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ROCZNE SPRAWOZDANIE ZARZ ĄDU 
Z DZIAŁALNO ŚCI GOSPODARCZEJ  TRAS-INTUR S.A. 

ZA  2006  ROK 
1) Dane podstawowe 
 
 
Spółka TRAS-INTUR S.A. (wcześniej TRAS TYCHY S.A.) została powołana aktem notarialnym nr 
Rep.4169/97 z dnia 28 kwietnia 1997 roku w Kancelarii Notarialnej Marii Kwiecińskiej - Stybel w Krakowie i 
wpisana do rejestru pod numerem H/B 7223 w Sądzie Rejestrowym dla Krakowa Śródmieścia Wydział VI 
Gospodarczy.  
Następnie po zmianie siedziby Spółki w 1998 roku na miasto Tychy, Sądem Rejestrowym został Sąd Rejonowy 
w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy-Rejestrowy, z  numerem w rejestrze H/B 15033. 
Dnia 03.07.2001 Spółka została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 24482 w Sądzie Rejonowym 
w Katowicach Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.  
Wobec zmiany siedziby Spółki ze Skawiny na Inowrocław, w dniu 17 sierpnia 2005 r. Spółka została wpisana 
do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sądowego. 
Aktualnie, siedzibą Spółki jest miasto Inowrocław, ul. Marcinkowskiego 154 . Czas trwania spółki jest 
nieograniczony. 
2 )Przedmiot działalności (zgodnie ze Statutem) 
 
1. Przedmiotem działalności Spółki jest: 

a/ produkcja wyrobów tartacznych, impregnacja drewna (PKD 20.1) 
-produkcja wyrobów tartacznych (PKD 20.10.A) 
-działalność usługowa w zakresie impregnowania drewna (PKD 20.10.B) 
b/ produkcja wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa (PKD 20.30.Z) 

c/ produkcja wyrobów z drewna pozostałych; produkcja wyrobów z korka, słomy i z materiałów uŜywanych do 
wyplatania (PKD 20.5) 

-produkcja pozostałych wyrobów z drewna (PKD 20.51.Z) 
-produkcja wyrobów z korka, słomy i z materiałów uŜywanych do wyplatania (PKD 20.52.Z) 
d/ produkcja wyrobów z tworzyw sztucznych (PKD 25.2) 
-produkcja płyt, arkuszy, rur i kształtek z tworzyw sztucznych (PKD 25.21.Z) 
-produkcja opakowań z tworzyw sztucznych (PKD 25.22.Z) 
-produkcja wyrobów z tworzyw sztucznych dla budownictwa (PKD 25.23.Z) 
-produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych (PKD 25.24.Z) 
e/ produkcja szkła i wyrobów ze szkła (PKD 26.1) 
-produkcja szkła płaskiego (PKD 26.11.Z) 
-produkcja szkła płaskiego obrobionego i wyrobów ze szkła płaskiego (PKD 26.12.Z) 
-produkcja szkła gospodarczego (PKD 26.13.Z) 
-produkcja włókien szklanych (PKD 26.14..Z) 
-produkcja szkła technicznego (PKD 26.15.Z) 
f/ produkcja konstrukcji metalowych i ich części (PKD 28.1) 
-produkcja budynków prefabrykowanych z metalu, z wyjątkiem działalności usługowej (PKD 28.11.A) 
-produkcja konstrukcji metalowych z wyjątkiem działalności usługowej (PKD 28.11.B) 

-działalność usługowa w zakresie instalowania konstrukcji metalowych (PKD 28.11.C) 
-produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej (PKD 28.12.Z) 

g/ produkcja wyrobów noŜowniczych, narzędzi i wyrobów metalowych ogólnego przeznaczenia (PKD 28.6) 
-produkcja wyrobów noŜowniczych (PKD 28.61.Z) 
-produkcja narzędzi (PKD 28.62.Z) 
-produkcja zamków i zawiasów (PKD 28.63.Z) 
h/ sprzedaŜ hurtowa półproduktów i odpadów pochodzenia nierolniczego oraz złomu (PKD 51.5) 
-sprzedaŜ hurtowa drewna (PKD 51.53.A) 
-sprzedaŜ hurtowa materiałów budowlanych i wyposaŜenia sanitarnego (PKD 51.53.B) 

-sprzedaŜ hurtowa artykułów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposaŜenia hydraulicznego i grzejnego 
(PKD 51.54.Z) 
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-sprzedaŜ hurtowa pozostałych półproduktów (PKD 51.56.Z) 
-sprzedaŜ hurtowa odpadów i złomu (PKD 51.57.Z) 
i/ pozostała sprzedaŜ hurtowa (PKD 51.7) 
-pozostała sprzedaŜ hurtowa wyspecjalizowana (PKD 51.70.A) 
-pozostała sprzedaŜ hurtowa nie wyspecjalizowana (PKD 51.70.B) 
j/ handel detaliczny poza siecią sklepową (PKD 52.6) 
-pozostała sprzedaŜ detaliczna poza siecią sklepową (PKD 52.63.Z) 
k/ reklama (PKD 74.40.Z) 
l/ wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych (PKD 45.4) 
-zakładanie stolarki budowlanej (PKD 45.42) 
-malowanie i szklenie (PKD 45.44) 
-wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (PKD 45.45) 
- posadzkarstwo, tapetowanie i oblicowywanie ścian ( PKD 45.43. A ) 
ł/ produkcja opakowań drewnianych (PKD 20.40. Z) 
m/ towarowy transport drogowy (PKD 60.24.) 
n/ magazynowanie i przechowywanie towarów (PKD 63.12.C ) 
o/ działalność pozostałych agencji transportowych (PKD 63.40. C) 
p/ wynajem nieruchomości na własny rachunek (PKD 70.20. Z) 
r/ działalność w zakresie projektowania budowlanego, urbanistycznego, 

technologicznego (PKD 74.20. A) 
s/ ściąganie naleŜności płatniczych, ocena zdolności kredytowej osób i jednostek 
gospodarczych prowadzoną w związku z prowadzeniem działalności 

gospodarczej (PKD 74.84. B) 
-  

 
 

 
 

2) Informacje o podstawowych produktach i usługach 
 

STOLARKA OTWOROWA 

Spółka produkuje następujące rodzaje okien: 
• Okna PCV 

Stolarka okienna PCV jest sprzedawana w kraju i na eksport. Jest wytwarzana w oparciu głównie o profile 
TROCAL.( głównie dla odbiorców z Niemiec) oraz na profilu Aluplast ( dla odbiorców krajowych) Spółka 
od wielu lat eksportuje swoje produkty, głównie na rynek niemiecki, na którym cieszy się bardzo dobrą 
opinią. Prawie 70% sprzedaŜy jest generowane z eksportu. 

• Okna drewniane EURO 68 
Okna produkowane są z drewna sosnowego oraz odmian szlachetnych: mahoniu i dębu. Drewno jest 

klejone trójwarstwowo, aby wyeliminować efekty odkształcania się wyrobów. Okna te sprzedawane są 
praktycznie na terenie całego kraju,. Coraz więcej produktów tego typu trafia na eksport, głównie do 
Niemiec. 

• Okna aluminiowe 
Produkcja okien aluminiowych stanowi jedną z najbardziej dynamicznie rozwijających się części 

działalności Spółki. Aktualnie realizowana jest znaczna ilość zleceń na dostawy stolarki aluminiowej, a w 
2006 r. zamknięty został szereg inwestycji obejmujących konstrukcje elewacji ze szkła i profili 
aluminiowych. 

USŁUGI SERWISOWE I INNE ZWIĄZANE Z PODSTAWOWĄ PRODUKCJĄ 

Jako uzupełnienie swojej działalności Spółka oferuje równieŜ usługi serwisowe. Usługi serwisowe i inne 
związane z podstawową produkcją prowadzone były równieŜ w 2006 r. przez powiązaną kapitałowo zaleŜną 
spółkę Monto Tras  Sp. z o.o. (która prowadzi równieŜ działalność w zakresie produkcji stolarki PCV) i sieć 
autoryzowanych przedstawicieli handlowych. 

