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Wybrane dane finansowe grupy kapitałowej Tras-Intur S.A. na 31.12.2005 

 

 
 w tys. zł w tys. EURO 

WYBRANE DANE FINANSOWE       sprawozdania skonsolidowanego                        31.12.2005 31.12.2004 31.12.2005 31.12.2004 

I. Przychody  ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 51 482 115 909 13 338 28 416 
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej -12 978 -13 412 -3 362 -3 288 
III. Zysk (strata) brutto -15 117 -17 042 -3 917 -4 178 
IV. Zysk (strata) netto  -15 054 -16 976 -3 900 -4 162 
V. Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej -15 057 -17 655 -3 901 -4 328 
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -4 058 2 523 -1 051 619 
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 2 003 -1 022 519 -251 
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 1 862 -2 640 482 -647 
IX. Przepływy pieniężne netto, razem -193 -1 139 -50 -279 
X. Aktywa razem  58 190 73 513 14 463 16 270 
XI. Zobowiązania długoterminowe  11 376 17 264 2 828 3 821 
XII. Zobowiązania krótkoterminowe 41 220 40 846 10 245 9 040 
XIII. Kapitał własny ogółem 5 594 15 403 1 390 3 409 
XIV. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 5 544 15 789 1 378 3 495 
XV. Kapitał zakładowy 19 197 12 897 4 771 2 854 
XVI. Liczba akcji  w szt. 9 598 490 6 448 490 9 598 490 6 448 490 
XVII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą dla akcjonariuszy jednoski dominującej (w 
zł/EURO)  

-2,20 -3,46 0,00 -0,67 

XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EURO)         0,58            2,45    0,14 0,54 
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Skonsolidowany Bilans na dzień 31 grudnia 2005 roku oraz 31 grudnia 2004 roku 

Skonsolidowany bilans Nota 31.12.2004 31.12.2005 

AKTYWA     

I. Aktywa trwałe (długoterminowe)   43 185,00 40 001,00 
    1.Wartość firmy 8a 3 697,00 11,00 
    2.Inne wartości niematerialne i prawne 8b 350,00 32,00 
    3.Rzeczowe aktywa trwałe 7 19 876,00 39 274,00 
    4.Nieruchomosci inwestycyjne 9 17 243,00  
    5.Inwestycje w jednostkach stow. wyc. met. praw własności    
    6.Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży    
    7.Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego    
    8.Pozostałe aktywa trwałe  2 019,00 684,00 
II. Aktywa obrotowe (krótkoterminowe)  30 328,00 18 189,00 
    1.Zapasy 10 7 120,00 4 215,00 
    2.Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu    
    3.Nalezności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności 11 18 875,00 11 318,00 
    4.Środki pienięzne i ich ekwiwalenty 12 1 637,00 1 444,00 
    5.Pozostałe aktywa obrotowe 13 2 696,00 1 212,00 
AKTYWA RAZEM  73 513,00 58 190,00 
    

PASYWA    
I. Kapitał własny przypisany do podmiotu dominującego   15 789,00 5 544,00 
   1. Kapitał podstawowy 14 12 897,00 19 197,00 
   2. Niepodzielony wynik finansowy  526,00 -517,00 
   3. Akcje własne    
   4. Kapitał zapasowy i rezerwowy  20 021,00 1 921,00 
   5. Zysk netto  -17 655,00 -15 057,00 
II. Kapitał akcjonariuszy mniejszościowych  -386,00 50,00 
Kapitał własny razem  15 403,00 5 594,00 
III. Zobowiązania długoterminowe   17 264,00 11 376,00 
   1. Kredyty i pożyczki długoterminowe 15 6 939,00 1 388,00 
   2. Rezerwy 16 104,00 48,00 
   3. Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego    
   4. Pozostałe długoterminowe zobowiązania finansowe 17 9 940,00 9 940,00 
   5. Długoterminowe zobowiązania i rozliczenia międzyokresowe  281,00  
IV. Zobowiązania krótkoterminowe  40 846,00 41 220,00 
    1.Zobowiązania  krótkoterminowe i rozliczenia międzyokresowe 18 25 014,00 23 121,00 
    2. Kredyty i pożyczki krótkoterminowe  3 146,00 4 877,00 
    3. Krótkoterminowe zobowiązania z tytułu podatków  1 126,00 1 667,00 
    4. Krótkoterminowe rezerwy  1 703,00  
    5. Krótkoterminowa część kredytów i pożyczek długoterminowych  9 608,00 11 308,00 
    6. Krótkoterminowe zobowiązania finansowe  249,00 247,00 
PASYWA RAZEM  73 513,00 58 190,00 
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Skonsolidowany Rachunek Zysków i Strat za 2004 i 2005 rok. 

Skonsolidowany rachunek zysków i strat Nota okres  zakończony 
31.12.2004 

okres  zakończony 
31.12.2005 

Działalność kontynuowana    

I. Przychody ze sprzedaży  19 115 909,00 51 482,00 
      1. Przychody netto ze sprzedaży produktów  103 391,00 49 860,00 
      2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów  12 518,00 1 622,00 
II. Koszt własny sprzedaży   103 316,00 49 039,00 
      1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 20 92 235,00 47 548,00 
      2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów  11 081,00 1 491,00 
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II)  12 593,00 2 443,00 
IV. Pozostałe przychody operacyjne 21 6 157,00 2 860,00 
       1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych  170,00  
       2. Dotacje    
       3. Inne przychody operacyjne  5 988,00 2 860,00 
V. Koszty sprzedaży  7 245,00 2 631,00 
VI. Koszty ogólnego zarządu  11 509,00 3 969,00 
VII. Pozostałe koszty operacyjne 22 13 408,00 11 681,00 
       1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych  153,00 1 960,00 
       2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych  8 492,00 6 643,00 
       3. Inne koszty operacyjne  4 763,00 3 078,00 
VIII. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (III+IV-V-VI-VII)  -13 412,00 -12 978,00 
IX. Przychody finansowe 23 5 733,00 631,00 
     1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:    
     2. Odsetki,   372,00 155,00 
     3. Zysk ze zbycia inwestycji  1,00 462,00 
     4. Aktualizacja wartości inwestycji    
     5. Inne  5 360,00 14,00 
X. Koszty finansowe 24 9 363,00 2 770,00 
     1. Odsetki,  3 140,00 2 602,00 
     2. Strata ze zbycia inwestycji    
     3. Aktualizacja wartości inwestycji  2 000,00  
     4. Inne  4 223,00 168,00 
XI. Zysk (strata) brutto (XII+/-XIII)  -17 042,00 -15 117,00 
XII. Podatek dochodowy  -66,00 -63,00 
        a) część bieżąca   3,00 
        b) część odroczona  -66,00 -66,00 
XIII. Zysk (strata) z działalnosci kontynuowanej  -16 976,00 -15 054,00 

Działalność zaniechana    
XIV.Strata z działalności zaniechanej    
XV. Zysk (strata) netto  -16 976,00 -15 054,00 

    
   Przypisany :  -16 976,00 -15 054,00 
   - akcjonariusze jednostki dominującej  -17 655,00 -15 057,00 
   - kapitały mniejszości  679,00 3,00 
Podstawowa strata na akcję zwykłą ( w pln. Na jedną akcję)  -3,46 -2,20 
Rozwodniona strata akcję zwykłą (w pln. Na jedną akcję)   -2,70 -1,73 
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W załączeniu Spółka przedstawia wyliczenie straty przypadającej na jedną akcję zwykłą z 

działalności kontynuowanej przypadającej na akcjonariuszy zwykłych jednostki dominującej . 
Podstawowa strata na jedną akcję zwykłą wyliczona jest jako iloraz straty przypadającej na akcjonariuszy Spółki oraz 
średniej ważonej liczby akcji zwykłych w trakcie roku, z wyłączeniem akcji zwykłych nabytych przez Spółkę 
i wykazywanych jako akcje własne.  
       rok 2005   rok 2004 
Strata przypadająca na akcjonariuszy Spółki (tys. zł.)  -15 057   -17 655 
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (tys.)      6 857       5 105 
Podstawowa strata na akcję (w pln na jedną akcję)     -2,20        -3,46 
 
Rozwodnioną stratę na jedną akcję zwykłą  wylicza się korygując średnią ważoną liczbę akcji zwykłych w taki sposób, jak 
gdyby nastąpiła zamiana na akcje wszystkich powodujących rozwodnienie potencjalnych akcji zwykłych. Spółka posiada 
obligacje zamienne na akcje, które mogą zostać zamienione na akcje zwykłe. Zakłada się, że następuje zamiana obligacji 
zamiennych na akcje, stratę netto koryguje się w taki sposób aby wyeliminować koszty odsetek po pomniejszeniu 
o rozliczenia podatkowe.  
        rok 2005  rok 2004 
Strata przypadająca na akcjonariuszy Spółki (tys. zł.)   -15 057  -17 655 
Odsetki oraz premia od obligacji ( po pomniejszeniu 
o podatek)          1 449     1 168 
Strata zastosowana przy ustaleniu rozwodnionej straty  
na akcję        -13 608  -16 487 
Średnia ważona liczba akcji zwykłych  dla potrzeb  
rozwodnionej straty na akcję zwykłą (tys. )       7.857     6.105 
Korekta z tytułu teoretycznej zamiany obligacji zamiennych (tys.)     1.000     1.000 
Rozwodniona strata na akcję (w pln na jedną akcję)      -1,73      -2,70 
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Zestawienie zmian w skonsolidowanych kapitałach własnych. 
Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia  2004 roku oraz okres 12 miesięcy zakończony  31 

grudnia 2005 roku (dane w ty. Zł.) 
         

