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INFORMACJA DODATKOWA 

TRAS-INTUR S.A. 
     ZA 2007 ROK 
 
1.  
1) szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych 
oraz inwestycji długoterminowych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i 
zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla 
majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub 
umorzenia, 
 
Szczegółowy wykaz ruchu środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych wg grup rodzajowych 
przedstawiono w tabelach poniŜej wartości niematerialne i prawne wg grup rodzajowych w tys.  
wartości niematerialne i prawne wg grup rodzajowych       w tys.  
 
 a b c  d e Warto ści 

niematerialne              
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razem 
 koszty 

zakończonyc
h prac 

rozwojowych 
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firmy 

 nabyte koncesje, patenty, 
licencje i podobne wartości, w 
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niematerialne  
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a) wartość brutto wartości  
niematerialnych  
i prawnych na początek okresu 

 
 

 

11 129 129   140 

b) zwiększenia (z tytułu)   78 78   78 
   -wartość firmy       0 
    - zakup   78 78   78 
c) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0 0 0 0 
    - likwidacja       0 
    - likwidacja       0 
    - sprzedaŜ        0 
d) wartość brutto wartości 
niematerialnych i prawnych na 
koniec okresu 

0 11 207 207 0 0 218 

e) skumulowana amortyzacja 
(umorzenie) na początek okresu 

0 0 124 124 0 0 124 

f) amortyzacja za okres (z tytułu) 0  12 12   12 

    - amortyzacja    12 12   12 
    - umorzenie przyp. na zlikwidowane śr. trw.  0 0   0 

    0   0 
g) skumulowana amortyzacja 
(umorzenie) na koniec okresu 

0 0 136 136 0 0 136 

j) wartość netto wartości 
niematerialnych i prawnych na 
koniec okresu 

0 11 71 71 0 0 82 

 
 
 
 
 
 



 2

 
ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)      w tys. zł.  
 
     - 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  

2261 10 734 9 348 2554 255 25 152 

b) zwiększenia (z tytułu) 0 44 
 

432 17 0 493 

   -  INNE 0 44 432 17 0 493 

c) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 396 852 0 1248 

   - INNE 0 0 396               852 0 1248 

d) wartość brutto środków trwałych 
na koniec okresu 

2 261 10778 9384 1719 255 24 397 

e) skumulowana amortyzacja 
(umorzenie) na początek okresu 

169 248   4 100 
 

1 017 238 5772 

f) amortyzacja za okres (z tytułu) 113 64 919 362 4 1462 

    - umorzenie  113 64 919 362 4 1462 

    - umorzenie sprzed.śr.trwałych   0 0 326 379 0 705 

g) skumulowana amortyzacja 
(umorzenie) na koniec okresu 

282 312 4693 1000 242 6529 

h) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości 
na początek okresu 

      

  - zwiększenia       

 - zmniejszenie       

i) odpisy z tytułu trwałej utraty 
wartości na koniec okresu 

      

j) warto ść netto środków trwałych na 
koniec okresu 

1979 10466 4691 719 13 17868 

 
 
2) wartość gruntów uŜytkowanych wieczyście, 
Wartość gruntów znajdujących się w uŜytkowaniu wieczystym przez TRAS-INTUR  S.A. wynosi: 
- w Inowrocławiu   2.091 425,06  zł powierzchnia 5,9509  m2,  
 
3) wartość nie amortyzowanych lub nie umarzanych przez jednostkę środków trwałych, uŜywanych na podstawie 
umów najmu, dzierŜawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu, 
Wartość netto środków trwałych w leasingu operacyjnym na dzień 31.12.2007 wynosi:  
- środki transportu 3.331 tys. zł.   
   