TRANSPORT I SPEDYCJA MIĘDZYNARODOWA 

Transport i spedycja międzynarodowa są realizowane za pomocą własnego oraz wynajmowanego sprzętu 
transportowego. Spółka jest obecna na tym rynku juŜ od 1989 r. Dzięki zdobytemu doświadczeniu firma moŜe 
zaoferować organizację transportu samochodowego na terenie całej Polski i Europy. Firma świadczy usługi w 
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oparciu o flotę samochodową składającą się z ponad 70 ciągników siodłowych marki VOLVO i RENAULT 
z uniwersalnymi naczepami oraz jednostek samochodowych mniejszej wielkości. W ramach systemu 
transportowo – spedycyjnego prowadzonego w całej Europie i w zachodniej części Azji pracuje stale około 200 
samochodów cięŜarowych. Firma oferuje współpracę przewoźnikom, spedytorom, eksporterom i importerom 
towarów. 
W dniu 23 stycznia 2007 roku Spółka zawarła umowy na dostawę 12 sztuk ciągników siodłowych marki 
RENAULT PREMIUM 450.18.T oraz 12 sztuk naczep marki SCHMITZ. Dostawa ciągników nastąpi  w 
terminie 14 tygodni od daty podpisania umów oraz wpłat zaliczek, natomiast naczep w terminie 16 tygodni.  
Technologia Euro 5 zapewnia  większą moc silników przy obniŜonym zuŜyciu paliwa o około 5% . Silniki te 
spełniają wszystkie europejskie normy dotyczące emisji spalin. Pozwoli to na bezproblemowy wjazd i 
poruszanie się po krajach o zaostrzonym rygorze emisyjnym spalin, związanym z ochroną środowiska ( 
Szwajcaria , Austria ). Spełnianie powyŜszych wymogów skutkować będzie równieŜ niŜszymi opłatami i 
podatkami na terenie Niemiec ponoszonymi przez Spółkę. Nowe rozwiązania technologiczne wpłyną takŜe na 
bezawaryjność pojazdów , a to z kolei na obniŜenie kosztów ich utrzymania. 
Renault Premium  jest samochodem specjalizującym się w transporcie długodystansowym, zorganizowanym w 
oparciu o nowoczesny system logistyczny dostaw „just in time”. Konstrukcja pojazdu zapewnia większą 
ładowność, niŜ w samochodach konkurencji w standardowej konfiguracji. Sekwencyjna skrzynia biegów 
Optidriver pozwala uzyskać zwiększenie ładowności pojazdu. 
Naczepy Schmitz będące przedmiotem umowy spełniają najwyŜszy standard jakości, zapewniają one 
maksymalną wytrzymałość na obciąŜenia mechaniczne. Oznacza to wysoką ochronę inwestycji oraz znaczną 
redukcję kosztów eksploatacyjnych.  
Wzbogacenie parku samochodów cięŜarowych o 12 nowych zestawów dostawczych pozwoli Spółce 
sukcesywnie zwiększać ilość obsługiwanych klientów na terenie całej Europy. Tras – Intur S.A.  stanie się 
bardziej konkurencyjny w dziedzinie transportowo – spedycyjnej, co pozwoli  równieŜ na pozyskanie nowych 
kontrahentów w kierunku stolarki budowlanej.  
 

PRODUKCJA EUROPALET 

Spółka jest członkiem Stowarzyszenia Polskich Producentów EUROPALET oraz Europejskiego Stowarzyszenia 
Paletowego. Posiada licencje na produkcję palet typu EUR wydane przez PKP i DB, atest EPAL na produkcję 
wsporników palet oraz uprawnienia nadane przez SGS - Control do autokontroli procesu produkcji palet. Palety 
drewniane są produkowane na linii automatycznego zbijania, a posiadane zaplecze techniczne umoŜliwia 
wykonanie kaŜdego ich typu. Znacząca część produkcji Europalet trafia do odbiorców z Francji, Belgii, 
Niemiec, Holandii, Danii, Szwecji, Norwegii, Austrii. 

Udział poszczególnych produktów i usług Spółki w pr zychodach ogółem 
Stolarka PVC Stolarka 

Drewniana 
Transport i 
Spedycja 

Palety Stolarka 
Aluminiowa 

Pozostała 
sprzedaŜ 

Rok 

% tys. zł. % tys. zł. % tys. zł. % tys. Zł. % tys. zł. % tys. zł. 

 2005 52,86 20.452 3,97 1.534 29,95 11.588 4,74 1.833 5,06 1.957 3,42 1.323 
2006 40,12 25.511 4,99 3171 36,65 23.305 8,09 5146 9,63 6126 0,52 332 
 
 

3) Informacje o rynkach zbytu, 

 
Geograficzna struktura przychodów Spółki (tys. zł) 
 31.12.2006 31.12.2005 
Kraj 31.846 20.380 
Eksport 31.745 18.307 
Razem 63.591 38.687 

 

Rynek krajowy 
W Polsce Spółka działa na: 

- rynku budowlanej stolarki otworowej tj. głównie okna z PCV, drewna i z aluminium, 
- rynku transportu drogowego i spedycji, 
- rynku europalet. 
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Na rynku stolarki otworowej Spółka sprzedaje swoje wyroby poprzez powiązaną kapitałowo spółkę Monto Tras 
Sp. z o.o. oraz sieć autoryzowanych przedstawicieli handlowych. Spółka posiada ponad 100 autoryzowanych 
punktów sprzedaŜy zlokalizowanych na terenie prawie całej Polski. Autoryzacja tych punktów zapewnia wysoki 
poziom obsługi handlowej oraz konsultacji technicznych..  
Na rynku usług transportowych Spółka zajmuje ugruntowaną pozycję. Jego zakłady spedycji zlokalizowane we 
Wrocławiu i Inowrocławiu.  
Na rynku europalet Spółka sprzedaje swoje produkty odbiorcom z całego kraju. 

Rynek zagraniczny 
Z uwagi na rosnący udział sprzedaŜy eksportowej głównym rynkiem na którym Spółka sprzedaje swoje wyroby i 
usługi są Niemcy. Ponad 49,92% sprzedaŜy produktów stanowią przychody z eksportu. 
Głównym zagranicznym rynkiem zbytu Spółki jest rynek niemiecki. Spółka eksportuje swoje produkty i usługi 
równieŜ do Francji, Belgii i Czech. 
Tras-Intur S.A. sprzedaje za granicą przede wszystkim okna z PCV. Jednocześnie wzrasta jednak eksport 
europalet. Europalety sprzedawane są głównie w Niemczech, Francji oraz Belgii. 
Geograficzna struktura przychodów eksportowych Spółki (tys. zł) 
 31.12.2006 31.12.2005

Niemcy 26.317 12.806 

pozostałe kraje 5.428 5.501 

Eksport razem 31.745 18.307 
 
Udział Ŝadnego z odbiorców nie przekracza 10% przychodów ze sprzedaŜy ogółem. 
Zaopatrzenie 
Podstawowe surowce do produkcji to: 
- do produkcji okien z PCV oprócz profili PCV- wzmocnienia, uszczelki, szyby, okucia i inne drobne akcesoria 

- do produkcji okien drewnianych - klejonka, lakiery, silikony, kleje, szyby, okucia, okapniki i inne drobne 
akcesoria. 

