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BILANS                                                                                                                            Nota półrocze / 2006 
2005    rok 
poprzedni 

półrocze / 2005 

A k t y w a      

I. Aktywa trwałe   19 236 35 060 44 179
      1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 1 24 36 50
          - wartość firmy     11 11
      2. Rzeczowe aktywa trwałe 2 17 968 21 916 26 964
      3. Należności długoterminowe 3, 8 362 228 164
          3.1. Od jednostek powiązanych        
          3.2. Od pozostałych jednostek   362 228 164
      4. Inwestycje długoterminowe 4 625 12 425 16 155
          4.1. Nieruchomości     15 530
          4.2. Wartości niematerialne i prawne      
          4.3. Długoterminowe aktywa finansowe   625 12 425 625
                a) w jednostkach powiązanych, w tym:   625 12 425 625
                   - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych 

wyceniane metodą praw własności      
                b) w pozostałych jednostkach      
          4.4. Inne inwestycje długoterminowe      
       5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 5 257 455 846
          5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego   223 223 190
          5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe   34 232 656
II. Aktywa obrotowe   16 883 14 321 20 832

      1. Zapasy 6 4 228 3 877 5 290
      2. Należności krótkoterminowe 7, 8 11 601 8 435 14 100
          2.1. Od jednostek powiązanych   61 5 76
          2.2. Od pozostałych jednostek   11 540 8 430 14 024
      3. Inwestycje krótkoterminowe   209 925 273
          3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 9 209 925 273
                 a) w jednostkach powiązanych      
                 b) w pozostałych jednostkach      
                 c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne   209 925 273
          3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe      
      4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 10 845 1 084 1 169
A k t y w a  r a z e m   36 119 49 381 65 011
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P a s y w a        
I. Kapitał własny   2 046 981 11 524
      1. Kapitał zakładowy 12 19 197 19 197 13 597
      2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy                                                                                                                       

(wielkość ujemna) 

     

      3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) 13    

      4. Kapitał zapasowy 14   1 921 707
      5. Kapitał z aktualizacji wyceny 15    
      6. Pozostałe kapitały rezerwowe 16    
      7. Zysk (strata) z lat ubiegłych   -18 216   
      8. Zysk (strata) netto   1 065 -20 137 -2 780
      9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość 
ujemna) 17      
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania   34 073 48 400 53 487
      1. Rezerwy na zobowiązania 18 48 48 48
          1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego      
          1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne   48 48 48
                 a) długoterminowa   48 48 48
                 b) krótkoterminowa      
          1.3. Pozostałe rezerwy   0 0 0
                 a) długoterminowe      
                 b) krótkoterminowe      
      2. Zobowiązania długoterminowe 19 9 064 11 328 14 149
          2.1. Wobec jednostek powiązanych      
          2.2. Wobec pozostałych jednostek   9 064 11 328 14 149
      3. Zobowiązania krótkoterminowe 20 22 467 34 150 36 035
          3.1. Wobec jednostek powiązanych      3
          3.2. Wobec pozostałych jednostek   21 628 33 308 35 180

          3.3. Fundusze specjalne   839 842 852

      4. Rozliczenia międzyokresowe 21 2 494 2 874 3 255
          4.1. Ujemna wartośc firmy        
          4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe   2 494 2 874 3 255
                 a) długoterminowe   1 649 1 705 1 762
                 b) krótkoterminowe   845 1 169 1 493
P a s y w a  r a z e m   36 119 49 381 65 011
  0 0 0

Wartość księgowa   2 046 981 11 524

Liczba akcji   9 598 490 9 598 490 6 798 500

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 22                0,21    0,10                1,70    

Rozwodniona liczba akcji   10 598 490 10 598 490 7 345 154

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 22 0,19 0,09 1,57
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RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT  Nota półrocze 2006 półrocze 2005

I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w 
tym:   26 886 5 341
    - od jednostek powiązanych   60 1 033

      1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 24 26 625 4 327

      2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 25 261 1 014

II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:   23 767 5 342
   - od jednostek powiązanych   59 971

      1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 26 23 586 4 283

      2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów   181 1 059

III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II)   3 119 -1

IV. Koszty sprzedaży 26 1 108 793
V. Koszty ogólnego zarządu 26 1 480 870
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)   531 -1 664
VII. Pozostałe przychody operacyjne 27 575 1 932
       1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych     285

       2. Dotacje       

       3. Inne przychody operacyjne   575 1 647

VIII. Pozostałe koszty operacyjne 28 648 2 603
       1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych   274  

       2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych     2 458

       3. Inne koszty operacyjne   374 145

IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)   458 -2 335
X. Przychody finansowe 29 1 130 572
     1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:     

         - od jednostek powiązanych     

     2. Odsetki, w tym:   51 103

         - od jednostek powiązanych    92

     3. Zysk ze zbycia inwestycji 31  462

     4. Aktualizacja wartości inwestycji     

     5. Inne   1 079 7

XI. Koszty finansowe 30 523 1 046

     1. Odsetki, w tym:   483 858

         - dla jednostek powiązanych     

     2. Strata ze zbycia inwestycji 31   

     3. Aktualizacja wartości inwestycji     

     4. Inne   40 188

XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+X-XI)   1 065 -2 809
XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.)   0 -4
         1. Zyski nadzwyczajne 32   10
         2. Straty nadzwyczajne 33  14
XIV. Zysk (strata) brutto (XII+/-XIII)   1 065 -2 813
XV. Podatek dochodowy 34 0 -33
        a) część bieżąca       
        b) część odroczona     -33
XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 35 - -
XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych 
wycenianych metodą praw własności 36   
XVIII. Zysk (strata) netto (XIV-XV-XVI+/-XVII)   1 065 -2 780
  

Zysk (strata) netto (zanualizowany)   -16 292 -20 155

Średnia ważona liczba akcji zwykłych    9 598 490 6 798 500

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 38 -1,70 -2,96
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ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM    półrocze / 2006 
2005    rok 
poprzedni 

półrocze / 2005 

I. Kapitał  własny na początek okresu (BO) 981 14936 14 935

   a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości      

   b) korekty błędów  podstawowych      

I.a. Kapitał  własny na początek okresu  (BO), po uzgodnieniu 
do danych porównywalnych                 981    14936 14 935

      1. Kapitał zakładowy na początek okresu 19 197 12897 12 897

          1.1. Zmiany kapitału zakładowego 0 6300 700

                 a) zwiększenia (z tytułu) 0 6300 700

                     - emisji akcji (wydania udziałów)  6300 700

                b) zmniejszenia (z tytułu)      

                     - umorzenia akcji (udziałów)      

         1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu 19 197 19197 13 597

      2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek  okresu  0  
          2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec 
okresu 

 
0  

      3. Akcje (udziały) własne na początek okresu  0  

          3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu  0  

       4. Kapitał zapasowy na początek okresu 1 921 20022 20 021

          4.1. Zmiany kapitału zapasowego  -18101  

                 a) zwiększenia (z tytułu) 0 1400  

                     - emisji akcji powyżej wartości nominalnej  1400  

                 b) zmniejszenie (z tytułu) 1 921 19501 19 314

                     - inne  17927 1 388

                     - pokrycia straty okresu ubiegłego 1 921 1574 17 926

           4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu 0 1921 707

       5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu    19 314

            5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu  0  

        6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu      

            6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu      

        7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu  -56  

            7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu      

            7.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po 
uzgodnieniu do danych porównywalnych 

0
    

            7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu  0  

            7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu -20 137 56 56

                   a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości      

                   b) korekty błędów  podstawowych  56  

            7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po 
uzgodnieniu do danych porównywalnych 

 
-17982

56

                   a) zwiększenia (z tytułu) 1 921  -17 982

                       - podział wyniku z poprzedniego okresu 1 921  -17 982

                   b) zmniejszenia (z tytułu)      

