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1. Podstawowe informacje o Grupie Kapitałowej Tras Intur SA.  

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. 
 
W skład Grupy Kapitałowej na dzień 30.06.2007 r. wchodziła spółka Synergis Sp. z o.o. z 
siedzibą w Dobrym Mieście ul.Spichrzowa 11 . Firma prowadzi podstawową działalność w 
zakresie produkcji stolarki aluminiowej. Jej kapitał zakładowy wynosi 300 tys. zł. Emitent 
posiada 100% głosów na zgromadzeniu wspólników oraz taki sam udział w kapitale 
zakładowym. 
 
 

2. Omówienie podstawowych wielkości ekonomiczno-finansowych, ujawnionych w 

rocznym sprawozdaniu finansowym, w szczególności opis czynników i zdarzeń, w 

tym o nietypowym charakterze, mających znaczący wpływ na działalność 

emitenta i osiągnięte przez niego zyski lub poniesione straty w roku obrotowym, 

a takŜe omówienie perspektyw rozwoju działalności emitenta przynajmniej w 

najbli Ŝszym rou obrotowym; 

 

Podstawowe wielkości składników bilansu oraz rachunku wyników przedstawiono poniŜej. 

Skonsolidowany bilans Nota 30 czerwca 
2007     

31.12.2006 30 czerwca 
2006 

AKTYWA      

I. Aktywa trwałe (długoterminowe)   26 359 21 384 19 185 

    1.Wartość firmy 8 3 570 11 11 

    2.Inne wartości niematerialne 8 2 14 18 

    3.Rzeczowe aktywa trwałe 7 21 453 19 938 18 537 

    4.Nieruchomosci inwestycyjne 9    

    5.Inwestycje w jednostkach stow. wyc. met. Praw 
własności     

    6.Aktywa finansowe dostępne do sprzedaŜy     

    7.Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego  1 042 1 053  
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    8.Pozostałe aktywa trwałe  292 368 619 

II. Aktywa obrotowe (krótkoterminowe)  27 216 22 801 18 332 

    1.Zapasy 10 7 033 7 121 4 584 

    2.Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu     

    3.Nalezności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe 
naleŜności 

11 19 010 14 486 12 663 

    4.Środki pienięzne i ich ekwiwalenty 12 422 816 222 

    5.Pozostałe aktywa obrotowe 13 751 378 863 

AKTYWA RAZEM  53 575 44 185 37 517 

     

PASYWA     

I. Kapitał własny przypisany do podmiotu 
dominuj ącego   31 550 8 147 1 298 

   1. Kapitał podstawowy 14 41 635 25 357 19 197 

   2. Niepodzielony wynik finansowy  1 074 992 880 

   3. Akcje własne     

   4. Kapitał zapasowy i rezerwowy  7 630 1 324  

   5. Zyski zatrzymane  -18 789 -19 526 -18 779 

II. Kapitał akcjonariuszy mniejszo ściowych   4 -9 

Kapitał własny razem  31 550 8 151 1 289 

III. Zobowi ązania długoterminowe   962 138 9 112 

   1. Kredyty i poŜyczki długoterminowe 15 914  739 

   2. Rezerwy 16 48 48 48 

   3. Rezerwy z tytułu odroczonego podatku 
dochodowego 

 
 90  

   4. Pozostałe długoterminowe zobowiązania finansowe 17   8 325 

   5. Długoterminowe zobowiązania i rozliczenia 
międzyokresowe  

   

IV. Zobowi ązania krótkoterminowe  21 063 35 896 27 116 

    1.Zobowiązania  krótkoterminowe i rozliczenia 
międzyokresowe 18 

16 584 25 626 20 107 

    2. Kredyty i poŜyczki krótkoterminowe  4 479 8 382 4 730 

    3. Krótkoterminowe zobowiązania z tytułu podatków   1 888 1 982 

    4. Krótkoterminowe rezerwy     

    5. Krótkoterminowa część kredytów i poŜyczek 
długoterminowych 

 
   

    6. Krótkoterminowe zobowiązania finansowe    297 

PASYWA RAZEM  53 575 44 185 37 517 

 
Na koniec I półrocza 2007 r. kapitały własne Emitenta wyniosły 31.550 tys zł. , a w 
analogicznym okresie roku 2006 r. wynosiły 1.289 tys. zł   (wzrost o 30.261 tys. zł). 
W porównaniu do I półrocza 2006 wzrosła równieŜ suma bilansowa Emitenta  - wzrost o 
16.058 tys. zł. W wyniku procesu restrukturyzacji Grupy Kapitałowej na koniec I półrocza 
2007  zobowiązania długoterminowe Emitenta spadły znacząco do kwoty 962 tys. zł, w 
porównaniu do 9.112 tys. zł na 30.06.2006 r. (o 8.150 tys. zł). 
 

Skonsolidowany rachunek zysków i strat 1. Nota 
Okres  

zakończony 
30.06.2007 

okres  
zakończony 
30.06.2006 

Działalność kontynuowana    

I. Przychody ze sprzedaŜy  19 32 155 29.738 

      1. Przychody netto ze sprzedaŜy produktów  31 457 29.395 
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      2. Przychody netto ze sprzedaŜy towarów i materiałów  698 343 

II. Koszt własny sprzedaŜy   27 931 26.205 

      1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 20 27 548 25.952 

      2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów  383 253 

III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaŜy (I-II)  4 224 3.533 

IV. Pozostałe przychody operacyjne 21 751 583 

       1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych  13  

       2. Dotacje    

       3. Inne przychody operacyjne  738 583 

V. Koszty sprzedaŜy  1 347 1.227 

VI. Koszty ogólnego zarządu  1 848 1.978 

VII. Pozostałe koszty operacyjne 22 349 655 

       1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych   274 

       2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych    

       3. Inne koszty operacyjne  349 381 

VIII. Zysk (strata) na działalno ści operacyjnej (III+IV-V-
VI-VII) 

 1 431 256 

IX. Przychody finansowe 23 239 1.139 

     1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:    

     2. Odsetki,   228 55 

     3. Zysk ze zbycia inwestycji    

     4. Aktualizacja wartości inwestycji    

     5. Inne  11 1.084 

X. Koszty finansowe 24 670 527 

     1. Odsetki,  569 484 

     2. Strata ze zbycia inwestycji    

     3. Aktualizacja wartości inwestycji    

     4. Inne  101 43 

XI. Zysk (strata) brutto (XII+/-XIII)  1000 868 

XII. Podatek dochodowy  -74  

        a) część bieŜąca  5  

        b) część odroczona  -79  

XIII. Zysk (strata) z działalnosci kontynuowanej  1 074 868 

Działalność zaniechana    

XIV.Strata z działalności zaniechanej    

XV. Zysk (strata) netto  1 074 868 

   Przypisany :    

   - akcjonariusze jednostki dominującej  1 074 880 

   - kapitały mniejszości   -12 

Średnia waŜona liczba akcji zwykłych (szt.)  17 468 478 8.432.490 

Podstawowy  Zysk (strata) na jedną akcję (w pln. Na 
jedną akcję) 

 0,06 0,10 

Rozwodniony Zysk (strata) na jedną akcję ( w pln. Na 
jedną akcję) 

 0,06 0,10 
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Rachunek zysków i strat wskazuje na osiągnięcie w pierwszym półroczu 2007 r. wyniku 

finansowego w postaci zysku netto 1.074 tys. zł, w porównaniu do I półrocza 2006 r. wynik 

finansowy wzrósł o 206 tys. zł , co stanowi wzrost o 22% .  

