bilansu.

128

LENTEX SA

Prospekt Emisyjny

Rozdzia³ IV - Sprawozdania finansowe

Pismo Prezesa Zarz¹du
Praca kierownictwa naszej firmy w roku 1999 nastawiona by³a na kontynuacjê dzia³añ restrukturyzacyjnych
i wdra¿ania nowych metod poprawiaj¹cych skutecznoæ i motywuj¹cych wzrost sprzeda¿y krajowej
i zagranicznej. Jednoczenie nie tracilimy z pola widzenia zagadnieñ zmierzaj¹cych do poprawy rezultatów
spó³ki. St¹d g³ówne efekty roku 1999, to poprawa na polu oszczêdnoci kosztów produkcji. Dziêki
wprowadzeniu nowych zasad organizacji planowania produkcji wyk³adzin pod³ogowych oraz  w pewnym
zakresie w³óknin, dziêki wdro¿eniu nowych receptur i technologii uda³o siê znacz¹co ograniczyæ koszty
zu¿ycia materia³ów, które obni¿ono w stosunku do roku ubieg³ego o 7,2 % osi¹gaj¹c 3,8 % wzrost sprzeda¿y.
Równie dobre rezultaty uzyskano w kosztach osobowych. Dzia³ania te by³y konieczne. Kryzys w Rosji jaki
ma miejsce od sierpnia 1998 r. spowodowa³, ¿e szereg naszych zagranicznych konkurentów stara³o siê
sprzedaæ swe zapasy na rynku polskim. St¹d zaostrzy³a siê walka cenowa - szczególnie na rynku wyk³adzin
pod³ogowych.
Permanentna praca nad restrukturyzacj¹ kosztów doprowadzi³a w listopadzie 1999 roku do podpisania
z funkcjonuj¹cymi w spó³ce Zwi¹zkami Zawodowymi porozumienia, które pozwoli³o na zrealizowanie
programu zwolnieñ grupowych. Realizowane zwolnienia z zachowaniem zasad w³aciwego outplacementu
przynios³y redukcjê 106 osób z dniem 29.02.2000 r. Efekty tego kroku po stronie kosztów bêd¹ wiêc mia³y
miejsce w 2000 roku. W sierpniu 1999 r. przeprowadzono równie¿ pierwszy etap reorganizacji s³u¿b
utrzymania ruchu.
Du¿ym sukcesem roku 1999 by³ dalszy wzrost sprzeda¿y szerokich (3 i 4 m) wyk³adzin elastycznych gdzie
osi¹gniêto dynamikê 184 % w porównaniu z 1998 rokiem. Niestety odby³o siê to czêciowo kosztem
wyk³adzin w¹skich (do 2 m). Aby zniwelowaæ ten niekorzystny trend wprowadzamy na rynek w koñcu
1999 roku i w roku bie¿¹cym nowe wyk³adziny obiektowe typu Jupiter i Neptun oraz specjalne
wyk³adziny sportowe dla sal gimnastycznych i obiektów sportowych. Dzia³ania te umocni¹ pozycjê
Lentex S.A. jako lidera na sprzeda¿y wyk³adzin elastycznych na polskim rynku. Równolegle umacniana
bêdzie pozycja naszych g³ównych odbiorców hurtowych i detalicznych.
W 1999 roku podpisalimy umowê ze Skarbem Pañstwa zakupuj¹c dodatkowy pakiet 15,2 % akcji spó³ki TT
pabianice S.A. Przyjêty program restrukturyzacji zak³adu doprowadzi do 40 % redukcji zatrudnienia oraz
sprzeda¿y znacznej czêci zbêdnego maj¹tku. Spó³ka ta planuje osi¹gniêcie w 2000 roku znacz¹cego
dodatniego wyniku finansowego.
Dziêki prowadzonej akwizycji na rynkach eksportowych uzyskano w 1999 r. poziom eksportu sprzed kryzysu
rosyjskiego. Plany na rok 2000 zwiêkszaj¹ udzia³ eksportu w wartoci sprzeda¿y w znaczny sposób.
Drodzy akcjonariusze i klienci !
W przyjêtych zamierzeniach inwestycyjnych pragniemy ju¿ w 2000 roku zmodernizowaæ liniê 4 m
wyk³adzin zwiêkszaj¹c o 15 % jej wydajnoæ oraz umo¿liwiaj¹c produkcjê nowych asortymentów. Zostanie
zakupiona nowa linia do produkcji w³óknin w pionowym uk³adzie w³ókien dla przemys³u mebli
tapicerowanych. Wartoæ tych i pozosta³ych inwestycji osi¹gnie w 2000 r. prawie 20 mln z³.
Opisane wy¿ej osi¹gniêcia 1999 r. oraz przyjête plany na 2000 r. powinny utwierdziæ wszystkich
w przekonaniu, ¿e Lentex S.A. jest firm¹ o solidnych podstawach, dobrej kondycji finansowej i w³aciwie
realizowanej strategii rozwojowej. Kierownictwo spó³ki oraz ja osobicie zapewniamy, ¿e przyjête zadania
bêd¹ skutecznie zrealizowane !. Pozwoli to na dalszy przyrost wartoci spó³ki.
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Komentarz Zarz¹du
1. W dniu 13 sierpnia 1998 r. pomiêdzy Pierwszym Narodowym Funduszem Inwestycyjnym S.A.
a Zak³adami Lentex S.A. zosta³a zawarta umowa sprzeda¿y akcji Spó³ki Pabianickie Zak³ady Tkanin
Technicznych S.A. z siedzib¹ w Pabianicach.
2. Zgodnie z umow¹ Zak³ady Lentex naby³y 1.132.140 (s³ownie: jeden milion sto trzydzieci dwa tysi¹ce
sto czterdzieci) akcji serii A i B Spó³ki o wartoci nominalnej 4,12 (s³ownie: cztery z³ote i dwanacie
groszy) ka¿da, na ³¹czn¹ wartoæ 4.992.737,40.
Przeniesienie w³asnoci akcji nast¹pi³o w dniu 30 wrzenia 1998 r. Akcje zakupione zosta³y zdeponowane
w BRE Brokers. W wyniku dokonanego zakupu Zak³ady Lentex S.A. sta³y siê udzia³owcem w 59,34 %
kapita³u akcyjnego P.P.T.T. S.A. Pabianice.
3. Z dniem 01.10.1998 r. powsta³a Grupa Kapita³owa Lentex, a tym samym obowi¹zek sporz¹dzania
skonsolidowanego sprawozdania finansowego.
Grupa Kapita³owa Lentex obejmuje:
• Spó³kê dominuj¹c¹  Zak³ady Lentex S.A. w Lubliñcu,
• Spó³kê zale¿n¹  Pabianickie Zak³ady Tkanin Technicznych S.A. w Pabianicach.
4. W wyniku utworzenia Grupy Kapita³owej oferta produkcji i sprzeda¿y uleg³a rozszerzeniu o tkaniny
techniczne produkowane na bazie przêdz bawe³nianych, syntetycznych i szklanych.
5. Na podstawie Uchwa³y nr 6 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spó³ki z dnia 16.04.1999 r.,
zmieniono nazwê firmy Spó³ki na Tkaniny Techniczne spó³ka Akcyjna w Pabianicach. Postanowieniem
S¹du G-H z dn. 01.06.1999 r. dokonano zmiany nazwy firmy w Rejestrze Handlowym Spó³ki RHB 5425.
6. W okresie 1999 r. dokonano zakupu akcji Spó³ki Tkaniny Techniczne S.A. w wyniku czego Zak³ady
Lentex S.A. wg stanu na 31.12.1999 r. posiadaj¹ 391.295 szt. akcji serii A i 750.000 sztuk akcji serii B,
co stanowi 59,82 % udzia³u kapita³u akcyjnego.
II. ROZWÓJ DZIA£ALNOCI I WA¯NIEJSZE WYDARZENIA, KTÓRE MIA£Y MIEJSCE
W CI¥GU OKRESU OBRACHUNKOWEGO
1.

