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I.  Bilans 
 

BILANS                                                                                                              Półrocze / 2007 2006    rok 
poprzedni Półrocze / 2006 

A k t y w a    

I. Aktywa trwałe 26 147 21 453 19 236
      1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 12 16 24
          - wartość firmy 11 11  
      2. Rzeczowe aktywa trwałe 18 321 19 391 17 968
      3. NaleŜności długoterminowe 292 368 362
          3.1. Od jednostek powiązanych    
          3.2. Od pozostałych jednostek 292 368 362
      4. Inwestycje długoterminowe 6 480 625 625
          4.1. Nieruchomości  
          4.2. Wartości niematerialne i prawne  
          4.3. Długoterminowe aktywa finansowe 6 480 625 625
                a) w jednostkach powiązanych, w tym: 6 480 625 625
                   - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych 
wyceniane metodą praw własności  
                b) w pozostałych jednostkach  
          4.4. Inne inwestycje długoterminowe  
       5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1 042 1 053 257
          5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1 042 1 053 223
          5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 34
II. Aktywa obrotowe 26 981 21 437 16 883

      1. Zapasy 6 839 6 865 4 228
      2. NaleŜności krótkoterminowe 18 981 13 590 11 601
          2.1. Od jednostek powiązanych 35 62 61
          2.2. Od pozostałych jednostek 18 946 13 528 11 540
      3. Inwestycje krótkoterminowe 421 615 209
          3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 421 615 209
                 a) w jednostkach powiązanych  
                 b) w pozostałych jednostkach  
                 c) środki pienięŜne i inne aktywa pienięŜne 421 615 209
          3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe  
      4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 740 367 845
A k t y w a  r a z e m 53 128 42 890 36 119
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P a s y w a     
I. Kapitał własny 31 520 9 308 2 046
      1. Kapitał zakładowy 41 635 25 357 19 197

      2. NaleŜne wpłaty na kapitał zakładowy                                                                                                      
(wielkość ujemna) 

 

      3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)  

      4. Kapitał zapasowy 7 629 1 323  
      5. Kapitał z aktualizacji wyceny  
      6. Pozostałe kapitały rezerwowe  
      7. Zysk (strata) z lat ubiegłych -18 923 -18 923 -18 216
      8. Zysk (strata) netto 1 179 1 551 1 065
      9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość 
ujemna)  
II. Zobowi ązania i rezerwy na zobowiązania 21 608 33 582 34 073
      1. Rezerwy na zobowiązania 48 138 48
          1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 90  
          1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 48 48 48
                 a) długoterminowa 48 48 48
                 b) krótkoterminowa  
          1.3. Pozostałe rezerwy 0
                 a) długoterminowe  
                 b) krótkoterminowe  
      2. Zobowiązania długoterminowe 850 9 064
          2.1. Wobec jednostek powiązanych  
          2.2. Wobec pozostałych jednostek 850 9 064
      3. Zobowiązania krótkoterminowe 18 990 31 598 22 467
          3.1. Wobec jednostek powiązanych  
          3.2. Wobec pozostałych jednostek 18 209 30 812 21 628

          3.3. Fundusze specjalne 781 786 839

      4. Rozliczenia międzyokresowe 1 720 1 846 2 494
          4.1. Ujemna wartośc firmy  
          4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 1 720 1 846 2 494
                 a) długoterminowe 1 535 1 592 1 649
                 b) krótkoterminowe 185 254 845
P a s y w a  r a z e m 53 128 42 890 36 119
 0
Wartość księgowa 31 520 9 308 2 046
Liczba akcji 20 817 735 12 678 490 9 598 490
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 1,51 0,73                0,21    
Rozwodniona liczba akcji 20 817 735 12 678 490 10 598 490

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 1,51 0,73 0,19
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II.  Rachunek zysków i strat 
 

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT  półrocze 2007 półrocze 2006

I. Przychody netto ze sprzedaŜy produktów, towarów i materiałów, w 
tym: 32 510 26 886

    - od jednostek powiązanych 391 60

      1. Przychody netto ze sprzedaŜy produktów 31 467 26 625

      2. Przychody netto ze sprzedaŜy towarów i materiałów 1 043 261

II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 28 275 23 767

   - od jednostek powiązanych 385 59

      1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 27 548 23 586

      2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 727 181

III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaŜy (I-II) 4 235 3 119

IV. Koszty sprzedaŜy 1 344 1 108

V. Koszty ogólnego zarządu 1 760 1 480

VI. Zysk (strata) na sprzedaŜy (III-IV-V) 1 131 531

VII. Pozostałe przychody operacyjne 745 575

       1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 13  

       2. Dotacje   

       3. Inne przychody operacyjne 732 575

VIII. Pozostałe koszty operacyjne 347 648

       1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 274

       2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych   

       3. Inne koszty operacyjne 347 374

IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) 1 529 458

X. Przychody finansowe 228 1 130

     1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:  

         - od jednostek powiązanych  

     2. Odsetki, w tym: 228 51

         - od jednostek powiązanych  

     3. Zysk ze zbycia inwestycji  

     4. Aktualizacja wartości inwestycji  

     5. Inne 1 079

XI. Koszty finansowe 657 523

     1. Odsetki, w tym: 561 483

         - dla jednostek powiązanych  

     2. Strata ze zbycia inwestycji  

     3. Aktualizacja wartości inwestycji  

     4. Inne 96 40

XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+X-XI) 1 100 1 065

XIII. Wynik zdarze ń nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.) 0 0

         1. Zyski nadzwyczajne   

         2. Straty nadzwyczajne  

XIV. Zysk (strata) brutto (XII+/-XIII) 1 100 1 065

XV. Podatek dochodowy -79 0

        a) część bieŜąca   

        b) część odroczona -79  

XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) -

XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych 
wycenianych metodą praw własności 

