
Zarząd TRAS-INTUR S.A. podaje do publicznej wiadomości korekty do skonsolidowanego sprawozdania 
finansowego za pierwsze półrocze 2006 r. W załączeniu przedstawiono wykaz zmian i uzupełnień informacji 
dodatkowej do sprawozdania mających na celu zgodność z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości 
Finansowej wraz z jednolitą treścią skonsolidowanego sprawozdania finansowego za pierwsze półrocze 2006 r.  
Publikowana korekta nie skutkuje zmianami w danych finansowych w bilansie, rachunku zysków i strat, rachunku 
przepływów pieniężnych oraz zestawieniu zmian w kapitałach własnych Grupy Kapitałowej za pierwsze półrocze 
2006 r. i jako taka ma charakter uzupełniający i porządkujący. 

 
Korekta do skonsolidowanego sprawozdania finansowego za pierwsze półrocze 2006 

 
Str. 1 –23 (wszystkie) 
Wstawiono nagłówek „Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za I półrocze 2006 roku Grupy Kapitałowej 
Tras-Intur S.A. Dane prezentowane są w tys. zł., chyba że wskazano inaczej.” Wstawiono również stopkę 
„informacje dodatkowe i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego”.  
 
Str. 2 zmiana numeracji noty 8 na 8a i 8b 
Dokonano zmiany numeracji w celu zwiększenia przejrzystości prezentowanych danych. Notę 8 podzielono na 
8a wartość firmy oraz 8b wartości niematerialne.  
 
Str. 3 zysk na akcję oraz rozwodniony zysk na akcję.  
Skorygowano wyliczenie zysku na akcję wg opisu w punkcie 6 Środki pieniężne i ich ekwiwalenty ppkt. B. 
 
Str. 7 pkt. 2 
Skład Grupy Kapitałowej 
W sprawozdaniu za 2005 rok  nastąpił 2 krotny spadek przychodów ze sprzedaży, natomiast w pierwszym półroczu 2006 
roku nastąpił wzrost sprzedaży z 8.437 tys. zł  do 29.738 tys. zł. Wzrost sprzedaży wynikał ze sposobu przejęcia spółki 
zależnej Intur Kfs. Sp. z o.o. na dzień 30.06.2005 roku. Całość przychodów  Intur Kfs Sp. Z o.o. za pierwsze półrocze 2005 
roku w wysokości 20.472 tys. zł, oraz wygenerowana strata w wysokości 2.048 tys. zł, nie były ujęte w danych sprawozdania 
skonsolidowanego Grupy Kapitałowej za pierwsze półrocze 2005 roku. Po uwzględnieniu powyższego czynnika przychody 
za półrocze 2006 przyrównane do półrocza 2005 byłyby zbliżone.  
 
Str. 7 pkt. 5 
Oświadczenie o zgodności 
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.  
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 w prowadzonymi postępowaniami 
sądowymi i stosownie do rezultatów takich analiz tworzy 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.  
 
Str. 8 pkt. 5  
Oświadczenie o zgodności 
Stwierdzenie w pkt. 5 not do skonsolidowanego sprawozdania finansowego za pierwsze półrocze 2006 roku jest oczywistą 
omyłką pisarską. W rzeczywistości skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwsze półrocze 2006 zostało poddane 
przeglądowi, z którego to przeglądu biegły rewident sporządził raport  stanowiący część składową całego skonsolidowanego 
sprawozdania finansowego za pierwsze półrocze 2006 roku. Pomyłkę w pisowni potwierdza również oświadczenie zarządu 
podpisane i dołączone do skonsolidowanego sprawozdania finansowego za pierwsze półrocze 2006 roku w którym zarząd 
stwierdza: „..podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych dokonujący przeglądu półrocznego 
skonsolidowanego sprawozdania finansowego...” 
 
 
Str. 8 pkt. 6 Zapasy 
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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.  
 
Str. 8 pkt. 6 Rzeczowe aktywa trwałe 
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 pokrywają się, 
w związku z powyższym wycena rzeczowych aktywów trwałych jest zgodna z MSR16.  
 
