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  dane w tys. zł.  

Skonsolidowany bilans 31 marca  2007   31 gru dnia  2006    

AKTYWA      

I. Aktywa trwałe (długoterminowe)  27 583 20 554 

    1.Wartość firmy 3 569 11 

    2.Inne wartości niematerialne i prawne 5 14 

    3.Rzeczowe aktywa trwałe 21 975 19 938 

    4.Nieruchomosci inwestycyjne     

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

    6.Aktywa finansowe dostępne do sprzedaŜy     

    7.Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1 053   

    8.Pozostałe aktywa trwałe 981 591 

II. Aktywa obrotowe (krótkoterminowe) 22 614 23 618 

    1.Zapasy 6 529 7 121 

    2.Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu     

    3.Nalezności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe naleŜności 14 897 15 303 

    4.Środki pienięzne i ich ekwiwalenty 427 816 

    5.Pozostałe aktywa obrotowe 761 378 

AKTYWA RAZEM 50 197 44 172 

      

PASYWA     

I. Kapitał własny przypisany do podmiotu dominuj ącego  30 644 8 304 

   1. Kapitał podstawowy 38 036 25 357 

   2. Niepodzielony wynik finansowy 68 1 111 

   3. Kapitał zapasowy i rezerwowy 9 778 1 324 

   4. Zyski zatrzymane/ (straty) niepokryte -17 238 -19 488 

II. Kapitał akcjonariuszy mniejszo ściowych 0 -32 

Kapitał własny razem 30 644 8 272 

III. Zobowi ązania długoterminowe  118 48 

   1. Kredyty i poŜyczki długoterminowe 70   

   2. Rezerwy 48 48 

   3. Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego     

   4. Pozostałe długoterminowe zobowiązania finansowe     

   5. Długoterminowe zobowiązania i rozliczenia międzyokresowe     

IV. Zobowi ązania krótkoterminowe 19 435 35 852 

    1.Zobowiązania  krótkoterminowe i rozliczenia międzyokresowe 12 792 25 582 

    2. Kredyty i poŜyczki krótkoterminowe 5 051 8 382 

    3. Krótkoterminowe zobowiązania z tytułu podatków 1 592 1 888 

    4. Krótkoterminowe rezerwy     

    5. Krótkoterminowa część kredytów i poŜyczek długoterminowych     

    6. Krótkoterminowe zobowiązania finansowe     

PASYWA RAZEM 50 197 44 172 
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Skonsolidowany rachunek zysków 
i strat 

okres od 01.01.2007 do 
31.03.2007 

okres od 01.01.2006 do 
31.03.2006 

Działalno ść kontynuowana     

I. Przychody ze sprzeda Ŝy  15 782 12 529 

    1. Przychody ze sprzedaŜy produktów 15 566 12 348 

    2. Przychody ze sprzedaŜy towarów i materiałów 216 181 

II. Koszt własny sprzeda Ŝy  14 049 10 904 

    1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 13 872 10 775 

    2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 177 129 

III. Zysk (strata) brutto ze sprzeda Ŝy (I-II) 1 733 1 625 

IV. Pozostałe przychody operacyjne 134 231 

    1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych     

    2. Dotacje     

    3. Inne przychody operacyjne 134 231 

V. Koszty sprzedaŜy 633 576 

VI. Koszty ogólnego zarządu 870 958 

VII. Pozostałe koszty operacyjne 210 115 

    1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych   4 
    2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych     

    3. Inne koszty operacyjne 210 111 

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

154 207 

IX. Przychody finansowe 199 96 

    1. Dywidendy i udziały w zyskach     

    2. Odsetki 193 36 

    3. Zysk ze zbycia inwestycji     

    4. Aktualizacja wartości inwestycji     

    5. Inne 6 60 

X. Koszty finansowe 372 304 

    1. Odsetki 369 229 

    2. Strata ze zbycia inwestycji     

    3. Aktualizacja wartości inwestycji     

    4. Inne 3 75 

XI. Zysk (strata) brutto (XII+/-XIII) -19 -1 

XII. Podatek dochodowy -87 -16 

    a) częsć bieŜąca 3   

    b) częsć odroczona -90 -16 

XIII. Zysk (strata) z działalnosci kontynuowanej 68 15 

Działalno ść zaniechana     
XIV.Strata z działalności zaniechanej     

XV. Zysk (strata) netto 68 15 
   Przypisany : 68 15 

   - akcjonariusze jednostki dominującej 68 30 

   - kapitały mniejszości 0 -15 

Średnia waŜona liczba akcji zwykłych (szt. ) 14 862 008 7 740 134 

Zysk (strata) na jedną akcję z działalnosci kontynuowanej 0,00 0,00 

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję z działalnosci 
kontynuowanej 

0,00 0,00 
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Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitałach w łasnych za okres 3  miesi ęcy zako ńczony 31 marca  2006 roku 
oraz okres 3 miesi ęcy zako ńczony  31 marca  2007 roku (dane w ty. Zł.) 

         
Przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej     

Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w 
kapitałach własnych  Kapitał akcyjny 

   Kapitał 
zapasowy i 
rezerwowy 

   Zyski 
zatrzymane/ 
(straty) 
niepokryte 

Razem 
Udział 

akcjonariuszy 
mniejszościowych 

Kapitał własny 
ogółem 

          

Na 01.01.2006 (pocz ątek okresu 
porównawczego) 19 197 2 764 -15 415 6 546 52 6 598

    1.Zmiany kapitały w okresie 0 0 -5 010 -5 010 -62 -5 072

      a) zwiększenie 0 0 30 30 0 30

        - emisja akcji         

        - emisja akcji powyŜej wartości nominalnej         

        - z podziału wyniku         

        - zysk netto    30     

        - inne         

      b) zmniejszenie 0 0 5 040 5 040 62 5 102

        - pokrycie straty         

        - przeniesienie na kapitał zapasowy         

        - strata netto         

        - inne    5 040  62  

Na 31.03.2006 (koniec okresu porównawczego)  19 197 2 764 -20 425 1 536 -10 1 526

              

Na 01.01.2007 (pocz ątek okresu ) 25 357 1 324 -18 534 8 147 4 8 151

    1.Zmiany kapitały w okresie 12 679 8 454 1 364 22 497 -4 22 493

      a) zwiększenie 12 679 8 454 1 619 22 752 0 22 752

        - emisja akcji 12 679 6 480      

        - emisja akcji powyŜej wartości nominalnej  1 974      

        - z podziału wyniku    1 551     

        - zysk netto    68     

        - inne         

      b) zmniejszenie 0 0 255 255 4 259

        - pokrycie straty         

        - przeniesienie na kapitał zapasowy         

        - strata netto         

        - inne    255  4  

Na 31.03.2007 (koniec okresu ) 38 036 9 778 -17 170 30 644 0 30 644
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Skonsolidowany rachunek przepływów pieni ęŜnych za okres 3 miesi ęcy zako ńczony 31 marca  2007 roku oraz za 
okres 3 miesi ęcy zako ńczony dnia 31 marca  2006 roku (dane w ty. Zł.) 