 
4) zobowiązania wobec budŜetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa 
własności budynków i budowli, 
Nie dotyczy 
 
5) dane o strukturze własności kapitału podstawowego oraz liczbie i wartości nominalnej subskrybowanych akcji, w 
tym uprzywilejowanych, 
 
 

KAPITAŁ ZAKŁADOWY (STRUKTURA)     
Seria 

/ 
emisj

a 

Rodzaj akcji Rodzaj 
uprzywilejo
wania akcji 

Rodzaj 
ograniczen
ia praw do 

akcji 

Liczba akcji Wartość serii 
/ emisji wg 
wartości 

nominalnej 

Sposób 
pokrycia 
kapitału 

Data 
rejestracji 

Prawo do 
dywidendy (od daty) 

A na okaziciela - - 60 000 120 000 Gotówka 07.05.97 01.01.1998 
B na okaziciela - - 1 090 000 2 180 000 Gotówka 24.11.98 01.01.1999 
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C na okaziciela - - 700 000 1 400 000 Gotówka 26.05.99 01.01.1999 
D na okaziciela - - 568 184 1 136 368 Gotówka 06.07.01 01.01.2000 
E na okaziciela - - 2 418 184 4 836 368 Gotówka 03.08.03 01.01.2003 
G na okaziciela - - 1 612 122 3 224 244 Gotówka 29.10.04 01.01.2004 
H Na okaziciela - - 350 000         700 000 

 
Aport 
 

30.06.05 01.01.2005 

I Na okaziciela  - - 300 000 600 000 Gotówka 18.11.05 01.01.2006 
J na okaziciela - - 2 500 000 5 000 000 

 
Gotówka 18.11.05 01.01.2006 

K Na okaziciela   3 080 000 6 160 000 Gotówka 21.09.2006  

L Na okaziciela   6 339 245 12 678 490 gotówka 01.03.2007 01.01.2007 

M Na okaziciela   1 800 000 3 600 000 aport 10.05.2007 01.01.2007 

N Na okaziciela   6783547 13567094 gotówka 27.12.2007 01.01.2008 

Liczba akcji razem   27 601 282     

Kapitał zakładowy, razem   55 202 564    

Wartość nominalna jednej akcji =2.zł      

 
 
6) stan na początek roku obrotowego, zwiększenia i wykorzystanie oraz stan końcowy kapitałów (funduszy) 
zapasowych i rezerwowych, o ile jednostka nie sporządza zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym, 
Szczegółowy wykaz kapitałów oraz ich zmiany w ciągu roku przedstawiono w załączonym zestawieniu zmian w 
kapitałach. 
 
7) propozycje co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy, 
Zysk za 2006 rok  przeznaczono na kapitał zapasowy. 
 
8) dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, 
rozwiązaniu i stanie końcowym, 
Stan rezerw na początek roku wynosił 138,0 tys. zł na dzień 31.12.2007 wynosi 332,0  zł.  
 
 
 
L.P ODROCZONY PODATEK DOCHODOWY Rezerwy wpływaj ące na 

 
Aktywa odniesione na 

  Wynik 
Finansowy 

Kapitał 
(fundusz 
własny) 

Wynik 
finansow
y brutto 

W tym 
odpisy 
aktualiz
ujące 
aktywa 

Kapit
ał(fun
dusz 
własn
y) 

1. Stan początkowy     138 0 1053 0 0 
2. Zwiększenie     294 0 1664  0 0 
3 zmniejszenie     100    314   
3a Stan końcowy ( 1+2) w tym  z tytułu strat 

podatkowych 
    332 0 2 403 0 0 

       
 
9) dane o odpisach aktualizujących wartość naleŜności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, 
zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, 
 
dane w tys. zł. 
ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJ ĄCYCH 
WARTOŚĆ NALEśNOŚCI KRÓTKOTERMINOWYCH 

2007 

Stan na początek okresu  15 290 

a) zwiększenia (z tytułu)                  307 

   -utworzenie rezerw  307 

b) zmniejszenia (z tytułu)  15305 

   -rozwiązanie rezerw                15305 
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Stan odpisów aktualizujących wartość naleŜności 
krótkoterminowych na koniec okresu 

              292 

10) podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, 
przewidywanym umową, okresie spłaty:  
Nie dotyczy 
 
11) wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń między-okresowych, 
 
dane w tys. zł. 
KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MI ĘDZYOKRESOWE  2007 

a) czynne rozliczenia między-okresowe kosztów, w tym:  676 

     - ubezpieczenia majątkowe  151 

    - leasing samochodów                       351 

    - prenumerata   

    - usługowe  2 

     - pozostałe  172 

Krótkoterminowe rozliczenia między-okresowe, razem  676 
 

 
12) wykaz grup zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki (ze wskazaniem jego rodzaju), 
 
Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku    dane w tys. zł 
 Inne (z tytułu)  
      - przewłaszczenie na środkach trwałych 7 740 

      - hipoteki na nieruchomościach Inowrocław 5642 

      - weksle in blanco 1300 

Pozycje  razem 14682 

 
13) zobowiązania warunkowe, w tym równieŜ udzielone przez jednostkę gwarancje i poręczenia, takŜe wekslowe; 
Nie dotyczy 
2. 
1) strukturę rzeczową (rodzaje działalności) i terytorialną (kraj, eksport) przychodów netto ze sprzedaŜy 

produktów, towarów i materiałów, 
dane w tys. zł 
PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDA śY PRODUKTÓW (STRUKTURA 
RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNO ŚCI) 

2007 

SprzedaŜ okien PCV   17 090 

SprzedaŜ aluminium  7 951 

SprzedaŜ  palet  9 057 

SprzedaŜ okien drewnianych  9 083 

SprzedaŜ usług transportowych    23 350 

SprzedaŜ  usług  27 

Pozostała sprzedaŜ   1 293 

Przychody netto ze sprzedaŜy produktów, razem  67 851 

 
 

  

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDA śY PRODUKTÓW (STRUKTURA 
TERYTORIALNA) 

2007 
 

SPRZEDAś  WYROBÓW  43 209 
a) kraj  28 703 

b) eksport  14 506 

SPRZEDAś   USŁUG  24 642 
a) kraj  9 485 

b) eksport  15 157 
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Przychody netto ze sprzedaŜy produktów, razem                       67 851 

 
 
 
 
dane w tys. zł 
PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDA śY TOWARÓW I MATERIAŁÓW 
(STRUKTURA RZECZOWA – RODZAJE DZIAŁALNO ŚCI) 

2007 

Przychody netto ze sprzedaŜy towarów i materiałów, razem 2 119 

   

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDA śY TOWARÓW I MATERIAŁÓW 
(STRUKTURA TERYTORIALNA) 

2007 

a) kraj  2 098 

b) eksport  21 

Przychody netto ze sprzedaŜy towarów i materiałów, razem 2 119 

 
 
2) wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe, 
Nie dotyczy 
 
3) wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów, 
Nie dotyczy 
 
 
4) informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do 
zaniechania w roku następnym, 
Nie dotyczy 
 
 
5) rozliczenie głównych pozycji róŜniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku 
finansowego (zysku, straty) brutto, 
 
Rozliczenie pozycji róŜniących wynik bilansowy od podatkowego   w tys zł 
PODATEK DOCHODOWY BIE śĄCY  2007    

1. Zysk (strata) brutto  237 

2. RóŜnice pomiędzy zyskiem (stratą) brutto a podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym 
(wg tytułów) (-A+ B +C)  

4230 
 

A. - wyłączenia z przychodów do opodatkowania:  270 

                     - naliczone odsetki od kontrahentów  81 

                      - róŜnice kursowe naliczone  20 

                     - odpisy prawa wieczystego gruntów    113 

                     - naliczone koszty sądowe  32 

                     - spisanie sald  zobowiązań    

                     - inne  20 

                      - vat od odpisów aktualizacyjnych   

                    -  rozwiązane odpisów nie zaliczonych uprzednio do kosztów podatkowych   4 

B. – zwiększenie przychodów podatkowych:  29 

                   - róŜnice kursowe  29 

                   - przych. z tyt. odsetek  zarach. bilansowo  w roku poprzednim , zapł.  w  r.b  0 