Str. 9 Środki pieniężne pkt. B- D 
 
Poniżej Spółka przedstawia wyliczenie zysku (straty) przypadającego na jedną akcję zwykłą z działalności kontynuowanej 
przypadającej na akcjonariuszy zwykłych jednostki dominującej . 
Podstawowy zysk (strata) wyliczony jako iloraz zysku (straty) przypadającego na akcjonariuszy Spółki oraz średniej ważonej 
liczby akcji zwykłych w trakcie roku, z wyłączeniem akcji zwykłych nabytych przez Spółkę i wykazywanych jako akcje 
własne.  
       I półrocze 2006  I półrocze 2005 
Zysk (strata) przypadający na akcjonariuszy Spółki  

( dane w tys. zł .)          880       -3.003 
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (tys.)      8 432        5 911 
Podstawowy zysk (strata) na akcję (w pln na jedną akcję)       0,10         -0,51 
 
Rozwodniony zysk (strata) na akcję 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, zysk (stratę) netto koryguje się w taki sposób aby wyeliminować koszty odsetek po pomniejszeniu o rozliczenia 
podatkowe.  
       I półrocze 2006  I półrocze 2005 
Zysk (strata) przypadający na akcjonariuszy Spółki (tys. zł.)        880   -3.003 
Odsetki oraz premia od obligacji ( po pomniejszeniu 
o podatek)              78     1 059 
Zysk (strata)  zastosowany przy ustaleniu rozwodnionego zysku 
(straty) na akcję             958   -1.944 
Średnia ważona liczba akcji zwykłych dla potrzeb  
rozwodnionego zysku (straty)  na akcje zwykłą (tys.)      9 432      6 911 
Korekta z tytułu teoretycznej zamiany obligacji zamiennych (tys. )      1.000      1.000 
Rozwodniony zysk (strata)  na akcję (w pln. na jedną akcję)        0,10       -0,28 
 
 
Str. 9 pkt. 6 Należności i Zobowiązania  
Stwierdzenie Spółki odnośnie wyceny należności i zobowiązań handlowych, iż „wykazywane są w kwocie wymagającej 
zapłaty” oznacza to, 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 wartość 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.  
 
Str. 11 pkt.6 (rozszerzenie)  
Spółka przedstawia uzupełnienie do opisu wyceny w odniesieniu do: 
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• 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  
• 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 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.  

 
Str. 13 pkt. 8  
Mając na uwadze zwiększenie przejrzystości danych prezentowanych w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za 
pierwsze półrocze 2006 roku oraz danych porównywalnych za pierwsze półrocze 2005 roku 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 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.     I półrocze zakończone 30 czerwca 2006 
Wartość firmy na początek okresu    11 
Zwiększenie wartości firmy    0 
Zmniejszenie wartości firmy    0 
Razem wartość bilansowa na koniec okresu  11 
 
Nota 8b „Wartości niematerialne” 
W tys. zł. dane za I półrocze 2006  
 

  

Koszty 
zakończonych 

prac 
rozwojowych 

Patenty licencje w 
tym 

oprogramowanie 

Inne wartości 
niematerialne 

Wartości 
niematerialne 

Razem  

a) wartość brutto wartości 
niematerialnych początek okresu  

41 105 23 169 
b) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0 
    - zakup   0   0 
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c) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0 
    - likwidacja   0   0 

d) wartość brutto wartości 
niematerialnych na koniec okresu 

41 105 23 169 

e) skumulowana amortyzacja 
(umorzenie) na początek okresu 41 210   251 

f) amortyzacja za okres (z tytułu) 0 13 0 13 
    - amortyzacja    13   13 
    - umorzenie przyp. na 
sprzedane wartości niematerialne         
g) skumulowana amortyzacja 
(umorzenie) na koniec okresu 41 223 0 264 
h) odpisy z tytułu trwałej utraty 
wartości na początek okresu 41 97 0 138 
 - zwiększenie   97 5 102 
 - zmniejszenie   89   89 
i) odpisy z tytułu trwałej utraty 
wartości na koniec okresu 41 105 5 151 
j) wartość netto wartości 
niematerialnych na koniec okresu 0 0 18 18 
 

Porównywalne dane do skonsolidowanego sprawozdania finansowego za I półrocze 2006 rok.  
 
