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I.  Skonsolidowany bilans 
Skonsolidowany  bilans  TRION S.A. Nota 31 grudnia 2008r.  31 grudnia 2007r.  

AKTYWA     

I. Aktywa trwałe (długoterminowe)   89 145 76 569 

    1.Wartość firmy 1. 23 853 23 864 

    2.Inne wartości niematerialne 2. 3 321 107 

    3.Rzeczowe aktywa trwałe 3. 54 575 49 506 

    4.Nieruchomosci inwestycyjne 4. 3 787   

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

     

    6.Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży      

    7.Aktywa z tytułu odroczonego podatku 
dochodowego 

5. 3 160 2 727 

    8.Pozostałe aktywa trwałe 6. 449 365 

II. Aktywa obrotowe (krótkoterminowe)  41 053 52 820 

1. Zapasy 7. 15 967 19 024 

2. Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu      
3. Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe 

należności 8. 23 312 23 985 

4. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 9. 967 8 745 

5. Pozostałe aktywa obrotowe 10. 807 1 066 

AKTYWA RAZEM  130 198 129 389 
PASYWA      

I. Kapitał własny przypisany do podmiotu 
dominuj ącego   87 944 88 992 

1. Kapitał podstawowy 11. 71 903 55 203 

2. Niepodzielony wynik finansowy  4 262 1 175 

3. Akcje własne      

4. Kapitał zapasowy i rezerwowy 12. 25 581 58 644 

5. Zyski zatrzymane/ (straty) niepokryte  -13 802 -26 030 

II. Kapitał akcjonariuszy mniejszo ściowych      

    Kapitał własny razem  87 944 88 992 

III. Ujemna warto ść firmy 13.   2 367 

IV. Zobowi ązania długoterminowe   3 046 3 024 

1. Kredyty i pożyczki długoterminowe 14. 530 290 

2. Rezerwy 15. 82 91 

3. Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego 16. 222 111 

4. Pozostałe długoterminowe zobowiązania finansowe 17. 1 300   
5. Długoterminowe zobowiązania i rozliczenia 

międzyokresowe 
18. 912 2 532 

V. Zobowi ązania krótkoterminowe  39 208 35 006 
1. Zobowiązania krótkoterminowe i rozliczenia 

międzyokresowe 19. 25 413 23 663 

2. Kredyty i pożyczki krótkoterminowe 20. 8 524 8 261 

3. Krótkoterminowe zobowiązania z tytułu podatków 21. 2 829 2 778 

4. Krótkoterminowe rezerwy 22. 167 304 
5. Krótkoterminowa część kredytów i pożyczek 

długoterminowych      

6. Krótkoterminowe zobowiązania finansowe 23. 2 275   
PASYWA RAZEM  130 198 129 389 
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Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 24. 2,45 3,22 
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 24. 2,45 3,22 

 
II.  Skonsolidowany rachunek zysków i strat 

Skonsolidowany rachunek zysków i 
strat GK TRION  

Nota 2008r. 2007r. 

Działalno ść kontynuowana      

I. Przychody ze sprzeda ży  26. 114 668 79 687 
    1. Przychody ze sprzedaży produktów  107 480 77 060 
    2. Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów  7 188 2 627 
II. Koszt własny sprzeda ży  27. 96 762 68 676 
    1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów  90 378 66 317 
    2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów  6 384 2 359 
III. Zysk (strata) brutto ze sprzeda ży (I-II)  17 906 11 011 
IV. Pozostałe przychody operacyjne 28. 10 157 2 737 
    1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych  81 28 
    2. Dotacje  27 2 
    3. Inne przychody operacyjne  10 049 2 707 
V. Koszty sprzedaży  6 565 3 702 
VI. Koszty ogólnego zarządu  10 703 6 020 
VII. Pozostałe koszty operacyjne 29. 8 079 2 582 
    1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych  25   
    2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych  108   
    3. Inne koszty operacyjne  7 946 2 582 
VIII. Zysk (strata) na działalno ści operacyjnej (III+IV -

V-VI-VII)  2 716 1 444 

IX. Przychody finansowe 30. 1 228 349 
    1. Dywidendy i udziały w zyskach      
    2. Odsetki  125 338 
    3. Zysk ze zbycia inwestycji      
    4. Aktualizacja wartości inwestycji      
    5. Inne  1 103 11 
X. Koszty finansowe 31. 1 774 2 149 
    1. Odsetki  1 146 1 293 
    2. Strata ze zbycia inwestycji      
    3. Aktualizacja wartości inwestycji      
    4. Inne  628 856 

XI. Odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych      
XII. Odpis ujemnej wartości firmy jednostek 
podporządkowanych 

13. 2 367   

XIII. Zysk (strata) brutto (XII+/ -XIII)  4 537 -356 
XIV. Podatek dochodowy   275 -1 531 
    a) część bieżąca 32. 598 -176 
    b) część odroczona 33. -323 -1 355 
XV. Zysk (strata) z działalno ści kontynuowanej   4 262 1 175 

Działalno ść zaniechana       
XVI. Strata z działalności zaniechanej      
XVII. Zysk (strata) netto   4 262 1 175 
   Przypis any :   4 262 1 175 
   - akcjonariuszom jednostki dominującej  4 262 1 175 
   - udziałowcom mniejszościowym      
Zysk (strata) na jedną akcję z działalności kontynuowanej 34. 0,12 0,06 
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Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję z działalności 
kontynuowanej 34. 0,12 0,06 

 
 

III.  Skonsolidowane zestawienie zmian w skonsolidowanych kapitałach własnych 
 

Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitałach w łasnych TRION S.A. za okres 12 miesi ęcy zako ńczony 
 31 grudnia 2008 roku oraz okres 12 miesi ęcy zako ńczony 31 grudnia 2007 roku (dane w tys. 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 01.01.2008 (pocz ątek okresu ) 55 203 58 644 -24 855 88 992  88 992

