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DODATKOWE INFORMACJE I OBJA ŚNIENIA 

 
A. NOTY OBJAŚNIAJĄCE 

 
Nota 1 – do poz. I. 2. aktywów 

1.1. Wartości niematerialne – dane za 2007 rok 
 

w tys. zł Skonsolidowane wartości 
niematerialne 2007 2006 

Koszty  zakończonych prac rozwojowych 0   

Koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym: 107 14 

  - oprogramowanie komputerowe 107 14 

Inne wartości niematerialne i prawne 0   

Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0   

Wartości niematerialne i prawne, razem 107 14 

 

1.2.  Zmiany w wartościach niematerialnych  – dane za 2007 rok 
 

 nabyte koncesje, patenty, 
licencje i podobne wartości, w 

tym: 
 

koszty 
zakończonych 

prac 
rozwojowych   

oprogramowanie 
komputerowe 

inne wartości 
niematerialne 

zaliczki na 
wartości 

niematerialne  
Razem 

a) wartość brutto wartości niematerialnych 
na początek okresu                            268 187 0 0 268 
b) zwiększenia (z tytułu) 0 113 104 0 0 113 
    - zakup   113 104 0 0 113 
c) zmniejszenia (z tytułu) 0 78 0 0 0 78 
    - likwidacja   78       78 
    - sprzedaŜ           0 

d) wartość brutto wartości niematerialnych 
na koniec okresu 0 303 291 0 0 303 

e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) 
na początek okresu   244 163     244 
f) amortyzacja za okres (z tytułu) 0 30 21 0 0 30 
    - amortyzacja    30 21     30 

    - umorzenie przyp. na sprzedane 
 wartości niematerialne   78       78 

g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) 
na koniec okresu 0 196 184 0 0 196 
Odpisy z tyt. trwałej utraty wartości na 
początek okresu           0 
    - zwiększenia           0 
    - zmniejszenia           0 
Odpisy z tyt. trwałej utraty wartości na 
koniec okresu 0 0 0 0 0 0 

h) wartość netto wartości niematerialnych 
na koniec okresu 0 107 107 0 0 107 
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Dane porównywalne za 2006 rok 

koszty 
zakończonych 

prac 
rozwojowych 

 nabyte koncesje, patenty, 
licencje i podobne wartości, w 

tym: 

inne wartości 
niematerialne 

zaliczki na 
wartości 

niematerialne  Razem 

 

 

  

oprogramowanie 
komputerowe 

   

a) wartość brutto wartości niematerialnych 
na początek okresu                          41 105 105 24   170 

b) zwiększenia (z tytułu) 0 7 7 0 0 7 

    - zakup   7 7     7 

c) zmniejszenia (z tytułu) 0 2 2 24 0 26 

    - likwidacja   2 2 24   26 

d) wartość brutto wartości niematerialnych 
na koniec okresu 41 110 110 0 0 151 

e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) 
na początek okresu 41 74 74     115 

f) amortyzacja za okres (z tytułu) 
0 22 22 0 0 22 

    - amortyzacja    22 22     22 

    - umorzenie przyp. na sprzedane wartości 
niem            0 

g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) 
na koniec okresu 

41 96 96 0 0 137 

h) wartość netto wartości niematerialnych 
na koniec okresu 0 14 14 0 0 14 

 

1.3.  Wartości niematerialne  (struktura własnościowa) – dane za 2007 rok 

w tys. zł 

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (STRUKTURA 
WŁASNOŚCIOWA) 2007 2006 

Własne 107 14 

UŜywane na podstawie umowy najmu, dzierŜawy lub innej umowy, w 
tym umowy leasingu, w tym:     

Wartości niematerialne i prawne, razem 107 14 

 

Nota 2 – do poz. I. 1. aktywów  

2.1. Wartość firmy 

w tys. zł 

Wartość firmy 2007 2006 

 a) wartość firmy jednostek 
podporządkowanych 23 864 11 

  - jednostek zaleŜnych, z tego: 23 864 11 

Montotras Sp. z o.o. 11 11 

Synergis Sp. z o.o. 3 424   

Orion+ Sp. z o.o. 20 429   

  - jednostek współzaleŜnych, z tego:     

Nie występują     

  - jednostek stowarzyszonych, z tego:     

Nie występują     
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2.2. Zmiany wartości firmy 

w tys. zł ZMIANA STANU WARTOŚCI 
FIRMY - JEDNOSTKI ZALEśNE 2007 2006 

 a) wartość firmy brutto na początek 
okresu 11 11 

 b) zwiększenia (z tytułu) 23 853   

  - Synergis Sp. z o.o. 3 424   

  - ORION+ Sp. z o.o. 20 429   

 c) zmniejszenia (z tytułu) 0   
  -      

 d) wartość firmy brutto na koniec okresu 23 864 11 

 e) odpis wartości firmy na początek 
okresu 0 0 

 f) odpis wartości firmy za okres (z tytułu) 0 0 

  -      

 g) odpis wartości firmy na koniec okresu 0 0 

 h) wartość firmy netto na koniec okresu 23 864 11 

 

2.3. Jednostki współzaleŜne i stowarzyszone nie występują 

 

Nota 3 – do poz. I. 3. aktywów  

3.1. Rzeczowe aktywa trwałe 

w tys. zł 

RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE 2007 2006 

 a) środki trwałe, w tym: 46 335 19 928 

  - grunty (w tym prawo uŜytkowania wieczystego 
gruntu) 4 235 2 091 

  - budynki, lokale i obiekty inŜynierii lądowej i 
wodnej 27 439 10 732 

  - urządzenia techniczne i maszyny 13 007 5 528 

  - środki transportu 1 520 1 558 

  - inne środki trwałe 134 19 

 b) środki trwałe w budowie 3 171 10 

zaliczki na środki trwałe w budowie     

Rzeczowe aktywa trwałe, razem 49 506 19 938 

 

3.2. Zmiany w rzeczowych aktywach trwałych w 2007 roku.  

Dane za 2007 rok 

ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) 
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  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 

Środki 
trwałe w 
budowie 

Aktywa 
trwałe, 
razem 

 a) wartość brutto środków 
trwałych na początek okresu 4 517 27 937 18 091 3 372 382 54 299 985 55 284 

 b) zwiększenia (z tytułu) 0 133 608 37 0 778 2 186 2 964 

  - zakup   133 608 37 0 778 2 186 2 964 

 c) zmniejszenia (z tytułu) 33 53 451 982 120 1 639 0 1 639 

  - sprzedaŜ   0 451 982 120 1 553 0 1 553 

  - likwidacja 33 53       86   86 

 d) wartość brutto środków 
trwałych na koniec okresu 4 484 28 017 18 248 2 427 262 53 438 3 171 56 609 
 e) skumulowana amortyzacja 
(umorzenie) na początek 
okresu 169 290 4 097 838 222 5 616   5 616 
 f) amortyzacja za okres (z 
tytułu) 113 292 1 521 488 47 2 461 0 2 461 

  - umorzenie 113 292 1 521 488 47 2 461   2 461 

  - umorzenie dot. sprzedaŜy śr. 
trwałych 33 4 377 419 141 974 0 974 

 g) skumulowana amortyzacja 
(umorzenie) na koniec okresu 249 578 5 241 907 128 7 103 0 7 103 

 h) odpisy z tytułu trwałej utraty 
wartości na początek okresu           0   0 

  - zwiększenia           0   0 

  - zmniejszenia               0 

odpisy z tytułu trwałej utraty 
wartości na koniec okresu 0 0 0 0 0 0 0 0 

 i) wartość netto środków 
trwałych na koniec okresu 4 235 27 439 13 007 1 520 134 46 335 3 171 49 506 

 

Dane porównywalne za 2006 rok 

  