C. - koszty nie stanowiące kosztu uzyskania przychodu, w tym:    4471 

                  - utworzone odpisy aktualizujące naleŜności od kontrahentów    76 

                  - Vat od odpisów aktualizujących  30 

                  - koszty restrukturyzacji  179 

                  - wyłączenie kosztów podatkowych lat poprzednich  0 

                  - amortyzacja  bilansowa 1464 

                  - przecena zapasów  33 
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                  - naliczona premia od obligacji  0 

                  - naliczone odsetki   16 

                  - naliczone koszty sądowe  39 

                  - PFRON  180 

                  - róŜnice kursowe naiczone  369 

                  - spisanie przedawnionych naleŜności  90 

                  - odsetki budŜetowe  95 

                  -  uŜytkowanie wieczyste   113 

                   -nie zapł.odsetki od kredytów  254 

                  - kary, odszkodowania,   59 

                  - nie odliczony Vat z faktur  60 

                  - pozostałe tytuły    277 

                 - nie zapł. ZUS , wynagrodzenia  1137 

 D. Włączenia do kosztów uzyskania przychodu  4049 

                   - amortyzacja podatkowa     1 891 

                   - wynagr. , ZUS za 2005 zapł. w 2006 roku  1 664 

                   - odsetki od kredytów za 2005 r zapł. w 2006 roku  437 

                    - pozostałe tytuły  57 

3. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym   418 
 

4. Podatek dochodowy według stawki  19 %  79 

5. Zwiększenia, zaniechania, zwolnienia, odliczenia i obniŜki podatku  -79 

6. Podatek dochodowy bieŜący ujęty (wykazany) w deklaracji podatkowej okresu, w tym: 0 

    - wykazany w rachunku zysków i strat  0 

 
 
 
 
 
6) w przypadku jednostek, które sporządzają rachunek zysków i strat w wariancie kalkulacyjnym, dane o kosztach 
wytworzenia produktów na własne potrzeby oraz o kosztach rodzajowych: 
dane o kosztach rodzajowych       w tys. zł. 
KOSZTY WEDŁUG RODZAJU  2007 
a) amortyzacja  1 476 

b)  zuŜycie materiałów i energii  35 443 

c) usługi obce  19 169 

d) podatki i opłaty  458 

e) wynagrodzenia  7 663 

f) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia   1 604 
 

g) pozostałe koszty rodzajowe (z tytułu)  1 848 

    - reprezentacja i reklama  44 

    - podróŜe słuŜbowe  1 135 

    - usługi bankowe  167 

    - inne  77 

Wartość sprzedanych towarów i materiałów  1 221 

Koszty według rodzaju, razem  68 882 

Zmiana stanu zapasów, produktów i rozliczeń między-okresowych 1 369 

Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki (wielkość ujemna) -992 

Koszty sprzedaŜy (wielkość ujemna)  -3 092 

Koszty ogólnego zarządu (wielkość ujemna)  -3 767 

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów  62 400 

7) koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, środków trwałych na własne potrzeby, 
Nie dotyczy 
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8) poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na nie finansowe aktywa trwałe; odrębnie 
naleŜy wykazać poniesione i planowane nakłady na ochronę środowiska, 
W roku 2007 wydatki inwestycyjne  poniesione przez Spółkę  wyniosły 1 378 tys. zł i dotyczyły: 
-budynki i budowle                   44 tys. zł 
- urządzenia techniczne i maszyny      432 tys. zł 
- środki transportu                                 17 tys. zł 
- wartości niematerialne  i prawne        78 tys. zł 
- inwestycje rozpoczęte                       807 tys.zł 
PLANOWANE ZNACZ ĄCE AKTYWA TRWAŁE EMITENTA  
 
Emitent planuje nabycie znaczących rzeczowych aktywów trwałych zgodnie z harmonogramem inwestycji 
realizowanych z wykorzystaniem środków finansowych pozyskanych w drodze emisji akcji serii N. Szczegółowy 
opis przewidywanych inwestycji został zamieszczony w prospekcie emisyjnym akcji serii N opublikowanym w dniu 
8 października 2007 a zmieniony uchwałą Zarządu Spółki z dnia 3 grudnia 2007 r. w sprawie ustalenia 
przeznaczenia środków pozyskanych dla realizacji celów emisji akcji serii N (raport bieŜący Emitenta nr 153/2007). 
 