 

XVIII. Zysk (strata) netto (XIV-XV-XVI+/-XVII) 1 179 1 065

Zysk (strata) netto (zanualizowany) 1 665 -16 292

Średnia waŜona liczba akcji zwykłych  17 468 478 9 598 490

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,10 -1,70
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III.  Zestawienie zmian w kapitale własnym 
 

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM    półrocze / 2007 2006    rok 
poprzedni 

 
półrocze / 2006 

I. Kapitał  własny na początek okresu (BO) 9 308 981 981

   a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 
   b) korekty błędów  podstawowych 

I.a. Kapitał  własny na początek okresu  (BO), po uzgodnieniu 
do danych porównywalnych 9 308

 
981    981    

      1. Kapitał zakładowy na początek okresu 25 357 19 197 19 197

          1.1. Zmiany kapitału zakładowego 16 278 6 160 0

                 a) zwiększenia (z tytułu) 16 278 6 160 0

                     - emisji akcji (wydania udziałów) 16 278 6 160  

                b) zmniejszenia (z tytułu)  

         1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu 41 635 25 357 19 197

      2. NaleŜne wpłaty na kapitał zakładowy na początek  okresu  

          2.2. NaleŜne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec 
okresu 

 

      3. Akcje (udziały) własne na początek okresu  

          3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu  

       4. Kapitał zapasowy na początek okresu 1 324 1922 1 922

          4.1. Zmiany kapitału zapasowego 6 305 -598 -1 922 

                 a) zwiększenia (z tytułu) 7 600 1 540 0

                     - emisji akcji powyŜej wartości nominalnej 6 049  

                     - z podziału zysku 1 551  

                 b) zmniejszenie (z tytułu) 1 295 2 138 1 922

                     - pokrycia straty okresu ubiegłego 1 295 1 922 1 922 

           4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu 7 629 1 324 1 922

       5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 0

            5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu  

        6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu  

            a) zwiększenia (z tytułu) 23 523

            b) zmniejszenie (z tytułu) 23 523

            6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu  

        7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu -18 923  

            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  

            7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu -18 923

                   a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości  

                   b) korekty błędów  podstawowych  

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

-18 923
 

                   a) zwiększenia (z tytułu) 1 551 -20 138 -20 138

                       - podział wyniku z poprzedniego okresu 1 551 -20 138 -20 138

                   b) zmniejszenia (z tytułu) 1 551 1 922 1 922

                       -pokrycie z zysku 1 551

             7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu -18 923 -18 216 -18 216

             7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -18 923 -18 216 -18 216

         8. Wynik netto 1 179 1 551 1 065

             b) strata netto 

 II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 31 520 9 308 2 046
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IV.  Rachunek przepływu środków pienięŜnych 
 

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENI ĘśNYCH    Półrocze 2007 Półrocze 2006

A. Przepływy środków pienięŜnych z działalności operacyjnej - metoda 
bezpośrednia 

  

  I. Wpływy   

       1. SprzedaŜ   

       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 pieni ęŜne netto z działalności operacyjnej (I-II)   

A. Przepływy środków pienięŜnych z działalności operacyjnej - metoda 
pośrednia   

 

  I. Zysk (strata) netto 1 179 1 065

  II. Korekty razem -10 904 -4 718

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

  

       2. Amortyzacja 795 806

       3. (Zyski) straty z tytułu róŜnic kursowych 32

       4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 324 434

       5. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej -13 274

       6. Zmiana stanu rezerw -90  

       7. Zmiana stanu zapasów 26 -350

       8. Zmiana stanu naleŜności -5 315 -3 299

       9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem poŜyczek i  
kredytów -6 257

-1 803

      10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -374 -819

      11. Inne korekty 7

  III. Przepływy pieni ęŜne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) -9 725 -3 653

B. Przepływy środków pienięŜnych z działalności inwestycyjnej     

  I. Wpływy  377 13 781
       1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów 
trwałych 377 3 481
       2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne   

       3. Z aktywów finansowych, w tym:  

           a) w jednostkach powiązanych -

               - zbycie aktywów finansowych -

               - dywidendy i udziały w zyskach  -

               - spłata udzielonych poŜyczek długoterminowych  
               - odsetki  

               - inne wpływy z aktywów finansowych  

           b) w pozostałych jednostkach   

               - zbycie aktywów finansowych  

               - dywidendy i udziały w zyskach -

               - spłata udzielonych poŜyczek długoterminowych -

               - odsetki -

               - inne wpływy z aktywów finansowych -

       4. Inne wpływy inwestycyjne 10 300

  II. Wydatki 85 0
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       1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów 
trwałych 85

 

       2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne   

       3. Na aktywa finansowe, w tym:  0

           a) w jednostkach powiązanych 0

               - nabycie aktywów finansowych  

               -  udzielone poŜyczki długoterminowe -

           b) w pozostałych jednostkach  -

               - nabycie aktywów finansowych -

               -  udzielone poŜyczki długoterminowe  

       4. Inne wydatki inwestycyjne -

  III. Przepływy pieni ęŜne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) 292 13 781

C. Przepływy środków pienięŜnych z działalności finansowej     

 I. Wpływy  14 300 1 659

       1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów 
kapitałowych oraz dopłat do kapitału 12 850