Rozwój dzia³alnoci i sytuacja handlowa

Wielkoæ obrotów z tytu³u sprzeda¿y produktów i us³ug za 1999 rok wynios³a 192,1 mln z³ i wzros³a
w porównaniu do roku ubieg³ego o 10,8 %. Z ogólnej wielkoci obrotów sprzeda¿ na eksport wynios³a
29,6 mln z³ i stanowi³a 15,4 % sprzeda¿y ogó³em produktów.
1.1. W zakresie wyk³adzin.
Ilociowy wzrost sprzeda¿y wyk³adzin PCV do roku ubieg³ego stanowi 1,4 % przy czym wzrost
eksportu wyniós³ 3,7 % a sprzeda¿y krajowej 1 %.
Pozytywnie nale¿y oceniæ sprzeda¿ prawie 5,9 mln m2 wyk³adziny o szerokoci powy¿ej 2 mb
wyprodukowanej na nowym ci¹gu produkcyjnym, oraz osi¹gniêty wzrost wartoci wyk³adziny na rynku
krajowym a¿ o 83,6 %. W planach optymistycznych Spó³ki zak³adano sprzeda¿ tego nowego
asortymentu w wysokoci 5 mln m2.
Wartoæ sprzeda¿y eksportowej wynios³a 15,2 mln z³ i osi¹gnê³a poziom roku ubieg³ego pomimo
drastycznego spadku eksportu do Rosji, Bia³orusi i Ukrainy.
1.2. W zakresie w³óknin.
Ilociowa sprzeda¿ jest wy¿sza o 10,2 % od poziomu uzyskanego w roku ubieg³ym uzyskany wzrost
iloci sprzeda¿y nast¹pi³ g³ównie w sprzeda¿y krajowej (o 14,2 %) przy spadku sprzeda¿y eksportowej
o 7,1 % (czêciowa utrata rynku tureckiego).
W ujêciu wartociowym sprzeda¿ ogó³em wynios³a 53,1 mln z³ i by³a ni¿sza o 5 % od wartoci
uzyskanej w 1998 r.
Pozytywnie oceniæ nale¿y wzrost wartoci sprzeda¿y eksportowej o 3 % bêd¹cy rezultatem wzrostu
sprzeda¿y w³óknin puszystych bezlateksowych oraz w³óknin wodno ig³owanych (nowy produkt).
Skutki kryzysu rosyjskiego wp³ynê³y negatywnie na efekty sprzeda¿y krajowej ze wzglêdu na
gwa³towne za³amanie siê eksportu poredniego (rynek odzie¿y, sprzeda¿ przygraniczna).
1.3. W zakresie tkanin technicznych.
Ilociowa sprzeda¿ wynios³a 7.043 tys mb tkanin i by³a ni¿sza a¿ o 22 % od sprzeda¿y roku ubieg³ego.
Przy czym ilociowy spadek sprzeda¿y eksportowej wyniós³ a¿ o 80 % i dotyczy³ tkanin bawe³nianych.
Eksport w roku bie¿¹cym wyniós³ 845 tys mb o wartoci 1.980 tys z³, podczas gdy w roku ubieg³ym
wyeksportowano 3.052 tys mb o wartoci 5.572 tys z³.
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Eksport obejmuje kraje Europy Zachodniej (Francja i Holandia). W roku 1999 odbiorca francuski firma
Fort Iames ca³kowicie zrezygnowa³a z odbioru gazy na skutek renegocjacji ceny, której wytwórca
produktu nie móg³ przyj¹æ. W ujêciu wartociowym osi¹gniêta wartoæ sprzeda¿y wynios³a 16,5 mln
i stanowi poziom sprzeda¿y uzyskany w roku 1998.
Nale¿y podkreliæ, ¿e utrzymanie sprzeda¿y na poziomie roku ubieg³ego by³o mo¿liwe dziêki
znacznemu zwiêkszeniu produkcji i sprzeda¿y siatki budowlanej.
Uzyskana wartoæ sprzeda¿y tego produktu wynios³a 5,7 mln z³ i wykaza³a wzrost do roku ubieg³ego
o 87 %. Wzrost produkcji i sprzeda¿y siatki budowlanej by³ mo¿liwy dziêki wydzier¿awieniu od
Zak³adów Lentex wysokowydajnej maszyny Karl-Mayer.
1.4. Polityka cenowa uwzglêdnia³a uwarunkowania rynkowe oraz siln¹ konkurencjê ze strony producentów
krajowych i zagranicznych.
W roku 1999 w stosunku do roku ubieg³ego poziom wzrostu cen na podstawowych grupach wyrobów
kszta³towa³ siê poni¿ej wskaników inflacji.
1.5. G³ówne dzia³ania w sferze sprzeda¿y na rynku krajowym i zagranicznym koncentrowa³y siê na
realizacji wynikaj¹cych z przyjêtych programów marketingowych.
1.6. W okresie 1999 r. Grupa Lentex ponios³a nak³ady na inwestycje w kwocie 3,5 mln z³, z czego
przypada na Zak³ady Lentex kwota 3,4 mln z³. Nak³ady dotyczy³y zakupu maszyn i urz¹dzeñ
produkcyjnych oraz modernizacji sieci komputerowej. W ramach poniesionych nak³adów
inwestycyjnych kwotê 2,0 mln odliczono od podstawy opodatkowania w ramach ulgi inwestycyjnej.
Niezale¿nie od powy¿szego przy rozliczaniu podatku dochodowego odliczono 1,6 mln z³ jako premia
za inwestycje realizowane w ramach ulg inwestycyjnych w roku 1998.
2.
Wa¿niejsze wydarzenia maj¹ce istotny wp³yw na dzia³alnoæ GRUPY .
2.1. Uruchomienie produkcji nowej generacji wyk³adzin elastycznych przeznaczonych do obiektów
u¿ytecznoci publicznej typu Neptun, Jupiter (tzw. chipsy).
2.2. Opracowanie technologii oraz wyprodukowanie pierwszej partii wyk³adzin dla boisk i hal sportowy.
2.3. Zakoñczenie prac zwi¹zanych z renegocjacj¹ z UZP, nowe zapisy zmierzaj¹ do wiêkszego uzale¿nienia
wyp³at nagród i premii od efektów ekonomicznych Spó³ki Lentex.
2.4. W uzgodnieniu z organizacjami zwi¹zanymi opracowano zwolnieñ grupowych w Spó³ce Lentex.
Program ten przewiduje w okresie od 01.12.99 do 29.02.2000 zwolnienie 106 pracowników.
2.5. Dokonano reorganizacji s³u¿b Utrzymania Ruchu, dziêki której zwiêkszono efektywnoæ i uzyskano
obni¿enie stanu zatrudnienia w Spó³ce Lentex.
2.6. Opracowanie i wdro¿enie w ¿ycie szerokiego programu restrukturyzacji kosztów w Spó³ce Lentex.
2.7. Uruchomienie agregatu do produkcji siatki budowlanej w Pabianicach.
2.8. Opracowanie programu zagospodarowania poprzez sprzeda¿, dzier¿awê wolnych powierzchni
produkcyjnych i biurowych w Spó³ce Pabianice.
III. OCENA DZIA£ALNOCI
Zestawienie podstawowych wielkoci ekonomicznych Grupy Kapita³owej Lentex S.A. za rok 1999.
Lp W y s z c z e g ó l n i e n i e
1

2

1
a
b
c
d
2
a
b
3
4
5
6
7

LENTEX SA

Przychody ze sprzeda¿y i zrówn. z nimi
Przychody ze sprzeda¿y towarów i mater.
Przychody ze sprzeda¿y produktów
Zmiana stanu produktów
Koszt wytworzenia wiad.na w³asne potrzeby
Koszty dzia³alnoci operacyjnej
Wartoæ sprzedanych towarów i materia³ów
Koszty ogó³em (wg rodzaju)
Wynik na sprzeda¿y (1-2)
Pozosta³e przychody operacyjne
Pozosta³e koszty operacyjne
Wynik na dzia³alnoci operacyjnej(4-5)
Przychody finansowe

Wykonanie
1998
3

185.081,7
2.473,8
171.343,1
9.486,7
1.778,1
168.595,6
2.454,5
166.141,1
16.486,1
1.365,8
3.511,8
-2.146,0
3.000,2

Plan
1999
4

206.073,0
2.570,0
200.833,0
670,0
2.000,0
186.075,0
2.450,0
183.625,0
19.998,0
1.775,0
2.090,0
-315,0
2.150,0

Wykonanie
1999
5

196.363,1
2.185,3
189.968,9
3.051,4
1.157,5
178.720,2
3.411,5
175.308,7
17.642,9
6.491,8
9.057,4
-2.565,6
4.128,5

Dynamika
5/3
5/4
6

106,10%
88,34%
110,87%
32,17%
65,10%
106,01%
138,99%
105,52%
107,02%
475,31%
257,91%
119,55%
137,61%

7

95,29%
85,03%
94,59%
455,43%
57,88%
96,05%
139,24%
95,47%
88,22%
365,74%
433,37%
814,48%
192,02%
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2

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
a
b
c
19
a
b
c
d
20
19
a

b
c
d
e

Koszty finansowe
Wynik na dzia³alnoci finansowej(7-8)
Saldo strat i zysków nadzwyczajnych
Odpis rezerwy kapita³owej z kons.
Zysk (strata) brutto (3+6+9)
Obowi¹zkowe obci¹¿enia wyniku finans.
Zysk (strata) akcjonariuszy mniejszoc.
Zysk (strata) netto
Zatrudnienie
Nak³ady inwestycyjne
Wydajnoæ liczona:
przychodem ze sprzeda¿y (1a+b / 16)
zyskiem brutto (12/16)
zyskiem netto (15/16)
Stan rodków obrotowych
zapasy ogó³em
nale¿noci i roszczenia
pap.wart.przeznacz.do obrotu
rodki pieniê¿ne
Zobowi¹zania krótkoterminowe
Wskaniki
P³ynnoæ:
- bie¿¹ca (19a+b+c+d/20)
- szybka (19b+c+d/20)
Wskanik poziomu kosztów (2+5+8)/(1+4+7)
Zyskownoæ sprzeda¿y (3/1a+b)
Zyskownoæ brutto 12/(1a+1b)
Zyskownoæ netto 15(1a+1b)

3

4

5

6

7

2.993,8
6,4
-36,6
570,0
14.879,9
4.222,3
392,9
11.050,5
1.495,0
28.923,3

1.464,0
686,0
0,0
0,0
20.369,0
6.769,0
0,0
13.600,0
1.339,0
24.220,0

4.010,0
118,5
1,4
2.283,9
17.481,1
5.880,8
914,2
12.514,5
1.357,0
3.454,6

133,94%
1851,56%
-3,83%
117,48%
139,28%
113,25%
90,77%
11,94%

273,91%
17,27%
85,82%
86,88%
92,02%
101,34%
14,26%

116,27
9,95
7,39
65.145,4
33.067,1
28.059,1
674,3
3.344,9
24.465,7

151,91
15,21
10,16
74.834,2
33.817,0
37.876,3
1.500,0
1.640,9
22.533,4

141,60
12,88
9,22
78.414,8
36.692,9
33.820,8
3.385,4
4.515,7
17.105,8

121,79%
129,43%
124,77%
120,37%
110,96%
120,53%
502,06%
135,00%
69,92%

93,22%
84,68%
90,80%
104,78%
108,50%
89,29%
225,69%
275,20%
75,91%

2,66

3,32

4,58

172,16%

138,03%

1,31
92,43%
9,48%
8,56%
6,36%

1,82
90,30%
9,83%
10,01%
6,69%

2,44
92,66%
9,18%
9,10%
6,51%

186,02%
100,25%
96,80%
106,27%
102,44%

133,99%
102,61%
93,39%
90,85%
97,41%

1.
Rachunek wyników
1.1. Przychody ze sprzeda¿y i zrównane z nimi osi¹gnê³y wartoæ 196,4 mln z³, co oznacza wzrost do roku
ubieg³ego o 6,1 %.
Przychody ze sprzeda¿y produktów i towarów wyniós³ 192,2 mln z³ i wykazuj¹ dynamikê w wysokoci
10,5 %. Eksport produktów wyniós³ 29,6 mln z³.
Powy¿sze oznacza, ¿e w roku 1999 zanotowano korzystne zjawisko obni¿enia tempa przyrostu stanów
produktów i wiadczeñ na w³asne potrzeby.
Koszty dzia³alnoci operacyjnej wynios³y 178,7 mln i wzros³y do roku ubieg³ego o 6 %. Przy czym
znacznie korzystniej relacje kosztów do sprzeda¿y kszta³tuj¹ siê w Spó³ce dominuj¹cej.
Wskanik poziomu kosztów do przychodów ze sprzeda¿y i zrównanych z nimi w Grupie Kapita³owej
ukszta³towa³ siê na poziomie 91,01 natomiast w Spó³ce zale¿nej osi¹gn¹³ poziom 108,1.
Grupa Lentex wypracowa³a zysk na sprzeda¿y w kwocie 17,6 mln z³, poprawiaj¹c wynik do roku
1998 o ponad 7 %.
Spó³ka zale¿na w roku 1999 zanotowa³a stratê na sprzeda¿y w kwocie 1,6 mln z³. Poziom osi¹gniêtej
straty jest o 33,45 % ni¿szy w porównaniu do roku 1998.
1.2. Wynik na pozosta³ej dzia³alnoci operacyjnej jest ujemny i zamkn¹³ siê kwocie 2,6 mln z³. W stosunku
do roku ubieg³ego wysokoæ straty uleg³a zwiêkszeniu o 19,5 %. Wzrost strat na tej dzia³alnoci wynika
z koniecznoci utworzenia rezerw na nale¿noci oraz na przewidywane straty z tytu³u wystêpowania
zapasów o niskiej chodliwoci.
1.3. Na dzia³alnoci finansowej Grupa Lentex osi¹gnê³a zysk w kwocie 118 tys z³.
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1.4. Wynik finansowy z uwzglêdnieniem rodzaju dzia³alnoci przedstawia siê nastêpuj¹co:
wynik na dzia³alnoci operacyjnej
wynik na pozosta³ej dzia³alnoci operacyjnej
wynik na dzia³alnoci finansowe
saldo strat i zysków nadzwyczajnych
odpis rezerwy kapita³owej z konsolidacji
RAZEM:
obowi¹zkowe obci¹¿enia
strata przypadaj¹ca na akcjonariuszy mniejszociowych
Zysk netto

2.