Skonsolidowany rachunek przepływów pieni ęŜnych 
okres 3 miesi ęcy 

zakończony 
31.03.2007 

okres 3 miesi ęcy 
zakończony 
31.03.2006 

A. Przepływy pienięŜne netto z działalności operacyjnej      

I. Zysk (strata) netto 68 15
II. Korekty razem: -11 451 -3 338
      1. Amortyzacja  389 449
      2. (Zyski) straty z tytułu róŜnic kursowych   65
      3. Odsetki i udziały w zyskach ( dywidendy) 368 230
      4. (Zysk) strata z  działalności inwestycyjnej   4
      5. Zmiana stanu  rezerw   1

      6. Zmiana stanu zapasów 592 194

      7. Zmiana stanu naleŜności -1 027 663

      8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem poŜyczek i  
kredytów) -13 075 -3 920
      9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -1 212 -416

     10. Inne  korekty  2 514 -608
III.  Przepływy pieni ęŜne netto z działalności operacyjnej  ( I+/- II ) -11 383 -3 323
B. Przepływy pienięŜne netto z działalności inwestycyjnej      
I. Wpływy  0 15 992
      1. Zbycie  rzeczowych aktywów trwałych   

      2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialnei prawne 
 15 992

II. Wydatki  19 0
      1. Nabycie  rzeczowych aktywów trwałych 19  

      2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialnei prawne     
III. Przepływy pieni ęŜne netto z działalności inwestycyjnej ( I - II) -19 15 992
C. Przepływy pienięŜne netto z działalności finansowej      
I. Wpływy  14 653 250
      1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów 
kapitałowych oraz dopłat do kapitału 14 653  

      2. Kredyty i poŜyczki  250

II. Wydatki  3 640 14 062
      1. Nabycie akcji (udziałów) własnych   
      2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli   

      3. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących   

      4. Spłaty kredytów i poŜyczek 3 261 13 767
      5. Wykup dłuŜnych papierów wartościowych   
      6. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 11 65
      7. Zapłacone odsetki 368 230
III. Przepływy pieni ęŜne netto z działalności finansowej (I - II) 11 013 -13 812
D. Przepływy pienięŜne netto, razem (A+/-B+/-C) -389 -1 143
E. Środki pieni ęŜne na początek okresu 816 1 444

F. Środki pieni ęŜne na koniec okresu (E+/- D) 427 301
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Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe Tras Intur SA  

 

BILANS                                                                                                                             
w tys. zł 

stan na            
31.03.2007     

stan na           
31.12.2006           
dane nie 
zbadane               

stan na            
31.03.2006      

stan na           
31.12.2005        

A k t y w a         
I. Aktywa trwałe 26 714 20 623 20 299 35 405
      1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 14 16 30 35
      - wartość firmy 11 11  11
      2. Rzeczowe aktywa trwałe 18 812 19 391 18 603 21 916
      3. NaleŜności długoterminowe 355 368 228 229
      3.1. Od jednostek powiązanych         
      3.2. Od pozostałych jednostek  355 368 228 229
      4. Inwestycje długoterminowe 6 480 625 625 12 425
      4.1. Nieruchomości     
      4.2. Wartości niematerialne i prawne     
      4.3. Długoterminowe aktywa finansowe 6 480 625 625 12 425
      a) w jednostkach powiązanych, w tym: 6 480 625 625 12 425

  - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane met. 
praw własności     

      b) w pozostałych jednostkach      
      4.4. Inne inwestycje długoterminowe     
      5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1 053 223 813 800
      5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1 053 223 240 223
      5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe   573 577
II. Aktywa obrotowe 23 072 22 256 14 626 14 161

      1. Zapasy 6 382 6 865 3 769 3 877
      2. NaleŜności krótkoterminowe 15 520 13 590 9 638 8 619
      2.1. Od jednostek powiązanych 212 62    
      2.2. Od pozostałych jednostek 15 308 13 528 9 638 8 619
      3. Inwestycje krótkoterminowe 418 1 434 276 925
      3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 418 1 434 276 925
      a) w jednostkach powiązanych     
      b) w pozostałych jednostkach   819   
      c) środki pienięŜne i inne aktywa pienięŜne 418 615 276 925
      4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 752 367 943 740
A k t y w a  r a z e m 49 786 42 879 34 925 49 566
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P a s y w a         
I. Kapitał własny 30 644 9 387 2 303 2 069
      1. Kapitał zakładowy 38 035 25 357 19 197 19 197
      2. NaleŜne wpłaty na  kapitał zakładowy  (wielkość ujemna)     

      3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)     

      4. Kapitał zapasowy 3 298 1 323 2 764 2 764
      5. Kapitał  z aktualizacji wyceny     
      6. Pozostałe kapitały rezerwowe 6 480    
      7. Zysk (strata) z lat ubiegłych -17 372 -18 923 -19 892  
      8. Zysk (strata) netto 203 1 630 234 -19 892
      9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość 
ujemna)         
II. Zobowi ązania i rezerwy na zobowiązania 19 142 33 492 32 622 47 497
      1. Rezerwy na zobowiązania 48 48 48 48
      1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego     
      1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 48 48 48 48
        a) długoterminowa 48 48 48 48
        b) krótkoterminowa     
      1.3. Pozostałe rezerwy 0 0 0 0
        a) długoterminowa     
        b) krótkoterminowa  0  0
      2. Zobowiązania długoterminowe 0 0 11 328 11 328
      2.1. Wobec jednostek powiązanych     
      2.2. Wobec pozostałych jednostek    11 328 11 328
      3. Zobowiązania krótkoterminowe 17 322 31 598 18 696 33 247
      3.1. Wobec jednostek powiązanych         
      3.2. Wobec pozostałych jednostek  16 541 30 812 18 696 33 247

      3.3. Fundusze specjalne 781 786   

      4. Rozliczenia międzyokresowe 1 772 1 846 2 550 2 874
      4.1. Ujemna wartość firmy         
      4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 1 772 1 846 2 550 2 874
        a) długoterminowe 1 564 1 354 1 705 1 705
        b) krótkoterminowe 208 492 845 1 169
P a s y w a  r a z e m 49 786 42 879 34 925 49 566
 0 0 

Wartość księgowa 30 644 9 387 2 303 2 069

Liczba akcji 19 017 735 12 678 490 9 598 490 9 598 490

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)             1,61    0,74             0,24                 0,22    

Przewidywana liczba akcji 20 817 735 12 678 490 10 598 490 10 598 490

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 1,47 0,74 0,22 0,20
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POZYCJE  POZABILANSOWE   
stan na            

31.03.2007     
stan na            

31.12.2006      
stan na            

31.03.2006      
stan na           

31.12.2005        

      1. NaleŜności warunkowe         

      1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu)         

      - otrzymanych gwarancji i poręczeń         

      1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu)         

      - otrzymanych gwarancji i poręczeń         

      2. Zobowiązania warunkowe   0  0
      2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)  0  0
      - udzielonych gwarancji i poręczeń     
      2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) 0  0  
      - udzielonych gwarancji i poręczeń 0  0  
      3. Inne ( z tytułu) 18 291 18 291 16 698 48 447
      - przewłaszczenie na wyrobach gotowych       300
      - przewłaszczenie na środkach trwałych 7 245 7 245 7245  

      - zastaw na zapasach  1 057 1 057 1057 2400

      - zastaw na środkach trwałych 496 496 496 4316

      - hipoteki na nieruchomościach 5 393 5 393 3800 30931

      - weksle in blanco 4 100 4 100 4100 10500

Pozycje pozabilansowe, razem 18 291 18 291 16 698 48 447
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RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT  