- do produkcji okien z aluminium - profile aluminiowe, szyby zespolone, uszczelki, okucia i inne akcesoria 

Zamówienia na materiały są składane na podstawie zgłaszanych zapotrzebowań przez Dział Przygotowania 
Produkcji w określonych dniach tygodnia. Poziom zamówień jest ściśle związany ze średnim asortymentowym 
poziomem zapasów. Wielkość utrzymywanego zapasu w obszarze produkcji jest przyjęta jako ilość materiałów 
dla zaspokojenia dwóch dób pracy produkcji w cyklu trzy zmianowym. Wielkość ta jest określana i korygowana 
w cyklu miesięcznym.  
Udział Ŝadnego z dostawców materiałów nie przekracza 10% przychodów ze sprzedaŜy ogółem. 

4) Informacje o zawartych umowach znaczących dla działalności  Spółki 
 
Spółka zawarła następujące znaczące umowy w  2006 r.: 

A. W dniu 30 stycznia 2006 r. Spółka zawarła umowę sprzedaŜy 99,7% udziałów w spółce Centrum 
Biurowe Jasnogórska Sp. z o.o. za łączną sumę 11.800.000 zł. Jedynym celem działalności Centrum 
Biurowe Jasnogórska Sp. z o.o. był wynajem nieruchomości w Tychach przy ul. Cielmickiej 44, która 
pozostawała niezagospodarowana przez Spółkę od czasu likwidacji produkcji profilu ECO 9001 oraz 
sprzedaŜy spółki zaleŜnej System Tychy Sp. z o.o.. Kwota 9.608 tys. zł wpłynęła do Banku BPH S.A. w 
dniu 13 lutego 2006 r. tytułem spłaty kredytu inwestycyjnego udzielonego Spółce w dniu 14 lipca 1998 r. 
Wpłata powyŜszej kwoty oznacza spłatę całości zadłuŜenia Tras - Intur SA wobec Banku BPH SA. 
Pozostała część środków uzyskanych ze sprzedaŜy udziałów w spółce Centrum Biurowe Jasnogórska Sp. 
z o.o. zasiliła kapitał obrotowy Spółki. 

B. W dniu 6 marca 2006 r. Spółka dokonała sprzedaŜy nieruchomości w Skawinie połoŜonej przy ul. 
Krakowskiej 87 za sumę 3,48 mln zł brutto. Wszystkie warunki umowy, a szczególnie nieskorzystanie z 
prawa pierwokupu nieruchomości przez Agencję Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa zostały 
spełnione. Kwota netto uzyskanych środków ze sprzedaŜy nieruchomości w wysokości 2,8 mln zł została 
przeznaczona w dniu 15 marca 2006 r. na całkowitą spłatę kredytu zaciągniętego w Banku BOŚ S.A. w 
dniu 16 marca 2004 r. 

Umowa z dnia 14 lutego 2006 roku pomiędzy DAKU Fensterbau Gmbh a Spółką, dotycząca produkcji i dostawy 
okien  i drzwi z PVC, drewna i aluminium. 

Zgodnie z umową  zobowiązany jest do wykonania  i dostarczenia wyrobów stolarki otworowej z PVC , Drewna 
i Aluminium. 

Umowa zawarta na czas określony do dnia 31 grudnia 2007  roku. 
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Wartość umowy: 3,3 mln Eur . 

Kary umowne, szczególne zobowiązana Stron: umowa nie przewiduje szczególnych kar z wyjątkiem 
wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa. 

c. Porozumienie o współpracy gospodarczej pomiędzy Emitentem a Bau - Management GmbH z siedzibą w 
Berlinie, potwierdzone protokołem negocjacyjnym podpisanym w dniu 15.11.2006 roku. Na podstawie tego 
porozumienia niemiecki kontrahent zobowiązał się zlecać wykonanie przez Emitenta budowlanej stolarki 
okiennej. Porozumienie przewiduje, iŜ Emitent od dnia podpisania porozumienia do końca 2007 roku otrzyma 
zlecenia na łączną kwotę 600 000 Eur. Przedmiotem pierwszego zlecenia, które zostało juŜ przyjęte do realizacji 
jest drewniana stolarka okienna, w ilości 268 sztuk okien, przeznaczona do remontowanego kompleksu 
mieszkaniowego w Berlinie. Wartość zlecenia opiewa na kwotę 311 000 zł, a termin dostarczenia zlecającemu 
wyrobów jest wyznaczony na dzień 15.01.2007 roku. 
 
 (D). Umowa transportowa zawartą z International Paper Kwidzyn S.A. – Załadowca (15 listopada 2006 r.). 
Umowa przewiduje świadczenie usług transportowych przez Emitenta, jako przewoźnika na rzecz Załadowcy do 
końca 2008 roku. Usługi obejmują drogowy transport wyrobów z zakładów produkcyjnych i magazynów 
logistycznych usługobiorcy do lokalizacji jego klientów. Strony określiły wymagania dotyczące sprzętu, którym 
będzie wykonywany transport, a zakres świadczonych usług oraz podział zakresów odpowiedzialności Emitenta 
i Załadowcy jest zgodny ze specyfikacją, stanowiąca załącznik do umowy, która moŜe być modyfikowana po 
wyraŜeniu pisemnej zgody przez obie strony. Umowa będzie obowiązywać do dnia 31 grudnia 2008 roku. 
Głównym przewoŜonym ładunkiem będą wyroby papiernicze: palety, zwoje i bele. Na podstawie 
dotychczasowej współpracy, Zarząd Emitenta oszacował, Ŝe przychody z tytułu świadczonych usług w latach 
2007 i 2008 wyniosą średniorocznie około 3,5 mln zł. 
 
(E) Umowy faktoringu zawarte przez Emitenta z Polfactor Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (30 
listopada 2006 r.). 
Umowa nr 77/2006 dotyczy faktoringu eksportowego z regresem i przewiduje nabywanie przez Polfactor S.A. 
wierzytelności pienięŜnych przysługujących Emitentowi wobec dłuŜników (odbiorców ) do wysokości 1 400 
000 zł. Umowa nr 78/2006 dotyczy faktoringu krajowego z regresem i przewiduje nabywanie wierzytelności do 
wysokości 1 500 000 zł. Polfactor będzie wypłacał zaliczkę na poczet ceny nabycia wierzytelności z terminem 
płatności do 90 dni (faktoring eksportowy), bądź 120 dni (faktoring krajowy) na rzecz dostawcy ,w ciągu dwóch 
dni roboczych od dnia dostarczenia dokumentów potwierdzających istnienie wierzytelności, na rachunek 
Emitenta. 
Umowa dotyczy przyszłych wierzytelności wobec odbiorców Spółki z tytułu dostaw towarów i wykonywanych 
usług tj. wyrobów z PVC i aluminium, okien drewnianych, palet oraz usług transportowych. Ponadto Emitent 
zobowiązał się ponosić odpowiedzialność za wypłacalność odbiorców, czy za szkody poniesione przez Polfactor 
S.A. 
Obydwie umowy zostały zawarte na czas nieokreślony, z moŜliwością ich rozwiązania, za uprzednim 
trzymiesięcznym wypowiedzeniem. Zabezpieczenie umów stanowi weksel in blanco oraz cesja wierzytelności z 
bieŜącego rachunku bankowego. 
(F). Umowa zawarta w dniu 21 grudnia 2006 r. z Mostostal Warszawa S.A. nr 86/164, której przedmiotem są 
roboty budowlane dotyczące zadania inwestycyjnego w zakresie wykonania, dostawy i montaŜu stolarki 
okiennej na budowę osiedla mieszkaniowego OSIEDLE LEŚNE w Warszawie przy ul. Obrońców Tobruku. W 
ramach umowy Emitent wykona 788 sztuk okien drewnianych meranti..Ryczałtowe wynagrodzenie dla Emitenta 
- 1 372 500 zł. 
Termin zakończenia przedmiotu Umowy planowany jest na dzień 31.07.2007 r., z następującym 
harmonogramem: 

- Zakończenie montaŜu okien na budynkach – 16.02.2007 r. 
- Rozpoczęcie montaŜu nawiewników oraz okapników – 20.06.2007 r. 
- Zakończenie montaŜu nawiewników oraz okapników – 31.07.2007 r. 

