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1) Dane podstawowe 
 
 
Spółka TRAS-INTUR S.A. (wcześniej TRAS TYCHY S.A.) została powołana aktem notarialnym nr Rep.4169/97 z 
dnia 28 kwietnia 1997 roku w Kancelarii Notarialnej Marii Kwiecińskiej - Stybel w Krakowie i wpisana do rejestru 
pod numerem H/B 7223 w Sądzie Rejestrowym dla Krakowa Śródmieścia Wydział VI Gospodarczy.  
Następnie po zmianie siedziby Spółki w 1998 roku na miasto Tychy, Sądem Rejestrowym został Sąd Rejonowy w 
Katowicach Wydział VIII Gospodarczy-Rejestrowy, z  numerem w rejestrze H/B 15033. 
Dnia 03.07.2001 Spółka została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 24482 w Sądzie Rejonowym w 
Katowicach Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.  
Aktualnie, siedzibą Spółki jest miasto Inowrocław, ul. Marcinkowskiego 154 . Czas trwania spółki jest 
nieograniczony. 
 
Przedmiot działalności (zgodnie ze Statutem) 
1. Przedmiotem działalności Spółki jest: 
a/ produkcja wyrobów tartacznych, impregnacja drewna (PKD 20.1) 
-produkcja wyrobów tartacznych (PKD 20.10.A) 
-działalność usługowa w zakresie impregnowania drewna (PKD 20.10.B) 
b/ produkcja wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa (PKD 20.30.Z) 
c/ produkcja wyrobów z drewna pozostałych; produkcja wyrobów z korka, słomy i z materiałów używanych do wyplatania (PKD 
20.5) 
-produkcja pozostałych wyrobów z drewna (PKD 20.51.Z) 
-produkcja wyrobów z korka, słomy i z materiałów używanych do wyplatania (PKD 20.52.Z) 
d/ produkcja wyrobów z tworzyw sztucznych (PKD 25.2) 
-produkcja płyt, arkuszy, rur i kształtek z tworzyw sztucznych (PKD 25.21.Z) 
-produkcja opakowań z tworzyw sztucznych (PKD 25.22.Z) 
-produkcja wyrobów z tworzyw sztucznych dla budownictwa (PKD 25.23.Z) 
-produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych (PKD 25.24.Z) 
e/ produkcja szkła i wyrobów ze szkła (PKD 26.1) 
-produkcja szkła płaskiego (PKD 26.11.Z) 
-produkcja szkła płaskiego obrobionego i wyrobów ze szkła płaskiego (PKD 26.12.Z) 
-produkcja szkła gospodarczego (PKD 26.13.Z) 
-produkcja włókien szklanych (PKD 26.14..Z) 
-produkcja szkła technicznego (PKD 26.15.Z) 
f/ produkcja konstrukcji metalowych i ich części (PKD 28.1) 
-produkcja budynków prefabrykowanych z metalu, z wyjątkiem działalności usługowej (PKD 28.11.A) 
-produkcja konstrukcji metalowych z wyjątkiem działalności usługowej (PKD 28.11.B) 
-działalność usługowa w zakresie instalowania konstrukcji metalowych (PKD 28.11.C) 
-produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej (PKD 28.12.Z) 
g/ produkcja wyrobów nożowniczych, narzędzi i wyrobów metalowych ogólnego przeznaczenia (PKD 28.6) 
-produkcja wyrobów nożowniczych (PKD 28.61.Z) 
-produkcja narzędzi (PKD 28.62.Z) 
-produkcja zamków i zawiasów (PKD 28.63.Z) 
h/ sprzedaż hurtowa półproduktów i odpadów pochodzenia nierolniczego oraz złomu (PKD 51.5) 
-sprzedaż hurtowa drewna (PKD 51.53.A) 
-sprzedaż hurtowa materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego (PKD 51.53.B) 
-sprzedaż hurtowa artykułów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego (PKD 51.54.Z) 
-sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów (PKD 51.56.Z) 
-sprzedaż hurtowa odpadów i złomu (PKD 51.57.Z) 
i/ pozostała sprzedaż hurtowa (PKD 51.7) 
-pozostała sprzedaż hurtowa wyspecjalizowana (PKD 51.70.A) 
-pozostała sprzedaż hurtowa nie wyspecjalizowana (PKD 51.70.B) 
j/ handel detaliczny poza siecią sklepową (PKD 52.6) 
-pozostała sprzedaż detaliczna poza siecią sklepową (PKD 52.63.Z) 
k/ reklama (PKD 74.40.Z) 
l/ wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych (PKD 45.4) 
-zakładanie stolarki budowlanej (PKD 45.42) 
-malowanie i szklenie (PKD 45.44) 
-wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (PKD 45.45) 
- posadzkarstwo, tapetowanie i oblicowywanie ścian ( PKD 45.43. A ) 
ł/ produkcja opakowań drewnianych (PKD 20.40. Z) 
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m/ towarowy transport drogowy (PKD 60.24.) 
n/ magazynowanie i przechowywanie towarów (PKD 63.12.C ) 
o/ działalność pozostałych agencji transportowych (PKD 63.40. C) 
p/ wynajem nieruchomości na własny rachunek (PKD 70.20. Z) 
r/ działalność w zakresie projektowania budowlanego, urbanistycznego, 
technologicznego (PKD 74.20. A) 
s/ ściąganie należności płatniczych, ocena zdolności kredytowej osób i jednostek 
gospodarczych prowadzoną w związku z prowadzeniem działalności 
gospodarczej (PKD 74.84. B) 
-  
Koniunktura i sytuacja na rynku branży okiennej 
 
Konkurencja 
Obecnie w Polsce występuje duża, choć mocno rozproszona konkurencja na rynku stolarki budowlanej. Grupa kapitałowa, do 
której należy Spółka posiada przeszło 10% w rynku okien PCV zalicza się do największych producentów na rynku.  
Według rankingu sporządzonego przez Okna Drzwi Fasady – Forum Branżowe (http://www.okna-forum.pl) spółki Intur-Kfs sp. z 
o.o. oraz Tras Tychy S.A. zajmowały na koniec 2004 r. odpowiednio 17 i 21 miejsce wśród krajowych producentów stolarki 
budowlanej. Z uwagi na realizowany w 2005 r. proces łączenia obydwu podmiotów trudne jest dokładne określenie zajmowanej 
aktualnie pozycji przez Spółkę. Do głównych konkurentów Spółki na rynku zalicza się następujące podmioty: Stolarka Wołomin 
S.A., Sokółka Drzwi i Okna S.A., Oknoplast, THERMOPLAST Sp. z o.o., Stolbud Włoszczowa S.A., Drutex, Stolbud Warszawa 
Sp. z o.o., Firma Urzędowski. Liczne jest grono mniejszych producentów, w tym trudna do określenia liczba drobnych 
warsztatów stolarskich, specjalizujących się w wykonywaniu stolarki drewnianej oraz szara strefa. Najdrobniejsi producenci są 
stopniowo wypierani z rynku przez większe podmioty, gdyż produkcja w warsztatach rzemieślniczych charakteryzuje się z reguły 
niższą wydajnością i trudnościami z zachowaniem odpowiednich standardów jakościowych. Wpływ na ograniczenie produkcji w 
szarej strefie wywierają regulacje prawne uprawniające do ulg, odliczeń lub refundacji zapłaconego podatku, z których można 
skorzystać po przedstawieniu właściwych faktur. Producenci działający w szarej strefie, z uwagi na niezarejestrowaną 
działalność, są pozbawieni prawa wystawiania przedmiotowych rachunków. 
 