                       -pokrycie z zysku 0 -17982  

             7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu -18 216 0 0

             7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu      

         8. Wynik netto 1 065 -20137 -2 780

             a) zysk netto 1 065    

             b) strata netto  20137 2 780

 II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 2 046 981 11 524
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RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH    półrocze 2006 półrocze 2005

A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda 
bezpośrednia 

  

  I. Wpływy   

       1. Sprzedaż   

       2. Inne wpływy z działalności operacyjnej   

  II. Wydatki   

       1. Dostawy i usługi   

       2. Wynagrodzenia netto   

       3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia   

       4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym   

       5. Inne wydatki operacyjne   

  III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II)   

A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda 
pośrednia    
  I. Zysk (strata) netto 1 065 -2 780

  II. Korekty razem -4 718 3 346

       1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw 

własności     

       2. Amortyzacja 806 559

       3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 32  

       4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 434 858

       5. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej 274 -496

       6. Zmiana stanu rezerw  -1 756

       7. Zmiana stanu zapasów -350 2 161

       8. Zmiana stanu należności -3 299 4 558

       9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i  

kredytów -1 803 -98

      10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -819 -934

      11. Inne korekty 7 -1 506

  III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) -3 653 566
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej      
  I. Wpływy  13 781 3 402
       1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów 

trwałych 3 481 1 222

       2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne   1 950

       3. Z aktywów finansowych, w tym:   

           a) w jednostkach powiązanych - -

               - zbycie aktywów finansowych - -

               - dywidendy i udziały w zyskach - -

               - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych   

               - odsetki   

               - inne wpływy z aktywów finansowych   

           b) w pozostałych jednostkach    

               - zbycie aktywów finansowych   

               - dywidendy i udziały w zyskach - -

               - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - -

               - odsetki - -

               - inne wpływy z aktywów finansowych - -

       4. Inne wpływy inwestycyjne 10 300 230

  II. Wydatki 0 16
       1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów 

trwałych  16
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       2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne     

       3. Na aktywa finansowe, w tym: 0 0

           a) w jednostkach powiązanych 0 0

               - nabycie aktywów finansowych   

               -  udzielone pożyczki długoterminowe - -

           b) w pozostałych jednostkach  - -

               - nabycie aktywów finansowych - -

               -  udzielone pożyczki długoterminowe   

       4. Inne wydatki inwestycyjne - -

  III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) 13 781 3 386
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej      
 I. Wpływy  1 659 251
       1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów 

kapitałowych oraz dopłat do kapitału   

       2. Kredyty i pożyczki 1 598  

       3. Emisja dłużnych papierów wartościowych   

       4. Inne wpływy finansowe 61 251

  II. Wydatki  12 501 4 503
       1. Nabycie akcji (udziałów) własnych   

       2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli   

       3. Inne, niż wpłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku   

       4. Spłaty kredytów i pożyczek 12 128 3 246

       5. Wykup dłużnych papierów wartościowych   

       6. Z tytulu innych zobowiązań finansowych 129 362

       7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 90 858

       8. Odsetki 154 37

       9. Inne wydatki finansowe   
  III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)   -10 842 -4 252
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) -714 -300
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -714 -300
    - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych  -  

F. Środki pieniężne na początek okresu 923 573

G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 209 273
    - o ograniczonej możliwości dysponowania -  
 

Środki pieniężne wykazane w rachunku przepływów 
finansowych  

30.06.2006 30.06.2005 

Środki w kasie  31 46 

Środki w banku 178 156 

Inne środki pieniężne  71 

Razem 209 273 
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NOTY DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 

 
1. INFORMACJE OGÓLNE 
 

 
 
1.1 nazwa i siedziba :  TRAS-INTUR Spółka Akcyjna  88-100 Inowrocław ul. Marcinkowskiego 154 .  

 

1.2 Podstawowy przedmiot działalności wg. Europejskiej Klasyfikacji Działalności :  

2523- produkcja wyrobów z tworzyw sztucznych dla budownictwa  

 

1.3 Wskazanie właściwego Sądu :  Sąd Rejonowy w Bydgoszczy Wydział XIII Gospodarczy  

Krajowego Rejestru Sądowego . 

 

1.4 Wskazanie czasu trwania emitenta jeżeli jest oznaczony :  czas trwania działalności Spółki i 

jednostek z grupy jest nie oznaczony. 

 

1.5 Wskazanie okresów , za które prezentowane jest sprawozdanie finansowe i porównywalne dane 

finansowe:  

Sprawozdanie sporządzono za okres 01 stycznia 2006 do 30 czerwca 2006 ,oraz porównywalne 

dane za okres 01 stycznia 2005 do 30 czerwca 2005 r. 

 

1.6 Informacje dotyczące składu osobowego zarządu oraz rady nadzorczej emitenta :  

 

 Skład Zarządu na dzień 30.06.2006 roku: 

 Prezes Zarządu Jan Mazur  

 Członek Zarządu Paweł Puszczyński  

 Członek Zarządu Jacek Gołębiowski   

Członek Zarządu Wiktor Strach 

 

 

Skład Rady Nadzorczej na 30.06.2006 roku  

Jakub Żyto   Przewodniczący Rady Nadzorczej 

Bogdan Ostrowski  Wice Przewodniczący Rady Nadzorczej 

Drop Henryk   Członek Rady Nadzorczej  

Paweł Bala    Członek Rady Nadzorczej  

 

Pan Leszek Skop złożył rezygnacje w uczestnictwie w Radzie Nadzorczej ze skutkiem od dnia 7 

czerwca 2006 roku.  

 

TRAS-INTUR S.A. jest Spółką dominującą grupy Kapitałowej TRAS-INTUR S.A. 

 

1.7 Sprawozdanie finansowe za I półrocze 2006 roku sporządzone zostało w oparciu o przepisy: 

a) Ustawę o Rachunkowości  

b) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków, 

jakim powinien odpowiadać prospekt emisyjny oraz skrót prospektu.  

c) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących 

i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.  

Spółka jako jednostka dominująca sporządza skonsolidowane sprawozdanie finansowe swojej Grupy 

Kapitałowej na dzień i za okres zakończony 30 czerwca 2006 r.  

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało przedstawione w skonsolidowanym raporcie 

półrocznym oraz jest ono udostępnione na stronie www.tras-intur.com.pl. 
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Opis przyjętych zasad ( polityki ) rachunkowości , w tym metod wyceny aktywów i pasywów oraz 

przychodów i kosztów , ustalenia wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania 

finansowego i danych porównywalnych  

 

Wszystkie dane wynikają z ksiąg rachunkowych oraz ewidencji pozabilansowej. Zapisy księgowe 

są prowadzone wg zasady kosztów historycznych. Zapisy księgowe są prowadzone w sposób 

ciągły. Odpowiednie pozycje w bilansie zamknięcia aktywów i pasywów  są ujęte w tej samej 

wysokości w bilansie otwarcia następnego roku obrotowego w księgach rachunkowych i wyniku 

finansowym Grupy, ujęto wszystkie przypadające na okres obrachunkowy  przychody oraz 

wszystkie koszty związane z ich uzyskaniem, niezależnie od terminu ich zapłaty. 

W celu zapewnienia  współmierności przychodów i związanych z nimi kosztów  do aktywów lub 

pasywów danego miesiąca zaliczane są koszty lub przychody, dotyczące przyszłych okresów  oraz 

przypadające na ten miesiąc koszty, które jeszcze nie zostały poniesione. 

Grupa sporządza rachunek zysków i strat w wariancie kalkulacyjnym. Wszystkie kwoty 

przedstawione w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym i innych danych finansowych  w 

niniejszej informacji  są wykazywane w tysiącach złotych o ile nie zaznaczono inaczej. 

Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy.  

 

 

Aktywa i Pasywa wyceniane są z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny przy zastosowaniu 

poniższych zasad 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 o wartości początkowej równej lub niższej niż 3,5 tys  zł są amortyzowane jednorazowo. 