 

       2. Kredyty i poŜyczki 1 450 1 598

       3. Emisja dłuŜnych papierów wartościowych  

       4. Inne wpływy finansowe 61

  II. Wydatki  4 799 12 501

       1. Nabycie akcji (udziałów) własnych  

       2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli  

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

       4. Spłaty kredytów i poŜyczek 4 453 12 128

       5. Wykup dłuŜnych papierów wartościowych  

       6. Z tytulu innych zobowiązań finansowych 22 129

       7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 324 90

       8. Odsetki 148

       9. Inne wydatki finansowe  

  III. Przepływy pieni ęŜne netto z działalności finansowej (I-II) 9 501 -10 842
D. Przepływy pienięŜne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) 68 -707

E. Bilansowa zmiana stanu środków pienięŜnych, w tym: 68 -707

    - zmiana stanu środków pienięŜnych z tytułu róŜnic kursowych  -1 -8

F. Środki pieni ęŜne na początek okresu 353 924

G. Środki pieni ęŜne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 421 217

    - o ograniczonej moŜliwości dysponowania -  

 
Środki pienięŜne wykazane w rachunku 
przepływów finansowych 
 
 

30.06.2007 30.06.2006 

Środki w kasie  67 31 
Środki w banku 324 178 
Inne środki pienięŜne 30  
Razem 421 209 
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V. Dodatkowe informacje i objaśnienia 
 

1. Dane wprowadzające 
 
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, nr KRS 0000024482. 

 
1.4 Wskazanie czasu trwania emitenta jeŜeli 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 2007 do 30 czerwca 2007 ,oraz porównywalne 
dane za okres 01 stycznia 2006 do 30 czerwca 2006 r. 

 
1.6 Informacje dotyczące składu osobowego zarządu oraz rady nadzorczej emitenta:  
 
      Skład Zarządu na dzień 30.06.2007 roku: 
 Prezes Zarządu Jan Mazur  
 Członek Zarządu Paweł Puszczyński  
 

Skład Rady Nadzorczej na 30.06.2007 roku  
Jarosław Bauc  Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej 
Anna Bera       Członek Rady Nadzorczej  
Henryk Drob  Członek Rady Nadzorczej  
Edward Szczytowski  Członek Rady Nadzorczej  
Tadeusz Wareluk  Członek Rady Nadzorczej  
 
 
Pan Jakub śyto – Przewodniczący Rady w dniu 26.06.2007 roku złoŜył rezygnacje z członkostwa 
w Radzie Nadzorczej TRAS-INTUR S.A.  
 
TRAS-INTUR S.A. jest Spółką dominującą grupy Kapitałowej TRAS-INTUR S.A. 
 

1.7 Sprawozdanie finansowe za I półrocze 2007 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 bieŜących 

i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.  
1.8 Spółka jako jednostka dominująca sporządza skonsolidowane sprawozdanie finansowe swojej 

Grupy Kapitałowej na dzień i za okres zakończony 30 czerwca 2007 r.  
1.9 Zarządzanie ryzykiem finansowym 
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, 
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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. 

1.10 Jednostkowe sprawozdanie finansowe zostało przedstawione w skonsolidowanym raporcie 
półrocznym oraz jest ono udostępnione na stronie www.tras-intur.com.pl. 

 
2. 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, niezaleŜnie 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 jednostkowym 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 ostroŜnej wyceny przy zastosowaniu 
poniŜszych zasad wyceny: 
 

• Aktywa trwałe     
 
a) Środki trwałe są to środki, które są utrzymywane w celu wykorzystania ich w procesie 

produkcyjnym lub przy dostawach towarów i świadczeniu usług w celu oddania do 
uŜywania innym podmiotom na podstawie umowy najmu lub w celach administracyjnych 
i którym towarzyszy oczekiwanie, iŜ będą wykorzystywane przez czas dłuŜszy  niŜ jeden 
okres. 
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Środki trwałe wycenia się według cen nabycia lub kosztu wytworzenia pomniejszone o 
dotychczasowe umorzenie i ewentualne odpisy z tytułu utraty wartości. Ewidencja 
środków trwałych jest prowadzona  ilościowo-wartościowo w podziale na grupy 
rodzajowe środków trwałych. 
Spółka dokonuje odpisów amortyzacyjnych od składników rzeczowego majątku 
trwałego, z pominięciem gruntów przez oszacowany okres ekonomicznej przydatności 
tych środków, uŜywając metody liniowej przy zastosowaniu następujących rocznych 
stawek amortyzacji:  

          - Budynki i budowle             od 1,5 do 4,5%  
     - Maszyny, urządzenia, środki transportu oraz pozostałe od 10 do 30% 

W 2007 roku nie wystąpiły zmiany zasad amortyzacji. 
b) Inwestycje rozpoczęte wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia 

pomniejszone o ewentualne odpisy z tytułu utraty wartości. 
c) Wartość firmy powstająca przy konsolidacji wynika z wystąpienia na dzień nabycia 

nadwyŜki kosztu nabycia jednostki nad wartością godziwą identyfikowalnych składników 
aktywów i pasywów jednostki zaleŜnej, stowarzyszonej lub wspólnego przedsięwzięcia na 
dzień nabycia. Wartość firmy jest wykazywana jako składnik aktywów i przynajmniej raz 
w roku podlega analizie pod kątem utraty wartości, ewentualna utrata wartości 
rozpoznawalna jest od razu w rachunku zysków i strat i nie podlega odwróceniu w 
kolejnych okresach. 