I kwartał             
okres od 

01.01.2007  do 
31.03.2007  

I kwartał             
okres od 

01.01.2006  do 
31.03.2006  

I. Przychody netto ze sprzedaŜy produktów, towarów i 
materiałów, w tym: 15 531 11 341
  - od jednostek powiązanych     
      1. Przychody netto ze sprzedaŜy produktów 15 327 11 194
      2. Przychody netto ze sprzedaŜy towarów i materiałów 204 147
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w 
tym: 13 725 9 790
  - od jednostek powiązanych     
      1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 13 555 9 693
      2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 170 97
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaŜy (I-II) 1 806 1 551

IV. Koszty sprzedaŜy 630 525
V. Koszty ogólnego zarządu 815 713
VI. Zysk (strata) na sprzedaŜy (III-IV-V) 361 313
VII. Pozostałe przychody operacyjne 130 226
 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych     
 2. Dotacje     
 3. Inne przychody operacyjne 130 226
VIII. Pozostałe koszty operacyjne 210 113
 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych   4
 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych     
 3. Inne przychody operacyjne 210 109
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) 281 426
X. Przychody finansowe 198 95
  1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:   
  - od jednostek powiązanych   
  2. Odsetki, w tym: 193 36
  3. Inne  5 59
XI. Koszty finansowe 366 303

  1. Odsetki, w tym: 365 299

  - dla jednostek powiązanych   

  2. Strata ze zbycia inwestycji   

  3. Aktualizacja wartości inwestycji   

  4. Inne  1 4

XII. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X-XI) 113 218
XIII. Wynik zdarze ń nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.) 0 0
XIV. Zysk (strata) brutto (XII+/-XIII) 113 218
XV. Podatek dochodowy -90 -16
  a) część bieŜąca     
  a) część odroczona -90 -16
XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia 
straty) - -
XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek powiązanych 
wycenianych metodą praw własności   
XIX. Zysk (strata) netto (XIV-XV-XVI+/-XVII) 203 234
   
Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy) 1 599 -18 689
Średnia waŜona liczba akcji zwykłych  19 017 735 9 598 490
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,08 -1,95
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ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM   

I kwartał             
okres od 

01.01.2007  do 
31.03.2007  

I kwartał             
okres od 

01.01.2006  do 
31.03.2006  

I. Kapitał  własny na początek okresu (BO) 9 387 2 069

I.a. Stan kapitału  własnego na początek okresu  (BO), po 
uzgodnieniu do danych porównywalnych           9 387              2 069    

1. Kapitał zakładowy na początek okresu 25 357 19 197

1.1. Zmiany  kapitału zakładowego 12 678 0

a) zwiększenia (z tytułu) 12 678 0

    - emisji akcji 12 678  

1.2. Kapitał zakładowego na koniec okresu 38 035 19 197

2. NaleŜne wpłaty na  kapitał zakładowego na początek  okresu   

2.2. NaleŜne wpłaty na  kapitał zakładowy na koniec okresu   

3. Akcje (udziały) własne na początek okresu   

3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych   

3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu   

4. Kapitał  zapasowy na początek okresu 1 324 2 764

4.1. Zmiany kapitału zapasowego   

a) zwiększenie (z tytułu) 1 974 0

    - emisji akcji powyŜej wartości nominalnej 1 974  

4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu 3 298 2 764

5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu   

5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny 0 0

5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu   

6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu   

6.1. Zmiany  pozostałych kapitałów rezerwowych   

a) zwiększenie (z tytułu) 6 480  

6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 6 480  

7. Zysk (strata)  z lat ubiegłych na początek okresu -18 923 0

7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 0 0

7.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu 
do danych porównywalnych 

0 0

7.3. Zysk  z lat ubiegłych na koniec okresu   

7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu -18 923 0

a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości   

 b) korekty błędów  podstawowych   

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

-18 923 0

a) zwiększenie (z tytułu) 1 551 0

     - wynik za poprzedni okres  1 551  

b) zmniejszenie (z tytułu) 0 -19 892

     - wynik za poprzedni okres   -19 892

7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu -17 372 -19 892

7.7. Zysk (strata)  z lat ubiegłych na koniec okresu   

8. Wynik netto 203 234

a) zysk netto 203 234

b) strata netto    

II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 30 644 2 303
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RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW 
PIENIĘśNYCH    

I kwartał             
okres od 

01.01.2007  do 
31.03.2007  

I kwartał             
okres od 

01.01.2006  do 
31.03.2006  

A. Przepływy pienięŜne netto z działalności operacyjnej  - 
metoda pośrednia      
I. Zysk (strata) netto 203 234
II. Korekty razem -11 305 -1 419
      1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek 
podporządkowanych wycenianych metodą praw własności     
      2. Amortyzacja 388 437
      3. (Zyski) straty z tytułu róŜnic kursowych  65
      4. Odsetki i udziały w zyskach ( dywidendy) 365 670
      5. (Zysk) strata z  działalności inwestycyjnej   3
      6. Zmiana stanu  rezerw   

      7. Zmiana stanu zapasów 483 109
      8. Zmiana stanu naleŜności -1 917 958
     9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem 
poŜyczek i  kredytów) -10 912 -3 131
     10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -1 288 -524
     11. Inne  korekty 1 576 -6
III.  Przepływy pieni ęŜne netto z działalności operacyjnej  ( I+/- 
II ) -11 102 -1 185
B. Przepływy pienięŜne netto z działalności inwestycyjnej      
I. Wpływy  0 13 146
      1. Zbycie  wartości niematerialnych i prawnych oraz 
rzeczowych aktywów trwałych  2 846
      4 . Inne  wpływy inwestycyjne  10 300
II. Wydatki  18 0
      1. Nabycie  wartości niematerialnych i prawnych oraz 
rzeczowych aktywów trwałych 18  
III. Przepływy pieni ęŜne netto z działalności inwestycyjnej ( I - 
II) -18 13 146
C. Przepływy pienięŜne netto z działalności finansowej      
I. Wpływy  14 653 250
      1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych 
instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 14 653  
      2. Kredyty i poŜyczki  250
II. Wydatki  3 730 12 860
      1. Nabycie akcji (udziałów) własnych   
      2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli   
      3. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących   
      4. Spłaty kredytów i poŜyczek 3 354 12 125
      5. Wykup dłuŜnych papierów wartościowych   
      6. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 11 65
      7. Zapłacone odsetki 365 670
III. Przepływy pieni ęŜne netto z działalności finansowej (I - II) 10 923 -12 610
D. Przepływy pienięŜne netto, razem (A+/-B+/-C) -197 -649
E. Bilansowa zmiana stanu środków pienięŜnych -197 -649
F. Środki pieni ęŜne na początek okresu 615 925

G. Środki pieni ęŜne na koniec okresu (F+/- D) 418 276
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Grupa Kapitałowa Tras-Intur S.A. noty do sprawozdania. 

 

1. Dane podstawowe  

Sprawozdanie skonsolidowane grupy kapitałowej Tras-Intur S.A. sporządzone na dzień 

31.03.2007 oraz dane porównywalne na dzień 31.03.2006 zawierają dane finansowe 

jednostki dominującej Tras-Intur S.A. oraz spółki zaleŜnej. Sprawozdanie finansowe 

sporządzone zostało w tys. zł. polskich.  

