
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Raport 
uzupełniaj ący opini ę biegłego rewidenta 

z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego  

jednostki 

działaj ącej pod firm ą TRION S.A.  

z siedzib ą w Inowrocławiu ul. Marcinkowskiego 154 

za rok obrotowy od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r. 

 

 

 

AA..  CCZZĘĘŚŚĆĆ  OOGGÓÓLLNNAA  

  

I. Dane identyfikuj ące jednostk ę dominuj ącą. 

 

1. Spółka działa na podstawie statutu sporządzonego w formie aktu notarialnego w dniu 

28.04.1997r. Repertorium A nr 4169/97  oraz aneksu z dnia 10.06.2009 r. Rep. A 3657/2009 

2. Czasokres działalności jednostki nie jest określony. 

3. Ponadto jednostka posiada następujące dokumenty legalizujące jej działalność: 

a) pierwszy wpis do Rejestru Handlowego pod numerem RHB 7323  z dnia 28.04.1997 r.   w 

Sądzie Rejonowym w Krakowie VI Wydział Gospodarczo- Rejestrowy 



_______________TRION S.A  – raport z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2009r____________________ 

Biuro Rachunkowe mgr Marianna Grabowska, 88-100 Inowrocław, ul. Kasztanowa 26 2 

b) aktualny wpis do rejestru przedsiębiorców w KRS  pod numerem 000002448 z dnia 

05.02.2009 r, oraz i 08.03.2010 r. w Krajowym Rejestrze Sądowym Sądu Rejonowego 

w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. 

c) numer identyfikacji podatkowej NIP 944-16-35-703 nadany w dniu 15.07.1997 r. przez 

Urząd Skarbowy w Krakowie. 

d) numer identyfikacyjny Regon 351284072 nadany w dniu 13.08.2008 r. przez Urząd 

Statystyczny w Bydgoszczy. 

e) koncesje, zezwolenia i licencje na wykonywanie działalności, określone w ustawie          z 

2.07.2004r. o swobodzie działalności gospodarczej i innych przepisach szczególnych - nie 

dotyczy 

4. Przedmiotem działalności jednostki, wynikającym ze statutu i wpisu do rejestru sądowego jest: 

20,10,Z  Produkcja wyrobów tartacznych 

16,21,Z  Produkcja arkuszy fornirowanych i płyt wykonanych na bazie drewna 

16,22,Z  Produkcja gotowych parkietów podłogowych, 

16,23,Z  Produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa 

16,24,Z  Produkcja opakowań drewnianych, 

16,29,Z  Produkcja pozostałych wyrobów z drewna produkcja wyrobów z korka ,słomy i 

materiałów uŜywanych do wyplatania 

      22,21,Z   Produkcja płyt, arkuszy, rur i kształtek z tworzyw sztucznych 

22,22,Z   Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych 

22,29,Z   Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych 

26,1   Z   Produkcja szkła i wyrobów ze szkła 

23,11,Z   Produkcja szkła płaskiego 

23,12,Z   Kształtowanie i obróbka szkła płaskiego 

23,13, Z  Produkcja szkła gospodarczego 

23,14, Z  Produkcja włókien szklanych 

 

5. Według stanu na dzień bilansowy występowały następujące powiązania z innymi jednostkami 

(zaleŜnymi, współzaleŜnymi i stowarzyszonymi – w rozumieniu art. 3 ust. 1    pkt 43 ustawy o 

rachunkowości):  

 

5a ORION + spółka z. o. o. 00-682 Warszawa, ul. HoŜa 86 

5b SYNERGIS spółka z o.o. 11-040 Dobre Miasto, ul. Spichrzowa 11 

5c INTUR spółka z o.o. 88-100 Inowrocław ul. Marcinkowskiego 154 



_______________TRION S.A  – raport z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2009r____________________ 

Biuro Rachunkowe mgr Marianna Grabowska, 88-100 Inowrocław, ul. Kasztanowa 26 3 

5d  INTUR KFS spółka z o.o. 88-100 Inowrocław ul. Marcinkowskiego 154 

5e  HUMDREX spółka z o. o.13-300 Mszanowo, Nowe Miasto Lubawskie ul. Podleśna 

5f   TRION FINANSIAL SERVICES S.A. z siedzibą w Luksemburgu 

 7  Organy spółki przedstawiają się następująco: 

a) Trzyosobowy Zarząd prowadzący sprawy spółki na podstawie bezterminowych umów o 

pracę, zawartych przez Radę Nadzorczą: 

Prezes Zarządu Marek Grzona 
Od dnia do 

dnia 

01.10.2007 r. 

Do 14.12.2009 r. 

Członek Zarządu 
Stanisław 

Pieciukiewicz 
Od dnia  

18.12.2007 r. 

 

Członek zarządu 
Cattelani Marc 

Jagues 
Od dnia 

11.06.2009 r. 

Do 14.12.2009 r. 

Członek zarządu Robert Falkowski Od dnia 
14.12.2009 do 

31.12.2009 r. 

Prezes Zarzadu Robert Falkowski Od dnia 01.01.2010 r. 

 

b) Rada Nadzorcza o 3 - letniej kadencji określonej w statucie spółki (zgodnie z art. 216 KSH), 

pracowała w składzie: 

 

Przewodniczący RN Bauc Jarosław od dnia 30.06.2008 r. 

Członek RN 
Wareluk Tadeusz 

Dariusz 
od dnia 30.06.2008 r. 

Członek RN Bera Anna od dnia 30.06.2008 r. 

Członek RN 
Drob Henryk 

Marek 
Od dnia 30.06.2008 r. 

Członek RN Falkowski Robert Od dnia  
30.06.2008 r. 

Do 14.12.2009 r. 

Członek RN 
Allemene Remy 

Pierre Jean 
Od dnia 10.06.2009 r. 