d) Wartości niematerialne i prawne nabyte lub wytworzone we własnym zakresie dotyczą 
prac rozwojowych i podlegają wykazaniu jako aktywa w przypadku spełnienia warunku 
moŜliwości ich identyfikacji, prawdopodobieństwa przynoszenia w przyszłości korzyści 
ekonomicznych oraz koszty prac rozwojowych mogą być wiarygodnie zmierzone. 
Wartości niematerialne wycenione zostały według cen nabycia pomniejszonych o odpisy 
amortyzacyjne, określone co do stawki i kwoty amortyzacji w planie amortyzacji. 
Przyjęte stawki amortyzacyjne odpowiadają oszacowanemu okresowi uŜytkowania 
wartości niematerialnych. W przypadku wartości niematerialnych nabytych w celu 
wykorzystania w konkretnym projekcie, okres amortyzacji określa się jako okres trwania 
projektu.  Wartości niematerialne  o wartości początkowej do 3.500 PLN są jednorazowo 
całkowicie umarzane w okresie ich nabycia, o wartości powyŜej 3.500 zł są 
amortyzowane  metodą liniową. 

e) Leasing jest kwalifikowany jako leasing finansowy, gdy warunki umowy przenoszą całe 
potencjalne korzyści oraz ryzyko wynikające z bycia właścicielem na leasingobiorcę. Aktywa 
uŜytkowane na podstawie umowy leasingu finansowego są traktowane jak aktywa Spółki lub 
właściwego podmiotu Grupy i wyceniane w ich wartości godziwej w momencie nabycia. 
Wszystkie pozostałe rodzaje leasingu są traktowane jako leasing operacyjny. Opłaty leasingowe z 
tytułu leasingu operacyjnego ujmuje się jako koszty metodą liniową przez okres leasingu. 

f) 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 
obciąŜają koszty finansowe. Wzrost wartości udziałów powoduje odwrócenie odpisu utraty 
wartości , co odnoszone jest w przychody finansowe. 

 
• Aktywa obrotowe 
a) Zapasy to materiały nabyte w celu zuŜycia na własne potrzeby, wytworzone lub przetworzone 

przez jednostkę produkty gotowe ( wyroby) zdatne do sprzedaŜy, w toku produkcji, półprodukty 
oraz towary nabyte w celu odsprzedaŜy w stanie nieprzetworzonym. Stany i rozchody zapasów 
wycenia się w następujący sposób:  

- materiały i towary według cen nabycia 
- wyroby gotowe według cen ewidencyjnych korygowanych o odchylenia (według kosztu 

wytworzenia  
- produkcja w toku po koszcie materiałów  bezpośrednich 
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Na kaŜdy dzień bilansowy dokonuje się oceny składników zapasów pod kątem utraty ich 
wartości dokonując odpisu aktualizującego. Spółka wycenia zapasy po cenie nabycia, która 
zawiera w sobie wszystkie koszty związane z nabyciem, wytworzeniem oraz 
doprowadzeniem zapasów do ich aktualnego miejsca i stanu. Cena ta obejmuje koszty 
transportu, załadunku, wyładunku, inne koszty związane z pozyskaniem zapasów, 
pomniejszone o opusty, rabaty i skonta. Zapasy wycenione są w wartości początkowej 
(cenie nabycia lub koszcie wytworzenia ) lub cenie sprzedaŜy w zaleŜności od tego która z 
nich jest niŜsza. Rozchody wyceniane są według zasady pierwsze przyszło, pierwsze 
wyszło (FIFO).  

b) NaleŜności i zobowiązania podlegają aktualizacji wyceny i wykazywane są  w wartości 
netto tj. po pomniejszeniu o utworzone odpisy aktualizacyjne. NaleŜności i zobowiązania 
są wykazywane w kwocie wymagającej zapłaty. Oznacza to, Ŝe na podstawie 
przeprowadzanych analiz GK Tras Intur SA oceniła, Ŝe wartość bilansowa naleŜności 
prezentowanych w niniejszym sprawozdaniu finansowym jest równa wartościom 
godziwym tych naleŜności na dzień powstania, a w następnych okresach wg skorygowanej 
ceny nabycia (zamortyzowanego kosztu). W celu urealnienia wartości, naleŜności zostały 
pomniejszone o odpisy aktualizujące wartość naleŜności wątpliwych. Odpis z tytułu utraty 
wartości odpowiada róŜnicy pomiędzy wartością bilansową a wartością bieŜącą 
rzeczywistych przepływów pienięŜnych z danego składnika aktywów. Odpisów 
aktualizacyjnych wartość naleŜności dokonuje się w oparciu o ocenę prawdopodobieństwa 
ich odzyskania, dokonana w oparciu o wszelkie moŜliwe do uzyskania informacje.  
Zobowiązania handlowe i pozostałe zobowiązania na dzień powstania ujmuje się w 
księgach wg wartości godziwej, a na dzień bilansowy w kwocie skorygowanej ceny 
nabycia (zamortyzowanego kosztu). 
Zobowiązania w zaleŜności od terminu wymagalności (do 12 miesięcy od dnia 
bilansowego lub powyŜej 12 miesięcy od dnia bilansowego) wykazywane są jako 
krótkoterminowe lub długoterminowe. 

c) Środki pienięŜne wykazane w bilansie obejmują środki pienięŜne w banku i w kasie oraz 
ekwiwalenty środków pienięŜnych ( lokaty, weksle obce, czeki).  