 

2. Skład Grupy kapitałowej 

Na dzień 31.03.2006 roku w skład grupy kapitałowej Tras-Intur wchodziły spółki zaleŜne 

wg poniŜszego zestawienia. 

L
p 

Nazwa jednostki 
zaleŜnej 

Siedziba Przedmiot działania Metoda 
konsolidacji 

Wartość 
udziałów w 
tys. zł. 

Procent 
posiadaneg
o kapitału  

Udział w ogólnej liczbie 
głosów na walnym 
zgromadzeniu 

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

 

Spółka „Synergis” Sp. Z o.o. jest producentem i dystrybutorem stolarki otworowej z 

aluminium. 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.  

 

3. Skład Zarządu jednostki dominującej na dzień 31.03.2007 roku.  

Prezes Zarządu      Jan Mazur 

Członek Zarządu      Paweł Puszczyński 

Członek Zarządu Dyrektor Techniczny   Wiktor Strach 

W stosunku do ostatnio publikowanego sprawozdania finansowego nastąpiły 

następujące zmiany w składzie Zarządu: 

• W dniu 23 lutego 2007 zrezygnował z zarządu pan Jacek Gołębiowski 

Członek Zarządu Dyrektor Ekonomiczno-Administracyjny. 
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• W dniu 11 maja 2007 zrezygnował z zarządu pan Wiktor Strach Członek 

Zarządu Dyrektor Techniczny. 

 

4. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego 

Niniejsze sprawozdanie finansowe zostało zatwierdzone przez Zarząd w dniu 14 maja 

2007 roku.  

 

5. Oświadczenie o zgodności 

Niniejsze sprawozdanie finansowe za 3 miesiące 2007 roku zostało sporządzone zgodnie 

z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej 

(MSSF),Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR) oraz interpretacjami 

opublikowanymi przez Komitet ds. Interpretacji Międzynarodowej Sprawozdawczości 

Finansowej, które zostały zatwierdzone przez Unię Europejską.  

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.  

 

6. Zasady rachunkowości i metody wyceny 

• Rzeczowe aktywa trwałe     
 
Są to środki trwale , 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. 

Wartość początkową środków trwałych ustala się według cen nabycia. 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%  



Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 3 miesiące 2007 roku Grupy Kapitałowej 
TRAS-INTUR S.A. 

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

Informacje dodatkowe i objaśnienia stanowią integralną część skonsolidowanego sprawozdania finansowego 14

Maszyny, urządzenia, środki transportu oraz pozostałe   od 10 do 30%  

W 2007 roku nie wystąpiły zmiany zasad amortyzacji. 

Inwestycje rozpoczęte wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia .  

• Udziały w innych jednostkach oraz inne inwestycje zaliczane do aktywów 
trwałych 

 
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. 

 

• Zapasy  

 

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 zakupu 

- wyroby gotowe według cen ewidencyjnych korygowanych o odchylenia  

- produkcja w toku po koszcie materiałów  bezpośrednich 

Spółka wycenia zapasy po cenie zakupu (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 upusty, 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. Na kaŜdy dzień bilansowy dokonuje się oceny składników zapasów pod kątem utraty 

ich wartości dokonując odpisu aktualizującego. 

• 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.  

 

• Wartości niematerialne 
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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. Aktywowane koszty prac rozwojowych podlegają umorzeniu metodą 

liniową. Przyjęto następujące stawki amortyzacyjne: 

- oprogramowanie komputerowe 20% 

- licencje   30% 

- pozostałe prawa   10-20% 

Przyjęte stawki amortyzacyjne odpowiadają oszacowanemu okresowi uŜytkowania wartości 

niematerialnych.  

 

• 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.  

 
• Instrumenty finansowe 

Wykazywane w bilansie obejmują środki pienięŜne w kasie i w banku,(ujmowane w 

bilansie wg wartości nominalnej), naleŜności handlowe oraz pozostałe naleŜności, aktywa 

finansowe wykazywane wg wartości godziwej z zyskami lub stratami rozliczanymi w 

rachunku zysków i strat, zobowiązania handlowe oraz pozostałe zobowiązania, a takŜe 

kredyty i poŜyczki. Aktywa i zobowiązania finansowe ujmowane są w bilansie Grupy 

Kapitałowej w momencie gdy spółki grupy staną się stroną wiąŜącej umowy. 

 

• NaleŜności i zobowiązania z tytułu dostaw i usług 

Na podstawie przeprowadzanych analiz GK Tras Intur oceniła, Ŝe wartość bilansowa 

naleŜności prezentowanych w niniejszym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym 
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jest równa wartościom godziwym tych naleŜności na dzień powstania , a w następnych 

okresach wyceniana 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 wartości naleŜności dokonuje się 

w oparciu o ocenę prawdopodobieństwa ich odzyskania, dokonaną 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.  

 

• Środki pieni ęŜne i ich ekwiwalenty  

 

Środki pienięŜne wykazane w bilansie obejmują środki pienięŜne w banku i w kasie oraz 

ekwiwalenty środków pienięŜnych ( lokaty, weksle obce, czeki).  

Saldo środków pienięŜnych i ich ekwiwalentów  wykazane w skonsolidowanym rachunku 

przepływów pienięŜnych składa się ze środków pienięŜnych i ich ekwiwalentów , 

pomniejszonych o niespłacone kredyty w rachunkach bieŜących. 

Kursy zastosowane do przeliczenia wybranych danych finansowych na EURO w zł.: 
 

Okres 
porównywalny 

Okres bieŜący Wyszczególnienie 

01.01.2006 – 
31.12.2006 

01.01.2007 – 
31.03.2007 

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

3,9357 3,8695 

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 

3,8456 3,9063 

 

• Rozliczenia międzyokresowe przychodów  

Rozliczenia międzyokresowe przychodów obejmują pobrane wpłaty od kontrahentów za 

świadczenia, które zostaną wykonane w następnym okresie, oraz odpisy związane z 

redukcją postępowania układowego.  
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• Leasing 

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. 

 

• Rozliczenia międzyokresowe czynne  

Do czynnych rozliczeń międzyokresowych zaliczane są poniesione wydatki dotyczące 

późniejszych okresów niŜ ten , w którym je poniesiono. Odpisy czynnych rozliczeń 

międzyokresowych kosztów następuje stosownie do upływu czasu tj. w zaleŜności od 

charakteru danego kosztu i okresu, którego te rozliczenia dotyczą. 

 

• Kapitał własny 

Kapitał akcyjny wykazywany jest w wysokości nominalnej zgodnej ze statutem Spółki 

oraz wpisem do Krajowego Rejestru Sądowego. Do kapitałów własnych zalicza się 

równieŜ wynik  finansowy netto bieŜącego roku. 

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

Kapitał zapasowy tworzony  jest z podziału zysku oraz wpływów z emisji akcji powyŜej 

ich wartości nominalnej oraz z przeniesienia z kapitału rezerwowego z aktualizacji 

wyceny środków trwałych części dotyczącej sprzedanych lub likwidowanych środków 

trwałych. 