Członek RN 
Bogusz 

Sebastian 
Od dnia  10.06.2009 r. 

                 

                 

6. Głównym księgowym jednostki od dnia 16.10.2005 r.  jest Teresa Konopka. 
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7. Kapitały własne kształtują się następująco: 

 

Wyszczególnienie 
Stan na dzie ń Stan na d zień 

bilansowy br. bilansowy pr. 

Kapitał (fundusz) własny 33 605 421,25 90 737 522,06 

Kapitał (fundusz) podstawowy 91 902 564,00 71 902 564,00 

NaleŜne wpłaty na kapitał podstawowy (wielko ść ujemna)      

Udziały (akcje) własne (wielko ść ujemna)      

Kapitał (fundusz) zapasowy 7 912 199,63 26 847 349,16 

Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny  42 529,32 42 529,32 

Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe      

Zysk (strata) z lat ubiegłych    (9 681 160,50) 

Zysk (strata) netto  (66 251 871,70) 1 626 240,08 

Odpisy z zysku netto w ci ągu roku obrotowego (w.ujemna)     

 

 

Kapitał podstawowy 91 902 564  zł, dzieli się na 45 951 282 równych i niepodzielnych akcji, kaŜda o 

wartości nominalnej 2,00 zł. Wartość księgowa 1 akcji wynosi 2,00 zł, czyli 100.% do ceny nominalnej, 

przy czym akcje te posiadają: najwięksi udziałowcy : 

NOVY FUND LIMITED, Overseas Management Company Trust BVI Ltd. 12 535 162 akcji  udział w 

kapitale 27,28 %, CMV sp. z o.o. 4 850 000 akcji udział w kapitale  10,55 %, Marek Grzona  3 259 459 

akcji udział w kapitale 7,09 % 

 

Ww. kwota kapitału podstawowego wykazana została: 

a) w wysokości określonej w statucie spółki i wpisanej do rejestru sądowego,  

b) jest w całości opłacona gotówką i aportem,  

c) odpowiada wysokości określonej w art. 624 KSH. 
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II. DDAANNEE  IIDDEENNTTYYFFIIKKUUJJĄĄCCEE  PPOODDMMIIOOTT  UUPPRRAAWWNNIIOONNYY  OORRAAZZ  

BBIIEEGGŁŁEEGGOO  RREEWWIIDDEENNTTAA  PPRRZZEEPPRROOWWAADDZZAAJJĄĄCCEEGGOO  WW  JJEEGGOO  

IIMMIIEENNIIUU  BBAADDAANNIIEE. 

 

1.  Uchwałą nr 5/06/2009 Rady Nadzorczej Spółki TRION S.A. z dnia 10 czerwca 2009 r. do 

obowiązkowego w świetle art. 64 ustawy o rachunkowości badania sprawozdania finansowego 

za rok obrotowy – zgodnie z art. 66 ustęp 4 Uor - wybrana została firma audytorska Biuro 

Rachunkowe mgr Marianna Grabowska wpisana pod numerem 2561 na listę podmiotów 

uprawnionych przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów 

2.  Niniejsze badanie jest zgodnie z umową nr 11/2009 z dnia15 grudnia 2008 r. zawartą 

w wykonaniu ww. uchwały Rady Nadzorczej przeprowadzono w siedzibie jednostki dominującej 

w okresie od 20.04.2010 do 30.04.2010 r.. 

3.  Zarówno podmiot audytorski, jak i przeprowadzający w jego imieniu biegły rewident Marianna 

Grabowska nr ewid. 1054 oświadczają, Ŝe pozostają niezaleŜni od badanej Spółki, 

w rozumieniu art. 66.2 ustawy o rachunkowości. 

 Biegłemu rewidentowi w trakcie badania udostępniono wszystkie Ŝądane dokumenty i dane, 

jak równieŜ udzielono wyczerpujących informacji i wyjaśnień, co między innymi zostało 

potwierdzone pisemnym oświadczeniem Zarządu podmiotu dominującego z dnia  30.04.2010 roku. 

 

 

 

III. Informacje o skonsolidowanym sprawozdaniu fina nsowym 

Grupy Kapitałowej za poprzedni rok obrotowy .  

 

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2004, zostało sporządzone zgodnie z MSSF 

nr 1 „ Zastosowanie Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej po raz 

pierwszy” skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2005-2007 zostało przekształcone 

zgodnie z w/w regulacjami w celu odpowiedniego zaprezentowania danych porównywalnych w 

skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym.  

Z dniem 01.01.2008 r.  grupa  kapitałowea dotycząca spółek polskich ewidencjonuje wszystkie 

zaszłości wg MSR, w związku z tym  skonsolidowane sprawozdanie finansowe oparte jest  na 

danych przygotowanych zgodnie z MSR i MSSF. 
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Skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej TRION S.A. za okres od 1.01.2008 

r. do 31.12.2008 r. zostało zbadane przez Biuro Rachunkowe mgr Marianna Grabowska 88-100 

Inowrocław, ul. Kasztanowa 26 i uzyskało opinię bez zastrzeŜeń. Skonsolidowane 

sprawozdanie finansowe za 2008 r. zostało zatwierdzone uchwałą nr 10 Zwyczajnego Walnego 

Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 10.06.2009 r. Sprawozdanie finansowe skonsolidowane za 

rok 2008 zostało złoŜone w Krajowym Rejestrze Sądowym w Bydgoszczy dnia 26.06.2009 r. 

oraz zgłoszone do publikacji w Monitorze Polskim B w dniu 03.07.2009r i ogłoszone w 

Monitorze Polskim B  w dniu 18.01.2010 r. 

 

 

IV. Podstawowe informacje o badanym skonsolidowanym  

sprawozdaniu finansowym na dzie ń 31.12.2009 r. 