    1.Zmiany kapitały w okresie 16 700 -33 063 15 315 -1 048 0 -1 048

      a) zwiększenie 16 700 32 783 15 707 65 190 0 65 190

        - emisja akcji 16 700   16 700  16 700

        - emisja akcji powyżej wartości nominalnej  28 390  28 390  28 390

        - z podziału wyniku  686  686  686

        - zysk netto   4 262 4 262  4 262

        - inne  3 707 11 445 15 152  15 152

      b) zmniejszenie 0 65 846 392 66 238 0 66 238

        - pokrycie straty  13 895  13 895  13 895

        - przeniesienie na kapitał zapasowy    0  0

        - strata netto    0  0

        - inne  51 951 392 52 343  52 343

Na 31.12.2008 (koniec okresu ) 71 903 25 581 -9 540 87 944 0 87 944

Na 01.01.2007 (pocz ątek okresu 
porównawczego) 25 357 1 324 -25 918 763 4 767

    1.Zmiany kapitały w okresie 29 846 57 320 1 063 88 229 -4 88 225

      a) zwiększenie 29 846 83 676 1 175 114 697 0 114 697

        - emisja akcji 29 846 68 613  98 459  98 459

        - emisja akcji powy żej warto ści nominalnej    13 512  13 512  13 512

        - z podziału wyniku   1 551  1 551  1 551

        - zysk netto     1 175 1 175  1 175

        - inne       0  0

      b) zmniejszenie 0 26 356 112 26 468 4 26 472

        - pokrycie straty   1 197  1 197  1 197

        - przeniesienie na kapitał zapasowy   23 523  23 523  23 523

        - strata netto       0  0

        - inne   1 636 112 1 748 4 1 752

Na 31.12.2007 (koniec okresu porównawczego)  55 203 58 644 -24 855 88 992 0 88 992
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IV.  Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych 

Skonsolidowany rachunek przepływów 
pieni ężnych TRION S.A.  

2008r. 2007r. 

A. Przepływy pieni ężne netto z działalno ści operacyjnej     

I. Zysk (strata) netto 4 262 1 175

II. Korekty razem: -6 487 -13 032

      1. Amortyzacja  2 632 2 006

      2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych -59  

      3. Odsetki i udziały w zyskach ( dywidendy) 1 146 1 541

      4. (Zysk) strata z  działalności inwestycyjnej -300 -111

      5. Zmiana stanu  rezerw -529 244

      6. Zmiana stanu zapasów 3 057 -1 397

      7. Zmiana stanu należności 673 -7 039

      8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem 
pożyczek i  kredytów) 

5 185 -7 650

      9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -1 170 -1 058

     10. Inne  korekty  -17 122 432

III.  Przepływy pieni ężne netto z działalno ści operacyjnej  ( I+/- II ) -2 225 -11 857

B. Przepływy pieni ężne netto z działalno ści inwestycyjnej      

I. Wpływy  1 084 939
      1. Zbycie  rzeczowych aktywów trwałych 1 084 743
      2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i 
prawne     

      3. Z aktywów finansowych     
      4. Inne wpływy inwestycyjne   196

II. Wydatki  6 918 2 894

      1. Nabycie  rzeczowych aktywów trwałych 6 918 2 877

      2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne     

      3. Na aktywa finansowe     

      4. Inne wydatki inwestycyjne   17

III. Przepływy pieni ężne netto z działalno ści inwestycyjnej ( I - II) -5 834 -1 955

C. Przepływy pieni ężne netto z działalno ści finansowej      

I. Wpływy  7 034 33 702
      1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych 
instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 600 27 213

      2. Kredyty i pożyczki 5 945 6 435

      3. Emisja dłużnych papierów wartościowych     

      4. Inne wpływy finansowe 489 54

II. Wydatki  6 753 11 961

      1. Nabycie akcji (udziałów) własnych     

      2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli     

      3. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących 20  

      4. Spłaty kredytów i pożyczek 4 945 10 322

      5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 15  

      6. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 98 88

      7. Zapłacone odsetki 1 674 1 541

     8. Inne wydatki finansowe 1 10

III. Przepływy pieni ężne netto z działalno ści finansowej (I - II) 281 21 741
D. Przepływy pieni ężne netto, razem (A+/-B+/-C) -7 778 7 929
E. Środki pieni ężne na pocz ątek okresu 8 745 816
F. Środki pieni ężne na koniec okresu (E+/- D) 967 8 745

 

Środki pieni ężne wykazane w rachunku przepływów finansowych  31.12.2008 31.12.2007 

  - środki pieniężne w kasie i na rachunkach 967 8 425 

  - inne środki pieniężne   320 

Razem 967 8 745 
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V. Dodatkowe informacje i objaśnienia 
 

1. Dane podstawowe  

Sprawozdanie skonsolidowane Grupy Kapitałowej TRION S.A. sporządzone na dzień 
31.12.2008r. oraz dane porównywalne na dzień 31.12.2007r. zawierają dane finansowe 
jednostki dominującej TRION S.A. oraz spółek zależnych. Sprawozdanie finansowe 
sporządzone zostało w tys. zł. polskich.  
Nazwa podmiotu:  TRION Spółka Akcyjna  
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 (po 
uwzględnieniu wydzielenia i przeniesienia działalności operacyjnej do spółek zależnych): 
70.10.Z  Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów 
finansowych, 
70.22.Z  Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania, 
68.20.Z  Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi 
Przedmiot działalności podmiotów powiązanych opisano w pkt. 2 niniejszej informacji. 
Przedmiot działalności TRION S.A. w Inowrocławiu według klasyfikacji przyjętej przez rynek 
równoległy: 
Makrosektor – przemysł 
Sektor – materiały budowlane /mbu/ 
 
2. Skład Grupy kapitałowej 

Na dzień 31.12.2008 roku w skład Grupy Kapitałowej TRION obok TRION S.A. w Inowrocławiu, 
wchodziły spółki zależne wg poniższego zestawienia. 
Lp. Nazwa jednostki 

zależnej 
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. stolarki okiennej 
aluminiowej 

Pełna 
konsolidacja 

1 500 100 100 

2 HUMDREX Sp. z o.o.  Mszanowo Prod. stolarki okiennej 
drewnianej 

Pełna 
konsolidacja 

 14 746 100 100 

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

50 100 100 

4 INTUR Sp. z o.o. Inowrocław Prod. stolarki okiennej 
PVC 

Pełna 
konsolidacja 

1 000 100 100 

5 INTUR KFS Sp. z 
o.o. 

Inowrocław Transport drogowy, 
Prod. opakowań 
drewnianych 

Pełna 
konsolidacja 

1 000 100 100 

 