 
 
Sezonowość 
Sprzedaż Spółki podlegała dotychczas sezonowym wahaniom, typowym dla branży budowlanej. Pierwsze półrocze przynosiło 
mniejsze przychody. Zwiększona sprzedaż miała miejsce w ostatnim czwartym kwartale roku. Istniejąca w danej branży 
sezonowość sprzedaży była zawsze czynnikiem zwiększającym ryzyko utraty płynności finansowej oraz powodowała 
zwiększenie niepewności co do realnych prognoz finansowych na dany rok. Przebieg sezonu mógł podlegać dodatkowo 
zakłóceniom, związanym ze zmianami podatkowymi, jak to miało miejsce w 2004 roku. W związku z uchyleniem prawa do ulgi 
remontowo budowlanej z końcem 2005 r., można się spodziewać zmian struktury sezonowości sprzedaży Spółki. Dotychczas 
obserwowana zwiększona liczbą zakupów produktów stolarki budowlanej w ostatnim miesiącu roku, w dużym stopniu wynikała z 
możliwości skorzystania z odliczeń podatkowych poniesionych kosztów na cele remontowo budowlane, co niejednokrotnie by ło 
odkładane na ostatnie dni roku. W wyniku zmian prawno-podatkowych, można się spodziewać zakupów czynionych w zależności 
od pojawiających się potrzeb remontowo budowlanych, niezależnie od pory roku. 
 
 
Koniunktura 
Koniunktura na rynku budowlano-montażowym jest zależna od możliwości wzrostowych gospodarki kraju w danym okresie. 
Obrazuje to dynamika wzrostu PKB, dynamika produkcji przemysłowej i budowlano-montażowej. Na koniunkturę mają przede 
wszystkim wpływ takie czynniki jak cena pieniądza wyrażona wielkością stopy procentowej, dostępność ludności do linii 
kredytowych oferowanych przez sektor bankowy oraz sprzyjające korzystne rozwiązania prawne, umożliwiające podejmowanie 
kolejnych inwestycji. O ile w obszarze kosztów oraz dostępności kredytów można dostrzec znaczącą poprawę  w ostatnim roku, o 
tyle możliwość podejmowania inwestycji budowlanych napotyka na ograniczenia ze strony formalno-prawnej. Spó łka dostrzega 
potencjalne zagrożenie ze strony długotrwałych procedur administracyjno – budowlanych, od których uzależnione jest 
rozpoczęcie nowych budów. Spółka zwraca uwagę, że tylko niewielka część obszarów kraju posiada plany zagospodarowania 
przestrzennego, których istnienie jest istotnym czynnikiem umożliwiającym rozpoczęcie inwestycji. 
 
 
2) Informacje o podstawowych produktach 
 
 
Stolarka otworowa 
Spółka i jego Grupa Kapitałowa produkują następujące rodzaje okien: 
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• Okna PCV 
Stolarka okienna PCV jest sprzedawana w kraju i na eksport. Jest wytwarzana w oparciu głównie o profile 
TROCAL. Spółka od wielu lat eksportuje swoje produkty, głównie na rynek niemiecki, na którym cieszy się 
bardzo dobrą opinią. Prawie 50% sprzedaży jest generowane z eksportu. 

• Okna drewniane EURO 68 
Okna produkowane są z drewna sosnowego oraz odmian szlachetnych: mahoniu i dębu. Drewno jest klejone 
trójwarstwowo, aby wyeliminować efekty odkształcania się wyrobów. Okna te sprzedawane są praktycznie na 
terenie całego kraju, przy czym najważniejszym terenem zbytu jest województwo małopolskie. Coraz więcej 
produktów tego typu trafia na eksport, głównie do Niemiec. 
 

• Okna aluminiowe 
Produkcja okien aluminiowych stanowi niewielką część działalności Spółki. 

 
Usługi serwisowe i inne związane z podstawową produkcją 
Jako uzupełnienie swojej działalności Spółka oraz jego Grupa Kapitałowa oferuje również usługi serwisowe. Usługi 
serwisowe i inne związane z podstawową produkcją prowadzone są przez powiązaną kapitałowo zależną spółkę 
Monto Tras  Sp. z o.o. (która prowadzi również działalność w zakresie produkcji stolarki PCV) i sieć 
autoryzowanych przedstawicieli handlowych. 
 
Transport i spedycja międzynarodowa 
Transport i spedycja międzynarodowa są realizowane za pomocą własnego oraz wynajmowanego sprzętu 
transportowego. Spółka jest obecny na tym rynku już od 1989 roku. Dzięki zdobytemu doświadczeniu firma może 
zaoferować organizację transportu samochodowego na terenie całej Polski i Europy. Firma świadczy usługi w 
oparciu o flotę samochodową składającą się z ponad 70 ciągników siodłowych marki VOLVO i RENAULT 
z uniwersalnymi naczepami oraz jednostek samochodowych mniejszej wielkości. W ramach systemu transportowo – 
spedycyjnego prowadzonego w całej Europie i w zachodniej części Azji pracuje stale około 200 samochodów 
ciężarowych. Firma oferuje współpracę przewoźnikom, spedytorom, eksporterom i importerom towarów. 
 
Produkcja europalet 
Spółka jest członkiem Stowarzyszenia Polskich Producentów EUROPALET oraz Europejskiego Stowarzyszenia 
Paletowego. Posiada licencje na produkcję palet typu EUR wydane przez PKP i DB, atest EPAL na produkcję 
wsporników palet oraz uprawnienia nadane przez SGS - Control do autokontroli procesu produkcji palet. Palety 
drewniane są produkowane na linii automatycznego zbijania, a posiadane zaplecze techniczne umożliwia wykonanie 
każdego ich typu. Znacząca część produkcji Europalet trafia do odbiorców z Francji, Belgii, Niemiec, Holandii, 
Danii, Szwecji, Norwegii, Austrii. 
 