Na podstawowej sprzedaŜy osiągnięto zysk wynoszący 4.224 tys. zł, w porównaniu do 3.533 

tys. zł, w I półroczu 2006 r., co stanowi wzrosto o 691 tys zł (19,6%)..  
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Podstawowe wskaźniki finansowe w działalności gospodarczej 
Wskaźniki rentowno ści  

Wskaźniki rentowności I półrocze 
2007 

I półrocze 
2006 

  Rentowność  majątku  (ROA) 

Wynik finansowy netto x 100 

aktywa ogółem 

2,00% 2,31% 

Rentowność netto sprzedaŜy  

Wynik finansowy netto x 100 

przychody ogółem 

3,34% 2,92% 

Rentowność  kapitału własnego  (ROE) 

Wynik finansowy netto x 100 

kapitały własne  

 

3,40% 67,34% 

 Wskaźniki za pierwsze półrocze roku 2007 wykazują wartości dodatnie świadczące o 

pozytywnym zakończeniu procesu restrukturyzacji Emitenta.  

  

Wskaźniki płynno ści finansowej przedstawiaj ą się następująco:  

Wskaźniki płynno ści finansowej I półrocze 
2007 

I półrocze 
2006 

Wskaźnik płynności bieŜącej  ( I ) 

aktywa obrotowe - naleŜności z tyt.dostaw i usług powyŜej 12 mc 

zobowiązania krótkoterm. - zobow.krótkoterm.powyŜej 12 mc 

1,30 0,68 

Wskaźnik płynności szybkiej ( II ) 

aktywa obrot. - zapasy - kr.term.RMK czynne - nalez.z tyt.dost.i usł.pow.12 mc 

zobowiązania krótkotermin. - zobow. z tyt.dostaw i usług pow. 12 mc 

0,96 0,50 

Wskaźnik płynności natychmiastowej ( III ) 

inwestycje krótkoterminowe 

zobowiązania krótkotermin. - zobow. z tyt.dostaw i usług pow. 12 mc 

0,06 0,04 

Poziom wskaźników płynności Emitenta uległ znacznej poprawie w stosunku do okresu 

porównywalnego w pierwszym półroczu 2006 r. 

Opis istotnych pozycji pozabilansowych w ujęciu podmiotowym, przedmiotowym i wartościowym 

znajduje się w notach do skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za 

pierwsze półrocze 2007 r. 

WaŜniejsze czynniki i zdarzenia o nietypowym charakterze mające wpływ na działalność oraz 

wyniki Grupy w I półroczu 2007 r. zostały przedstawione w pkt 14. 
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3. Opis istotnych czynników ryzyka i zagroŜeń, z określeniem, w jakim stopniu 

emitent jest na nie naraŜony. 

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 trzecim i 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. 

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 
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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. 

 

B. CZYNNIKI RYZYKA ZWIAZANE Z OTOCZENIEM, W JAKIM SPÓŁKA 

PROWADZI DZIAŁALNOŚĆ 

 
• 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 
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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.  

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. 

 

4. Informacje o podstawowych produktach, towarach lub usługach wraz z ich 

określeniem wartościowym i ilościowym oraz udziałem poszczególnych 

produktów, towarów i usług (jeŜeli są istotne) albo ich grup w sprzedaŜy emitenta 

ogółem, a takŜe zmianach w tym zakresie w danym roku obrotowym; 

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. 
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• 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 do końca I półrocza 2007  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 pierwszym 

półroczu 2007 r. przez powiązaną kapitałowo zaleŜną spółkę Monto Tras  Sp. z o.o. do 

momentu zbycia przez Emitenta wszystkich posiadanych udziałów w tejŜe spółce . 

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 oparciu o flotę 

samochodową składającą się z ponad 70 ciągników siodłowych 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. 

Przychody Grupy Kapitałowej według stanu na 30.06.2007 roku 

Pozycja sprawozdania 
Stolarka 
PVC 

Stolarka 
Alu 

Stolarka 
drewno Opakowania Transport Pozostałe RAZEM 

przychody segmentu na zewnątrz 7 391,0 3 439,0 5 000,0 4 187,0 11 853,0 285,0 32 155,0

Najwięcej przychodów generuje stolarka budowlana (49,2% przychodów), gdzie szczególnie 

dynamicznie wzrasta sprzedaŜ stolarki wykonanej z drewna oraz usługi transportu i spedycji 

(36,9% przychodów)..  

 

5. Informacje o rynkach zbytu, z uwzględnieniem podziału na rynki krajowe i 

zagraniczne, oraz informacje o źródłach zaopatrzenia w materiały do produkcji, 

w towary i usługi, z określeniem uzaleŜnienia od jednego lub więcej odbiorców i 

dostawców, a w przypadku gdy udział jednego odbiorcy lub dostawcy osiąga co 

najmniej 10 % przychodów ze sprzedaŜy ogółem - nazwy (firmy) dostawcy lub 
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odbiorcy, jego udział w sprzedaŜy lub zaopatrzeniu oraz jego formalne 

powiązania z emitentem 

Zestawienie sprzedaŜy Grupy Kapitałowej wg krajów u 

Pozycja sprawozdania Polska  Niemcy Francja Belgia Inne RAZEM 

przychody z 18 897,0 10 283,0 1 927,0 68,0 980,0 32 155,0 

 Rynkiem który generuje najwięcej przychodów jest rynek krajowy (58,8 % 

przychodów), a z zagranicznych rynek niemiecki (77,6% wszystkich przychodów z 

eksportu).  

Grupa nie jest uzaleŜniona od Ŝadnego dostawcy ani odbiorcy, Ŝaden z nich nie 

przekracza 10% przychodów Grupy.  

 

6. Informacje o zawartych umowach znaczących dla działalności emitenta, w tym 

znanych emitentowi umowach zawartych pomiędzy akcjonariuszami 

(wspólnikami), umowach ubezpieczenia, współpracy lub kooperacji; 

Znaczące umowy zawarte przez Emitenta i jego Grupę Kapitałową w I półroczu 2007 r.: 
 
(A). Umowa zawarta w dniu 10.01.2007 roku z Fabryką Maszyn Rotox Sp. z o.o. z siedzibą w Zieleńcu (Sprzedający). 
Postanowienia umowy  
przewidują zakup przez Emitenta parku maszynowego opisanego w ofercie nr 001/2007. 
Emitent zakupi maszyny do produkcji okien PVC wyszczególnione w ww. ofercie tj.: 
 
1) Centrum zgrzewającą – obróbczo – czyszczące – ościeŜnice: 
- Zgrzewarka czterogłowicowa do zgrzewania ram, 
- Centrum Obróbki Ram ZOR z integrowaną stacją chłodzenia, 
- Automat do czyszczenia naroŜy ze spoin, 
- Automatyczna stacja obróbkowa. 
2) Piła do cięcia listew przyszybowych. 
3) Zderzak długościowy do piły do listew. 
 