Kapitał rezerwowy tworzony jest zgodnie ze statutem lub umową spółki z podziału zysku 

na cele rozwojowe Spółki , a takŜe z aktualizacji wyceny środków trwałych zgodnie z 

przepisami prawa.  

 

• Przychody, koszty oraz ustalenie wyniku finansowego 

Przychody ze sprzedaŜy ustalane są na podstawie zaliczonych do okresów 

sprawozdawczych wielkości sprzedaŜy zafakturowanej odbiorcom, pomniejszonych o 

podatek od towarów i usług (VAT). Koszty sprzedanych towarów i produktów obejmują 
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koszty sprzedanych towarów oraz koszty sprzedaŜy i ogólnego zarządu związane z 

działalnością podstawową. 

Pozostałe przychody i koszty są to przychody i koszty niezwiązane bezpośrednio z 

podstawową działalnością, obejmują stratę ze zbycia aktywów trwałych , aktualizację 

wartości aktywów niefinansowych, refundację z Powiatowego Biura Pracy, koszty 

adwokackie, sądowe. 

Przychody i koszty finansowe obejmują przede wszystkim odsetki, róŜnice kursowe, 

aktualizację 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 

i skorygowany o przychody nie stanowiące przychodów podlegających opodatkowaniu 

oraz koszty nie będące kosztami uzyskania przychodu. Podatek dochodowy od osób 

prawnych skorygowany jest o część podatku odroczonego. 

• Zysk na akcję oraz rozwodniony zysk na akcję 

Podstawowy zysk netto na 1 akcję za 3 miesiące 2007 roku liczony jest jako iloraz 

skonsolidowanego zysku netto przypadającego na akcjonariusza Tras Intur S.A. 

osiągniętego w okresie od 1 stycznia do 31 marca 2007 roku oraz średniej waŜonej 

ilości akcji w okresie od 1 stycznia do 31 marca 2007 roku, gdzie wagą jest ilość dni. 

Analogicznie liczony jest podstawowy zysk na akcję za 3 miesiące 2006 roku. (w 

oparciu o dane finansowe z 2006 roku).  

Rozwodniony zysk netto na 1 akcję za 3 miesiące 2006 roku liczony jest jako iloraz 

skonsolidowanego zysku netto przypadającego na akcjonariusza Tras Intur S.A. 

osiągniętego w okresie od 1 stycznia do 31 marca 2006 roku oraz średniej waŜonej 

ilości akcji w okresie od 1 stycznia do 31 marca 2006 roku, gdzie wagą jest ilość dni, 

z uwzględnieniem teoretycznej zamiany obligacji zamiennych na akcje.  

Wyliczenie zysku za 3 miesiące 2007 roku 

zysk przypadający na akcjonariusza dominującego  68
Średnia waŜona liczba akcji zwykłych (szt..)   14.862.008
Podstawowy zysk na akcję ( w pln na jedną akcję)   0,00
Zysku rozwodnionego za 3 miesięcy 2007 roku nie obliczano z uwagi na brak 

moŜliwości wyemitowania akcji w zamian za obligacje zamienne na akcje ( w 

miesiącu grudniu 2006 Spółka wykupiła i umorzyła obligacje zamienne na akcje).  
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Wyliczenie zysku za 3 miesiące 2006 roku 

zysk przypadający na akcjonariusza dominującego  30
Średnia waŜona liczba akcji zwykłych (szt.)  7 740 134
Podstawowy zysk na akcję ( w pln na jedną akcję)  0,00

 

zysk przypadający na akcjonariusza dominującego  30
Odsetki oraz premia od obligacji zamiennych (tys. zł.)  1 146
Zysk zastosowany przy ustaleniu rozwodnionego zysku na akcję 1.176
Średnia waŜona liczba akcji zwykłych (szt.)  7.740.134
Korekta z tytułu teoretycznej zamiany obligacji zamiennych (szt. ) 1 000.000
Średnia waŜona liczba akcji dla potrzeb rozwodnionego zysku na akcje 
(szt.) 8.740.134
Rozwodniony zysk na akcję ( w pln na jedną akcję)  0,13

 

• Segmenty działalności 

Podstawowym segmentem działalności jest segment branŜowy zawierający branŜę 

stolarki PVC, drewnianej, aluminiowej, produkcji opakowań, transportu i spedycji, 

segmentem uzupełniającym jest segment geograficzny.  

 

7. Kapitał podstawowy 

Kapitał zakładowy Tras-Intur S.A. na dzień 31.03.2007   wynosił 38.035.470 zł i 

dzielił się na 19.017.735 sztuk akcji o wartości nominalnej 2 zł kaŜda.  

Struktura kapitału zakładowego na dzień 31.03.2007 r..  

 
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 - - 60 000 120 000 gotówka 07.05.97 01.01.1998 
B Na okaziciela - - 1 090 000 2 180 000 gotówka 24.11.98 01.01.1999 
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 21.09.06 01.01.2006 
L na okaziciela - - 6.339.245 12.678.490 gotówka 01.03.07 01.01.2007 
Liczba akcji razem   19 017 735     
Kapitał zakładowy, razem   38 035 470    
Wartość nominalna jednej akcji =2 zł      
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Kapitał zakładowy Tras-Intur S.A. na dzień sporządzenia niniejszego raportu  wynosi 

41 635 470 zł i dzielił się na 20 817 735 sztuk akcji o wartości nominalnej 2 zł kaŜda.  

Struktura kapitału zakładowego na dzień sporządzenia raportu.  

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 - - 60 000 120 000 gotówka 07.05.97 01.01.1998 
B Na okaziciela - - 1 090 000 2 180 000 gotówka 24.11.98 01.01.1999 
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 21.09.06 01.01.2006 
L na okaziciela - - 6.339.245 12.678.490 gotówka 01.03.07 01.01.2007 
M Na okaziciela - - 1 800 000 3 600 000 Aport 10.05.07 01.01.2007 
Liczba akcji razem   20 817 735     
Kapitał zakładowy, razem   41 635 470    
Wartość nominalna jednej akcji =2 zł      

 

W dniu 14 maja 2007 r. do Spółki wpłynęło   postanowienie z dnia 10.05.2007 r. Sądu 

Rejonowego w Bydgoszczy, XIII Wydziału Gospodarczego Krajowego Rejestru 

Sądowego sygn. sprawy BY.XIII NS-REJ.KRS /002025/07/810 r., który zarejestrował 

zmianę kapitału zakładowego wynikającą z emisji akcji serii M.  

Aktualnie kapitał zakładowy wynosi 41 635 470 zł i dzieli się na 20 817 735 akcje po 

cenie nominalnej 2,00 zł za jedną akcję, które dają prawo do wykonywania 20 817 735 

głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. 

 

  
8. Informacje o istotnych zmianach wielkości szacunkowych, w tym o 

korektach z tytułu rezerw, rezerwie i aktywach z tytułu podatku 

dochodowego, o których mowa w ustawie o rachunkowości, dokonanych 

odpisach aktualizujących wartość składników aktywów.  

W ciągu I kwartału 2007 roku nie było istotnych zmian wartości rezerw, rezerwy z 

tytułu odroczonego podatku dochodowego oraz odpisów aktualizujących wartość 

składników majątku.  
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9. Informacje o istotnych dokonaniach lub niepowodzeniach Grupy 

Kapitałowej w okresie, którego dotyczy raport wraz z wykazem 

najwaŜniejszych zdarzeń ich dotyczących.  

