
WPROWADZENIE  
DO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 

 GRUPY KAPITAŁOWEJ TRION S.A. W INOWROCŁAWIU  
 

1. Nazwa (firmę) i siedziba,  
Nazwa podmiotu:  TRION Spółka Akcyjna (poprzednio TRAS – INTUR S.A. 

zmieniona postanowieniem Sądu Rejonowego w Bydgoszczy z 
dnia 19 kwietnia 2008 roku) 

Siedziba podmiotu:  ul. Marcinkowskiego 154  88-100 Inowrocław 
KRS: Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy KRS nr 0000024482 
Regon: 351284072 
NIP: 944-16-35-703  
 
Podstawowy przedmiot działalności Emitenta według Europejskiej Klasyfikacji Działalności: 
2523 – Produkcja wyrobów z tworzyw sztucznych dla budownictwa. 
 
Przedmiot działalności TRION S.A. w Inowrocławiu  według klasyfikacji przyjętej przez rynek 
równoległy: 
Makrosektor – przemysł 
Sektor – materiały budowlane /mbu/ 
 

2. Czas trwania 
 
Czas trwania działalności Spółki jest nie oznaczony 
 

3. Wskazanie okresów, za które prezentowane jest sprawozdanie finansowe i 
porównywalne dane finansowe, 

 
Sprawozdanie finansowe prezentowane jest za okres od 01.01.2007 do 31.12.2007r, porównywalne 
dane finansowe dotyczą okresu od 01.01.2006 do 31.12.2006 roku. 

4. Informacje dotyczące składu osobowego zarządu oraz rady nadzorczej emitenta, 
 
Skład Zarządu wraz ze zmianami w ciągu roku: 
Prezes Zarządu        Jan Mazur                                   do  01.10.2007 
Prezes Zarządu        Stanisław Marek Grzona             od  01.10.2007                       
Członek Zarządu     Paweł Puszczyński        
Członek Zarządu     Wiktor Strach                              od 6.04.2006  do 10.05.2007 
Członek  Zarządu    Stanisław Pieciukiewicz              od 18.12.2007 
 
W skład Rady Nadzorczej wchodzą:  
Przewodniczący Rady Nadzorczej - Jakub śyto                                          do 26.06.2007r.  
Przewodniczący Rady Nadzorczej- Jarosław Bauc                                      od 01.10.2007r. 
Członek Rady Nadzorczej Henryk Drob 
Członek Rady Nadzorczej Anna Bera 
Członek Rady Nadzorczej Tadeusz Wareluk 
Członek Rady Nadzorczej Edward Szczytowski                                          do 27.12.2007r. 
Członek Rady Nadzorczej   Robert Fałkowski                                             od 27.12.2007r. 
 

5. Wskazanie, Ŝe skonsolidowane sprawozdanie finansowe i porównywalne dane finansowe 
zawierają dane łączne - jeŜeli w skład przedsiębiorstwa emitenta lub jednostek grupy 
kapitałowej  wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne 
sprawozdania finansowe, 



W skład przedsiębiorstwa  i jednostek grupy nie wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne 
sporządzające samodzielnie sprawozdania finansowe. 
 

6. W przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w czasie którego 
nastąpiło połączenie - wskazanie, Ŝe jest to sprawozdanie finansowe sporządzone po 
połączeniu spółek, oraz wskazanie zastosowanej metody rozliczenia połączenia, 

W okresie za który sporządzone jest niniejsze sprawozdanie nie nastąpiło połączenie spółek. 
 

7. Wskazanie, czy skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy 
załoŜeniu kontynuowania działalności gospodarczej emitenta i jednostek grupy 
kapitałowej w dającej się przewidzieć przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności 
wskazujące na zagroŜenie kontynuowania działalności, 

Sprawozdanie sporządzono przy załoŜeniu kontynuacji działalności przez Spółkę i jednostki grupy 
kapitałowej w dającej się przewidzieć przyszłości gdyŜ nie istnieją okoliczności wskazujące na 
zagroŜenie kontynuowania działalności. 
 