Strony zgodnie ustaliły, iŜ postanowienia umowy nabierający mocy prawnej i stają się skuteczne z momentem spełnienia się 
warunku przyznania Emitentowi dotacji w ramach działania Sektorowego Programu Operacyjnego – Wzrost 
Konkurencyjności Przedsiębiorstw. Umowa stanie się wykonalna z momentem otrzymania przez Emitentem pisemnej 
informacji o przyznaniu dotacji. 
Strony ustaliły cenę przedmiotu umowy na kwotę stanowiąca równowartość 275 682 EURO, która będzie płatna w 
następujący sposób: 
a) zaliczka w wysokości 30 % ceny przedmiotu umowy w terminie14 dni od daty otrzymania pisemnej informacji o 
przyznaniu dotacji. 
b) dopłata w wysokości 60 % ceny przedmiotu umowy w terminie do 7 dni przed dostawą, 
c) 10 % ceny przedmiotu umowy w terminie do 7 dni od daty dostawy i uruchomienia maszyn. 
 
Sprzedający udziela Emitentowi gwarancji na okres 12 miesięcy na zakupiony przedmiot umowy. 
Umowa uznana została za znaczącą , poniewaŜ jej wartość przekracza 10 % kapitałów własnych Emitenta. 
Zawarta umowa i planowana inwestycja stanowi realizację jednego z celów wydatkowania środków pochodzących emisji 
akcji serii L. Zgodnie z określonymi w prospekcie emisyjnym priorytetami, środki pozyskane z emisji akcji będą 
przeznaczane na sukcesywne unowocześnianie procesu produkcyjnego poprzez kompleksową  modernizację  parku 
maszynowego jak, równieŜ odnowę parku samochodów cięŜarowych oraz wdroŜenie zintegrowanego ,informatycznego 
systemu zarządzania. 
 
 
(B). Umowy zawarte w dniu 23 stycznia 2007 roku z Przedsiębiorstwem WielobranŜowym AUTOS Sp. z o.o. z siedzibą 
w Solcu Kujawskim przy ul. Powstańców 19 (Dostawca). 
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W umowie nr 2/Inowrocław/2007 Dostawca zobowiązał się dostarczyć na rzecz Emitenta 12 sztuk naczep marki SCHMITZ. 
Cena jednostkowa za dostawę naczep została ustalona na kwotę 22.600,00 EURO, natomiast całkowita wartość kontraktu 
dotyczącego naczep wynosi 271.200,00 EURO. 

W umowie nr 3/Inowrocław/2007 Dostawca zobowiązał się dostarczyć na rzecz Emitenta 12 sztuk ciągników siodłowych 
marki RENAULT PREMIUM 450.18.T. Cena jednostkowa za dostawę ciągników siodłowych została ustalona na kwotę 
65.450,00 EURO, natomiast całkowita wartość kontraktu wynosi 785.400 EURO. 

Dostawa ciągników nastąpi w terminie 14 tygodni od daty podpisania umów oraz wpłat zaliczek, natomiast naczep w 
terminie 16 tygodni. Strony umów zgodnie postanowiły, Ŝe tytułem gwarancji wykonania umowy na dostawę ciągników 
siodłowych Emitent dokona wpłaty zaliczki w wysokości 6 100,00 zł, natomiast na dostawę naczep zaliczki w wysokości 2 
440,00 zł. Zaliczki te zostaną zaliczone na poczet zapłaty. Zapłata naleŜności za dostarczone samochody następować będzie 
na podstawie kaŜdorazowo wystawionych faktur. Emitent zamierza sfinansować nabycie środków transportu w drodze 
leasingu wnosząc opłaty stanowiące udział własny w wysokości 20-25 % całej wartości inwestycji. 

Dostawca udzieli Emitentowi gwarancji na całość pojazdów na okres 12 miesięcznej w serwisach na terenie całej Europy. 
Dodatkowo Dostawca udzieli 12 miesięcznej gwarancji na całość pojazdów Dostawcy. Gwarancja na podzespoły napędowe 
zostanie udzielona na okres 24 miesięcy. 

(C). Umowa objęcia 100% udziałów Synergis Sp. z o.o. z siedzibą w Dobrym Mieście 
Umowa 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.  
 
(D).  Umowa sprzedaŜy udziałów z dnia 14 lutego 2007 r. 
Przedmiotem umowy jest zbycie przez Emitenta udziałów posiadanych w spółce Monto – Tras Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością z siedzibą w Dąbrowie Górniczej na rzecz spółki Invest House Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie za 
łączną cenę 625.300,00 zł. 
Kupujący uiści cenę na rzecz Emitenta w trzech równych rocznych ratach, w terminie do dnia 15 lipca kaŜdego roku, 
począwszy od dnia 15 lipca 2008 r., przy czym maksymalna kwota rocznej raty ograniczona jest do wysokości 50% zysku 
netto Monto – Tras Sp. z o.o. 
 
(E). Umowa Leasingu Nr TRAS-INTUR/BY/428160/2007 z BRE LEASING Sp. z o.o., (Finansujący) której 
przedmiotem są ciągniki siodłowe Renault Premium 150.18 T w ilości 5 sztuk , rok produkcji 2007. Finansujący 
zobowiązany jest do nabycia przedmiotu leasingu i oddania Tras – Intur S.A. do uŜywania na zasadach określonych w 
Ogólnych Warunkach Leasingu, stanowiących Załącznik Nr 1 do umowy. Natomiast Tras – Intur S.A. zobowiązany jest 
zapłaty Finansującemu wynagrodzenia pienięŜnego, w uzgodnionych ratach. Rata leasingowa została ustalona na kwotę 
27.248,97 zł brutto, natomiast opłata wstępna wynosi 158.344,56 zł brutto. Cena zakupu przedmiotu leasingu została 
ustalona na łączna kwotę 1 297 906,22 zł plus 22% VAT. Umowa została zawarta na okres 48 miesięcy i kończy się z dniem 
wymagalności ostatniej raty leasingowej. Zabezpieczeniem umowy jest weksel własny in blanco , wstawiony przez Tras – 
Intur S.A. wraz z deklaracja wekslową.   
 
Umowa Leasingu Nr TRAS-INTUR/BY/428161/2007 z BRE LEASING Sp. z o.o., (Finansujący) Przedmiotem Umowy 
Leasingu Nr są naczepy skrzyniowe Schmitz Cargobull typ SPR 24/L 13,62E, w ilości 5 sztuk, rok produkcji 2007. 
Finansujący zobowiązany jest do nabycia przedmiotu leasingu i oddania Tras – Intur S.A. do uŜywania na zasadach 
określonych w Ogólnych Warunkach Leasingu, stanowiących Załącznik Nr 1 do umowy. Natomiast Tras – Intur S.A. 
zobowiązany jest zapłaty Finansującemu wynagrodzenia pienięŜnego, w uzgodnionych ratach. Rata leasingowa została 
ustalona na kwotę 9.409,85 zł brutto, natomiast opłata wstępna wynosi 54.676,65 zł brutto. Cena zakupu przedmiotu leasingu 
została ustalona na łączna kwotę 448.169,30 zł plus 22% VAT. Umowa została zawarta na okres 48 miesięcy i kończy się z 
dniem wymagalności ostatniej raty leasingowej. Zabezpieczeniem umowy jest weksel własny In blanco , wstawiony przez 
Tras – Intur S.A. wraz z deklaracja wekslową. Po upływie podstawowego okresu obowiązywania umów leasingu Tras – Intur 
S.A. przysługuje prawo do nabycia przedmiotów leasingu.  
 