    - 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  3 845 29 819 8 630 2 629 1 807 46 730 
b) zwiększenia (z tytułu) 0 293 1 888 12 12 2 205 
   - zakup   293 1 888 12 12 2 205 
c) zmniejszenia (z tytułu) 1 585 18 424 754 55 1 529 22 347 
   - sprzedaŜ 1 585 18 424 754 55 1 529 22 347 

d) wartość brutto środków trwałych na koniec 
okresu 2 260 11 688 9 764 2 586 290 26 588 

e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na 
początek okresu 56 1 195 8 207 918 1 653 12 029 
f) amortyzacja za okres (z tytułu) 113 383 5 425 744 1 388 8 053 
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    - umorzenie  113 67 727 427 3 1 337 
    - umorzenie dot. Sprzed. śr. Trwałych   191 609 11 1 353 2 164 
   - umorzenie przypadające na inwestycje 0 125 4 089 306 32 4 552 

g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na 
koniec okresu 169 946 4 236 1 028 271 6 650 

h) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na 
początek okresu 56 1 081 4 118 612 1 589 7 456 
 - zwiększenie           0 
 - zmniejszenie 56 1 081 4 118 612 1 589 7 456 

i) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na 
koniec okresu 0 0 0 0 0 0 

j) wartość netto środków trwałych na koniec 
okresu 2 091 10 742 5 528 1 558 19 19 938 
 

 

3.3. Rzeczowe aktywa trwałe bilansowe (struktura własnościowa) 

ŚRODKI TRWAŁE BILANSOWE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA) w tys. zł 

  2007 2006 

 a) własne 49 414 19 602 

 b) uŜywane na podstawie umowy najmu, dzierŜawy lub innej umowy, w tym 
umowy leasingu, w tym: 92 336 

  - samochody 92 336 

Środki trwałe bilansowe, razem 49 506 19 938 

 

3.4. Rzeczowe aktywa trwałe wykazywane pozabilansowo 

w tys. zł 
ŚRODKI TRWAŁE WYKAZYWANE 
POZABILANSOWO 2007 2006 

uŜywane na podstawie umowy najmu, dzierŜawy lub innej 
umowy, w tym umowy leasingu, w tym: 4 433 1 549 

  - leasing operacyjny 4 433 1 549 

Środki trwałe wykazywane pozabilansowo, razem 4 433 1 549 

 

 

Nota 4 – do poz. I. 7. aktywów  

4.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 

 31.12.2007 31.12.2006 

Stan początkowy 1 279 223 

Zwiększenia z tytułu 1 916 830 

Odniesione na wynik finansowy                     1 916 830 

- naliczone ods. do wypłaty w nast. okres.  208  

- z tytułu straty podatkowej                     1 594 830 

- pozostałe  114  

Zmniejszenia z tytułu  468  

Odniesione na wynik finansowy                       468  
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- realizacja aktywów z tyt. straty                        223  

- pozostałe                       245  

Stan końcowy                 2 727 1053 

 

Nota 5 – do poz. I. 8. aktywów  

5.1. . Pozostałe aktywa trwałe 

 31.12.2007 31.12.2006 

Pozostałe aktywa trwałe 365 368 

NaleŜności długoterminowe 313 328 

Udziały , akcje – Fundacja Orion 40% 

Posiadanego kapitału zakładowego 

  10 0 

Inne rozlicz .międzyokresowe   42 40 

 

Nota 6 – do poz. II. 1. aktywów  

6.1. Zapasy 

 31.12.2007 31.12.2006 
Materiały 7 764 4 196 
Półprodukty i produkty w toku 4 751 1 605 
Produkty gotowe 6 387 1 204 
Towary 122 116 
Razem 19 024 7 121 

 
Grupa nie tworzyła odpisu aktualizacyjnego na zapasy. 
 
Nota 7 – do poz. II. 3. aktywów  

7.1. NaleŜności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe naleŜności 

NALEśNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE 31.12.2007 31.12.2006 

a) od jednostek powiązanych  1.674 0 
    - z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 1.674 0 
b) naleŜności od pozostałych jednostek 31.353 14.486 
      - z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 26.289 11.545 
          - do 12 miesięcy 26.081 11.545 
          - powyŜej 12 miesięcy 208  
      - z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń 
społecznych i zdrowotnych oraz innych        świadczeń 

2.319 1.070  

      - inne 2.745 1.871 
      - dochodzone na drodze sądowej  0 
NaleŜności krótkoterminowe netto, razem  33.027 14.486 
c) odpisy aktualizujące wartość naleŜności  1.004 15.337 

NaleŜności krótkoterminowe brutto, razem 34.041 29.823 

 

7.2. Zmiana stanu odpisu aktualizującego wartość naleŜności  

 
ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH 
WARTOŚĆ NALEśNOŚCI KRÓTKOTERMINOWYCH 

31.12.2007 31.12.2006 
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Stan na początek okresu 15 957 11.455 

a) zwiększenia (z tytułu) 380 6 599 

   -utworzenie rezerw 380 6 599 

b) zmniejszenia (z tytułu)   15 333 2 097 

   -rozwiązanie rezerw 15 333 278 

   -wykorzystanie rezerw  1 819 

Stan odpisów aktualizujących wartość naleŜności 
krótkoterminowych na koniec okresu 

1 004 15 957 

 

Główną pozycję naleŜności stanowią naleŜności z tytułu dostaw robót i usług. 
NaleŜności wykazywane są w kwocie nominalnej wymagalnej do zapłaty, na 
naleŜności przeterminowane tworzone są odpisy aktualizujące uzaleŜnione od 
okresu przeterminowania i stopnia ściągalności.  
 

Nota 8 – do poz. II. 4. aktywów oraz poz. E Skonsolidowanego rachunku 
przepływów pienięŜnych 

 
8.1. Środki pienięŜne i ich ekwiwalenty  

 31.12.2006 31.12.2005 

 Środki pienięŜne i ich ekwiwalenty 8.745 816 

        - środki pienięŜne w kasie i na rachunkach  8.425 553 

        - inne środki pienięŜne 320 263 

        - inne aktywa pienięŜne   

 
Środki grupy składają się z gotówki w kasie oraz środków na rachunkach 
bankowych. RóŜnica między bilansową zmianą stanu środków pienięŜnych 
wykazana w Skonsolidowanym rachunku przepływów pienięŜnych (7 943 tys. zł.) a 
przepływami pienięŜnymi netto (7 928 tys. zł.) w wysokości 15 tys. zł. wynika z 
faktu ujęcia w bilansie róŜnicy kursowej od walut obcych na rachunkach 
bankowych wycenionych na dzień bilansowy. 
 
Nota 9 – do poz. II. 5. aktywów  

9.1. Pozostałe aktywa obrotowe 

 31.12.2007 31.12.2006 

a) czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: 1 066 339 

     - ubezpieczenia majątkowe 251 150 

     - leasing samochodów 351  

     - emisja obligacji  29 

     - pozostałe 464 160 

b) pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym:  39 

     - odsetki od leasingu kapitałowego  39 

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe, razem 1 066 378 

 
Na pozycję tą składają się rozliczenia międzyokresowe, czyli wydatki poniesione w 
roku sprawozdawczym a stanowiące koszty roku następnego.  
 