Spółka SYNERGIS Sp. z o.o. jest producentem i dystrybutorem stolarki otworowej z aluminium. 
Podstawowym przedmiotem działalności wg. Europejskiej Klasyfikacji Działalności jest: 2875 B - 
Produkcja wyrobów metalowych. 
Spółka zarejestrowana jest w Sądzie Rejonowym w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego 
Rejestru Sądowego, nr rejestru: 0000166898. 
Spółka HUMDREX Sp. z o.o. z siedzibą w Mszanowie jest producentem i dystrybutorem stolarki 
otworowej z drewna, PVC i aluminium. Podstawowym przedmiotem działalności wg Europejskiej 
Klasyfikacji Działalności jest: 20.10.A - Produkcja wyrobów tartacznych. 
Spółka zarejestrowana jest w Sądzie Rejonowym w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego 
Rejestru Sądowego, nr rejestru: 0000231116. 
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Spółka ORION+ Sp. z o.o. jest producentem i dystrybutorem konstrukcji stalowych. Podstawowym 
przedmiotem działalności wg Europejskiej Klasyfikacji Działalności jest: 28.11.C – Działalność 
usługowa w zakresie instalowania konstrukcji metalowych. 
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. 
Spółka INTUR Sp. z o.o. w Inowrocławiu jest producentem i dystrybutorem stolarki otworowej z 
PVC. Podstawowym przedmiotem działalności wg Europejskiej Klasyfikacji Działalności jest: 
22.23.Z - Produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych. Spółka zarejestrowana jest w 
Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr 
rejestru: 0000312047. 
Spółka INTUR KFS Sp. z o.o. w Inowrocławiu jest przedsiębiorstwem świadczącym usługi 
transportu drogowego oraz producentem i dystrybutorem opakowań z drewna. Podstawowym 
przedmiotem działalności wg Europejskiej Klasyfikacji Działalności jest: 49.41.Z – Transport 
drogowy towarów. Spółka zarejestrowana jest w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy, XIII Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr rejestru: 0000311230. 
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe jednostki dominującej TRION S.A. zawiera sprawozdania 
jednostek zależnych sporządzane na określony dzień bilansowy każdego 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 31.12.2008 roku.  

Skład Zarządu wraz ze zmianami w ciągu roku: 

Prezes Zarządu        Marek Grzona                                                 od 01.10.2007r. 
Członek  Zarządu    Stanisław Pieciukiewicz                                 od 18.12.2007r. 
Członek Zarządu     Paweł Puszczyński                                          do 30.06.2008r. 

30 czerwca 2008 r. Zarząd został wybrany na kolejną 3 – letnią wspólną kadencję. 
 
4. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego 

Niniejsze sprawozdanie finansowe zostało przyjęte przez Zarząd w dniu 30 kwietnia 2009 roku. 
 
5. Oświadczenie o zgodności 

Niniejsze skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej TRION S.A. zostało 
sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) 
przyjętymi przez Komisję Europejską obowiązujące również w okresie porównywalnym. Z dniem 1 
stycznia 2008 roku wszystkie spółki wchodzące w skład Grupy sporządzają sprawozdanie zgodnie z 
Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF). Przyjęte przez Grupę 
zasady rachunkowości zaprezentowane poniżej, 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): 
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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 nieznaczącym wpływie na sytuację finansową Grupy. Sporządzając 
sprawozdanie finansowe Grupa każdorazowo bada szanse i ryzyka związane w prowadzonymi 
postępowaniami sądowymi i stosownie do rezultatów takich analiz tworzy rezerwy na potencjalne 
straty. Zawsze jednak istnieje ryzyko, iż sąd wyda wyrok odmienny od przewidywań spółek i 
utworzone rezerwy okażą się niewystarczające lub niewspółmiernie wysokie w stosunku do 
rzeczywistych wyników postępowań.  
Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności 
gospodarczej przez GK TRION SA w dającej się przewidzieć przyszłości. Według Zarządu Spółki nie 
istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności.  
Okresy poprzednie zostały doprowadzone do porównywalności zgodnie z zasadami zastosowanymi w 
bieżącym sprawozdaniu.  
Wpływ na dynamikę wyników zaprezentowanych w sprawozdaniu za okres 2008 roku miał fakt 
reorganizacji Grupy Kapitałowej polegającej na przejęciu dwóch spółek, Humdrex Sp. z o.o. w 
Mszanowie  na początku IV kwartału 2007r. oraz ORION+ Sp. z o.o. na koniec tego kwartału a także 
reorganizacja dokonana w bieżącym półroczu polegającą na przeniesieniu działalności operacyjnej 
Spółki TRION S.A. w Inowrocławiu do spółek produktowych. 
31 marca br. dokonano wydzielenia ze struktury TRION S.A. Zakładu Produkcji Stolarki Drewnianej i 
wniesiono w postaci aportu do Spółki Humdrex Sp. z o.o. oraz Zakładu Produkcji Stolarki 
Aluminiowej wniesionej w postaci aportu do Spółki Synergis Sp. z o.o. 
30 czerwca 2008 roku dokonano kolejnego wydzielenia zakładów produkcyjnych: 
Wydzielono majątek Zakładu Produkcji Stolarki PVC i wniesiono aportem do nowoutworzonej spółki 
Intur Sp. z o.o. oraz majątek Zakładu Transportu i Spedycji i Zakładu Produkcji Opakowań 
Drewnianych wniesionych do spółki Intur KFS Sp. z o.o. 
Dla pełnego zobrazowania wpływu przejętych i wyłączonych z konsolidacji podmiotów na wyniki 
Grupy, poniżej zaprezentowano podstawowe, jednostkowe dane osiągnięte w 2007 roku. 
 
 

Wyszczególnienie 

Spółki objęte konsolidacją- (dane za 2007r.) 

Synergis        
Sp. z o.o. 

Humdrex        
Sp. z o.o. 

ORION+         
Sp. z o.o. 

Przychody  ze sprzedaży produktów, towarów i 
materiałów 1 469 40 936 20 849 

Zysk (strata) na działalności operacyjnej 148 988 594 

Zysk (strata) brutto 139 262 596 

Zysk (strata) netto  114 150 452 

Aktywa razem  3 787 22 539 11 916 



Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 2008 rok TRION S.A. w Inowrocławiu 
Dane prezentowane są w tys. zł., chyba że wskazano inaczej. 

 

Dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego. 