Umowy leasingu są finansową realizacją umów na dostawy ciągników i naczep, o których Spółka informowała w raporcie 
bieŜącym z dnia 23.01.2007 r. nr 18/2007. Ta forma zapłaty pozwoliła Tras – Intur S.A. na elastyczne sfinansowanie 
zamierzonej inwestycji unowocześnienia i rozbudowy posiadanej floty samochodów cięŜarowych oraz umoŜliwiła 
dopasowanie opłat leasingowych do sytuacji finansowej, a tym samym do kolejnych zamierzeń inwestycyjnych Tras – Intur 
S.A. 
 
(F). 2. Przedwstępna umowa przeniesienia własności 100% udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, 
zawarta w dniu 5 czerwca 2007 roku pomiędzy Emitentem a wspólnikami Spółki „Stolarski Zakład Produkcyjno Handlowy 
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w Mszanowie” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Panami: Jerzym Humięckim, Piotrem Szostakiem oraz Janem 
Tomaszem Rafalskim 
Udziały będące przedmiotem umowy, nie są obciąŜone jakimikolwiek prawami osób trzecich, są w pełni opłacone, nie są 
przedmiotem zajęcia w postępowaniu sądowym lub administracyjnym, nie są przedmiotem jakiegokolwiek sporu.  
Wspólnicy Stolarskiego Zakładu Produkcyjno Handlowego w Mszanowie Sp. z o.o. zobowiązali się w terminie do dnia 31 
października 2007 r. wnieść do Tras – Intur S.A. tytułem wkładu niepienięŜnego na pokrycie akcji zaoferowanych przez Tras 
– Intur S.A., łącznie 16.000 udziałów o wartości nominalnej 500 zł kaŜdy, a łącznej wartości nominalnej 8.300.000 zł w 
stanie wolnym od jakichkolwiek obciąŜeń. W zamian za ww. udziały Tras – Intur S.A. poprzez emisję skierowaną do 
wspólników SZPH Sp. z o.o. zaoferuje im 3.500.000 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 7.000.000 zł, w 
cenie emisyjnej 5,40 zł za jedna akcję. 
 
Emitentowi przysługuje prawo do przeprowadzenia pełnego badania prawnego i finansowego Spółki do dnia 31 lipca 2007 r., 
włącznie z badaniem przedsiębiorstwa przez biegłego rewidenta wskazanego postanowieniem Sądu celem wydania opinii 
dotyczącej Sprawozdania Zarządu Emitenta dla wniesienia wkładów niepienięŜnych w postaci 100% udziałów w SZPH Sp. z 
o.o. w Mszanowie, zgodnie z art. 312 kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 431 § 7 kodeksu spółek handlowych. 
W razie wykazania, w wyniku ww. badania, istotnych róŜnic w stosunku do sprawozdań finansowych stanowiących 
załącznik do umowy dotyczącego stanu spółki, Emitentowi przysługuje prawo jednostronnego odstąpienia od umowy. 
Emitent nabędzie udziały w SZPH Sp. z o.o. pod następującymi warunkami:  

1. biegły rewident wskazany postanowieniem Sądu wyda pozytywną opinię dotyczącą Sprawozdania Zarządu Spółki dla 
wniesienia wkładów niepienięŜnych w postaci 100% udziałów w SZPH w Mszanowie , zgodnie z art. 312 kodeksu 
spółek handlowych w zw. z art. 431 § 7 kodeksu spółek handlowych, 

2. Walne Zgromadzenie TRAS-INTUR S.A. podejmie uchwały o podwyŜszeniu kapitału zakładowego spółki Spółki w 
drodze emisji akcji wydawanych udziałowcom SZPH Sp. z o.o. w zamian za wkłady niepienięŜne w postaci udziałów 
posiadanych przez nich w tejŜe spółce oraz pod warunkiem zawieszającym, iŜ Walne Zgromadzenie TRAS-INTUR 
S.A. podejmie uchwałę o zamiarze wprowadzenia akcji aportowych do obrotu na rynku regulowanym na GPW w 
Warszawie S.A. oraz o ich dematerializacji.  

3. Warunek określony w pkt 2 Strony umowy uwaŜać będą za spełniony równieŜ w przypadku, gdy Walne 
Zgromadzenie Akcjonariuszy TRAS-INTUR S.A. podejmie uchwały upowaŜniające Zarząd Spółki do dokonania 
podwyŜszenia kapitału zakładowego Spółki w granicach ustalonego kapitału docelowego w drodze emisji akcji 
wydawanych udziałowcom SZPH Sp z o.o. w zamian za wkłady niepienięŜne w postaci posiadanych przez nich 
udziałów w SZPH Sp. z o.o. oraz, Ŝe Walne Zgromadzenie Spółki podejmie uchwałę o zamiarze wprowadzenia akcji 
emitowanych w granicach kapitału docelowego do obrotu na rynku regulowanym GPW S.A. w Warszawie oraz ich 
dematerializacji 

4. Zgromadzenie Wspólników SZPH Sp. z o.o. wyrazi zgodę na zbycie przez udziałowców naleŜnych im udziałów, a 
nikt z uprawnionych osób nie skorzysta z prawa pierwszeństwa określonego w § 15 ust. 5 umowy SZPH Sp. z o.o.. 

 
W umowie zastrzeŜono następujące kary umowne: 
1. KaŜda ze Stron zapłaci drugiej Stronie, za kaŜdy przypadek naruszenia swojego zobowiązania do zachowania 
poufności, karę umowną w wysokości 100.000 zł za kaŜdy przypadek naruszenia. NiezaleŜnie od otrzymanych kar 
umownych kaŜda ze Stron ma prawo dochodzić odszkodowania przewyŜszającego wysokość otrzymanej kary umownej na 
zasadach ogólnych. 
2. KaŜdorazowe  naruszenie przez udziałowców SZPH Sp. z o.o. zobowiązań wynikających z umowy skutkować 
będzie obowiązkiem udziałowca naruszającego swe zobowiązanie bądź oświadczającego nieprawdę zapłaty kary umownej 
na rzecz Emitenta w kwocie 150 000  złotych.  

3. KaŜdorazowe naruszenie przez Emitenta zobowiązań wynikających z umowy skutkować będzie obowiązkiem Spółki 
zapłaty kary umownej na rzecz kaŜdego z udziałowców w kwocie 50 000 złotych. 

 
Emitent po zawarciu umowy przyrzeczonej będzie posiadał 100 % kapitału zakładowego SZPH Sp. z o.o., które uprawniać 
będą do wykonywania 100 % głosów na Zgromadzeniu Wspólników spółki. 
 

(G).  Umowa kredytowa z dnia 3 lipca 2007 nr 15/036/07/Z/VV o kredyt w rachunku bieŜącym zawarta przez Emitenta 
z BRE Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (BRE Bank S.A.). 