Nota 10 – do poz. I. 1. pasywów  

10.1. Kapitał zakładowy – struktura 
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KAPITAŁ ZAKŁADOWY (STRUKTURA)     
Seria / 
emisja 

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 gotówka 07.05.97 01.01.1998 
B na okaziciela - - 1 090 000 2 180 gotówka 24.11.98 01.01.1999 
C na okaziciela - - 700 000 1 400 gotówka 26.05.99 01.01.1999 
D na okaziciela - - 568 184 1 136 gotówka 06.07.01 01.01.2000 
E na okaziciela - - 2 418 184 4 836 gotówka 03.08.03 01.01.2003 
G na okaziciela - - 1 612 122 3 224 gotówka 29.10.04 01.01.2004 
H na okaziciela - - 350 000 700 aport 30.06.05 01.01.2005 
I na okaziciela - - 300 000 600 gotówka 18.11.05 01.01.2006 
J na okaziciela - - 2 500 000 5 000 gotówka 18.11.05 01.01.2006 
K na okaziciela - - 3 080 000 6 160 gotówka 21.09.06 01.01.2006 
L na okaziciela - - 6 339 245 12 679 gotówka 01.03.07 01.01.2007 
M na okaziciela - - 1 800 000 3 600 aport 10.05.07 01.01.2007 
N Na okaziciela - - 6 783 547 13 567 gotówka 28.12.07 01.01.2007 
Liczba akcji razem   27 601 282     
Kapitał zakładowy, razem   55 203    
Wartość nominalna jednej akcji =2.zł      

 
 

10.2. Główni akcjonariusze TRION S.A. w Inowrocławiu: 

Akcjonariusz 

Liczba 
posiadanych 

akcji na dzień 
31 grudnia 
2007 roku   

Udział w 
kapitale 

zakładowy
m (%) 

Liczba głosów 

Udział 
głosów 

 na 
WZA(%) 

Marek Grzona* 2 800 000 10,14 2 800 000 10,14 

Pictet et Cie z 
siedzibą w 
Genewie** 

1 730 996 6,27 1 730 996 6,27 

NOVY FUND 
LIMITED, 
Overseas 

Management 
Company Trust 
(BVI) Ltd.*** 

1 288 184 

 

4,6 

 

1 288 184 

 

4,6 

 

 
  * W wyniku zawarcia przez TRAS – INTUR S.A. w dniu 28 grudnia 2007 roku umowy objęcia akcji i 
przeniesienia własności udziałów w Spółce ORION + Sp. z o.o.  z właścicielem Spółką CMV Sp. z o.o., w 
której Prezes Zarządu Marek Grzona posiada 100% udziałów, Prezes Marek Grzona posiada wraz z 
jednostkami powiązanymi 7 850 000 akcji TRAS – INTUR S.A. co stanowi 21,2 % w aktualnie 
zarejestrowanym kapitale zakładowym Spółki w wysokości 71 902 564 zł.   
 
** Ilo ść akcji wynika z zawiadomienia przesłanego w dniu 14.09.2007 roku. Po rejestracji przez Sąd Rejonowy 
w Bydgoszczy w dniu 12.02.2008 roku kapitału zakładowego w wyniku emisji akcji serii O i P, Spółka TRAS 
– INTUR S.A. nie otrzymała informacji od akcjonariusza o przekroczeniu progu 5 %. Podany udział został 
wyliczony w oparciu o nową wysokość kapitału zakładowego na dzień 31 grudnia 2007 roku. 
 
*** Ilo ść akcji wynika z zawiadomienia przesłanego w dniu 27.08.2007 roku. Po rejestracji przez Sąd 
Rejonowy w Bydgoszczy w dniu 27.12.2007 roku kapitału zakładowego w wyniku emisji akcji serii N, Spółka 
TRAS – INTUR S.A. nie otrzymała informacji od akcjonariusza o przekroczeniu progu 5 %. Podany udział 
został wyliczony w oparciu o nową wysokość kapitału zakładowego na dzień 31 grudnia 2007 roku. 
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Nota 11 – do poz. I. 3. pasywów  

11.1. Kapitał zapasowy i rezerwowy – struktura 

Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w 
kapitałach własnych 

Kapitał 
zapasowy i 
rezerwowy 

Kapitał 
zapasowy i 
rezerwowy 

 2007 r. 2006 r. 

Na 01.01. (początek okresu ) 1 324 1 921 

    1.Zmiany kapitały w okresie 57 320 -597 

      a) zwiększenie 83 676 1 540 

        - emisja akcji 68 613   
        - emisja akcji powyŜej wartości 
nominalnej 

13 512 1 540 

        - z podziału wyniku 1 551   

        - zysk netto    

        - inne    

      b) zmniejszenie 26 356 2 137 

        - pokrycie straty 1 197 1 921 

        - przeniesienie na kapitał zakładowy 23 523   

        - strata netto    

        - inne 1 636 216 

Na 31.12. (koniec okresu ) 58 644 1 324 

 

Nota 12 – do poz. III. pasywów 

12.1. Ujemna wartość firmy 

w tys. zł 

Ujemna wartość firmy 2007 2006 

a) ujemna wartość firmy jednostek 
podporządkowanych 2 367   

  - jednostek zaleŜnych 2 367   

Zakład Produkcyjno Handlowy Sp. z o.o. 2 367   

  - jednostek współzaleŜnych     

Nie występują     

  - jednostek stowarzyszonych     

Nie występują     

 

12.2. Zmiany stanu ujemnej wartości firmy 

w tys. Zł ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - 
JEDNOSTKI ZALEśNE 2007 2006 

 a) wartość firmy brutto na początek okresu 0  

 b) zwiększenia (z tytułu) 2 367   

  - Zakład Produkcyjno Handlowy Sp. z o.o. 2 367   

 c) zmniejszenia (z tytułu) 0   
  -      
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 d) wartość firmy brutto na koniec okresu 2 367   

 e) odpis wartości firmy na początek okresu 0 0 

 f) odpis wartości firmy za okres (z tytułu) 0 0 

  -      

 g) odpis wartości firmy na koniec okresu 0 0 

 h) wartość firmy netto na koniec okresu 2 367  

 

12.3. Jednostki współzaleŜne i stowarzyszone nie występują 

 

Nota 13 – do poz. IV. 1 pasywów 

13.1. Kredyty i poŜyczki długoterminowe 

 31.12.2007 31.12.2006 

Kredyt długoterminowy, w tym 290 0 

   - kredyt w walucie polskiej 290 0 

   - kredyt w walucie obcej 0 0 

 

Kredyt udzielony orzez BRE BANK S.A. O/Olsztyn. Termin spłaty 31.08.2010r. Zabezpieczenie – 
hipoteka kaucyjna na nieruchomości w Mszanowie. 

 

Nota 14 – do poz. IV. 2 pasywów 

14.1. Rezerwy długoterminowe 

 31.12.2007 31.12.2006 

Rezerwy na świadczenia emerytalne na 
początek okresu 

48 48 

Zwiększenia 27  
- utworzenie rezerwy 27  
Zmniejszenia   
- wykorzystanie   
Rezerwy długoterminowe razem 75 48 

 

 

Nota 15 – do poz. IV. 3 pasywów 

15.1. Odroczony podatek dochodowy 

 31.12.2007 31.12.2006 

Odroczony podatek dochodowy na 
początek okresu 

90  

Zwiększenia 21 90 
- odniesiona na wynik finansowy 21 90 
Zmniejszenia   
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- wykorzystanie   
Rezerwy długoterminowe razem 111 90 

 

Nota 16 – do poz. IV. 5 pasywów 

16.1. Długoterminowe zobowiązania i rozliczenia międzyokresowe 

 31.12.2007 31.12.2006 

a) długoterminowe zobowiązania 1 000  

b) pozostałe długoterminowe rozliczenia międzyokresowe, w tym: 1.532  

     - z tytułu wieczystego uŜytkowania gruntów 1 479  

     - pozostałe  33  

Razem długoterminowe zobowiązania i  rozliczenia międzyokresowe 2 532  

 

Nota 17 – do poz. V. 1 pasywów 

17.1. Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług, pozostałe zobowiązania i rozliczenia 

międzyokresowe  

 31.12.2007 31.12.2006 

Zobowiązania krótkoterminowe, w tym 21.316 23.780 

 - z tytułu dostaw robót i usług 17.886 17.467 

 - zaliczki otrzymane  284 78 

 - pozostałe zobowiązania 447 4.746 

 - fundusz socjalny 1.390 786 

 - zobowiązania z tytułu wynagrodzeń 1.309 703 

Rozliczenia międzyokresowe,  2.347 1.846 

Zobowiązania i rmk razem 23.663 25.626 

 

 