17.642,9 tys z³
-2.565,6 tys z³
118,5 tys z³
1,4 tys z³
2.283,9 tys z³
17.481,1 tys z³
5.880,8 tys z³
914,2 tys z³
12.514,5 tys z³

Bilans

Analiza danych bilansowych Grupy Kapita³owej Lentex wykazuje, ¿e w okresie 1999 r. w strukturze
aktywów i pasywów nast¹pi³y istotne zmiany.
2.1. Maj¹tek Grupy (aktywa) na dzieñ 31.12.99 r. wyniós³ 184,4 mln z³ i wzrós³ do analogicznego okresu
roku ubieg³ego o 2,2 mln tj. 1,2 %.
Maj¹tek trwa³y na dzieñ 31.12.99 r. stanowi 56,4 % stanu aktywów i wykazuje spadek do roku
ubieg³ego o 6,9 punkta, a w wartociach bezwzglêdnych spadek maj¹tku trwa³ego wyniós³ 11,6 mln z³.
Obni¿enie wartoci maj¹tku by³o wynikiem znacznie wy¿szych odpisów amortyzacyjnych w stosunku
do poniesionych nak³adów inwestycyjnych.
Maj¹tek obrotowy na 31.12.1999 r. wyniós³ 78,4 mln z³ i uleg³ podwy¿szeniu w stosunku do roku
ubieg³ego o 13,3 mlb z³ tj. o 20 %.
W strukturze rzeczowej maj¹tku obrotowego nast¹pi³y istotne zmiany. Zapasy wzros³y o kwotê
3,6 mln z³ (11 %), nale¿noci o kwotê 5,8 mln z³ (20,5 %), rodki pieniê¿ne o 1,2 mln z³ (35 %).
2.2. Istotne zmiany nast¹pi³y w ród³ach finansowania maj¹tku (pasywa).
Na 31.12.1999 r. kapita³ w³asny wyniós³ 146,2 mln z³ wzrost do roku ubieg³ego o 12,4 mln tj. o 9,3 %.
Udzia³ kapita³u w³asnego w strukturze pasywów uleg³ podwy¿szeniu o 5,9 punkta i wyniós³ na koniec
roku obrotowego 79,3 %. W stanie kapita³u obcego nast¹pi³o jego zmniejszenie w stanie zobowi¹zañ
krótkoterminowych ich udzia³ w strukturze pasywów zmala³ do 9,3 %.
IV.

POZOSTA£E INFORMACJE

1.
Przewidywany rozwój Grupy Kapita³owej
1.1. W najbli¿szych latach Grupa Kapita³owa Lentex zamierza wydatkowaæ znaczne rodki finansowe na
inwestycje. Planowana wielkoæ nak³adów inwestycyjnych.
2000 r. - 20,0 mln z³
2001 r. - 20,1 mln z³
2002 r. - 38,7 mln zl
W ramach planowanych nak³adów przewidziano modernizacjê istniej¹cych agregatów produkcyjnych
oraz zakup maszyn i urz¹dzeñ do produkcji nowych wyrobów.
1.2. W oparciu o analizê efektywnoci projektowanych inwestycji oraz dotychczasowy potencja³
produkcyjny Grupa prognozuje w najbli¿szych latach uzyskaæ nastêpuj¹ce wskaniki planistyczne
w zakresie swego rozwoju

Sprzeda¿ produktów i towar.
Zysk brutto
Zysk netto

1999
192,2
17,5
12,5

2000
221,2
31,1
21,4

w mln z³
2001
261,8
34,4
24,9

1.3. Ró¿nice pomiêdzy przyjêtymi zasadami i metodami rachunkowoci w Grupie Lentex a MSR.
Wykazywanie udzia³ów spó³ek zale¿nych i stowarzyszonych w sprawozdaniach finansowych jednostki
dominuj¹cej.
Zgodnie z polskimi zasadami rachunkowoci w sprawozdaniu finansowym Zak³adów Lentex wartoæ
udzia³ów zale¿nych i stowarzyszonych wykazywana jest wed³ug ceny nabycia z uwzglêdnieniem
ewentualnej utraty ich wartoci.
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Zgodnie z MSR udzia³y te mog¹ byæ wykazywane wed³ug metody praw w³asnoci lub kosztów
nabycia. Wed³ug metody praw w³asnoci udzia³y w jednostkowym
sprawozdaniu finansowym wykazywane s¹ wed³ug ceny nabycia skorygowanej o udzia³ podmiotu we
wzrocie lub spadku wartoci aktywów netto nabytej jednostki jaki nast¹pi³ po dacie nabycia.
Aktualizacja rodków trwa³ych.
Ostatnia aktualizacja rodków trwa³ych dokonana zosta³a na dzieñ 01.01.1995 r.
zgodnie z rozporz¹dzeniem Ministra Finansów wed³ug okrelonych przez GUS wskaników. Skutki
aktualizacji okrelone zosta³y na ówczesny fundusz przedsiêbiorstwa i fundusz za³o¿ycielski.
Zgodnie z MSR rodki trwa³e mog¹ byæ ujmowane wed³ug wartoci przeszacowanej, przy czym
przeszacowanie jest dopuszczalne, je¿eli wartoæ rynkowa rodka trwa³ego znacz¹co ró¿ni siê od
wartoci ksiêgowej a ponadto przeszacowanie nale¿y dokonywaæ z odpowiedni¹ regularnoci¹ tak, by
wartoæ ewidencyjna nie ró¿ni³a siê znacznie od wartoci wykazywanej w dniu bilansu, przy
zastosowaniu kryterium wartoci godziwej.
Przeszacowanie dokonane w oparciu o za³o¿one wskaniki nie jest generalnie zgodne z MSR.
Niezrealizowane ró¿nice kursowe.
Niezrealizowane dodatnie ró¿nice kursowe, wynikaj¹ce z wyceny na dzieñ bilansowy aktywów innych
ni¿ rodki pieniê¿ne i pasywów bilansowych, zosta³y ujête jako przychody przysz³ych okresów.
Zgodnie z MSR dodatnie ró¿nice kursowe z wyceny powinny zostaæ ujête w rachunku zysków i strat.
Koszty organizacji spó³ki.
Koszty organizacji poniesione przy za³o¿eniu lub póniejszym rozszerzeniu spó³ki akcyjnej s¹
kapitalizowane i wykazywane jako wartoci niematerialne i prawne.
W myl MSR aktywowanie tego rodzaju kosztów nie jest mo¿liwe, koszty pozyskania kapita³u
pomniejszaj¹ nadwy¿kê wp³ywów z emisji nad wartoci¹ nominaln¹ akcji a ewentualnie powsta³a
ró¿nica odnoszona jest w koszty roku, którego dotyczy.
Instrumenty finansowe (szeroko rozumiane aktywa i pasywa finansowe).
MSR zawieraj¹ zasadniczo odmienne zasady wyceny aktywów i pasywów finansowych wymagaj¹cych
w wielu przypadkach ich wyceny wed³ug wartoci godziwych.
Dotyczy to miêdzy innymi wyceny papierów wartociowych dopuszczonych do publicznego obrotu.
Spó³ka wyceni³a papiery wartociowe dopuszczone do publicznego obrotu wed³ug cen nabycia
pomniejszonych o odpisy aktualizuj¹ce wartoæ.
Leasing.
Spó³ka u¿ytkuje rodki trwa³e na podstawie umowy leasingu operacyjnego.
W wietle postanowieñ MSR umowa leasingowa uznana przez spó³kê za umowê leasingu operacyjnego
by³aby zakwalifikowana i co za tym idzie rozliczona jako umowa leasingu finansowego.
wiadczenia pracownicze.
Ustalanie wysokoci przypadaj¹cych zobowi¹zañ z tytu³u wiadczeñ pracowniczych (odprawy
emerytalne, nagrody jubileuszowe, dokonywane jest w oparciu o zasady metodologiczne opracowane
przez firmê Price Waterhouse.
Ze wzglêdu na skutki finansowe jednorazowego rozliczenia tych zobowi¹zañ w uzgodnieniu
z Pierwszym Narodowym Funduszem przyjêto zasadê rozliczenia w okresie 5 lat. Do dnia 31.12.1999 r.
wyliczona i zaktualizowana wysokoæ zobowi¹zañ z tytu³u wiadczeñ pracowniczych zosta³a ujêta
w ksiêgach w wysokoci 60 % kwoty nale¿nej.
Zakres informacji dodatkowej.
Sk³adniki poszczególnych pozycji sprawozdania finansowego wed³ug polskich zasad rachunkowoci
i MSR mog¹ ró¿niæ siê w istotnym stopniu.
Równie¿ zakres informacji dodatkowej i sprawozdania finansowego zgodnie z wymogami polskich
zasad rachunkowoci jest mniejszy od zakresu przewidzianego wymogami MSR.
1.4. Opis skutków wprowadzonych zmian w zasadach rachunkowoci
W okresie 1999 roku nie wyst¹pi³y ¿adne odstêpstwa od zasad rachunkowoci wynikaj¹cych z Ustawy
z dnia 19 listopada 1994 r.
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ROZDZIA£ V:

INFORMACJE DODATKOWE
Formularz SA-Q.I./ 2000
(kwarta³/rok)

(dla emitentów papierów wartociowych o dzia³alnoci wytwórczej, budowlanej, handlowej lub us³ugowej)
Zgodnie z § 46 ust. 1 pkt 2 Rozporz¹dzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998r. - Dz.U. Nr D9 poz. 1160
Zarz¹d Spó³ki Zak³ady Lentex Spó³ka Akcyjna
podaje do wiadomoci raport kwartalny za I kwarta³ 2000 roku

WYBRANE DANE FINANSOWE
(rok bie¿¹cy)

I. Przychody netto ze sprzeda¿y produktów, towarów i materia³ów
II. Zysk (strata) na dzia³alnoci operacyjnej
III. Zysk (strata) brutto
IV. Zysk (strata) netto
V. Aktywa (stan na 31.03.00)
VI. Kapita³ w³asny (stan na 31.03.00)
VII. Liczba akcji (stan na 31.03.00)
VIII. Wartoæ ksiêgowa na jedn¹ akcjê (w z³) (stan na 31.12.99)

dnia 2000/05/04

(data przekazania)
w tys. z³
I kwarta³
I kwarta³
okres
narastaj¹co
od 1.01.00
okres
do 31.03.00 od 1.01.00
do 31.03.00
37.880
2.871
3.241
2.007
171.706
147.773
6.000.000
24,63

w tys. EURO
I kwarta³
I kwarta³
okres
narastaj¹co
od 1.01.00
okres
do 31.03.00 od 1.01.00
do 31.03.00
9.358
709
801
496
43.305
37.269
6.000.000
6,21

Stan na
31.03.00
koniec
kwarta³u
rok bie¿¹cy

Stan na
31.12.99
koniec
poprz.
kwarta³u

Stan na
31.03.99
koniec
kwarta³u
(rok poprz.)