 
Emitent uzyska ubezpieczenie z tytułu wszelkich ryzyk przedmiotowej budowy zabezpieczające przed 
wszelkimi stratami lub uszkodzeniami mienia oraz efektami robót. 
Emitent zobowiązany jest do złoŜenia w terminie do 14 dni od podpisania umowy bezwarunkowej, 
nieodwołalnej i płatnej na pierwsze Ŝądanie gwarancji bankowej - ubezpieczeniowej terminowego i naleŜytego 
wykonania Umowy  w wysokości 10% Wynagrodzenia Emitenta waŜnej do 30 dnia po przewidywanym 
terminie zakończenia robót objętych umową. 
Mostostal Warszawa S.A. zapłaci Emitentowi karę umowną z tytułu odstąpienia od Umowy z przyczyn 
zawinionych przez Mostostal Warszawa S.A. w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego. Emitent z tytułu 
niewykonania lub nienaleŜytego wykonania umowy zapłaci Mostostalowi Warszawa S.A. kary umowne: 
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za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy – w wysokości 1 % wynagrodzenia   za kaŜdy dzień zwłoki, za 
zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi albo gwarancji – w wysokości 1 % 
wynagrodzenia umownego, z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zawinionych przez Emitenta – w 
wysokości 10 % wynagrodzenia umownego. 
G. W dniu 27 grudnia 2006 roku Emitent nabył 50 obligacji serii B zamiennych na akcje serii E, o wartości 
nominalnej 10.000 zł kaŜda, wyemitowanych przez Emitenta w 2002 r. 
Obligacje będące przedmiotem transakcji były obligacjami zdematerializowanymi, notowanymi na Giełdzie 
Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą TSTOB0807 oraz zarejestrowanymi w KDPW pod 
kodem ISIN: PLTRAST00046. 
Jednostkowa średnia cena nabycia za jedną obligację wynosi 12 900 zł. Transakcja nabycia obligacji własnych 
została przeprowadzona na podstawie art. 25 ust 1 Ustawy z dnia 29 czerwca 1995 roku o Obligacjach celem ich 
umorzenia. 
W związku z powyŜszym Zarząd Tras-Intur S.A. podjął w dniu 27 grudnia 2006 r. uchwałę w sprawie 
umorzenia 50 sztuk obligacji serii B. 
Nabyte i umorzone papiery wartościowe były ostatnimi obligacjami spośród wyemitowanych przez Spółkę w 
2002 roku. 
 

5) Informacje o powiązaniach organizacyjnych lub kapitałowych Spółki 
z innymi podmiotami oraz określenie jego głównych inwestycji 
krajowych i zagranicznych; 

Istotne podmioty zaleŜne Tras – Intur S.A. oraz wielkość udziału Emitenta w spółkach zaleŜnych 

Lp. Nazwa Siedziba Procentowy udział w 
kapitale 

Procentowy udział w głosach 
na Walnym Zgromadzeniu 

Wspólników 

1. Monto Tras Sp. z o.o. Dąbrowa 
Górnicza 

93,28% 93,28% 

 

Ponadto Spółka posiadała w 2006 roku udziały w: 

1. Ekowiknoplast Sp. z o.o. Kijów, Ukraina 50% 50% 
 
W dacie 1 stycznia 2006 r.Spółka posiadała 99,7% udziałów w spółce Centrum Biurowe Jasnogórska Sp. z o.o. z 
siedzibą w Krakowie. Wszystkie udziały ww spółce zostały zbyte na podstawie umowy sprzedaŜy z dnia 30 
stycznia 2006 r. 
Nie występują Ŝadne powiązania organizacyjne lub kapitałowe z podmiotami spoza Grupy Kapitałowej. 
Spółka nie prowadziła inwestycji krajowych lub zagranicznych, w tym inwestycji kapitałowych. 

6) Opis transakcji z podmiotami powiązanymi, 
 
Opis transakcji z podmiotami powiązanymi zamieszczono w dodatkowych notach do sprawozdania 
finansowego. Transakcje powyŜej równowartości 500.000 EUR nie występowały. 

7) Informacje o zaciągniętych kredytach, poŜyczkach i gwarancjach 
 
Informacje o kredytach, poŜyczkach, poręczeniach i gwarancjach szczegółowo przedstawia nota dodatkowa do 
sprawozdania finansowego. 

8) Informacje o udzielonych poŜyczkach, 
 
 
Spółka nie udzielała poŜyczek, poręczeń i gwarancji. 

9)  Emisja papierów wartościowych w okresie objętym raportem  
 
W okresie objętym raportem Spółka wyemitowała :  
- 820 obligacji serii C zamiennych na akcje serii K, w miesiącu czerwcu objętych zostało 770 obligacji. 
Obligacje serii C wydawane były w zamian za wyemitowane w 2002 r. obligacje serii A i B. Emisja nie 
spowodowała wpływów pienięŜnych dla Spółki 
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- 3.280.000 akcji serii K z czego w miesiącu lipcu 2006 r. przydzielone zostało 3.080.000 akcji. Akcje zostały 
wydane w zamian za obligacje serii C zamienne na akcje Spółki. Emisja przeprowadzona została w celu 
konwersji zadłuŜenia długoterminowego - nie spowodowała wpływów pienięŜnych dla Spółki,  
- W dniach 20-27 grudnia 2006 r. przeprowadzono subskrypcję 6.339.245 akcji serii L. Wszystkie akcje 
oferowane zostały objęte. Emisja została rozliczona w styczniu 2007 r. , w związku z czym nie spowodowała 
wpływów pienieŜnych dla Spółki w 2006 r. 

10) Objaśnienie róŜnic pomiędzy wynikami finansowymi 
wykazanymi w raporcie a wcześniej publikowanymi prognozami 
wyników 

 
Spółka nie publikowała prognoz.  

11) Ocena zarządzania zasobami finansowymi, 
 
Zarządzanie zasobami finansowymi 
Działalność prowadzona przez Tras-Intur SA naraŜona jest na następujące zagroŜenia 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 bieŜąco skalę tego ryzyka i podejmując w tym 
zakresie stosowne decyzje. 

a) Ryzyko rynkowe 
- Ryzyko zmiany kursu walut 

Spółka prowadzi działalność międzynarodową polegającą przede wszystkim na eksporcie wyrobów do 
krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego, co naraŜa 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 niŜ zamówienie.  

b) Ryzyko kredytowe 
Spółka z racji swojej działalności jest naraŜona na ryzyko z tytułu sprzedaŜy z odroczonym terminem 
płatności. Ryzyko minimalizowane jest poprzez bieŜące monitorowanie zaangaŜowania 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. 

12) Ocena moŜliwości realizacji zamierzeń inwestycyjnych 
12 września 2006 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Tras – Intur S.A. podjęło uchwałę nr 9 
dotyczącą podwyŜszenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii M z pozbawieniem 
dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji w całości. 
PodwyŜszenie kapitału zakładowego dokona się w drodze subskrypcji prywatnej o kwotę 3.600.000 złotych 
(słownie: trzy miliony sześćset tysięcy złotych), w drodze emisji 1.800.000 (słownie: jeden milion, osiemset 
tysięcy) sztuk akcji serii M. 
Wszystkie akcje nowej emisji są akcjami zwykłymi na okaziciela o wartości nominalnej 2,00 zł (słownie: dwa 
złote) kaŜda i zostaną zaoferowane w trybie subskrypcji prywatnej panu Stanisławowi Markowi Grzonie w 
zamian za 3.000 (słownie: trzy tysiące) udziałów w spółce SYNERGIS Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością z siedzibą w Dobrym Mieście, o wartości nominalnej 100,00 zł (słownie: sto złotych) kaŜdy 
i łącznej wartości nominalnej 300.000,00 zł (słownie: trzysta tysięcy złotych), stanowiących 100,00% (słownie: 
sto procent) kapitału zakładowego i uprawniających do 100,00% (słownie: sto procent) głosów na Zgromadzeniu 
Wspólników. 
Akcje nowej emisji zostaną pokryte w całości wkładem niepienięŜnym przed zarejestrowaniem podwyŜszenia 
kapitału zakładowego. 
Wkład niepienięŜny wyceniony został na kwotę 6.551.080,42 złotych (słownie: sześć milionów, pięćset 
pięćdziesiąt jeden tysięcy osiemdziesiąt złotych i czterdzieści dwa grosze). W zamian za wkład niepienięŜny 
wydane zostanie 1.800.000 (słownie: jeden milion osiemset tysięcy) akcji serii M. 
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Cena emisyjna akcji jednej akcji nowej emisji serii M wynosi 3 złote i 60 groszy (słownie: trzy złote i 
sześćdziesiąt groszy). 