         

 Przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej     
Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w 

kapitałach własnych  
Kapitał akcyjny Niepodzielony 

wynik finansowy 
    Akcje 
własne 

   Kapitał zapasowy 
i rezerwowy 

Zysk netto Razem Udział 
akcjonariuszy 

mniejszościowyc
h 

Kapitał własny 
ogółem 

         
Na 01.01.2004 (początek okresu 
porównawczego) wg MSSF 

9 672,00 -1 940,00  18 441,00 361,00 26 534,00 -280,00 26 254,00 

    1.Zmiany kapitały w okresie 3 224,00 2 465,00 0,00 1 580,00 -18 015,00 -10 746,00 -106,00 -10 852,00 

      a) zwiększenie 3 224,00 360,00 0,00 1 580,00 0,00 5 164,00 0,00 5 164,00 

        - emisja akcji 3 224,00     3 224,00  3 224,00 

        - emisja akcji powyżej wartości nominalnej  1 446,00  1 446,00  1 446,00 

        - z podziału wyniku    134,00  134,00  134,00 

        - zysk netto      0,00  0,00 

        - inne  360,00    360,00  360,00 

      b) zmniejszenie 0,00 -2 105,00 0,00 0,00 18 015,00 15 910,00 106,00 16 016,00 

        - pokrycie straty      0,00  0,00 

        - przeniesienie na kapitał zapasowy     0,00  0,00 

        - strata netto     17 655,00 17 655,00  17 655,00 

        - inne  -2 105,00   360,00 -1 744,00 106,00 -1 638,00 

Na 31.12.2004 (koniec okresu 
porównawczego) 

12 896,00 525,00 0,00 20 021,00 -17 654,00 15 788,00 -386,00 15 402,00 

         
         
Na 01.01.2005 (początek okresu ) 12 896,00 525,00 0,00 20 021,00 -17 654,00 15 788,00 -386,00 15 402,00 

    1.Zmiany kapitały w okresie 6 301,00 -1 042,00 0,00 -18 100,00 2 597,00 -10 244,00 436,00 -9 808,00 

      a) zwiększenie 6 301,00 0,00 0,00 1 400,00 17 927,00 25 628,00 436,00 26 064,00 

        - emisja akcji 6 301,00     6 301,00  6 301,00 

        - emisja akcji powyżej wartości nominalnej   1 400,00  1 400,00  1 400,00 

        - z podziału wyniku     17 927,00 17 927,00  17 927,00 

        - zysk netto      0,00 3,00 3,00 

        - inne       433,00 433,00 

      b) zmniejszenie 0,00 1 042,00 0,00 19 500,00 15 330,00 35 872,00 0,00 35 872,00 

        - pokrycie straty    17 927,00  17 927,00  17 927,00 

        - przeniesienie na kapitał zapasowy     0,00  0,00 

        - strata netto     15 057,00 15 057,00  15 057,00 

        - inne  1 042,00  1 573,00 273,00 2 888,00  2 888,00 

Na 31.12.2005 (koniec okresu ) 19 197,00 -517,00 0,00 1 921,00 -15 057,00 5 544,00 50,00 5 594,00 
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Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za 2004 i 2005 rok.  

Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych okres 12 miesięcy 
zakończony 31.12.2004 

okres 12 miesięcy 
zakończony 31.12.2005 

A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej    
I. Zysk (strata) netto -16 976,00 -15 054,00 
II. Korekty razem: 19 499,00 10 996,00 
      1. Amortyzacja  4 054,00 1 979,00 
      2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych  0,00 
      3. Odsetki i udziały w zyskach ( dywidendy) 3 140,00 2 602,00 
      4. (Zysk) strata z  działalności inwestycyjnej -17,00 1 498,00 
      5. Zmiana stanu  rezerw 1 701,00 -1 758,00 
      6. Zmiana stanu zapasów 4 527,00 2 904,00 
      7. Zmiana stanu należności 9 977,00 7 727,00 
      8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i  
kredytów) 

-2 074,00 378,00 

      9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -3 495,00 1 419,00 
     10. Inne  korekty  1 686,00 -5 753,00 
III.  Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej  ( I+/- II ) 2 523,00 -4 058,00 
B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej    
I. Wpływy  1 078,00 2 235,00 
      1. Zbycie  rzeczowych aktywów trwałych 1 078,00 2 005,00 
      2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialnei prawne   
      3. Z aktywów finansowych   
      4 . Inne  wpływy inwestycyjne  230,00 
      5. Zbycie  wartości niematerialnych i prawnych    
II. Wydatki  2 100,00 232,00 
      1. Nabycie  rzeczowych aktywów trwałych 2 100,00 232,00 
      2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialnei prawne   
      3. Na aktywa finansowe, w tym:   
      4. Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone mniejszości   
      5. Inne wydatki inwestycyjne   
      6. Zbycie  wartości niematerialnych i prawnych    
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej ( I - II) -1 022,00 2 003,00 
C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej    
I. Wpływy  4 671,00 7 000,00 
      1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów 
kapitałowych oraz dopłat do kapitału 

4 670,00 7 000,00 

      2. Kredyty i pożyczki   
      3. Emisja  dłużnych papierów wartościowych   
      4. Inne  wpływy finansowe 1,00  
II. Wydatki  7 311,00 5 138,00 
      1. Nabycie akcji (udziałów) własnych   
      2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli   
      3. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących   
      4. Spłaty kredytów i pożyczek 3 685,00 2 120,00 
      5. Wykup dłużnych papierów wartościowych   
      6. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 486,00 416,00 
      7. Zapłacone odsetki 3 140,00 2 602,00 
      8. Pozostałe wydatki   
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I - II) -2 640,00 1 862,00 
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C) -1 139,00 -193,00 
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych   
    - w  tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych    
F. Środki pieniężne na początek okresu 2 776,00 1 637,00 
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D) 1 637,00 1 444,00 
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Grupa Kapitałowa Tras-Intur S.A. noty do sprawozdania. 

 

1. Dane podstawowe  
Sprawozdanie skonsolidowane grupy kapitałowej Tras-Intur S.A. sporządzone na 31.12.2005 

oraz dane porównywalne na dzień 31.12.2004 zawiera dane finansowe jednostki dominującej 

Tras-Intur S.A. oraz dwóch spółek zależnych. Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało 

w tys. zł. polskich.  

 

2. Skład Grupy kapitałowej 
Na dzień 31.12.2005 roku w skład grupy kapitałowej Tras-Intur składał się z następujących 

spółek zależnych: 
L
p 

Nazwa jednostki 
zależnej 

Siedziba Przedmiot działania Metoda 
konsolidacji 

Wartość 
udziałów 

Procent 
posiadaneg
o kapitału  

Udział w ogólnej liczbie 
głosów na walnym 
zgromadzeniu 

1 Monto-tras Sp. z o.o Dąbrowa Gr. prod. stol. okiennej pełna konsol. 625 93,28 93,28 
2 Centrum Biurowe 

Jasnogórska Sp  zo.o 
Kraków 

Kraków Wynajem 
nieruchomości 

pełna konsol. 11800 99 99 

 

Z uwagi na nieistotność danych finansowych w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym 

nie ujęto spółki zależnej Ekowiknoplast z siedzibą na Ukrainie ( spółka zawiesiła 

działalność).  

Spółka informuje, że w dniu 30.06.2005 nastąpiło połączenie przez przejęcie spółki Tras 

Tychy S.A. - Spółka Przejmująca oraz Intur-Kfs Sp. z o.o. – Spółka Przejmowana. Transakcja 

połączenia przez przejęcie (fuzji) została sfinalizowana w dniu 30 czerwca 2005 r. kiedy to 

dokonano wpisu połączenia przez przejęcie do Krajowego Rejestru Sądowego. W związku z 

tym przedstawiono poniżej przychody oraz wynik finansowy Grupy Kapitałowej połączonej z 

Intur Kfs. Sp. Z o.o. wyliczonych w taki sposób jak gdyby datą przejęcia był początek okresu 

(1 stycznia 2005 roku). Połączenie Tras Tychy S.A. z Intur-Kfs Sp. z o.o. nastąpiło w trybie 

art. 492 §1 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych. Na skutek transakcji łączenia się przez 

przejęcie Spółka Przejmująca przejęła cały majątek Spółki Przejmowanej w zamian za akcje. 

W świetle MSSF 3 połączenie spółek nastąpiło wg metody nabycia. Transakcja połączenia 

przez przejęcie Tras Tychy S.A. z Intur-Kfs Sp. z o.o. została przeprowadzona po uprzednim 

wyrażeniu zgody przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Tras Tychy S.A. w 

Uchwale Nr 2 z dnia 31 marca 2005 r. na połączenie ze spółką Intur-Kfs Sp. z o.o. z siedzibą 

w Inowrocławiu oraz zgody Walnego Zgromadzenie Wspólników Intur-Kfs Sp. z o.o. 

PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdfFactory www.pdffactory.pl/

http://www.pdffactory.pl/
http://www.pdffactory.pl/


Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2005 Grupy Kapitałowej Tras-Intur S.A. 
Dane prezentowane są w tys. zł., chyba że wskazano inaczej. 

Informacje dodatkowe i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego 9

zawartej w Uchwale Nr 4 z dnia 22 kwietnia dotyczącej połączenia ze spółką Tras Tychy S.A. 

z siedzibą w Skawinie 

 
W tys. zł  

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 

GK Tras - 
Intur S.A.  za 
2005 r. korekty 

dane 
finansowe 
połączonych 
spółek za 2005 
r Opis korekt 

Działalność kontynuowana         

I. Przychody ze sprzedaży  51 482 20 472 71 954 

Przychody/koszty wygenerowane 
przez Intur KFS Sp. z o.o. za okres 
od 1.1.2005 do 30.06.2005, 
skorygowane o przychody i koszty 
z transakcji zrealizowanych w tym 
okresie pomiędzy Intur KFS Sp. z 
o.o. a Tras Tychy S.A. 