Stan na
31.12.98
koniec
poprz.
kwarta³u

2

3

4

5

BILANS
w tys. z³

1

Aktywa
I. Maj¹tek trwa³y
1. Wartoci niematerialne i prawne
2. Rzeczowy maj¹tek trwa³y
3. Finansowy maj¹tek trwa³y
4. Nale¿noci d³ugoterminowe
II. Maj¹tek obrotowy
1. Zapasy
2. Nale¿noci krótkoterminowe
3. Akcje (udzia³y) w³asne do zbycia
4. Papiery wartociowe przeznaczone do obrotu
5. rodki pieniê¿ne
III. Rozliczenia miêdzyokresowe
1. Z tytu³u odroczonego podatku dochodowego
2. Pozosta³e rozliczenia miêdzyokresowe
Aktywa razem
Pasywa
I. Kapita³ w³asny
1. Kapita³ akcyjny
2. Nale¿ne wp³aty na poczet kapita³u akcyjnego (wielkoæ ujemna)
3. Kapita³ zapasowy
4. Kapita³ rezerwowy z aktualizacji wyceny
5. Pozosta³e kapita³y rezerwowe
6. Ró¿nice kursowe z przeliczenia oddzia³ów (zak³adów)
zagranicznych
7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubieg³ych
8. Zysk (strata) netto

LENTEX SA

85.583
859
78.685
6.039

88.534
986
81.669
5.879

96.713
1.353
89.517
5.843

98.803
1.486
91.573
5.744

83.653
38.626
42.793

78.876
32.715
38.349

61.933
28.516
31.663

62.778
31.130
27.961

343
1.891
2.470
1.532
938
171.706

3.385
4.427
1.865
1.806
59
169.275

674
1.080
2.574
1.758
816
161.220

674
3.013
1.339
1.334
5
162.920

147.773
12.300

145.766
12.300

135.794
12.300

133.830
12.300

121.440

121.440

110.468

110.468

12.026
2.007

12.026

11.062
1.964

11.062
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1

2

II. Rezerwy
1. Rezerwy na podatek dochodowy
2. Pozosta³e rezerwy
III. Zobowi¹zania
1. Zobowi¹zania d³ugoterminowe
2. Zobowi¹zania krótkoterminowe
IV. Rozliczenia miêdzyokresowe i przychody przysz³ych okresów
Pasywa razem

3

4.466
4.466

4

5

16.107

5.078
4.870
208
15.672

5.400
5.331
69
17.911

6.033
5.876
157
21.483

16.107
3.360
171.706

15.672
2.759
169.275

17.911
2.115
161.220

21.483
1.574
162.920

... kwarta³y
narastaj¹co
(rok bie¿¹cy)
okres
od ..............
do ..............

37.880
37.293
587
28.363
27.816
547
9.517
1.206
4.823
3.488
1.544
2.161
2.871

... kwarta³y
I kwarta³
narastaj¹co (rok poprz.)
(rok bie¿¹cy)
okres
okres
od 1.01.99
od .............. do 31.03.99
do ..............
33.864
33.219
645
26.263
25.631
632
7.601
648
3.955
2.998
283
1.061
2.220

872
502
3.241

432
227
2.425

3.241
1.234

2.425
461

2.007

1.964

12.069
6.000.000
2,01

10.269
6.000.000
1,71

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
I kwarta³
(rok bie¿¹cy)
okres
od 1.01.00
do 31.03.00
I. Przychody netto ze sprzeda¿y produktów, towarów i materia³ów
1. Przychody netto ze sprzeda¿y produktów
2. Przychody netto ze sprzeda¿y towarów i materia³ów
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materia³ów
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów
2. Wartoæ sprzedanych towarów i materia³ów
III. Zysk (strata) brutto na sprzeda¿y (I-II)
IV. Koszty sprzeda¿y
V. Koszty ogólnego zarz¹du
VI. Zysk (strata) na sprzeda¿y (III-IV-V)
VII. Pozosta³e przychody operacyjne
VIII. Pozosta³e koszty operacyjne
IX. Zysk (strata) na dzia³alnoci operacyjnej (VI+VII-VIII)
X. Przychody z akcji i udzia³ów w innych jednostkach
XI. Przychody z pozosta³ego finansowego maj¹tku trwa³ego
XII. Pozosta³e przychody finansowe
XIII. Koszty finansowe
XIV. Zysk (strata) na dzia³alnoci gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII)
XV. Wynik zdarzeñ nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.)
1. Zyski nadzwyczajne
2. Straty nadzwyczajne
XVI. Zysk (strata) brutto
XVII. Podatek dochodowy
XVIII. Pozosta³e obowi¹zkowe zmniejszenia zysku (zwiêkszenia
straty)
XIX. Zysk (strata) netto
Zysk (strata) netto (za 12 miesiêcy)
rednia wa¿ona liczba akcji zwyk³ych
Zysk (strata) na jedn¹ akcjê zwyk³¹ (w z³)

RACHUNEK PRZEP£YWU RODKÓW PIENIÊ¯NYCH
I kwarta³
(rok bie¿¹cy)
okres
od 1.01.00
do 31.03.00
1

A. Przep³ywy pieniê¿ne netto z dzia³alnoci operacyjnej (I+/-II) metoda porednia
I. Zysk (strata) netto
II. Korekty razem
1. Amortyzacja
2. (Zyski) straty z tytu³u ró¿nic kursowych
3. Odsetki i dywidendy
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2

... kwarta³y
I kwarta³
... kwarta³y
narastaj¹co (rok poprz.) narastaj¹co
(rok bie¿¹cy)
okres
(rok bie¿¹cy)
okres
od 1.01.99
okres
od .............. do 31.03.99 od ..............
do ..............
do ..............
3

4

5

-4.430

2.373

2.007
-6.437
3.929

1.964
409
2.758

-294

44
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1

4. (Zysk) strata z tytu³u dzia³alnoci inwestycyjnej
5. Zmiana stanu pozosta³ych rezerw
6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat)
7. Podatek dochodowy zap³acony
8. Zmiana stanu zapasów
9. Zmiana stanu nale¿noci
10. Zmiana stanu zobowi¹zañ krótkoterminowych (z wyj¹tkiem
po¿yczek i kredytów)
11. Zmiana stanu rozliczeñ miêdzyokresowych
12. Zmiana stanu przychodów przysz³ych okresów
13. Pozosta³e korekty
B. Przep³ywy pieniê¿ne netto z dzia³alnoci inwestycyjnej (I-II)
I. Wp³ywy z dzia³alnoci inwestycyjnej
1. Sprzeda¿ sk³adników wartoci niematerialnych i prawnych
2. Sprzeda¿ sk³adników rzeczowego maj¹tku trwa³ego
3. Sprzeda¿ sk³adników finansowego maj¹tku trwa³ego, w tym:
- w jednostkach zale¿nych
- w jednostkach stowarzyszonych
- w jednostce dominuj¹cej
4. Sprzeda¿ papierów wartociowych przeznaczonych do obrotu
5. Sp³ata udzielonych po¿yczek d³ugoterminowych
6. Otrzymane dywidendy
7. Otrzymane odsetki
8 . Pozosta³e wp³ywy
II. Wydatki z tytu³u dzia³alnoci inwestycyjnej
1. Nabycie sk³adników wartoci niematerialnych i prawnych
2. Nabycie sk³adników rzeczowego maj¹tku trwa³ego
3. Nabycie sk³adników finansowego maj¹tku trwa³ego, w tym:
- w jednostkach zale¿nych
- w jednostkach stowarzyszonych
- w jednostce dominuj¹cej
4. Nabycie akcji (udzia³ów) w³asnych
5. Nabycie papierów wartociowych przeznaczonych do obrotu
6. Udzielone po¿yczki d³ugoterminowe
7. Pozosta³e wydatki
C. Przep³ywy pieniê¿ne netto z dzia³alnoci finansowej (I-II)
I. Wp³ywy z dzia³alnoci finansowej
1. Zaci¹gniêcie d³ugoterminowych kredytów i po¿yczek
2. Emisja obligacji lub innych d³ugoterminowych d³u¿nych
papierów wartociowych
3. Zaci¹gniêcie krótkoterminowych kredytów i po¿yczek
4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych d³u¿nych
papierów wartociowych
5. Wp³ywy z emisji akcji (udzia³ów) w³asnych
6. Dop³aty do kapita³u
7. Pozosta³e wp³ywy
II. Wydatki z tytu³u dzia³alnoci finansowej
1. Sp³ata d³ugoterminowych kredytów i po¿yczek
2. Wykup obligacji lub innych d³ugoterminowych d³u¿nych
papierów wartociowych
3. Sp³ata krótkoterminowych kredytów bankowych i po¿yczek
4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych d³u¿nych
papierów wartociowych
5. Koszty emisji akcji w³asnych
6. Umorzenie akcji (udzia³ów) w³asnych
7. P³atnoci dywidend i innych wyp³at na rzecz w³acicieli
8. Wyp³aty z zysku dla osób zarz¹dzaj¹cych i nadzoruj¹cych
9. Wydatki na cele spo³ecznie-u¿yteczne
10. P³atnoci zobowi¹zañ z tytu³u umów leasingu finansowego
11. Zap³acone odsetki
12. Pozosta³e wydatki
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2