 

Na zbadane sprawozdanie skonsolidowane na dzień 31.12.2009 r. składają się: 

� skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31.12.2009 r., który po stronie 

aktywów i pasywów zamyka się sumą   -142 893 079,49 zł w zaokrągleniu       

      142 893 tys. zł. 

� skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r. 

wykazujący stratę netto 56 391 281,58 zł w zaokrągleniu –  56 391 tys. zł. 

� skonsolidowany rachunek przepływów pienięŜnych za okres od 01.01.2009 r. do 

31.12.2009 r.  wykazujący zmniejszenie o kwotę  - 6 203 tys. zł. 

� zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym sporządzone na dzień 

31.12.2009 r. wykazujące zmniejszenie kapitału o 52 910 tys. zł. 

� dodatkowe informacje i objaśnienia. 

 

 

 

V. Informacje o jednostkach  powi ązanych  

 Na dzień 31.12.2009 r. Spółkami powiązanymi  są: 
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1. ORION + SPÓŁKA Z OGRANICZON Ą ODPOWIEDZIALNOŚCIA 00-682 

WARSZAWA UL. HO śA 86 

2. SYNERGIS SPÓŁKA Z OGRANICZON Ą ODPOWIEDZIALNOŚCIA 11-040 DOBRE 

MIASTO UL. SPICHRZOWA 11  

3. HUMDREX SPÓŁKA Z OGRANICZON Ą ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ MSZANOWO 

UL.PODLEŚNA 7 13-300 NOWE MIASTO LUBAWSKIE  

4. INTUR SPÓŁKA Z OGRANICZON Ą ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ  88-100 

INOWROCŁAW,UL.MARCINKOWSKIEGO 154  

5. INTUR KFS SPÓŁKA Z OGRANICZON Ą ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ  88-100 

INOWROCŁAW,UL. MARCINKOWSKIEGO 154  

6. TRION  FINANCIAL SERVICES S.A.  LUKSEMBURG POSIA DA 90,28 UDZIAŁÓW 

W SPÓŁCE VPO PROTIVANOV S.A. W PROTIVANOV w Republi ce Czeskiej  

 

 

 

VI. Informacja o przeprowadzonych badaniach sprawoz dań 

finansowch jednostki obj ętej skonsolidowanym sprawozdaniem 

finansowym.  

 

Skład Grupy Kapitałowej na dzień bilansowy: 

 

1. Jednostka dominuj ąca 

 

 TRION S.A. , Inowrocław ul. Marcinkowskiego 154   

 

Sprawozdanie zostało sporządzone na 31.12.2009 r. 

Suma bilansowa          76 606  tys. zł. 

Wynik finansowy  - strata netto                 - 66252   tys. zł. 

Zmana stanu środków pienięŜnych       -    160  tys. zł.  

Rodzaj opinii z badania sprawozdania finansowego: opinia z zastrzeŜeniem .  

Badanie sprawozdania fiansowego przeprowadziła firma audytorska Biuro Rachunkowe mgr 

Marianna Grabowska 88-100 Inowrocław ul. Kasztanowa 26, nr ew. 2561 
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2. JednostkI zale Ŝne 

2.1.ORION + spółka z o.o. Warszawa ul. Ho Ŝa 86 

 

Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało na 31.12.2009 r. 

Suma bilansowa                  9 156  tys. zł 

 Strata netto                -  7290   tys. zł 

 Zmiana stanu środków pienęŜnych            -      72   tys. zł 

                  Udział kapitału  Spółki dominującej                                                          100 %                     

 Przeprowadzono badanie sprawozdania finansowego na 31.12.2009 r. 

Badania przeprowadziła firma audytorska Biuro Rchunkowe mgr Marianna Grabowska 

88-100 Inowrocław ul. Kasztanowa 26, nr ew. 2561  

 

2.2. SYNERGIS spółka z o.o. Dobre Miasto ul. Spichr zowa 11 

 

Sprawozdanie finansowe sporządzone zostałó na 31.12.2009 r. 

Suma bilansowa                                                                          6 013 tys.zł 

Zysk netto                                                                                 -  3 981 tys.zł 

Zmiana stanu środków pienięŜnych                                                -   1 tys.zł 

Udział kapitału Spółki dominującej                                                   100 %  

Przeprowadzono badanie sprawozdania finansowego na 31.12.2009 r . 

Badanie przeprowadziła firma audytorska Biuro Rachunkowe mgr Marianna 

Grabowska 88-100Inowrocław ul. Kasztanowa 26  

 

2.3.Humdrex spółka z o.o. Mszanowo ul. Podle śna 7 13-300 Nowe Miasto 

Lubawskie. 

 

Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało na 31.12.2009 r. 

Suma bilansowa                                                                          23 806 tys.zł 

Strata netto                                                                                - 13 214 tys.zł 

Zmiana stanu środków pienięŜnych                                              +    62 tys.zł 

Udział kapitału spółki dominującej                                                   100 % 

Nie przeprowadzono badanie sprawozdania finansowego na 31.12.2009 r. 

Spółka w likwidacji. 

 

2.4 INTUR spółka z o.o. 88-100 Inowrocław, Marcinko wskiego 154 
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Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało na 31.12.2009 r. 

Suma bilansowa                                                                    6 163 tys. zł. 

Strata  netto                                                                         - 3 420 tys.zł 

Zmiana stanu środków  pienięŜnych                                      -  138 tys.zł 

Udział kapitału Spółki dominującej                                                100% 

Przeprowadzono badanie sprawozdania finansowego na 31.12.2009 r. 

Badanie przeprowadziła firma audytorska Biuro Rachunkowe Marianna 

Grabowska 88-100 Inowrocłąw ul. Kasztanowa 26 

 

2.5. INTUR KFS spółka z o.o. 88-100 Inowrocław, Mar cinkowskiego 154 

 

Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało na 31.12.2009 r. 

Suma bilansowa                                                                         2 502 tys.zł. 