Nota 18 – do poz. V. 2 pasywów 

18.1. Kredyty i poŜyczki krótkoterminowe 

Stan na 31.12.2007 

Nazwa (firma) 
jednostki ze  

Siedziba Kwota kredytu / 
poŜyczki wg 

umowy 

Kwota kredytu / 
poŜyczki pozostała 

do spłaty 

Warunki  Termin  

  zł waluta zł Waluta oprocentowania spłaty 

PKO S.A. BYDGOSZCZ BYDGOSZCZ  1.793 PLN WIBOR + marŜa 2009 
Grzona Marek   1.311 PLN WIBOR + marŜa 2008 
BRE BANK   1.427 PLN WIBOR + marŜa 2010 
BRE BANK   739 PLN Wibor+marŜa 2008 
BH WARSZAWA   695 EURO WIBOR+marŜa 2008 
BH WARSZAWA   1.551 PLN WIBOR + marŜa 2008 
BANK BPH SA   585 PLN WIBOR + marŜa 2008 
JAN RAFALSKI   89 PLN WIBOR + marŜa 2008 
Volkswagen   24 PLN Wibor+marŜa 2008 
SANTENDER   47 PLN Wibor+marŜa 2010 

 

 31.12.2007 31.12.2006 

Kredyty i poŜyczki 8 261 8 382 
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krótkoterminowe w tym 
   - kredyt i poŜyczka w walucie 
polskiej 

7 566 8 382 

  - kredyt i poŜyczka w walucie 
obcej 

695 0 

 

Zabezpieczenie spłaty kredytu w PKO S.A. stanowi hipoteka na nieruchomości w 
Inowrocławiu. Zabezpieczenie spłaty poŜyczki od p. Marka Grzony jest zastaw na 
środkach trwałych. Łącznie Grupa udzieliła zabezpieczeń na kwotę 25 750 tys. zł. z 
czego na obciąŜenia hipoteczne przypada kwota 12 452 tys. zł., zastaw na zapasach 
5 200 tys. zł. oraz na przywłaszczenie środków trwałych kwota 1 598 tys. zł. 

 

Nota 19 – do poz. V. 3 pasywów 

19.1. Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu podatków 

 31.12.2007 31.12.2006 
Zobowiązania z tyt. podatków, w tym 2 739 1 888 

 - z tytułu podatków, ubezpieczeń 
społecznych i innych świadczeń 

2 739 1 888 

 

20. Nota 20 – do poz. V. 4 pasywów 

20.1. Rezerwy krótkoterminowe 

 31.12.2007 31.12.2006 
Rezerwy na świadczenia emerytalne na 
początek okresu 

0  

Zwiększenia 304  
- utworzenie- rezerwy emerytalno 
rentowe 

96  

- utworzenie- rezerwy na 
niewykorzystane urlopy 

208  

Zmniejszenia   
- wykorzystanie   
Rezerwy krótkoterminowe razem 304  
 

 

Nota 21 – do poz. I. 1 skonsolidowanego rachunku zysku i strat 

21.1. Przychody ze sprzedaŜy 

 

 31.12.2007 31.12.2006 

Przychody ze sprzedaŜy, w tym 79.687 71.184 

 - przychody kraj 36.697 39.750 

 - przychody z zagranicy 42.990 31.434 

 

Szczegółowy podział krajów z zagranicy umieszczono w tabeli opisującej 
segmenty geograficzne w nocie nr 30. 
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Nota 22 – do poz. II, V, VI  skonsolidowanego rachunku zysku i strat 

22.1. Koszty w układzie rodzajowym 

KOSZTY WEDŁUG RODZAJU 31.12.2007 31.12.2006 

a) amortyzacja 1.674 1.337 

b)  zuŜycie materiałów i energii 41.928 41.122 

c) usługi obce 19.849 17.626 

d) podatki i opłaty 570 515 

e) wynagrodzenia 9.925 7.550 

f) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia  2085 1.708 

g) pozostałe koszty rodzajowe (z tytułu) 2669 1.014 

    - reprezentacja i reklama 342 49 

    - podróŜe słuŜbowe 1.162 96 

    - usługi bankowe 167 125 

    - inne 998 744 

Koszty według rodzaju, razem 78.700 70.872 

Zmiana stanu zapasów, produktów i rozliczeń międzyokresowych -2.786 -1.893 

Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki  -992  

Koszty sprzedaŜy (wielkość ujemna) -3.593 -2.987 

Koszty ogólnego zarządu (wielkość ujemna)   -5.012 -4.157 

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 66.317 61.835 

 

Nota 23 – do poz. IV. skonsolidowanego rachunku zysku i strat 

23.1. Pozostałe przychody operacyjne 

 31.12.2007 31.12.2006 

Zysk ze zbycia aktywów trwałych 28  

Dotacje 2  

Inne przychody operacyjne, w tym 2.707 1.845 

   - spisanie sald 71 446 

   - rozwiązanie rezerwy 403 285 

   - wpływ refundacji 8 77 

   - zwrot opłat 33 60 

   - przychody z tyt. cesji 1.092  

   - inne 424 977 

   -róŜnice inwentaryzacyjne 676 0 

Razem przychody operacyjne 2.737 1.845 

 

Nota 24 – do poz. VII. skonsolidowanego rachunku zysku i strat 

24.1. Pozostałe koszty operacyjne 

 31.12.2007 31.12.2006 

Strata ze zbycia aktywów trwałych  303 

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych  46 
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Inne koszty operacyjne 2.582 1.040 

   - koszty procesów i egzekucji 52 507 

   - koszty okresów ubiegłych 178 194 

   - koszty z tytułu refakturacji przychodów   

   - koszty likwidacji szkód 60 69 

   - odpisane naleŜności  574 137 

   - inne 982 133 

   - róŜnice  inwentaryzacyjne 736  

Razem koszty operacyjne 2.582 1.389 

 

Nota 25 – do poz. IX. skonsolidowanego rachunku zysku i strat 

25.1. Przychody finansowe 

 31.12.2007 31.12.2006 

Odsetki 338 78 

Zysk ze zbycia inwestycji  0 

Inne 11 1.091 

   - róŜnice kursowe 11  

   - premia od zamiany obligacji  1.091 

Razem przychody finansowe 349 1.169 

 

Nota 26 – do poz. X. skonsolidowanego rachunku zysku i strat 

26.1. Koszty finansowe 

 31.12.2007 31.12.2006 

Odsetki 1.293 1.237 

Strata ze zbycia inwestycji 0 0 

Aktualizacja wartości inwestycji 0 0 

Inne 856 288 

   - róŜnice kursowe 667 246 

  - umorzone naleŜności   

   - pozostałe 189 42 

Razem koszty finansowe 2.149 1.525 

 

Nota 27 – do poz. XII. skonsolidowanego rachunku zysku i strat 

27.1. Podatek dochodowy odroczony 

 

w tys. zł PODATEK DOCHODOWY ODROCZONY 
WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I 
STRAT: 2007 2006 
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 - zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu powstania 
i odwrócenia się róŜnic przejściowych   

zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu zmiany 
stawek podatkowych   
zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu z poprzednio 
nieujętej straty podatkowej, ulgi podatkowej lub 
róŜnicy przejściowej poprzedniego okresu -1 355 -740 
zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu odpisania 
aktywów z tytułu odroczonego podatku 
dochodowego lub braku moŜliwości 
wykorzystania rezerwy na odroczony podatek 
dochodowy     
inne składniki podatku odroczonego (wg 
tytułów)     

Podatek dochodowy odroczony, razem -1 355 -740 
 

 

Nota 28 –skonsolidowanego rachunku zysku i strat 

28.1. Zysk netto na jedną akcję 

                                                                                                    12 miesięcy 2007     12 miesięcy 2006 

Zysk netto przypadający na akcjonariuszy Spółki (tys. zł.)               1 175                        992 
Średnia waŜona liczba akcji zwykłych (szt.)                             19 231 211            10 993 449 
Podstawowy zysk na akcję zwykłą (w PLN)                                       0,06                       0,10 
Zysk zastosowany przy ustaleniu rozwodnionego zysku  
na akcję (tys. zł.)                                                                                1 175                        992 
Rozwodniona liczba akcji zwykłych  (szt.)                               19 231 211            10 993 449 
Rozwodniony zysk na jedną akcję (w PLN)                                        0,06                       0,09 
Zastosowany kurs PLN/EUR (średni w roku)                                  3,7776                    3,8991 
Podstawowy zysk na akcję zwykłą (w EUR)                                       0,02                       0,02 
Rozwodniony zysk na jedną akcję (w EUR)                                        0,02                       0,02 
 

28.2. Wartość księgowa na jedną akcję 

� Sposób obliczenia wartości księgowej na 1 akcję w zł i EURO w 2007 r. 