3

4

5

-13
-152
1.234
-1.102
-5.912
-4.632
783

-1
697
461
-602
2.614
-5.305
12

37
-315

-334
65

1.599
3.055

-4.262
1

13

1

3.042

-1.456
-17
-1.113
-160
-160

-4.263
-8
-2.158
-1.997
-1.997

-100
-166
295
295

-44

295
-44

-44
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1

2

D. Przep³ywy pieniê¿ne netto, razem (A+/-B+/-C)
E. Bilansowa zmiana stanu rodków pieniê¿nych
- w tym zmiana stanu rodków pieniê¿nych z tytu³u ró¿nic
kursowych od walut obcych
F. rodki pieniê¿ne na pocz¹tek okresu
G. rodki pieniê¿ne na koniec okresu (F+/- D)

3

4

5

-2.536

-1.933

4.427
1.891

3.013
1.080

Stan na
31.03.00
koniec
kwarta³u
rok bie¿¹cy
83

Stan na
Stan na
31.12.99
31.03.99
koniec
koniec
poprz.
kwarta³u
kwarta³u
(rok poprz.)
83
2.150
2.000

Stan na
31.12.98
koniec
poprz.
kwarta³u
2.150
2.000

138
138

138
138

2.288

2.228

ZOBOWI¥ZANIA POZABILANSOWE

a) ³¹czna wartoæ udzielonych gwarancji i porêczeñ, w tym:
- na rzecz jednostek zale¿nych
- na rzecz jednostek stowarzyszonych
- na rzecz jednostki dominuj¹cej
b) pozosta³e zobowi¹zania pozabilansowe (z tytu³u)
- spraw wytoczonych przeciwko Lentex S.A.
Zobowi¹zania pozabilansowe, razem

83

83

Kurs EURO zastosowany do:
1. przeliczenia pozycji I, II, III, IV za I kwarta³ 2000 - wg kursu stanowi¹cego redni¹ arytmetyczn¹
rednich kursów NBP z ostatnich dni trzech miesiêcy pierwszego kwarta³u (4,1250+4,0539+3,9650)/3
= 4.048
2. przeliczenia pozycji V, VI za I kwarta³ 2000 roku - wg kursu redniego na 31.03.00 og³oszonego przez
NBP, tj. - 3,9650
KOMENTARZ
1
1.1

Zasady przyjête przy sporz¹dzaniu raportu.
Aktywa i pasywa wyceniono przy zachowaniu zasady ci¹g³oci w sposób okrelony w ustawie
o rachunkowoci. Szczegó³owe zasady stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów oraz
przychodów i kosztów w zakresie jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru okrelone zosta³y
w Raporcie Rocznym za 1999 rok.

2.

Opis czynników maj¹cych znacz¹cy wp³yw na osi¹gniêty zysk.
Wynik ujemny na pozosta³ej dzia³alnoci operacyjnej spowodowany zosta³ wydatkami na rekompensaty
w ramach zwolnieñ grupowych w kwocie 882 tys. z³
Osi¹gniêta za I kwarta³ 00 wielkoæ zysku netto w kwocie 2 007 tys. z³ stanowi 99,4 % za³o¿onego na
ten okres planu (2 019 tys. z³). Realizacjê zadañ finansowych przedstawia tabela :

Wyszczególnienie

Plan

Wynik na sprzeda¿y
Wynik na pozosta³ej dzia³. oper.
Wynik na dzia³alnoci finansowej
Wynik brutto
Podatek dochodowy
Wynik netto

3.

2.853
49
239
3.141
1.122
2.019

Wykonanie
3.489
-618
371
3.242
1.235
2.007

Realizacja
w%
122,27%
-1257,84%
154,87%
103,20%
110,01%
99,40%

Informacje o korektach z tytu³u rezerw.
W I kwartale 2000 roku rozwi¹zano rezerwê w podatku dochodowym z tytu³u ulg inwestycyjnych z lat
ubieg³ych na kwotê 405 tys. z³.
Informaja o korektach z tytu³u rezerw:
a) Utworzenie  rezerwy na nale¿noci:
b) Rozwi¹zanie - rezerwy na nale¿noci:
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4.
Pozosta³e informacje
4.1. W struktura akcjonariatu :
Stan na 31.03.2000 r.:
I NFI posiada
Skarb Pañstwa
OFE PZU Z³ota Jesieñ
NFI Fortuna S.A.
Pozostali

27,39 % akcji Spó³ki
18,75 % akcji Spó³ki
5,48 % akcji Spó³ki
5,00 % akcji Spó³ki
43,38 % akcji Spó³ki

4.2. Stan posiadania akcji emitenta, b¹d uprawnieñ (opcji) na akcje emitenta przez osoby zarz¹dzaj¹ce
i nadzoruj¹ce na dzieñ 31.03.2000 wynosi odpowiednio:
Franciszek Koszarek 
Alfred Jarzombek 
Ryszard D³uba³a

Jan Gawroñski


Preses Zarz¹du:
Cz³onek Zarz¹du:
Cz³onek Zarz¹du:
Cz³onek Zarz¹du:

8,0 tys. szt.
7,0 tys. szt.
4,0 tys. szt.
4,5 tys. szt.

4.3. Spó³ka posiada zobowi¹zania warunkowe w kwocie 83 tys. z³ z tytu³u udzielonej gwarancji kredytowej
firmie Frankowski Pabianice.
4.4. W okresie objêtym raportem nie zosta³y wszczête postêpowania o których mowa w par. 49 ust. 3 pkt.4
Rozporz¹dzenia Rady Ministrów w sprawie rodzaju formy i zakresu... (Dz. U. 163 poz.1160)

LENTEX SA

mgr Jan Gawroñski - Cz³onek Zarz¹du

mgr El¿bieta Wójcik

Podpis (-y) osoby (-ób)
reprezentuj¹cej (-ych) Spó³kê

Podpis osoby odpowiedzialnej
za prowadzenie rachunkowoci Spó³ki
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ZA£¥CZNIK NR 2 - STATUT EMITENTA
STATUT SPÓ£KI
1. POSTANOWIENIA OGÓLNE.
Artyku³ 1
Spó³ka dzia³a pod firm¹ Zak³ady Lentex Spó³ka Akcyjna.
Artyku³ 2
Siedzib¹ Spó³ki jest Lubliniec.
Artyku³ 3
3.1

Za³o¿ycielem Spó³ki jest Skarb Pañstwa.

3.2

Spó³ka powsta³a w wyniku przekszta³cenia przedsiêbiorstwa pañstwowego l¹skie Zak³ady Przemys³u
Lniarskiego Lentex w Lubliñcu z siedzib¹ w Lubliñcu.
Artyku³ 4

Spó³ka dzia³a na podstawie Kodeksu handlowego oraz ustawy z dnia 30 kwietnia 1993r. o narodowych
funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji (Dz. U. Nr 44, poz.202 i z 1994 r. Nr 84, poz.385), zwanej
dalej ustaw¹, a tak¿e innych w³aciwych przepisów prawa.
Artyku³ 5
5.1

Spó³ka dzia³a na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granic¹.

5.2

Spó³ka mo¿e tworzyæ swoje oddzia³y na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granic¹.
Artyku³ 6

Czas trwania Spó³ki jest nieograniczony.
II. PRZEDMIOT DZIA£ALNOCI SPÓ£KI.
Artyku³ 7
7.1

Przedmiotem przedsiêbiorstwa Spó³ki jest dzia³alnoæ gospodarcza w zakresie:
1)
2)
3)
4)
5)

produkcji materia³ów pod³ogowych i innych materia³ów budowlanych,
produkcji w³óknin,
produkcji konfekcji i przêdzy lnianej,
przetwórstwa w³ókien naturalnych i syntetycznych,
us³ug:
- w zakresie wykonywania dokumentacji projektowej, konstrukcyjnej, technologicznej
i technicznej,
- us³ug informatycznych, ekonomiczno-organizacyjnych, szkoleniowych,
- w zakresie reklamy, marketingu i promocji towarów i us³ug,
- remontowo-inwestycyjnych,
6) us³ug spedycyjnych, przewozowych i transportowych oraz poligraficznych, mieszkaniowo socjalnych i turystycznych w oparciu o posiadan¹ bazê,
7) prowadzenia sk³adów konsygacyjnych,
8) dzia³alnoæ handlowa (eksport i import) hurtowa i detaliczna w zakresie objêtym przedmiotem
przedsiêbiorstwa oraz w zakresie innych artyku³ów przemys³owych pochodzenia krajowego
i zagranicznego,
9) wytwarzania ciep³a,
10) przesy³anie i dystrybucja ciep³a.
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III. KAPITA£ SPÓ£KI.
Artyku³ 8
Skrelony.
Artyku³ 9
9.1

Kapita³ akcyjny Spó³ki wynosi 12.300.000,00(dwanacie milionów dziewiêæset piêtnacie tysiêcy
z³otych ) i dzieli siê na 6.000.000 ( szeæ milionów trzysta tysiêcy) akcji o wartoci nominalnej 2.05 z³.
(dwa z³ote piêæ groszy) ka¿da, w tym: 4.500.000 (cztery miliony piêæset tysiêcy) akcji zwyk³ych na
okaziciela serii A od numeru 0000001 do numeru 4500000 ;1.500.000 (jeden milion piêæset tysiêcy)
akcji zwyk³ych na okaziciela serii B od numeru 0000001 do numeru 1 500 000.
Akcje serii A i B s¹ równe w prawach.

9.2

wiadectwo depozytowe jest wy³¹cznym dowodem stwierdzaj¹cym uprawnienie do rozporz¹dzania
akcj¹ i wykonywania innych praw z akcji.

9.3

Akcje Spó³ki s¹ z³o¿one do Krajowego Depozytu Papierów Wartociowych S.A. w Warszawie.

9.4

Kapita³ akcyjny mo¿e byæ obni¿ony przez zmniejszenie nominalnej wartoci akcji lub przez umorzenie
czêci akcji.

9.5

Spó³ka mo¿e podwy¿szaæ kapita³ akcyjny w drodze emisji nowych akcji.

9.6

Akcje mog¹ byæ umarzane gdy:
a) uchwalone bêdzie obni¿enie kapita³u akcyjnego,
b) Spó³ka nabêdzie akcje w drodze egzekucji swoich roszczeñ,
c) Spó³ka nabêdzie akcje celem umorzenia.