Strata netto                                                                                 4 193 tys.zł 

Zmiana stanu środków pienięŜnych                                            -  214 tys.zł 

Udział kapitału spółki dominującej                                                 100 % 

Przeprowadzono badanie sprawozdania finansowego na 31.12.2009 r. 

Badanie przeprowadziła firma audytorska Biuro Rachunkowe Marianna 

Grabowska 88-100 Inowrocław, Kasztanowa 26 

 

 

2.6 TRION FINANCIAL SERVICES S.A. Z SIEDZIB Ą W LUKSEMBURGU 

                 

                  Sprawozdanie finansowe sporządzone na 31.12.2009 r. 

                  Suma bilansowa                                                                        58 316 tys.zł 

                  Strata netto                                                                                - 8 262 tys.zł 

                   Nie przeprowadzono badania  sprawozdania finansowego  na 31.12.2009 r. 

                    

 

B. DANE CHARAKTERYZUJ ĄCE WYNIK BILANSOWY GRUPY 

KAPITAŁOWEJ ORAZ JEJ SYTUACJ Ę MAJĄTKOWĄ I 

FINANSOWĄ ZA ROK OBROTOWY I PPOOPPRRZZEEDDNNII. 
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PoniŜej zaprezentowane są podstawowe wielkości ze skonsolidowanego rachunku zysków i strat 

oraz wskaźniki finansowe opisujące wynik finansowy Grupy Kapitałowej, jej sytuację finansową i 

majątkową w porównaniu do analogicznych wielkości za rok ubiegły.  

 

1. Bilans porównawczy 

Aktywa, dane w tys. zł: 

Lp Wyszczególnienie 

2009 2008 2007 Zmiana  stanu 

kwota 

% 

kwota 

% 

kwota 

%   %   % 

 

udziału  

 

udziału 
 udziału 2009/2008 2009/2007 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

A. Aktywa trwałe 102 601,0 71,8 86 016,0 68,9 76 569,0 60,2 16 585,0 119,3 26 032,0 134,0 

I. Warto ści niematerialne i prawne 12  050,0 8,4 24 045,0 19,3 23 971,0 18,9 
(11 

995,0) 
50,1 

(11 

921,0) 
50,3 

II. Rzeczowe aktywa trwałe 79 185,0 55,4 54 575,0 43,7 49 506,0 38,9 24 610,0 145,1 29 679,0 160,0 

III. NaleŜności długoterminowe                     

1. Od jednostek powiązanych                     

IV. Inwestycje długoterminowe 7  792,0 5,5 3 787,0 3,0     4 005,0 205,8 7 792,0   

a) w jednostkach powiązanych                     

V. 
Długoterminowe rozliczenia 

międzyokresowe 
3 574,0 2,5 3 609,0 2,9 3 092,0 2,4 (35,0) 99,0 482,0 115,6 

B. Aktywa obrotowe 40 292,0 28,2 38 821,0 31,1 50 588,0 39,8 1 471,0 103,8 
(10 

296,0) 
79,6 

I. Zapasy 16 786,0 11,7 15 967,0 12,8 19 024,0 15,0 819,0 105,1 (2 238,0) 88,2 

II. NaleŜności krótkoterminowe 16  456,0 11,5 21 080,0 16,9 21 753,0 17,1 (4 624,0) 78,1 (5 297,0) 75,6 

1. 
NaleŜności od jednostek 

powiązanych 
                    

III. Inwestycje krótkoterminowe 5  704,0 4,0 967,0 0,8 8 745,0 6,9 4 737,0 589,9 (3 041,0) 65,2 

a) w jednostkach powiązanych                     

IV. 
Krótkoterminowe rozliczenia 

m/o 
1 346,0 0,9 807,0 0,6 1 066,0 0,8 539,0 166,8 280,0 126,3 

Aktywa razem 142 893,0 100,0 124 837,0 100,0 127 157,0 100,0 18 056,0 114,5 15 736,0 112,4 
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Graficznie aktywa przestawiaja się następująco: 

 

 

Pasywa 

Lp Wyszczególnienie 

2009 2008 2007 Zmiana  stanu 

kwota 

% 

kwota 

% 

kwota 

%   %   % 

 

udziału  

 

udziału  

 

udziału  
2009/2008 2009/2007 

1 2 3 4 3 4 5 6 9 10 11 12 

A. Kapitał (fundusz) własny 29 673,0 20,8 82 583,0 66,2 86 760,0 68,2 
(52 

910,0) 
35,9 

(57 

087,0) 
34,2 

I. Kapitał (fundusz) podstawowy 91 903,0 64,3 71 903,0 57,6 55 203,0 43,4 
20 

000,0 
127,8 36 700,0 166,5 

II. 
NaleŜne wpłaty na kapitał 

podstawowy (wielko ść ujemna)  
                    

III. 
Udziały (akcje) własne 

(wielko ść ujemna)  
                    

IV. Kapitał (fundusz) zapasowy (10 507,0) (7,4) 25 581,0 20,5 58 644,0 46,1 
(36 

088,0) 
(41,1) 

(69 

151,0) 
(17,9) 

V. 
Kapitał (fun dusz) z aktualizacji 

wyceny  
                    

VI. 
Pozostałe kapitały (fundusze) 

rezerwowe  
6 532,0 4,6         6 532,0   6 532,0   

VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych  (1 864,0) (1,3) (19 163,0) (15,4) (28 262,0) (22,2) 
17 

299,0 
9,7 26 398,0 6,6 

VIII. Zysk (strata) netto  (56 391,0) (39,5) 4 262,0 3,4 1 175,0 0,9 
(60 

653,0) 

(1 

323,1) 

(57 

566,0) 

(4 

799,2) 

IX. 
Odpisy z zysku netto w ci ągu 

roku obrotowego (wielko ść 

ujemna) 