 
9

Aktywa trwałe 3 361 10 538 3 619 

Aktywa obrotowe 426 12 001 8 297 

Zobowiązania i rezerwy 617 13 993 7 396 

Kapitał własny ogółem 3 170 8 546 4 520 

 

Obroty i wyniki tych Spółek za okres bieżącego półrocza zostały uwzględnione w niniejszym 
sprawozdaniu skonsolidowanym. 
Nie korygowano danych porównawczych w związku z objęciem lub wyłączeniem jednostek z 
konsolidacji. 
Na etapie sporządzania sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 r., 
analiza danych wyjściowych oraz ponowna ocena części zapisów sprawozdania finansowego za rok 
obrachunkowy 2006 i 2007 doprowadziła do stwierdzenia, iż niektóre pozycje powinny zostać 
zakwalifikowane do kategorii błędów istotnych poprzednich okresów, zgodnie z powołanymi wyżej 
przepisami.  W sytuacji, gdy błędy istotne powstały w latach poprzedzających poprzedni (2007) rok 
obrotowy, zgodnie z ww. przepisami, należy zaprezentować je w sprawozdaniu finansowym za rok 
poprzedni, jako obciążenie zysku/straty z lat ubiegłych. 
W związku z ujawnieniem faktu nie dokonania odpisów aktualizujących należności w poprzednich 
okresach obrachunkowych niektóre spółki wchodzące w skład grupy dokonały w 2008r., zgodnie z 
MSR nr 8, retrospektywnej korekty błędów istotnych poprzednich okresów, w odniesieniu do 
należności od kontrahentów krajowych i zagranicznych  (w tym z urzędu skarbowego w RFN tytułem 
wstrzymania należnych emitentowi kwot zwrotu podatku MST na kwotę 239 tys. zł. – postępowanie w 
tej sprawie nadal trwa) na kwotę łączną 7.368 tys. zł. oraz nie ujętych w sprawozdaniach finansowych 
zobowiązań podatkowych na kwotę 39 tys. zł. i rezerw na świadczenia pracownicze na kwotę 16 tys. 
zł.  

W związku z ujęciem w sprawozdaniu finansowym błędów poprzednich okresów dokonano 
odpowiednio korekty danych porównawczych zaprezentowanych w skonsolidowanym 
bilansie oraz zestawieniu zmian w kapitałach własnych za okresy 2006r., 2007r. oraz 
odpowiednich kwartałów 2007 i 2008 roku w następujący sposób: 
 
� Pozycja bilansu „Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności” została 

pomniejszona o kwotę 7.368 tys. zł. 
� Pozycja bilansów „Zyski zatrzymane / straty niepokryte” została pomniejszona o kwotę 7.423 

tys. zł. 
� Pozycja bilansów „Rezerwy” w zobowiązaniach długoterminowych została powiększona o 

kwotę 16 tys. zł. 
� Pozycja bilansu „Krótkoterminowe zobowiązania z tytułu podatków” została powiększona o 

kwotę 39 tys. zł. 
Równolegle odpowiednio dokonano korekty rachunku zmian w kapitałach. 
 
6. Zasady rachunkowości i metody wyceny 

Niniejsze sprawozdanie finansowe, zarówno skonsolidowane dla Grupy Kapitałowej TRION S.A. jak 
i skrócone jednostkowe dla Spółki TRION S.A., zostało sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi 
Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) przyjętymi przez Komisję Europejską 
obowiązujące również w okresie porównywalnym. Z dniem 1 stycznia 2008 roku wszystkie spółki 
wchodzące w skład Grupy sporządzają sprawozdania zgodnie z Międzynarodowymi Standardami 
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Sprawozdawczości Finansowej (MSSF). Przyjęte przez Grupę zasady rachunkowości zaprezentowane 
poniżej, zostały zastosowane do wszystkich okresów objętych niniejszym sprawozdaniem 
finansowym. 
 

1) Opis przyjętych 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 używania 
innym podmiotom na podstawie umowy najmu lub w celach administracyjnych i którym 
towarzyszy oczekiwanie, iż będą wykorzystywane przez czas dłuższy  niż 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, 
używając metody liniowej. W spółce stosuje się najczęściej następujące roczne stawki 
amortyzacji:  

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

W 2008 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) Nieruchomość inwestycyjna to nieruchomość (grunty budynki i budowle), którą spółka traktuje, 

jako źródło przychodów z czynszów lub utrzymuje w posiadaniu ze względu na przyrost jej 
wartości, przy czym nieruchomość taka nie jest wykorzystywana w procesie produkcyjnym. 
Nieruchomość inwestycyjną wycenia się w wartości godziwej na podstawie wyceny 
sporządzonej przez autoryzowanego rzeczoznawcę a skutki tej wyceny ujmuje się w rachunku 
wyników bieżącego okresu. 

d) Wartość firmy powstająca przy konsolidacji wynika z wystąpienia na dzień nabycia, nadwyżki 
kosztu nabycia jednostki nad wartością godziwą identyfikowalnych składników aktywów i 
pasywów jednostki zależnej, 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. 

e) Wartości niematerialne nabyte lub wytworzone we własnym zakresie dotyczą prac 
rozwojowych i podlegają wykazaniu, jako aktywa w przypadku spełnienia warunku możliwości 
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 użytkowania wartości niematerialnych. W przypadku 
wartości niematerialnych nabytych w celu wykorzystania w konkretnym projekcie, okres 
amortyzacji określa się jako okres trwania projektu. Wartości niematerialne z nieokreślonym 
okresem użytkowania nie podlegają amortyzacji.  
Wartości niematerialne są amortyzowane metodą liniową. 
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f) Leasing jest kwalifikowany, jako leasing finansowy, gdy warunki umowy przenoszą całe 
potencjalne korzyści oraz ryzyko wynikające z bycia właścicielem na leasingobiorcę. Aktywa 
użytkowane 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. 

g) 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 obciążają 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 zużycia na własne potrzeby, wytworzone lub przetworzone 

przez jednostkę, produkty gotowe (wyroby) zdatne do sprzedaży, w toku produkcji, półprodukty 
oraz towary nabyte w celu odsprzedaży 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 każdy 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 upusty, rabaty 
i skonta. Zapasy wycenione są w wartości początkowej (cenie nabycia lub koszcie 
wytworzenia) lub cenie sprzedaży w zależności od tego która z nich jest niższa. Rozchody 
wyceniane są według zasady pierwsze przyszło, pierwsze wyszło (FIFO). Wycena zapasów jest 
zgodna z MSR 2.  