9.7

Umorzenie bez zachowania przepisów o obni¿eniu kapita³u akcyjnego mo¿e byæ dokonane jedynie z
czystego zysku.
Artyku³ 10

Wszystkie akcje Spó³ki s¹ akcjami na okaziciela i nie podlegaj¹ zamianie na akcje imienne.
Artyku³ 11
Skrelony.
IV. W£ADZE SPÓ£KI
Artyku³ 12
W³adzami Spó³ki s¹:
A. Zarz¹d,
B. Rada Nadzorcza,
C. Walne Zgromadzenie.
A. ZARZ¥D
Artyku³ 13
13.1 Zarz¹d sk³ada siê z trzech do siedmiu osób. Kadencja Zarz¹du trwa trzy lata, z wyj¹tkiem kadencji
pierwszego Zarz¹du, która trwa dwa lata.
13.2 Rada Nadzorcza powo³uje Prezesa Zarz¹du oraz na wniosek Prezesa Zarz¹du pozosta³ych cz³onków
Zarz¹du.
13.3 Rada Nadzorcza okreli liczbê cz³onków Zarz¹du.
13.4 Rada Nadzorcza mo¿e odwo³aæ Prezesa Zarz¹du, cz³onka Zarz¹du lub ca³y Zarz¹d przed up³ywem
kadencji Zarz¹du.
Artyku³ 14
14.1 Zarz¹d wykonuje wszelkie uprawnienia w zakresie zarz¹dzania Spó³k¹ z wyj¹tkiem uprawnieñ
zastrze¿onych przez prawo lub niniejszy Statut dla pozosta³ych w³adz Spó³ki.
14.2 Tryb dzia³ania Zarz¹du a tak¿e sprawy, które mog¹ byæ powierzone poszczególnym jego cz³onkom
okreli szczegó³owo regulamin Zarz¹du. Regulamin Zarz¹du uchwala Zarz¹d Spó³ki a zatwierdza go
Rada Nadzorcza.
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Artyku³ 15
Do sk³adania owiadczeñ woli i podpisywania w imieniu Spó³ki uprawniony jest ka¿dy z cz³onków Zarz¹du
jednoosobowo. Je¿eli owiadczenie woli powoduje powstanie jednorazowo zobowi¹zania przekraczaj¹cego
wartoæ 5.000 EURO, do sk³adania owiadczeñ woli i podpisywania w imieniu Spó³ki wymagane jest
wspó³dzia³anie dwóch cz³onków Zarz¹du albo jednego cz³onka Zarz¹du ³¹cznie z prokurentem.
Artyku³ 16
16.1 Rada Nadzorcza zawiera w imieniu Spó³ki umowy z cz³onkami Zarz¹du i reprezentuje Spó³kê
w sporach z cz³onkami Zarz¹du. Rada Nadzorcza mo¿e upowa¿niæ w drodze uchwa³y jednego lub
wiêcej cz³onków do dokonania takich czynnoci prawnych.
16.2 Pracownicy Spó³ki podlegaj¹ Zarz¹dowi. Zarz¹d zawiera i rozwi¹zuje z nimi umowy pracê oraz ustala
ich wynagrodzenie na zasadach okrelonych przez obowi¹zuj¹ce przepisy.
B. RADA NADZORCZA
Artyku³ 17
Rada Nadzorcza sk³ada siê z piêciu, siedmiu lub dziewiêciu cz³onków. Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy
lata, z wyj¹tkiem kadencji pierwszej Rady Nadzorczej, która trwa jeden rok.
Artyku³ 18
18.1 Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodnicz¹cego oraz jednego lub dwóch zastêpców
przewodnicz¹cego i sekretarza.
18.2 Przewodnicz¹cy Rady Nadzorczej lub osoba przez niego upowa¿niona zwo³uje posiedzenia Rady
i przewodniczy im. Przewodnicz¹cy ustêpuj¹cej Rady Nadzorczej zwo³uje i otwiera pierwsze
posiedzenie nowo wybranej Rady Nadzorczej oraz przewodniczy im do chwili wyboru nowego
Przewodnicz¹cego.
Artyku³ 19
19.1 Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej raz na kwarta³.
19.2 Przewodnicz¹cy Rady Nadzorczej lub jeden z zastêpów maj¹ obowi¹zek zwo³aæ posiedzenie na
pisemny wniosek co najmniej dwóch cz³onków Rady Nadzorczej.
Posiedzenie powinno byæ zwo³ane w ci¹gu tygodnia od dnia z³o¿enia wniosku na dzieñ przypadaj¹cy
nie póniej ni¿ przed up³ywem dwóch tygodni od dnia zwo³ania.
Artyku³ 20
20.1 Dla wa¿noci uchwa³ Rady Nadzorczej wymagane jest pisemne zaproszenie wszystkich cz³onków
dorêczone co najmniej na siedem dni przed wyznaczon¹ dat¹ posiedzenia.
Wymóg ten uznaje siê za spe³niony je¿eli data posiedzenia zosta³a ustalona na posiedzeniu, w którym
wszyscy cz³onkowie Rady brali udzia³.
Ustalenie daty posiedzenia w ten sposób wymaga potwierdzenia na pimie przez wszystkich cz³onków
Rady.
20.2 Uchwa³y Rady Nadzorczej mog¹ byæ podjête tak¿e bez odbycia posiedzenia w drodze pisemnego
g³osowania o ile wszyscy cz³onkowie Rady Nadzorczej wyra¿¹ zgodê na taki tryb.
20.3 Rada Nadzorcza podejmuje uchwa³y bezwzglêdn¹ wiêkszoci¹ g³osów obecnych cz³onków Rady
Nadzorczej.
20.4 Rada Nadzorcza uchwala swój regulamin okrelaj¹cy szczegó³owy tryb dzia³ania Rady.
Artyku³ 21
21.1 Rada Nadzorcza mo¿e delegowaæ swoich cz³onków do indywidualnego wykonywania poszczególnych
czynnoci nadzorczych.
21.2 Je¿eli Walne Zgromadzenie wybierze Radê Nadzorcz¹ przez g³osowanie oddzielnymi grupami,
cz³onkowie Rady wybrani przez ka¿d¹ z grup mog¹ delegowaæ jednego cz³onka do sta³ego
indywidualnego wykonywania czynnoci nadzorczych.
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Artyku³ 22
22.1 Rada Nadzorcza nadzoruje dzia³alnoæ Spó³ki.
22.2 Oprócz spraw wskazanych w ustawie, w innych postanowieniach niniejszego statutu lub w uchwa³ach
Walnego Zgromadzenia do kompetencji Rady Nadzorczej nale¿y:
1) badanie rocznego bilansu a tak¿e rachunku zysków i strat oraz zapewnienie ich weryfikacji przez
wybranych przez Radê bieg³ych rewidentów zaproponowanych przez Zarz¹d po analizie ofert,
2) badanie i opiniowanie sprawozdania Zarz¹du,
3) badanie co roku i zatwierdzanie planów dzia³alnoci gospodarczej, planów finansowych
i marketingowych Spó³ki oraz ¿¹danie od Zarz¹du szczegó³owych sprawozdañ z wykonania tych
planów,
4) sk³adanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynnoci, o których
mowa w pkt. 1 - 3,
5) badanie wniosków Zarz¹du co do podzia³u zysku, w tym kwoty przeznaczonej na dywidendy
i terminów wyp³aty dywidend lub zasad pokrycia strat,
6) na wniosek Zarz¹du wyra¿a zgodê na dokonanie transakcji nie objêtej zatwierdzonym na dany rok
bud¿etem obejmuj¹cej zbycie, nabycie, obci¹¿enie lub wydzier¿awienie nieruchomoci oraz praw
maj¹tkowych lub innego mienia a tak¿e zaci¹gniêcia zobowi¹zañ, je¿eli wartoæ jednej transakcji
przewy¿szy 5% wartoci aktywów netto spó³ki wed³ug ostatniego bilansu. Powy¿sze uprawnienie
dla Rady Nadzorczej nie narusza bezwzglêdnie obowi¹zuj¹cych przepisów Kodeksu handlowego
w art. 338 pkt. 4 oraz 389 par. k.h.,
7) powo³ywanie i odwo³ywanie cz³onków Zarz¹du jak równie¿ zawieszanie z wa¿nych powodów
w czynnociach poszczególnych lub wszystkich cz³onków Zarz¹du oraz delegowanie cz³onków
Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynnoci cz³onków Zarz¹du nie mog¹cych
sprawowaæ swoich czynnoci,
8) delegowanie cz³onków Rady Nadzorczej do wykonywania czynnoci Zarz¹du w razie zawieszenia
lub odwo³ania ca³ego Zarz¹du lub gdy Zarz¹d z innych powodów nie mo¿e dzia³aæ,
9) zatwierdzanie uchwalonego przez Zarz¹d regulaminu podzia³u akcji pomiêdzy uprawnionych
pracowników w trybie art. 46 ustawy z dnia 30 kwietnia 1993 r. o narodowych funduszach
inwestycyjnych i ich prywatyzacji (Dz. U. 44 poz. 202),
10) wyra¿anie zgody na tworzenie oddzia³ów Spó³ki w kraju i za granic¹.
Artyku³ 23
Wynagrodzenie cz³onków Rady Nadzorczej okrela Walne Zgromadzenie.
C. WALNE ZGROMADZENIE
Artyku³ 24
24.1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwo³uje Zarz¹d najpóniej w maju ka¿dego roku.
24.2 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwo³uje Zarz¹d z w³asnej inicjatywy, na pisemny wniosek Rady
Nadzorczej lub na wniosek akcjonariuszy reprezentuj¹cych co najmniej 10% kapita³u akcyjnego.
24.3 Zarz¹d zwo³uje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w ci¹gu dwóch tygodni od daty zg³oszenia
wniosku, o którym mowa w art. 24.2.
24.4 Rada Nadzorcza zwo³uje Walne Zgromadzenie:
1) w przypadku, gdy Zarz¹d nie zwo³a³ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w przepisanym terminie,
2) je¿eli pomimo z³o¿enia wniosku, o którym mowa w art. 24.2 Zarz¹d nie zwo³a³ Nadzwyczajnego
Walnego Zgromadzenia w terminie, o którym mowa w art. 24.3.
24.5 Uprawnienie okrelone w art. 24.4. pkt. 2 przys³uguje tak¿e cz³onkom Rady Nadzorczej wybranym
przez pracowników.
Artyku³ 25
Porz¹dek obrad Walnego Zgromadzenia ustala Zarz¹d w porozumieniu z Rad¹ Nadzorcz¹.
Artyku³ 26
Walne Zgromadzenia odbywaj¹ siê w Warszawie lub w miejscu siedziby Spó³ki.
Artyku³ 27
Walne Zgromadzenie mo¿e podejmowaæ uchwa³y bez
reprezentowanych akcji.
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Artyku³ 28
28.1 Uchwa³y Walnego Zgromadzenia podejmowane s¹ zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów oddanych je¿eli
niniejszy statut lub ustawa nie stanowi¹ inaczej. Wiêkszoæ ta wymagana jest w szczególnoci
w nastêpuj¹cych sprawach:
1) rozpatrzenia i przyjêcia sprawozdania Zarz¹du, bilansu oraz rachunku zysków i strat za poprzedni
rok obrachunkowy,
2) podjêcia uchwa³y co do podzia³u zysku i pokrycia strat,
3) skwitowania w³adz Spó³ki z wykonania przez nie obowi¹zków.
28.2 Uchwa³y Walnego Zgromadzenia podejmowane s¹ wiêkszoci¹ 3/4 oddanych g³osów w sprawach:
1)
2)
3)
4)
5)

zmiany statutu, w tym emisji nowych akcji,
emisji obligacji,
zbycia przedsiêbiorstwa Spó³ki,
po³¹czenia Spó³ki z inn¹ spó³k¹,
rozwi¹zania Spó³ki.