Umowa dotyczy udzielenia Emitentowi kredytu w rachunku bieŜącym w wysokości 1.000.000 zł. Środki finansowe 
pochodzące z kredytu zostaną przeznaczone i wykorzystane na finansowanie bieŜącej działalności. Emitent moŜe zadłuŜać 
się z tytułu udzielonego kredytu w rachunku bieŜącym bez potrzeby składania odrębnych wniosków kredytowych w okresie 
od 3 lipca 2007 roku do dnia 13 grudnia 2007 roku. Jednocześnie z zawarciem Umowy BRE Bank S.A. udziela Emitentowi 
limitu na transakcje pochodne w kwocie 300.000 zł, pozwalającego utrzymać Spółce jednocześnie otwarte transakcje 
zabezpieczające przed ryzykiem walutowym w kwocie 6.000.000 zł dla transakcji typu forward. 

W przypadku spłaty całości lub części kredytu przed upływem terminu ostatecznej spłaty, kwota kredytu zostaje odnowiona i 
moŜe zostać przez Emitenta wielokrotnie wykorzystana.  

Od udzielonego kredytu BRE Bank S.A. pobierze odsetki według zmiennej stopy procentowej obliczane w stosunku 
rocznym od kwoty wykorzystanego kredytu. Wysokość oprocentowania będzie równa zmiennej stopie WIBOR dla 
depozytów O/N z notowania na 1 dzień roboczy przed data postawienia środków do dyspozycji (i przed dniem aktualizacji  
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stawki), powiększonej o 2,5 punktu procentowego z tytułu marŜy BRE Bank S.A. Odsetki naliczane są w okresach 
miesięcznych i płatne przez Emitenta ostatniego roboczego dnia kaŜdego miesiąca w okresie kredytowania oraz w dniu 
ostatecznej spłaty kredytu. 

 
(H). Umowa zawarta w dniu 19 lipca 2007 r. z Frehse Fenster Gbmh z siedzibą w Reinbek. Przedmiotem umowy jest 
wykonywanie przez Emitenta wyrobów standardowych i nietypowych stolarki okiennej i drzwiowej z tworzywa sztucznego, 
drewna i aluminium. Emitent w ramach współpracy z  Frehse Fenster Gbmh będzie wykonywał wyroby standardowe i 
nietypowe, ze względu na rodzaj konstrukcji, technologii, czy rodzaj materiału.  Strony umowy szacują, Ŝe poziom sprzedaŜy 
do końca 2008 roku osiągnie wysokość 850 000 Eur – 3 188 180 zł (w przeliczeniu wg średniego kursu NBP na dzień 
zawarcia umowy). Umowę zawarto na czas określony do dnia 31.12.2008 r. Ponadto Emitent w ramach współpracy będzie 
odpłatnie świadczył usługi transportu wyprodukowanych wyrobów w ramach wykonywanej działalności transportowej. 
Umowa nie przewiduje istotnych kar, za wyjątkiem standardowych kar za opóźnienia. Emitent dostarczy w ciągu trzech 
tygodni wyroby standardowe z PVC, natomiast zamówienia niestandardowe z uwagi na indywidualny charakter wyrobu 
zostaną dostarczone w terminie od 4 – 9 tygodni. Wyroby stolarki drewnianej oraz ślusarki aluminiowej będą dostarczone wg 
indywidualnych ustaleń.  
 
(I) . Umowy Budimex Dromex S.A. 
a) Umowa nr 79/BxD/PZR3/2007 z Budimex Dromex S.A. Odział Zachodni w Poznaniu. Przedmiotem umowy są roboty 
budowlane dotyczące zadania inwestycyjnego w zakresie wykonania, dostawy i montaŜu stolarki okiennej na budowę osiedla 
mieszkaniowego „Przy Parku” w Szczecinie. Emitent zobowiązał się do wykonania 905 sztuk okien drewnianych. Zakres 
robót zostanie wykonany zgodnie z przekazaną dokumentacją techniczną - projektem architektonicznym. Ryczałtowe 
wynagrodzenie Emitenta za wykonanie zakresu robót wynosi 986.256 zł brutto. Termin rozpoczęcia prac ustalony został na 9 
lipca 2007 roku, natomiast termin zakończenia robót objętych przedmiotem Umowy planowany jest na dzień 15 września 
2007 r. 
Emitent udzielił Zamawiającemu gwarancji jakości na wyroby stolarki drewnianej wraz z montaŜem na okres 5 lat i jednego 
miesiąca. Emitent zobowiązał się do złoŜenia w terminie do 14 dni od podpisania niniejszej umowy gwarancji bankowej lub 
wiarygodnego towarzystwa ubezpieczeniowego - terminowego i naleŜytego wykonania Umowy w wysokości 10% 
Wynagrodzenia Wykonawcy. W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę Emitent jest 
zobowiązany zapłacić karę w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego. 
 
b) Umowa nr 47/2B1E/2006 zawarta w dniu 2 maja 2007 roku z Budimex Dromex. Przedmiotem tej umowy jest 
kompleksowe wykonanie witryn drewniano – aluminiowych, świetlików aluminiowych oraz drzwi i okien aluminiowych 
wraz z wykonaniem dokumentacji warsztatowej na obiekt Centrum Handlowego Srokosze w Warszawie. Za wykonanie 
przedmiotu umowy Emitent otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie 2.687.283,02 zł. Zgodnie z umową rozpoczęcie 
robót powinno nastąpić dniu 14.05.2007 roku, a zakończenie robót nastąpi w dniu 15.08.2007 r. W przypadku odstąpienia od 
umowy z przyczyn odpowiedzialnych przez Wykonawcę Emitent jest zobowiązany do zapłacenia kary umownej w 
wysokości 10% wynagrodzenia. Natomiast w przypadku odstąpienie od umowy przez Emitenta z przyczyn, za które 
odpowiedzialność ponosi Budimex Dromex S.A., ten ostatni zapłaci Emitentowi karę w wysokości 10 % wynagrodzenia 
umownego brutto. 
 
Łączna wartość brutto wszystkich umów zawartych z Budimex Dromex S.A od września ubiegłego roku do 31 lipca 2007 r. 
wyniosła 4.246.939,02 zł., przekraczając 10% wartości kapitałów własnych Emitenta. 
 

 

7. Informacje o powiązaniach organizacyjnych lub kapitałowych emitenta z innymi 

podmiotami oraz określenie jego głównych inwestycji krajowych i zagranicznych 

(papiery wartościowe, instrumenty finansowe, wartości niematerialne i prawne 

oraz nieruchomości), w tym inwestycji kapitałowych dokonanych poza jego 

grupą jednostek powiązanych oraz opis metod ich finansowania; 

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

zaleŜnej 
Siedziba Przedmiot działania Metoda 

konsolidacji 
Wartość 
udziałów w 
tys. zł. 

Procent 
posiadanego 
kapitału  

Udział w ogólnej liczbie 
głosów na walnym 
zgromadzeniu 

1 Synergis Sp. z o.o. Dobre Miasto prod. stol. aluminiowej pełna konsol. 300 100 100 

Ponadto Spółka posiada udziały w Ekowiknoplast Sp. z o.o.w likwidacji z siedzibą w Kijowie, Ukraina – podmiot od 2004 r. 
nie prowadzi działalności  (50%posiadaego kapitału, 50% udziału w ogólnej liczbie głosów na zgromadzeniu wspólników). 
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Nie występują Ŝadne powiązania organizacyjne lub kapitałowe z podmiotami spoza Grupy 

Kapitałowej. 

Spółka nie prowadziła w okresie objętym sprawozdaniem inwestycji krajowych lub 

zagranicznych, w tym inwestycji kapitałowych. 