b) Należności i zobowiązania podlegają aktualizacji wyceny i wykazywane są w wartości netto tj. 
po pomniejszeniu o utworzone odpisy aktualizacyjne. Należności i zobowiązania są 
wykazywane w kwocie wymagającej zapłaty. Oznacza to, że na podstawie przeprowadzanych 
analiz GK TRION SA oceniła, że wartość bilansowa należności prezentowanych w niniejszym 
skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym jest równa wartościom godziwym tych należności 
na dzień powstania, a w następnych okresach wg skorygowanej ceny nabycia 
(zamortyzowanego kosztu). W celu urealnienia wartości, należności zostały pomniejszone o 
odpisy aktualizujące wartość należności wątpliwych. Odpis z tytułu utraty wartości odpowiada 
różnicy pomiędzy wartością bilansową a wartością bieżącą rzeczywistych przepływów 
pieniężnych z danego składnika aktywów. Odpisów aktualizacyjnych wartość należności 
dokonuje się w oparciu o ocenę prawdopodobieństwa ich odzyskania, dokonana w oparciu o 
wszelkie możliwe 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 zależności od terminu wymagalności (do 12 miesięcy od dnia bilansowego lub 
powyżej 12 miesięcy od dnia bilansowego) wykazywane są jako krótkoterminowe lub 
długoterminowe. 
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c) Środki pieniężne wykazane w bilansie obejmują środki pieniężne w banku i w kasie oraz 
ekwiwalenty środków pieniężnych ( lokaty, weksle obce, czeki).  
Saldo środków pieniężnych i ich ekwiwalentów  wykazane w skonsolidowanym rachunku 
przepływów pieniężnych składa się ze środków pieniężnych i ich ekwiwalentów, 
pomniejszonych o niespłacone kredyty w rachunkach bieżących. 

 

• 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 również wynik 
finansowy netto bieżącego 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 powyżej 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 także z aktualizacji wyceny majątku Spółki, zgodnie z przepisami 
prawa.  

 

• Kredyty i pożyczki ( w tym w rachunku bieżącym)  
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 bieżącym okresie.  

 

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

 

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

wielkości sprzedaży zafakturowanej odbiorcom, pomniejszonych o podatek od towarów i usług 
(VAT). Koszty sprzedanych towarów i produktów obejmują koszty sprzedanych towarów oraz 
koszty sprzedaży 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 sprzedaży aktywów trwałych , skutki aktualizacji wartości 
aktywów nie finansowych, refundacja z Powiatowego Biura Pracy, koszty adwokackie. 

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

 
� Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego 

Podatek dochodowy od osób prawnych jest obowiązkowym obciążeniem 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. 
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2) 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 również 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 założeniu kontynuowania działalności 
gospodarczej przez Grupę Kapitałową TRION S.A. w Inowrocławiu w dającej się przewidzieć 
przyszłości. Według Zarządu Spółki nie istnieją okoliczności wskazujące na 
zagrożenie kontynuowania działalności. 
Grupa TRION S.A.  sporządza rachunek zysków i strat w wersji kalkulacyjnej, natomiast rachunek 
przepływów pieniężnych sporządzany jest metodą pośrednią. 
Przyjęte przez Grupę zasady rachunkowości zaprezentowane poniżej, 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 każdorazowo bada szanse i ryzyka związane 
w prowadzonymi postępowaniami sądowymi i stosownie do rezultatów takich analiz tworzy 
rezerwy na potencjalne straty. Zawsze jednak istnieje ryzyko, iż sąd wyda wyrok odmienny od 
przewidywań spółek i utworzone rezerwy okażą się niewystarczające lub niewspółmiernie wysokie 
w stosunku do rzeczywistych wyników postępowań.  
Z dniem 1 stycznia 2008 roku wszystkie spółki wchodzące w skład Grupy sporządzają 
sprawozdanie zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF). 
Przyjęte przez Grupę zasady rachunkowości zaprezentowane poniżej, zostały zastosowane do 
wszystkich okresów objętych niniejszym sprawozdaniem finansowym. 

 
3) metod i zasad obejmowania jednostek powiązanych skonsolidowanym sprawozdaniem 

finansowym, 
Jednostka dominująca obejmuje skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym wszystkie dane 
jednostek zależnych metodą konsolidacji pełnej. 
W pierwszej kolejności sumuje się kwoty poszczególnych pozycji: 

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

a następnie przeprowadza się korekty i wyłączenia konsolidacyjne. 



Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 2008 rok TRION S.A. w Inowrocławiu 
Dane prezentowane są w tys. zł., chyba że wskazano inaczej. 

 

Dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego. 

 
14

Zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym sporządza się na podstawie 
skonsolidowanego bilansu, zestawień zmian w kapitałach własnych oraz dodatkowych objaśnień i 
informacji. 
Jeżeli jednostka dominująca objęła jednostkę zależną 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. 
 

7. Kapitał zakładowy 
Kapitał zakładowy TRION S.A. na dzień 31.12.2008 roku wynosi 71 902 564 zł i dzieli się na 35 561 
282 sztuk akcji o wartości nominalnej 2 zł. każda.  
Struktura kapitału zakładowego na dzień 31.12.2008r. przedstawia się następująco:  

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 Gotówką 28.12.07 01.01.2007 
O Na okaziciela - - 3 500 000 7 000 Aport 12.02.08 01.01.2007 
P Na okaziciela - - 4 850 000 9 700 Aport 12.02.08 01.01.2007 
Liczba akcji razem   35 951 282     
Kapitał zakładowy, razem   71 903    
Wartość nominalna jednej akcji =2.zł      

  
Kapitał zakładowy TRION S.A. na dzień sporządzenia niniejszego raportu nie uległ zmianie. 