 
 
Informacje o produkcji  
System planowania produkcji w przedsiębiorstwie TRAS-INTUR S.A. oparty jest o technikę pull, czyli produkcja 
wyrobów związana jest z konkretnym zamówieniem od klienta, a nie wymuszeniem produkcji na magazyn. Taki 
system produkcji pozwala na znaczne ograniczenie kosztów zamrożenia kapitału, jak również zwiększenia 
przepustowości magazynu. Wielkość produkcji praktycznie jest odzwierciedleniem zapotrzebowania ze strony rynku 
w danym czasie.  
Zapotrzebowanie na okna PCV charakteryzuje się wysokim wskaźnikiem sezonowości. Zapotrzebowanie na stolarkę 
okienną z klejonki drewnianej nie pokazuje tak dużych wahań popytu. Określenie potrzebnego potencjału 
produkcyjnego w kolejnych okresach roku jest łatwiejsze do przewidzenia.  
Produkcja stolarki okiennej odbywa się w systemie trójzmianowym i dostosowanie zdolności rzeczywistej do 
potrzeb regulowana jest poziomem zatrudnienia w danym okresie czasu. 
 
 
Działania na rzecz ochrony środowiska 
Jednym  z zamierzeń  Spółki jest  ograniczanie uciążliwości  produkcji  dla  środowiska. W związku  z  korzystaniem  
ze  środowiska  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami, na spółkę  nie  są  nałożone  sankcje  administracyjno-
prawne.  
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Zaopatrzenie 
Podstawowe surowce do produkcji to: 
       - do produkcji okien z PCV oprócz profili PCV- wzmocnienia, uszczelki, szyby, okucia i inne drobne akcesoria 

- do produkcji okien drewnianych - klejonka, lakiery, silikony, kleje, szyby, okucia, okapniki i inne drobne 
akcesoria. 
- do produkcji okien z aluminium - profile aluminiowe, szyby zespolone, uszczelki, okucia i inne akcesoria 

Zamówienia na materiały są składane na podstawie zgłaszanych zapotrzebowań przez Dział Przygotowania 
Produkcji w określonych dniach tygodnia. Poziom zamówień jest ściśle związany ze średnim asortymentowym 
poziomem zapasów. Wielkość utrzymywanego zapasu w obszarze produkcji jest przyjęta jako ilość materiałów dla 
zaspokojenia dwóch dób pracy produkcji w cyklu trzy zmianowym. Wielkość ta jest określana i korygowana w cyklu 
miesięcznym.  
 
3) Informacje o zmianach rynków zbytu 
 
W związku ze zmianami spowodowanymi zakończeniem procesu połączenia Spółki TRAS TYCHY S.A. z Intur 
KFS Sp. z o.o. oraz przeniesieniem siedziby spółki i całokształtu produkcji do Inowrocławia, aktualny podział 
rynków zbytu przedstawia się następująco: 
 
Rynek krajowy 
W Polsce Spółka działa na: 
- rynku budowlanej stolarki otworowej tj. głównie okna z PCV, drewna i z aluminium, 
- rynku transportu drogowego i spedycji, 
- rynku europalet. 
 
Na rynku stolarki otworowej Spółka sprzedaje swoje wyroby poprzez powiązaną kapitałowo spółkę Monto Tras Sp. 
z o.o. oraz sieć autoryzowanych przedstawicieli handlowych. Spółka posiada ponad 100 autoryzowanych punktów 
sprzedaży zlokalizowanych na terenie prawie całej Polski. Autoryzacja tych punktów zapewnia wysoki poziom 
obsługi handlowej oraz konsultacji technicznych. Do głównych regionów sprzedaży Spółka zalicza województwo 
małopolskie i śląskie.  
 
Na rynku usług transportowych Spółka zajmuje ugruntowaną pozycję. Jej zakłady spedycji zlokalizowane we 
Wrocławiu i Inowrocławiu.  
 
Na rynku europalet Spółka sprzedaje swoje produkty odbiorcom z całego kraju. 
 
 
 
Rynek zagraniczny 
Głównym zagranicznym rynkiem zbytu Spółki jest rynek niemiecki. Spółka eksportuje swoje produkty i usługi 
również  do Francji, Belgii, Czech i na Słowację. 
Tras-Intur S.A. sprzedaje za granicą przede wszystkim okna z PCV. Jednocześnie wzrasta jednak eksport europalet. 
Europalety sprzedawane są głównie w Niemczech, Francji oraz Belgii. 
 
 
4) Informacje o umowach znaczących dla działalności gospodarczej Spółki  
 
 Umowa o współpracy pomiędzy TRAS-INTUR S.A. a Pilkington Polska Sp. z o.o. - dostawa szyb 
Umowa o współpracy pomiędzy TRAS-INTUR S.A. , a Roto Frank Okucia Budowlane Sp. z o.o. - dostawa okuć do 
stolarki budowlanej. 
 
 
5) Informacja o zmianach w powiązaniach organizacyjnych 
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Najistotniejszą zmianą w powiązaniach organizacyjnych w 2005 r. była finalizacja zapoczątkowanego w IV kwartale 
2004 r. procesu fuzji Spółki Tras Tychy S.A. z Intur KFS Sp. z o.o.. 
Od początku czwartego kwartału 2004 roku spółka Tras Tychy S.A. we współpracy ze spółką Intur-Kfs Sp. z o.o. 
rozpoczęła prace nad wdrażaniem strategii dostosowawczej do połączenia t W czerwcu 2005 roku w spółce Tras 
Tychy S.A. podjęto decyzje o przeniesieniu produkcji do Inowrocławia oraz sprzedaży nieruchomości w Skawinie, 
przy ul. Krakowskiej 87. 
W dniu 30 czerwca 2005 roku zakończył się proces fuzji spółek Tras Tychy S.A. i Intur-Kfs Sp. z o.o. poprzez wpis 
połączenia spółek w Krajowym Rejestrze Sądowym. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwaliło zmianę nazwy 
firmy na Tras Intur S.A. z siedzibą w Inowrocławiu. Zmiana znalazła potwierdzenie wpisem do KRS w dniu 17 
sierpnia 2005 roku. 
 
Na początku 2005r. Spółka sprzedał spółkę Wexel Sp. z .o.o. oraz zawiesił działalność spółki zależnej w Kijowie 
Ekowiknoplast Sp. z o.o. z zamiarem jej sprzedaży. 
 
 
 
6) Opis transakcji z podmiotami powiązanymi, 
 
Opisano w dodatkowych notach do sprawozdania finansowego. 
 
7) Informacje o zaciągniętych kredytach, umowach pożyczki, poręczeń i gwarancji,  
 
Szczegółowo przedstawia nota dodatkowa do sprawozdania finansowego. 
 