                    

B. 
Zobowi ązania i rezerwy na 

zobowi ązania 
113 220,0 79,2 42 254,0 33,8 40 397,0 31,8 

70 

966,0 
268,0 72 823,0 280,3 

I. Rezerwy na zobowi ązania  3 225,0 2,3 304,0 0,2 202,0 0,2 2 921,0 
1 

060,9 
3 023,0 

1 

596,5 

II. Zobowi ązania długoterminowe 44 093,0 30,9 2 742,0 2,2 2 822,0 2,2 
41 

351,0 

1 

608,1 
41 271,0 

1 

562,5 

1. Wobec jednostek powiązanych                     

III. Zobowi ązania krótkoterminowe  65 902,0 46,1 39 208,0 31,4 35 006,0 27,5 
26 

694,0 
168,1 30 896,0 188,3 

1. Wobec jednostek powiązanych                     

IV. Rozliczenia mi ędzyokresowe         2 367,0 1,9     (2 367,0)   

Pasywa razem 142 893,0 100,0 124 837,0 100,0 127 157,0 100,0 
18 

056,0 
114,5 15 736,0 112,4 

 

  Graficznie pasywa przedstawiają się następująco: 
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Graficznie zmiany w aktywach i pasywach przedstawiają się następująco: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zgodnie z powyŜszymi danymi wynikającymi z bilansu analitycznego na sytuację jednostki istotnie 

wpływają następujące aspekty: 

 a) aktywa trwałe stanowią 71,8 % całego majątku skonsolidowanego spółki, w tym inwestycje   

długoterminowe w postaci akcji i udziałów utrzymywanych w celu osiągnięcia korzyści 

ekonomicznych czynią 5,5 %, 

 b)       jednocześnie widoczny jest wzrost bilansowej wartości rzeczowych aktywów trwałych. 

      c)        w grupie majątku obrotowego odnotowano wzrost  o 1 471 tys. zł (103,8. % do roku 2008), 

            w grupie zapasy i inwestycje krótkoterminowe –przejęcie spółek czeskich. 

 d)        naleŜności zmniejszyły się w stosunku do roku 2008 z tytułu dokonanych odpisów , a takŜe 

            zmniejszonej sprzedaŜy 

 e)        w pasywach bilansu uwagę zwraca spadek  kwotowy  kapitałów własnych o 52 910,0 tys. zł  

            (35,9. %). 

            W związku z powyŜszym udział kapitałów własnych w finansowaniu majątku  na dzień  

            bilansowy wyniósł 20,8 % w stosunku do ogólnej sumy aktywów. 

 f)         odnotować naleŜy przyrost zobowiązań długoterminowych i krótkoterminowych o 68 045.. tys. 

             zł,  co nie jest zjawiskiem korzystnym. 
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2. Rachunek zysków i strat (w tys. zł) 
 

Lp Wyszczególnienie 

2009 rok 2008 rok 2007 rok Zmiana  stanu 

kwota 

% 

kwota 

% 

kwota 

%   %   % 

 

udziału  

 

udziału  

 

udziału 
2009/2008 2009/2007 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

A. Działalno ść podstawowa 

1. 
Przychody netto ze sprzeda Ŝy i 

zrównane z nimi, w tym: 
83 101,0 97,2 114 668,0 89,3     

(31 

567,0) 
72,5 83 101,0   

2. Koszt własny sprzeda Ŝy 98 312,0 69,9 114 030,0 92,0     
(15 

718,0) 
86,2 98 312,0   

3. Wynik na sprzeda Ŝy  (15 211,0)   638,0       
(15 

849,0) 

(2 

384,2) 

(15 

211,0) 
  

B. Pozostała działalno ść operacyjna 

1. Pozostałe przychody operacyjne 1 398,0  1,6 10 157,0 7,9     
(8 

759,0) 
13,8 1 398,0   

2. Pozostałe koszty operacyjne 21 667,0  15,4 8 079,0 6,5     13 588,0 268,2 21 667,0   

3. Wynik na działalno ści operacyjnej  (20 269,0)   2 078,0       
(22 

347,0) 
(975,4) 

(20 

269,0) 
  

C. Wynik operacyjny (A3+B3) (35 480,0)   2 716,0       
(38 

196,0) 

(1 

306,3) 

(35 

480,0) 
  

D. Działalno ść finansowa 

1. Przychody finansowe  1 022,0  1,2 1 228,0 1,0     (206,0) 83,2 1 022,0   

2. Koszty finansowe  4 600,0  3,3 1 774,0 1,4     2 826,0 259,3 4 600,0   

3. Wynik na działalno ści finansowej (3 578,0)   (546,0)       
(3 

032,0) 
655,3 (3 578,0)   

E. Zdarzenia nadzwyczajne 

1. Zyski nadzwyczajne      2 367,0 1,8     
(2 

367,0) 
      

2. Straty nadzwyczajne 16 013,0 11,4         16 013,0   16 013,0   

3. Wynik zdarze ń nadzwyczajnych (16 013,0)   2 367,0       
(18 

380,0) 
(676,5) 

(16 

013,0) 
  

F. Zysk (strata) brutto (C+D3+E3) (55 071,0)   4 537,0       
(59 

608,0) 

(1 

213,8) 

(55 

071,0) 
  

1. Podatek dochodowy 1 320,0    275,0       1 045,0 480,0 1 320,0   

2. 