8. Graficzne przedstawienie struktury organizacyjnej grupy jednostek powiązanych 
emitenta oraz informacje dotyczące powiązań w grupie, 

 
 
 
 
 
 
 

9. Wykaz: 
a) Jednostek wchodzących w skład grupy objętych konsolidacją 

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 
konsolidacja 

300 100 100 

2 Stolarski Zakład 
Produkcyjno 
Handlowy w 
Mszanowie Sp. z o.o.  

Mszanowo Producent stol. 
Otoworowej 

Pełna 
konsolidacja 

 
 

     8 300 

 
 

100 

 
 

100 

3 ORION + Sp. z o.o. Warszawa Konstrukcje stalowe Pełna 
konsolidacja 

50 100 100 

 

 
TRION  S.A. 

ORION + 
Sp. z o.o. 

(100% udziałów) 

SYNERGIS 
Sp. z o.o. 

(100% udziałów) 

Stolarski Zakład 
Produkcyjno 

Handlowy Sp. z o.o. 
(100% udziałów) 



Spółka „Synergis” Sp. z o.o. jest producentem i dystrybutorem stolarki otworowej z 
aluminium. Podstawowym przedmiotem działalności wg. Europejskiej Klasyfikacji 
Działalności jest: 28.1 - produkcja metalowych elementów konstrukcyjnych. 
Spółka zarejestrowana jest w Sądzie Rejonowym w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego, nr rejestru: 0000166898. 
Spółka Stolarski Zakład Produkcyjno Handlowy w Mszanowie Sp. z o.o. jest 
producentem i dystrybutorem stolarki otworowej z drewna, PVC i aluminium. 
Podstawowym przedmiotem działalności wg Europejskiej Klasyfikacji Działalności 
jest: 20.10 - produkcja wyrobów tartacznych. 
Spółka zarejestrowana jest w Sądzie Rejonowym w Olsztynie, VIII Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr rejestru: 0000231116. 
Spółka ORION + Sp. z o.o. jest producentem i dystrybutorem  konstrukcji stalowych. 
Podstawowym przedmiotem działalności wg Europejskiej Klasyfikacji Działalności 
jest: 28.1 - produkcja metalowych elementów konstrukcyjnych. 
Spółka „ORION+” z siedzibą w Warszawie, posiada Oddział w Toruniu oraz zakład 
produkcyjny w Dobrym Mieście. Spółka zarejestrowana jest w Sądzie Rejonowym dla 
Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego 
Rejestru Sądowego, nr rejestru: 0000120578. 
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe jednostki dominującej Tras-Intur S.A. 
zawiera sprawozdanie jednostki zaleŜnej sporządzane na określony dzień bilansowy 
kaŜdego roku. Wyniki finansowe jednostek nabytych lub sprzedanych w ciągu roku są 
ujmowane w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym od/do momentu 
odpowiednio ich nabycia lub zbycia. Wszelkie transakcje salda, przychody i koszty 
pomiędzy podmiotami powiązanymi objętymi konsolidacją podlegają wyłączeniom 
konsolidacyjnym.  
Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało przy załoŜeniu kontynuowania 
działalności gospodarczej przez Grupę kapitałową TRAS-INTUR w dającej się 
przewidzieć przyszłości. Według Zarządu Spółki nie istnieją okoliczności wskazujące 
na zagroŜenie kontynuowania działalności. Grupa sporządza rachunek zysków i strat 
w wersji kalkulacyjnej, natomiast rachunek przepływów sporządzany jest metodą 
pośrednią.  

 
b) Jednostek nie objętych konsolidacją 

 
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 Ekowiknoplast w 
upadłości 

Kijów Produkcja stolarki 
PVC 

Nie podlega 
konsolidacji 

0 50 50 

 
Na dzień 31.12.2007 roku w skład Grupy Kapitałowej Emitenta wchodziła równieŜ spółka 
Ekowiknoplas w Kijowie,  producent stolarki okiennej PCV, nie prowadząca działalności. Na 
100 % wartości udziałów Spółka dokonała odpisu aktualizującego. 
 

c) Udziału jednostek wchodzących w skład grupy kapitałowej w kapitałach innych podmiotów 
wchodzących w skład grupy kapitałowej, 

 



Jednostki wchodzące w skład Grupy Kapitałowej nie posiadają udziałów w innych 
podmiotach wchodzących w skład Grupy. W jednostkach zaleŜnych jedynym udziałowcem w 
podmiotach podlegających konsolidacji jest TRION S.A. w Inowrocławiu. 
 