 
8. Segmenty branżowe 
Podstawowym segmentem działalności jest segment branżowy zawierający branżę stolarki PVC, 
aluminiowej, drewnianej, produkcję opakowań (palety), branżę konstrukcji metalowych oraz transport 
i spedycję. Segmentem uzupełniającym jest segment geograficzny. 
Podział na segmenty sporządzony jest w oparciu o wewnętrzny podział organizacyjny grupy (spółki i 
zakłady produkcyjne). Do każdego segmentu prowadzona jest odrębna ewidencja sprzedaży, kosztu 
własnego oraz przypisane są aktywa i pasywa bezpośrednio związane w danym segmentem. 
Wynikiem segmentu jest wynik na poziomie zysku (straty) na działalności operacyjnej. 
Jednocześnie Spółka informuje, że nie sporządza informacji na temat przepływu środków pieniężnych 
w poszczególnych segmentach działalności z uwagi na brak takiego obowiązku w MSR 7 a jedynie 
zalecenia.  
Szczegółowe informacje w rozbiciu na poszczególne segmenty branżowe zamieszczono poniżej w pkt. 
VI. w notach do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.  
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9. Zysk na akcję 

Dodatkowe dane objaśniające sposób obliczenia zysku (straty) na jedną akcję zwykłą oraz 
rozwodnionego zysku (straty) na jedną akcję zwykłą z uwzględnieniem podziału na wszystkie rodzaje 
akcji zwykłych, które różnią się między sobą prawem udziału w zysku netto danego okresu. 
 

Wyszczególnienie 

W okresie od 01 stycznia danego 
roku do: 

31.12.2008r. 31.12.2007r. 

Zysk (strata) netto przypadający na akcjonariuszy Spółki w tys. zł. 4 262 1 175 

Zysk (strata) netto przypadający na akcjonariuszy Spółki w tys. EUR 1 207 311 

Średnia ważona liczba akcji zwykłych (sztuk) 34 970 271 19 231 211 

Podstawowy zysk (strata) na akcję zwykłą (w zł/szt.)  0,12 0,06 

Podstawowy zysk (strata) na akcję zwykłą (w EUR/szt.)  0,03 0,02 

Zysk zastosowany przy ustaleniu rozwodnionego zysku na akcję w 
tys. zł. 4 262 1 175 

Zysk zastosowany przy ustaleniu rozwodnionego zysku na akcję w 
tys. EUR 1 207 311 

Rozwodniona liczba akcji zwykłych (sztuk) 34 970 271 19 231 211 

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję  (zł./szt.) 0,12 0,06 

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję  (EUR/szt.) 0,03 0,02 

 
Podstawowy zysk netto na 1 akcję został obliczony, jako iloraz skonsolidowanego zysku netto 
przypadającego na akcjonariuszy TRION S.A., osiągniętego w okresie od 1 dnia danego okresu do 
dnia bilansowego oraz średniej ważonej ilości akcji w okresie od 1 stycznia do dnia bilansowego 
danego roku, gdzie wagą jest ilość dni w okresie. 
Kursy EURO zastosowane do przeliczeń zaprezentowano w tabeli w pkt. 11.  
 
10. Wartość księgowa na akcję 

 

Wartość księgowa na akcję 
w tys. zł. 

31.12.2008r. 31.12.2007r. 

Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy Spółki w tys. zł. 87 944 88 992 

Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy Spółki w tys. 
EUR 21 078 24 844 

Liczba akcji zwykłych na dzień bilansowy (sztuk) 35 951 282 27 601 282 

Wartość księgowa na jedną akcję zwykłą (w zł/szt.)  2,45 3,22 

Wartość księgowa na jedną akcję zwykłą (w EUR/szt.)  0,59 0,90 

Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy Spółki (tys. zł.) 87 944 88 992 

Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy Spółki (tys. 
EUR) 21 078 24 844 

Rozwodniona liczba akcji na dzień bilansowy (sztuk) 35 951 282 27 601 282 

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję zwykłą (w 
zł/szt.)  2,45 3,22 
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Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję zwykłą (w 
EUR/szt.)  0,59 0,90 

 

Wartość księgowa na 1 akcję została obliczona, jako iloraz kapitału własnego przypadającego na 
akcjonariuszy TRION S.A. na dzień bilansowy oraz ilości akcji w tym dniu. 
Kursy EURO zastosowane do przeliczeń zaprezentowano w tabeli w pkt. 11.  
 

11. Kursy zastosowane do przeliczenia wybranych danych finansowych na EURO: 

Wyszczególnienie 
Kursy obowiązujące w okresie do: 

31.12.2008r. 31.12.2007r. 
Kurs średni obowiązujący na dany dzień bilansowy – przyjęty do 
przeliczenia poszczególnych pozycji bilansu 

4,1724 3,5820 

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

3,5321 3,7776 

Kurs najwyższy w okresie 4,1848 3,9385 

Kurs najniższy w okresie 3,2026 3,5699 

 

12. Zdarzenia po dacie bilansu 

Po dacie bilansu nie wystąpiły zdarzenia mające wpływ na prezentowane dane finansowe.  

 

13. 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.  

Zmiany wielkości szacunkowych z poszczególnych tytułów opisano poniżej w notach. 
 

14. Informacje o istotnych dokonaniach lub niepowodzeniach Grupy Kapitałowej w okresie, 
którego dotyczy raport wraz z wykazem najważniejszych zdarzeń ich dotyczących.  
 

1) Zarząd TRION S.A. w dniu 31 marca 2008 roku jako jedyny właściciel postanowił na 
odbytych w tym dniu Walnych Zgromadzeniach Wspólników w stosunku do : 

1. Stolarskiego Zakładu Produkcyjno Handlowego w Mszanowie Sp. z o.o. podwyższyć kapitał Zakładowy 

Spółki z kwoty 8 300 000 zł do kwoty 14 746 000 zł tj. o kwotę 6 446 000 zł poprzez utworzenie 12.892 nowych 

udziałów po 500 PLN każdy udział, które zostają z dniem rejestracji objęte w całości przez jedynego Wspólnika 

Spółkę TRION S.A. i pokryte w całości przez TRION S.A. wkładem niepieniężnym, w postaci przedsiębiorstwa 

pod nazwą "Zakład Produkcji Stolarki Drewnianej", położony w Inowrocławiu, w rozumieniu art. 551 kc 

stanowiące w pełni wyodrębniony do samodzielnego rozrachunku samobilansujący się zakład prowadzący 

zarobkową, ciągłą działalność, a które zostaje wniesione całością aktywów i pasywów (mienia, długów 

i ciężarów) według stanu opisanego za bilansem sporządzonym na dzień 31 marca 2008 r..  