Na dzień zatwierdzenia Prospektu oświadczenia Emitent prowadzi inwestycje o charakterze rozwojowym związane 
z budową obiektu malarni i oczyszczalni przelotowej (instalacja śrutowania elementów stalowych). Inwestycja 
zrealizowana zostanie w Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej, na działce gruntowej 
przeznaczonej pod działalność inwestycyjną, która stanowi własność spółki zaleŜnej Emitenta – Synergis Sp. z o.o. 
Inwestycja znajduje się na etapie projektowania i uzyskiwania przez Emitenta niezbędnych pozwoleń budowlanych.  
Omawiana inwestycja została rozpoczęta w IV kwartale 2007 r. poprzez zakup elementów stalowych konstrukcji 
hali produkcyjnej, w której zostanie zainstalowana malarnia oraz instalacja do śrutowania. Kwota poczynionych 
dotychczas wydatków na realizację inwestycji wynosi 807.500,00 zł. 
W ramach realizacji programu związanego z dywersyfikacją działalności produkcyjnej Grupy Kapitałowej 
Emitenta, przy wykorzystaniu środków finansowych pozyskanych w drodze emisji akcji serii N z zachowaniem 
prawa poboru, Spółka zamierza przeprowadzić w latach 2008 -2011 inwestycje określone w par 1 uchwały Zarządu 
Spółki z dnia 3 grudnia 2007 r. opublikowanej raportem bieŜącym nr 153/2007 z dnia 3.12.2007 r. 
 
ZałoŜenia Programu Inwestycyjnego: 
 
Realizacja inwestycji niezbędnych dla dywersyfikacji działalności Spółki oraz poszerzenia oferty produktów i usług 
Grupy Kapitałowej Tras-Intur S.A. 
1. Budowa hal i instalacji malarni  i oczyszczarki przelotowej do śrutowania elementów stalowych 
Spółka przeznacza na realizację ww. inwestycji kwotę 1 mln zł ze  środków pozyskanych w drodze emisji akcji serii 
N. Pozostała kwota zostanie sfinansowana w postaci długoterminowego kredytu bankowego.  
Ww. inwestycja została rozpoczęta w IV kwartale 2007 r. poprzez zakup elementów stalowych konstrukcji hali 
produkcyjnej, w której zostanie zainstalowana malarnia oraz instalacja do śrutowania. Kwota poczynionych 
dotychczas wydatków na realizację inwestycji wynosi 807.500,00  zł. 
 
Tabela 2 Planowany harmonogram inwestycji 

Inwestycja malarnia i śrutownia Planowany termin realizacji 

opracowania dokumentacji technicznej IV kw.2007 r.-I kw. 2008 r. 

prace budowlane (budowa hali) I-III kw. 2008 r. 

prace budowlane (place, drogi infrastruktura) III kw. 2008 r. 

zakup i montaŜ urządzeń malarni i śrutowni III kw. 2008- I kw2009 r. 

Źródło: Emitent 
 
 
2. Budowa hal i instalacji cynkowni ogniowej  
Spółka przeznacza na realizację ww. inwestycji kwotę 9,5 mln zł ze środków pozyskanych w drodze emisji akcji 
serii N. Pozostała kwota zostanie sfinansowana w postaci długoterminowego kredytu bankowego.  
 