8) Informacje o udzielonych pożyczkach  
 
 Nie udzielano za wyjątkiem pożyczki dla spółki Intur KFS z którą w dniu 30.06.2005 roku nastąpiło połączenie.  
9) Emisja papierów wartościowych 
 
Akcje serii H oferowane były w związku z połączeniem spółki Tras Tychy S.A. z siedzibą w Skawinie (Spółki 
Przejmującej) oraz spółki INTUR KFS Sp. z o.o. z siedzibą w Inowrocławiu (Spółki Przejmowanej). Połączenie 
nastąpiło w trybie art. 492 § 1 pkt 1) KSH tj. przez przeniesienie ca łego majątku spółki (przejmowanej) na inną 
spółkę (przejmującą) za udziały lub akcje, które spółka przejmująca wydaje wspólnikom spółki przejmowanej 
(łączenie się przez przejęcie). 
Zgodnie z art. 506 § 1 KSH łączenie się spółek wymaga uchwały zgromadzenia wspólników lub walnego 
zgromadzenia każdej z łączących się spółek powziętej większością trzech czwartych głosów, reprezentujących co 
najmniej połowę kapitału zakładowego. Łączenie się spółek publicznych wymaga uchwały walnego zgromadzenia 
każdej z łączących się spółek, powziętej większością dwóch trzecich głosów (art. 506 § 2 KSH). 
W dniu 31 marca 2005 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Przejmującej podjęło Uchwałę Nr 2 w 
sprawie wyrażenia zgody na połączenie ze Spółką pod firmą Intur– Kfs Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z 
siedzibą w Inowrocławiu oraz zmian Statutu Spółki. 
W dniu 22 kwietnia 2005 r. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Intur KFS Spółka z o.o. z siedzibą  
w Inowrocławiu podjęło uchwałę nr 4 w sprawie zgody na połączenie ze spółką TRAS TYCHY Spółka Akcyjna z 
siedzibą w Skawinie. 
W związku z połączeniem kapitał zakładowy Spółki Przejmującej został podwyższony o kwotę 700.000 zł., w 
drodze emisji z wyłączeniem prawa poboru, 350.000 akcji na okaziciela serii H, o wartości nominalnej 2 zł każda. 
Po rejestracji kapitał zakładowy Spółki wynosi 13.596.980 zł i dzieli się na 6.798.490 akcji zwykłych na okaziciela o 
wartości nominalnej 2,00 zł każda. 
 
W dniu 22 lipca 2005 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło Uchwałę Nr 4 w sprawie 
podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nowych akcji serii I i J z wyłączeniem prawa poboru 
oraz zmiany Statutu Spółki. W wyniku przeprowadzenia przez Spó łkę oferty akcji serii I i J przeprowadzonej po 
dopuszczeniu ich do publicznego obrotu, która zakończyła się z dniem 14.11.2005 r. dokonano przydziału akcji serii 
I i serii J. Spółka wystąpiła o podwyższenie kapitału w kwocie 5,6 mln zł do właściwego sądu rejestrowego. Sąd 
dokonał rejestracji w dniu 18 listopada 2005 r., która objęła 300.000 akcji zwykłych na okaziciela serii I o wartości 
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nominalnej 2 zł każda oraz 2.500.000 akcji zwykłych serii J o wartości nominalnej 2 zł każda. Cena emisyjna akcji 
serii I i J wyniosła 2,5 zł za każdą akcję. 
 
10) Objaśnienie różnic pomiędzy wynikami finansowymi wykazanymi w raporcie rocznym 
a wcześniej publikowanymi prognozami wyników  
 
Spółka nie publikowała prognoz. 
 
11) Ocena zarządzania zasobami finansowymi,  
 
Analiza bilansu  
 

Bilans na dzień 31.12.2005 roku w tys. zł.  
 
 
 

AKTYWA Udział w % PASYWA Udział w % 
Majątek trwały 35060 71,00 Kapitał własny 981 1,98 
Majątek obrotowy 14321 29,00 Zob. długoterminowe i 

rezerwy 
11376 23,03 

   Zob. krótkoterminowe 34150 69,15 
   RMK - PPO 2874 5,84 
RAZEM 49381 100,00 RAZEM 49381 100,00 

 
Wskaźniki rentowności: 
• Rentowność kapitałów:  -2052 % 
• Rentowność majątku   -40,80 % 
• Rentowność netto sprzedaży  -57,4 % 
 
 
• Wskaźnik płynności I    0,41 
• Wskaźnik płynności II     0,26 
 
Wskaźniki efektywności gospodarowania 
• Rotacja należności w dniach     77 dni 
• Rotacja zobowiązań w dniach  110 dni 
• Rotacja zapasów w dniach    34 dni 
 
Największy wpływ na wyniki Spółki w 2005 roku miała operacja przeniesienia całokształtu produkcji z 
likwidowanych fabryk w Tychach i Skawinie do zakładu w Inowrocławiu, związana z przeprowadzoną w połowie 
roku fuzją Tras Tychy S.A. i Intur KFS Sp. z o.o.. 
 
 
Podjęte działania związane z zamknięciem produkcji i sprzedażą majątku trwałego na południu kraju miały 
następujące konsekwencje finansowe: 
 

lp 

specyfikacja 
straty netto za 
2005 rok                   

1. 4 991 700 odpis aktualizujący wartość nieruchomości w Tychach  
2. 900 000 koszty obsługi kredytu inwestycyjnego w BPH spłaconego ze sprzedaży nieruchomości 
3. 350 000 koszty obsługi kredytu obrotowego w BOS spłaconego ze sprzedaży nieruchomosci w Skawinie 
4. 2 261 000 strata na sprzedaży ekstruderów do produkcji profila 
5. 6 588 000 odpisy aktualizujące nalezności od kontrahentów 
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6. 1 436 000 strata na sprzedaży wycofywanych zapasów i materiałów do produkcji 
7. 1 664 000 strata na sprzedaży "wygenerowana" przez zamykany Tras Tychy  za I półrocze 2005 
8. 281 000 prowizja od sprzedaży nieruchomości w Tychach 

9. 600 000 
wypłata odpraw, odszkodawań plus składki Zus dla zwalnianych pracowników Tras Tychy w II półroczu 
2005  

RAZEM:  
19 071 700

 
 
Ad 1) Zamknięcie produkcji profila PVC w Tychach jak również pełna fuzja z Intur KFS Sp. z o.o., który 
dysponowała bardzo dużym własnym majątkiem produkcyjnym spowodowało, iż dalsze utrzymywanie obiektów 
produkcyjnych Spółki w Tychach przestało być efektywne. Spółka postanowiła o upłynnieniu tego majątku.  
Ad 4) Zamknięcie produkcji własnego profila spowodowało konieczność sprzedaży zbędnego majątku 
produkcyjnego. Sprzedaż w wartościach księgowych była niemożliwa wobec autorskiego charakteru rozwiązań 
stosowanych w profilu ECO. 
 