Saldo środków pienięŜnych i ich ekwiwalentów  wykazane w skonsolidowanym rachunku 
przepływów pienięŜnych składa się ze środków pienięŜnych i ich ekwiwalentów, 
pomniejszonych o niespłacone kredyty w rachunkach bieŜących. 
Kursy zastosowane do przeliczenia wybranych danych finansowych na EURO: 
 

Okres bieŜący Okres 
porównywalny 

Wyszczególnienie 

01.01.2007 – 
30.06.2007 

01.01.2006 – 
30.06.2006 

Kurs średni obowiązujący na dany dzień bilansowy – przyjęty do 
przeliczenia poszczególnych pozycji bilansu 

3,7658 4,0434 

Kurs średni obliczony jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących 
na ostatni dzień kaŜdego miesiąca w danym okresie przyjęty do obliczenia 
poszczególnych pozycji z rachunku zysków i strat oraz rachunku 
przepływów pienięŜnych 

3,8486 3,9002 

Kurs najwyŜszy w okresie 3,9385 4,1065 
Kurs najniŜszy w okresie 3,7465 3,7565 

 

d) Do czynnych rozliczeń międzyokresowych koszów zaliczane są poniesione wydatki dotyczące 
późniejszych okresów niŜ ten, w którym je poniesiono. Odpisy czynnych rozliczeń 
międzyokresowych kosztów następują stosownie do upływu czasu tj. w zaleŜności od charakteru 
danego kosztu i okresu, którego te rozliczenia dotyczą. 
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e) Rozliczenia międzyokresowe przychodów dotyczą prawa wieczystego uŜytkowania gruntów oraz 
obejmują pobrane wpłaty od kontrahentów za świadczenia, które zostaną wykonane w następnym 
okresie. Prawo wieczystego uŜytkowania  amortyzowane jest stawką 5 %. 

 
• Kapitał własny 

Kapitał zakładowy wykazywany jest w wysokości nominalnej zgodnej ze statutem Spółki oraz 
wpisem do Krajowego Rejestru Sądowego. Do kapitałów własnych zalicza się równieŜ wynik  
finansowy netto bieŜącego roku. 
Udziały mniejszości w zysku lub stracie grupy kapitałowej prezentowane są oddzielnie. 
Kapitał zapasowy tworzony  jest z podziału zysku oraz wpływów z emisji akcji powyŜej 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 takŜe z aktualizacji wyceny środków trwałych zgodnie z przepisami prawa.  

 
• Kredyty i poŜyczki ( w tym w rachunku bieŜącym)  

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

 
• Rezerwy  

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

 
• Przychody, koszty oraz ustalenie wyniku finansowego 
 

Przychody ze sprzedaŜy ustalane są na podstawie zaliczonych do okresów sprawozdawczych 
wielkości sprzedaŜy zafakturowanej odbiorcom, pomniejszonych o podatek od towarów i usług 
(VAT). Koszty sprzedanych towarów i produktów obejmują koszty sprzedanych towarów oraz 
koszty sprzedaŜy i ogólnego zarządu związane z działalnością podstawową. 
Pozostałe przychody i koszty są to przychody i koszty niezwiązane bezpośrednio z podstawową 
działalnością, obejmują wynik na sprzedaŜy aktywów trwałych , skutki aktualizacji wartości 
aktywów nie finansowych, refundacja z Powiatowego Biura Pracy, koszty adwokackie. 
Przychody i koszty finansowe obejmują przede wszystkim odsetki, róŜnice kursowe,  skutki 
aktualizacji wartości inwestycji. 
 

• Obowiązkowe obciąŜenia wyniku finansowego 
 
Podatek dochodowy od osób prawnych jest obowiązkowym obciąŜeniem wyniku finansowego. 
Obliczany jest w oparciu o zysk brutto ustalony na podstawie przepisów prawa podatkowego i 
skorygowany o przychody nie stanowiące przychodów podlegającym opodatkowaniu oraz koszty 
nie będące kosztami uzyskania przychodu. Podatek dochodowy od osób prawnych skorygowany 
jest o część podatku odroczonego. 
 

• Segmenty działalności 
 
Podstawowym segmentem działalności jest segment branŜowy zawierający branŜę stolarkę 
PVC, drewnianą, produkcję opakowań, transport i spedycję, segmentem uzupełniającym 
jest segment geograficzny.  
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3. Wybrane noty do skróconego sprawozdania finansowego  
 
3.1 Rzeczowe aktywa trwałe  
 

RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE półrocze 2007 2006 rok 
poprzedni 

półrocze 
2006 

  
a) środki trwałe, w tym: 18 266 19 380 17 958   
    - grunty (w tym prawo uŜytkowania wieczystego 
gruntu) 2 035 2 091 2 149   
    - budynki, lokale i obiekty inŜynierii lądowej i wodnej 10 453 10 486 10 335   
    - urządzenia techniczne i maszyny 4 800 5 249 3 686   
    - środki transportu 963 1 538 1 780 a  
    - inne środki trwałe 15 16 8   
b) środki trwałe w budowie 55 10 10   
c) zaliczki na środki trwałe w budowie         
Rzeczowe aktywa trwałe, razem 18 321 19 390 17 968   
            