Nota 8a „Wartość firmy” 
W tys. zł.     I półrocze zakończone 30 czerwca 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 I półrocze 2005  
 

 
Koszty 

zakończonych 
prac 

rozwojowych 

Patenty licencje 
w tym 

oprogramowanie 

Inne wartości 
niematerialne 

Wartości 
niematerialne 

Razem  

a) wartość brutto wartości 
niematerialnych na początek 
okresu   41 233 24 298
b) zwiększenia (z tytułu)   14 0 14
    - przejęcie spółki zależnej   14  14
c) zmniejszenia (z tytułu) 41 78 24 143
    - likwidacja 41 78 24 143

d) wartość brutto wartości 
niematerialnych na koniec okresu 0 169 0 169
e) skumulowana amortyzacja 
(umorzenie) na początek okresu 41 186 24 251
f) amortyzacja za okres (z tytułu) -41 -65 -24 -130
    - amortyzacja    14  14
    - umorzenie przyp. na 
zlikwidowane wartości 
niematerialne.  -41 -79 -24 -144
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g) skumulowana amortyzacja 
(umorzenie) na koniec okresu 0 121 0 121
h) odpisy z tytułu trwałej utraty 
wartości na początek okresu       0
 - zwiększenie       0
 - zmniejszenie       0
i) odpisy z tytułu trwałej utraty 
wartości na koniec okresu       0
j) wartość netto wartości 
niematerialnych na koniec okresu 0 48 0 48
 

 
Str. 20 pkt. 17 
Na dzień 30 czerwca 2006 Spółka posiadała zobowiązanie z tytułu wyemitowanych 50 szt. obligacji serii B po 10.000 zł 
każda z terminem wykupu 20 sierpnia 2007 roku oprocentowanych na 7,5% rocznie. Dodatkowo obligatariuszowi 
przysługuje dodatkowa premia w dacie wykupu w wysokości 25 % od wartości nominału. W dniu 30 czerwca 2006 nastąpiła 
zamiana 410 szt. obligacji serii A oraz 360 szt. obligacji serii B na 770 szt. obligacji serii C zamiennych na akcje serii K. 
Obligacje serii C oprocentowane są na 7,5 % w skali roku z terminem wykupu 30.06.2009 roku.  
 
Uzasadnienie prezentacji w bilansie na 30.06.2006 roku emisji zamiennych 5 letnich obligacji serii 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 30 czerwca 2006 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 8,9  tys. zł i stanowi 
0,02% sumy bilansowej, natomiast element zobowiązaniowy wyliczony według skorygowanej ceny nabycia, różni 
się w stosunku do zaprezentowanego w pasywach skonsolidowanego bilansu o 7,9  tys. zł, co stanowi 0,02% sumy 
bilansowej. 

3. Sposób prezentacji złożonego instrumentu finansowego przez Tras-Intur S.A. na 30.06.2006 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 30.06.2006 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 

(b) 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  
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(c) 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 

(d) 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 

(e) 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 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 Wartosc 0,1 Wartość bieżąca 
od 01.07.2002 do 30.06.2003Odsetki 30244 0,909090909 27 494,55 
od 01.07.2003 do 30.06.2004Odsetki 30244 0,826446281 24 995,04 

od 01.07.2004 do 30.06.2005Odsetki 30244 0,751314801 22 722,76 
od 01.07.2005 do 30.06.2006Odsetki 30244 0,683013455 20 657,06 

od 01.07.2006 do 30.06.2007Kapitał+odsetki+premia 636342 0,620921323 395 118,32 

 
Całkowity element 
zobowiązaniowy   490 987,73 

 Całkowity element kapitałowy   9 012,27 
 Całkowite wpływy   500 000,00 
     
     
     
Przy uwzględnieniu kosztów emisji    

    
Całkowity element 
zobowiązaniowy 

Całkowity element 
kapitałowy Razem 

  Całkowite wpływy ustalone jak wyżej 490 987,73 9 012,27 500 000,00 

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

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


  Koszty emisji  -5 987,10 -109,90 -6 097,00 
 Wpływy netto 485 000,62 8 902,38 493 903,00 
     
     
Wyliczenie wewnętrznej stopy zwrotu    
okres emisji Daty okresów Przepływy okresów     

1od 01.07.2002 do 30.06.2003 463659(wplywy z emisji minus odsetki minus koszty emisji) 
2od 01.07.2003 do 30.06.2004 -30244(koszty odsetek)  
3od 01.07.2004 do 30.06.2005 -30244(koszty odsetek)  
4od 01.07.2005 do 30.06.2006 -30244(koszty odsetek)  
5od 01.07.2006 do 30.06.2007 -606097(wykup wraz z kosztami premii) 

 IRR dla szacowanych przepływów 11,61454%  
     
     
     