Zysk (strata) netto -15 054 -2.048 -17 048 Jak wyżej 
 
Z uwagi na wyłączenie z przychodów Grupy Kapitałowej przychodów Intur Kfs Sp. z o.o. za okres od 01.01.2005 
do 30.06.2005 w kwocie 20.472 tys. zł. oraz nie ujmowanie w przychodach grupy sprzedaży generowanej w roku 2004 przez 
spółkę System Tychy Sp. Z o.o. ( sprzedaż za 2004 rok 10.143 tys. zł.) porównanie przychodów za 2005 i 2004 wykazuje 
prawie 2 krotny spadek sprzedaży spowodowany jednakże mniejszym składem Grupy Kapitałowej i brakiem ujęcia  
w przychodach  Grupy Kapitałowej za 2005, przychodów Intur Kfs Sp. z o.o. (w okresie 01.01.2005-30.06.2005).  
Po uwzględnieniu powyższych czynników wyliczając hipotetyczną porównywalną sprzedaż Grupy Kapitałowej złożonej 
z tych samych spółek w obydwu latach, należałoby za 2004 odjąć przychody spółki System Tychy Sp. z o.o. w wysokości 
10.143 tys. zł oraz w wyliczeniu hipotetycznej sprzedaży za 2005 rok dodać sprzedaż Intur Kfs Sp. z o.o. za okres 
od 01.01.2005 do 30.06.2005 w wysokości 20.472 tys. zł. Tak wyliczone hipotetyczne wartości sprzedaży wynosiły by: rok 
2004: 105.766 tys. zł. oraz rok 2005: 71.954 tys. zł. Tak wyliczone hipotetyczne wartości sprzedaży pokazywały by spadek 
o nieco ponad 30% w roku 2005 w stosunku do roku 2004, a nie spadek ponad 100% jak wynika ze sprawozdań 
finansowych.  
Powyższe wyliczenie przeprowadzono wyłącznie w celach ilustracyjnych, Informacje te z uwagi na ich charakter dotyczą 
sytuacji hipotetycznej, a tym samym nie przedstawiają rzeczywistej sytuacji finansowej ani wyników Emitenta. 
 

 

3. Skład Zarządu jednostki dominującej na dzień 31.12.2005 roku.  
Prezes Zarządu      Jan Mazur 

Członek Zarządu      Paweł Puszczyński 

Członek Zarządu, Dyrektor Ekonomiczny  Jacek Gołębiowski 

 

4. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego 
Niniejsze sprawozdanie finansowe zostało zatwierdzone przez Zarząd w dniu 5 czerwca 2006 

roku.  

 

5. Oświadczenie o zgodności 
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Niniejsze sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi 

Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) przyjętymi przez Komisję Europejską. 

Sprawozdanie za 2005 jest pierwszym sporządzonym zgodnie z MSSF i stosownie do MSSF 

nr 1 „Przyjęcie Międzynarodowego Standardu Sprawozdawczości Finansowej po raz 

pierwszy”. Datą przejścia na MSFF jest 1 stycznia 2004 roku. Sprawozdanie za 2004 rok 

zostało odpowiednio przekształcone. Sprawozdanie za 2005 zostało poddane badaniu przez 

biegłego rewidenta którego opinia i raport stanowią załącznik do sprawozdania.  

Przyjęte przez Grupę zasady rachunkowości zaprezentowane poniżej, zostały zastosowane do 

wszystkich okresów objętych niniejszym sprawozdaniem finansowym. 

Grupa skorzystała z następujących opcjonalnych zwolnień z obowiązku pełnego 

retrospektywnego zastosowania niektórych MSR w pierwszym sprawozdaniu finansowym 

sporządzonym zgodnie z MSSF (zgodnie z MSSF 1 pkt.1): 

Połączenie jednostek gospodarczych -  Grupa skorzystała z tego zwolnienia i nie 

przekształcała połączeń jednostek gospodarczych , które miały miejsce przed dniem przejścia 

na MSSF tj. przed 1 stycznia 2004 roku.  

Grupa zastosowała się do określonych w MSSF 1 obowiązkowych wyjątków dotyczących 

retrospektywnego stosowania niektórych MSSF ( zgodnie z MSSF 1, pkt 26): 

1. Usuwanie z bilansu aktywów i zobowiązań finansowych – w okresie objętym 

sprawozdaniem nie wystąpiły transakcje, które skutkowałyby korektami w związku z 

zastosowaniem MSR 32 i MSR 39.  

2. Rachunkowość zabezpieczeń – w okresie objętym sprawozdaniem nie wystąpiły 

transakcje, które skutkowałyby korektami w związku z zastosowaniem rachunkowości 

zabezpieczeń.  

3. Aktywa zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży i działalność zaniechana – 

w okresie objętym sprawozdaniem nie wystąpiły aktywa zaklasyfikowane do 

sprzedaży i działalność zaniechana.  

4. Szacunki księgowe  – w okresie objętym sprawozdaniem nie stwierdzono potrzeby 

zmian szacunków , tak aby musiały być dostosowane do wymogów MSSF.  

Sporządzenie sprawozdania wymagało dokonania szacunku oraz zastosowania własnego 

osądu w zakresie oszacowania potencjalnych kosztów związanych z toczącymi się przeciwko 

spółkom Grupy postępowaniom sądowym zgodnie z MSR 37. Na dzień bilansowy GK Tras 

Intur SA jest zarówno pozwanym jak i powodem w szeregu postępowań sądowych. 

Sporządzając sprawozdanie finansowe Grupa każdorazowo bada szanse i ryzyka związane z 

prowadzonymi postępowaniami sądowymi i stosownie do rezultatów takich analiz tworzy 
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rezerwy na potencjalne straty. Zawsze jednak istnieje ryzyko, iż sąd wyda wyrok odmienny 

od przewidywań spółek i utworzone rezerwy okażą się niewystarczające lub niewspółmiernie 

wysokie w stosunku do rzeczywistych wyników postępowań.  

 

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności 

gospodarczej przez GK Tras Intur SA w dającej się przewidzieć przyszłości. Według Zarządu 

Spółki nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności.  

 

6. Zasady rachunkowości i metody wyceny 

• Rzeczowe aktywa trwałe     
 
Są to środki trwale , które są utrzymywane w celu wykorzystania ich w procesie 

produkcyjnym lub przy dostawach towarów i świadczeniu usług w celu oddania do używania 

innym podmiotom na podstawie umowy najmu lub w celach administracyjnych i którym 

towarzyszy oczekiwanie , iż będą wykorzystywane przez czas dłuższy  niż jeden okres. 

Wartość początkową środków trwałych ustala się według cen nabycia. Ewidencja środków 

trwałych jest prowadzona  ilościowo-wartościowo w podziale na grupy rodzajowe środków 

trwałych .Środki trwałe są amortyzowane ( umarzane ) metodą liniową według stawek 

określonych w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych ( 

dz. U. Z 1993 r. Nr 106 poz. 482 z późn. zmianami) w oparciu o przyjęty plan amortyzacji. W 

2005 roku nie wystąpiły zmiany zasad amortyzacji. 

Inwestycje rozpoczęte wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia . Wartości 

niematerialne i prawne umarzane  są według  stawek podatkowych. Spółka dokonuje odpisów 

amortyzacyjnych od składników rzeczowego majątku trwałego, z pominięciem gruntów przez 

oszacowany okres ekonomicznej przydatności tych środków, używając metody liniowej przy 

zastosowaniu następujących rocznych stawek amortyzacji:  

Budynki i budowle       od 1,5 do 4,5%  

Maszyny, urządzenia, środki transportu oraz pozostałe   od 10 do 30%  

 

Z uwagi na pokrywanie się stawek amortyzacji przyjętych przez Tras Intur S.A. ze stawkami 

amortyzacyjnymi określonymi w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, w 

opisie sposobu amortyzacji rzeczowych aktywów trwałych znalazło się stwierdzenie o 

amortyzacji wg stawek podatkowych. W tym przypadku wskazane stawki amortyzacyjne 
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pokrywają się, w związku z powyższym wycena rzeczowych aktywów trwałych jest zgodna z 

MSR16.  

 

 

• Udziały w innych jednostkach oraz inne inwestycje zaliczane do aktywów trwałych 
 
Udziały w innych jednostkach oraz inne inwestycje zaliczane do aktywów trwałych są 

wyceniane według  cen nabycia z uwzględnianiem odpisów spowodowanych utratą ich 

wartości. Odpisy te obciążają koszty finansowe. Wzrost wartości udziałów powoduje 

odwrócenie odpisu utraty wartości , co odnoszone jest w przychody finansowe. 

 

• Zapasy  
 

Zapasy to materiały nabyte w celu zużycia na własne potrzeby , wytworzone lub przetworzone przez 

jednostkę produkty gotowe ( wyroby) zdatne do sprzedaży, w toku produkcji , półprodukty oraz 

towary nabyte w celu odsprzedaży w stanie nieprzetworzonym. Stany i rozchody zapasów wycenia się 

w następujący sposób:  

- materiały i towary według cen zakupu 

- wyroby gotowe według cen ewidencyjnych korygowanych o odchylenia  

- produkcja w toku po koszcie materiałów  bezpośrednich 

Na każdy dzień bilansowy dokonuje się oceny składników zapasów pod kątem utraty ich wartości 

dokonując odpisu aktualizującego. 

Spółka wycenia zapasy po cenie zakupu, która jest tożsama z pojęciem ceny nabycia (zawiera 

w sobie wszystkie koszty związane z nabyciem, wytworzeniem oraz doprowadzeniem 

zapasów do ich aktualnego miejsca i stanu). Cena ta obejmuje koszty transportu, załadunku, 

wyładunku, inne koszty związane z pozyskaniem zapasów, pomniejszone o upusty, rabaty 

i skonta. Zapasy wycenione są w wartości początkowej ( cenie nabycia lub koszcie 

wytworzenia ) lub cenie sprzedaży, w zależności od tego która z nich jest niższa. Rozchody 

wyceniane są według zasady pierwsze przyszło, pierwsze wyszło (FIFO). Wycena zapasów 

jest zgodna z MSR 2.  