            
ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP 
RODZAJOWYCH) 

I półrocze 
2007         

  

    - grunty ( w 
tym prawo 

uŜytkowania 
wieczystego 

gruntu) 

    - budynki, 
lokale i obiekty 

inŜynierii 
lądowej i 
wodnej 

    - 
urządzenia 
techniczne i 

maszyny 

    - środki 
transportu 

    - inne 
środki 
trwałe 

Środki 
trwałe, 
razem 

a) wartość brutto środków trwałych na 
początek okresu  2 261 10 734 9 348 2 554 255 25 152 

b) zwiększenia (z tytułu) 0 0 22 14 0 36 

   - zakup 0 0 22 14 0 36 

c) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 11 561 0 572 

   - sprzedaŜ 0 0 11 561 0 572 
d) wartość brutto środków trwałych na 
koniec okresu 2 261 10 734 9 359 2 007 255 24 616 

e) skumulowana amortyzacja 
(umorzenie) na początek okresu 169 249 4 099 1 017 238 5 772 

f) amortyzacja za okres (z tytułu) 56 33 464 231 2 786 

    - umorzenie  56 33 464 231 2 786 
    - umorzenie dot. Sprzed. śr. 
trwałych 0 0 3 205 0 208 

    - umorzenie dot.likwidacji           0 

g) skumulowana amortyzacja 
(umorzenie) na koniec okresu 225 282 4 560 1 043 240 6 350 

h) odpisy z tytułu trwałej utraty 
wartości na początek okresu             

 - zwiększenie             
 - zmniejszenie             

i) odpisy z tytułu trwałej utraty 
wartości na koniec okresu 0 0 0 0 0 0 
Wartość netto środków trwałych na 
30.06.2007 2 036 10 452 4 799 964 15 18 266 
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ŚRODKI TRWAŁE BILANSOWE (STRUKTURA 
WŁASNOŚCIOWA) półrocze 2007 2006 rok 

poprzedni 
półrocze 

2006 
  

a) własne 18 140 19 044 17 721   
b) uŜywane na podstawie umowy najmu, dzierŜawy lub 
innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym: 126 336 237   
   - maszyny i urządzenia         
   - samochody 126 336 237   
Środki trwałe bilansowe razem 18 266 19 380 17 958   

 
3.2 NaleŜności długoterminowe 

 

NALEśNOŚCI DŁUGOTERMINOWE 

  

półrocze 2007 2006 rok poprzedni półrocze 2006 

a) naleŜności od jednostek powiązanych, w 
tym: 

    

    - od jednostek zaleŜnych (z tytułu)         
    - od jednostek współzaleŜnych (z tytułu)         
    - od jednostek stowarzyszonych (z tytułu)         
    - od znaczącego inwestora (z tytułu)         
    - od jednostki dominującej (z tytułu)         
b) od pozostałych jednostek (z tytułu)   292 368 362 

    - zatrzymane kaucje   292 368 362 

NaleŜności długoterminowe netto   292 368 362 

        c) odpisy aktualizujące wartość naleŜności  

    
NaleŜności długoterminowe brutto   292 368 362 

  
ZMIANA STANU NALE śNOŚCI 
DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW) półrocze 2007 2006 rok poprzedni półrocze 2006 

a) stan na początek okresu  368 228 228 

    - zatrzymane kaucje 368 228 228 

b) zwiększenia (z tytułu) 77 163 157 

    - zatrzymane kaucje 77 163 157 

c) zmniejszenia (z tytułu) 153 23 23 

    - spłata  kaucji 153 23 23 

d) stan na koniec okresu 292 368 362 

    - zatrzymane kaucje 292 368 362 

          

  

NALEśNOŚCI DŁUGOTERMINOWE 
(STRUKTURA WALUTOWA)  półrocze 2007 2006 rok poprzedni półrocze 2006 

a) w walucie polskiej 292 368 362 

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

        

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

      tys. zł          

pozostałe waluty w tys. zł          

NaleŜności długoterminowe, razem 292 368 362 

 
3.3  Inwestycje długoterminowe  
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DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE półrocze 2007 2006 rok 
poprzedni półrocze 2006 

 
a) w jednostkach zaleŜnych 6 480 625 625  
    - udziały lub akcje 6 480 625 625  
Długoterminowe aktywa finansowe, razem 6 480 625 625  
         
         
ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWYCH 
AKTYWÓW FINANSOWYCH (WG GRUP 
RODZAJOWYCH) 

półrocze 2007 2006 rok 
poprzedni 

półrocze 2006 
 

a) stan na początek okresu  625 12 425 12 425  
   - udziały i akcje 625 12 425 12 425  
   - pozostałe składniki        
b) zwiększenia (z tytułu) 6 480 0 0  
   - udziały i akcje 6 480 0    
   - pozostałe składniki        
c) zmniejszenia (z tytułu) 625 11 800 11 800  
   - udziały i akcje 625 11 800 11 800  
   - pozostałe składniki        
d) stan na koniec okresu 6 480 625 625  
   - udziały i akcje 6 480 625 625  
   - pozostałe składniki        
     
     
UDZIAŁY LUB AKCJE W POZOSTAŁYCH JEDNOSTKACH  

b c d f 

L.p. 
siedziba 

przedmiot przedsię 
-      biorstwa 

wartość 
bilansowa 

udziałów / akcji 

% 
posiadaneg
o kapitału 
zakłado-    

wego 

1) Synergis Sp  z O.O.  Dobre Miasto 
prod. stolarki 
aluminiowej 6 480  100 

     
     