 

8. Opis transakcji z podmiotami powiązanymi, jeŜeli jednorazowa lub łączna 

wartość transakcji zawartych przez dany podmiot powiązany w okresie od 

początku roku obrotowego przekracza wyraŜoną w złotych równowartość kwoty 

500.000 euro; 

Ww. transakcje nie miały miejsca. 

 

9. Informacje o zaciągniętych kredytach, o umowach poŜyczek, z uwzględnieniem 

terminów ich wymagalności, oraz o udzielonych poręczeniach i gwarancjach; 

Opisano w notach do sprawozdania finansowego. 

 

10. Informacje o udzielonych poŜyczkach, z uwzględnieniem terminów ich 

wymagalności, a takŜe udzielonych poręczeniach i gwarancjach, ze szczególnym 

uwzględnieniem poŜyczek, poręczeń i gwarancji udzielonych jednostkom 

powiązanym emitenta; 

Nie udzialano ww. poŜyczek ani gwarancji. 

 

11. W przypadku emisji papierów wartościowych w okresie objętym raportem - opis 

wykorzystania przez emitenta wpływów z emisji; 

W okresie objętym raportem Spółka wyemitowała :  

1.800.000 akcji serii M wydawanych w zamian za wkład niepienięŜny w postaci 100% 

udziałów w Synergis Sp. z o.o. z siedzibą w Dobrym Mieście – emisja nie spowodowała 

wpływów pienięŜnych do Spółki. 

12. Objaśnienie róŜnic pomiędzy wynikami finansowymi wykazanymi w raporcie 

rocznym a wcześniej publikowanymi prognozami wyników na dany rok; 

Spółka nie publikowała prognozy wyników finansowych.  

 

13. Ocena, wraz z jej uzasadnieniem, dotycząca zarządzania zasobami finansowymi, 

ze szczególnym uwzględnieniem zdolności wywiązywania się z zaciągniętych 
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zobowiązań, oraz określenie ewentualnych zagroŜeń i działań, jakie emitent 

podjął lub zamierza podjąć w celu przeciwdziałania tym zagroŜeniom; 

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. 

 

14. Ocena moŜliwości realizacji zamierzeń inwestycyjnych, w tym inwestycji 

kapitałowych, w porównaniu do wielkości posiadanych środków, z 

uwzględnieniem moŜliwych zmian w strukturze finansowania tej działalności; 

Emitent w dniu 5 czerwca 2007 roku zawarł z udziałowcami Spółki „Stolarski Zakład 
Produkcyjno Handlowy w Mszanowie” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Panami: 
Jerzym Humięckim, Piotrem Szostakiem oraz Janem Tomaszem Rafalskim , przedwstępną 
umowę przeniesienia własności 100% udziałów w tejŜe spółce,. 
  
Przedmiotowe udziały łącznie stanowią 100 % kapitału zakładowego SZPH Sp. z o.o. Udziały 
te nie są obciąŜone jakimikolwiek prawami osób trzecich, są w pełni opłacone, nie są 
przedmiotem zajęcia w postępowaniu sądowym lub administracyjnym, nie są przedmiotem 
jakiegokolwiek sporu.  
Udziałowcy Stolarskiego Zakładu Produkcyjno Handlowego w Mszanowie Sp. z o.o. 
zobowiązali  się w terminie do dnia 31 października 2007 r. wnieść do Tras – Intur S.A. 
tytułem wkładu niepienięŜnego na pokrycie akcji zaoferowanych przez Tras – Intur S.A., 
łącznie 16.000 udziałów o wartości nominalnej 500 zł kaŜdy, a łącznej wartości nominalnej 
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8.300.000 zł w stanie wolnym od jakichkolwiek obciąŜeń. Udziały te stanowią 100 % kapitału 
zakładowego Spółki. W zamian za w/wym. udziały Tras – Intur S.A. poprzez emisję 
skierowaną do udziałowców SZPH Sp. z o.o. ,wyda im 3.500.000 akcji zwykłych na 
okaziciela o wartości nominalnej 7.000.000 zł, w cenie emisyjnej 5,40 zł za jedna akcję. 
 
  
Tras – Intur S.A. przysługuję prawo do przeprowadzenia pełnego badania prawnego i 
finansowego Spółki do dnia 31 lipca 2007 r, włącznie z badaniem przedsiębiorstwa przez 
biegłego rewidenta wskazanego postanowieniem Sądu celem wydania opinii dotyczącej 
Sprawozdania Zarządu TRAS-INTUR S.A. dla wniesienia wkładów niepienięŜnych w postaci 
100% udziałów w SZPH w Mszanowie , zgodnie z art. 312 kodeksu spółek handlowych w 
zw. z art. 431 § 7 kodeksu spółek handlowych, 
. W razie wykazania, w wyniku ww badania, istotnych róŜnic w stosunku do sprawozdań 
finansowych stanowiących załącznik do umowy dotyczącego stanu Spółki Tras – Intur S.A. 
przysługuje prawo jednostronnego odstąpienia od umowy. 

 
Tras – Intur S.A. nabędzie udziały w SZPH Sp. z o.o. pod następującymi warunkami:  

5. biegły rewident wskazany postanowieniem Sądu wyda pozytywną opinię 
dotyczącą Sprawozdania Zarządu Spółki dla wniesienia wkładów 
niepienięŜnych w postaci 100% udziałów w SZPH w Mszanowie , zgodnie 
z art. 312 kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 431 § 7 kodeksu spółek 
handlowych, 

6. Walne Zgromadzenie TRAS-INTUR S.A. podejmie uchwały o 
podwyŜszeniu kapitału zakładowego spółki Spółki w drodze emisji akcji 
wydawanych udziałowcom SZPH Sp. z o.o. w zamian za wkłady 
niepienięŜne w postaci udziałów posiadanych przez nich w tejŜe spółce 
oraz pod warunkiem zawieszającym, iŜ Walne Zgromadzenie TRAS-
INTUR S.A. podejmie uchwałę o zamiarze wprowadzenia akcji 
aportowych do obrotu na rynku regulowanym na GPW w Warszawie S.A. 
oraz o ich dematerializacji.  

7. Warunek określony w pkt 2 Strony umowy uwaŜać będą za spełniony 
równieŜ w przypadku, gdy Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TRAS-
INTUR S.A. podejmie uchwały upowaŜniające Zarząd Spółki do 
dokonania podwyŜszenia kapitału zakładowego Spółki w granicach 
ustalonego kapitału docelowego w drodze emisji akcji wydawanych 
udziałowcom SZPH Sp z o.o. w zamian za wkłady niepienięŜne w postaci 
posiadanych przez nich udziałów w SZPH Sp. z o.o. oraz, Ŝe Walne 
Zgromadzenie Spółki podejmie uchwałę o zamiarze wprowadzenia akcji 
emitowanych w granicach kapitału docelowego do obrotu na rynku 
regulowanym GPW S.A. w Warszawie oraz ich dematerializacji 

8. Zgromadzenie Wspólników SZPH Sp. z o.o. wyrazi zgodę na zbycie przez 
udziałowców naleŜnych im udziałów, a nikt z uprawnionych osób nie 
skorzysta z prawa pierwszeństwa określonego w § 15 ust. 5 umowy SZPH 
Sp. z o.o.. 