 

• Należności i zobowiązania  

 

Należności i zobowiązania podlegają aktualizacji wyceny i wykazywane są  w wartości netto 

tj. po pomniejszeniu o utworzone odpisy aktualizacyjne. Należności i zobowiązania są 
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wykazywane w kwocie wymagającej zapłaty. Stwierdzenie Spółki odnośnie wyceny 

należności i zobowiązań handlowych, iż „wykazywane są w kwocie wymagającej zapłaty” 

oznacza, że na podstawie przeprowadzanych analiz GK Tras Intur SA oceniła, że wartość 

bilansowa należności prezentowanych w niniejszym skonsolidowanym sprawozdaniu 

finansowym jest równa wartościom godziwym tych należności na dzień powstania , a w 

następnych okresach wg skorygowanej ceny nabycia (zamortyzowanego kosztu). W celu 

urealnienia wartości, należności zostały pomniejszone o odpisy aktualizujące wartość 

należności wątpliwych. Odpis z tytułu utraty wartości odpowiada różnicy pomiędzy wartością 

bilansową a wartością bieżącą rzeczywistych przepływów pieniężnych z danego składnika 

aktywów. Odpisów aktualizacyjnych wartości należności dokonuje się w oparciu o ocenę 

prawdopodobieństwa ich odzyskania, dokonana w oparciu o wszelkie możliwe do uzyskania 

informacje.  

Zobowiązania handlowe i pozostałe zobowiązania na dzień powstania  ujmuje się w księgach 

wg wartości godziwej, a na dzień bilansowy w kwocie skorygowanej ceny nabycia 

(zamortyzowanego kosztu). Zobowiązania, w zależności od terminu wymagalności (do 12 

miesięcy od dnia bilansowego lub powyżej 12 miesięcy od dnia bilansowego), wykazywane 

są jako krótkoterminowe lub długoterminowe.  

 

 

• Środki pieniężne i ich ekwiwalenty  

 

Środki pieniężne wykazane w bilansie obejmują środki pieniężne w banku i w kasie oraz ekwiwalenty 

środków pieniężnych ( lokaty, weksle obce, czeki).  

Saldo środków pieniężnych i ich ekwiwalentów  wykazane w skonsolidowanym rachunku 

przepływów pieniężnych składa się ze środków pieniężnych i ich ekwiwalentów , pomniejszonych o 

niespłacone kredyty w rachunkach bieżących. 

 

• Rozliczenia międzyokresowe przychodów  

 

Rozliczenia międzyokresowe przychodów obejmują pobrane wpłaty od kontrahentów za świadczenia, 

które zostaną wykonane w następnym okresie, redukcją układu  

 

• Leasing 

Leasing jest kwalifikowany jako leasing finansowy, gdy warunki umowy przenoszą całe potencjalne 

korzyści oraz ryzyko wynikające z bycia właścicielem na leasingobiorcę. Aktywa użytkowane na 
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podstawie umowy leasingu finansowego są traktowane jak aktywa Spółki lub właściwego podmiotu 

Grupy i wyceniane w ich wartości godziwej w momencie nabycia. Wszystkie pozostałe rodzaje 

leasingu są traktowane jako leasing operacyjny. Opłaty leasingowe z tytułu leasingu operacyjnego 

ujmuje się jako koszty metodą liniową przez okres leasingu. 

 

• Rozliczenia międzyokresowe czynne  

 

Do czynnych rozliczeń międzyokresowych zaliczane są poniesione wydatki dotyczące późniejszych 

okresów niż ten , w którym je poniesiono. Odpisy czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów 

następuje stosownie do upływu czasu tj. w zależności od charakteru danego kosztu i okresu, którego te 

rozliczenia dotyczą. 

 

• Kapitał własny 

Kapitał akcyjny wykazywany jest w wysokości nominalnej zgodnej ze statutem Spółki oraz wpisem 

do Krajowego Rejestru Sądowego. Do kapitałów własnych zalicza się również wynik  finansowy netto 

bieżącego roku. 

Udziały mniejszości w zysku lub stracie grupy kapitałowej prezentowane są oddzielnie. 

Kapitał zapasowy tworzony  jest z podziału zysku oraz wpływów z niepublicznej emisji akcji powyżej 

ich wartości nominalnej oraz z przeniesienia z kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny środków 

trwałych części dotyczącej sprzedanych lub likwidowanych środków trwałych. 

Kapitał rezerwowy tworzony jest zgodnie ze statutem lub umową spółki z podziału zysku na cele 

rozwojowe Spółki , a także z aktualizacji wyceny środków trwałych zgodnie z przepisami prawa.  

 

• Przychody, koszty oraz ustalenie wyniku finansowego 

 

Przychody ze sprzedaży ustalane są na podstawie zaliczonych do okresów sprawozdawczych 

wielkości sprzedaży zafakturowanej odbiorcom, pomniejszonych o podatek od towarów i usług 

(VAT). Koszty sprzedanych towarów i produktów obejmują koszty sprzedanych towarów oraz koszty 

sprzedaży i ogólnego zarządu związane z działalnością podstawową. 

Pozostałe przychody i koszty są to przychody i koszty niezwiązane bezpośrednio z podstawową 

działalnością, obejmują stratę ze zbycia aktywów trwałych , aktualizację wartości aktywów nie 

finansowych, refundacja z Powiatowego Biura Pracy, koszty adwokackie. 

Przychody i koszty obejmują przede wszystkim odsetki, różnice kursowe, aktualizację wartości 

inwestycji. 

 

• Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego 
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Podatek dochodowy od osób prawnych jest obowiązkowym obciążeniem wyniku finansowego. 

Obliczany jest w oparciu o zysk brutto ustalony na podstawie przepisów i skorygowany o 

przychody nie stanowiące przychodów podlegającym opodatkowaniu oraz koszty nie będące 

kosztami uzyskania przychodu. Podatek dochodowy od osób prawnych skorygowany jest o część 

podatku odroczonego. 

 

• Segmenty działalności 

Podstawowym segmentem działalności jest segment branżowy zawierający branżę stolarkę 

PVC, drewnianą, produkcję opakowań, transport i spedycję, segmentem uzupełniającym jest 

segment geograficzny.  

• Wartość firmy 
powstająca przy konsolidacji wynika z wystąpienia na dzień nabycia nadwyżki kosztu 
nabycia jednostki nad wartością godziwą identyfikowalnych składników aktywów i 
pasywów jednostki zależnej, stowarzyszonej lub wspólnego przedsięwzięcia na dzień 
nabycia. Wartość firmy jest wykazywana jako składnik aktywów i przynajmniej raz w 
roku podlega analizie pod kątem utraty wartości, ewentualna utrata wartości 
rozpoznawalna jest od razu w rachunku zysków i strat i nie podlega odwróceniu w 
kolejnych okresach.  
• Wartości niematerialne  
wytworzone we własnym zakresie dotyczą prac rozwojowych i podlegają wykazaniu jako 
aktywa w przypadku spełnienia warunku możliwości ich identyfikacji, 
prawdopodobieństwa przynoszenia w przyszłości korzyści ekonomicznych oraz koszty 
prac rozwojowych mogą być wiarygodnie zmierzone. Aktywowane koszty prac 
rozwojowych podlegają umorzeniu metodą liniową. Przyjęto następujące stawki 
amortyzacyjne: 

- oprogramowanie komputerowe  20% 
- licencje    30% 
- pozostałe prawa    10-20% 

Przyjęte stawki amortyzacyjne odpowiadają oszacowanemu okresowi użytkowania 
wartości niematerialnych i prawnych.  
 

• Kredyty i pożyczki ( w tym w rachunku bieżącym) 
ujmowane są w wartości uzyskanych wpływów pomniejszonych o koszty bezpośrednie 
pozyskania środków. Koszty finansowe łącznie z prowizjami płatnymi w momencie spłaty 
lub umorzenia oraz kosztami bezpośrednimi zaciągnięcia kredytów ujmowane są w rachunku 
zysków i strat przy zastosowaniu metody memoriałowej i zwiększają wartość księgową 
instrumentu z uwzględnieniem spłat dokonanych w bieżącym okresie.  
 

• Rezerwy  
Tworzone są w okresie gdy na spółce ciąży istniejący obowiązek (prawny lub zwyczajowy) 
wynikający ze zdarzeń przeszłych i gdy prawdopodobne jest, że wypełnienie tego obowiązku 
spowoduje konieczność wypływu środków, oraz można wiarygodnie oszacować kwoty tego 
zobowiązania. Nie tworzy się rezerw na przyszłe straty operacyjne.  
 

• Instrumenty finansowe 
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wykazywane w bilansie obejmują środki pieniężne w kasie i w banku,(ujmowane w bilansie 
wg wartości nominalnej), należności handlowe oraz pozostałe należności, aktywa finansowe 
wykazywane wg wartości godziwej z zyskami lub stratami rozliczanymi w rachunku zysków i 
strat, zobowiązania handlowe oraz pozostałe zobowiązania, a także kredyty i pożyczki.  
 