 

• W dniu 8 stycznia 2007 r. odbył się przydział łącznie 6.339.245 akcji zwykłych na 

okaziciela serii L o wartości nominalnej 2,00 zł kaŜda., na które złoŜono łącznie 

1635 zapisów, z czego subskrybentom, którzy na podstawie jednostkowych praw 

poboru dokonali 1468 zapisów podstawowych przydzielono 5 865 903 akcji. 

W ramach zapisów dodatkowych przydzielono 473 342 akcji serii L przy stopie 

redukcji wynoszącej 98,3 %. W związku z powyŜszym, wszystkie oferowane akcje 

serii L zostały objęte w ramach Zapisów Podstawowych i Zapisów Dodatkowych 

w terminie realizacji prawa poboru. Emisja akcji serii L Tras - Intur S.A. doszła do 

skutku. 

• W dniu 10.01.2007 roku została zawarta umowa sprzedaŜy z Fabryką Maszyn Rotox 

Sp. z o.o. z siedzibą w Zieleńcu. Postanowienia umowy przewidują zakup przez Tras 

- Intur S.A. "parku maszynowego" do produkcji okien PVC: 

1. Centrum zgrzewającą - obróbczo - czyszczące - ościeŜnice : 

a) Zgrzewarka czterogłowicowa do zgrzewania ram, 

b) Centrum Obróbki Ram ZOR z integrowaną stacją chłodzenia, 

c) Automat do czyszczenia naroŜy ze spoin, 

d) Automatyczna stacja obrobowa. 

2. Piła do cięcia listew przyszybowych , 

3. Zderzak długościowy do piły do listew typu . 

Strony ustaliły cenę przedmiotu umowy na kwotę stanowiąca równowartość 275 682 

EURO. Zawarta umowa i planowana inwestycja stanowi realizację jednego z celów 

wydatkowania środków pochodzących emisji akcji serii L. 

• Spółka w dniu 23 stycznia 2007 roku podpisała dwie umowy z Przedsiębiorstwem 

WielobranŜowym AUTOS Sp. z o.o. z siedzibą w Solcu Kujawskim przy ul. 

Powstańców 19, zwanym dalej dostawcą. W umowie nr 2/Inowrocław/2007 AUTOS 

Sp. z o.o. zobowiązał się dostarczyć na rzecz Tras - Intur S.A. 12 sztuk naczep marki 

SCHMITZ. Cena jednostkowa za dostawę naczep została ustalona na kwotę 

22.600,00 EURO, natomiast całkowita wartość kontraktu dotyczącego naczep wynosi 

271.200,00 EURO. W umowie nr 3/Inowrocław/2007 AUTOS Sp. z o.o. zobowiązał 
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się dostarczyć na rzecz Tras - Intur S.A 12 sztuk ciągników siodłowych marki 

RENAULT PREMIUM 450.18.T. Cena jednostkowa za dostawę ciągników 

siodłowych została ustalona na kwotę 65.450,00 EURO, natomiast całkowita wartość 

kontraktu wynosi 785.400 EURO. Przedmiotowe umowy są realizacją przez Zarząd 

Spółki zaplanowanego ,zgodnie z celami emisyjnymi akcji serii L, programu 

inwestycyjnego. Wzbogacenie parku samochodów cięŜarowych o 12 nowych 

zestawów dostawczych pozwoli Spółce sukcesywnie zwiększać ilość obsługiwanych 

klientów na terenie całej Europy. Tras - Intur S.A. stanie się bardziej konkurencyjny 

w dziedzinie transportowo - spedycyjnej, co pozwoli równieŜ na pozyskanie nowych 

kontrahentów w kierunku stolarki budowlanej. 

W dniu 7.02.2007 roku Tras-Intur S.A. zawarł umowę objęcia udziałów Synergis Sp. 

z o.o. Umowa została zawarta z inwestorem Stanisławem Markiem Grzoną. Dnia 12 

września 2006 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę nr 9 

o podwyŜszeniu kapitału zakładowego Spółki, poprzez emisję 1.800.000 akcji zwykłych 

na okaziciela serii M, o wartości nominalnej 2,00 złote kaŜda i cenie emisyjnej 3,60 zł 

kaŜda (Akcje Nowej Emisji). Zgodnie z tą Uchwałą, Akcje Nowej Emisji zostały 

zaoferowane wyłącznie Stanisławowi Markowi Grzonie w zamian za 3.000 udziałów 

w spółce SYNERGIS Spółka z o.o. o wartości nominalnej 100,00 zł kaŜdy i łącznej 

wartości nominalnej 300.000,00 zł, stanowiących 100,00% kapitału zakładowego 

i uprawniających do 100,00% głosów na Zgromadzeniu Wspólników. Synergis Sp. z o.o. 

prowadzi działalność w zakresie produkcji konstrukcji i elementów metalowych, a takŜe 

wyrobów z tworzyw sztucznych, zajmuje się takŜe wytwarzaniem sprzętu na potrzeby 

przemysły telekomunikacyjnego. Zawarcie umowy objęcia akcji serii M i nabycia 

udziałów w Synergis Sp. z o.o. to kolejny etap realizacji strategii Zarządu dotyczącej 

rozwoju Grupy Kapitałowej TRAS-INTUR. Wniesienie do Spółki aportu w postaci 

udziałów w Synergis Sp. z o.o. z siedzibą w Dobrym Mieście pozwoli Tras - Intur S.A. 

na zwiększenie mocy produkcyjnych Grupy Kapitałowej Tras-Intur w wyniku przejęcia 

spółki działającej w najbardziej dynamicznie rozwijającym się segmencie produkcji 

okien i fasad aluminiowych. Ułatwi realizację znaczącej ilości kontraktów na produkcję 

stolarki budowlanej zarówno juŜ pozyskanych jak i negocjowanych aktualnie przez 

Synergis Sp. z o.o. oraz powiększy majątek trwały Grupy Kapitałowej o nowoczesny 

obiekt fabryczny połoŜony w Warmińsko - Mazurskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej, 

Synergis Sp. z o.o. posiada zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na 
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terenie powyŜej SSE do dnia 23 września 2017 r., co pozwoli na skorzystanie z ulg 

i zwolnień podatkowych. Wykorzystanie kanałów dystrybucyjnych Synergis Sp. z o.o. 

rozszerzy dotychczasowe rynki zbytu Tras - Intur S.A. W dniu 14 maja 2007 r. do Spółki 

wpłynęło   postanowienie z dnia 10.05.2007 r. Sądu Rejonowego w Bydgoszczy, XIII 

Wydziału Gospodarczego Krajowego Rejestru Sądowego sygn. sprawy BY.XIII NS-

REJ.KRS /002025/07/810 r., który zarejestrował zmianę kapitału zakładowego 

wynikającą z emisji akcji serii M.  

Aktualnie kapitał zakładowy wynosi 41 635 470 zł i dzieli się na 20 817 735 akcje po 

cenie nominalnej 2,00 zł za jedną akcję, które dają prawo do wykonywania 20 817 735 

głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. 