Środki trwałe o wartości powyżej 3,5 tys zł  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 póżn. zmianami) w oparciu o przyjęty plan amortyzacji. Środki 

trwałe o wartości do 3,5 tys. zł amortyzowane są jednorazowo w miesiącu następnym po oddaniu 

do użytkowania. W 2006 roku nie wystąpiły zmiany zasad amortyzacji. 

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

niematerialne i prawne do 3,5 tys zł amortyzowane są jednorazowo w 100% w momencie oddania 

do użytkowania , pozostałe wartości niematerialne i prawne umarzane  są według  stawek 

podatkowych. 

 

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  są 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 
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- 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. 

 

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 wykazywane w 

kwocie wymagającej zapłaty. 

 

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 

 

Środki pieniężne wykazane w bilansie obejmują środki pieniężne w banku i w kasie.  

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 podstawie umowy leasingu finansowego są traktowane jak aktywa Spółki 

lub właściwego podmiotu Grupy i wyceniane w ich watości 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. 

 

Waluty obce 

 

Transakcje przeprowadzane w walucie obcej innej niż polski złoty są księgowane po kursie waluty 

obowiązującym na dzień transakcji. 

Wyrażone w walutach obcych aktywa oraz pasywa pieniężne ujmuje się w księgach rachunkowych 

Na dzień ich nabycia po kursie kupna lub sprzedaży walut stosowanym przez bank, z którego usług 

korzysta jednostka. 

Na dzień bilansowy, aktywa i pasywa wyrażone w walutach obcych są przeliczane według kursu 

średniego NBP obowiązującego na ten dzień. 
 

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. 
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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. 

Wynik finansowy za dany rok obrotowy jest ustalony zgodnie z Ustawą o Rachunkowości  

 

Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego 

 

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. 

 

Kursy zastosowane do przeliczenia wybranych danych finansowych na EURO: 

 

Okres bieżący Okres 

porównywalny 

Wyszczególnienie 

01.01.2006 – 

30.06.2006 

01.01.2005 – 

30.06.2005 
Kurs średni obowiązujący na dany dzień bilansowy – przyjęty do 

przeliczenia poszczególnych pozycji bilansu 

4,0434 4,0401 

Kurs średni obliczony jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących 

na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie przyjęty do obliczenia 

poszczególnych pozycji z rachunku zysków i strat oraz rachunku 

przepływów pieniężnych 

3,9002 4,0805 

 

 

Kapitał zakładowy   

Kapitał zakładowy Tras-Intur S.A. na dzień 30.06.2006 oraz na dzień sporządzenia niniejszego 

raportu wynosi 19.196.980 zł i dzieli się na 9.598.490sztuk akcji o wartości nominalnej 2 zł. każda.  

Struktura kapitału zakładowego na dzień 30.06.2006.  

 

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 
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H na okaziciela - - 350 000 700 000 aport 30.06.05 01.01.2005 

I na okaziciela - - 300.000 3 224 244 gotówka 18.11.05 01.01.2006 

J na okaziciela - - 2.500 000 700 000 gotówka 18.11.05 01.01.2006 

Liczba akcji razem   9 598 490     
Kapitał zakładowy, razem   19 196 980    

Wartość nominalna jednej akcji =2.zł      
 

Struktura kapitału zakładowego na dzień składania sprawozdania tj. 05.09.2006.  

 

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 3 224 244 gotówka 18.11.05 01.01.2006 

J na okaziciela - - 2.500 000 700 000 gotówka 18.11.05 01.01.2006 

K na okaziciela - - 3.080.000 6.160.000 gotówka * 01.01.2006 

Liczba akcji razem   12 678 490     
Kapitał zakładowy, razem   25 356 980    

Wartość nominalna jednej akcji =2.zł      
 

* Akcje serii K obejmowane były poprzez składanie zapisów w ciągu miesiąca lipca 2006 o 

zamianie obligacji serii C na akcje serii K. 

 

Na dzień przekazania raportu półrocznego zgodnie z posiadanymi przez Spółkę informacjami 

następujący akcjonariusze posiadają co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na WZA.  

Głównymi akcjonariuszami Tras Intur S.A. są: 

Akcjonariusz 

Liczba 

posiadanych akcji 

na dzień 

przekazania 

raportu za I 

kwartał 2006 

Liczba akcji 

nabytych do 

terminu 

przekazania 

raportu 

Liczba akcji 

zbytych  do 

terminu 

przekazania 

raportu 

Udział w 

kapitale 

zakładowym 

(%) 

Liczba głosów 
Udział głosów 

 na WZA(%) 

Jan Mazur  670.541   5,29 670.541 5,29 

Marek Grzona  737.620  104.872 4,99 632.748 4,99 

OFE Bankowy  1.200.000  9,46 1.200.000 9,46 

 

 

Zestawienie stanu posiadania akcji lub opcji emitenta przez osoby zarządzające i nadzorujące na 

dzień raportu, oraz wskazanie zmian w strukturze 
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Zarząd 

Imię i Nazwisko 

Liczba posiadanych 

akcji na dzień 

przekazania raportu 

za I kwartał 2006 

Liczba akcji 

nabytych do 

terminu 

przekazania 

raportu 

Liczba akcji 

zbytych  do 

terminu 

przekazania 

raportu 

Udział w 

kapitale 

zakładowym 

(%) 

Liczba głosów 
Udział głosów 

 na WZA(%) 

Jan Mazur  670.541   5,29 670.541 5,29 

Paweł 

Puszczyński 
0 

0 0 
0 0 0 

Jacek 

Gołębiowski 
0 

0 0 
0 0 0 

Wiktor Strach 0 
0 0 

0 0 
0 

 

 

Rada Nadzorcza  

Imię i Nazwisko 

Liczba 

posiadanych 

akcji na dzień 

przekazania 

raportu za IV 

kwartał 2005 

Liczba akcji 

nabytych do 

terminu 

przekazania 

raportu 

Liczba akcji 

zbytych  do 

terminu 

przekazania 

raportu 

Udział w 

kapitale 

zakładowym 

(%) 

Liczba głosów 
Udział głosów 

 na WZA(%) 

Jakub Żyto 0 0 0 0 0 0 

Paweł Bala 0 0 0 0 0 0 

Henryk Drop 0 0 0 0 0 0 

Bogdan Ostrowski 0 0 0 0 0 0 

 

Osoby zarządzające i nadzorujące nie posiadały i nie posiadają opcji Spółki.  

 

1.8.. Zarządzanie ryzykiem finansowym 

Działalność prowadzona przez Tras-Intur SA narażona jest na następujące zagrożenia finansowe : 

- ryzyko rynkowe, w tym ryzyko zmiany kursu walut (przede wszystkim kursu EUR/PLN),  

- - ryzyko kredytowe, 

- ryzyko utraty płynności, 

 

Spółka stara się minimalizować potencjalne niekorzystne wpływy tych ryzyk na wyniki finansowe. 

Ryzykiem zarządza bezpośrednio zarząd spółki analizując na bieżąco skalę tego ryzyka i podejmując 

w tym zakresie stosowne decyzje. 
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a) Ryzyko rynkowe 

- Ryzyko zmiany kursu walut 

Spółka prowadzi działalność międzynarodową polegającą przede wszystkim na eksporcie wyrobów do 

krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego, co naraża ją na ryzyko zmiany kursu walut (w 

szczególności EUR). Ryzyko zmiany kursu walut wynika z dokonywanych transakcji zakupu towarów 

handlowych, za które płatność następuje w terminie późniejszym niż zamówienie.  

 

b) Ryzyko kredytowe 

Spółka z racji swojej działalności jest narażona na ryzyko z tytułu sprzedaży z odroczonym terminem 

płatności. Ryzyko minimalizowane jest poprzez bieżące monitorowanie zaangażowania w 

kredytowaniu odbiorców.  

 

c) Ryzyko utraty płynności 

Spółka zakłada utrzymywanie odpowiedniego poziomu środków płynnych. Spółka stara się zachować 
odpowiednią elastyczność finansowania w ramach posiadanych dostępnych środków finansowych i 

przyznanych linii kredytowych. 