 
specyfikacja straty na sprzedaży 
za 2005 rok  

Strata na sprzedaży 
"wygenerowana" w całym 2005 
składa się zasadniczo z dwóch 

elementów:  

1 664 000

  Po pierwsze wynik za I półrocze dotyczy zamykanego zakładu na południu 
Tras Tychy i ponoszonych z tego tytułu wszelkich kosztów z nim 
związanych: wypłata odpraw i odszkodowań dla zwalnianych pracowników, 
sprzedaż zbednego majątku, utrzymywanie obiektów przeznaczonych do 
sprzedaży itp. Sposób połączenia Tras Tychy SA i Intur KFS spowodował że 
spółce Tras Intur koszty te pokazywane są w rachunku narastającym na 
31.12.2005  

  

drugim elementem powodującym wygenerowanie straty jest finalizacja 
procesu związanego z zamykaniem produkcji w Skawinie i Tychach, a 
jednocześnie w dalszym ciągu ponoszeniem z tego tytułu kosztów również 
w drugim półroczu 2005 roku - już przez połączoną spółkę Tras Intur S.A.. 
Na koszty te składaja sie następujace elementy: 

1 436 0001. strata na sprzedaży wycofywanych zapasów i materiałów do produkcji 
281 0002. prowizja od sprzedaży nieruchomości w Tychach 

600 000
3. wypłata odpraw, odszkodowań plus składki ZUS dla zwalnianych 
pracowników Tras Tychy w II półroczu 2005  

   
3 981 000Razem  

 
 
Rada Nadzorcza TRAS-INTUR  S.A. zaakceptowała przedstawioną przez Zarząd strategię restrukturyzacji oraz 
podjęte dotychczas i planowane w przyszłości działania. Po zapoznaniu się z informacją Zarządu w sprawie 
wysokości i struktury straty w 2005 roku Rada uznała także zasadność kroków podjętych przez Zarząd. 
 
 
12) Ocena możliwości realizacji zamierzeń inwestycyjnych,  
 
Zakończenie procesu fuzji Spółki z Intur KFS Sp. z o.o. oraz restrukturyzacji majątkowej związanej z 
przeniesieniem produkcji do Inowrocławia i likwidacją zakładów w Tychach oraz Skawinie otwiera drogę dla 
pozyskania przez Spółkę finansowania dla modernizacji parku maszynowego, a co za tym idzie poszerzenia i 
udoskonalenia asortymentu produkowanych wyrobów. 
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13) Ocena czynników i nietypowych zdarzeń 
 
W 2005 roku wystąpiły czynniki o nietypowym charakterze opisane szczegółowo w pkt 11.  
 
14) Charakterystyka wewnętrznych i zewnętrznych czynników istotnych dla rozwoju 
Spółki 
 
LOKALIZACJA 

Przedsiębiorstwo zlokalizowane jest bardzo korzystnie. Po zmianie siedziby, która miała miejsce w 2005 r. zakład 
produkcyjny Spółki mieści się w Inowrocławiu, przy ul. Marcinkowskiego 154. Obiekty produkcyjno -magazynowe 
oraz biurowo - administracyjne o łącznej powierzchni blisko 10 tys. m.kw. zlokalizowane są na terenie 
nieruchomości o pow. ok. 6 hektarów, położonej w głównej dzielnicy przemysłowo - produkcyjnej miasta, w 
sąsiedztwie dworca kolejowego, z bardzo dogodnym dojazdem do g łównych dróg komunikacyjnych oraz będącej w 
trakcie realizacji obwodnicy miasta. Teren zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego gwarantuje Spółce 
możliwość dalszej rozbudowy. Położenie zakładu w centralnej części kraju jest dogodne zarówno dla działalności 
produkcyjnej, jak i usług w dziedzinie transportu samochodowego i spedycji. 
 
 
UZALEŻNIENIE OD KONIUNKTURY 
 
Koniunktura na rynku budowlano-montażowym jest zależna od możliwości wzrostowych gospodarki kraju w danym okresie. 
Obrazuje to dynamika wzrostu PKB, dynamika produkcji przemysłowej i budowlano-montażowej. Na koniunkturę mają przede 
wszystkim wpływ takie czynniki jak cena pieniądza wyrażona wielkością stopy procentowej, dostępność ludności do linii 
kredytowych oferowanych przez sektor bankowy oraz sprzyjające korzystne rozwiązania prawne, umożliwiające podejmowanie 
kolejnych inwestycji. O ile w obszarze kosztów oraz dostępności kredytów można dostrzec znaczącą poprawę  w ostatnim roku, o 
tyle możliwość podejmowania inwestycji budowlanych napotyka na ograniczenia ze strony formalno-prawnej. Spó łka dostrzega 
potencjalne zagrożenie ze strony długotrwałych procedur administracyjno – budowlanych, od których uzależnione jest 
rozpoczęcie nowych budów. Spółka zwraca uwagę, że tylko niewielka część obszarów kraju posiada plany zagospodarowania 
przestrzennego, których istnienie jest istotnym czynnikiem umożliwiającym rozpoczęcie inwestycji. 
 
ŚCIĄGALNOŚĆ NALEŻNOŚCI 
 
Charakterystyczny dla sektora budowlanego w Polsce jest fakt, że podmioty na nim działające spotykają się z dłuższym niż 
średnio okresem oczekiwania na spływ należności. Czynnik ten ma charakter zewnętrzny i jest zależny od stanu gospodarki. Jest 
to element często determinujący działalność firm, co zwłaszcza dotyczy małych firm produkcyjno-usługowych i w najgorszym 
przypadku prowadzi do bankructwa. Dla Spółki ryzyko opóźnionej ściągalności należności jest nieco obniżone z uwagi na fakt, że 
wśród klientów Spółki pewien udział posiadają klienci indywidualni dla których nie stosuje się odroczonych terminów płatności. 
 