Pozostałe obowi ązkowe 

zmniejszenia zysku (zwi ększenia 

straty) 

                    

G. Obowi ązkowe obci ąŜenia-razem 1 320,0   275,0       1 045,0 480,0 1 320,0   

  Zysk (strata) netto (F-G) (56 391,0)   4 262,0       
(60 

653,0) 

(1 

323,1) 

(56 

391,0) 
  

         

 Przychody ogółem 85 521,0 100,0 128 420,0 100,0     
(42 

899,0) 
66,6 85 521,0   

            

 Koszty ogółem 140 592,0 100,0 123 883,0 100,0     16 709,0 113,5 
140 

592,0 
  

 

Rachunek zysków i strat wskazuje na wystąpienie w roku obrotowym ujemnego wyniku finansowego 

wynoszącego netto 56 391,0 tys. zł, przy czym wypracowana strata netto czyni w stosunku do: 



_______________TRION S.A  – raport z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2009r____________________ 

Biuro Rachunkowe mgr Marianna Grabowska, 88-100 Inowrocław, ul. Kasztanowa 26 15 

przychodów ogółem – 65,9 %  

zaangaŜowanego kapitału własnego - 190,0 %, 

sumy aktywów ogółem – 39,5  % 

Udział poszczególnych elementów rachunku zysków i strat kształtujących wynik finansowy przedstawia 

poniŜszy wykres: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wynik finansowy netto na przełomie lat kształtuje się następująco: 
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W y n i k  f i n a n s o w y  n a  p r z e ł o m i e  l a t

( 6 0  0 0 0 )

( 5 0  0 0 0 )

( 4 0  0 0 0 )

( 3 0  0 0 0 )

( 2 0  0 0 0 )

( 1 0  0 0 0 )

0

1 0  0 0 0

2 0 0 9 2 0 0 8

w
ar

to
ś
ć
 w

 ty
s.

 z
ł 

 



_______________TRION S.A  – raport z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2009r____________________ 

Biuro Rachunkowe mgr Marianna Grabowska, 88-100 Inowrocław, ul. Kasztanowa 26 17 

3. Omówienie analizy wska źnikowej 

3.1.Wskaźniki rentowno ści.  
 

Wskaźniki rent owno ści  norma miernik 2009 2008 2007 

Rentowno ść  majątku  (ROA)  

5-8 procent  -39,46% 3,41% 0,92% wynik finansowy netto x 100 

aktywa ogółem 

Rentowno ść netto  

3-8 procent  -65,94% 3,32% 0,90  wynik finansowy netto x 100 

przychody ogółem 

Rentowno ść  kapitału własnego  (ROE)  

15-25 procent  -190,04% 5,16% 1,35% wynik finansowy netto x 100 

kapitały własne  

Skorygowana rentowno ść  majątku  

- procent  -39,46% 3,41% 0,92% 
zysk netto + (odsetki - podatek dochodowy od odsetek) x 

100 

aktywa ogółem 

Dźwignia finansowa  

wsk. 

dodatni 
procent  -150,58% 1,75% 0,43% 

rentowność kapitału własnego - skorygowana rentowność majątku 

stopa dodatnia - to efekt pozytywny  

stopa ujemna - to efekt " maczugi finansowej" 

Rentowno ść inwestycji  

- procent  -71,53% 5,30% 5,50  
zysk brutto+odsetki od zadłuŜeń długoterminowych x 100 

kapitały własne + zobow.długoterminowe 

przeciętny stan zatrudnienia 

 
Osiągnięta w roku obrotowym strata powoduje, Ŝe wszystkie wskaźniki za ten okres przyjmują wartość 

ujemną. Majątek pracujący w spółce generował stratę w wysokości 39 groszy na jedną złotówkę 

zaangaŜowaną w aktywa. Na spadek tego wskaźnika w stosunku do roku poprzedniego miała wpływ 

strata przy jednoczesnym wzroście kwoty aktywów bilansu. 

Wskaźnik rentowności netto uległ znacznemu zmniejszeniu. Wskaźnik rentowności kapitałów własnych 

(ROE), w znacznym spadku w stosunku do 2008 roku ukształtował się na poziomie- 190,0 %, a spadek  

jest istotnie niekorzystnym zjawiskiem, gdyŜ jego źródło leŜy w kwotowym spadku kapitałów własnych 

I znacznej stracie .  

RównieŜ wskaźnik dźwigni finansowej spadł w stosunku do lat ubiegłych wynosi 150,6 % 
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3.2 Wskaźniki płynno ści finansowej przedstawiaj ą się nast ępująco: 
 

Wskaźniki płynno ści finansowej  norma  miernik 2009 2008 2007 

Wskaźnik płynno ści finansowej I stopnia  
1,2 - 

2,0 
krotno ść        0,61 0,99 1,45 aktywa obrotowe - naleŜności z tyt.dostaw i usług powyŜej 12 mc 

zobowiązania krótkoterm. - zobow.krótkoterm.powyŜej 12 mc 

Wskaźnik płynno ści finansowej II stopnia  

1,0 krotno ść 0,34 0,56 0,87 aktywa obrot. - zapasy - kr.term.RMK czynne - nalez.z tyt.dost.i usł.pow.12 mc 

zobowiązania krótkotermin. - zobow. z tyt.dostaw i usług pow. 12 mc 

Wskaźnik płynno ści finansowej III stopnia  
0,1-

0,2 
krotno ść 0,09 0,02 0,25 inwestycje krótkoterminowe 

zobowiązania krótkotermin. - zobow. z tyt.dostaw i usług pow. 12 mc 

 
 

Porównanie powyŜszych wskaźników z poŜądanym wskaźnikiem płynności bieŜącej, będącym relacją 

majątku obrotowego do zobowiązań krótkoterminowych –  wskazuje  na występowanie w spółkach 

istotnych  zakłóceń w terminowym regulowaniu wymagalnych zobowiązań . 