 

 

 

Sprawozdawczość według segmentów działalności 

Tras-Intur S.A. przyjęła za podstawowy podział branżowy na segmenty, zaś podział geograficzny 

jest podziałem uzupełniającym.  

 

Segmentacja branżowa (podstawowa) do  sprawozdania finansowego według stanu na 30.06.2006 roku 

Pozycja sprawozdania 
Stolarka 
PVC 

Stolarka 
Alu 

Stolarka 
drewno Opakowania Transport Pozostałe RAZEM 

przychody segmentu na zewnątrz 10 885,7 1 263,5 1 053,0 2 462,9 10 862,2 358,7 26 886,0 

przychody segmentu wewnątrz 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

razem przychody 10 885,7 1 263,5 1 053,0 2 462,9 10 862,2 358,7 26 886,0 

wynik segmentu 1 042,4 -117,0 -313,7 -223,5 352,0 -209,2 531,0 

aktywa segmentu 14 628,0 1 697,6 140,8 3 322,9 14 591,9 469,5 34 850,7 

nieprzypisane aktywa 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 267,9 1 267,9 

aktywa segmentu razem 14 628,0 1 697,6 140,8 3 322,9 14 591,9 1 737,4 36 118,6 

nakłady inwestycyjne segmentu 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

amortyzacja wg segmentu 204,1 33,2 146,4 46,9 111,2 264,5 806,3 

inne znaczące koszty niepieniężne 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

        

        

Segmentacja geograficzna (uzupełniajaca) do  sprawozdania finansowego według stanu na 30.06.2006 roku  

Pozycja sprawozdania Polska  Niemcy Francja Belgia Inne RAZEM  

przychody segmentu na zewnątrz 12 008,0 14 134,0 446,0 223,0 75,0 26 886,0  

aktywa segmentu 16 130,7 18 987,8 614,0 289,0 97,1 36 118,6  

nakłady inwestycyjne segmentu 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
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Noty do sprawozdania finansowego  

 
1.9.. Wartości niematerialne i prawne   

 
Nota 1       

  

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE półrocze / 2006 
2005    rok 
poprzedni 

półrocze / 2005 

a) koszty zakończonych prac rozwojowych         

b) wartość firmy   11 11 11 

c) nabyte koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, 

w tym: 

  13 25 39 

   - oprogramowanie komputerowe   13 25 39 

d) inne wartości niematerialne i prawne         

e) zaliczki na wartości niematerialne i prawne         

Wartości niematerialne i prawne razem   24 36 50 

 
      

- ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) 

a b c d e 

 nabyte koncesje, patenty, 

licencje i podobne wartości, w 

tym: 

  

koszty 

zakończonyc

h prac 

rozwojowych 

wartość 
firmy 

    - 

oprogramowanie 

komputerowe 

inne wartości 

niematerialne 

i prawne 

zaliczki na 

wartości 

niematerialne 

i prawne 

Wartości 
niematerial
ne              i 

prawne, 
razem 

a) wartość brutto wartości niematerialnych 

i prawnych na początek okresu                           11 125 125     136
b) zwiększenia (z tytułu)   0 0 0 0  0
    - przejęcie spółki zależnej             0
    - zakup             0
c) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0 0 0 0
    - sprzedaż              0
d) wartość brutto wartości niematerialnych 

i prawnych na koniec okresu 0 11 125 125 0 0 136

e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) 

na początek okresu 
    101 101     101

f) amortyzacja za okres (z tytułu) 0 0 0 11 11 0 11
    - amortyzacja              0
    - umorzenie przyp. na sprzedane 

wartości niem i prawne       11 11  11
g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) 

na koniec okresu 0 0 101 112 11 0 112

h) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości 

na początek okresu     101 101     101
 - zmniejszenie     11 11     11
i) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości 

na koniec okresu     112 112     112

j) wartość netto wartości niematerialnych i 

prawnych na koniec okresu 0 11 24 24 -11 0 24
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WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (STRUKTURA 
WŁASNOŚCIOWA) 

półrocze / 2006 
2005    rok 
poprzedni 

półrocze / 2005 

a) własne 24 36 50

b) używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej 

umowy, w tym umowy leasingu, w tym:       

Wartości niematerialne i prawne razem 24 36 50

 

1.10.. Rzeczowe aktywa trwałe  

 

Nota 2 
      

  

RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE półrocze / 2006 
2005    rok 
poprzedni 

półrocze / 2005 

a) środki trwałe, w tym: 17 958 21 906 26 954

    - grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 2 149 2 559 2 616

    - budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 10 335 13 004 13 240

    - urządzenia techniczne i maszyny 3 686 4 166 8 794

    - środki transportu 1 780 1 990 2 097

    - inne środki trwałe 8 187 207

b) środki trwałe w budowie 10 10 10

c) zaliczki na środki trwałe w budowie       

Rzeczowe aktywa trwałe, razem 17 968 21 916 26 964

 
ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) I półrocze 
2006          

  

    - 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  2 616 13 843 8 227 2 597 1 775 29 058
b) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0 0 0
   - przejęcie s-ki zależnej           0
   - zakup           0
c) zmniejszenia (z tytułu) 355 3 144 638 0 1 529 5 666
   - sprzedaż 355 3 144 638 0 1 529 5 666
   -aport           0
   -likwidacja           0
d) wartość brutto środków trwałych na 

koniec okresu 2 261 10 699 7 589 2 597 246 23 392
e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) 

na początek okresu 56 839 4 061 606 1 588 7 150
f) amortyzacja za okres (z tytułu) 56 144 380 211 2 793
    - umorzenie  56 144 380 211 2 793
    - umorzenie dot. Sprzed. śr. trwałych           0
    - umorzenie dot.aportu           0
    - umorzenie dot.likwidacji           0
g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) 

na koniec okresu 112 983 4 441 817 1 590 7 943
h) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na 

początek okresu           0
 - zwiększenie           0
 - zmniejszenie 0 619 538 0 1 352 2 509
i) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na 

koniec okresu 112 364 3 903 817 238 5 434
j) wartość netto środków trwałych na 2 149 10 335 3 686 1 780 8 17 958
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koniec okresu 

 

 

ŚRODKI TRWAŁE BILANSOWE (STRUKTURA 
WŁASNOŚCIOWA) 

półrocze / 2006 
2005    rok 
poprzedni 

półrocze / 2005 

a) własne 17 731 21 435 25 878

b) używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej 

umowy, w tym umowy leasingu, w tym: 237 481 1 086

   - maszyny i urządzenia     644

   - samochody 237 481 442

Środki trwałe bilansowe razem 17 968 21 916 26 964

 

1.11.. Należności długoterminowe  

 

Nota 3 

NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE 

  

półrocze / 2006 
2005    rok 
poprzedni 

półrocze / 2005 

a) należności od jednostek powiązanych, w tym:     0

    - od jednostek zależnych (z tytułu)         

    - od jednostek współzależnych (z tytułu)         

    - od jednostek stowarzyszonych (z tytułu)         

    - od znaczącego inwestora (z tytułu)         

    - od jednostki dominującej (z tytułu)         

b) od pozostałych jednostek (z tytułu)   362 228 164

    - zatrzymane kaucje   362 228 164

Należności długoterminowe netto   362 228 164

c) odpisy aktualizujące wartość należności          

Należności długoterminowe brutto   362 228 164

  
ZMIANA STANU NALEŻNOŚCI 
DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW) półrocze / 2006 

2005    rok 
poprzedni 

półrocze / 2005 

a) stan na początek okresu  228 313 313

    - zatrzymane kaucje 228  313

b) zwiększenia (z tytułu) 157 14 0

    - zatrzymane kaucje 157 14  

c) zmniejszenia (z tytułu) 23 99 149

    - spłata  kaucji 23 99 149

d) stan na koniec okresu 362 228 164

    - zatrzymane kaucje 362 228 164

          

  

NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE 
(STRUKTURA WALUTOWA)  

półrocze / 2006 
2005    rok 
poprzedni 

półrocze / 2005 

a) w walucie polskiej 362 228 164

b) w walutach obcych  (wg walut i po przeliczeniu na 

zł) 

        

b1. jednostka/waluta    .............../................         

      tys. zł          

pozostałe waluty w tys. zł          

Należności długoterminowe, razem 362 228 164

 

1.12.. Inwestycje długoterminowe  
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Nota 4 
       

ZMIANA STANU NIERUCHOMOŚCI (WG GRUP 
RODZAJOWYCH) 

półrocze / 2006 
2005    rok 
poprzedni 

półrocze / 2005 

a) stan na początek okresu    17 242 17 242
   - budynki i budowle     0 17 242
b) zwiększenia (z tytułu)      
   -  budynki przeniesione na inwestycje     17 242  
c) zmniejszenia (z tytułu) 0 17 242 1 712
   - sprzedaż nieruchomości     17 242 1 712
d) stan na koniec okresu 0 0 15 530
   - budynki i budowle   0 0 15 530
    

ZMIANA STANU WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I 
PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)BRUTTO półrocze / 2006 

2005    rok 
poprzedni 

półrocze / 2005 

a) stan na początek okresu  136 280 0

   - oprogramowanie   280  

b) zwiększenia (z tytułu) 0 25 0

   - oprogramowanie   25  

c) zmniejszenia (z tytułu) 0 169 0

   - oprogramowanie   169  

d) stan na koniec okresu 136 136 0

   - oprogramowanie 136 136  

    

DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE 
  

półrocze / 2006 
2005    rok 
poprzedni 

półrocze / 2005 

a) w jednostkach zależnych   625 12 425 625

    - udziały lub akcje   625 12 425 625

Długoterminowe aktywa finansowe, razem   625 12 425 625

 
ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWYCH 
AKTYWÓW FINANSOWYCH (WG GRUP 
RODZAJOWYCH) 

półrocze / 2006 
2005    rok 
poprzedni 

półrocze / 2005 

a) stan na początek okresu  12 425 4 092 4 092 

   - udziały i akcje 12 425 4 092 4 092 

b) zwiększenia (z tytułu) 0 11 800 0 

   - udziały i akcje   11 800   

c) zmniejszenia (z tytułu) 11 800 3 467 3 467 

   - udziały i akcje 11 800 3 467 3 467 

d) stan na koniec okresu 625 12 425 625 

   - udziały i akcje 625 12 425 625 

 

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE 
DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE 
(STRUKTURA WALUTOWA) 

półrocze / 2006 
2005    rok 
poprzedni 

półrocze / 2005 

a) w walucie polskiej 625 12 425 625

Papiery wartościowe, udziały i inne długoterminowe 
aktywa finansowe, razem 

625 12 425 625

 

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE 
DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE 
(WG ZBYWALNOŚCI) 

  

półrocze / 2006 
2005    rok 
poprzedni 

półrocze / 2005 
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. Z nieograniczoną zbywalnością, nienotowane na rynku 

regulowanym (wartość bilansowa) 

  625 12 425 625 

     a) akcje (wartość bilansowa):        

        - korekty aktualizujące wartość (za okres)        

        - wartość na początek okresu        

        - wartość według cen nabycia        

     b) obligacje (wartość bilansowa):        

        - korekty aktualizujące wartość (za okres)        

        - wartość na początek okresu        

        - wartość według cen nabycia        

     c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):   625 12 425 625 

       c1) udziały   625 12 425 625 

        - korekty aktualizujące wartość (za okres)     5 400   

        - wartość na początek okresu     633   

        - wartość według cen nabycia     17 192 625 

Wartość według cen nabycia, razem   625 12 425 625 

Wartość na początek okresu, razem   625 4 092 625 

Korekty aktualizujące wartość (za okres), razem     4 092   

Wartość bilansowa, razem   625 12 425 625 

 

1.13.. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe  

 

Nota 5 

ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU 
ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO 

półrocze / 2006 
2005    rok 
poprzedni 

półrocze / 2005 

1. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na 

początek okresu, w tym: 223 157 157

a) odniesionych na wynik finansowy     157 157

b) odniesionych na kapitał własny         

c) odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy         

2. Zwiększenia      66 33

a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi 

różnicami przejściowymi (z tytułu) 0

  

33

   - naliczone odsetki do wypłaty w następnych okresach 

bilansowych     

66

33

3. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na 

koniec okresu, razem, w tym: 223

223

190
a) odniesionych na wynik finansowy 223 223 190

 

INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE półrocze / 2006 
2005    rok 
poprzedni 

półrocze / 2005 

a) czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:       

        

b) pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym: 34 232 656

     - emisja obligacji - dodatkowa premia przy wykupie 34 232 392

     - emisja obligacji     64

     - wystawki dla dealerów     82

     - rozwój sieci prowizje     109

     - inne     9

Inne rozliczenia międzyokresowe, razem 34 232 656

 

1.14.. Zapasy  
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Nota 6  
    

ZAPASY 
  

półrocze / 2006 
2005    rok 
poprzedni 

półrocze / 2005 

a) materiały   3 279 3 256 3 694

b) półprodukty i produkty w toku   508 156 305

c) produkty gotowe   324 348 908

d) towary   117 117 383

e) zaliczki na dostawy         

Zapasy, razem   4 228 3 877 5 290

 

1.15.. Należności krótkoterminowe  

 

Nota 7 

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE 

  

półrocze / 
2006 

2005    rok 
poprzedni 

półrocze / 
2005 

a) od jednostek powiązanych    60 5 76 

    - z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:   60 5 76 

         - do 12 miesięcy   60 5 76 

         - powyżej 12 miesięcy       

     - inne         

     - dochodzone na drodze sądowej         

b) należności od pozostałych jednostek   11 541 8 430 14 024 

      - z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:   10 766 7 788 12 614 

          - do 12 miesięcy   10 766 7 788 12 318 

          - powyżej 12 miesięcy       296 

      - z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i 

zdrowotnych oraz innych              świadczeń 
309 130 1 221 

      - inne   466 512 189 

      - dochodzone na drodze sądowej         

Należności krótkoterminowe netto, razem    11 601 8 435 14 100 

c) odpisy aktualizujące wartość należności    15 637 15 957 11 946 

Należności krótkoterminowe brutto, razem   27 238 24 392 26 046 

  

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD JEDNOSTEK 
POWIĄZANYCH 

półrocze / 
2006 

2005    rok 
poprzedni 

półrocze / 
2005 

a) z tytułu dostaw i usług, w tym: 60 5 76 

    - od jednostek zależnych   60 5 76 

Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych netto, razem   60 5 76 

d) odpisy aktualizujące wartość należności od jednostek powiązanych   0 0 0 

Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych brutto, 
razem 60 5 76 

  

ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ 
NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWYCH 

półrocze / 
2006 

2005    rok 
poprzedni 

półrocze / 
2005 

Stan na początek okresu   15 957 10 834 10 834 

a) zwiększenia (z tytułu)   6 6 599 2 458 

   -utworzenie rezerw   6 6 599 2 458 

b) zmniejszenia (z tytułu)   326 1 476 1 346 

   -rozwiązanie rezerw   326 1 476 172 
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   -wykorzystanie rezerw       1 174 

Stan odpisów aktualizujących wartość należności 
krótkoterminowych na koniec okresu 15 637 15 957 11 946 

          
NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE  BRUTTO 
(STRUKTURA WALUTOWA) 

  

półrocze / 
2006 

2005    rok 
poprzedni 

półrocze / 
2005 

a) w walucie polskiej   21 447 20 241 25 253 

b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)   5 791 4 151 793 

b1. jednostka/waluta    1000/USD       30 

      tys. zł        91 

b2. jednostka/waluta    1000/EURO   1 416 1 075 165 

      tys. zł    5 791 4 151 702 

pozostałe waluty w tys. zł    0 0 0 

Należności krótkoterminowe, razem   27 238 24 392 26 046 

          
NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG (BRUTTO) - O 
POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE  SPŁATY: półrocze / 