10. Informacja o zmianie składu jednostek podlegających konsolidacji lub wycenie metoda praw 
własności w okresie objętym skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym i danymi 
porównywalnymi: 

 
a) Podstawowe wielkości sprawozdań finansowych, 

 

Spółki  
wyłączone z 
konsolidacji-
(dane za 2006r.) 

Spółki objęte konsolidacją- (dane za 2007r.) 

Wyszczególnienie 

Monto Tras 
Sp. z o.o. 

Synergis Sp. 
z o.o. 

Z-d Produk. 
Handlowy      
Sp. z o.o. 

ORION+        
Sp. z o.o. 

Przychody  ze sprzedaŜy produktów, towarów i 
materiałów 7 654 1 469 40 936 20 849 

Zysk (strata) na działalności operacyjnej -594 148 988 594 

Zysk (strata) brutto -597 139 262 596 

Zysk (strata) netto  -597 114 150 452 

Aktywa razem  1 983 3 787 22 539 11 916 

Aktywa trwałe 556 3 361 10 538 3 619 

Aktywa obrotowe 1 427 426 12 001 8 297 

Zobowiązania i rezerwy 2 515 617 13 993 7 396 

Kapitał własny ogółem -532 3 170 8 546 4 520 

 

Wielkości jednostek zaleŜnych objętych w ciągu roku obrotowego, do skonsolidowanego 
rachunku zysków i strat włączono (z uwzględnieniem właściwych wyłączeń 
konsolidacyjnych) w pełnej wysokości wszystkie te, wykazane w rachunku zysków i strat tej 
jednostki przychody i koszty, które powstały w okresie następującym od dnia objęcia tej 
jednostki kontrolą przez jednostkę dominującą do dnia bilansowego. Nie korygowano danych 
porównywalnych w związku z objęciem lub wyłączeniem jednostek z konsolidacji. 

 
b) Nazwy i siedziby jednostek, które zaprzestano obejmować skonsolidowanym sprawozdaniem 

finansowym, 
 

L
p 

Nazwa jednostki 
zaleŜnej 

Siedziba Przedmiot działania Metoda 
konsolidacji 

Wartość 
udziałów 

Procent 
posiadaneg
o kapitału  

Udział w ogólnej liczbie 
głosów na walnym 
zgromadzeniu 

1 Monto-tras Sp. z o.o Dąbrowa Gr. prod. stol. okiennej pełna konsol. 625 93,28 93,28 

 
c) Nazwy i siedziby jednostek nieobjętych skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym w 

poprzednich okresach, 
 
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 
konsolidacja 

300 100 100 



2 Stolarski Zakład 
Produkcyjno 
Handlowy w 
Mszanowie Sp. z o.o.  

Mszanowo Producent stol. 
Otoworowej 

Pełna 
konsolidacja 

 
 

     8 300 

 
 

100 

 
 

100 

3 ORION + Sp. z o.o. Warszawa Konstrukcje stalowe Pełna 
konsolidacja 

50 100 100 

 
 
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 2007 rok GK TRION S.A. w Inowrocławiu zostało sporządzone z 
uwzględnieniem wyŜej wymienionych zmianach. 
 

11. Stwierdzenie, Ŝe sprawozdania finansowe podlegały przekształceniu w celu zapewnienia 
porównywalności danych, a zestawienie i objaśnienie róŜnic, będących wynikiem korekt 
z tytułu zmian zasad (polityki) rachunkowości lub korekt bł ędów podstawowych, zostało 
zamieszczone w dodatkowej nocie objaśniającej, 

W Spółce nie dokonywano zmian zasad (polityki) rachunkowości oraz nie dokonywano korekt błędów 
podstawowych. 
 

12. Wskazanie, czy w przedstawionym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym lub 
porównywalnych danych finansowych dokonano korekt wynikaj ących z zastrzeŜeń w 
opiniach podmiotów uprawnionych do badania o sprawozdaniach finansowych za lata, 
za które prezentowane są sprawozdanie finansowe i porównywalne dane finansowe, 

 
Sprawozdanie nie wymagało korekt wynikających z zastrzeŜeń w opiniach podmiotów uprawnionych 
do badania o sprawozdaniach finansowych za rok bieŜący i dane finansowe porównywalne.  
 