Tabela 3 Planowany harmonogram inwestycji 
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Inwestycja – hala i instalacja cynkowni ogniowej Planowany termin realizacji 

opracowania dokumentacji technicznej I kw. 2009 

prace budowlane (budowa hali) II kw. 2009 

prace budowlane (place, drogi infrastruktura) II kw. 2010 

zakup i  montaŜ cynkowni ogniowej III kw. 2010–I kw. 2011 

Źródło: Emitent 
 
Alternatywnie do przeprowadzenia inwestycji opisanej w pkt 2. Spółka dopuszcza moŜliwość nabycia istniejącego 
obiektu cynkowni ogniowej oraz realizacji tamŜe projektu modernizacyjnego. W przypadku powstania wiąŜących 
zobowiązań w tym przedmiocie stosowna informacja zostanie opublikowana w drodze raportu bieŜącego Emitenta 
oraz aneksu do niniejszego prospektu emisyjnego. 
 
 
3. Zasilenie w środki finansowe Stolarski Zakład Produkcyjno Handlowy w Mszanowie Sp z o.o., z 
przeznaczeniem na rozbudowę i modernizację parku maszynowego (zakup urządzeń do produkcji okien 
drewnianych, produkcji skrzydeł drzwi oraz produkcji klejonki). 
Spółka przeznacza na realizację ww. inwestycji kwotę 2 mln zł ze środków pozyskanych w drodze emisji akcji serii 
N. Pozostała kwota zostanie sfinansowana w postaci długoterminowego kredytu bankowego.  
 
Tabela 4 Planowany harmonogram inwestycji 

Inwestycja 
 

Planowany termin 
realizacji 

Zakład produkcyjny w Mszanowie  
a) Linia do produkcji okien drewnianych, szlifierka, system odpylania, narzędzia, 

system nawilŜania + malarnia 
I-II kw 2008 

b) Produkcja drzwi: Wiertarko frezarka, centrum frezerskie, narzędzia, linia do 
pakowania drzwi, system odpylania 

I-II kw 2008 

c) Produkcja klejonki: Wielopiła, linia do łączenia elementów drewnianych, 
strugarka, ściski, system nawilŜania 

I-II kw 2008 

Zakład produkcyjny w Iławie  
d) Produkcja skrzydeł drzwi drewnianych: strugarka, system odpylania, linia do 

pakowania drzwi, system nawilŜania 
I-II kw 2008 

Źródło: Emitent 
 
Spółka przewiduje, iŜ wyŜej opisany program inwestycyjny związany z modernizacją parku maszynowego spółki 
zaleŜnej od Emitenta zostanie sfinalizowany na przełomie I i II kwartału 2008 r poprzez uruchomienie 
odpowiednich linii produkcyjnych. Spółka dopuszcza moŜliwość zastąpienia inwestycji w urządzenia do produkcji 
klejonki (pkt c) powyŜszego zestawienia) poprzez przeprowadzenie modernizacji i udostępnienia na rzecz SZPH Sp. 
z o.o. linii produkcyjnych tego typu dotychczas funkcjonujących w ramach przedsiębiorstwa Emitenta. 
Dla realizacji kaŜdej z inwestycji opisanych w pkt 1 – 3 Spółka ubiegać się będzie, równolegle do finansowania w 
drodze kredytu bankowego, o dotacje z Regionalnego Programu Operacyjnego finansowanego przez Unię 
Europejską. W przypadku pozytywnej weryfikacji wniosku Spółki o dofinansowania ze środków z funduszy 
strukturalnych UE, proporcjonalnemu obniŜeniu ulegnie udział finansowania w postaci długoterminowego kredytu 
bankowego. 
 