2006 
2005    rok 
poprzedni 

półrocze / 
2005 

a) do 1 miesiąca   7 034 5 579 2 629 

b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy   537    

c) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy         

d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku         

e) powyżej 1 roku         

f) należności przeterminowane   18 892 18 171 16 573 

Należności z tytułu dostaw i usług, razem (brutto)   26 463 23 750 19 202 

g) odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług    15 637 15 957 6 512 

Należności z tytułu dostaw i usług, razem (netto) 10 826 7 793 12 690 
         

          

NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG, 
PRZETERMINOWANE (BRUTTO) -  Z PODZIAŁEM NA 
NALEŻNOŚCI NIE SPŁACONE W OKRESIE: 

półrocze / 
2006 

2005    rok 
poprzedni 

półrocze / 
2005 

a) do 1 miesiąca   1 313 726 1 164 

b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy   279 1 336 2 186 

c) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy   1 662 153 750 

d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku       3 979 

e) powyżej 1 roku   15 637 15 956 5 085 

Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (brutto)    18 891 18 171 13 164 

f) odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług, 

przeterminowane    15 637 15 957 2 898 

Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (netto)  3 254 2 214 10 266 

 

Nota 8         
       

OGÓŁEM NALEŻNOŚCI Brutto Krótkoterminowe Długoterminowe Odpis aktualizacyjny Netto 
Przeterminowane, nie 
objęte rezerwą 

1. Należności z tytułu dostaw 26 825 26 463 362 15 637 11 188 3 254
2. Należności z tutułu podatków 309 309 0 0 309   
3. Pozostałe należności 466 466    466   

4. Należności sądowe 0 0 0  0   

  27 600 27 238 362 15 637 11 963 3 254
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1.16.. Środki pieniężne  

 

Nota 9  

KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE 
  

półrocze / 2006 
2005    rok 
poprzedni 

półrocze / 2005 

 środki pieniężne i inne aktywa pieniężne   209 925 273

        - środki pieniężne w kasie i na rachunkach    209 925 205

        - inne środki pieniężne       68

        - inne aktywa pieniężne         

Krótkoterminowe aktywa finansowe, razem 209 925 273
  

        

ŚRODKI PIENIĘŻNE I INNE AKTYWA PIENIĘŻNE 
(STRUKTURA WALUTOWA) 

półrocze / 2006 
2005    rok 
poprzedni 

półrocze / 2005 

a) w walucie polskiej   89 242 186
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)   120 683 87

b1. jednostka/waluta    1000./USD   5    

      tys. zł    16    

b2. jednostka/waluta    1000./EURO   26 177 21

      tys. zł    104 683 87

pozostałe waluty w tys. zł          

Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne, razem   209 925 273

 

1.17.. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe  

 

Nota 10 

KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE  
  

półrocze / 
2006 

2005    rok 
poprzedni 

półrocze / 
2005 

a) czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:   839 663 708
     - prowizje dealerów   3 3 45

     - wystawki dealerów 164 164 164

     - ubezpieczenia majątkowe 52 121 87

     - inne opłaty roczne 4 4 180

     - emisja obligacji 79 79 30

     - koszty przewozów    45

     - rozwój sieci - prowizje   147 147 77

    - prowizje od kredytów      27

    - f-ry zaliczkowe    145 43

     - pozostałe 390  10

b) pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym:   6 421 461
     - leasing kapitałowy  6 87 113

     - obligacje - dodatkowa premia  334 348

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe, razem   845 1 084 1 169

 

1.18.. Kapitał zapasowy 

 

Nota 14       

KAPITAŁ ZAPASOWY półrocze / 2006 
2005    rok 
poprzedni 

półrocze / 2005 

a) ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej 0 1 921  

b) utworzony ustawowo     707
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c) utworzony zgodnie ze statutem / umową, ponad 

wymaganą ustawowo (minimalną) wartość       

d) z dopłat akcjonariuszy / wspólników       

e) inny (wg rodzaju)       

   -        

Kapitał zapasowy, razem 0 1 921 707

 

1.19.. Rezerwy na zobowiązania 

 

 Nota 18         
ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWEJ REZERWY NA 
ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW) półrocze / 2006 

2005    rok 
poprzedni 

półrocze / 2005 

a) stan na początek okresu  48 56 56

   -naliczony odpis 48 56 56

b) zwiększenia (z tytułu)       

   - odpis za lata ubiegłe       

c) wykorzystanie (z tytułu)       

   -       

d) rozwiązanie (z tytułu) 0 8 8

   - rozwiązanie części odpisu   8 8

e) stan na koniec okresu 48 48 48

   - odpis za lata ubiegłe 48 48 48

 
ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW 
DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW) półrocze / 2006 

2005    rok 
poprzedni 

półrocze / 2005 

a) stan na początek okresu  0 1700 1700

     - rezerwa na restrukturyzację   0 1700

b) zwiększenia (z tytułu)   0  
     - rezerwa na restrukturyzację     1700  
c) wykorzystanie (z tytułu) 0 1700 353
     - rezerwa na restrukturyzację     353
d) rozwiązanie (z tytułu) 0  1347
     - rezerwa na restrukturyzację     1347
e) stan na koniec okresu 0 0 0
     - rezerwa na restrukturyzację   0  0

 

1.20.. Zobowiązania długoterminowe 

 

Nota 19 
    

    

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE 

  
półrocze / 2006 

2005    rok 
poprzedni 

półrocze / 2005 

 wobec pozostałych jednostek  9 064 11 328 14 149

    - kredyty i pożyczki   739 1 388 4145
    - z tytułu emisji dłużnych papierów 

wartościowych 

  8325 9 940 9940

    - inne zobowiązania finansowe, w tym:   0 0 64

   - dywidenda dla akcjonariuszy         

    - umowy leasingu finansowego       64

    - inne (wg rodzaju)         

Zobowiązania długoterminowe, razem 9 064 11 328 14 149

  

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE, O 
POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE 
SPŁATY 

półrocze / 2006 
2005    rok 
poprzedni 

półrocze / 2005 
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a) powyżej 1 roku do 3 lat   9064 11 328 14149
b) powyżej 3 do 5 lat         

c) powyżej 5 lat         

Zobowiązania długoterminowe, razem   9 064 11 328 14 149

  

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE 
(STRUKTURA WALUTOWA)   

półrocze / 2006 
2005    rok 
poprzedni 

półrocze / 2005 

a) w walucie polskiej   9064 11 328 14149

pozostałe waluty w tys. zł          

Zobowiązania długoterminowe, razem   9 064 11 328 14 149

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

2*Obligatariuszom przysługuje prawo zamiany obligacji serii C na akcje serii K. W miesiącu lipcu 

2006 obligatariusze skorzystali z tego prawa i zamienili 770 sztuk obligacji na 3.080.000 szt. akcji 

serii K.  

 

 W bilansie (N 19) wartość obligacji wykazana jest łącznie z dodatkową premią jaka 

przysługiwać będzie obligatariuszom w momencie wykupu obligacji. Premia wyliczona jest w oparciu 

o pkt.1 tj. przy ostatecznym wykupie.  