       -   wartość księgowa na 1 akcję w zł = kapitał własny (w tys. zł) / ilość akcji 31.12.2007r. (w tys. szt.) 

           96 415 tys. zł / 27 601 282* szt. = 3,49 zł 

       -   wartość księgowa na 1 akcję w EUR = kapitał własny (w tys. EUR) / ilość akcji (w tys. szt.) 
           26 917 tys. EURO / 27 601 282  szt. = 0,97 EUR 
       -   zastosowano kurs na dzień 31.12.2007r. w wysokości 3,5820 PLN/EUR 

 

� Sposób obliczenia wartości księgowej na 1 akcję w zł i EUR w 2006 r. 

       -   wartość księgowa na 1 akcję w zł = kapitał własny (w tys. zł) / ilość akcji (w tys. szt.) 

           8 147 tys. zł / 12 678 490* szt. = 0,64 zł 

       -   wartość księgowa na 1 akcję w EURO = kapitał własny (w tys. EURO) / ilość akcji (w tys. szt.) 

           2 126  tys. EUR / 12 678 490* szt. = 0,17 EUR 
       -   zastosowano kurs na dzień 31.12.2007r. w wysokości 3,8312 PLN/EUR 

*) stan akcji na dzień bilansowy 

Nota 29 

28.1. Zobowiązania warunkowe  

 31.12.2007 31.12.2006 

1.1. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) 0 0 
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            - udzielonych gwarancji i poręczeń   

1.2. Inne (z tytułu) 25 750 11 540 
      - przewłaszczenie na środkach trwałych 1 598 7 740 

      - zastaw na zapasach  5 200  

      - zastaw na środkach trwałych 3 197  

      - hipoteki zwykłe na nieruchomościach 12 452 3 800 

      - weksle in blanco 3 303  

Pozycje pozabilansowe, razem 25 750 11 540 

 
Nota 30 

29.1. Segmenty branŜowe 

Podział na segmenty sporządzony jest w oparciu o wewnętrzny podział 
organizacyjny grupy ( zakłady produkcyjne). Do kaŜdego segmentu 
prowadzona jest odrębna ewidencja sprzedaŜy, kosztu własnego oraz 
przypisane są aktywa i pasywa bezpośrednio związane w danym segmentem.  

 

Segmentacja branŜowa (podstawowa) do  sprawozdania finansowego według stanu na 31.12.2007 roku 

Pozycja sprawozdania 
Stolarka 
PVC 

Stolarka 
Alu 

Stolarka 
drewno 

Opakowan
ia Transport  Pozostałe      RAZEM 

Przychody segmentu na zewnątrz 17.837 8.598 9.089 9.078 23.350 11.735 79.687 

Przychody segmentu wewnątrz        

razem przychody 17.837 8.598 9.089 9.078 23.350 11.735 79.687 

wynik segmentu -352 234 7.859 -220 -511 4.001 11.011 

aktywa segmentu 17.038 17.258 25.226 8.379 9.438 59.418 136.757 

nieprzypisane aktywa        

aktywa segmentu razem 17.038 17.258 26.229 8.379 9.438 59.418 136.757 

nakłady inwestycyjne segmentu      3.171 3.171 

amortyzacja wg segmentu 484 50 202 96 168 674 1.674 

inne znaczące koszty niepienięŜne        

pasywa segmentu 17.200 16.988 25.983 8.205 9.573 58.808 136.757 

nieprzypisane pasywa        

pasywa segmentu razem 17.200 16.988 25.983 8.205 9.573 58.808 136.757 

 

29.2. Segmenty geograficzne 

Segmentacja geograficzna (uzupełniająca) do  sprawozdania finansowego według stanu na 31.12.2006 roku 

Pozycja sprawozdania Polska  Niemcy Francja Belgia Inne RAZEM 

przychody segmentu na zewnątrz 50.004 28.299 891 148 345 79.687 

aktywa segmentu 87.618 46.682 1.474 245 738 136.757 

nakłady inwestycyjne segmentu 3.171     3.171 
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B. DODATKOWE NOTY OBJA ŚNIAJĄCE 
 DO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 

TRION S.A. w Inowrocławiu za 2007 R. 
 
W dodatkowych notach objaśniających do sprawozdania finansowego i 
odpowiednio danych porównywalnych naleŜy przedstawić: 
1. Informacje o instrumentach finansowych 
1.1. W odniesieniu wszystkich aktywów i zobowiązań finansowych naleŜy przedstawić 
instrumenty 
finansowe z podziałem na: 
a) aktywa finansowe przeznaczone do obrotu 
Nie dotyczy 
b) zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu 
Nie dotyczy 
c) poŜyczki udzielone i naleŜności własne                                                                    (w tys. 
zł.) 