7. Zmiany w rzeczowych aktywach trwałych w 2005 roku.  
     - grunty ( w 

tym prawo 

użytkowania 

wieczystego 

gruntu) 

    - budynki, 

lokale i 

obiekty 

inżynierii 

lądowej i 

wodnej 

    - urządzenia 

techniczne i 

maszyny 

    - środki 

transportu 

    - inne 

środki 

trwałe 

Środki trwałe, 

razem 

a) wartość brutto środków 

trwałych na początek okresu  

355 3 751 14 920 1 131 1 859 22 016 

b) zwiększenia (z tytułu) 3 490 26 685 2 349 1 811 20 34 355 

   - przejęcie s-ki zależnej      0 

   - zakup 3 490 26 685 2 349 1 811 20 34 355 

c) zmniejszenia (z tytułu) 0 617 8 639 313 72 9 641 

   - sprzedaż 0 617 8 639 313 72 9 641 

d) wartość brutto środków 

trwałych na koniec okresu 

3 845 29 819 8 630 2 629 1 807 46 730 

e) skumulowana amortyzacja 

(umorzenie) na początek okresu 

0 650 7 269 650 1 588 10 157 

f) amortyzacja za okres (z tytułu) 56 545 938 268 65 1 872 

    - umorzenie  56 545 938 268 65 1 872 

    - umorzenie dot. Sprzed. śr. 

trwałych 

     0 

    - umorzenie dot. likwidacji      0 

g) skumulowana amortyzacja 

(umorzenie) na koniec okresu 

56 1 195 8 207 918 1 653 12 029 

h) odpisy z tytułu trwałej utraty 

wartości na początek okresu 

0 114 4 089 306 64 4 573 

 - zwiększenie      0 

 - zmniejszenie 0 114 4 089 306 64 4 573 

i) odpisy z tytułu trwałej utraty 

wartości na koniec okresu 

56 1 081 4 118 612 1 589 7 456 

j) wartość netto środków trwałych 

na koniec okresu 

3 789 28 738 4 512 2 017 218 39 274 

Dane porównywalne za 2004 rok (tys. zł.) 

  

    - grunty ( 
w tym prawo 
użytkowania 
wieczystego 
gruntu) 

    - budynki, 
lokale i 
obiekty 
inżynierii 
lądowej i 
wodnej 

    - 
urządzenia 
techniczne i 
maszyny 

    - środki 
transportu 

    - inne 
środki 
trwałe 

Środki 
trwałe, razem 
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a) wartość brutto środków trwałych na początek 
okresu  3935 26585 19410 4726 2404 57060 
b) zwiększenia (z tytułu) 0 826 824 411 9 2070 
   - zakup   826 824 411 9 2070 
c) zmniejszenia (z tytułu) 1318 20659 335 812 154 23278 
   - sprzedaż 14 544 22 812   1392 
   -likwidacja     49   104 153 
  - przeniesienie na inwestycje długoterminowe 1304 20115 264   50 21733 
d) wartość brutto środków trwałych na koniec 
okresu 2617 6752 19899 4325 2259 35852 
e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na 
początek okresu 260 3264 8755 2210 1923 16412 
f) amortyzacja za okres (z tytułu) 71 -1771 1708 203 59 270 
    - umorzenie  116 487 1570 203 9 2385 
    - umorzenie dot. inwestycji długoterminowych -45 -2258 -138   -50 -2491 
g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na 
koniec okresu 331 1493 10463 2413 1982 16682 
h) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na 
początek okresu       0   0 
 - zwiększenie           0 
 - zmniejszenie           0 
i) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec 
okresu           0 
j) wartość netto środków trwałych na koniec okresu2286 5259 9436 1912 277 19170 
 
 

8. Zmiany w wartościach niematerialnych  w 2005 roku.  
Mając na uwadze zwiększenie przejrzystości danych prezentowanych w skonsolidowanym 

sprawozdaniu finansowym za rok 2005 oraz danych porównywalnych za rok 2004 Emitent 

przedstawił poniżej dane dotyczące wartości firmy oraz dane dotyczące wartości 

niematerialnych w formie oddzielnych not: Nota 8a dotycząca wartości firmy oraz nota 8b 

dotycząca wartości niematerialnych. Prezentacja danych wartości firmy oraz wartości 

niematerialnych rozdzielnie zgodna jest z sugestiami zawartymi w piśmie Komisji Nadzoru 

Finansowego z dnia 17 listopada 2006 roku w sprawie prezentacji przedmiotowych danych.  

Zmniejszenie wartości firmy jest wynikiem przeprowadzenia transakcji kilkuetapowego 

połączenia się jednostek gospodarczych (Tras Tychy Spółka Akcyjna z siedzibą w Skawinie z 

Intur–Kfs Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Inowrocławiu) . Zgodnie z 

zapisem par. 58 MSSF nr 3 Spółka przejmująca, po rozpoznaniu transakcji przejęcia i 

wartości godziwej składników majątkowych dokonała ustalenia wartości firmy związanej z tą 

transakcją. Połączenie jednostek gospodarczych obejmowało więcej niż jedną transakcję 

wymiany, a wartość godziwa możliwych do zidentyfikowania aktywów, zobowiązań i 

zobowiązań warunkowych jednostki przejmowanej była różna na dzień każdej kolejnej 

transakcji wymiany. Możliwe do zidentyfikowania aktywa, zobowiązania i zobowiązania 
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warunkowe zostały  ostatecznie przeszacowane do poziomu wartości godziwej na dzień 

przejęcia w celu ustalenia kwoty aktualnej wartości firmy związanej z tą transakcją. 

 
Nota 8a „Wartość firmy” 
W tys. zł.      rok zakończony 31 grudnia 2005 
Wartość firmy na początek okresu    3.697 
Zwiększenie wartości firmy    0 
Zmniejszenie wartości firmy    3.686 
Razem wartość bilansowa na koniec okresu  11 

 
Nota 8b „Wartości niematerialne” 
W tys. zł. dane za rok 2005 

 Koszty 
zakończonyc

h prac 
rozwojowych 

Patenty licencje w 
tym 

oprogramowanie 

Inne wartości 
niematerialne 

Wartości 
niematerialne 

Razem  

a) wartość brutto wartości 
niematerialnych na początek okresu    

41 234 24 299 

b) zwiększenia (z tytułu) 0 14 0 14 
    - zakup  14  14 
c) zmniejszenia (z tytułu) 0 143 0 143 
    - likwidacja  143  143 
d) wartość brutto wartości 
niematerialnych na koniec okresu 

41 105 24 170 

e) skumulowana amortyzacja 
(umorzenie) na początek okresu 

41 210  251 

f) amortyzacja za okres (z tytułu) 0 30 0 30 

    - amortyzacja   30  30 
g) skumulowana amortyzacja 
(umorzenie) na koniec okresu 

41 240 0 281 

h) odpisy z tytułu trwałej utraty 
wartości na początek okresu 

0 143  143 

 - zmniejszenie  143  143 
i) odpisy z tytułu trwałej utraty 
wartości na koniec okresu 

41 97 0 138 

j) wartość netto wartości 
niematerialnych na koniec okresu 

0 8 24 32 

 
Porównywalne dane do skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2005 rok.  
 
Nota 8a „Wartość firmy” 
W tys. zł.      rok zakończony 31 grudnia 2004 
Wartość firmy na początek okresu    5.491 
Zwiększenie wartości firmy    0 
Zmniejszenie wartości firmy    1.794 
Razem wartość bilansowa na koniec okresu  3.697 

 
Nota 8b „Wartości niematerialne” 
Dane porównywalne za 2004 rok (tys. zł.) 

 
Koszty 

zakończonych 
prac 

rozwojowych 

Patenty licencje 
w tym 

oprogramowanie 

Inne wartości 
niematerialne 

zaliczki 
Wartości 

niematerialne 
Razem

a) wartość brutto wartości 
niematerialnych  na początek okresu                         

41 369 1325 3 1738
b) zwiększenia (z tytułu)   39 0  39
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    - zakup   39     39
c) zmniejszenia (z tytułu)   0 1000  1000
    - eliminacja podmiotu zależnego     1000  1000
d) wartość brutto wartości 
niematerialnych  na koniec okresu 41 408 325 3 777
e) skumulowana amortyzacja 
(umorzenie) na początek okresu 41 335 704  1080
f) amortyzacja za okres (z tytułu) 0 23 -679  -656
    - amortyzacja    23     23
    - eliminacja podmiotu zależnego     -679  -679
g) skumulowana amortyzacja 
(umorzenie) na koniec okresu 41 358 25 0 424
h) odpisy z tytułu trwałej utraty 
wartości na początek okresu         0
i) odpisy z tytułu trwałej utraty 
wartości na koniec okresu         0

j) wartość netto wartości 
niematerialnych  na koniec okresu 

0 50 300  350
 
 

9. Nieruchomości inwestycyjne 

 
 31.12.2004 31.12.2005 

Nieruchomość w Tychach 17.243 0 

 

Spółka przeznaczyła na sprzedaż nieruchomość w Tychach która została wniesiona aportem 

do spółki zależnej w roku 2005. Nieruchomość stanowi zabezpieczenie kredytu 

inwestycyjnego długoterminowego wobec BPH.  

 

10. Zapasy 
 31.12.2004 31.12.2005 

Materiały 4 491 3 455 
Półprodukty i produkty w toku 1 123 270 
Produkty gotowe 942 373 
Towary 564 117 
 7 120 4 215 
 
Spółka nie tworzyła odpisu aktualizacyjnego na zapasy. 

 

11. Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności 

 
NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE 31.12.2004 31.12.2005 
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a) od jednostek powiązanych  0 0 
    - z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0 0 
b) należności od pozostałych jednostek 18 875 11 318 
      - z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 16 795 10 557 
          - do 12 miesięcy 16 355 10 557 
          - powyżej 12 miesięcy 440  
      - z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń 
społecznych i zdrowotnych oraz innych        świadczeń 

650 162 

      - inne 736 599 
      - dochodzone na drodze sądowej 694 0 
Należności krótkoterminowe netto, razem  18 875 11 318 
c) odpisy aktualizujące wartość należności  11 455 15.957 

Należności krótkoterminowe brutto, razem 30 330 27.275 
 

Zmiana stanu odpisu aktualizującego wartość nieruchomości 
ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH 
WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWYCH 

31.12.2004 31.12.2005 

Stan na początek okresu  8 300 11.455 

a) zwiększenia (z tytułu)  9 164 6 599 

   -utworzenie rezerw  9 164 6 599 

b) zmniejszenia (z tytułu)  6 007 2 097 

   -rozwiązanie rezerw  2 575 278 

   -wykorzystanie rezerw  3 432 1 819 

Stan odpisów aktualizujących wartość należności 
krótkoterminowych na koniec okresu 

11 455 15 957 

 

Główną pozycję należności stanowią należności z tytułu dostaw robót i usług. Należności 

wykazywane są w kwocie nominalnej wymagalnej do zapłaty, na należności przeterminowane 

tworzone są odpisy aktualizujące uzależnione od okresu przeterminowania i stopnia 

ściągalności.  