 

1.21.. Zobowiązania krótkoterminowe  

 

Nota 20 

Dłużne instrumenty 

finansowe wg rodzaju

Wartość 
nominaln

Warunki 

oprocentowania

Termin 

wykupu

Gwarancje/ 

zabezpieczenia

Dodatkowe 

prawa

Rynek 

notowań
Inne

obligacje zwykłe (seria B) 

na okaziciela zamienne na 

akcje serii E 

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

obligacje zwykłe (seria C) 

na okaziciela zamienne na 

akcje serii K 

770 7,50%

30.06.2009

niezabezpieczone

2*

rynek obligacji 
GPW

 ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH
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ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE 

  

półrocze / 2006 
2005    rok 
poprzedni 

półrocze / 2005 

 wobec pozostałych jednostek    21 628 33 308 35 180

     - kredyty i pożyczki, w tym:   4 730 14 610 12 232

        - długoterminowe w okresie spłaty   739 11 308 7 251

     - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych   297 247 241

     - z tytułu dywidend        

     - inne zobowiązania finansowe, w tym:        

     - z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:   12 541 15 170 18 883

        - do 12 miesięcy   12 541 15 170 18 883

        - powyżej 12 miesięcy        

     - zaliczki otrzymane na dostawy       18

     - zobowiązania wekslowe        
     - z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych 

świadczeń   1 846 

1 508 

2 273
     - z tytułu wynagrodzeń   706 584 820
     - inne (wg rodzaju)   1 508 1 189 713
 fundusze specjalne (wg tytułów)   839 842 852

     - fundusz socjalny   839 842 852

Zobowiązania krótkoterminowe, razem   22 467 34 150 36 035

  

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE 
(STRUKTURA WALUTOWA) 

półrocze / 2006 
2005    rok 
poprzedni 

półrocze / 2005 

a) w walucie polskiej   20 148 32 298 34 366

b) w walutach obcych  (wg walut i po przeliczeniu na zł)  2 319 1 852 1 669

b1. jednostka/waluta    1000/euro   628 619 415

      tys. zł    2 319 1 852 1 669

pozostałe waluty w tys. zł          

Zobowiązania krótkoterminowe, razem   22 467 34 150 36 035

 

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK   

Nazwa (firma) 

Siedziba 

Kwota 

kredytu / 

pożyczki wg 

umowy   

Kwota 

kredytu / 

pożyczki 

pozostała do 

spłaty   

Warunki  Termin  

Zabezpiecz

enia 

jednostki   
zł waluta zł waluta 

oprocentowania spłaty   

Grzona Marek Toruń 1400 PLN 1400 PLN WIBOR + marża 
30-09-2006 1* 

Orion Sp. Z o.o. Warszawa 
196 PLN 196 PLN 

WIBOR + marża 
30-09-2006 2* 

PEKAO S.A. Bydgoszcz 3 864 PLN 3 133 PLN WIBOR + marża 30-09-2007 *3 

*1 

Poręczenie Prezesa Zarządu Tras-Intur SA 

*2 

Przewłaszczenie środków trwałych o wartości księgowej wg stanu z 30.04.2006  

lp nazwa środka trwałego 
Producent/ kraj 
pochodzenia 

rok 
produkcji 

księgowa wartość 
netto na 30.04.2006 

1. 
Prasa do łączenia drewna typ JAG 
PH3 JAG Jarocin Polska 1999 117 273,80 
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2. 
Prasa do łączenia drewna typ 
GOMA PF 6000 GOMA Gorzów Wlk. 1995 126 966,26 

3. Strugarka czterostronna DSAA22 JAROMA Jarocin 1994 113 684,05 

4. 
Automatyczna linia do wzdłużnego 
łączenia drewna AJFL-60002A Polska 1999 241 839,81 

5. Frezarka SAM 90/NC+WV Niemcy 1990 147 242,74 
6. Zgrzewarka HOLLINGERMSE Niemcy 1990 146 483,24 

  razem   893 489,90 
 

*3 

Hipoteka na nieruchomości przy ul Marcinkowskiego 154 (KW 23733) do kwoty 3,8 mln zł wraz z 

cesją z polisy ubezpieczeniowej. 

 

1.22.. Rozliczenia międzyokresowe  

 

Nota 21     
    

  

INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE  

  

półrocze / 2006 
2005    rok 
poprzedni 

półrocze / 2005 

a) bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów         

    - długoterminowe (wg tytułów)         

    - krótkoterminowe (wg tytułów)         

b) rozliczenia międzyokresowe przychodów   2 494 2 874 3 255

    - długoterminowe (wg tytułów)   1649 1 705 1762

          - prawo wieczystego użytkowania   1649 1 169 1762

    - krótkoterminowe (wg tytułów)   845  1 493

          - prawo wieczystego użytkowania       113

       - otrzymane od kontrahentów zapłaty 

przyszłych świadczeń 
      334

       - opłaty sądowe       1046

Inne rozliczenia międzyokresowe, razem   2 494 2 874 3 255

 

1.23.. Wyliczenie wartości księgowej na 1 akcję  
 

Nota 22 
    

 

Sposób obliczenia wartości księgowej na 1 akcję w zł i EURO 
    -   wartość księgowa na 1 akcję w zł = kapitał własny (w tys. zł) / ilość akcji (w tys. szt.) 
        2 046 tys. zł / 9 598 tys. szt = 0.21 zł 
    -   wartość księgowa na 1 akcję w EURO = kapitał własny (w tys. EURO) / ilość akcji (w tys. szt.) 
       506 tys. EURO / 9 598 tys. szt = 0,05 EURO 
 
Sposób obliczenia rozwodnionej wartości księgowej na 1 akcję w zł i EURO 
    -   wartość księgowa na 1 akcję w zł = kapitał własny (w tys. zł) / rozwodniona ilość akcji (w tys. szt.) 
        2 046 tys. zł /10 598 tys. szt = 0,19 zł 
    -   wartość księgowa na 1 akcję w EURO = kapitał własny (w tys. EURO) / rozwodniona ilość akcji (w tys. szt.)
       2 046 tys. EURO / 10 598 tys. szt = 0,05 EURO 
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1.24.. Przychody ze sprzedaży  

 

Nota 24       

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW 
(STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNOŚCI) półrocze / 2006 półrocze / 2005                    

Sprzedaż okien PCV, Aluminium   12 062 3 475

okna drewniane   1 053  

     - w tym: od jednostek powiązanych   60 748

Sprzedaż palet   2 454  

transport   10 987  

Pozostała sprzedaż    69 852
Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem 

  

26 625 4 327

 - w tym: od jednostek powiązanych   60 748

  

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW 
(STRUKTURA TERYTORIALNA) półrocze / 2006 półrocze / 2005                    

a) kraj   11 791 4 222

b) eksport   14 834 105

    - w tym: od jednostek powiązanych       

Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem   26 625 4 327

 - w tym: od jednostek powiązanych   60 748

Nota 25 
      

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I 
MATERIAŁÓW (STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE 
DZIAŁALNOŚCI) 

półrocze / 2006 półrocze / 2005                    

Przychody netto ze sprzedaży towarów i 
materiałów, razem   

261 1 014

 - w tym: od jednostek powiązanych   0 285

        

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY 
TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA 
TERYTORIALNA)   

półrocze / 2006 półrocze / 2006 

a) kraj   217 808

    - w tym: od jednostek powiązanych     285

b) eksport   44 206

    - w tym: od jednostek powiązanych       

Przychody netto ze sprzedaży towarów i 
materiałów, razem 

  261 1 014

 - w tym: od jednostek powiązanych   0 285

 

1.24.. Koszty rodzajowe  

 

Nota 26 
KOSZTY WEDŁUG RODZAJU   półrocze / 2006 półrocze / 2005                    
a) amortyzacja   806 559

b)  zużycie materiałów i energii   14 416 3 324

c) usługi obce   7 308 1 060

d) podatki i opłaty   425 211
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e) wynagrodzenia   2 960 1 280

f) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia    666 233

g) pozostałe koszty rodzajowe (z tytułu)   664 358

    - reprezentacja i reklama   24 13

    - podróże służbowe   268 25

    - usługi bankowe   62 62

    - ubezpieczenia majątkowe   129 48

    - inne   181 210

Koszty według rodzaju, razem   27 245 7 025

Zmiana stanu zapasów, produktów i rozliczeń międzyokresowych   -457 2 181

Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki (wielkość 
ujemna) 

  -614 -3 260

Koszty sprzedaży (wielkość ujemna)   -1 108 -793

Koszty ogólnego zarządu (wielkość ujemna)   -1 480 -870

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów   23 586 4 283

 

1.25.. Pozostałe przychody i koszty operacyjne 

 