 
  
  
9) informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych, z podziałem na losowe i pozostałe, 
Nie dotyczy 
10) podatek dochodowy od wyniku na operacjach nadzwyczajnych; 
Nie występuje 
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3. Objaśnienie struktury środków pienięŜnych przyjętych do rachunku przepływów pienięŜnych, a w przypadku gdy 
rachunek przepływów pienięŜnych sporządzony jest metodą bezpośrednią, dodatkowo naleŜy przedstawić 
uzgodnienie przepływów pienięŜnych netto z działalności operacyjnej, sporządzone metodą pośrednią; w przypadku 
róŜnic pomiędzy zmianami stanu niektórych pozycji w bilansie oraz zmianami tych samych pozycji wykazanymi w 
rachunku przepływów pienięŜnych naleŜy wyjaśnić ich przyczyny; 
Nie występuje 
 
 
 
4. Informacje o: 
1) przeciętnym w roku obrotowym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe, 
Przeciętne zatrudnienie w 2007 roku wyniosło   252  osób z tego: 
- pracownicy umysłowi      76 osób 
- pracownicy fizyczni       176 osób 
 
2) wynagrodzeniach, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłaconych lub naleŜnych osobom wchodzącym w skład 
organów zarządzających i nadzorujących spółek handlowych (dla kaŜdej grupy osobno), 
Wynagrodzenie wypłacone członkom zarządu   w 2007 roku wyniosło:     585  tys. zł. 
Wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej w 2007 roku wyniosło:      46   tys. zł. 
 
3) poŜyczkach i świadczeniach o podobnym charakterze udzielonych osobom wchodzącym w skład organów 
zarządzających i nadzorujących spółek handlowych (dla kaŜdej grupy osobno), ze  
informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu finansowym roku 
obrotowego, wskazaniem warunków oprocentowania i terminów spłaty; 
Nie dotyczy 
1) 5. 
Nie dotyczy 
 
2) informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nie uwzględnionych w 

sprawozdaniu finansowym, 
Nie występuje 
 
 
3) przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny oraz 
zmian sposobu sporządzania sprawozdania finansowego, jeŜeli wywierają one istotny wpływ na sytuację 
majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki, ich przyczyny i spowodowaną zmianami kwotę wyniku 
finansowego oraz zmian w kapitale (funduszu) własnym, 
Nie występuje 
 
4) informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze 
sprawozdaniem za rok obrotowy; 
Nie dotyczy 
 
 
 
 
6. 1) informacje o wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji, w tym: 

a) nazwie, zakresie działalności wspólnego przedsięwzięcia, 
b) procentowym udziale, 
c) części wspólnie kontrolowanych rzeczowych składników aktywów trwałych oraz wartości 
niematerialnych i prawnych, 
d) zobowiązaniach zaciągniętych na potrzeby przedsięwzięcia lub zakupu uŜywanych 
rzeczowych składników aktywów trwałych, 
e) części zobowiązań wspólnie zaciągniętych, 
f) przychodach uzyskanych ze wspólnego przedsięwzięcia i kosztach z nimi związanych, 
g) zobowiązaniach warunkowych i inwestycyjnych dotyczących wspólnego przedsięwzięcia, 

Nie dotyczy 
 
 



 10

3) informacje o transakcjach z jednostkami powiązanymi, 
 
 
 
a) wzajemnych naleŜnościach i zobowiązaniach 
stan na 31.12..2007 dane w tys. zł. 
Nazwa jednostki powiązanej NaleŜności Zobowiązania 
Orion Sp  zo.o Warszawa                       86 
Synergis Sp  z o. o Dobre Miasto                339                        0 
Stolarski Z-d Prod-Handlowy Dobre 
Miasto 

             1041  

Razem              1 380 
 

                      86 

 
 
 
 
b) inne dane, niezbędne do sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego 
stan na 31.12.2007 dane w tys. zł. 
Nazwa jednostki powiązanej Udział % w kap. zakładowym Wartość bilansowa udziałów 
Orion + Sp  zo.o Warszawa                   100        26 190 
Synergis Sp  z O.O Dobre Miast                   100   6 480 
Stolarski Z-d Prod-Handl. Dobre miasto                   100                     18 900 
Ekowiknoplast                     50 0 
Razem -                     51 570 
 
Dla firmy Ekowiknoplast  utworzono odpisy aktualizacyjne na całą wartość udziałów, stąd teŜ ich wartość 
bilansowa wynosi „0”.  
 