         
         
PAPIERY WARTO ŚCIOW E, UDZIAŁY I INNE 
DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE 
(STRUKTURA WALUTOWA) 

półrocze 2007 2006 rok 
poprzedni 

półrocze 2006 
 

a) w walucie polskiej 6 480 625 625  
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)        
Papiery wartościowe, udziały i inne długoterminowe 
aktywa finansowe, razem 

6 480 625 625 
 

   
PAPIERY WARTO ŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE 
DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG 
ZBYWALNO ŚCI) 

półrocze 2007 2006 rok 
poprzedni 

półrocze 2006 

 
C. Z nieograniczoną zbywalnością, nienotowane na rynku 
regulowanym (wartość bilansowa) 

6 480 625 625 
 

     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        
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        - wartość według cen nabycia        
     c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): 6 480 625 625  
       c1) udziały 6 480 625 625  
        - korekty aktualizujące wartość (za okres)        
        - wartość na początek okresu        
        - wartość według cen nabycia        
Wartość według cen nabycia, razem 6 480 625 625  
Wartość na początek okresu, razem     625  
Korekty aktualizujące wartość (za okres), razem        
Wartość bilansowa, razem 6 480 625 625  

 
3.4  Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe  

               

ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU ODROCZONEGO 
PODATKU DOCHODOWEGO 

półrocze 2007 2006 rok 
poprzedni 

półrocze 2006 

1. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek 
okresu, w ty m: 1053 223 223 
a) odniesionych na wynik finansowy         

b) odniesion ych na kapitał własny         

c) odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość 
firmy 

        

2. Zwiększenia    0 830 0 

a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi róŜnicami 
przejściowymi (z tytułu) 

      

   - naliczone odsetki do wypłaty w następnych okresach 
bilansowych   

      

b) odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z 
tytułu) 

  830   

c) odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi róŜnicami 
przejściowymi (z tytułu) 

      

d) odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu)       

e) odniesion e na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z 
ujemnymi róŜnicami przejściowymi (z tytułu) 

      

3. Zmniejszenia      0 0 

a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi róŜnicami 
przejściowymi (z tytułu) 

11     

b) odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze 
stratą podatkową  (z tytułu) 

        

c) odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi 
róŜnicami przejściowymi  (z tytułu) 

        

d) odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu)       

e) odniesie ne na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z 
ujemnymi r óŜnicami przejściowymi ( z tytułu) 

      

4. Stan akty wów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, 
razem, w ty m: 

1042 1053 223 

a) odniesionych na wynik finansowy 1042 1053 223 

b) odniesionych na kapitał własny       

c) odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy       

          

 
 
 
3.5  Zapasy  
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ZAPASY 
  

półrocze 2007 2006 rok 
poprzedni półrocze 2006 

a) materiały   3 813 3 978 3 279 

b) półprodukty i produkty w toku   2 505 1 603 508 

c) produkty gotowe   521 1 167 324 

d) towary     117 117 

e) zaliczki na dostawy         

Zapasy, razem   6 839 6 865 4 228 

 
 
3.6  NaleŜności krótkoterminowe  

 

NALEśNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE 

  

półrocze 2007 2006 rok 
poprzedni półrocze 2006 

a) od jednostek powiązanych    36 62 60 

    - z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:   36 62 60 

         - do 12 miesięcy   36 62 60 

         - powyŜej 12 miesięcy       

     - inne         

     - dochodzone na drodze sądowej         

b) naleŜności od pozostałych jednostek   18 945 13 528 11 541 

      - z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:   17 645 10 599 10 766 

          - do 12 miesięcy   17 019 10 599 10 766 

          - powyŜej 12 miesięcy   625     

      - z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i 
zdrowotnych oraz innych              świadczeń 418 1 060 309 
      - inne   882 1 869 466 

      - dochodzone na drodze sądowej         

NaleŜności krótkoterminowe netto, razem    18 981 13 590 11 601 

c) odpisy aktualizujące wartość naleŜności    12 057 15 291 15 637 

NaleŜności krótkoterminowe brutto, razem   31 038 28 881 27 238 

  

NALEśNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD JEDNOSTEK 
POWIĄZANYCH półrocze 2007 2006 rok 

poprzedni półrocze 2006 

a) z tytułu dostaw i usług, w tym: 36 62 60 

    - od jednostek zaleŜnych   36 62 60 

    - od jednostek współzaleŜnych         

    - od jednostek stowarzyszonych         

    - od znaczącego inwestora         

    - od jednostki dominującej         

NaleŜności krótkoterminowe od jednostek powiązanych netto, 
razem   36 62 60 
d) odpisy aktualizujące wartość naleŜności od jednostek 
powiązanych   0   0 
NaleŜności krótkoterminowe od jednostek powiązanych brutto, 
razem 36 62 60 

  

ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJ ĄCYCH 
WARTOŚĆ NALEśNOŚCI KRÓTKOTERMINOWYCH 

półrocze 2007 2006 rok 
poprzedni 

pólrocze 2006 

Stan na początek okresu   15 291 15 957 15 957 

a) zwiększenia (z tytułu)   45 14 6 
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   -utworzenie rezerw   45 14 6 

b) zmniejszenia (z tytułu)   3 279 680 326 

   -rozwiązanie rezerw   3 279 680 326 

   -wykorzystanie rezerw         

Stan odpisów aktualizujących wartość naleŜności 
krótkoterminowych na koniec okresu 12 057 15 291 15 637 