 

3.3 Wskaźniki rotacji przedstawiaj ą się nast ępująco:   

 

Wskaźniki rotacji (obrotowo ść) norma miernik 2009 2008 2007 

Szybko ść obrotu zapasów (w dniach)  
wskaźnik 

malejący 

w 

dniach 
72 56 x średni stan zapasów  x  365 dni 

przychody netto ze sprzedaŜy produktów,towarów i materiałów 

Spłata zobowi ązań (w dniach)  
ilość dni 

porównywalna  

z lp 17 

w 

dniach 
122 78 x średni stan zobowiązań z tytułu dostaw i usług x 365 dni 

przychody netto ze sprzedaŜy produktów,towarów i materiałów 

Produktywno ść aktywów  

2,0 zł / zł 0,58 0,92 x  przychody netto ze sprzedaŜy produktów,towarów i materiałów 

aktywa ogółem 

 

Wskaźnik produktywności aktywów wynoszący 0,58 nformuje, Ŝe 1 zł zaangaŜowanego majątku 

przysporzył 0,58 zł przychodów, co wskazuje na wysoką majątkochłonność przypadającą na poziom 

osiągniętej sprzedaŜy. 

Z analizy wskaźnika rotacji zapasów w dniach, wynika Ŝe w 2009r. przeciętny  czas trwania jednego cyklu 

obrotowego zapasów w porównaniu z rokiem poprzednim wydłuŜył się. Obrót zapasami wzrósł z.56 dni  

w roku 2008 i do 72 dni w roku 2009, co świadczy o nadmiernym zamroŜeniu środków pienięŜnych w 

zapasach. 

WydłuŜająca się rotacja zapasów i naleŜności w dniach jest odzwierciedleniem trudności z upłynnianiem 

zapasów, które to problemy zostały objaśnione  w sprawozdaniu Zarządu z działalności w roku 

obrotowym. 

3.4. Omówienie pozostałych wska źników. 

3.4.1. Wskaźniki do analizy poziomej i pionowej bilansu. 
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analiza bilansu  norma miernik 2009 2008 2007 

 Złota reguła bilansowania  

100-150 procent  32,06% 96,36% 116,66% (kapitały własne + rezerwy długoterminowe) x 100 

aktywa trwałe 

 Złota reguła bilansowania II  

40-80 procent  163,56% 101,00% 69,20% kapitały obce krótkoterminowe x 100 

aktywa obrotowe 

 Złota reguła finansowania  
powy Ŝej  

100 
procent  26,21% 195,44% 214,77% kapitały własne x 100 

kapitał obcy 

Warto ść bilansowa jednostki  
wska źnik 

wzrostowy  
tys.zł 29 673,0 82 583,0 86 760,0 Aktywa ogółem - zobowiązania ogółem 

  

Wskaźnik wyposa Ŝenia jednostki w trwałe środki gospodarcze 

30-50 procent  71,80% 68,90% 60,22% aktywa trwałe x 100 

aktywa ogółem 

 

Uwagę zwraca wskaźnik „Złotej reguły bilansowania”, gdyŜ wskaźnik niŜszy od 100 potwierdza 

nieprawidłowość sfinansowania aktywów trwałych i nie sprzyja utrzymaniu równowagi finansowej , co 

potwierdza takŜe wskaźnik „Złotej reguły finansowania”, gdyŜ zobowiązania jednostki  przekraczają 

połowy kapitałów własnych. 

 

  

 

4. Zdolno ść jednostki do kontynuowania działalno ści w roku nast ępnym po badanym 

( w niezmienionym istotnie zakresie). 

Uwzględniając wskaźniki dokonanej analizy ekonomiczno – finansowej oraz wyniki badania 

sprawozdania finansowego i zdarzeń gospodarczych, jakie nastąpiły po dniu bilansowym stwierdza się, 

Ŝe  występujące odchylenia a więc aktualna sytuacja  Grupy Kapitałowej  upowaŜnia do eksponowania 

powaŜnego zagroŜenia dla kontynuacji jej działalności w roku następnym po roku badanym. Jedynie 

dofinansowanie Grupy Kapitałowej moŜe pozwolić na dalsze kontynuowanie działalności. Odnotować 

naleŜy przy tym fakt, Ŝe o swych problemach jednostka rzetelnie poinformowała w  informacji dodatkowej, 

wchodzącej ustawowo w skład sprawozdania finansowego. 
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CC..  CCZZĘĘŚŚĆĆ  SSZZCCZZEEGGÓÓŁŁOOWWAA  
 

I.  Jednostka obj ęta konsolidacj ą i przyj ęte metody konsolidacji. 

TRION  S.A.- spółka dominująca. 

ORION+ spółka z o.o.,SYNERGIS spółka z o.o.,HUMDREX  spółka z o.o. INTUR spółka 

z o.o.,INTUR KFS spółka z o.o.. TRION  FINANCE SERV ICE S.A.- spółki  zaleŜne 
 Sprawozdanie finansowe sporządzone na 31.12.2009 r. zostało objęte metodą 

konsolidacji pełnej.  

 

II. Zasady sporz ądzenia skonsolidowanego sprawozdania 

finansowego  

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej TRION S.A. w Inowrocławiu za rok 

2009 zostało sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości 

Finansowej. Jednostka dominująca przedstawiła dokumentacje konsolidacyjną obejmującą 

sprawozdanie finansowe jednostek  powiązanych , w tym: 

 -    podstawowe oryginalne sprawozdania finansowe jednostek powiązanych 

-  wszelkie korekty i wyłączenia dokonywane podczas konsolidacji, niezbędne do 

sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego 

 

 

 

1. Określenie jednostek Grupy Kapitałowej  

Przy określaniu stosunku podporządkowania stosowano kryteria określone w 

Międzynarodowych Standardach Sprawozdawczości Finansowej. 