SYSTEM PRAWNO-PODATKOWY 
 
W Polsce następują częste zmiany przepisów prawa regulujących opodatkowanie działalności gospodarczej. Istnieje ryzyko 
zmiany obecnych przepisów podatkowych w taki sposób, że nowe regulacje mogą się okazać mniej korzystne dla Spółki lub jego 
klientów, co w konsekwencji może przełożyć się w sposób bezpośredni lub pośredni na pogorszenie warunków funkcjonowania 
Spółki i Grupy Kapitałowej.  
. 
SYTUACJA EKONOMICZNA PAŃSTWA 
 
Na kondycję całego sektora, a zatem również na sytuację Spółki wpływać będzie ogólny stan polskiej gospodarki. 
W finansowaniu budownictwa niezmiernie istotne są warunki kredytowe. Wysokość oprocentowania kredytów dla budownictwa 
zależy od polityki państwa (preferencyjne kredyty), ale również od poziomu stóp procentowych. 
Istnieje również pewne ryzyko cofnięcia się obecnie dobrej koniunktury w gospodarce. Sytuacja taka miałaby wpływ na 
osłabienie tempa wzrostu produkcji budowlanej, która po wielu latach zapaści zaczyna się odradzać, a więc i na popyt na 
produkty i usługi oferowane przez Spółkę, a przez to na wyniki przez niego osiągane. 
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15) Zmiany w podstawowych zasadach zarządzania spółką  
 
W 2005 r. nie miały miejsca zmiany podstawowych zasad zarządzania Spółką. 
 
16) Zmiany w składzie osób zarządzających i nadzorujących  
 
 
W 2005 miały miejsce zmiany w Zarządzie i Radzie Nadzorczej TRAS-INTUR  S.A. 
 
Skład Zarządu: 
Jan Mazur Prezes Zarządu 
Do 30 czerwca 2005 r. - Wiceprezes Zarządu Matylda Birgiel 
Od 21 czerwca 2005 r. - Członek Zarządu Paweł Puszczyński 
Od 18 października 2005 r. - Członek Zarządu Jacek Gołębiowski 
 
Skład Rady Nadzorczej: 
 
Do 17 czewca 2005 r. - Członek Rady Nadzorczej - Marszalik Tadeusz 
Do 17 czewca 2005 r. - Członek Rady Nadzorczej - Abratański Rafał 
Do 17 czewca 2005 r. - Członek Rady Nadzorczej - Leszczyński Grzegorz 
 
Do 22 lipca 2005 r. - Członek Rady Nadzorczej - Bauc Jarosław 
 
Od 17 czerwca 2005 r. - Przewodniczący Rady Nadzorczej - Jakub Żyto 
Od 31 marca 2005 r. - Członek Rady Nadzorczej Bogdan Ostrowski 
Od 22 lipca 2005 r. - Członek Rady Nadzorczej Leszek Skop 
 
 
17) Wartość wynagrodzeń i nagród osób zarządzających i nadzorujących w spółce 
 
Wysokość wynagrodzeń dla osób zarządzających wypłaconych lub należnych w TRAS- INTUR S.A. za 
rok 2005: 
1. Mazur Jan          80,4 tys. zł. 
2. Birgiel Matylda   66,0 tys. zł. 
3. Puszczyński Paweł  74,3 tys. zł. 
4. Gołębiowski Jacek     29,7 tys. zł. 
 
 
Wysokość wynagrodzeń wypłaconych lub należnych dla osób zarządzających TRAS- INTUR S.A. z 
tytułu pełnienia funkcji we władzach spółek zależnych za rok 2005: 
1. Marszalik Tadeusz   12,0 tys. zł. 
2. Birgiel Matylda     9,0 tys. zł. 
 
Wysokość wynagrodzeń dla osób nadzorujących wypłaconych lub należnych w TRAS-INTUR S.A. za 
rok 2005: 
1. Marszalik Tadeusz   27,5 tys. zł. 
2. Bauc Jarosław   23,4 tys. zł. 
3. Drop Henryk   24,0 tys. zł. 
4. Abratański Rafał  10,8 tys. zł. 
5. Leszczyński Grzegorz  10,8 tys. zł. 
6. Żyto Jakub                     32,5 tys. zł 
7. Ostrowski Bogdan  21,7 tys. zł 
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8.Bała Paweł   24,0 tys. zł 
9. Skop Leszek   10,6 tys. zł. 
  
18) Wartość nie spłaconych pożyczek udzielonych osobom zarządzającym i nadzorującym  
 
Pożyczek nie udzielano. 
 
19) Łączna liczba i wartość nominalna akcji w posiadaniu osób zarządzających i 
nadzorujących 
 
 
Według informacji dostępnych Spółce na dzień 31 grudnia 2005 r. spośród osób zarządzających i nadzorujących 
jedyną osobą posiadającą akcje jest Prezes Zarządu - p. Jan Mazur w ilości 670.541 szt. , o wartości nominalnej 2zł 
za akcję razem wartość nominalna 1.341.082 zł (6,99% udziału w kapitale zakładowym) 
 
 
 
20) Akcjonariusze posiadający min. 5 % liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu 
 
Aktualny wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu 
Akcjonariuszy: 
 

Akcjonariusz Liczba posiadanych akcji Udział w kapitale 
zakładowym (%) Liczba głosów Udział głosów 

 na WZ (%) 

Jan Mazur  670.541 6,99 670.541 6,99 

Marek Grzona 737.620 7,68 737.620 7,68 

 
 
21) Umowy w wyniku których w przyszłości mogą nastąpić w przyszłości zmiany w 
proporcjach posiadanych akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy i obligatariuszy 
 
Postanowieniem Sądu Rejonowego w Katowicach, Wydziału Gospodarczego Krajowego Rejestru Sadowego z dnia 
18.07.2002r. dokonano rejestracji uchwały o emisji nie więcej niż 3000 obligacji na okaziciela o wartości nominalnej 
10.000 zł. każda, zamiennych na akcje zwykłe na okaziciela serii E oraz uchwały o warunkowym podwyższeniu 
kapitału zakładowego Spółki z kwoty 4836368,00 zł do kwoty nie większej niż 6836368,00 zł poprzez emisję nie 
więcej niż 1000000 akcji zwykłych na okaziciela serii E o nominale 2 zł każda. 
 
22) Czynniki ryzyka  
UZALEŻNIENIE OD KONIUNKTURY 
 
Koniunktura na rynku budowlano-montażowym jest zależna od możliwości wzrostowych gospodarki kraju w danym okresie. 
Obrazuje to dynamika wzrostu PKB, dynamika produkcji przemysłowej i budowlano-montażowej. Na koniunkturę mają przede 
wszystkim wpływ takie czynniki jak cena pieniądza wyrażona wielkością stopy procentowej, dostępność ludności do linii 
kredytowych oferowanych przez sektor bankowy oraz sprzyjające korzystne rozwiązania prawne, umożliwiające podejmowanie 
kolejnych inwestycji. O ile w obszarze kosztów oraz dostępności kredytów można dostrzec znaczącą poprawę  w ostatnim roku, o 
tyle możliwość podejmowania inwestycji budowlanych napotyka na ograniczenia ze strony formalno-prawnej. Spó łka dostrzega 
potencjalne zagrożenie ze strony długotrwałych procedur administracyjno – budowlanych, od których uzależnione jest 
rozpoczęcie nowych budów. Spółka zwraca uwagę, że tylko niewielka część obszarów kraju posiada plany zagospodarowania 
przestrzennego, których istnienie jest istotnym czynnikiem umożliwiającym rozpoczęcie inwestycji. 
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ŚCIĄGALNOŚĆ NALEŻNOŚCI 
 
Charakterystyczny dla sektora budowlanego w Polsce jest fakt, że podmioty na nim działające spotykają się z dłuższym niż 
średnio okresem oczekiwania na spływ należności. Czynnik ten ma charakter zewnętrzny i jest zależny od stanu gospodarki. Jest 
to element często determinujący działalność firm, co zwłaszcza dotyczy małych firm produkcyjno-usługowych i w najgorszym 
przypadku prowadzi do bankructwa. Dla Spółki ryzyko opóźnionej ściągalności należności jest nieco obniżone z uwagi na fakt, że 
wśród klientów Spółki pewien udział posiadają klienci indywidualni dla których nie stosuje się odroczonych terminów płatności. 
 