Akcje nowej emisji będą uczestniczyły w dywidendzie począwszy od podziału zysku za rok 2006 tj. od dnia 1 
stycznia 2006 roku. 
Proces związany z inwestycją kapitałową w udziały w Synergis Sp. z o.o. jest kontytuowany w 2007 r. W dniu 7 
lutego 2007 r. Emitent zawarł z Panem Stanisławem Markiem Grzona umowę, której przedmiotem jest nabycie 
przez Emitenta 100% udziałów w spółce Synergis Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w 
Dobrym Mieście, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII 
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000166898, w zamian za wyemitowanie 
1.800.000 akcji serii M o wartości nominalnej 2 zł kaŜda i cenie emisyjnej 3,6 zł za sztukę.  

 
 

13) Ocena czynników i nietypowych zdarzeń mających wpływ na 
wynik z działalności za okres objęty raportem 

 
W wyniku uchwalenia przez WZ Spółki w dniu 7 czerwca 2006 r. uchwały Nr 6 w sprawie emisji obligacji 
zamiennych serii C Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w 
dniu 28 czerwca 2006 r. postanowił o zarejestrowaniu w Krajowym Rejestrze Sądowym w Rejestrze 
Przedsiębiorców warunkowego podwyŜszenia kapitału zakładowego Tras-Intur S.A. Kapitał został podwyŜszony 
warunkowo o 6.560.000 PLN w wyniku emisji akcji serii K w liczbie 3.280.000 sztuk przewidzianych w ramach 
konwersji obligacji zamiennych serii C. 
W ramach oferty przeprowadzonej w miesiacu czerwcu 2006 r. objętych zostało 770 obligacji serii C. Cena 
emisyjna obligacji C została uregulowana w drodze potrącenia wierzyterzytelności wynikającej z ceny emisyjnej 
obligacji serii A i B. Obligacje serii A i B zostały przeniesione na rachunek Spółki i w efekcie umorzone. 
Warunki emisji obligacji serii C w przeciwieństwie do obligacji serii A i B nie przewidują premii w wysokości 
7,5% wartości nominalnej obligacji płatnej przy ich wykupie, w wyniku czego osiągnięto dodatni wynik 
finansowy w wysokości 873 tys. PLN.  

W miesiącu grudniu 2006 w związku z przewidywanymi dodatnimi wynikami finansowymi w 2007 roku 
oraz ponoszeniem w ostatnich trzech latach znacznych strat podatkowych zarząd Tras-Intur S.A. podjął 
uchwałę o utworzeniu rezerwy na aktywa podatkowe w wysokości 818.900 zł, odpisywane w ciągu 
najbliŜszych dwóch lat. Wysokość odpisu w wysokości 818.900 zł wpłynęła na poprawę wyniku 
finansowego netto za 2006 rok w tej wysokości.  

14) Omówienie podstawowych wielkości ekonomiczno-finansowych, 
ujawnionych w sprawozdaniu finansowym Spółki za 2006 rok  

 

Jednostkowe wyniki Spółki 
Wyszczególnienie (w tys. Zł) 2006 r. 2005 r. 

A. Przychody netto ze sprzedaŜy produktów 

towarów i materiałów w tym: 63.591 38.687 

B. Koszty sprzedanych produktów , 
towrów i materiałów,  w tym: 

57.129 37.494 

C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaŜy 6.462 1.193 

D. Koszty sprzedaŜy 2.706 2.196 

E. Koszty ogólnego zarządu 3.109 2.919 

F. Zysk (strata) na sprzedaŜy 647 -3.922 

G. Pozostałe przychody operacyjne 1.831 2.388 

H. Pozostałe koszty operacyjne 1.313 11.582 

I. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 
(EBIT)  

518 -9.194 
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J. EBITDA (wynik operacyjny + 
amortyzacja) 

1.793 -7.582 

K. Zysk (strata) z działalności 
gospodarczej 1.165 -13.116 

I. Zysk (strata) brutto 811 -20.649 

M. Zysk (strata) netto 1.551 -20.138 

 
 
Wyniki finansowe  za 2006 r. odzwierciedlają pierwsze efekty podjętych działań restrukturyzacyjnych 
związanych z połączeniem spółek Tras Tychy S.A. oraz Intur - Kfs Sp. z o.o. oraz z przeniesieniem produkcji 
okien do Inowrocławia. Spółka  zanotowała w 2006 r. dodatnie wyniki finansowe i to na wszystkich poziomach 
sprzedaŜy.  

ANALIZA RENTOWNOŚCI 
Ocenę rentowności Spółki w oparciu o podstawowe wskaźniki rentowności przedstawia poniŜsza tabela: 

Jednostkowe wska źniki rentowno ści 

Wyszczególnienie  j.m. 
 2006 r.  2005 r. 

Rentowność sprzedaŜy brutto  % 10,16 3,08 

Rentowność EBITDA % 2,82 -19,60 

Rentowność brutto % 0,01 -53,37 

Rentowność netto  % 2,33 -47,78 

Rentowność aktywów ogółem ROA  % 3,61 -40,77 

Rentowność kapitału własnego ROE  % 16,66 -2052,7 
 
Wszystkie wskaźniki rentowności sprzedaŜy za 2006 r., z uwagi na zanotowanie dodatnich wyników, kształtują 
się dodatnio, po notowaniu ujemnych rentowności w 2005 r. spowodowanych prowadzeniem procesu 
restrukturyzacji spółki.. 
Nietypowe czynniki mające wpływ na działalność  i wyniki  Spółki  zostaly szczegółowo przedstawione w pkt. 
13. 
W perspektywie bieŜącego roku obrotowego przewiduje się dalszy wzrost obrotów Spółki, szczególnie w 
zakresie przychodów z produkcji okien i fasad aluminiowych, poprawę prezentowanych wyŜej wskaźników, w 
związku z kontynuowanym procesem optymalizacji prowadzonej działalności produkcyjnej i ograniczania 
zbędnych kosztów. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

15)  Opis istotnych czynników ryzyka i zagroŜeń 

 CZYNNIKI RYZYKA ZWIAZANE Z DZIAŁALNO ŚCIĄ SPÓŁKI 

 
• SEZONOWOŚĆ SPRZEDAśY 

SprzedaŜ Spółki podlegała dotychczas sezonowym wahaniom, typowym dla branŜy budowlanej. Pierwsze 
półrocze przynosiło mniejsze przychody. Zwiększona sprzedaŜ miała miejsce w czwartym kwartale roku. 
Istniejąca w danej branŜy sezonowość sprzedaŜy była zawsze czynnikiem zwiększającym ryzyko utraty 
płynności finansowej oraz powodowała zwiększenie niepewności co do realnych prognoz finansowych na dany 
rok. W związku z uchyleniem prawa do ulgi remontowo budowlanej z końcem 2005 r., moŜna się spodziewać 
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zmian struktury sezonowości sprzedaŜy Spółki. Dotychczas obserwowana zwiększona liczbą zakupów 
produktów stolarki budowlanej w ostatnim miesiącu roku, w duŜym stopniu wynikała z moŜliwości skorzystania 
z odliczeń podatkowych poniesionych kosztów na cele remontowo budowlane, co niejednokrotnie było 
odkładane na ostatnie dni roku. W wyniku zmian prawno-podatkowych, moŜna się spodziewać zakupów 
czynionych w zaleŜności od pojawiających się potrzeb remontowo budowlanych, niezaleŜnie od pory roku. 

