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Informacja uzupełniająca do raportu kwartalnego nr 41 / 2005 z dnia 27.10.2005 r. za III kwartał 2005 r.
1. Zasady przyjęte przy sporządzaniu raportów
Rachunkowość Spółki prowadzona jest zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. "O rachunkowości" (z późniejszymi
zmianami). Spółka sporządza kalkulacyjny rachunek zysków i strat, oraz sprawozdanie z przepływu środków pienięŜnych
metodą pośrednią.

2. Czynniki mające znaczący wpływ na wyniki finansowe
W III kwartale br. Spółka zanotowała nieznaczny wzrost wartości przychodów ze sprzedaŜy w stosunku do analogicznego
okresu roku ubiegłego. JednakŜe biorąc pod uwagę uwarunkowania rynkowe, zanotowany wzrost sprzedaŜy nie przyniósł
spodziewanych efektów w postaci wyniku finansowego. Głównych przyczyn niezadowalajacych wyników, zarząd Spółki
upatruje w odczuwalnym spadku popytu rynkowego wywołanym podwyŜszeniem stawki VAT w 2004 roku, oraz we wzroście
kosztów produkcji i sprzedaŜy związanym ze wzrostem kosztów surowców ropopochodnych takich jak asfalty, rozpuszczalniki,
paliwa.
- przychody ze sprzedaŜy
Przychody ze sprzedaŜy zrealizowane przez Spółkę w III kwartale br. były wyŜsze o blisko 4 % niŜ w analogicznym okresie
roku ubiegłego. Biorąc pod uwagę spadek cen sprzedaŜy oceniany przez zarząd na blisko 10 % w stosunku do roku ubiegłego,
przyrost sprzedaŜy w jednostkach naturalnych był znacznie wyŜszy. Tym samym moŜna stwierdzić, Ŝe Spółka nie tylko
utrzymała, ale równieŜ umocniła swoją pozycję na rynku w stosunku do ubiegłego roku.

- wynik na sprzedaŜy
W trzecim kwartale 2005 r. Spółka zanotowała zysk brutto na sprzedaŜy w kwocie 2.530 tys. zł. Wynik ten był niŜszy o 161
tys. zł.od wyniku III kwartału roku 2004. Przyczyną zmniejszenia zysku był odczuwalny spadek popytu rynkowego. Jego
skutkiem było znaczne nasilenie rywalizacji konkurencyjnej pomiędzy przedsiębiorstwami z branŜy, w efekcie czego
odnotowano spadek rentowności sprzedaŜy. W III kwartale Spółka odnotowała sukcesywny wzrost kosztów produkcji związany
ze wzrostem cen surowców ropopochodnych i kosztów paliw.
- wynik na działalności gospodarczej
Spółka w trzecim kwartale 2005 r. wypracowała zysk na działalności gospodarczej w wysokości 410 tys. zł. tj. 46 % wyniku
roku poprzedniego, z przyczyn wyŜej wymienionych ( wzrost kosztów produkcji i sprzedaŜy - transportu, niŜsza marŜa).

- Wynik netto
Analogiczna sytuacja wystąpiła na poziomie wyniku netto. W trzecim kwartale Spółka zanotowała zysk w wysokości 419 tys. zł.

Podsumowując wyniki naleŜy stwierdzić, Ŝe w III kwartale bieŜącego roku udało się odwrócić niekorzystny trend spadku
sprzedaŜy w stosunku do roku ubiegłego, jednakŜe osłabienie popytu wywołanego podwyŜką stawki VAT na materiały budowlane
spowodowało znaczący wzrost rywalizacji rynkowej między przedsiębiorstwami z branŜy, co odbiło się niekorzystnie na wynikach
osiąganych przez Spółkę zarówno w samym III kwartale jak i w wynikach za trzy kwartały br., szczególnie gdy wyniki te porównuje
się do wyników 2004 roku.
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3. Akcjonariusze posiadający ponad 5 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy
Na dzień 30.06.2005 r.
Ignatowicz Tomasz
Skarb Państwa
Pietrus Zofia
Kisielewska Anna

35,8 %
25,0 %
10,5 %
10,2 %

Na dzień 30.09.2005 r.
Ignatowicz Tomasz
MATIZOL Gorlice S.A.
Pietrus Zofia
Kisielewska Anna

35,8 %
25,0 %
10,5 %
10,2 %

Ilość akcji będących w posiadaniu Zarządu Spółki przez okres III kwartału 2005 r. nie uległa zmianie i wynosi 0,4 % kapitału
akcyjnego.

4. Członkowie Rady Nadzorczej posiadający ponad 5 % kapitału akcyjnego Spółki
- Ignatowicz Tomasz
- Kisielewska Anna

35,8 %
10,2 %

Na dzień 30.09.2005 r. członkowie Rady Nadzorczej posiadają 46,0 % kapitału akcyjnego.

5. Informacja o toczących się postępowaniach
a/. Przed Sądem Okręgowym w Kaliszu, po uznaniu apelacji stron za zasadną, toczy się postępowanie o wydanie hali
produkcyjnej na rzecz Juliusza Bennich-Zalewskiego.
b/. Sąd Rejonowy w Jarocinie wydał wyrok oddalający powództwo Juliusza Bennich-Zalewskiego o wydanie pasa gruntu
nieruchomości stanowiącej własność spadkobierców Alfonsa Bennich.

Podpisy Członków Zarządu i osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych
Data

Imię i nazwisko

Stanowisko/Funkcja

27.10.2005 r.

Piotr Widawski

Dyrektor - Prezes Zarządu

27.10.2005 r.

Regina Uniejewska

Gł. Księgowy - Członek Zarządu

27.10.2005 r.

Mirosław Gołembiewski

Dyr. ds. Sprzed.i Market. - Członek Zarządu
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Podpis