 

12. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty  
 
 31.12.2004 31.12.2005 

 Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 1 637 1 444 

        - środki pieniężne w kasie i na rachunkach  1086 1 444 

        - inne środki pieniężne 551  

        - inne aktywa pieniężne   

 

Środki grupy składają się z gotówki w kasie oraz środków na rachunkach bankowych.  

 

13. Pozostałe aktywa obrotowe 
 
 31.12.2004 31.12.2005 

a) czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: 1 742 791 
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     - koszty kampani reklamowej  530  
     - prowizje dealerów    305 3 
     - wystawki dealerów  192 164 
     - ubezpieczenia majątkowe  178 121 
     - opłata roczna certyfikat  8 4 
     - emisja obligacji  30 79 
    - rozwój sieci - prowizje  241 147 
     - koszt wdrożenia nowego produktu  122  
     - rozliczenie mat i energii    
    - prowizja od kredytu  13  
    - koszty emisji serii G  66  
     - pozostałe  57 273 
b) pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym:  954 421 
     - koszt podwyższenia kapitału  404  
     - koszt założenia s-ki     
     - obligacje - dodatkowa premia  348 334 
     - odsetki od leasingu kapitałowego  202 87 
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe, razem 2 696 1 212 

 

Na które składają się rozliczenia międzyokresowe, czyli wydatki poniesione w roku 

sprawozdawczym a stanowiące koszty roku następnego.  

 

14. Kapitał podstawowy 
 

KAPITAŁ ZAKŁADOWY (STRUKTURA)     
Seria 

/ 
emisj

a 

Rodzaj akcji Rodzaj 
uprzywilejo
wania akcji 

Rodzaj 
ograniczen
ia praw do 

akcji 

Liczba akcji Wartość serii 
/ emisji wg 

wartości 
nominalnej 

Sposób 
pokrycia 
kapitału 

Data 
rejestracji 

Prawo do 
dywidendy (od daty) 

A na okaziciela - - 60 000 120 000 gotówka 07.05.97 01.01.1998 
B na okaziciela - - 1 090 000 2 180 000 gotówka 24.11.98 01.01.1999 
C na okaziciela - - 700 000 1 400 000 gotówka 26.05.99 01.01.1999 
D na okaziciela - - 568 184 1 136 368 gotówka 06.07.01 01.01.2000 
E na okaziciela - - 2 418 184 4 836 368 gotówka 03.08.03 01.01.2003 
G na okaziciela - - 1 612 122 3 224 244 gotówka 29.10.04 01.01.2004 
H na okaziciela   - - 350 000 700 000 aport 30.06.05 01.01.2005 
I na okaziciela - - 300 000 600 000 gotówka 18.11.05 01.01.2005 
J na okaziciela   - - 2 500 000 5 000 000 gotówka 18.11.05 01.01.2005 
Liczba akcji razem   9 598 490     
Kapitał zakładowy, razem   19 196 980    
Wartość nominalna jednej akcji =2.zł      
 

Kapitał akcyjny został podwyższony w 2005 roku poprzez emisję akcji serii H, I i J. 

Wyemitowano 3.150 tys. szt. akcji o wartości nominalnej 2 zł każda.  

 

15. Kredyty i pożyczki długoterminowe 
Na 31.12.2005 

Nazwa (firma) 
jednostki ze  

Siedziba Kwota kredytu / 
pożyczki wg 

Kwota kredytu / 
pożyczki pozostała 

Warunki  Termin  
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umowy do spłaty 

  zł waluta zł waluta oprocentowania spłaty 

PKO S.A. BYDGOSZCZ BYDGOSZCZ  1 388 PLN WIBOR + marża 28.07.2007 

 
 31.12.2004 31.12.2005 

Kredyt długoterminowy, w tym 6.939 1.388 

   - kredyt w walucie polskiej 6.939 1.388 

   - kredyt w walucie obcej 0 0 

 

Zabezpieczenie spłaty kredytu stanowi hipoteka na nieruchomości w Inowrocławiu.  

 

16. Rezerwy długoterminowe 
 31.12.2004 31.12.2005 

Rezerwy na świadczenia emerytalne 104 48 

Rezerwy długoterminowe razem 104 48 

 

17. Obligacje zamienne  
 

Dłużne instrumenty 
finansowe wg rodzaju 

Wartość 
nominalna 

Warunki 
oprocentowania 

Termin 
wykupu 

Gwarancje/ 
zabezpieczenia 

Dodatkowe 
prawa 

Rynek notowań 

obligacje zwykłe (seria A) 
na okaziciela zamienne na 

akcje serii E  

4 100 7,50% 23.07.2007 niezabezpieczone 1* rynek obligacji 
GPW 

obligacje zwykłe (seria B) 
na okaziciela zamienne na 

akcje serii E  

4 100 7,50% 20.08.2007 niezabezpieczone 1* rynek obligacji 
GPW 

1* Obligatariuszom przysługuje premia za wykupione obligacje uzależniona od terminu i sposobu wykupu 
obligacji od emitenta.  
Ostateczny wykup - następuje w terminie wykupu obligacji, wykup obligacji następuje poprzez zapłatę kwoty 
pieniężnej w wysokości wartości nominalnej obligacji powiększonej o premię w wysokości 25 % wartości 
nominalnej obligacji, uwzględniającą odsetki należne za ostatni okres odsetkowy.  
Wcześniejszy wykup – następuje w przypadku naruszenia warunków emisji obligacji przez emitenta ( 
szczegółowy wykaz naruszeń znajduje się w pkt 14 prospektu emisyjnego obligacji zamiennych na akcje Tras 
Tychy S.A.). Wykup obligacji następuje poprzez zapłatę kwoty pieniężnej w wysokości wartości nominalnej 
obligacji powiększonej o premię w wysokości 20 % wartości nominalnej obligacji (jeżeli wcześniejszy wykup 
nastąpi przed upływem trzech lat od daty przydziału obligacji) lub 29% wartości nominalnej obligacji (jeżeli 
wcześniejszy wykup nastąpi po upływie trzech lat od daty przydziału obligacji) uwzględniającą odsetki należne 
za ostatni okres odsetkowy.  
Przedterminowy wykup – następuje w drodze wykupu obligacji przed terminem wykupu przez emitenta. 
Wykup obligacji następuje poprzez zapłatę kwoty pieniężnej w wysokości wartości nominalnej obligacji 
powiększonej o premię w wysokości 24 % wartości nominalnej obligacji, uwzględniającą odsetki należne za 
niepełny okres odsetkowy. 
 

Zobowiązania z tytułu obligacji ogółem 

 31.12.2004 31.12.2005 
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Wartość obligacji 8.200 8.200 

Dodatkowa premia do wykupu 1.740 1.740 

Naliczone odsetki 249 247 

Uzasadnienie prezentacji w bilansie na 31.12.2005 roku emisji zamiennych 5 letnich obligacji serii A i B. 
 

1. MSR 32 wymaga aby Emitent instrumentu finansowego niebędącego instrumentem pochodnym poddał ocenie 
warunki instrumentu finansowego w celu stwierdzenia, czy zawiera on składnik zobowiązaniowy i składnik 
kapitałowy. Jednocześnie w Uzasadnieniu wniosków do MSR 32 nr 22 czytamy, że taka odrębna prezentacja 
elementu kapitałowego i zobowiązaniowego „jest bardziej kwestią formy niż treści ekonomicznej, gdyż zarówno 
zobowiązanie, jak i zobowiązanie w kapitale własnym są tworzone przez pojedynczy instrument finansowy, a nie 
przez dwa lub większą liczbę odrębnych instrumentów. Rada uważa, że sytuacja finansowa jednostki jest 
dokładniej odzwierciedlona poprzez odrębną prezentację składnika zobowiązaniowego i kapitałowego, zawartych 
w pojedynczym instrumencie”. Tym samym, brak prezentacji instrumentu finansowego w podziale na element 
kapitałowy i zobowiązaniowy jest zaburzeniem formy prezentacji, a nie treści ekonomicznej transakcji. 

2. Dokonując podziału instrumentu finansowego na element kapitałowy i zobowiązaniowy według metody 
rezydualnej(zgodnej z MSR 32), a następnie wyceny zobowiązania na moment bilansowy 31 grudnia 2005 roku 
według skorygowanej ceny nabycia, otrzymujemy wartości różniące się nieistotnie do zaprezentowanych 
w prospekcie poprzez odniesienie do opublikowanych sprawozdań finansowych. Wyliczony element kapitałowy, 
który winien pomniejszyć zobowiązanie i zostać zaprezentowany w kapitale własnym wynosi 146 tys. zł i stanowi 
0,25% sumy bilansowej, natomiast element zobowiązaniowy wyliczony według skorygowanej ceny nabycia, różni 
się w stosunku do zaprezentowanego w pasywach skonsolidowanego bilansu o 154 tys. zł, co stanowi 0,26% sumy 
bilansowej. 

3. Sposób prezentacji złożonego instrumentu finansowego przez Tras-Intur S.A. na 31.12.2005 roku w pasywach 
skonsolidowanego bilansu był podyktowany tym, że w każdej chwili, w związku ze złamaniem warunków 
obligacji, każdy obligatariusz może zażądać wykupu obligacji, zapłaty odsetek oraz zapłaty dodatkowej premii.  
Poniżej zaprezentowano warunki emisji obligacji które na dzień 31.12.2005 r. nie były dotrzymywane przez Spółkę 
i skutkować mogły skutkami opisanymi powyżej.  

  

WARUNKI EMISJI OBLIGACJI 

Niniejsze Warunki Emisji Obligacji określają prawa i obowiązki Emitenta oraz Obligatariuszy. (...) 