13. Opis: 
a)  przyj ętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i 

pasywów oraz ustalania przychodów, kosztów i wyniku finansowego: 
 

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

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

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

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

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

nabycia, nadwyŜki kosztu nabycia jednostki nad wartością godziwą 
identyfikowalnych składników aktywów i pasywów jednostki zaleŜnej, 



stowarzyszonej lub wspólnego przedsięwzięcia na dzień nabycia. Wartość 
firmy jest wykazywana jako składnik aktywów i przynajmniej raz w roku 
podlega analizie pod kątem utraty wartości. Ewentualna utrata wartości 
rozpoznawalna jest od razu w rachunku zysków i strat i nie podlega 
odwróceniu w kolejnych okresach. 

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

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

f) Udziały w innych jednostkach oraz inne inwestycje zaliczane do aktywów 
trwałych są wyceniane według  cen nabycia z uwzględnianiem odpisów 
spowodowanych utratą ich wartości. Odpisy te obciąŜają koszty finansowe. 
Wzrost wartości udziałów powoduje odwrócenie odpisu utraty wartości, co 
odnoszone jest w przychody finansowe. 

 

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

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

- materiały i towary według cen nabycia 
- wyroby gotowe według cen technicznego kosztu wytworzenia  
- produkcja w toku po koszcie materiałów  bezpośrednich 

powiększonych o wynagrodzenia bezpośrednie 



Na kaŜdy dzień bilansowy dokonuje się oceny składników zapasów pod 
kątem utraty ich wartości dokonując odpisu aktualizującego. Spółka wycenia 
zapasy po cenie nabycia, która zawiera w sobie wszystkie koszty związane z 
nabyciem, wytworzeniem oraz doprowadzeniem zapasów do ich aktualnego 
miejsca i stanu. Cena ta obejmuje koszty transportu, załadunku, wyładunku, 
inne koszty związane z pozyskaniem zapasów, pomniejszone o opusty, rabaty 
i skonta. Zapasy wycenione są w wartości początkowej (cenie nabycia lub 
koszcie wytworzenia) lub cenie sprzedaŜy w zaleŜności od tego która z nich 
jest niŜsza. Rozchody wyceniane są według zasady pierwsze przyszło, 
pierwsze wyszło (FIFO). Wycena zapasów jest zgodna z MSR 2.  

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

c) Środki pienięŜne wykazane w bilansie obejmują środki pienięŜne w banku i w 
kasie oraz ekwiwalenty środków pienięŜnych ( lokaty, weksle obce, czeki).  
Saldo środków pienięŜnych i ich ekwiwalentów  wykazane w 
skonsolidowanym rachunku przepływów pienięŜnych składa się ze środków 
pienięŜnych i ich ekwiwalentów, pomniejszonych o niespłacone kredyty w 
rachunkach bieŜących. 

 

• Kapitał własny 
a) Kapitał zakładowy wykazywany jest w wysokości nominalnej zgodnej ze 

statutem Spółki oraz wpisem do Krajowego Rejestru Sądowego. Do 
kapitałów własnych zalicza się równieŜ wynik  finansowy netto bieŜącego 
roku. 



b) Udziały mniejszości w zysku lub stracie grupy kapitałowej prezentowane są 
oddzielnie. 

c) Kapitał zapasowy tworzony  jest z podziału zysku oraz wpływów z emisji akcji 
powyŜej ich wartości nominalnej oraz z przeniesienia z kapitału rezerwowego 
z aktualizacji wyceny środków trwałych części dotyczącej sprzedanych lub 
likwidowanych środków trwałych. 

d) Kapitał rezerwowy tworzony jest zgodnie ze statutem lub umową spółki z 
podziału zysku na cele rozwojowe Spółki, a takŜe z aktualizacji wyceny 
majątku Spółki, zgodnie z przepisami prawa.  