28.3 Uchwa³y w przedmiocie zmian Statutu Spó³ki zwiêkszaj¹cych wiadczenia akcjonariuszy lub
uszczuplaj¹cych prawa przyznane osobicie poszczególnym akcjonariuszom wymagaj¹ zgody
wszystkich akcjonariuszy, których dotycz¹.
28.4 Walne Zgromadzenie mo¿e przyznaæ osobie, która sprawowa³a lub sprawuje funkcjê cz³onka Rady
Nadzorczej lub Zarz¹du zwrot wydatków lub pokrycie odszkodowania, które osoba ta mo¿e byæ
zobowi¹zana zap³aciæ osobie trzeciej, w wyniku zobowi¹zañ powsta³ych w zwi¹zku ze sprawowaniem
funkcji przez tê osobê je¿eli osoba ta dzia³a³a w dobrej wierze oraz w sposób, który w uzasadnionym
w wietle okolicznoci przekonaniu tej osoby by³ w najlepszym interesie Spó³ki.
Artyku³ 29
29.1 G³osowanie na Walnym Zgromadzeniu jest jawne. Tajne g³osowanie zarz¹dza siê przy wyborach oraz
nad wnioskami o odwo³anie cz³onków w³adz lub likwidatorów Spó³ki, b¹d o poci¹gniêcie ich do
odpowiedzialnoci, jak równie¿ w sprawach osobistych.
29.2 Uchwa³y w sprawie zmiany przedmiotu przedsiêbiorstwa Spó³ki zapadaj¹ w jawnym g³osowaniu
imiennym.
Artyku³ 30
30.1 Walne Zgromadzenie otwiera Przewodnicz¹cy Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana, po
czym sporód osób uprawnionych do g³osowania wybiera siê Przewodnicz¹cego Zgromadzenia.
30.2 Walne Zgromadzenie mo¿e uchwaliæ swój regulamin.
Artyku³ 31
Skrelony.
V. GOSPODARKA SPÓ£KI
Artyku³ 32
Organizacjê Spó³ki okrela regulamin organizacyjny uchwalany przez Zarz¹d i zatwierdzony przez Radê
Nadzorcz¹.
Artyku³ 33
Rokiem obrotowym Spó³ki jest rok kalendarzowy.
Artyku³ 34
34.1 W ci¹gu trzech miesiêcy po up³ywie roku obrotowego Zarz¹d jest obowi¹zany sporz¹dziæ i z³o¿yæ
Radzie Nadzorczej bilans na ostatni dzieñ roku, rachunek zysków i strat oraz dok³adne pisemne
sprawozdanie z dzia³alnoci Spó³ki w tym okresie.
34.2 Pierwszy bilans Spó³ki wraz z rachunkiem zysków i strat zostanie sporz¹dzony za okres od dnia
rejestracji Spó³ki do dnia 31.12.1996r.
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Artyku³ 35
35.1 Czysty zysk Spó³ki mo¿e byæ przeznaczony w szczególnoci na:
1) kapita³ zapasowy,
2) fundusz inwestycji,
3) dodatkowy kapita³ rezerwowy,
4) dywidendy,
5) inne cele okrelone uchwa³¹ Walnego Zgromadzenia.
35.2 Dzieñ nabycia prawa do dywidendy i dzieñ wyp³aty dywidendy ustala Walne Zgromadzenie
Akcjonariuszy. Data wyp³aty dywidendy przypada nie póniej ni¿ w ci¹gu 10 tygodni od dnia podjêcia
uchwa³y o podziale zysku.
35.3 Uchwa³¹ Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy mog¹ byæ tworzone równie¿ inne fundusze celowe.
Uchwa³a okreli rodzaje i sposób tworzenia (sposób finansowania) tych funduszy.
35.4. skrelony.
VI. POSTANOWIENIA KOÑCOWE.
Artyku³ 36
36.1 Spó³ka zamieszcza swe og³oszenia w Monitorze S¹dowym i Gospodarczym.
Og³oszenia, których zamieszczenie w dzienniku o zasiêgu ogólnokrajowym jest obligatoryjnym
wymogiem Kodeksu handlowego, Spó³ka zamieszcza w dzienniku RZECZPOSPOLITA lub innym
dzienniku o zasiêgu ogólnokrajowym.
36.2 Og³oszenia Spó³ki powinny byæ równie¿ wywieszone w siedzibie Spó³ki, w miejscach dostêpnych dla
wszystkich akcjonariuszy i pracowników.
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ZA£¥CZNIK NR 3 - UCHWA£A WZA O EMISJI AKCJI
U C H W A £ A NR 8
Walnego Zgromadzenia Zak³adów LENTEX Spó³ka Akcyjna w Lubliñcu z dnia 12 maja 2000r. w sprawie
podwy¿szenia kapita³u akcyjnego.
Walne Zgromadzenie na podstawie art. 431, art. 432, art. 433 i art. 435 Kodeksu handlowego oraz art. 28.2.
Statutu Spó³ki, w zwi¹zku z uchwa³¹ nr 7 Walnego Zgromadzenia z dnia 12 maja 2000 r. w sprawie opcji
mened¿erskich uchwala podwy¿szenie kapita³u akcyjnego na nastêpuj¹cych zasadach:
§1
1. Podwy¿sza siê kapita³ akcyjny Spó³ki o kwotê 615.000 (szeæset piêtnacie tysiêcy) z³otych w drodze
emisji 300.000 akcji (trzysta tysiêcy) akcji zwyk³ych na okaziciela serii C o wartoci nominalnej 2,05 z³.
(dwa z³ote piêæ groszy) ka¿da.
2. Akcje Serii C uczestnicz¹ w dywidendzie pocz¹wszy od roku obrachunkowego rozpoczynaj¹cego siê dnia
1.01.2000 r.
3. Emisja akcji serii C zostanie przeprowadzona w drodze publicznej subskrypcji i akcje te bêd¹ w pe³ni
op³acone przed zarejestrowaniem kapita³u akcyjnego Spó³ki.
4. Upowa¿nia siê Radê Nadzorcz¹ Spó³ki do wyznaczenia terminów otwarcia i zamkniêcia Subskrypcji,
zasad przydzia³u akcji i innych zasad dystrybucji nie uregulowanych w niniejszej uchwale.
5. Ustala siê cenê emisyjn¹ akcji serii C jako redni¹ arytmetyczn¹ cen akcji spó³ki za okres od dnia 1 marca
1999 r. do dnia 31 marca 2000 r. na Gie³dzie Papierów Wartociowych w Warszawie w systemie
jednolitego kursu dnia tj. w wysokoci 18,96 z³ (osiemnacie z³otych dziewiêædziesi¹t szeæ groszy) za
jedn¹ akcjê.
6. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Zak³adów LENTEX Spó³ka Akcyjna dzia³aj¹c na podstawie
art. 390 § 3 Kodeksu handlowego oraz art. 78 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. Prawo o publicznym
obrocie papierami wartociowymi (Dz. U. Nr 118 poz. 754 z pón. zm.) upowa¿nia Zarz¹d do zawarcia
umowy o subemisjê na emisjê akcji serii C na warunkach wed³ug w³asnego uznania.
7. Wy³¹cza siê akcjonariuszy Spó³ki z prawa poboru akcji serii C. Walne Zgromadzenie stwierdza, ¿e
wy³¹czenie prawa poboru le¿y w interesie Spó³ki, gdy¿ akcje serii C zostan¹ zaoferowane osobom
zarz¹dzaj¹cym Spó³k¹ w celu utworzenia systemu motywuj¹cego te osoby do efektywniejszej pracy oraz
d³ugotrwa³ego ich zwi¹zania ze Spó³k¹, co spowoduje zwiêkszenie wyników Spó³ki, wiêc le¿y w jej
interesie. Dla zrealizowania powy¿szego celu niezbêdne jest pozbawienie dotychczasowych
akcjonariuszy prawa poboru akcji tej serii w ca³oci.
8. W przypadku, gdy nie wszystkie akcje serii C zostan¹ odkupione przez osoby uprawnione od subemitenta
us³ugowego do dnia up³ywu terminu realizacji opcji przez osoby uprawnione, akcje bêd¹ce w posiadaniu
subemitenta us³ugowego zostan¹ odkupione przez Spó³kê w celu ich umorzenia.
§2
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z pod warunkiem i z dniem zarejestrowania przez S¹d podwy¿szenia kapita³u
akcyjnego Spó³ki, które nast¹pi na podstawie niniejszej uchwa³y.
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ZA£¥CZNIK NR 4 - WZÓR FORMULARZA ZAPISU NA AKCJE SERII C
ZAPIS SUBSKRYPCYJNY NA AKCJE SERII C LENTEX S.A.
Niniejszy dokument stanowi zapis na Akcje zwyk³e na okaziciela serii C LENTEX S.A. Podstawê prawn¹
emisji stanowi Uchwa³a nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy LENTEX S.A. z dnia
12 maja 2000 r. Przedmiotem subskrypcji jest 300.000 Akcji zwyk³ych na okaziciela serii C o wartoci
nominalnej 2,05 z³ ka¿da. Osob¹ uprawnion¹ do z³o¿enia zapisu na Akcje w ramach subskrypcji jest
subemitent us³ugowy.
1. Nazwa Subskrybenta: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2. Numer REGON: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3. Siedziba: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4. Iloæ akcji serii C objêtych zapisem: 300.000
(S³ownie: trzysta tysiêcy)
po cenie emisyjnej 18,96z³
5. Kwota wp³aty na akcje: 5.688.000 z³
(s³ownie: piêæ milionów szeæset osiemdziesi¹t osiem tysiêcy z³otych)
6. Forma wp³aty:
przelewem na rachunek subskrypcji w V Oddziale BH o numerze 10301045-87647399
7. Forma zwrotu wp³aty w przypadku niedojcia emisji do skutku:
przelewem na rachunek Subskrybenta, który bêdzie wskazany w odrêbnej dyspozycji

.......................................................................

.......................................................................

Data i podpis Subskrybenta

Data i pieczêæ biura maklerskiego oraz podpis
przyjmuj¹cego zapis

Owiadczenie subskrybenta:
Subskrybent owiadcza, ¿e zapozna³ siê i akceptuje treæ prospektu emisyjnego akcji serii C LENTEX S.A
oraz zapozna³ siê i akceptuje brzmienie Statutu Spó³ki.