          
NALEśNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE  BRUTTO 
(STRUKTURA WALUTOWA) 

  

półrocze 2007 2006 rok 
poprzedni półrocze 2006 

a) w walucie polskiej   24 431 23 354 21 447 

b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)   6 607 5 527 5 791 

b1. jednostka/waluta    1000/USD         

      tys. zł          

b2. jednostka/waluta    1000/EURO   1 707 1 442 1 416 

      tys. zł    6 607 5 527 5 791 

pozostałe waluty w tys. zł          

NaleŜności krótkoterminowe, razem   31 038 28 881 27 238 

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

półrocze 2007 2006 rok 
poprzedni półrocze 2006 

a) do 1 miesiąca   8 173 6 538 7 034 

b) powyŜej 1 miesiąca do 3 miesięcy   4 033 833 537 

c) powyŜej 3 miesięcy do 6 miesięcy         

d) powyŜej 6 miesięcy do 1 roku         

e) powyŜej 1 roku   625     

f) naleŜności przeterminowane   16 907 18 514 18 892 

NaleŜności z tytułu dostaw i usług, razem (brutto)   29 738 25 952 26 463 

g) odpisy aktualizujące wartość naleŜności z tytułu dostaw i usług    12 057 15 291 15 637 

NaleŜności z tytułu dostaw i usług, razem (netto) 17 681 10 661 10 826 

          

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

półrocze 2007 2006 rok 
poprzedni półrocze 2006 

a) do 1 miesiąca   1 689 1 554 1 313 

b) powyŜej 1 miesiąca do 3 miesięcy   439 711 279 

c) powyŜej 3 miesięcy do 6 miesięcy   57 1 326 1 662 

d) powyŜej 6 miesięcy do 1 roku   2 459     

e) powyŜej 1 roku   12 263 14 923 15 637 
NaleŜności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem 
(brutto)    16 907 18 514 18 892 

f) odpisy aktualizujące wartość naleŜności z tytułu dostaw i usług, 
przeterminowane    12 057 15 291 15 637 
NaleŜności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem 
(netto)  4 850 3 223 3 255 

 
 
 
3.7 Zobowiązania krótkoterminowe  
 
ZOBOWI ĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE półrocze 2007 2006 rok 

poprzedni 
półrocze 2006 

f) wobec pozostałych jednostek  18 209 30 812 21 628 
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     - kredyty i poŜyczki, w tym:  4 449 8 382 4 730 

        - długoterminowe w okresie spłaty   739 

     - z tytułu emisji dłuŜnych papierów wartościowych  297 

     - z tytułu dywidend     

     - inne zobowiązania finansowe, w tym:    

     - z tytułu dostaw i usług, o okresie 
wymagalności: 

8 666 15 337 12 541 

        - do 12 miesięcy  8 666 15 337 12 541 

        - powyŜej 12 miesięcy     

     - zaliczki otrzymane na dostawy    

     - zobowiązania wekslowe     

     - z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych 
świadczeń 

2 037 1 707 1 846 

     - z tytułu wynagrodzeń  513 642 706 

     - inne (wg rodzaju)  2 544 4 744 1 508 

g) fundusze specjalne (wg tytułów) 781 786 839 

     - fundusz socjalny     

Zobowiązania krótkoterminowe, razem 18 990 31 598 22 467 

 
 
 

3.8  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 róŜnią się między sobą prawem udziału w 
zysku netto danego okresu oraz sposobu ustalenia kursów przy przeliczaniu na EURO. 

 
a) Wybrane pozycje rachunku zysków i strat za 6 m-cy 2007 przeliczono na EURO wg kursu będącego średnią 

arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez Prezesa NBP z ostatnich dni 6 miesięcy 2007 roku: 
Sposób liczenia: 

Styczeń        31.01.2007      3.9320 
Luty             28.02.2007      3.9175 
Marzec         30.03.2007      3.8695 
Kwiecień       30.04.2007     3.7879 
Maj               31.05.2007     3.8190 
Czerwiec       29.06.2007     3.7658 

       
 Suma:  23,0917 : 6 = 3,8486 PLN (kurs średni za 6 miesięcy ) 

 
b) Zysk/Strata zanualizowany za I półrocze 2007r.: 

Zysk za 2006r.                             1.551 tys. zł. 
Minus zysk za I półr. 2006 r.       1.065 tys. zł. 
Plus zysk za I półrocze 2007r.     1.179 tys. zł.  
Zysk zanualizowany                   1.665 tys. zł. 
 

c) zysk na jedną akcję zwykłą w zł. w I półr.2007r. = zysk netto zanualizowany w tys. PLN / średniowaŜona liczba akcji za 
ostatnie 6 miesięcy w tys. szt. =   1.665 tys. zł. / 17 468 tys. szt. akcji =  0,10 zł/szt. 

 
d) strata na jedną akcję zwykłą w zł. w I półr.2006r. = strata netto zanualizowana w tys. PLN / średniowaŜona liczba akcji 

za ostatnie 6 miesięcy w tys. szt. =  -16 292 tys. zł. / 9 598 tys. szt. akcji =  -1,70 zł/szt. 
 

 
 
 
 

Zarząd spółki Tras-Intur S.A. 

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

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