Wartość księgowa netto wkładu niepieniężnego, zgodnie z bilansem sporządzonym na dzień 31 marca 2008 r., 

wynosi kwotę 6.446.000 zł.  
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2. SYNERGIS Sp. z o.o. podwyższyć kapitał Zakładowy Spółki z kwoty 300 000 zł do kwoty 1 500 000 zł tj. 

o kwotę 1 200 000 zł poprzez utworzenie 12.000 nowych udziałów po 100 PLN każdy udział, które zostają 

z dniem rejestracji objęte w całości przez jedynego Wspólnika Spółkę TRION S.A. i pokryte w całości przez 

TRION S.A. wkładem niepieniężnym, w postaci przedsiębiorstwa pod nazwą "Zakład Produkcji Stolarki 

Aluminiowej", położony w Inowrocławiu, w rozumieniu art. 551 kc stanowiące w pełni wyodrębniony do 

samodzielnego rozrachunku samobilansujący się zakład prowadzący zarobkową, ciągłą działalność, a które 

zostaje wniesione całością aktywów i pasywów (mienia, długów i ciężarów) według stanu opisanego za 

bilansem sporządzonym na dzień 31 marca 2008 r..  

Wartość księgowa netto wkładu niepieniężnego, zgodnie z bilansem sporządzonym na dzień 31 marca 2008 r., 

wynosi kwotę 1 200 000 zł.  

2) W dniu 15 kwietnia 2008 roku zawarto umowę kredytową nr 0108137839 o kredyt w rachunku bieżącym 

z Bankiem Millenium Spółka Akcyjna z siedziba w Warszawie przy ulicy Stanisława Żaryna 2A , wpisana do 

rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m. st. 

Warszawy XIII Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000010186, posiadająca NIP nr 556-021-29-31. 

Na podstawie zawartej umowy Bank Millenium S.A. udziela TRION S.A. kredytu w rachunku bieżącym 

w wysokości   5 000 000 zł. Środki finansowe pochodzące z kredytu zostaną przeznaczone i wykorzystane na 

finansowanie bieżącej działalności TRION S.A.. Kredyt został udzielony na okres od 15.04.2008 roku do 

14.04.2009 roku. W tym okresie spłacona kwota kredytu może być ponownie wykorzystana przez TRION S.A 

3) Zarząd TRION S.A.  w dniu 6 czerwca 2008 roku podpisał list intencyjny dotyczący transakcji przejęcia 100 

% akcji Spółki kontrolującej dwa podmioty działające w branży stolarki otworowej z PVC, drewna i aluminium 

istniejące na terenie Republiki Czeskiej. Intencją stron jest podpisanie umowy inwestycyjnej, której celem 

będzie stworzenie dużego podmiotu, który wykorzystując efekt skali będzie w stanie realizować projekty 

o wysokim poziomie złożoności i zaangażowania kapitałowego, co pozwoli z kolei na wzrost rentowności. 

Bardzo wysoka liczba projektów budowlanych zaplanowanych w regionie Europy środkowej i wschodniej 

w najbliższych latach będzie korzystna dla podmiotów zdolnych do realizacji dużych projektów. Celem TRION 

S.A. jest utworzenie silnego podmiotu na rynku stolarki otworowej poprzez przejęcie podmiotów działającym na 

rynku środkowo-europejskim. Strony w liście intencyjnym deklarują dążenie do finalizacji czynności formalno - 

prawnych zmierzających do zawarcia umowy inwestycyjnej.   

4) Zarząd TRION S.A. w dniu 30 czerwca 2008 roku zawarł dwie umowy Spółek z ograniczoną 

odpowiedzialnością INTUR Sp. z o.o. oraz INTUR-KFS Sp. z o.o.. Powyższe Spółki zostały utworzone na 

podstawie uchwały nr 9 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TRION S.A. z dnia 27 grudnia 

2008 roku w sprawie zbycia przedsiębiorstw Spółki celem wniesienia ich w postaci wkładu niepieniężnego do 

podmiotów zależnych od Spółki. TRION S.A. jako jedyny właściciel postanowił w umowach Spółek w stosunku 

do :  

1. INTUR Sp. z o.o., iż : 

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.000.000 zł i dzieli się na 2.000 równych i niepodzielnych udziałów 

o wartości po 500 zł każdy. 2.000 udziałów stanowiących 100% kapitału zakładowego i uprawniających do 
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100% głosów na Zgromadzeniu Wspólników, zostało pokryte i objęte w całości przez TRION S.A. wkładem 

niepieniężnym, w postaci przedsiębiorstwa pod nazwą "Zakład Produkcji Stolarki PVC", położonego 

w Inowrocławiu, w rozumieniu art. 55 (1) KC stanowiącego w pełni wyodrębniony do samodzielnego 

rozrachunku samobilansujący się zakład prowadzący zarobkową, ciągłą działalność, a które zostaje wniesione 

całością aktywów i pasywów według stanu opisanego zgodnie z bilansem sporządzonym na dzień 30 czerwca 

2008 r.  

Wartość księgowa netto wkładu niepieniężnego zgodnie z bilansem sporządzonym na dzień 30 czerwca 2008 r., 

wynosi kwotę 6 535 992,98 złotych. 

Nadwyżka wartości wkładu niepieniężnego ponad wartość nominalną objętych 2000 udziałów po 500 zł każdy, 

w kwocie 5 535 992,98 zł przelana zostanie do kapitału zapasowego Spółki. 

2. INTUR - KFS Sp. z o.o., iż : 

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.000.000 zł i dzieli się na 2.000 równych i niepodzielnych udziałów 

o wartości po 500 zł każdy. 2.000 udziałów stanowiących 100% kapitału zakładowego i uprawniających do 

100% głosów na Zgromadzeniu Wspólników, zostało pokryte i objęte w całości przez TRION S.A. wkładem 

niepieniężnym, w postaci przedsiębiorstw pod nazwami: "Zakład Transportu i Spedycji" oraz "Zakład Produkcji 

Opakowań Drewnianych", położonych w Inowrocławiu, w rozumieniu art. 55 (1) kc stanowiących w pełni 

wyodrębnione do samodzielnego rozrachunku samobilansujące się zakłady prowadzące zarobkową, ciągłą 

działalność, a które zostają wniesione całością aktywów i pasywów według stanu opisanego zgodnie z bilansem 

sporządzonym na dzień 30 czerwca 2008 r.  

Wartość księgowa netto wkładu niepieniężnego zgodnie z bilansami sporządzonymi na dzień 30 czerwca 2008 

r., wynosi łącznie kwotę 1 777 294,64 złotych  

Nadwyżka wartości wkładu niepieniężnego ponad wartość nominalną objętych 2000 udziałów po 500 zł każdy, 

w kwocie 777 294,64 złotych przelana zostanie do kapitału zapasowego Spółki. Udziały posiadane przez TRION 

S.A. w Spółkach INTUR Sp. z o.o. i INTUR -KFS Sp. z o.o. mają charakter długoterminowych lokat 

kapitałowych. 