W umowie zastrzeŜono następujące kary umowne: 
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1. KaŜda ze Stron zapłaci drugiej Stronie, za kaŜdy przypadek naruszenia swojego 
zobowiązania do zachowania poufności, karę umowną w wysokości 100.000 zł za kaŜdy 
przypadek naruszenia. NiezaleŜnie od otrzymanych kar umownych kaŜda ze Stron ma 
prawo dochodzić odszkodowania przewyŜszającego wysokość otrzymanej kary 
umownej na zasadach ogólnych. 

2. KaŜdorazowe  naruszenie przez udziałowców SZPH Sp. z o.o. zobowiązań 
wynikających z umowy skutkować będzie obowiązkiem udziałowca naruszającego swe 
zobowiązanie bądź oświadczającego nieprawdę  zapłaty kary umownej  na rzecz TRAS-
INTUR S.A. w kwocie 150 000  złotych.  

3. KaŜdorazowe naruszenie przez TRAS-INTUR S.A. zobowiązań wynikających z umowy 
skutkować będzie obowiązkiem Spółki zapłaty kary umownej na rzecz kaŜdego z 
udziałowców w kwocie 50 000 złotych. 

Tras – Intur S.A. traktuje inwestycję w Stolarski Zakład Produkcyjno Handlowy w 
Mszanowie Sp. z o.o. jako inwestycję długoterminową. Pomiędzy Tras – Intur S.A., a 
zbywcami nie ma Ŝadnych powiązań. 
Nabyte przez Tras – Intur S.A. udziały w Stolarskim Zakładzie Produkcyjno Handlowym w 
Mszanowie Sp. z o.o. będą spełniały, po zawarciu umowy przyrzeczonej, kryteria aktywów o 
znacznej wartości z uwagi na ich  procentowy udział w kapitale zakładowym przejmowanej 
Spółki. 
Udziały będą stanowić, po zawarciu umowy przyrzeczonej, 100 % kapitału zakładowego 
SZPH Sp. z o.o. i uprawniać do 100 % głosów na Zgromadzeniu Wspólników spółki. 
 

W dniu 26 czerwca 2007 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Tras Tychy S.A. podjęło 
Uchwałę Nr 26 w sprawie podwyŜszenia kapitału zakładowego Spółki w drodze nowej emisji 
akcji serii N z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy oraz w sprawie zmiany 
Statutu Spółki. Oferta obejmuje nie więcej niŜ 10.408.867 akcji zwykłych na okaziciela serii 
N, o wartości nominalnej 2,00 zł kaŜda. Emisja akcji serii N zostanie dokonana w formie 
subskrypcji zamkniętej przeprowadzonej w drodze oferty publicznej. Dotychczasowym 
akcjonariuszom przysługiwać będzie prawo poboru akcji serii N proporcjonalnie do liczby 
posiadanych przez nich akcji, przy czym za kaŜdą jedną akcję posiadaną na koniec dnia prawa 
poboru przysługiwać będzie jedno prawo poboru. Uwzględniając liczbę emitowanych akcji 
serii N za dwa prawa poboru wydanie zostanie jedna akcja serii N. Dzień prawa poboru został 
ustalony na 30 lipca 2007 r.  
 

15. Ocena czynników i nietypowych zdarzeń mających wpływ na wynik z 

działalności za rok obrotowy, z określeniem stopnia wpływu tych czynników lub 

nietypowych zdarzeń na osiągnięty wynik; 

Nie wystąpiły zdarzenia i czynniki nietypowe, mające wpływ na osiągnięty wynik. 

16. Charakterystyka zewnętrznych i wewnętrznych czynników istotnych dla rozwoju 

przedsiębiorstwa emitenta oraz opis perspektyw rozwoju działalności emitenta co 

najmniej do końca roku obrotowego następującego po roku obrotowym, za który 

sporządzono sprawozdanie finansowe zamieszczone w raporcie rocznym, z 

uwzględnieniem elementów strategii rynkowej przez niego wypracowanej; 
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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 dalszy rozwój sektora budownictwa.  
Wg prognoz Związku Polskie Okna i Drzwi 2007 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. 

Czynniki wewnętrzne. 

Do najistotniejszych 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 emitenta i 

jego grupą kapitałową; 

W  pierwszym półroczu 2007 r. nie miały miejsca zmiany podstawowych zasad zarządzania 

Spółką i Grupą Kapitałową.  

 

18. Zmiany w składzie osób zarządzających i nadzorujących emitenta 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 pierwszym półroczu 2007 miały miejsce następujące zmiany w Zarządzie i Radzie 

Nadzorczej TRAS-INTUR S.A. 
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Skład Zarządu: 

Prezes Zarządu Jan Mazur 

Członek Zarządu Paweł Puszczyński 

Członek Zarządu Jacek Gołębiowski do 23 lutego 2007 r. 

Członek Zarządu Wiktor Strach do 11 maja 2007 r. 

 

Skład Rady Nadzorczej: 

Przewodniczący Rady Nadzorczej - Jakub śyto do 26 czerwca 2007 r. 

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Jarosław Bauc 

Członek Rady Nadzorczej Henryk Drob 

Członek Rady Nadzorczej Edward Szczytowski 

Członek Rady Nadzorczej Anna Bera 

Członek Rady Nadzorczej Tadeusz Wareluk 

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. Wszelkie umowy zawarte między emitentem 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 emitenta przez przejęcie; 

Umowy wyŜej opisane nie występują w Spółce. 

 

20. Wartość wynagrodzeń, nagród lub korzyści, w tym wynikających z programów 

motywacyjnych lub premiowych opartych na kapitale emitenta, w tym 

programów opartych na obligacjach z prawem pierwszeństwa, zamiennych, 

warrantach subskrypcyjnych (w pieniądzu, naturze lub jakiejkolwiek innej 

formie), wypłaconych, naleŜnych lub potencjalnie naleŜnych, odrębnie dla kaŜdej 

z osób zarządzających i nadzorujących emitenta w przedsiębiorstwie emitenta, 

bez względu na to, czy odpowiednio były one zaliczane w koszty, czy teŜ wynikały 

z podziału zysku; w przypadku gdy emitentem jest jednostka dominująca lub 

znaczący inwestor - oddzielnie informacje o wartości wynagrodzeń i nagród 
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otrzymanych z tytułu pełnienia funkcji we władzach jednostek 

podporządkowanych; jeŜeli odpowiednie informacje zostały przedstawione w 

sprawozdaniu finansowym - obowiązek uznaje się za spełniony poprzez 

wskazanie miejsca ich zamieszczenia w sprawozdaniu finansowym; 

Wysokość wynagrodzeń dla osób zarządzających wypłaconych lub naleŜnych w TRAS- 

INTUR S.A. w  pierwszym półroczu 2007 r.: 

Wynagrodzenie brutto Członków Zarządu w  pierwszym półroczu 2007 r. (zł) 

Imi ę nazwisko Wynagrodzenie  Wartość innych świadczeń 
Jan Mazur 122.000 - 

Paweł Puszczyński 88.000 - 

Jacek Gołębiowski (do 

23.02.2007) 61.057,92 - 

Wiktor Strach (do 

11.05.2007) 53.714,30 - 

 

Pan Jacek Gołębiowski zrezygnował z pełnienia funkcji członka zarządu w dniu 23 lutego 

2007 r. 