SYSTEM PRAWNO-PODATKOWY 
 
W Polsce następują częste zmiany przepisów prawa regulujących opodatkowanie działalności gospodarczej. Istnieje ryzyko 
zmiany obecnych przepisów podatkowych w taki sposób, że nowe regulacje mogą się okazać mniej korzystne dla Spółki lub jej 
klientów, co w konsekwencji może przełożyć się w sposób bezpośredni lub pośredni na pogorszenie warunków funkcjonowania 
Spółki i Grupy Kapitałowej.  
. 
SYTUACJA EKONOMICZNA PAŃSTWA 
 
Na kondycję całego sektora, a zatem również na sytuację Spółki wpływać będzie ogólny stan polskiej gospodarki. 
W finansowaniu budownictwa niezmiernie istotne są warunki kredytowe. Wysokość oprocentowania kredytów dla budownictwa 
zależy od polityki państwa (preferencyjne kredyty), ale również od poziomu stóp procentowych. 
Istnieje również pewne ryzyko cofnięcia się obecnie dobrej koniunktury w gospodarce. Sytuacja taka miałaby wpływ na 
osłabienie tempa wzrostu produkcji budowlanej, która po wielu latach zapaści zaczyna się odradzać, a więc i na popyt na 
produkty i usługi oferowane przez Spółkę, a przez to na wyniki przez niego osiągane. 

 
SEZONOWOŚĆ SPRZEDAŻY 
 
Sprzedaż Spółki podlegała dotychczas sezonowym wahaniom, typowym dla branży budowlanej. Pierwsze półrocze przynosiło 
mniejsze przychody. Zwiększona sprzedaż miała miejsce w ostatnim czwartym kwartale roku. Istniejąca w danej branży 
sezonowość sprzedaży była zawsze czynnikiem zwiększającym ryzyko utraty płynności finansowej oraz powodowała 
zwiększenie niepewności co do realnych prognoz finansowych na dany rok. Przebieg sezonu mógł podlegać dodatkowo 
zakłóceniom, związanym ze zmianami podatkowymi, jak to miało miejsce w 2004 roku. W związku z uchyleniem prawa do ulgi 
remontowo budowlanej z końcem 2005 r., można się spodziewać zmian struktury sezonowości sprzedaży Spółki. Dotychczas 
obserwowana zwiększona liczbą zakupów produktów stolarki budowlanej w ostatnim miesiącu roku, w dużym stopniu wynikała z 
możliwości skorzystania z odliczeń podatkowych poniesionych kosztów na cele remontowo budowlane, co niejednokrotnie by ło 
odkładane na ostatnie dni roku. W wyniku zmian prawno-podatkowych, można się spodziewać zakupów czynionych w zależności 
od pojawiających się potrzeb remontowo budowlanych, niezależnie od pory roku. 
 
KONKURENCJA 
 
Obecnie w Polsce występuje duża, choć mocno rozproszona konkurencja na rynku stolarki budowlanej. Według rankingu 
sporządzonego przez Okna Drzwi Fasady – Forum Branżowe (http://www.okna-forum.pl) spółki Intur-Kfs sp. z o.o. oraz Tras 
Tychy S.A. zajmowały na koniec 2004 r. odpowiednio 17 i 21 miejsce wśród krajowych producentów stolarki budowlanej. Z 
uwagi na realizowany ostatnio proces łączenia obydwu podmiotów trudne jest dokładne określenie zajmowanej aktualnie pozycji 
przez Spółki. Do głównych konkurentów Spółki na rynku zalicza się następujące podmioty: Stolarka Wołomin S.A., Sokółka 
Drzwi i Okna S.A., Oknoplast, THERMOPLAST Sp. z o.o., Stolbud Włoszczowa S.A., Drutex, Stolbud Warszawa Sp. z o.o., 
Firma Urzędowski. Liczne jest grono mniejszych producentów, w tym trudna do określenia liczba drobnych 
warsztatów stolarskich, specjalizujących się w wykonywaniu stolarki drewnianej oraz szara strefa. Najdrobniejsi producenci są 
stopniowo wypierani z rynku przez większe podmioty, gdyż produkcja w warsztatach rzemieślniczych charakteryzuje się z reguły 
niższą wydajnością i trudnościami z zachowaniem odpowiednich standardów jakościowych. Wpływ na ograniczenie produkcji w 
szarej strefie wywierają regulacje prawne uprawniające do ulg, odliczeń lub refundacji zapłaconego podatku, z których można 
skorzystać po przedstawieniu właściwych faktur. Producenci działający w szarej strefie, z uwagi na niezarejestrowaną 
działalność, są pozbawieni prawa wystawiania przedmiotowych rachunków. 
 
RYZYKO WALUTOWE 
 
Spółka prowadzi sprzedaż eksportową rozliczaną zarówno w walucie euro, jak i w dolarze. W wyniku wahań kursu złotego na 
rynku walutowym zyski Spółki podlegają korekcie kursowej w części przychodów z eksportu. Poprawiający się stan polskiej 
gospodarki oraz koniunktura gospodarcza mogą prowadzić do okresowego umacniania się złotego, co ma bezpośrednie 
przełożenie na zmniejszanie się zysków Spółki. Aby zapobiec scenariuszom ponoszenia strat spowodowanych krótkookresowymi 
wahaniami kursów walut Spółka podejmie współpracę z wyspecjalizowaną instytucją na rynku kapitałowym w celu uruchomienia 
instrumentów zabezpieczających ryzyko walutowe, głównie poprzez transakcje forward, co może ją uniezależnić do pewnego 
stopnia od wahań kursów walutowych. 
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RYZYKO ZWIĄZANE Z KONIECZNOŚCIĄ WYKUPU OBLIGACJI ZAMIENNYCH 
 