• KONKURENCJA 
Obecnie w Polsce występuje duŜa, choć mocno rozproszona konkurencja na rynku stolarki budowlanej. Do 
głównych konkurentów Spółki na rynku zalicza się następujące podmioty: DRUTEX S.A. Bytów (Producent 
okien , drzwi, fasad z PVC, aluminium i drewna), P.P.U.H. ALWA sp. z o.o. Joint Ventures, Sławno (Produkcja 
i montaŜ stolarki z PCV i drewna, usługi transportowe.), POL-SKONE Sp. z o.o. Lublin (Produkcja drzwi i 
okien drewnianych), Sokółka Okna i Drzwi S.A. Sokółka. Liczne jest grono mniejszych producentów, w tym 
trudna do określenia liczba drobnych warsztatów stolarskich, specjalizujących się w wykonywaniu stolarki 
drewnianej działających na pograniczu szarej strefy. Najdrobniejsi producenci są stopniowo wypierani z rynku 
przez większe podmioty, gdyŜ produkcja w warsztatach rzemieślniczych charakteryzuje się z reguły niŜszą 
wydajnością i trudnościami z zachowaniem odpowiednich standardów jakościowych. Wpływ na ograniczenie 
produkcji w szarej strefie wywierają regulacje prawne uprawniające do ulg, odliczeń lub refundacji zapłaconego 
podatku, z których moŜna skorzystać po przedstawieniu właściwych faktur. Producenci działający w szarej 
strefie, z uwagi na nie zarejestrowaną działalność, są pozbawieni prawa wystawiania przedmiotowych 
rachunków. 
 

• RYZYKO WALUTOWE 
Spółka prowadzi sprzedaŜ eksportową rozliczaną zarówno w walucie euro, jak i w dolarze. W wyniku wahań 
kursu złotego na rynku walutowym zyski Spółki podlegają korekcie kursowej w części przychodów z eksportu. 
Poprawiający się stan polskiej gospodarki oraz koniunktura gospodarcza mogą prowadzić do okresowego 
umacniania się złotego, co ma bezpośrednie przełoŜenie na zmniejszanie się zysków Tras-Intur S.A. Aby 
zapobiec scenariuszom ponoszenia strat spowodowanych krótkookresowymi wahaniami kursów walut Spółka 
podejmie współpracę z wyspecjalizowaną instytucją na rynku kapitałowym w celu uruchomienia instrumentów 
zabezpieczających ryzyko walutowe, głównie poprzez transakcje forward, co moŜe ją uniezaleŜnić do pewnego 
stopnia od wahań kursów walutowych. 
 

15.2 CZYNNIKI RYZYKA ZWIAZANE Z OTOCZENIEM, W JAKIM SPÓŁ KA 
PROWADZI DZIAŁALNO ŚĆ 

 

• STAN SEKTORA BUDOWLANO - MONTAśOWEGO 
Koniunktura na rynku budowlano-montaŜowym kształtuje się wprost proporcjonalnie do wzrostu gospodarczego 
w Polsce. Na koniunkturę na rynku budowlano – montaŜowym mają przede wszystkim wpływ takie czynniki jak 
cena pieniądza wyraŜona wielkością stopy procentowej, dostępność ludności do linii kredytowych oferowanych 
przez sektor bankowy oraz sprzyjające korzystne rozwiązania prawne, umoŜliwiające podejmowanie kolejnych 
inwestycji. O ile w obszarze kosztów oraz dostępności kredytów moŜna dostrzec znaczącą poprawę w 
poprzednich dwóch latach, o tyle moŜliwość podejmowania inwestycji budowlanych wciąŜ napotyka na 
ograniczenia ze strony formalno-prawnej. Spółka dostrzega potencjalne zagroŜenie ze strony długotrwałych 
procedur administracyjno – budowlanych, od których uzaleŜnione jest rozpoczęcie nowych budów. Spółka 
zwraca uwagę, Ŝe tylko niewielka część obszarów kraju posiada plany zagospodarowania przestrzennego, 
których istnienie jest istotnym czynnikiem umoŜliwiającym rozpoczęcie realizacji inwestycji. 

• ŚCIĄGALNOŚĆ NALEśNOŚCI 
Charakterystyczny dla sektora budowlanego w Polsce jest fakt, Ŝe podmioty na nim działające spotykają się z 
dłuŜszym niŜ średnio okresem oczekiwania na spływ naleŜności. Czynnik ten ma charakter zewnętrzny i jest 
zaleŜny od stanu gospodarki. Jest to element często determinujący działalność firm, co zwłaszcza dotyczy 
małych firm produkcyjno-usługowych i w najgorszym przypadku prowadzi do bankructwa. Dla Spółki ryzyko 
opóźnionej ściągalności naleŜności jest nieco obniŜone z uwagi na fakt, Ŝe wśród klientów Spółki pewien udział 
posiadają klienci indywidualni dla których nie stosuje się odroczonych terminów płatności. 

• SYSTEM PRAWNO-PODATKOWY 
W Polsce następują częste zmiany przepisów prawa regulujących opodatkowanie działalności gospodarczej. 
Istnieje ryzyko zmiany obecnych przepisów podatkowych w taki sposób, Ŝe nowe regulacje mogą się okazać 
mniej korzystne dla Spółki lub jego klientów, co w konsekwencji moŜe przełoŜyć się w sposób bezpośredni lub 
pośredni na pogorszenie warunków funkcjonowania Spółki i Grupy Kapitałowej.  
. 



Jednostkowe sprawozdanie zarządu z działalności gospodarczej Spółki TRAS-INTUR S.A. za 2006 r. 
Dane prezentowane są w tys. zł chyba, Ŝe wskazano inaczej 

Informacje dodatkowe i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego 11 

• STAN GOSPODARKI POLSKIEJ  
Na kondycję całego sektora, a zatem równieŜ na sytuację Spółki wpływać będzie ogólny stan polskiej 
gospodarki. W finansowaniu budownictwa niezmiernie istotne są warunki kredytowe. Wysokość 
oprocentowania kredytów dla budownictwa zaleŜy od polityki państwa (preferencyjne kredyty), ale równieŜ od 
poziomu stóp procentowych. 
Nie moŜna równieŜ wykluczyć ryzyka spowolnienia wzrostu gospodarczego oraz pogorszenia się stanu dobrej 
koniunktury w gospodarce polskiej. Wystąpienie takich zmian miałoby negatywny wpływ na tempa wzrostu 
produkcji budowlanej, która po wielu latach zapaści powoli się odradza. Osłabienie tempa wzrostu 
gospodarczego mogłoby równieŜ zmniejszyć popyt na produkty i usługi oferowane przez Spółkę, a przez to 
osiągany przez niego wyniki na sprzedaŜy.  

 
 
 

16) Charakterystyka zewnętrznych i wewnętrznych czynników 
istotnych dla rozwoju przedsiębiorstwa.  