 

• W  dniu 14.02.2007 roku Tras-Intur S.A. zawarł umowę sprzedaŜy wszystkich 

udziałów posiadanych w Spółce Monto Tras Sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie 

Górniczej firmie Invest House Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie. Sprzedano 6253 

udziałów o wartości nominalnej 100 złotych kaŜdy, za łączną cenę w wysokości 

625.300 zł. WyŜej wymienione udziały stanowiły 93,28 % kapitału zakładowego 

Spółki Monto Tras Sp. z o.o. i uprawniały do 93,28% głosów na zgromadzeniu 

wspólników. Wartość udziałów w księgach rachunkowych Tras - Intur S.A. wynosiła 

625.300 zł. Tras - Intur S.A. traktował inwestycję w udziały w Monto Tras Sp. z o.o. 

jako inwestycję długoterminową.  

• W dniu 6.03.2005 r. Tras-Intur S.A zawarł umowy leasingu z BRE LEASING Sp. 

z o.o. z siedzibą w Warszawie. Przedmiotem Umowy Leasingu Nr TRAS-

INTUR/BY/428160/2007 są ciągniki siodłowe Renault Premium 150.18 T w ilości 5 

sztuk , rok produkcji 2007. 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. Przedmiotem 

Umowy Leasingu Nr TRAS-INTUR/BY/428161/2007 są naczepy skrzyniowe 

Schmitz Cargobull typ SPR 24/L 13,62E, w ilości 5 sztuk, rok produkcji 2007. 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. Po upływie podstawowego okresu 

obowiązywania umów leasingu Tras - Intur S.A. przysługuje prawo do nabycia 

przedmiotów leasingu.  
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10. Opis czynników i zdarzeń, w szczególności o nietypowym charakterze, 

mających znaczący wpływ na osiągnięte wyniki finansowe.  

W pierwszym kwartale 2007 nie wystąpiły zdarzenia oraz czynniki o nietypowym 

charakterze mające znaczący wpływ na osiągnięte wyniki finansowe. 

 

11. Objaśnienie dotyczące sezonowości lub cykliczności działalności emitenta w 

prezentowanym okresie.  

W branŜy w jakiej działa Grupa Kapitałowa Tras Intur S.A. (branŜa budowlana) 

występuje zjawisko sezonowości oraz cykliczności charakteryzujące się niskimi 

przychodami w I kwartale, zwiększającymi się w II kwartale oraz najwyŜszymi w III 

kwartale kaŜdego roku, w IV kwartale następuje zazwyczaj spadek przychodów o ile 

nie nastąpi zachwianie cykliczności wskutek procesów od spółki niezaleŜnych. 

Przykładem tego moŜe być zmiana polityki podatkowej państwa (likwidacja lub 

zmiana róŜnego rodzaju ulg podatkowych).  

 

12. Informacja dotycząca emisji, wykupu i spłaty dłuŜnych i kapitałowych 

papierów wartościowych 

W pierwszym kwartale 2007 operacje powyŜsze nie wystąpiły. Na dzień 

31.03.2007 roku spółka nie posiadała zobowiązań z tytułu wykupu i spłaty 

dłuŜnych i kapitałowych papierów wartościowych.  

 

13. Informacje dotyczące wypłaconej ( lub zadeklarowanej) dywidendy, łącznie i 

w przeliczeniu na jedną akcję, z podziałem na akcje zwykłe i 

uprzywilejowane.  

Dywidendy nie wypłacano w Ŝadnej ze spółek z Grupy Kapitałowej TRAS-

INTUR S.A.  

 

14. Wskazanie zdarzeń które wystąpiły po dniu, na który sporządzono skrócone 

skonsolidowane sprawozdanie finansowe, nieujęte w tym sprawozdaniu, a 

mogących w znaczący sposób wpłynąć na przyszłe wyniki finansowe. 

Zdarzenia takie nie wystąpiły 
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15. Wskazanie skutków zmian w strukturze jednostki gospodarczej, w tym w 

wyniku połączenia jednostek gospodarczych, przejęcia lub sprzedaŜy 

jednostek Grupy Kapitałowej, inwestycji długoterminowych, podziału, 

restrukturyzacji i zaniechania działalności.  

W stosunku do skonsolidowanych porównywalnych danych finansowych Grupy 

Kapitałowej za okres 01.01.2006 do 31.03.2006 nadmienić naleŜy Ŝe dane te 

zawierały wyniki spółki „Monto Tras” Sp. Z o.o. Z uwagi na sprzedaŜ udziałów w 

spółce Monto Tras w lutym 2007 roku dane skonsolidowane w 2007 nie zawierają 

wyników tej spółki.  

 

16. Informacja dotycząca zmian zobowiązań warunkowych lub aktywów 

warunkowych, które nastąpiły od czasu zakończenia ostatniego roku 

obrotowego.   

Emitent ani spółki wchodzące w skład Grupy Kapitałowej nie posiadają istotnych 

zobowiązań warunkowych ani aktywów warunkowych.  

 

17. Stanowisko zarządu odnośnie do moŜliwości zrealizowania wcześniej 

publikowanych prognoz wyników na dany rok, w świetle wyników 

zaprezentowanych w raporcie kwartalnym w stosunku do wyników 

prognozowanych.  

Zarząd nie publikował prognozy wyników na rok 2007. 

 

18. Wskazanie akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio przez 

podmioty zaleŜne co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym 

zgromadzeniu Tras Intur S.A. na dzień przekazania raportu kwartalnego 

oraz wskazanie zmian w strukturze własności znacznych pakietów akcji Tras 

Intur S.A. w okresie od przekazania poprzedniego raportu kwartalnego.  

Na dzień przekazania niniejszego sprawozdania finansowego za 3 miesiące 2007 

roku zgodnie z posiadanymi przez Spółkę informacjami następujący 

akcjonariusze posiadają co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na WZA.  

Głównymi akcjonariuszami Tras Intur S.A. są: 
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Akcjonariusz 

Liczba 

posiadanych akcji 

na dzień 

przekazania 

raportu za IV 

kwartał 2006 

Liczba akcji 

nabytych do 

terminu 

przekazania 

raportu 

Liczba akcji 

zbytych  do 

terminu 

przekazania 

raportu 

Udział w 

kapitale 

zakładowym 

(%) 

Liczba głosów 

Udział 

głosów 

 na 

WZA(%) 

OFE Bankowy *  2.038.823 0 192.573 8,87 1.846.250 8,87 

Marek Grzona **  1 900 000 0  9,13 1.900.000 9,13 

 

 * Ilość akcji zgodna z zawiadomieniem akcjonariusza z dnia 27 kwietnia 2007 r., udział 

procentowy w kapitale zakładowym i liczbie głosów po uwzględnieniu sądowej rejestracji 

podwyŜszenia kapitału zakładowego związanego z emisją akcji serii M ( postanowienie z dnia 10 

maja 2007 r. ). 

**Marek Grzona objął 1.800.000 akcji serii M. Zgodnie ze złoŜonym w dniu 8.02.2007 r. 

zawiadomieniem posiadał równieŜ 100 000 praw do akcji serii L Tras – Intur S.A. 

  

 

19. Zmiany w stanie posiadania akcji Tras Intur S.A. lub uprawnień do nich 

(opcji) przez osoby zarządzające i nadzorujące Tras Intur S.A., zgodnie z 

posiadanymi przez Tras Intur S.A. informacjami, w okresie od przekazania 

poprzedniego raportu kwartalnego, odrębnie dla kaŜdej z osób.  