Pan Wiktor Strach zrezygnował z pełnienia funkcji członka zarządu w dniu 11 maja 2007 r. 

Członkowie Zarządu Spółki nie pobierali wynagrodzeń z tytułu zasiadania w radach 

nadzorczych spółek zaleŜnych. 
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Wynagrodzenie brutto prokurentów Spółki w I  półroczu 2007 r. (zł) 

Imi ę nazwisko Wynagrodzenie  Wartość innych świadczeń 
Wiktor Strach (od 

17.05.2007) 18.285,70 - 

Małgorzata Lewandowska 9.600 - 

 

Wynagrodzenie brutto osób nadzorujących w 2006 r. (zł) 

Imi ę nazwisko Wynagrodzenie  Wartość innych 

świadczeń 

Jakub śyto (do 26.06.2007)  6.000,- 
- 

Henryk Drob 3.000,- - 

Edward Szczytowski 3.000,- - 

Anna Bera 4.500,- - 

Tadeusz Wareluk 4.500,- - 

Jarosław Bauc 4.500,- - 

 

W pierwszym półroczu 2007 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. Określenie łącznej liczby i wartości nominalnej wszystkich akcji (udziałów) 

emitenta oraz akcji i udziałów w jednostkach powiązanych emitenta, będących w 

posiadaniu osób zarządzających i nadzorujących (dla kaŜdej osoby oddzielnie); 
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Zarząd  

Imi ę i Nazwisko 

Liczba 

posiadanych 

akcji na dzień 

30.06.2007 

Udział w 

kapitale 

zakładowym 

(%) 

Liczba głosów 
Udział głosów 

 na WZA(%) 

Jan Mazur  805.813 3,87 805.813 3,87 

Paweł Puszczyński 0 0 0 0 

Jacek Gołębiowski* 0 0 0 0 

Wiktor Strach** 0 0 0 0 

*Pan Jacek Gołębiowski zrezygnował z pełnienia funkcji członka zarządu w dniu 23 lutego 2007 r. 

**Pan Wiktor Strach zrezygnował z pełnienia funkcji członka zarządu w dniu 11 maja 2007 r. 

 

Rada Nadzorcza  

Imi ę i Nazwisko 

Liczba 

posiadanych 

akcji na dzień 

30.06.2006 

Udział w 

kapitale 

zakładowym 

(%) 

Liczba głosów 
Udział głosów 

 na WZA(%) 

Jakub śyto* 0 0 0 0 

Edward Szczytowski 0 0 0 0 

Henryk Drob 0 0 0 0 

Jarosław Bauc 0 0 0 0 

Tadeusz Wareluk 0 0 0 0 

Anna Bera 0 0 0 0 

*Pan Jakub śyto złoŜył rezygnację z funkcji członka Rady Nadzorczej w dniu 26.06.2007 r. 

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

 

22. Wskazanie akcjonariuszy posiadających, bezpośrednio lub pośrednio przez 

podmioty zaleŜne, co najmniej 5 % w ogólnej liczbie głosów na walnym 

zgromadzeniu emitenta, wraz ze wskazaniem liczby posiadanych przez te 

podmioty akcji, ich procentowego udziału w kapitale zakładowym, liczby głosów 
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z nich wynikających i ich procentowego udziału w ogólnej liczbie głosów na 

walnym zgromadzeniu; 

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym 

Zgromadzeniu Akcjonariuszy na dzień 30 czerwca 2007 r.: 

Akcjonariusz 

Liczba 

posiadanych akcji 

na dzień 

30.06.2007 

Udział w 

kapitale 

zakładowym 

(%) 

Liczba głosów 

Udział 

głosów 

 na 

WZA(%) 

OFE Bankowy   1.846.250 8,87 1.846.250 8,87 

Marek Grzona 1.800.000 8,65 1.800.000 8,65 

 

 

23. Informacje o znanych emitentowi umowach (w tym równieŜ zawartych po dniu 

bilansowym), w wyniku których mogą w przyszłości nastąpić zmiany w 

proporcjach posiadanych akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy i 

obligatariuszy; 

Na dzień sporządzania sprawozdania brak jest umów, w wyniku których mogą w przyszłości 

nastąpić zmiany w proporcjach akcji posiadanych przez dotychczasowych akcjionariuszy i 

obligatariuszy. 

 

24. Wskazanie posiadaczy wszelkich papierów wartościowych, które dają specjalne 

uprawnienia kontrolne w stosunku do emitenta, wraz z opisem tych uprawnień; 

Brak jest papierów wartościowych dających specjalne uprawnienia kontrolne wobec Spółki. 

 

25. Informacja o systemie kontroli programów akcji pracowniczych; 

W Spółce nie funkcjonuje system kontroli programów akcji pracowniczych. 

 

26. Wskazanie wszelkich ograniczeń dotyczących przenoszenia prawa własności 

papierów wartościowych emitenta oraz wszelkich ograniczeń w zakresie 

wykonywania prawa głosu przypadających na akcje emitenta; 

Brak jest ograniczeń dotyczących przenoszenia prawa własności papierów 

wartościowych Spółki oraz ograniczeń w zakresie wykonywania prawa głosu 
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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 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. Informacja o:dacie zawarcia przez emitenta umowy, z podmiotem uprawnionym 

do badania sprawozdań finansowych, o dokonanie badania lub przeglądu 

sprawozdania finansowego lub skonsolidowanego sprawozdania finansowego 

oraz okresie, na jaki została zawarta ta umowa,łącznej wysokości wynagrodzenia, 

wynikaj ącego z umowy z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań 

finansowych, naleŜnego lub wypłaconego z tytułu badania i przeglądu 

sprawozdania finansowego oraz, jeŜeli spółka sporządza skonsolidowane 

sprawozdanie finansowe, z tytułu badania i przeglądu skonsolidowanego 

sprawozdania finansowego, dotyczącego danego roku obrotowego, 

Umowa z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych, o dokonanie 

przeglądu  sprawozdania finansowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za  

pierwsze półrocze 2007 r. została zawarta w dniu 03.09.2007 r.. Umowa została zawarta na 

okres do dnia  25 września 2007 r. 

Umowa z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych, o dokonanie 

badania sprawozdania finansowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 

2006 r. została zawarta w dniu 12 grudnia 2006 r.. Umowa została zawarta na okres  do 

dnia 27 maja 2007 r. 

Łączna wysokość wynagrodzenia biegłego rewidenta wynikająca z umowy o badania 

rocznego sprawozdania finansowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za  

2006 r. wynosi  18.000 PLN netto. 



Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej TRAS-INTUR S.A. za pierwsze 
półrocze  2007 roku. 

Dane prezentowane są w tys. zł chyba, Ŝe wskazano inaczej 

Informacje dodatkowe i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego 

 
26 

Łączna wysokość wynagrodzenia biegłego rewidenta wynikająca z umowy o przegląd 

sprawozdania finansowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za pierwsze 

półrocze 2007 r. wynosi 20.000 PLN netto. 

Pozostała łączna wysokość wynagrodzenia, wynikającego z umowy z podmiotem 

uprawnionym do badania sprawozdań finansowych lub skonsolidowanych sprawozdań 

finansowych, naleŜnego lub wypłaconego z innych tytułów niŜ określone powyŜej, 

dotyczącego danego roku obrotowego, 

Nie występuje 