16.1 Czynniki zewnętrzne 
 
Za najistotniejsze czynniki zewnętrzne mające wpływ na perspektywy i rozwój Spółki uwaŜa się trendy i koniunkturę w 
sektorze budowlano-montaŜowym. 
Wzrost zamówień dla sektora budowlano-montaŜowego, a w szczególności dla branŜy stolarki budowlanej jest zaleŜny od 
sytuacji, jaka kształtuje się na rynku mieszkaniowym. Dane dotyczące sprzedaŜy mieszkań oraz liczba wydanych nowych 
pozwoleń na ich budowę pozwalają ocenić i prognozować rozwój sektora budownictwa.  
W okresie od stycznia do lipca 2006 r. ilość mieszkań, które oddano do uŜytkowania wynosiła 57.855 w tym najwięcej 
mieszkań indywidualnych: 30.143 mieszkania oraz przeznaczonych na sprzedaŜ lub wynajem: 18.298. Ankietowani przez 
GUS przedsiębiorcy z sektora budowlanego oczekują wzrostu zamówień, wzrostu produkcji oraz poprawy sytuacji 
finansowej.  
Produkcja budowlano – montaŜowa zrealizowana w pierwszym półroczu 2006 r. była wyŜsza niŜ w analogicznym okresie w 
2005 r. a dane z sektora produkcji budowlano – montaŜowej potwierdzają wzrostowy długoterminowy trend. W krótkich 
okresach czasu występuje zmienność produkcji budowlano-montaŜowej, co jest efektem występowania sezonowości w tym 
sektora gospodarki. Obserwując dane trendu rozwoju moŜna zauwaŜyć stopniowy wzrost produkcji, który nie jest w tym 
przypadku sezonowy lecz koniunkturalny i jest efektem poprawy ogólnej sytuacji gospodarczej w kraju..  
2005 r. był kolejnym dobrym rokiem dla branŜy okienno - drzwiowej. W tym okresie wyprodukowano ponad 8 mln 
jednostek okiennych. Około 80 proc. krajowej sprzedaŜy stolarki pochłonął rynek remontów, natomiast pozostałe 20 proc. 
produkcji sprzedanej wykorzystano w nowym budownictwie. Głównym powodem wzrostu sprzedaŜy stolarki w 2005 r. był 
kończący się okres funkcjonowania ulgi remontowo-budowlanej. Wg prognoz Związku Polskie Okna i Drzwi 2006 r. 
zapowiada się nie gorzej niŜ ubiegły. Producenci przewidują ponad 20 % wzrost produkcji, która w duŜej części będzie 
kierowana na eksport. Współpraca z odbiorcami zagranicznymi pozytywnie wpływa na jakość wytwarzanych produktów, 
gdyŜ płynące z niej korzyści przekładają się na długoterminowe zlecenia i kontrakty. W związku z tym wzrasta równieŜ 
jakość produkcji, jak równieŜ usług związanych ze sprzedaŜą okien na rynku krajowym. Producenci coraz częściej dbają o 
poziom usług takich jak: kompetentne doradztwo, umiejętność zaprojektowania wyrobu nietypowego, czytelna i sprawna 
obsługa zapytań ofertowych, moŜliwość zapewnienia dodatkowych elementów jak parapety, rolety itp. 
16.2 Czynniki wewnętrzne. 
Do naistotniejszych czynników wewnętrznych mających wpływ na perspektywy i rozwój Spółki uwaŜa się: 
- utrzymanie tempa wzrostu produkcji, w szczególności w zakresie realizacji zamówień eksportowych 
- pozyskanie kolejnych odbiorców na terenie Europy Zachodniej związanych długoterminowymi umowami na 
dostawy stolarki budowlanej 
- rozwój agresywnej polityki w zakresie pozyskiwania kontraktów na realizacje stolarki aluminiowej i fasad 
aluminiowych na potrzeby znacznych inwestycji budowlanych 
- kontynuacja racjonalizacji kosztów ponoszonych przez Spółkę 
- odbudowa, ograniczonej w okresie restrukturyzacji, sieci dealerów stolarki budowlanej na terenie całego kraju. 
 

17) Zmiany w podstawowych zasadach zarządzania przedsiębiorstwem 
Spółki i jego grupą kapitałową; 

 
W  2006 r. nie miały miejsca zmiany podstawowych zasad zarządzania Spółką i Grupą Kapitałową. 
Uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy nr 6 z dnia 27 kwietnia 2006 r. dokonano zmiany w brzmieniu 
statutu powodującej zmiany w reprezentacji Spółki.  
§ 23 Statutu:  
„ Do reprezentowania Spółki, składania w jej imieniu oświadczeń o charakterze majątkowym, podpisywania 
dokumentów, umów itp. upowaŜnieni są: 
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a/ Prezes Zarządu- samodzielnie ,albo b/ dwóch członków Zarządu łącznie ,albo c/ jeden członek zarządu łącznie 
z prokurentem , albo d/ jeden członek zarządu łącznie z pełnomocnikiem działającym w granicach umocowania 
.” 
 
 

18) Zmiany w składzie osób zarządzających i nadzorujących Spółki 
w ciągu ostatniego roku obrotowego, zasady dotyczące powoływania i 
odwoływania osób zarządzających oraz uprawnienia osób 
zarządzających, w szczególności prawo do podjęcia decyzji o emisji lub 
wykupie akcji; 

 
W  2006 miały miejsce następujące zmiany w Zarządzie i Radzie Nadzorczej TRAS-INTUR  S.A. 
 
Skład Zarządu: 
Prezes Zarządu Jan Mazur 
Członek Zarządu Paweł Puszczyński 
Członek Zarządu Jacek Gołębiowski 
Od 6 kwietnia 2006 – Członek Zarządu Wiktor Strach 
 
Skład Rady Nadzorczej: 
Przewodniczący Rady Nadzorczej - Jakub śyto 
Członek Rady Nadzorczej Henryk Drob 
Do dnia 13 września 2006 – Członek Rady Nadzorczej Bogdan Ostrowski 
Do dnia 14 sierpnia 2006 r. - Członek Rady Nadzorczej Paweł Bala 
Do dnia 7 czerwca 2006 r. – Członek Rady Nadzorczej Leszek Skop 
Od dnia 28 sierpnia 2006 r. – Członek Rady Nadzorczej Edward Szczytowski 
Od dnia 28 sierpnia 2006 r. – Członek Rady Nadzorczej Anna Bera 
Od dnia 28 sierpnia 2006 r. – Członek Rady Nadzorczej Tadeusz Wareluk 
Od dnia 12 września 2006 r. – Członek Rady Nadzorczej Jarosław Bauc 
Zasady dotyczące powoływania i odwoływania osób zarządzających oraz uprawnienia osób zarządzających 
określa Statut Spółki oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa. Prawo do podjęcia decyzji o emisji lub 
wykupie akcji przysługuje Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki. 

 
19)  Umowy zawarte między Spółką a osobami zarządzającymi, 
przewidujące rekompensatę w przypadku ich rezygnacji lub zwolnienia 
z zajmowanego stanowiska bez waŜnej przyczyny lub gdy ich odwołanie 
lub zwolnienie następuje z powodu połączenia Spółki przez przejęcie; 

 
Umowy wyŜej opisane nie występują w Spółce. 
 

20) Wartość wynagrodzeń, nagród lub korzyści dla osób zarządzających 
i nadzorujących w spółce 
 
Wysokość wynagrodzeń dla osób zarządzających wypłaconych lub naleŜnych w TRAS- INTUR S.A. 
w2006 r.: 

Wynagrodzenie brutto Członków Zarządu w  2006 r. (zł) 

Imi ę nazwisko Wynagrodzenie  Wartość innych świadczeń 
Jan Mazur 160.370,88 - 
Paweł Puszczyński 130.706,52 - 
Jacek Gołębiowski  132.000,- - 
Wiktor Strach  94.105,26 - 

 
Pan Wiktor Strach powołany został w skład Zarządu Spółki w dniu 6 kwietnia 2006 r. 
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Członkowie Zarządu Spółki nie pobierali wynagrodzeń z tytułu zasiadania w radach nadzorczych spółek 
zaleŜnych. 