Warunki emisji obligacji serii A i B, wyemitowanych w 2002 r. przewidują wykup obligacji odpowiednio 23 lipca 2007 r. oraz 20 
sierpnia 2007 r. W przypadku, gdy obligatariusze nie wyrażą woli zamiany obligacji serii A i B na akcje serii E, Spółka będzie 
zobowiązany do ich wykupu, za kwotę odpowiadającą wartości nominalnej obligacji powiększonej o premię w wysokości 
ustalonej w warunkach emisji Obligacji A i B. Na podstawie uchwały NWZA z 24 listopada 2005 r. w sprawie emisji obligacji 
serii C zamiennych na akcje serii K oraz komplementarnego projektu uchwał na WZA w dniu 7 czerwca 2006 r., Spółka 
postanowił przeprowadzić emisję obligacji serii C, która zostanie skierowana do obligatariuszy posiadających obligacje serii A i 
B. Oferta przewiduje możliwość zaliczenia za zgodą obligatariusza na poczet ceny emisyjnej obligacji serii C, kwotę wykupu 
obligacji serii A i B odpowiadającą wartości nominalnej obligacji serii A i B. Istnieje ryzyko, że w przypadku nie przystąpienia 
dotychczasowych obligatariuszy do oferty, pozostaną nie wykupione przez Spółkę obligacje serii A i B. Istnieje tym samym 
ryzyko, że w momencie wykupu obligacji serii A i B, Spółka nie będzie dysponował ilością środków wystarczających na pokrycie 
zobowiązań względem obligatariuszy i będzie zmuszony do skorzystania z zewnętrznych źródeł finansowania. Przedmiotowe 
ryzyko jest zmniejszone jednak przez okoliczność, że nabycie obligacji serii C umożliwia przyszłym obligatariuszom zamianę 
obligacji serii C na akcje serii K po cenie 2,5 zł za akcję, co w kontekście aktualnej kondycji Spółki może się okazać pozytywną 
przesłanką do nabycia obligacji serii C.  
 
 
 
 
RYZYKO ZWIĄZANE Z PROWADZONYM PROGRAMEM NAPRAWCZYM 
 
Realizacja programu naprawczego, wynikającego z procesu fuzji Tras Tychy S.A. i Intur-Kfs Sp. z o.o., mającego na celu 
restrukturyzację oraz reorganizację Spółki w dużej mierze dobiega końca. Wszystkie ryzyka związane z reorganizacją spółki 
zostały zakończone. Istnieje jeszcze ryzyko związane z restrukturyzacją finansową Spółki, jednak jego siła nie jest już tak dużym 
zagrożeniem dla spółki jak pół roku temu. Na dzień zatwierdzenia Prospektu a zbył nieruchomości w Skawinie oraz w Tychach, 
które były wystawione na sprzedaż na skutek przeniesienia produkcji Spółki do Inowrocławia. Zbyciem nieruchomości położonej 
w Skawinie przy ul. Krakowskiej 87 wpisanej do ksiąg wieczystych KW Nr 20047, KW Nr 15813, KW Nr 17896, KW Nr 15631, 
KW Nr 1642, KW Nr 1462, na której była zlokalizowana produkcja stolarki PVC nastąpiło w dniu 6 marca 2006 roku. 
Jednocześnie kwota uzyskana ze sprzedaży nieruchomości w wysokości 2,8 mln pokryła zobowiązania Spółki wobec Banku BOŚ 
S.A. przez spłatę w dniu 15 marca 2006 roku kredytu zaciągniętego w dniu 16 marca 2004 roku. Na powodzenie restrukturyzacji 
miała wpływ dokonana transakcja sprzedaży udziałów Spółki w spółce zależnej Centrum Biurowe Jasnogórska Sp. z o.o., do 
której była wniesiona nieruchomość w Tychach  przy ul. Cielmickiej 44 wpisana do księgi wieczystej KW Nr 3210. Sprzedaż 
udziałów w Centrum Biurowe Jasnogórska Sp. z o.o. za łączną sumę 11.800.000 zł była realizacją kolejnego etapu strategii 
restrukturyzacji Spółki. Uzyskane środki ze sprzedaży udziałów w spółce zależnej Centrum Biurowe Jasnogórska Sp. z o.o. 
znacznie wpłynęły na poprawę wskaźników zadłużenia Spółki, . Kwota 9.608 tys. zł wpłynęła do Banku BPH S.A. w dniu 13 
lutego 2006 roku tytułem spłaty kredytu inwestycyjnego udzielonego Spółce w dniu 14 lipca 1998 roku. Wpłata powyższej kwoty 
oznacza spłatę całości zadłużenia Tras - Intur SA wobec Banku BPH SA. Pozostała część środków uzyskanych ze sprzedaży 
udziałów w spółce Centrum Biurowe Jasnogórska Sp. z o.o. zasiliła kapitał obrotowy Spółki.  
 

 
23) Wskazanie postępowań toczących się przed sądem, organem właściwym dla 
postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej.  
 

W 2005 r. toczyło się jedno takie postępowanie z powództwa Spółki przeciwko Anwil S.A. o zapłatę 
odszkodowania w kwocie 4 mln zł za dostawę wadliwego surowca do produkcji profili PVC. Pozew został 
wniesiony w Sądzie Okręgowym w Krakowie w dniu 20.09.2004 r..  . 7 marca 2006 r. została zawarta ugoda 
przed Sądem Okręgowym w Krakowie Wydział IX Gospodarczy pomiędzy TRAS-INTUR S.A. a ANWIL S.A. 
W wyniku zawartej ugody TRAS - INTUR SA zapłaci ANWIL S.A. kwotę 500.000 PLN w formie ratalnej, 
z zasądzonej wcześniej ANWIL S.A. kwoty 1.100.000 PLN, co zakończy cały proces wzajemnych roszczeń. Po 
uprawomocnieniu się ugody, wszelkie roszczenia stron wygasają.  
 

 
24) Dalsze zamierzenia 
 
Dalsze działania Zarządu zmierzać będą do zapewnienia warunków dla dynamicznego rozwoju zrestrukturyzowanej 
Spółki. Jako priorytety na 2006 r. ustalono: 
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- pozyskanie bankowego finansowania środków obrotowych Spółki w wymiarze odpowiadającym rosnącym 
zamówieniom od kontrahentów, i wzrastającej dynamicznie produkcji. 
- dalszy rozwój sprzedaży eksportowej w zakresie stolarki budowlanej, w szczególności na rynki Europy Zachodniej, 
- modernizacja parku maszynowego służącego produkcji okien aluminiowych i PVC 
- dalsza racjonalizacja i ograniczanie  kosztów operacyjnych mające na celu wzrost rentowności, przy jednoczesnym 
zachowaniu wysokiej jakości wyrobów, 
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