.......................................................................
Data i podpis Subskrybenta

DYSPOZYCJA DEPONOWANIA AKCJI SERII C SPÓ£KI LENTEX S.A.
Subskrybent zwraca siê z prob¹ o zdeponowanie na jego rachunku papierów wartociowych
nr _____________________ prowadzonym przez _______________________________________________
(pe³na nazwa biura maklerskiego)

na rzecz ________________________________________________________________________________
(nazwa w³aciciela rachunku)

wszystkich przydzielonych Akcji serii C LENTEX S.A.
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Data i podpis Subskrybenta

Data i pieczêæ biura maklerskiego oraz podpis
przyjmuj¹cego dyspozycjê
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ZA£¥CZNIK NR 5 - WZÓR FORMULARZA ZAMÓWIENIA NA AKCJE SERII C
sk³adanego przez Osoby Uprawnione
ZAMÓWIENIE NA AKCJE SERII C LENTEX S.A.
sk³adany przez Osoby Uprawnione
Nr _____/________/_____________________
Niniejszy dokument stanowi zapis na Akcje zwyk³e na okaziciela serii C LENTEX S.A. o wartoci nominalnej 2,05 z³ ka¿da, oferowane
przez Subemitenta Us³ugowego Uprawnionym Osobom na podstawie uchwa³y nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Akcjonariuszy LENTEX S.A. z dnia 12 maja 2000 r. oraz umowy o subemisjê us³ugow¹ zawartej pomiêdzy Emitentem a Subemitentem
Us³ugowym. Osobami Uprawnionymi do nabycia Akcji od Subemitenta Us³ugowego s¹ wskazane przez Radê Nadzorcz¹ Emitenta
osoby. Na warunkach okrelonych w Prospekcie Emisyjnym i niniejszym formularzu Osoby Uprawnione mog¹ obj¹æ ³¹cznie do
300.000 Akcji.
1.

Imiê i nazwisko |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

2.

Adres zamieszkania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.

Adres do korespondencji i nr telefonu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4.

Seria i numer dowodu osobistego lub paszportu |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

5.

Numer PESEL

6.

Liczba zamawianych Akcji . . . . . . . . . . (s³ownie: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . )

7.

Cena sprzeda¿y jednej Akcji . . . . . . . . . (s³ownie: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . )

8.

Kwota wp³aty na Akcje . . . . . . . . . . . . . (s³ownie: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . )

9.

Forma wp³aty na Akcje:

|_|

gotówka

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

|_|

inna: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10. Forma zwrotu nadp³aty lub wp³aty w przypadku stwierdzenia niewa¿noci zamówienia:

|_| gotówk¹, do odbioru w Punkcie Obs³ugi Klientów przyjmuj¹cym zamówienie na Akcje,
|_| przelewem na rachunek sk³adaj¹cego zamówienie o numerze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
w .....................................................................................................
(nazwa i adres instytucji prowadz¹cej rachunek)

UWAGA: w przypadku podania niepe³nego lub niew³aciwego numeru rachunku, Subemitent Us³ugowy nie ponosi odpowiedzialnoci
za nieterminowy zwrot rodków. Zwrot rodków nast¹pi bez jakichkolwiek odsetek i odszkodowañ. Wszelkie konsekwencje
nieprawid³owego lub niepe³nego wype³nienia formularza ponosi sk³adaj¹cy zapis.

.......................................................................

.......................................................................

Data i podpis sk³adaj¹cego zamówienie

Data i pieczêæ biura maklerskiego oraz podpis
przyjmuj¹cego zapis

OWIADCZENIE ZAMAWIAJ¥CEGO
Ja, ni¿ej podpisany(a) owiadczam, ¿e zapozna³em(am) siê z treci¹ Prospektu Emisyjnego Akcji serii C LENTEX S.A. i akceptujê
okrelone w nim warunki nabywania Akcji. Wyra¿am zgodê na brzmienie Statutu LENTEX S.A. oraz na przyst¹pienie do Spó³ki.
Zgadzam siê na przydzielenie mi Akcji zgodnie z warunkami okrelonymi w Prospekcie Emisyjnym.

.......................................................................
Data i podpis sk³adaj¹cego zamówienie

DYSPOZYCJA DEPONOWANIA AKCJI SERII C LENTEX S.A
Proszê o zdeponowanie na moim rachunku papierów wartociowych nr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
prowadzonym przez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . / . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(kod w KDPW i pe³na nazwa biura maklerskiego)

wszystkich przydzielonych mi Akcji serii C LENTEX S.A., objêtych niniejszym zamówieniem.
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Data i podpis sk³adaj¹cego zamówienie

Data i pieczêæ biura maklerskiego oraz podpis
przyjmuj¹cego dyspozycjê
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ZA£¥CZNIK NR 6 - DEFINICJE I SKRÓTY
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Akcje

300.000 akcji serii C oferowane na podstawie niniejszego Prospektu

Akcjonariusze

Akcjonariusze LENTEX SA

Bieg³y Rewident

BDO Polska Sp. z o.o. wpisany na listê podmiotów uprawnionych do badania sprawozdañ
finansowych pod nr 523

DEM

Marka niemiecka, prawny rodek p³atniczy Republiki Federalnej Niemiec

ECU

Prawny rodek p³atniczy Unii Europejskiej do 1 stycznia 1999

EURO

Prawny rodek p³atniczy Unii Europejskiej od 1 stycznia 1999

EKD

Europejka Klasyfikacja Dzia³alnoci

Emisja

Emisja obejmuj¹ca 300.000 akcji zwyk³ych na okaziciela Spó³ki o wartoci nominalnej 2,05 z³
ka¿da

Emitent, Lentex SA, Spó³ka

Zak³ady LENTEX SA

GBP

Funty brytyjskie, prawny rodek p³atniczy Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii
Pó³nocnej

GPW, Gie³da, Gie³da
Papierów Wartociowych

Gie³da Papierów Wartociowych w Warszawie S.A.

Grupa, Grupa Kapita³owa,
Grupa Lentex,

Emitent wraz ze spó³kami zale¿nymi i stowarzyszonymi w rozumieniu Prawa o publicznym
obrocie papierami wartociowymi

GUS

G³ówny Urz¹d Statystyczny

KDPW

Krajowy Depozyt Papierów Wartociowych S.A.

Kodeks Cywilny

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz.U. nr 16, poz. 93 z pón. zm.)

Kodeks Handlowy

Rozporz¹dzenie Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 27 czerwca 1934 r. Kodeks
Handlowy(Dz.U. nr 57 poz. 502 z póniejszymi zmianami)

Komisja, KPWiG

Komisja Papierów Wartociowych i Gie³d

NBP

Narodowy Bank Polski

Miniprospekt

Skrócona wersja Prospektu

Oferta Publiczna, Oferta

Oferta objêcia 300.000 akcji serii C og³oszona przez Emitenta

Oferuj¹cy, Centrum Operacji
Kapita³owych, COK

Centrum Operacji Kapita³owych Banku Handlowego w Warszawie SA

Osoby Uprawnione

Osoby z którymi zawarte zosta³y umowy na podstawie, których przys³uguje im prawo do nabycia
od Subemitenta Us³ugowego Akcji

PKB

Produkt Krajowy Brutto

PLN, z³, z³oty

Polski z³oty, prawny rodek p³atniczy Rzeczypospolitej Polskiej wprowadzony do obrotu
pieniê¿nego od dnia 1 stycznia 1995 r.

POK

Punkt Obs³ugi Klienta Biura Maklerskiego, w którym bêd¹ przyjmowane zapisy na Akcje

Prawo Bankowe

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo Bankowe( Dz. U. Nr 140, poz. 939 z póniejszymi
zmianami)

Prawo Dewizowe

Ustawa z dnia 18 grudnia 1998 r.  Prawo dewizowe (Dz. U. z 1998 nr 160, poz. 1063
z póniejszymi zmianami)

Prospekt

Niniejszy dokument sporz¹dzony w zwi¹zku z ofert¹ objêcia Akcji zgodnie z wymogami
okrelonymi w Rozporz¹dzeniu, jedyny prawnie wi¹¿¹cy dokument zawieraj¹cy informacje
dotycz¹ce Akcji Spó³ki wprowadzanych do publicznego obrotu oraz oferowanych w publicznym
obrocie

Prawo o Publicznym Obrocie
Papierami Wartociowymi

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. Prawo o publicznym obrocie papierami wartociowymi (Dz. U.
z 1997 nr 118, poz. 754 z póniejszymi zmianami)
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Prospekt, Prospekt Emisyjny

Niniejszy dokument sporz¹dzony zgodnie z Rozporz¹dzeniem, jedyny prawnie wi¹¿¹cy dokument
zawieraj¹cy informacje o Emisji

Rada Nadzorcza

Rada Nadzorcza Spó³ki

Rozporz¹dzenie o prospekcie,
Rozporz¹dzenie

Rozporz¹dzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 r. w sprawie szczegó³owych warunków
jakim powinien odpowiadaæ prospekt emisyjny, skrót prospektu emisyjnego oraz memorandum
informacyjne i skrót memorandum informacyjnego (Dz. U. z 1998 r. nr 163, poz 1162)

Statut

Statut Zak³adów LENTEX SA

Subemitent Us³ugowy

Bank Handlowy w Warszawie SA  Centrum Operacji Kapita³owych ul. Cha³ubiñskiego 8
00-950 Warszawa, który z³o¿y zapis i obejmie Akcje serii C i nastêpnie bêdzie je udostêpnia³
Osobom Uprawnionym

Subskrypcja, Publiczna
Subskrypcja

publiczna subskrypcja 300.000 Akcji przeprowadzona zgodnie z warunkami i na zasadach
zawartych w Prospekcie

USD

Dolar amerykañski, prawny rodek p³atniczy Stanów Zjednoczonych Ameryki Pó³nocnej

Ustawa o Podatku
Dochodowym od Osób
Fizycznych

Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity Dz. U.
z 1993 r. nr 90, poz. 416 z póniejszymi zmianami)

Ustawa o Podatku
Dochodowym od Osób
Prawnych

Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych oraz o zmianie
niektórych ustaw reguluj¹cych zasady opodatkowania (tekst jednolity Dz. U. z 1993 r. nr 90,
poz. 482 z póniejszymi zmianami)

Ustawa o Op³acie Skarbowej

Ustawa z dnia 31 stycznia 1989 r. o op³acie skarbowej (Dz. U. z 1989 r. Nr 4 poz. 23
z póniejszymi zmianami)

Ustawa o Rachunkowoci

Ustawa z dnia 29 wrzenia 1994 r. o rachunkowoci (Dz. U. z 1994 r. nr 121, poz. 591
z póniejszymi zmianami)

Walne Zgromadzenie
Akcjonariuszy, WZA

Walne zgromadzenie akcjonariuszy LENTEX SA.
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