LP 
 

Nazwa 
instrumentu 

Stan na początek 
okresu 

Zwiększenia Zmniejszenie Stan na 
koniec 

okresu 
1. PoŜyczka 0,00 1 003  0,00 1 003  

 
d) aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności 
Nie dotyczy 
e) aktywa finansowe dostępne do sprzedaŜy 
Nie dotyczy 
- przedstawiając stan na początek okresu, zwiększenia i zmniejszenia, ze wskazaniem 
tytułów, oraz stan na koniec okresu, z uwzględnieniem podziału na poszczególne grupy 
aktywów i zobowiązań, według podziału przyjętego w bilansie dane w tys. zł. 
1.2. Ponadto odnośnie wszystkich aktywów i zobowiązań finansowych, w podziale 
odpowiednio według kategorii instrumentów finansowych, określonych w pkt. 1.1., oraz z 
uwzględnieniem podziału na grupy (klasy) aktywów i zobowiązań finansowych: 
1.2.1. NaleŜy zamieścić: 
a) podstawową charakterystykę, ilość i wartość instrumentów finansowych, w tym opis 
istotnych warunków i terminów, które mogą wpłynąć na wielkość, rozkład w czasie oraz 
pewność przyszłych przepływów pienięŜnych, a w odniesieniu do instrumentów 
pochodnych w szczególności: 
- zakres i charakter instrumentu 
- cel nabywania lub wystawiania instrumentu - np. zabezpieczenie 
- kwotę (wielkość) będącą podstawą obliczenia przyszłych płatności 
- sumę i termin przyszłych przychodów lub płatności kasowych 
- termin ustalania cen, zapadalności, wygaśnięcia lub wykonania instrumentu 
- moŜliwości wcześniejszego rozliczenia - okres lub dzień - jeśli istnieją 
- cenę lub przedział cen realizacji instrumentu 
- moŜliwości wymiany lub zamiany na inny składnik aktywów lub pasywów 
- ustaloną stopę lub kwotę odsetek, dywidendy lub innych przychodów oraz terminu ich 
płatność 
- dodatkowe zabezpieczenia związane z tym instrumentem, przyjęte lub złoŜone 
- w/w informacji równieŜ dla instrumentu, na który dany instrument moŜe być zamieniony 
- inne warunki towarzyszące danemu instrumentowi 
- rodzaj ryzyka związanego z instrumentem 
- sumę istniejących zobowiązań z tytułu zajętych pozycji w instrumentach 
Nie dotyczy 
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b) opis metod i istotnych załoŜeń przyjętych do ustalania wartości godziwej aktywów i 
zobowiązań finansowych wycenianych w takiej wartości 
Nie dotyczy 
c) opis sposobu ujmowania skutków przeszacowania aktywów finansowych zaliczonych do 
kategorii dostępnych do sprzedaŜy, tj. czy odnosi się je do przychodów lub kosztów 
finansowych, czy teŜ do kapitału z aktualizacji wyceny, jak równieŜ kwoty odniesione na 
ten kapitał lub z niego odpisane 
Nie dotyczy 
d) objaśnienie przyjętych zasad wprowadzania do ksiąg rachunkowych instrumentów 
finansowych nabytych na rynku regulowanym 
Nie dotyczy 
e) informacje na temat obciąŜenia ryzykiem stopy procentowej, a w szczególności 
informację o: 
- wcześniej przypadającym terminie wykupu lub wynikającym z umowy terminie 
przeszacowania wartości 
- efektywnej stopie procentowej, jeŜeli jej ustalenie jest zasadne 
Nie dotyczy 
f) informacje na temat obciąŜenia ryzykiem kredytowym, a w szczególności informację o: 
- szacowanej maksymalnej kwocie straty, na jaką jednostka jest naraŜona, bez 
uwzględniania wartości godziwej jakichkolwiek przyjętych lub poczynionych 
zabezpieczeń, w przypadku gdyby wierzyciel nie wywiązał się ze świadczenia 
- koncentracji ryzyka kredytowego 
Nie dotyczy 
1.2.2. Odnośnie aktywów finansowych dostępnych do sprzedaŜy lub przeznaczonych do 
obrotu, wycenianych w wysokości skorygowanej ceny nabycia, jeŜeli brak jest moŜliwości 
wiarygodnego 
zmierzenia wartości godziwej tych aktywów, naleŜy wskazać wartość bilansową, 
przyczyny, dla których nie moŜna wiarygodnie ustalić wartości godziwej tych aktywów, a 
takŜe – o ile to moŜliwe – określić granice przedziału, w którym wartość godziwa tych 
instrumentów moŜe się zawierać 
Nie dotyczy 
1.2.3. Odnośnie aktywów i zobowiązań finansowych, których nie wycenia się w wartości 
godziwej naleŜy zamieścić: 
a) dane o ich wartości godziwej; jeŜeli z uzasadnionych przyczyn wartość godziwa takich 
aktywów lub zobowiązań nie została ustalona, to naleŜy ten fakt ujawnić i podać 
podstawową charakterystykę instrumentów finansowych, które w innym przypadku byłyby 
wyceniane po cenie ustalonej na aktywnym regulowanym rynku, na którym następuje 
publiczny obrót instrumentami finansowymi, informacje zaś o tej cenie są ogólnie dostępne 
Nie dotyczy 
b) w przypadku, gdy wartość godziwa aktywów i zobowiązań finansowych jest niŜsza od 
ich wartości bilansowej - wartość bilansową i wartość godziwą danego składnika lub grupy 
składników, przyczyny zaniechania odpisów aktualizujących ich wartość bilansową oraz 
uzasadnienie przekonania o moŜliwości odzyskania wykazanej wartości w pełnej kwocie 
Nie dotyczy 
1.2.4. W przypadku umowy, w wyniku, której aktywa finansowe przekształca się w 
papiery wartościowe lub umowy odkupu, to odrębnie dla kaŜdej transakcji naleŜy 
przedstawić: 
a) charakter i wielkość zawartych transakcji, w tym opis przyjętych lub udzielonych 
gwarancji i zabezpieczeń, dane przyjęte do wyliczenia wartości godziwej przychodów 
odsetkowych związanych z umowami zawartymi w danym okresie oraz transakcjami 
zawartymi w okresach poprzednich, zarówno zakończonymi jak i nie zakończonymi w 
danym okresie 
Nie dotyczy 
b) informację o aktywach finansowych wyłączonych z ksiąg rachunkowych 
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Nie dotyczy 
1.2.5. W przypadku przekwalifikowania aktywów finansowych wycenianych w wartości 
godziwej do aktywów wycenianych w skorygowanej cenie nabycia, naleŜy podać powody 
zmiany zasad wyceny 
Nie dotyczy 
1.2.6. W przypadku, gdy dokonano odpisów aktualizujących z tytułu trwałej utraty 
wartości aktywów finansowych albo w związku z ustaniem przyczyny, dla której dokonano 
takich odpisów, zwiększono wartość składnika aktywów, naleŜy podać kwoty odpisów 
obniŜających i zwiększających wartość aktywów finansowych 
Nie dotyczy 
1.2.7. Odnośnie dłuŜnych instrumentów finansowych, poŜyczek udzielonych lub 
naleŜności własnych naleŜy podać przychody z odsetek wyliczone za pomocą stóp 
procentowych wynikających z zawartych kontraktów, z podziałem na kategorie aktywów, 
których odsetki te dotyczą, przy czym osobno naleŜy wykazać odsetki naliczone i 
zrealizowane w danym okresie oraz odsetki naliczone, lecz niezrealizowane. Odsetki 
niezrealizowane naleŜy wykazać z podziałem według terminów zapłaty: 
- do 3 miesięcy 
- powyŜej 3 do 12 miesięcy 
- powyŜej 12 miesięcy 
Nie dotyczy 
1.2.8. Odnośnie dokonanych odpisów aktualizujących wartość poŜyczek udzielonych lub 
naleŜności własnych z tytułu trwałej utraty ich wartości naleŜy podać naliczone od tych 
wierzytelności odsetki, które nie zostały zrealizowane 
Nie dotyczy 
1.2.9. Odnośnie zobowiązań finansowych naleŜy podać koszty z tytułu odsetek od tych 
zobowiązań, wyliczonych za pomocą stóp procentowych wynikających z zawartych 
kontraktów, z podziałem na koszty odsetek związane ze zobowiązaniami zaliczonymi do 
przeznaczonych do obrotu, pozostałymi krótkoterminowymi zobowiązaniami finansowymi 
oraz długoterminowymi zobowiązaniami finansowymi; koszty odsetek naliczone i 
zrealizowane w danym okresie naleŜy wykazać odrębnie od kosztów odsetek naliczonych, 
lecz niezrealizowanych. Odsetki niezrealizowane naleŜy wykazać z podziałem według 
terminów zapłaty: 
- do 3 miesięcy 
- powyŜej 3 do 12 miesięcy 
- powyŜej 12 miesięcy 
Nie dotyczy 
1.2.10. NaleŜy podać informacje dotyczące celów i zasad zarządzania ryzykiem 
finansowym, z uwzględnieniem podziału na zabezpieczanie wartości godziwej, 
zabezpieczanie przepływów pienięŜnych oraz zabezpieczanie udziałów w aktywach netto 
jednostek zagranicznych, a ponadto informacje obejmujące, co najmniej: 
a) opis rodzaju zabezpieczeń 
b) opis instrumentu zabezpieczającego oraz jego wartość godziwą 
c) charakterystykę zabezpieczanego rodzaju ryzyka 
Nie dotyczy 
1.2.11. W przypadku zabezpieczenia planowanej transakcji lub uprawdopodobnionego 
przyszłego zobowiązania naleŜy podać informacje dotyczące celów i zasad zarządzania 
ryzykiem finansowym, z uwzględnieniem podziału na zabezpieczanie podstawowych 
rodzajów planowanych transakcji lub uprawdopodobnionych przyszłych zobowiązań, a 
ponadto informacje obejmujące, co najmniej: 
a) opis zabezpieczanej pozycji, w tym przewidywany okres do zajścia planowanej 
transakcji lub powstania przyszłego zobowiązania 
b) opis zastosowanych instrumentów zabezpieczających 
c) kwoty wszelkich odroczonych lub nienaliczonych zysków lub strat i przewidywany 
termin uznania ich za przychody lub koszty finansowe 
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Nie dotyczy 
1.2.12. JeŜeli zyski lub straty z wyceny instrumentów zabezpieczających, zarówno 
będących pochodnymi instrumentami finansowymi, jak i aktywami lub zobowiązaniami o 
innym charakterze, w przypadku zabezpieczania przepływów pienięŜnych, zostały 
odniesione na kapitał z aktualizacji wyceny, naleŜy podać: 
a) kwoty odpisów zwiększających i zmniejszających kapitał z aktualizacji wyceny 
b) kwoty odpisane z kapitału z aktualizacji wyceny i zaliczone do przychodów lub kosztów 
finansowych 
c) kwoty odpisane z kapitału z aktualizacji wyceny i dodane do ceny nabycia lub inaczej 
ustalonej wartości początkowej na dzień wprowadzenia do ksiąg rachunkowych składnika 
aktywów lub zobowiązań, który do tego dnia był objęty 
d) planowaną transakcją lub stanowił uprawdopodobnione przyszłe zobowiązanie poddane 
zabezpieczeniu 
Nie dotyczy 
2. Dane o pozycjach pozabilansowych, w szczególności zobowiązaniach warunkowych, w 
tym równieŜ udzielonych przez emitenta gwarancjach i poręczeniach (takŜe wekslowych), 
z wyodrębnieniem udzielonych na rzecz jednostek powiązanych 
Nie dotyczy 
3. Dane dotyczące zobowiązań wobec budŜetu państwa lub jednostek samorządu 
terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli. 
Nie dotyczy 
4. Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w danym 
okresie lub przewidzianej do zaniechania w następnym okresie. 
Nie dotyczy 
5. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, środków trwałych na własne 
potrzeby. 
Nie wytworzono 
6. Poniesione nakłady inwestycyjne oraz planowane w okresie najbliŜszych 12 miesięcy od 
dnia bilansowego nakłady inwestycyjne, w tym na nie finansowe aktywa trwałe; odrębnie 
naleŜy wykazać poniesione i planowane nakłady na ochronę środowiska naturalnego 
W roku 2007 wydatki inwestycyjne  poniesione przez Spółkę  wyniosły 3 042 tys. zł i dotyczyły: 
- budynki i budowle                         133 tys. zł 
- urządzenia techniczne i maszyny              608 tys. zł 
- środki transportu                                         37 tys. zł 
- wartości niematerialne                                78 tys. zł 
- inwestycje rozpoczęte                            2 186 tys. zł 
 