 

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

 

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

 

• Przychody, koszty oraz ustalenie wyniku finansowego 
a) Przychody ze sprzedaŜy ustalane są na podstawie zaliczonych do okresów 

sprawozdawczych wielkości sprzedaŜy zafakturowanej odbiorcom, 
pomniejszonych o podatek od towarów i usług (VAT). Koszty sprzedanych 
towarów i produktów obejmują koszty sprzedanych towarów oraz koszty 
sprzedaŜy i ogólnego zarządu związane z działalnością podstawową. 

b) Pozostałe przychody i koszty są to przychody i koszty niezwiązane 
bezpośrednio z podstawową działalnością, obejmują wynik na sprzedaŜy 
aktywów trwałych , skutki aktualizacji wartości aktywów nie finansowych, 
refundacja z Powiatowego Biura Pracy, koszty adwokackie. 

c) Przychody i koszty finansowe obejmują przede wszystkim odsetki, róŜnice 
kursowe,  skutki aktualizacji wartości inwestycji. 

 

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



kosztami uzyskania przychodu. Podatek dochodowy od osób prawnych 
skorygowany jest o część podatku odroczonego. 

 
b) sposobu sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego i 

danych porównywalnych, w tym obowiązujących, przy sporządzaniu 
skonsolidowanego sprawozdania finansowego, zasad sporządzania 
jednostkowych sprawozdań finansowych, 

Niniejsze skonsolidowane sprawozdanie finansowe dla Grupy Kapitałowej TRION S.A. 
zostało sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości („MSR”), 
Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) przyjętymi przez 
Komisję Europejską obowiązujące równieŜ w okresie porównywalnym. 
Niniejsze sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z zasadą kosztu 
historycznego za wyjątkiem tych pozycji, które zgodnie z niniejszymi zasadami są wyceniane 
w inny sposób.  
Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy załoŜeniu kontynuowania działalności 
gospodarczej przez Grupę Kapitałową TRION S.A. w Inowrocławiu w dającej się 
przewidzieć przyszłości. Według Zarządu Spółki nie istnieją okoliczności wskazujące na 
zagroŜenie kontynuowania działalności. 
Grupa TRION S.A.  sporządza rachunek zysków i strat w wersji kalkulacyjnej, natomiast 
rachunek przepływów pienięŜnych sporządzany jest metodą pośrednią. 
 Przyjęte przez Grupę zasady rachunkowości zaprezentowane poniŜej, zostały zastosowane do 
wszystkich okresów objętych niniejszym sprawozdaniem finansowym. 
Grupa skorzystała z następujących opcjonalnych zwolnień z obowiązku pełnego 
retrospektywnego zastosowania niektórych MSR w pierwszym sprawozdaniu finansowym 
sporządzonym zgodnie z MSSF (zgodnie z MSSF 1 pkt.1): Połączenie jednostek 
gospodarczych, grupa skorzystała z tego zwolnienia i nie przekształcała połączeń jednostek 
gospodarczych, które miały miejsce przed dniem przejścia na MSSF tj. przed 1 stycznia 2004 
roku.  
Sporządzenie sprawozdania wymagało dokonania szacunku oraz zastosowania własnego 
osądu w zakresie oszacowania potencjalnych kosztów związanych z toczącymi się przeciwko 
spółkom grupy postępowaniom sądowym zgodnie z MSR 37. Na dzień bilansowy GK 
TRION SA jest powodem w kilku postępowaniach sądowych o nieznaczący cym wpływie na 
sytuację finansową Grupy. Sporządzając sprawozdanie finansowe Grupa kaŜdorazowo bada 
szanse i ryzyka związane w prowadzonymi postępowaniami sądowymi i stosownie do 
rezultatów takich analiz tworzy rezerwy na potencjalne straty. Zawsze jednak istnieje ryzyko, 
iŜ sąd wyda wyrok odmienny od przewidywań spółek i utworzone rezerwy okaŜą się 
niewystarczające lub niewspółmiernie wysokie w stosunku do rzeczywistych wyników 
postępowań.  
Jednostkowe sprawozdania finansowe są sporządzane zgodnie z Ustawą o rachunkowości a 
następnie przekształcane zgodnie z MSR. 

 
c) metod i zasad obejmowania jednostek powiązanych skonsolidowanym 

sprawozdaniem finansowym, 



Jednostka dominująca obejmuje skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym dane 
jednostek zaleŜnych metoda konsolidacji pełnej. 
W pierwszej kolejności sumuje się kwoty poszczególnych pozycji: 