Nota 27 
INNE PRZYCHODY OPERACYJNE 

  
półrocze / 2006 półrocze / 2005                    

a) rozwiązane rezerwy (z tytułu)   214 1 519

   - rozwiazana rezerwa na należności   214 172

   - rozwiazana rezerwa restrukturyzacyjna     1 347

b) pozostałe, w tym:   361 128

   - opłaty sądowe   31 35

   - sprzedaż wierzytelności     7

   - inne   330 22

  - róznice inwentaryzacyjne     64

Inne przychody operacyjne, razem   575 1 647

Nota 28 
INNE KOSZTY OPERACYJNE 

  
półrocze / 2006 półrocze / 2005                    

a) utworzone rezerwy (z tytułu)   0 0

   - na roszczenia i należności       

  - na zapasy       

b) pozostałe, w tym:   374 145

   - odpisane należności   10 133

   - sprzedaż wierzytelności       

    - opłaty sądowe   31 2

    - odszkodowania i kary   51 10

    - inne   282   

Inne koszty operacyjne, razem   374 145

 

1.26.. Przychody i koszty finansowe 

 

Nota 29 
  

PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK 
  

półrocze / 2006 półrocze / 2005                    

a) z tytułu udzielonych pożyczek   0 92

    - od jednostek powiązanych, w tym:   0 92
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       - od jednostek zależnych    92

b) pozostałe odsetki    51 11

    - od pozostałych jednostek   51 11

Przychody finansowe z tytułu odsetek, razem   51 103

  
INNE PRZYCHODY FINANSOWE 

  
półrocze / 2006 półrocze / 2005                    

a) dodatnie różnice kursowe    0 7

b) rozwiązane rezerwy (z tytułu)       

c) pozostałe, w tym:   1 079 0

   -premia od obligacji   1 079  

Inne przychody finansowe, razem   1 079 7

Nota 30 
KOSZTY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK 

  
półrocze / 2006 półrocze / 2005                    

a) od kredytów i pożyczek   328 507

    - dla innych jednostek   328 507

b) pozostałe odsetki   155 351

    - dla innych jednostek   155 351

Koszty finansowe z tytułu odsetek, razem   483 858

  

INNE KOSZTY FINANSOWE 
  

półrocze / 2006 półrocze / 2005                    

a) ujemne różnice kursowe    0 -2

     - zrealizowane     9

     - niezrealizowane         -11

b) utworzone rezerwy (z tytułu)   0 0

   - odsetki od należności       

c) pozostałe, w tym:   40 190

   -  emisja obligacji  -dodatkowa premia     174

   - inne   40 16

Inne koszty finansowe, razem   40 188

 

1.27.. Zyski i straty nadzwyczajne 

 

Nota 32 
ZYSKI NADZWYCZAJNE 

  
półrocze / 2006 półrocze / 2005                    

a) losowe     10 

b) pozostałe (wg tytułów)       

Zyski nadzwyczajne, razem   0 10 

Nota 33 
STRATY NADZWYCZAJNE 

  
półrocze / 2006 półrocze / 2005                    

a) losowe    14 

b) pozostałe (wg tytułów)      

Straty nadzwyczajne, razem   0 14 

 

 

1.28.. Podatek dochodowy 
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Nota 34 

PODATEK DOCHODOWY BIEŻĄCY 

  

półrocze / 2006 półrocze / 2005                    

1. Zysk (strata) brutto   1 065 -2 813 

2. Różnice pomiędzy zyskiem (stratą) brutto a podstawą opodatkowania 

podatkiem dochodowym (wg tytułów) 5 832 2 813 

 - odsetki za zwłokę uzyskane    223 

 - odsetki za zwłokę zapłacone      

 - wyłączenia z przychodów podatkowych, w tym:   289 59 

                   - naliczone odsetki   2 46 

                   - rozwiązane rezerwy nie zaliczane przy tworzeniu do k.u.p   155 9 

                   - różnice kursowe    4 

                   - naliczone koszty sądowe   4   

                   - kara naliczona      

                   - inne   128   

 - koszty nie stanowiące kosztu uzyskania przychodu, w tym:   6 121 2 972 

                  - utworzone rezerwy nie będące k.u.p    2 101 

                  - Vat od utworzonych rezerw będących k.u.p      

                  - spisane odsetki    133 

                  - utworzone rezerwy na odsetki nie będące k.u.p      

                  - naliczone  odsetki   50   

                  - PFRON i inne opłaty   74 25 
                  - opłaty z tytułu pełnienie funkcji animatora emitenta dla 

domu maklerskiego      

                  - wieczyste użytkowanie gruntów   57 1 

                  - odsetki budżetowe   20 25 

                  - naliczone odsetki od obligacji      

                  - różnice kursowe niezrealizowane   -16   

                  - nie wypłacone wynagrodzenia i Zus    636 

                  - pozostałe tytuły   5 885 51 

                  - koszty poniesione na członków Rady Nadzorczejy      

                  - kary, odszkodowania, darowizny   51   

 - straty podatkowe z lat ubiegłych    323 

3. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym    -5 345 0 

4. Podatek dochodowy według stawki  19 %      

5. Zwiększenia, zaniechania, zwolnienia, odliczenia i obniżki podatku    

6. Podatek dochodowy bieżący ujęty (wykazany) w deklaracji 

podatkowej okresu, w tym:   0 0 

 

PODATEK DOCHODOWY ODROCZONY, WYKAZANY W 
RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT: 

półrocze / 2006 półrocze / 2005                    

 - zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu powstania i odwrócenia się różnic 

przejściowych      -33

Podatek dochodowy odroczony, razem   0 -33

 

Nota 38 

Dodatkowe dane objaśniające sposób obliczenia zysku (straty) na jedną akcję zwykłą oraz rozwodnionego zysku (straty) na 

jedną akcję zwykłą z uwzględnieniem podziału na wszystkie rodzaje akcji zwykłych, które różnią się między sobą prawem 

udziału w zysku netto danego okresu. 

 

a) Wybrane pozycje rachunku zysków i strat za 6 m-cy 2006 przeliczono na EURO wg kursu będącego średnią 
arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez Prezesa NBP z ostatnich dni 6 miesięcy 2006 roku: 

 

        Sposób: 
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        Styczeń       31.01.2006      3,8285 

        Luty            28.02.2006      3,7726 

        Marzec        31.03.2006      3,9357 

        Kwiecień     29.04.2006      3,8740 

        Maj             31.05.2006      3,9472 

        Czerwiec     30.06.2006      4,0434 

 

        Suma                              23,4014 : 6 = 3,9002 PLN (kurs średni za 6 miesięcy 2006 roku) 

 

b) Zysk zanualizowany za ostatnie 12 miesięcy: 

  

Wynik za 2005                          - 20.137 tys PLN 

I półrocze 2005                            -2.780 tys PLN 

Razem II półrocze 2005            - 17.375 tys PLN 

Wynik za 2006                              1.065 tys PLN 

 

Zysk/ Strata za ostatnie 12 m-cy = 1.065 tys +/- 17.357 (zysk za II półrocze 2005) = - 16.292 tys .PLN.  

 

c) Strata na jedną akcję zwykłą w zł  = zysk netto zanualizowany w tys PLN / średnioważona liczba akcji za ostatnie 12 

miesięcy w tys. szt. =   -16.292 tys PLN / 9.598 tys. szt. akcji = - 1,70 PLN/akcję. 
 

 

d) Strata na jedną akcję zwykłą w EURO = Strata na jedną akcję zwykłą w PLN : kurs średni EURO za ostatnie 6 m-cy =   

-1,70 : 3,9002 = -0,44 EURO/akcję. 
 

Nie wypełniono not nr 11,12,13,15,16,17,23,31,35,36,37.  

 

Zarząd spółki Tras-Intur S.A. 

  

Prezes Zarządu Członek Zarządu  

Dyrektor Ekonomiczny 

Członek Zarządu  

Dyrektor Techniczny 

Członek Zarządu 

Jan Mazur Jacek Gołębiowski Wiktor Strach Paweł Puszczyński 

    

 

 

 

 