PLANOWANE ZNACZ ĄCE AKTYWA TRWAŁE EMITENTA 
 
Na dzień 31.12.2007 Emitent podjął następujące wiąŜące zobowiązania związane z inwestycjami 
planowanymi na lata 2007-2009: 
I.  
Umowy leasingu operacyjnego zawarte z BRE Leasing Sp. z o.o. 
 
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, 
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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. 
 
II. 
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 -2010 
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 Trion S. A. (poprzednio 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.  

WyŜej wymieniona 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, 5 tys. 

zł. 

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. 

 

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.  

Inwestycja – hala i instalacja cynkowni ogniowej Planowany termin realizacji 

opracowania dokumentacji technicznej I kw. 2009 
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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 

 

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 drz wi 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.  

Inwestycja Planowany termin realizacji 

Zakład produkcyjny w Mszanowie  

a) Linia do produkcji okien drewnianych, szlifierka, system 
odpylania, narzędzia, system nawilŜania + malarnia 

 

 II-III kw 2008 

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

 

 II-III kw 2008 

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

nawilŜania 

 

 II-III kw 2008 

Zakład produkcyjny w Iławie  

d) Produkcja skrzydeł drzwi drewnianych: strugarka, system 
odpylania, linia do pakowania drzwi, system nawilŜania 

 

 II-III kw 2008 

 

Spółka przewiduje, iŜ wyŜej opisany program inwestycyjny związany z modernizacją parku 

maszynowego spółki zaleŜnej od Emitenta zostanie sfinalizowany na przełomie II i III kwartału 

2008 r poprzez uruchomienie odpowiednich linii produkcyjnych. Spółka dopuszcza moŜliwość 

zastąpienia inwestycji w urządzenia do produkcji klejonki (pkt c) powyŜszego zestawienia) poprzez 
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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. 

III.  

W dniu 12 września 2006 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki TRION S.A. podjęło 

uchwałę nr 9 dotyczącą podwyŜszenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii M z 

pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji w całości. 

PodwyŜszenie kapitału zakładowego dokona się w drodze subskrypcji prywatnej o 

kwotę 3.600.000 złotych, w drodze emisji 1.800.000 sztuk akcji serii M. 

Wszystkie akcje  zostały zaoferowane w trybie subskrypcji prywatnej panu 

Stanisławowi Markowi Grzonie w zamian za 3.000 udziałów w spółce SYNERGIS 

Sp. z o.o. z siedzibą w Dobrym Mieście, o wartości nominalnej 100,00 zł  kaŜdy i 

łącznej wartości nominalnej 300.000 zł   stanowiących 100,00%   kapitału 

zakładowego i uprawniających do 100,00%  głosów na Zgromadzeniu 

Wspólników. 

Proces związany z inwestycją kapitałową w udziały w Synergis Sp. z o.o. został zakończony w 2007 

r. W dniu 7 lutego 2007 r. Emitent zawarł z Panem Stanisławem Markiem Grzona umowę, której 

przedmiotem jest nabycie przez Emitenta 100% udziałów w spółce Synergis Sp. z o.o. ,   w zamian 

za wyemitowanie 1.800.000 akcji serii M o wartości nominalnej 2 zł kaŜda i cenie emisyjnej 3,6 zł 

za sztukę. 

IV. 

W dniu 26 czerwca 2007 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Tras -Intur S.A. podjęło uchwałę 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 

obejmowała nie więcej niŜ 10.408.867 akcji zwykłych na okaziciela serii N, o wartości nominalnej 

2,00 zł kaŜda. Emisja akcji serii N została dokonana w formie subskrypcji zamkniętej 

przeprowadzonej w drodze oferty publicznej. Dotychczasowym akcjonariuszom przysługiwało 

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 przysługiwało będzie jedno 

prawo poboru. Uwzględniając liczbę emitowanych akcji serii N za dwa prawa poboru wydana 

została jedna akcja serii N. Dzień prawa poboru został ustalony na 30 lipca 2007 r. 

 
Nie planuje się nakładów na ochronę środowiska. 
7.1. Informacje o transakcjach emitenta z podmiotami powiązanymi, dotyczących 
przeniesienia praw i zobowiązań 
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Nie dotyczy 
7.2. Dane liczbowe, dotyczące jednostek powiązanych, o: 
a) wzajemnych naleŜnościach i zobowiązaniach 
stan na 31.12..2007 dane w tys. zł. 
    

Spółka NaleŜności Zobowiązania Saldo 

TRION 1 380 162,67 85 642,53 1 294 520,14 

Synergis 201 488,83 338 721,15 -137 232,32 

Humdrex   1 048 036,28 -1 048 036,28 

Orion 92 237,29 201 488,83 -109 251,54 

Razem 1 673 888,79 1 673 888,79 0,00 

 
b) kosztach i przychodach z wzajemnych transakcji 
stan na 31.12..2007 dane w tys. zł. 
Nazwa jednostki powiązanej SprzedaŜ Koszt sprzedaŜy 
TRION S.A. w Inowrocławiu  1 895 1 847 
Orion Sp  zo.o Warszawa   
Synergis Sp  z o. o Dobre Miasto 1 394 1 116 
Stolarski Z-d Prod-Handlowy Nowe Miasto 623 623 
Razem 3 912 

 
3 586 

 
 
c) 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. Nowe Miasto 
Lubawskie 

                  100                 18 900 

Razem -                  51 570 
 
 
8. 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, 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 
9. Informacje o przeciętnym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe 
Przeciętne zatrudnienie w 2007 roku wyniosło   782  osób z tego: 
- pracownicy umysłowi      140 osób 
- pracownicy fizyczni       642 osób 
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10. Informacje o łącznej wartości wynagrodzeń i nagród (w pieniądzu i w naturze), 
wypłaconych lub naleŜnych, odrębnie dla osób zarządzających i nadzorujących emitenta w 
przedsiębiorstwie emitenta, bez względu na to, czy były one zaliczane w koszty, czy teŜ 
wynikały z podziału zysku, a w przypadku, gdy emitentem jest jednostka dominująca lub 
znaczący inwestor - oddzielnie informacje 
o wartości wynagrodzeń i nagród otrzymanych z tytułu pełnienia funkcji we władzach 
jednostek zaleŜnych, współzaleŜnych i stowarzyszonych (dla kaŜdej grupy osobno). 
Wysokość wynagrodzeń dla osób zarządzających wypłaconych lub naleŜnych w TRION 
S.A. w Inowrocławiu za rok 2007: 
Wynagrodzenie brutto Członków Zarządu w 2007 roku (zł) pobrane od Emitenta 