Ustalenie zobowiązania na 30-06-2006    
    Odsetki przy IRR     

Rok Zobowiązanie na początek okresu 11,61458%
Środki pieniężne 
zapłacone 

Zobowiązanie na koniec 
okresu 

I półrocze 2002 485 000,62 28 165,39 513 166,02 
2003 513 166,02 59 602,08 -30 244,00 542 524,09 
2004 542 524,09 63 011,89 -30 244,00 575 291,99 
2005 575 291,99 66 817,75 -30 244,00 611 865,74 

I półrocze 2006 611 865,74 35 532,82 -15 122,00 632 276,55 
2006 632 276,55 36 718,13 668 994,69 
2007 668 994,69 38 850,46  707 845,15 

     
     
     
     
Według powyższych szacunków zgodnie z MSR 32 na moment wprowadzenia do ksiąg obligacji:  
     
Element kapitałowy 8 902,38      
Element zobowiązaniowy 485 000,62     
       
       
Na 30-06-2006  zgodnie z MSR 32 winien być jest roznica  
       
Element kapitałowy 8 902,38 0,00 8 902,38 
Element zobowiązaniowy 632 276,55 640 183,00 -7 906,45 

Razem pasywa 641 178,93 640 183,00 995,93 
     
 
 
Uzasadnienie prezentacji w bilansie na 30.06.2006 roku emisji zamiennych 3 letnich obligacji serii C. 
 

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 30 czerwca 2006 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 97,9  tys. zł i stanowi 
0,26% sumy bilansowej, natomiast element zobowiązaniowy wyliczony według skorygowanej ceny nabycia, różni 
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się w stosunku do zaprezentowanego w pasywach skonsolidowanego bilansu o 157,7 tys. zł, co stanowi 0,42% 
sumy bilansowej. 

3 Sposób prezentacji złożonego instrumentu finansowego przez Tras-Intur S.A. na 30.06.2006 roku w pasywach 
skonsolidowanego bilansu dodatkowo podyktowany jest tym, że w chwili sporządzenia sprawozdania finansowego 
za I półrocze 2006 roku wszystkie obligacje serii C o wartości nominalnej 7.700 tys. zł. zostały w miesiącu lipcu 
2006 roku zamienione na akcje serii K. Jednocześnie o tą wartość został podwyższony kapitał Spółki Tras-Intur 
S.A. o wartość nominału obligacji.  

4 W związku z powyższymi ustaleniami, zdaniem Emitenta 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 8 % wg szacunków, 
iż na taki %, na moment emisji obligacji Spółka mogłaby zaciągnąć dług (obligacje bez opcji konwersji, lub kredyt) 
z 3 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 8%   

Rok Przepływy pieniężne Wartosc 0,080 Wartość bieżąca 
od 01.07.2006 do 30.06.2007Odsetki 577500 0,925925926 534 722,22
od 01.07.2007 do 30.06.2008Odsetki 577500 0,85733882 495 113,17

od 01.07.2008 do 30.06.2009Kapitał+odsetki 8277500 0,793832241 6 570 946,38

          

 
Całkowity element 
zobowiązaniowy   7 600 781,77

 Całkowity element kapitałowy   99 218,23
 Całkowite wpływy   7 700 000,00
     
     
     
Przy uwzględnieniu kosztów emisji    

    
Całkowity element 
zobowiązaniowy 

Całkowity element 
kapitałowy Razem 

  Całkowite wpływy ustalone jak wyżej 7 600 781,77 99 218,23 7 700 000,00
  Koszty emisji  -58 486,54 -1 288,55 -59 775,08
 Wpływy netto 7 542 295,23 97 929,69 7 640 224,92
     
     
Wyliczenie wewnętrznej stopy zwrotu    
okres emisji Daty okresów Przepływy okresów     

1od 01.07.2006 do 30.06.2007 7063250(wplywy z emisji minus odsetki minus koszty emisji) 
2od 01.07.2007 do 30.06.2008 -577500(koszty odsetek)  
5od 01.07.2008 do 30.06.2009 -8277500(wykup wraz z kosztami premii) 

 IRR dla szacowanych przepływów 12,42006%  
     
     
     
Ustalenie zobowiązania na 30-06-2006    
    Odsetki przy IRR     

Rok Zobowiązanie na początek okresu 12,42006%
Środki pieniężne 
zapłacone 

Zobowiązanie na koniec 
okresu 

I półrocze 2006 7 542 295,23 0,00  7 542 295,23
I półrocze 2007 7 542 295,23 936 757,53 8 479 052,76
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I półrocze 2008 8 479 052,76 1 053 103,37 9 532 156,12
I półrocze 2009 9 532 156,12 1 183 899,43 10 716 055,55