 

2. Okres obrotowy  

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone na ten sam dzień 

bilansowy i za ten sam rok obrotowy, co sprawozdanie finansowe jednostki dominującej- 

TRION S.A. Jednostki zaleŜne objęta konsolidacją sporządziła sprawozdanie finansowe na 

ten sam dzień bilansowy, co jednostka dominująca. Rok obrotowy spółki zaleŜnej objętej 

konsolidacją został zakończony  31 grudnia 2009 roku. 
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3. Metoda konsolidacji  

 

Konsolidacja sprawozdań Grupy Kapitałowej, w odniesieniu do jednostek zaleŜnych, 

została przeprowadzona metodą pełną przez sumowanie w pełnej wysokości wszystkich, 

odpowiednich pozycji sprawozdań finansowych pdmiotu dominującego i jednostki zaleŜnej 

objętej konsolidacją.  

 

Po dokonaniu sumowań dokonano korekt i wyłączeń konsolidacyjnych, które dotyczyły: 

� Wartości nabycia udziałów posiadanych przez jednostkę dominującą w jednostkach 

zaleŜnych oraz części aktywów netto jednostki zaleŜnej odpowiadająca udziałowi 

jednostki dominującej we własności tej jednostki, 

� Wzajemnych naleŜności i zobowiązań jednostek objętych konsolidacją, 

� Istotnych przychodów i kosztów dotyczących operacji pomiędzy jednostkami 

objętymi konsolidacją. 

 

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe począwszy od 2004 roku sporządzane jest 

zgodnie z MSSF. 

 

4. Informacje na temat badanego skonsolidowanego sp rawozdania finansowego.  

Badanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego zostało sporządzone na dzień 31 

grudnia 2009 r. i obejmuje: 

� skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31.12.2009 r., który po stronie aktywów i 

pasywów zamyka się sumą  142 893  tys zł  

� skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r. 

wykazujący stratę netto  w zaokrągleniu –  56 391 tys. zł. 

� skonsolidowany rachunek przepływów pienięŜnych za okres od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 

r.  wykazujący zmniejszenie o kwotę w zaokrągleniu          6 203 tys. zł. 

� zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym sporządzone na dzień 31.12.2009 

r. wykazujący zmniejszenie kapitału o  w zaokrągleniu 52 910 tys. zł.  

� dodatkowe informacje i objaśnienia. 

Struktura aktywów i pasywów oraz pozycji kształtujących wynik finansowy została przedstawiona w 

skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym. 
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Badanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego objęło okres od 1 stycznia 2009 roku do 31 

grudnia 2009 roku i polegało głównie na: 

� badaniu prawidłowości i rzetelności przygotowanego przez Zarząd podmiotu dominującego 

skonsolidowanego sprawozdania finansowego, 

� badaniu dokumentacji konsolidacyjnej, 

� ocenie prawidłowości zastosowanych w trakcie konsolidacji metod i procedur 

konsolidacyjnych 

Badanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego zostało przeprowadzone zgodnie z 

obowiązującymi w tej mierze przepisami prawa oraz normami wykonywania zawodu biegłego 

rewidenta, wydanymi przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów. 

 

 

III. Kompletno ść i poprawno ść sporz ądzenia dodatkowych 

informacji i obja śnień oraz sprawozdania z działalno ści Grupy 

Kapitałowej.  

 

Spółka dominująca potwierdziła zasadność zastosowania kontynuacji działalności przy 

sporządzaniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego. Zasady wyceny aktywów i 

pasywów, pomiaru wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia skonsolidowanego 

sprawozdania finasowego zostały prawidłowo i kompletnie opisane w dodatkowych 

informacjach i objasnieniach do skonsolidowanego sprawozdania fianasowego. 

 

Spółka dominująca sporządziła dodatkowe informacje i objaśniania w postaci not 

tabelarycznych do poszczególnych pozycji skonsolidowanego bilansu i rachunku zysków i 

strat oraz opisów słownych, zgodnie z zasadami zawartymi w MSSF. 

 

Noty objaśniające do pozycji; rzeczowe aktywa trwałe, wartości niematerialne , inwestycje, 

zobowiązania i rezerwy prawidłowo przedstawiają zwiększenia i zmniejszenia oraz tytuły 

ich zmian w ciągu roku obrotowego.  

 

Dla poszczególnych aktywów wykazanych w skonsolidowanym bilansie przedstawiono 

moŜliwość dysponowania nimi z uwagi na zabezpieczenia poczynione na rzecz wierzycieli. 
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Spółka dominująca dokonała prawidłowej prezentacji poszczególnych składników aktywów 

i pasywów oraz przychodow i kosztów w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym. 

Skonsolidowany bilans, skonsolidowany rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w 

skonsolidowanym  kapitale własnym oraz skonsolidowany rachunek przepływów 

pienięŜnych wraz z dodatkowymi notami, informacjami i objaśnieniami, stanowiącymi ich 

integralną część, zawierają wszystkie pozycje, których ujawnienie w skonsolidowanym 

sprawozdaniu finansowym jest wymagane przepisami MSSF. 

 

Zarząd sporządził i załączył do skonsolidowanego sprawozdania finansowego 

sprawozdanie z działaności Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2009. Sprawozdanie z 

działalności zawiera informacje wymagane art. 49 ust. 2 ustawy o rachunkowości. 

Dokonaliśmy sprawdzenia tego sprawozdania w zakresie ujawnionych w nim tych 

informacji, dla których bezpośrednim źródłem jest zbadane skonsolidowane sprawozdanie 

finansowe. 

 

 

 

 

 

 

IV.      Informacje i ustalenia ko ńcowe  

 

1. Oświadczenie Zarz ądu 

Biuro Rachunkowe mgr Marianna Grabowska otrzymało od Zarządu Spółki dominującej 

pisemne oświadczenie, w którym Zarząd stwierdził, iŜ spółki Grupy Kapitałowej 

przestrzegały przepisów prawa. 

 

 

2. Podsumowanie   

Podsumowanie wyników badania zawarte jest w opinii stanowiącej odrębny dokument. 

 

Niniejszy raport zawiera 24 strony kolejno numerowane i opatrzone podpisem biegłego 

rewidenta. 
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