� bilansów, 
� rachunków zysków i strat, 
� rachunków przepływów pienięŜnych, 

a następnie przeprowadza się korekty i wyłączenia konsolidacyjne. 
Zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym sporządza się na podstawie 
skonsolidowanego bilansu, zestawień zmian w kapitałach własnych oraz dodatkowych 
objaśnień i informacji. 
JeŜeli jednostka dominująca objęła jednostkę zaleŜną w ciągu roku obrotowego, to do 
skonsolidowanego rachunku zysków i strat włącza się w pełnej wysokości wszystkie te, 
wykazane w rachunku zysków i strat tej jednostki przychody i koszty, które powstały w 
okresie następującym od dnia objęcia tej jednostki kontrolą przez jednostkę dominującą do 
dnia bilansowego. 
 

14. wskazanie średnich kursów wymiany złotego, w okresach objętych 
skonsolidowanym  sprawozdaniem finansowym i porównywalnymi danymi 
finansowymi, w stosunku do euro, ustalanych przez Narodowy Bank Polski: 

 
Kursy zastosowane do przeliczenia wybranych danych finansowych na EURO: 

Okres bieŜący Okres 
porównywalny 

 

Wyszczególnienie 01.01.2007 – 
31.12.2007 

01.01.2006 – 
31.12.2006 

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

3,5820 3,8312 

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

3,7776 3,8991 

Kurs najwyŜszy w okresie 3,9385 4,0434 
Kurs najniŜszy w okresie 3,5699 3,7726 

 
15. wskazanie co najmniej podstawowych pozycji skonsolidowanego bilansu, 

rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pienięŜnych ze  
skonsolidowanego sprawozdania finansowego i porównywalnych danych 
finansowych, przeliczonych na euro, ze wskazaniem zasad przyjętych do tego 
przeliczenia, 

 
w tys. zł 

  
w tys. EURO 

    
Wyszczególnienie                         31.12.2007 31.12.2006 31.12.2007 31.12.2006 

I. Przychody  ze sprzedaŜy produktów, towarów i materiałów 79 687 71 184 21 095 18 257 

II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 1 444 570 382 146 

III. Zysk (strata) brutto -356 214 -94 55 

IV. Zysk (strata) netto  1 175 954 311 245 

V. Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 1 175 992 311 254 

VI. Przepływy pienięŜne netto z działalności operacyjnej -11 858 -10 989 -3 139 -2 818 



VII. Przepływy pienięŜne netto z działalności inwestycyjnej -1 955 13 338 -518 3 421 

VIII. Przepływy pienięŜne netto z działalności finansowej 21 741 -2 977 5 755 -764 

IX. Przepływy pienięŜne netto, razem 7 928 -628 2 099 -161 

X. Aktywa razem  136 758 44 185 38 179 11 533 

XI. Zobowiązania długoterminowe  3 008 138 840 36 

XII. Zobowiązania krótkoterminowe 34 967 35 896 9 762 9 369 

XIII. Kapitał własny ogółem 96 415 8 151 26 917 2 128 

XIV. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 96 415 8 147 26 917 2 126 

XV. Kapitał zakładowy 55 203 25 357 15 411 6 619 

XVI. Liczba akcji  w szt. 19 231 211 10 993 449 19 231 211 10 993 449 

XVII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą dla akcjonariuszy jednostki 
dominującej (w zł/EURO)  0,06 0,09 0,02 0,02 

XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EURO) 
5,01 0,74 1,40 0,19 

 
Pozycje bilansu zostały przeliczone na EURO w obu okresach odpowiednim średnim kursem 

obowiązującym na dany dzień bilansowy podany powyŜej w pkt. 14. Pozycje rachunku zysków i 
strat oraz rachunku przepływów pienięŜnych według kursu średniego obliczonego jako 
średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień kaŜdego miesiąca w danym 
okresie. 
 

16. Wskazanie i objaśnienie róŜnic w wartości ujawnionych danych oraz istotnych róŜnic 
dotyczących przyjętych zasad (polityki) rachunkowości pomiędzy Polskimi Zasadami 
Rachunkowości zgodnie z § 7. 

 
Nie dotyczy TRION S.A. w Inowrocławiu   