Wynagrodzenie brutto prokurenta Spółki w  2006 r. (zł) 

Imi ę nazwisko Wynagrodzenie  Wartość innych świadczeń 

Małgorzata Lewandowska 19.200,- - 

 

Wynagrodzenie brutto osób nadzorujących w 2006 r. (zł) 

Imi ę nazwisko Wynagrodzenie  Wartość innych świadczeń 

Jakub śyto  26.000,- 

- 
Bogdan Ostrowski (do 13.09.2006 r.) 15.500,- 

- 
Paweł Bala (do 14.08.2006 r.) 8.000,- 

- 
Henryk Drob 12.500,- 

- 
Leszek Skop (do 07.06.2006 r.) 
 

8.000,- 

- 
Edward Szczytowski (od 28.08.2006 r.) 3.000,- 

- 
Anna Bera (od 28.08.2006 r.) 3.000,- 

- 
Tadeusz Wareluk (od 28.08.2006 r.) 3.000,- 

- 
Jarosław Bauc (od 12.09.2006 r.) 3.000,- 

- 
 
 
 
 
 
 
W 2006 r. Członkom Zarządu, Członkom Rady Nadzorczej oraz Prokurentowi nie przyznano Ŝadnych świadczeń 
w naturze gdyŜ nie świadczyli oni Ŝadnych usług na rzecz Spółki lub jej podmiotów zaleŜnych. 

21) Łączna liczba i wartość nominalna akcji w posiadaniu osób 
zarządzających i nadzorujących 
 

 
Według informacji dostępnych Spółce na dzień 31 grudnia  2006 r. spośród osób zarządzających i nadzorujących 
jedyną osobą posiadającą akcje był  Prezes Zarządu - p. Jan Mazur, w ilości 570.541 szt. , o wartości nominalnej 
2 zł kaŜda - wartość akcji ogółem, w wartości nominalnej 1.141.082 zł. 
W wyniku oferty akcji serii L przeprowadzonej w dniach 20-27 grudnia 2006 Prezesowi Zarządu p. Janowi 
Mazur przydzielone zostało  335.271 akcji, których wartość nominalna wynosi 670.542 zł. Rejestracja akcji serii 
L w Krajowym Rejestrze Sądowym nastąpiła postanowieniem Sądu z dnia 1 marca 2007 r.. 
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Pozostałe osoby zarządzające i nadzorujące nie posiadają akcji i udziałów w jednostkach powiązanych. 

22) Akcjonariusze posiadający min. 5 % liczby głosów na Walnym 
Zgromadzeniu 
 

Aktualny wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu 
Akcjonariuszy na dzień 31 grudnia 2006 r.: 

Akcjonariusz 
Liczba posiadanych 

akcji 
Udział w kapitale 
zakładowym (%) 

Liczba głosów 
Udział głosów 
 na WZ (%) 

Otwarty Fundusz 
Emerytalny 
BANKOWY 

Zarządzany 
przez 

Powszechne 
Towarzystwo 
Emerytalne 

BANKOWY S.A.  

1.200.000 9,46 1.200.000 9,46 

 
 

23) Informacje o umowach, w wyniku których mogą w przyszłości 
nastąpić zmiany w proporcjach posiadanych akcji przez 
dotychczasowych akcjonariuszy i obligatariuszy; 

 
Na dzień sporządzania sprawozdania zawarta jest jedna umowa w wyniku której mogą w przyszłości nastąpić 
zmiany w proporcjach posiadanych akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy i obligatariuszy: 
Umowa objęcia 100% udziałów Synergis Sp. z o.o. z siedzibą w Dobrym Mieście zawarta w dniu 7 lutego 2007 
r. pomiędzy Tras – Intur S.A. a Stanisławem Markiem Grzona. Emitent nabył 100% udziałów w spółce Synergis, 
tj. 3.000 udziałów o wartości nominalnej 100 zł kaŜdy, w zamian za wyemitowanie 1.800.000 akcji serii M o 
wartości nominalnej 2 zł kaŜda i cenie emisyjnej 3,6 zł za sztukę. Udziały w spółce Synergis stanowiące wkład 
niepienięŜny do przedsiębiorstwa Emitenta, który zostały wycenione przez Zarząd Emitenta na 6.551.080,42 tys. 
zł. Emisja akcji serii M nastąpiła na podstawie uchwały Nr 9 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta 
z dnia 12 września 2006 r.Po rejestracji akcji serii M nastąpi zmiana w proporcjach akcji posiadanych przez 
dotychczasowych akcjonariuszy. 

24) Posiadacze wszelkich papierów wartościowych, które dają 
specjalne uprawnienia kontrolne w stosunku do Spółki,  

 
Brak jest papierów wartościowych dających specjalne uprawnienia kontrolne wobec Spółki. 

25) System kontroli programów akcji pracowniczych; 
 
W Spółce nie funkcjonuje system kontroli programów akcji pracowniczych. 

26)  Ograniczenia dotyczące przenoszenia prawa własności 
papierów wartościowych Spółki oraz ograniczenia w zakresie 
wykonywania prawa głosu przypadających na akcje Spółki; 

 
Brak jest ograniczeń dotyczących przenoszenia prawa własności papierów wartościowych Spółki oraz 

ograniczeń w zakresie wykonywania prawa głosu przypadającego na akcje Spółki poza wynikającymi z 
powszechnie obowiązujących przepisów prawa, oraz wskazanych poniŜej postanowień Statutu Spółki. 

W § 15 ust. 2 Statutu Spółki przewiduje ograniczenie prawa głosowania akcjonariuszy w ten sposób, Ŝe 
Ŝaden z  nich nie moŜe wykonywać na Walnym Zgromadzeniu więcej niŜ 25 % ogólnej liczby głosów 
istniejących w Spółce  w dniu odbywania Walnego Zgromadzenia, zastrzegając, Ŝe ograniczenie to nie ma 
wpływu na potrzeby ustalenia  obowiązków nabywców znacznych pakietów akcji przewidziane w Prawie o 
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Dane prezentowane są w tys. zł chyba, Ŝe wskazano inaczej 
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publicznym obrocie papierami  wartościowymi. Dla obliczenia liczby głosów przysługujących danemu 
akcjonariuszowi sumuje się liczbę głosów z  akcji i liczbę głosów, które uzyskałby ten akcjonariusz w 
przypadku zamiany posiadanych przez siebie kwitów  depozytowych na akcje. 

27) Informacje odnoszące się do  rocznego sprawozdania finansowego za 
2006 oraz poprzedniego roku obrotowego dotyczące: 

 
a) daty zawarcia przez Spółkę umowy, z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych, 

oraz okresu, na jaki została zawarta ta umowa,  
 

Umowa z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych, o dokonanie badania rocznego 
sprawozdania finansowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za  2006 r. została zawarta w   
dniu  12.10.2006 r.. Umowa została zawarta na okres do dnia 27 maja   2007 r. 

Umowa z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych, o dokonanie badania 
sprawozdania finansowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2005 r. została zawarta w dniu 
20 grudnia 2005 r.. Umowa została zawarta na okres od 20 grudnia 2005 do 27 maja 2006 r. 

b) łącznej wysokości wynagrodzenia, wynikającego z umowy z podmiotem uprawnionym do badania 
sprawozdań finansowych, 

  
Łączna wysokokość wynagrodzenia biegłego rewidenta wynikająca z umowy o badania rocznego 
sprawozdania finansowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za  2006 r. wynosi  18.000 PLN 
netto. 

Łączna wysokokość wynagrodzenia biegłego rewidenta wynikająca z umowy o badanie sprawozdania 
finansowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2005 r. wynosi 18.000 PLN netto. 

c) pozostałej łącznej wysokości wynagrodzenia, wynikającego z umowy z podmiotem uprawnionym do 
badania sprawozdań finansowych lub skonsolidowanych sprawozdań finansowych, naleŜnego lub 
wypłaconego z innych tytułów niŜ określone w lit. b, dotyczącego danego roku obrotowego, 

2.100,- zł z tytułu wynagrodzenia przyznanego postanowieniem przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy. 
 