   0,00 0,00
  0,00 0,00  0,00
     
     
     
     
Według powyższych szacunków zgodnie z MSR 32 na moment wprowadzenia do ksiąg obligacji: 
     
Element kapitałowy 97 929,69      
Element zobowiązaniowy 7 542 295,23     
       
       
Na 30-06-2006  zgodnie z MSR 32 winien być jest roznica  
       
Element kapitałowy 97 929,69 0,00 97 929,69  
Element zobowiązaniowy 7 542 295,23 7 700 000,00 -157 704,77  

Razem pasywa 7 640 224,92 7 700 000,00 -59 775,08  
     
 
 
Str. 22 pkt. 21 - 24 
W uzupełnieniu do danych zawartych w notach 21-24 w pozycji „inne”, ujętych do skonsolidowanego rachunku zysków 
i strat za pierwsze półrocze 2006, Spółka składa następujące wyjaśnienia: 
 
Nota 21, dotycząca pozostałych przychodów operacyjnych - w pozycji „inne” kwota 583 tys. zł. Dotyczy: rozwiązania 
odpisów aktualizacyjnych w wysokości 268 tys. zł. , zwrot kosztów sądowych  60 tys. zł, zwrot szkody majątkowej  60 tys. 
zł, refundacja z urzędu pracy 65 tys. zł,  pozostała kwota w wysokości 130 tys. zł. to inne przychody operacyjne.   
Nota 22, dotycząca pozostałych kosztów operacyjnych - w pozycji „inne” kwota 381 tys. zł. dotyczy: opłat sądowych 
i komorniczych 98 tys. zł, koszty sądowe 45 tys. zł, kary i mandaty 51 tys. zł. zwrot za szkody majątkowe 67 tys. zł, spisanie 
sald należności 21 tys. zł, pozostała część w wysokości 144 tys. zł. to inne koszty operacyjne. 
Nota 23, dotycząca przychodów finansowych - w pozycji „inne” kwota 1.084 tys. zł. dotyczy: 1.079 tys. zł. premia z tytułu 
zamiany obligacji serii A i B na obligacje serii C, pozostała część w wysokości 5 tys. zł. inne koszty operacyjne. 
Nota 24, dotycząca kosztów finansowych - w pozycji „inne” kwota 43 tys. zł. dotyczy: salda różnic kursowych. 
 
Poniżej Spółka podaje uzupełnienie do danych porównywalnych za pierwsze półrocze 2005 roku. 
  
Nota 21, dotycząca pozostałych przychodów operacyjnych - w pozycji „inne” kwota 1.647 tys. zł, dotyczy: przychodów 
z tytułu refakturacji kosztów 1.507 tys. zł, pozostała kwota w wysokości 140 tys. zł. to inne przychody operacyjne.   
Nota 22, dotycząca pozostałych kosztów operacyjnych - w pozycji „inne” kwota 150 tys. zł. dotyczy: poniesionych kosztów 
refakturowania . 
Nota 23, dotycząca przychodów finansowych - w pozycji „inne” kwota 20 tys. zł dotyczy: odsetek anulowanych 
od zobowiązań uprzednio ujętych w kosztach finansowych.  
nota 24 dotycząca kosztów finansowych w pozycji „inne” kwota 212 dotyczy salda różnic kursowych.  
 
 
Str. 23 pkt.26 
Spółka przedstawia rozwinięcie informacji załączonych w Skonsolidowanym Sprawozdaniu Finansowym GK Tras Intur S.A. 
za pierwsze półrocze 2006 dotyczących ujawnienia pasywów w zakresie segmentacji branżowej. 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.  
 
 
Segmentacja branżowa (podstawowa) do skonsolidowanego sprawozdania finansowego według stanu na 30.06.2006 roku w tys. zł.  

Pozycja sprawozdania Stolarka 
PVC 

Stolarka 
Alu 

Stolarka 
drewno 

Opakowania Transport Pozostałe RAZEM 

pasywa segmentu 15 756 456 976 985 3 342  21 515 
nieprzypisane pasywa      16 002 16.002 
pasywa segmentu razem 15 756 456 976 985 3 342 16 002 37 517 
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