Zestawienie stanu posiadania akcji lub opcji emitenta przez osoby zarządzające i 

nadzorujące na dzień raportu, oraz wskazanie zmian w strukturze 

 

Zarząd  

Imi ę i Nazwisko 

Liczba posiadanych 

akcji na dzień 

przekazania raportu 

za IV kwartał 2006 

Liczba akcji 

nabytych do 

terminu 

przekazania 

raportu 

Liczba akcji 

zbytych  do 

terminu 

przekazania 

raportu 

Udział w 

kapitale 

zakładowym 

(%) 

Liczba 

głosów 

Udział głosów 

 na WZA(%) 

Jan Mazur *  805.813 0 0 3,87 805.813,  3,87 

Paweł 

Puszczyński 
0 

0 0 
0 0 0 
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* Ilo ść akcji zgodna z zawiadomieniem akcjonariusza z dnia 8 lutego 2007 r., udział procentowy 

w kapitale zakładowym i liczbie głosów po uwzględnieniu sądowej rejestracji podwyŜszenia 

kapitału zakładowego związanego z emisją akcji serii M ( postanowienie z dnia 10 maja 2007 r. ). 

 

Rada Nadzorcza  

Imi ę i Nazwisko 

Liczba 

posiadanych 

akcji na dzień 

przekazania 

raportu za IV 

kwartał  2006 

Liczba akcji 

nabytych do 

terminu 

przekazania 

raportu 

Liczba akcji 

zbytych  do 

terminu 

przekazania 

raportu 

Udział w 

kapitale 

zakładowym 

(%) 

Liczba głosów 

Udział 

głosów 

 na 

WZA(%) 

Jakub śyto 0 0 0 0 0 0 

Edward 

Szczytowski 
0 

0 0 
0 0 0 

Henryk Drob 0 0 0 0 0 0 

Jarosław Bauc 0 0 0 0 0 0 

Tadeusz Wareluk 0 0 0 0 0 0 

Anna Bera 0 0 0 0 0 0 

 

W okresie I kwartale 2007 nie nastąpiły zmiany w Radzie Nadzorczej emitenta.  

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

 

20. Wskazanie postępowań toczących się przed sądem, organem właściwym dla 

postępowania arbitraŜowego lub organem administracji publicznej.  

W I kwartale 2007 roku nie toczyły się postępowania dotyczące zobowiązań albo 

wierzytelności emitenta lub jednostki od niego zaleŜnej, których wartość stanowiłaby 

co najmniej 10% kapitałów własnych emitenta. Nie toczyło się dwa lub więcej 

postępowań dotyczących zobowiązań oraz wierzytelności których łączna wartość 

stanowi co najmniej 10% kapitałów własnych emitenta.  

 

21. Informacje o zawarciu przez emitenta lub jednostki od niego zaleŜne jednej 

lub wielu transakcji z podmiotami powiązanymi, jeŜeli wartość tych 

transakcji przekracza wyraŜoną w złotych równowartość kwoty 500.000 

euro.  

W I kwartale 2007 roku takie transakcje nie wystąpiły.  
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22. Informacje o udzieleniu przez emitenta lub przez jednostkę od niego zaleŜną 

poręczeń kredytu lub poŜyczki lub udzieleniu gwarancji ( powyŜej 10% 

kapitałów emitenta) 

Tras Intur S.A. ani spółki od niej zaleŜne nie udzielały gwarancji i poręczeń 

których łączna wartość dotycząca jednego podmiotu stanowiłaby równowartość 

co najmniej 10% kapitałów własnych emitenta.  

 

23. Inne informacje, które zdaniem emitenta są istotne dla oceny jego sytuacji 

kadrowej, majątkowej, finansowej wyniku finansowego i ich zmian oraz 

informacje które są istotne dla oceny moŜliwości realizacji zobowiązań przez 

emitenta.  

• Dla sytuacji Emitenta oraz oceny moŜliwości realizacji zobowiązań istotny jest 

fakt, iŜ w miesiącu styczniu zamknięta została emisja akcji serii L w wyniku 

czego do Spółki wpłynęło ponad 14 mln. zł. 

Pozyskane w ramach emisji środki finansowe pozwolą Emitentowi na 

zwiększenie środków obrotowych niezbędnych dla zakupów, w korzystnych 

cenach, materiałów do rosnącej produkcji (szczególnie w zakresie stolarki 

budowlanej z aluminium i produkcji eksportowej), co w efekcie prowadzić będzie 

do podniesienia wyników finansowych Spółki. 

 

24. Wskazanie czynników, które w ocenie emitenta będą miały wpływ na 

osiągnięte przez niego wyniki w perspektywie co najmniej kolejnego 

kwartału.  

W ocenie Emitenta następujące czynniki mogą mieć wpływ na perspektywy 

rozwoju w II kwartale 2007 r.: 

1. Utrzymanie dobrej koniunktury w budownictwie – w perspektywie do końca 

2007 r., zdaniem Emitenta, nie jest zagroŜone. 

2. Pozyskanie kontraktów, których realizacja odbędzie się w sezonowo 

trudniejszym, dla produkcji okien, pierwszym półroczu 2007 roku – prowadzone 

są zaawansowane negocjacje ze szczególnym uwzględnieniem kontrahentów z 

sektora budŜetowego w celu zawarcia umów dot. produkcji okien do końca 2007 

roku.  
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25. 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 31.03.2007 roku 

Pozycja sprawozdania 
Stolarka 
PVC 

Stolarka 
Alu 

Stolarka 
drewno Opakowania Transport Pozostałe RAZEM 

przychody segmentu na zewnątrz 3 108,9 2 303,9 2 508,6 2 000,4 5 852,7 7,5 15 782,0 

przychody segmentu wewnątrz 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

razem przychody 3 108,9 2 303,9 2 508,6 2 000,4 5 852,7 7 072,0 22 846,5 

wynik segmentu 27,1   5,0 -28,7 333,2 -87,9 248,7 

aktywa segmentu 9 957,4 6 981,8 7 965,9 6 472,3 18 719,9 99,7 50 197,0 

nieprzypisane aktywa 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

aktywa segmentu razem 9 957,4 6 981,8 7 965,9 6 472,3 18 719,9 99,7 50 197,0 

nakłady inwestycyjne segmentu 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

amortyzacja wg segmentu 123,8 14,7 50,4 24,2 53,9 121,0 388,0 

inne znaczące koszty niepienięŜne 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

pasywa segmentu 23 468,0 3 108,0 736,0 1 298,0 3 957,0 0,0 32 567,0 

nieprzypisane pasywa 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 17 630,0 17 630,0 

pasywa segmentu razem 23 468,0 3 108,0 736,0 1 298,0 3 957,0 17 630,0 50 197,0 

 

Segmentacja geograficzna (uzupełniajaca) do  sprawozdania finansowego według stanu na 31.03.2007roku 

Pozycja sprawozdania Polska  Niemcy Francja Belgia Inne RAZEM 

przychody segmentu na zewnątrz 9 665,0 4 419,0 1 079,0 33,2 585,8 15 782,0 

aktywa segmentu 30 580,9 13 940,0 3 485,0 99,6 2 091,5 50 197,0 

nakłady inwestycyjne segmentu 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 