 
 
4) wykaz spółek (nazwa, siedziba), w których jednostka posiada co najmniej 20% udziałów w kapitale lub ogólnej 

liczbie głosów w organie stanowiącym spółki; wykaz ten powinien zawierać takŜe informacje o procencie 
udziałów i stopniu udziału w zarządzaniu oraz o zysku lub stracie netto tych spółek za ostatni rok obrotowy, 

 
 
L
p. 

A b C D e F G 

 nazwa (firma) jednostki ze 
wskazaniem formy prawnej 

Siedziba Przedmiot 
przedsiębiorstwa 

Wartość udziałów 
wg ceny nabycia 

w tys zł 

wartość  
bilansowa 
udziałów 

% posiadanego 
kapitału 

zakładowego 

Udział w 
ogólnej liczbie 

głosów 
1 Ekowiknoplast Kijów prod. stol. Okiennej 332 0 50 50 

2 Synergis Sp  zo.o. Dobre Miasto. prod. stol. Okiennej 6 480 6 480 100 100 

3 Orion + Sp zo.o W-wa Warszawa  26 190 26 190 100 100 

4 Stolarski Z-d Prod- Dobre Miasto Prod.stol.drew 18 900 18 900 100 100 

 
 
5) jeŜeli jednostka nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego, korzystając ze zwolnienia lub 
wyłączeń, informacje o: 

a) podstawie prawnej wraz z danymi uzasadniającymi odstąpienie od konsolidacji, 
b) nazwie i siedzibie jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na 
wyŜszym szczeblu grupy kapitałowej oraz miejscu jego publikacji, 
c) podstawowych wskaźnikach ekonomiczno-finansowych, charakteryzujących działalność 
jednostek powiązanych w danym i ubiegłym roku obrotowym, takich jak: 

- wartość przychodów netto ze sprzedaŜy produktów, towarów i materiałów oraz 
przychodów finansowych, 
- wynik finansowy netto oraz wartość kapitału własnego, z podziałem na grupy, 
- wartość aktywów trwałych, 
- przeciętne roczne zatrudnienie; 
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TRAS-INTUR S.A. jako jednostka dominująca sporządza skonsolidowane sprawozdanie finansowe zawierające 
dane finansowe firm wykazanych w pkt 3.  
 
 
 
7.  
 
W przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu którego nastąpiło połączenie: 
1) jeŜeli połączenie zostało rozliczone metodą nabycia: 

a) nazwę (firmę) i opis przedmiotu działalności spółki przejętej, 
b) liczbę, wartość nominalną i rodzaj udziałów (akcji) wyemitowanych w celu połączenia, 
c) cenę przejęcia, wartość aktywów netto według wartości godziwej spółki przejętej na dzień 
połączenia, wartość firmy lub ujemnej wartości firmy i opis zasad jej amortyzacji, 

2) jeŜeli połączenie zostało rozliczone metodą łączenia udziałów: 
a) nazwy (firmy) i opis przedmiotu działalności spółek, które w wyniku połączenia zostały 
wykreślone z rejestru, 
b) liczbę, wartość nominalną i rodzaj udziałów (akcji) wyemitowanych w celu połączenia, 
 
c) przychody i koszty, zyski i straty oraz zmiany w kapitałach własnych połączonych spółek 
za okres od początku roku obrotowego, w ciągu którego nastąpiło połączenie, do dnia 
połączenia; 

 
8.  
 
W przypadku występowania niepewności co do moŜliwości kontynuowania działalności, opis tych niepewności oraz 
stwierdzenie, Ŝe taka niepewność występuje, oraz wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zawiera korekty z tym 
związane; informacja powinna zawierać równieŜ opis podejmowanych bądź planowanych przez jednostkę działań 
mających na celu eliminację niepewności; 
Nie dotyczy 
 
 
9.  
 
W przypadku gdy inne informacje niŜ wymienione powyŜej mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji 
majątkowej, finansowej oraz wynik finansowy jednostki, naleŜy ujawnić te informacje. 
Nie występuje 