14 PRZYPADKI NARUSZENIA WARUNKÓW EMISJI OBLIGACJI 

   Każdy z Obligatariuszy może doręczyć Emitentowi pisemne zawiadomienie, że Obligacje stają się natychmiast 
wymagalne i płatne w przypadku zajścia jednego z wymienionych poniżej zdarzeń (każde zwane „Przypadkiem 
Naruszenia”).  

(a) Niedokonanie płatności. Emitent nie dokona płatności jakiegokolwiek świadczenia pieniężnego 
z tytułu Obligacji w dacie ich wymagalności, określonej w Warunkach Emisji Obligacji; lub 

• Wyzbycie się aktywów. W przypadku odpłatnego zbycia aktywów o znacznej wartości w rozumieniu wynikającym z 
punktu b) jeżeli w bezpośrednim następstwie takiego odpłatnego zbycia suma kapitałów własnych Emitenta na koniec 
roku lub półrocza zmniejszy się o więcej niż 20%; lub  

• Zawieszenie spłaty. Emitent stanie się niewypłacalny lub nastąpi wszczęcie postępowania układowego lub zostanie 
względem niego prawomocnie ogłoszona upadłość lub będzie pozostawał w zwłoce z zapłatą niespornych zobowiązań 
wobec instytucji finansowych z tytułu kredytów, pożyczek, gwarancji lub poręczeń lub innych zobowiązań o podobnym 
charakterze, w wysokości równej lub przekraczające 1.000.000 złotych przez okres dłuższy aniżeli 21 dni roboczych; 
lub 

• Zwłoka. Emitent przez 30 dni będzie pozostawał w zwłoce z zapłatą niespornych zobowiązań w wysokości równej lub 
przekraczającej 15% kapitałów własnych Emitenta według ostatniego opublikowanego sprawozdania finansowego w 
stosunku do obligatariuszy lub innych podmiotów uprawnionych z instrumentów dłużnych a także papierów 
wartościowych o podobnym charakterze, emitowanych w Polsce lub poza jej granicami, z wyłączeniem papierów 
dłużnych stanowiących zabezpieczenie umów zawartych przez Emitenta lub stanowiących zabezpieczenie jego 
zobowiązań handlowych; lub 

• Zadłużenie Emitenta. W przypadku gdy Emitent zaciągnie, po skierowaniu Propozycji Nabycia Obligacji do 
inwestorów, Zadłużenie. Termin „Zadłużenie”, o którym mowa w zdaniu poprzednim oznacza łączną kwotę 
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zobowiązania do zapłaty wynikającego z umów pożyczek, kredytów (z wyłączeniem jednak niewykorzystanych części 
limitów kredytowych wynikających z umów kredytowych zawartych przed skierowaniem Propozycji Nabycia Obligacji 
do inwestorów), obligacji i instrumentów dłużnych, a także papierów wartościowych o podobnym charakterze 
(z wyłączeniem papierów dłużnych stanowiących zabezpieczenie umów zawartych przez Emitenta lub stanowiących 
zabezpieczenie jego zobowiązań handlowych), poręczeń udzielonych instytucjom finansowym pomniejszona o wartość 
posiadanych przez Emitenta środków pieniężnych oraz dłużnych papierów wartościowych emitowanych przez Skarb 
Państwa, Narodowy Bank Polski w wysokości powodującej, że łączna kwota Zadłużenia w relacji do kapitałów 
Emitenta przekroczy wartość 1,8 i wskaźnik ten będzie się utrzymywał na poziomie wyższym niż 1,8 przez okres 
dłuższy niż 180 (sto osiemdziesiąt) dni. 

4. W związku z powyższymi ustaleniami, naszym zdaniem złożony instrument finansowy, będący obligacją zamienną 
został wyceniony i zaprezentowany zgodnie z wymogami MSR 32, a odstępstwa od założeń MSR 32 mieszczą się 
w granicach poziomu istotności sprawozdania finansowego, jak i pozycji bilansowych, których dotyczą. 

 
Poniżej zaprezentowano przeprowadzone wyliczenie wartości początkowej przyjmując stopę 10 % wg szacunków, 
iż na taki %, na moment emisji obligacji Spółka mogłaby zaciągnąć dług (obligacje bez opcji konwersji, lub kredyt) 
z 5 letnim okresem spłaty.  
 

Wyliczenie wartości początkowego ujęcia złożonego instrumentu finansowego na podstawie  
przykładu nr 27.5 Rozdziału XXVII Zobowiązania finansowe i kapitały pkt 4.3 "International GAAP 2005" 
     
   Dyskonto 10%   

Rok Przepływy pieniężne Wartość 0,1 Wartość bieżąca 
od 01.07.2002 do 
30.06.2003 Odsetki 496000 0,909090909 450 909,09 
od 01.07.2003 do 
30.06.2004 Odsetki 496000 0,826446281 409 917,36 
od 01.07.2004 do 
30.06.2005 Odsetki 496000 0,751314801 372 652,14 
od 01.07.2005 do 
30.06.2006 Odsetki 496000 0,683013455 338 774,67 
od 01.07.2006 do 
30.06.2007 Kapitał+odsetki+premia 10436000 0,620921323 6 479 934,93 

 
Całkowity element 
zobowiązaniowy   8 052 188,19 

 Całkowity element kapitałowy   147 811,81 
 Całkowite wpływy   8 200 000,00 
     
     
     
Przy uwzględnieniu kosztów emisji    

    

Całkowity 
element 
zobowiązaniowy 

Całkowity element 
kapitałowy Razem 

  
Całkowite wpływy ustalone jak 
wyżej 8 052 188,19 147 811,81 8 200 000,00 

  Koszty emisji  -98 197,42 -1 802,58 -100 000,00 
 Wpływy netto 7 953 990,77 146 009,23 8 100 000,00 
     
     
Wyliczenie wewnętrznej stopy zwrotu    

okres emisji Daty okresów 
Przepływy 
okresów     

1 od 01.07.2002 do 30.06.2003 7604000 
(wpływy z emisji minus odsetki minus koszty 
emisji) 

2 od 01.07.2003 do 30.06.2004 -496000 (koszty odsetek)  
3 od 01.07.2004 do 30.06.2005 -496000 (koszty odsetek)  
4 od 01.07.2005 do 30.06.2006 -496000 (koszty odsetek)  
5 od 01.07.2006 do 30.06.2007 -9940000 (wykup wraz z kosztami premii) 

 
IRR dla szacowanych 
przepływów 11,61458%   
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Ustalenie zobowiązania na 31-12-2005    

    
Odsetki przy 
IRR     

Rok 
Zobowiązanie na początek 
okresu 11,61458% 

Środki pieniężne 
zapłacone 

Zobowiązanie na 
koniec okresu 

I półrocze 2002 7 953 990,77 461 911,31  8 415 902,08 
2003 8 415 902,08 977 471,68 -496 000,00 8 897 373,76 
2004 8 897 373,76 1 033 392,59 -496 000,00 9 434 766,36 
2005 9 434 766,36 1 095 808,49 -496 000,00 10 034 574,84 
2006 10 034 574,84 1 165 473,72  11 200 048,57 
2007 11 200 048,57 1 300 838,60   12 500 887,17 
     
     
     
     
Według powyższych szacunków zgodnie z MSR 32 na moment wprowadzenia do ksiąg obligacji: 
     
Element kapitałowy 146 009,23      
Element zobowiązaniowy 7 953 990,77     
       
       
Na 31-12-2005  zgodnie z MSR 32 winien być Jest różnica  
       
Element kapitałowy 146 009,23 0,00 146 009,23  
Element zobowiązaniowy 10 034 574,84 10 189 000,00 -154 425,16  
Razem pasywa 10 180 584,07 10 189 000,00 -8 415,93  
     

 
 

 

18. Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług, pozostałe 

zobowiązania i rozliczenia międzyokresowe  
 31.12.2004 31.12.2005 

Zobowiązania krótkoterminowe, w tym  20.247 

 - z tytułu dostaw robót i usług 18.994 17.151 

 - zaliczki otrzymane  174 402 

 - pozostałe zobowiązania 331 1.192 

 - fundusz socjalny 864 842 

 - zobowiązania z tytułu wynagrodzeń 332 660 

Rozliczenia międzyokresowe,  4.319 2.874 

Zobowiązania i rmk razem 25.014 23.121 

 

 

19. Przychody ze sprzedaży 
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 31.12.2004 31.12.2005 

Przychody ze sprzedaży, w tym 115.909 51.482 

 - przychody kraj 76.042 29.760 

 - przychody z zagranicy 39.867 21.722 

 

 

20. Koszty w układzie rodzajowym 
 
KOSZTY WEDŁUG RODZAJU 31.12.2004 31.12.2005 

a) amortyzacja 4 055 1 979 

b)  zużycie materiałów i energii 64 726 31 840 

c) usługi obce 20 749 12 128 

d) podatki i opłaty 939 310 

e) wynagrodzenia 10 576 5 916 

f) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia  2 157 1 242 

g) pozostałe koszty rodzajowe (z tytułu) 4 514 959 

    - reprezentacja i reklama 41 104 

    - podróże służbowe 994 460 

    - usługi bankowe 87 79 

    - ubezpieczenia majątkowe 80  

    - inne 3 312 1 336 

Koszty według rodzaju, razem 107 716 54 374 

Zmiana stanu zapasów, produktów i rozliczeń międzyokresowych 4 692 284 

Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki  -472  

Koszty sprzedaży (wielkość ujemna) 7 245 -2 631 

Koszty ogólnego zarządu (wielkość ujemna) 11 509 -3 969 

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 92 235 47 548 

 

 

21. Pozostałe przychody operacyjne 
 
 31.12.2004 31.12.2005 

Zysk ze zbycia aktywów trwałych 170 0 

Dotacje 0 0 

Inne przychody operacyjne 5.988 2.860 

Razem przychody operacyjne 6.157 2.860 

Nota 21, dotycząca pozostałych przychodów operacyjnych - w pozycji „inne” kwota 2.860 tys. zł. dotyczy: przychodów 

z tytułu refakturacji ponoszonych kosztów w wysokości 2.758 tys. zł, pozostała kwota w wysokości 102 tys. zł. to inne 

przychody operacyjne.   