Imi ę nazwisko Wynagrodzenie Wartość innych świadczeń 

Marek Grzona 90.000 - 

Jan Mazur 236.556,56 21.428* 

Paweł Puszczyński 208.000 - 

Wiktor Strach 53.714,30 - 

Stanisław Pieciukiewicz 4.211,00 - 

Jacek Gołębiowski 22.200,00 38.857* 

*ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy 
 
Wynagrodzenie brutto prokurentów Spółki w 2007 roku (zł) pobrane od Emitenta 

Imi ę nazwisko Wynagrodzenie Wartość innych 
świadczeń Małgorzata Lewandowska 14.400,00 - 

Wiktor Strach 42.285,75 - 

 
Członkowie Zarządu Spółki nie pobierali wynagrodzeń z tytułu zasiadania w 
radach nadzorczych spółek zaleŜnych. 
Wynagrodzenie brutto osób nadzorujących w 2007 roku (zł) pobrane od Emitenta 

Imi ę nazwisko Wynagrodzenie Wartość innych 
świadczeń Jakub śyto 6.000  

Henryk Drob 7.500  

Anna Bera 9.000  

Tadeusz Wareluk 7.500  

Edward Szczytowski 6.000  

Jarosław Bauc 10.000  

Robert Fałkowski   

 
Członkowie Rady Nadzorczej nie pobierali w 2007 r. Ŝadnych świadczeń od podmiotów zaleŜnych 
Emitenta. 
W 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. 

Szczegółowy wykaz stanowisk oraz okresów zatrudnienia podano we wprowadzeniu do 
sprawozdania finansowego w punkcie 4. 
11. Informacje o wartości niespłaconych zaliczek, kredytów, poŜyczek, gwarancji, 
poręczeń lub innych umów zobowiązujących do świadczeń na rzecz emitenta, jednostek od 
niego zaleŜnych, współzaleŜnych i z nim stowarzyszonych, z podaniem warunków 
oprocentowania i spłaty tych kwot, udzielonych przez emitenta w przedsiębiorstwie 
emitenta oraz oddzielnie w przedsiębiorstwach jednostek od niego zaleŜnych, 
współzaleŜnych i z nim stowarzyszonych (dla kaŜdej grupy osobno), osobom 
zarządzającym i nadzorującym, odrębnie dla osób zarządzających i nadzorujących oraz 
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oddzielnie ich współmałŜonkom, krewnym i powinowatym do drugiego stopnia, 
przysposobionym lub przysposabiającym oraz innym osobom, z którymi są one powiązane 
osobiście, z podaniem warunków oprocentowania i spłaty tych kwot 
Nie dotyczy 
12. Informacje o znaczących zdarzeniach, dotyczących lat ubiegłych, ujętych w 
sprawozdaniu finansowym za bieŜący okres. 

W miesiącu grudniu 2007 w związku z przewidywanymi dodatnimi wynikami finansowymi w 
2008 roku i latach następnych oraz ponoszeniem w ostatnich trzech latach znacznych strat 
podatkowych Zarząd Tras-Intur S.A. podjął uchwałę o utworzeniu rezerwy na aktywa podatkowe w 
wysokość 1 355 155,27 zł. odpisywane w ciągu najbliŜszych czterech latach. Wysokość odpisu w 
wysokości 1 355 155,27 zł wpłynęła na poprawę wyniku finansowego netto za 2007 rok.  

Nie dotyczy 
13. Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a 
nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym 
Nie wystąpiły 
14. Informacje o relacjach między prawnym poprzednikiem a emitentem oraz o sposobie i 
zakresie przejęcia aktywów i pasywów 
Nie dotyczy 
15. Sprawozdanie finansowe i porównywalne dane finansowe, przynajmniej w odniesieniu 
do podstawowych pozycji bilansu oraz rachunku zysków i strat, skorygowane 
odpowiednim wskaźnikiem inflacji, z podaniem źródła wskaźnika oraz metody jego 
wykorzystania, z przyjęciem okresu ostatniego sprawozdania finansowego jako okresu 
bazowego - jeŜeli skumulowana średnioroczna stopa inflacji z okresu ostatnich trzech lat 
działalności emitenta osiągnęła lub przekroczyła wartość 100% 
Nie dotyczy 
16. Zestawienie oraz objaśnienie róŜnic pomiędzy danymi ujawnionymi w sprawozdaniu 
finansowym i porównywalnych danych finansowych, a uprzednio sporządzonymi i 
opublikowanymi sprawozdaniami finansowymi 
Nie dotyczy 
17. Zmiany stosowanych zasad (polityki) rachunkowości i sposobu sporządzania 
sprawozdania finansowego, dokonanych w stosunku do poprzedniego roku obrotowego (lat 
obrotowych), ich przyczyny, tytuły oraz wpływ wywołanych tym skutków finansowych na 
sytuację majątkową i finansową, płynność oraz wynik finansowy i rentowność 
Nie wystąpiły 
18. Dokonane korekty błędów podstawowych, ich przyczyny, tytuły oraz wpływ 
wywołanych tym skutków finansowych na sytuację majątkową i finansową, płynność oraz 
wynik finansowy i rentowność 
Nie wystąpiły 
19. 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 emitenta 
działań mających na celu eliminację niepewności 
Nie występują 
20. W przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu, którego 
nastąpiło połączenie, wskazanie, Ŝe jest to sprawozdanie finansowe sporządzone po 
połączeniu spółek, oraz wskazanie dnia połączenia i zastosowanej metody rozliczenia 
połączenia (nabycia, łączenia udziałów): 
- w przypadku rozliczenia metodą nabycia - nazwę (firmę) i opis przedmiotu działalności 
spółki przejętej, liczbę, wartość nominalną i rodzaj udziałów (akcji) wyemitowanych w 
celu połączenia, cenę przejęcia, wartość aktywów netto według wartości godziwej spółki 
przejętej na dzień połączenia, wartość firmy lub ujemną wartość firmy i opis zasad jej 
amortyzacji lub - w przypadku rozliczenia metodą łączenia udziałów – nazwę (firmę) i opis 
przedmiotu działalności spółek, które w wyniku połączenia zostały wykreślone z rejestru, 
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liczbę, wartość nominalną i rodzaj udziałów (akcji) wyemitowanych w celu połączenia, 
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  
Nie dotyczy 
21. W przypadku niestosowania w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów i akcji 
w jednostkach podporządkowanych - metody praw własności - naleŜy przedstawić skutki, 
jakie spowodowałoby jej zastosowanie, oraz wpływ na wynik finansowy 
Nie dotyczy 
22. JeŜeli emitent nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego, w 
dodatkowej nocie objaśniającej do sprawozdania finansowego naleŜy przedstawić 
podstawę prawną nie sporządzania skonsolidowanego sprawozdania finansowego, wraz z 
danymi uzasadniającymi odstąpienie od konsolidacji lub wyceny metodą praw własności, 
nazwę i siedzibę jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na 
wyŜszym szczeblu grupy kapitałowej oraz miejsce jego publikacji, podstawowe wskaźniki 
ekonomiczno-finansowe, charakteryzujące działalność jednostek powiązanych w danym i 
ubiegłym roku obrotowym, takie jak: wartość przychodów ze sprzedaŜy oraz przychodów 
finansowych, wynik finansowy netto oraz wartość kapitału własnego, z podziałem na 
grupy, wartość aktywów trwałych, przeciętne roczne zatrudnienie oraz inne informacje, 
jeŜeli są wymagane na podstawie odrębnych przepisów 
Nie dotyczy 
Ponadto w przypadku innych dodatkowych informacji niŜ wskazane powyŜej, 
wymaganych na podstawie obowiązujących przepisów o rachunkowości, lub innych 
informacji, mogących w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej, 
wyniku finansowego i ich zmian – naleŜy ujawnić te informacje w odpowiedniej części 
sprawozdania finansowego  
 
 
                                                   Zarząd TRION S.A. w Inowrocławiu 
 
    Stanisław Pieciukiewicz                     Paweł Puszczyński                      Marek Grzona           
         Członek Zarządu                             Członek Zarządu                       Prezes Zarządu 