Poniżej Emitent przedstawia uzupełnienie do danych porównywalnych za rok 2004:  
Nota 21, dotycząca pozostałych przychodów operacyjnych - w pozycji „inne” kwota 5.988 tys. zł. dotyczy: przychodów 
z tytułu refakturacji ponoszonych kosztów w wysokości 4.678 tys., rozwiązanie odpisów aktualizujących w wysokości 1.207 
zł., pozostała kwota w wysokości 103 tys. zł. to inne przychody operacyjne.   
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22. Pozostałe koszty operacyjne 
 
 31.12.2004 31.12.2005 

Strata ze zbycia aktywów trwałych 153 1.960 

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 8.492 6.643 

Inne przychody operacyjne 4.763 3.078 

Razem koszty operacyjne 13.408 11.681 

Nota 22, dotycząca pozostałych kosztów operacyjnych - w pozycji „inne” kwota 3.078 tys. zł. dotyczy: poniesionych 
kosztów do refakturowania w wysokości 2.758 tys. zł., kwota 189 tys. zł. - koszty likwidacji szkód, pozostała część w 
wysokości 131 tys. zł. - inne koszty operacyjne. 
Poniżej Emitent przedstawia uzupełnienie do danych porównywalnych za rok 2004:  
Nota 22, dotycząca pozostałych kosztów operacyjnych - w pozycji „inne” kwota 4.763 tys. zł. dotyczy: poniesionych 
kosztów do refakturowania w wysokości 4.763 tys. zł. , pozostała część w wysokości 85 tys. zł.  - inne koszty operacyjne. 
 
 

23. Przychody finansowe 
 
 31.12.2004 31.12.2005 

Odsetki 372 155 

Zysk ze zbycia inwestycji 1 462 

Inne 5.360 14 

Razem przychody finansowe 5.733 631 

Nota 23, dotycząca przychodów finansowych - w pozycji „inne” kwota 14 tys. zł dotyczy: odsetek anulowanych 
od zobowiązań uprzednio ujętych w kosztach finansowych.  
Poniżej Emitent przedstawia uzupełnienie do danych porównywalnych za rok 2004:  
Nota 23, dotycząca przychodów finansowych - w pozycji „inne” kwota 5.360 tys. zł dotyczy: odsetek anulowanych 
od zobowiązań uprzednio ujętych w kosztach finansowych.  
 
 

24. Koszty finansowe 
 
 31.12.2004 31.12.2005 

Odsetki 3.140 2.602 

Strata ze zbycia inwestycji 0  

Aktualizacja wartości inwestycji 2.000  

Inne 4.223 168 

Razem koszty finansowe 9.363 2.770 

Nota 24, dotycząca kosztów finansowych - w pozycji „inne” kwota 168 tys. zł. dotyczy: kosztów umorzonych należności 
uprzednio ujętych w przychodach finansowych. 
Poniżej Emitent przedstawia uzupełnienie do danych porównywalnych za rok 2004:  
Nota 24, dotycząca kosztów finansowych - w pozycji „inne” kwota 4.223 tys. zł. dotyczy: kosztów umorzonych należności 
uprzednio ujętych w przychodach finansowych. 
 
 

25. Zobowiązania warunkowe  
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 31.12.2005 31.12.2004 
1.1. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) 0 1 000 
            - udzielonych gwarancji i poręczeń  1 000 
1.2. Inne (z tytułu) 16 040 66 816 
      - przewłaszczenie na środkach trwałych 7 740 903 
      - zastaw na zapasach   4 517 
      - zastaw na środkach trwałych  4 880 
      - hipoteki zwykłe na nieruchomościach 30931 46 016 
      - weksle in blanco 10500 10 500 
Pozycje pozabilansowe, razem 49447 67 816 

 

 

26. Segmenty branżowe 
 

Podział na segmenty sporządzony jest w oparciu o wewnętrzny podział organizacyjny grupy ( 

zakłady produkcyjne). Do każdego segmentu prowadzona jest odrębna ewidencja sprzedaży, 

kosztu własnego oraz przypisane są aktywa i pasywa bezpośrednio związane w danym 

segmentem.  
Segmentacja branżowa (podstawowa) do skonsolidowanego sprawozdania finansowego według stanu na 31.12.2005 roku 

Pozycja sprawozdania Stolarka 
PVC 

Stolarka 
Alu 

Stolarka 
drewno 

Opakowania Transport Pozostałe RAZEM 

przychody segmentu na zewnątrz 28 993,0 644,0 1 449,0 1 814,0 11 588,0 6 994,0 51 482,0 
przychody segmentu wewnątrz 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
razem przychody 28 993,0 644,0 1 449,0 1 814,0 11 588,0 6 994,0 51 482,0 
wynik segmentu -2 286,4 -54,0 -120,6 -149,7 -956,1 -590,3 -4 157,0 
aktywa segmentu 33 750,7 756,5 1 687,5 2 093,3 5 480,0 0,0 43 768,0 
nieprzypisane aktywa 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14 422,0 14 422,0 
aktywa segmentu razem 33 750,7 756,5 1 687,5 2 093,3 5 480,0 14 422,0 58 190,0 
nakłady inwestycyjne segmentu 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
amortyzacja wg segmentu 754,0 10,0 12,0 198,0 212,0 793,0 1 979,0 
inne znaczące koszty niepieniężne 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
pasywa segmentu 17 175 514 869 1 013 3 550  23 121 
nieprzypisane pasywa      35.069 35.069 
pasywa segmentu razem 17 175 514 869 1 013 3 550 35 069 58.190 

 
Segmentacja geograficzna (uzupełniająca) do skonsolidowanego sprawozdania finansowego według stanu na 31.12.2005 roku 

Pozycja sprawozdania Polska  Niemcy Francja Belgia Inne RAZEM 
przychody segmentu na zewnątrz 29 760,0 19 712,0 1 005,0 603,0 402,0 51 482,0 
aktywa segmentu 34 915,0 20 949,0 1 163,0 698,0 465,0 58 190,0 
nakłady inwestycyjne segmentu 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Jednocześnie Spółka informuje, że nie sporządza informacji na temat przepływu środków 
pieniężnych w poszczególnych segmentach działalności z uwagi na brak takiego obowiązku 
w MSR 7 a jedynie zalecenia.  
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27. Uzgodnienie zysku netto i kapitałów wynikające z MSSF 1 
Koszty podwyższenia kapitału 
 

Uległ zmianie sposób rozliczania i prezentacji kosztów związanych z emisją akcji, w tym celu 
dokonano przekształcenia danych porównawczych w zakresie kosztów emisji pochodzących z 
lat ubiegłych a wykazywanych w bilansie w pozycji „Rozliczenia międzyokresowe” i 
rozliczane w czasie w ciężar wyniku finansowego. Przekształcenie danych wiązało się z 
wykazaniem tych kosztów jako zmniejszenie kapitału oraz dokonano zmian w prezentacji 
wyniku finansowego. Rok 2005 jest pierwszym rokiem, w którym sprawozdania finansowe 
sporządzono zgodnie z MSSF. Dane przedstawione poniżej wymagane są do ujawnienia w 
roku, w którym zastosowano MSSF po raz pierwszy. Ostatnim sprawozdaniem finansowym 
sporządzonym zgodnie z ustawą o rachunkowości (PZR) było sprawozdanie za rok 
zakończony 31 grudnia 2004 zatem za datę przejścia na zasady zgodne z MSSF uznaje się 
dzień 1 stycznia 2004 roku.  
Koszty poniesione w latach poprzednich związane z emisją akcji wg PZR rozliczane były w 
czasie poprzez dokonywanie odpisu z rozliczeń międzyokresowych w ciężar wyniku 
finansowego. MSSF nie dopuszcza takiego sposobu rozliczenia dlatego też z dniem przejścia 
na MSSF dokonano odpisania w ciężar wyniku finansowego pozostałych do odpisania 
kosztów.  
Uzgodnienie wyniku za okres od 1 stycznia 2004 do 31 grudnia 2004 (w tys. zł. ) 
     PZR  korekta przejścia   MSSF 
       na MSSF 
Zysk netto    -17.600  624   -16.976 
w tym korekta kosztów związanych  
z podwyższeniem kapitału     624  
 
Uzgodnienie rachunku przepływów za okres od 1 stycznia 2004 do 31 grudnia 2004 (w tys. 
zł. ) 
Rachunek przepływów środków pieniężnych ma odzwierciedlać informacje na temat 
przepływów środków pieniężnych zaistniałych w ciągu okresu sprawozdawczego w podziale 
na działalność operacyjną, inwestycyjną i finansową. Ujęcie w wyniku kosztów emisji 
poniesionych w latach poprzednich nie powodowała zmian w rachunku przepływów środków 
pieniężnych sporządzonych z godnie z wcześniej stosowanymi zasadami rachunkowości a 
MSSF.  
 
Uzgodnienie kapitałów na dzień 1 stycznia  2004 roku (w tys. zł. ) 
     PZR  korekta przejścia   MSSF 
       na MSSF 
Kapitał własny    28.192  1.052   27.140  
 
Uzgodnienie kapitałów na dzień 31 grudnia 2004 roku (w tys. zł. ) 
     PZR  korekta przejścia   MSSF 
       na MSSF 
Kapitał własny    15.011  789   15.789  
 

 

 
 

28. Zdarzenia po dacie bilansu 
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Po dacie bilansu nie wystąpiły zdarzenia mające wpływ na prezentowane dane finansowe.  

Zarząd Tras-Intur S.A. 

Prezes Zarządu      Jan Mazur............................................. 

Członek Zarządu      Paweł Puszczyński............................... 

Członek Zarządu, Dyrektor Ekonomiczny  Jacek Gołębiowski............................... 
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