INTUR Sp. z o.o. 

Wyodrębniona w strukturze Grupy TRION Spółka INTUR Sp. z o.o. zajmuje się  produkcją stolarki otworowej 

z PVC. Spółka oferuje wyroby w znanych systemach okiennych, wykonane przy użyciu najnowszych rozwiązań 

technologicznych i nowoczesnego parku maszynowego. Okna PVC są produkowane w oparciu 

o wielokomorowe profile systemu TROCAL. Jest to jeden z wiodących systemodawców profili okiennych 

z tworzywa sztucznego. Dzięki nowoczesnej technologii oferowanej przez TROCAL istnieje pełna swoboda 

wyboru kształtu i koloru oferowanych okien. W oknach, oprócz standardowego oszklenia, mogą być 

zastosowane praktycznie wszystkie, dostępne na rynku pakiety szyb (niskoemisyjne, dźwiękochłonne, 

bezpieczne, antywłamaniowe, refleksyjne, itp.), które są wytwarzane przez znanych producentów szkła 
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posiadających wymagane atesty, głównie PILKINGTON IGP. Wieloletnie niezawodne funkcjonowanie 

zapewnia stosowanie markowych okuć obwiedniowych produkcji firmy ROTO i SIEGENIA. Głównymi 

odbiorcami produktów INTUR Sp. z o.o. jest tradycyjnie rynek niemiecki. Spółka zamierza intensywnie 

rozwijać swoja obecność na rynku polskim i środkowo-europejskim ( Czechy, Słowacja, Węgry ). 

INTUR-KFS Sp. z o.o. 

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu na drogach europejskich INTUR-KFS Sp. z o.o. oferuje kontrahentom 

perfekcyjną organizację transportu samochodowego na terenie całej Polski i Europy. Firma świadczy usługi 

w oparciu o najwyższej klasy sprzęt własny i powierzony przez stałych przewoźników. Zakład dysponuje flotą 

samochodową składającą się z najnowocześniejszych ciągników siodłowych marki VOLVO i RENAULT 

z uniwersalnymi naczepami 33 i 34 - paletowymi oraz jednostek samochodowych mniejszej wielkości. 

W ramach systemu transportowo - spedycyjnego prowadzonego przez INTUR KFS Sp. z o.o. w całej Europie 

i w zachodniej części Azji pracuje stale około 200 samochodów ciężarowych. Firma oferuje współpracę 

przewoźnikom, spedytorom, eksporterom i importerom towarów, zapewnia szybką i rzetelną realizację zlecenia, 

pełną satysfakcję oraz konkurencyjne ceny. Drugim profilem działalności Spółki jest produkcja opakowań 

drewnianych ( palety EUR i przemysłowe ). Jakość wyrobów została doceniona przez odbiorców stanowiących 

kluczowych producentów europejskiego rynku handlowego. Spółka posiada w chwili obecnej szereg aktywnych 

umów , na gruncie których realizowane są usługi logistyczno-transportowe. 

 

5) W dniu 15 grudnia 2008 roku Zarząd TRION S.A. zawarł z AF Infrastruktur AB z siedzibą 

w Szwecji umowę o ogólnych warunkach współpracy. Niniejsza umowa ma na celu 

uregulowanie warunków współpracy pomiędzy AF Infrastruktur AB, a TRION S.A. w 

zakresie współdziałania przy realizacji projektów infrastrukturalnych. w sektorach energetyki 

i telekomunikacji. Zgodnie z zawarta umową AF Infrastruktur AB posiadająca doświadczenie 

w obsłudze dużych projektów infrastrukturalnych będzie odpowiedzialna za koncepcję i 

projekt implementacji, natomiast TRION S.A. przejmie zadania związane z produkcją, 

montażem i logistyką związaną z obsługą realizowanych w przyszłości projektów. Obszarem 

działania będzie Skandynawia i Europa Środkowa. W chwili obecnej współpraca dotyczy 

prac projektowych konstrukcji nośnych dla energetyki wiatrowej oraz wdrożenia pomiarów 

telemetrycznych w oparciu o infrastrukturę operatora telefonii komórkowej. Realizacja 

powyższych zamierzeń będzie odbywać się w oparciu o zasoby Grupy Kapitałowej TRION , 

a w szczególności w oparciu o ORION + Sp. z o.o., posiadającą odpowiednie doświadczenie i 

możliwości wykonawcze w tym zakresie. Podpisana umowa stanowi podstawę do zawarcia w 

przyszłości umów konsorcjalnych w odniesieniu do realizacji wymienionych projektów. 
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15. Opis czynników i zdarzeń, w szczególności o nietypowym charakterze, mających znaczący 
wpływ na osiągnięte wyniki finansowe.  
 
W czwartym kwartale 2008r., w związku z zaprzestaniem prowadzenia działalności produkcyjnej 

na terenie niektórych nieruchomości, w dwóch spółkach dokonano przekwalifikowania 

nieruchomości wykazywanych jako środki trwałe do nieruchomości inwestycyjnych. Na dzień 

bilansowy kończący 2008r. dokonano przeszacowania nieruchomości inwestycyjnej do wartości 

godziwej, którego wynik został ujęty, zgodnie z obowiązującą w spółce polityką rachunkowości, 

w rachunku wyników. Zysk z tego tytułu, w wysokości 7.784 tys. zł. został odniesiony na 

pozostałe przychody operacyjne.  

Natomiast na wyniki skonsolidowane grupy, znaczący wpływ miało ujęcie w skonsolidowanym 

rachunku wyników, zweryfikowanej na podstawie MSSF 3 na dzień 31.12.2008r., ujemnej 

wartości firmy w kwocie 2.367 tys. zł., ujętej w bilansie skonsolidowanym na dzień 31.12.2007r., 

w związku z przejęciem przez TRION S.A.  spółki HUMDREX Sp. z o.o. 

Po stronie kosztowej znaczący wpływ miały ujęte w rachunku wyników, jako pozostałe koszty 

operacyjne, koszty związane z restrukturyzacją grupy a dotyczące głównie kosztów związanych z 

kontynuacją realizowanych kontraktów zawartych w poprzednich okresach. Spółka określiła te 

koszty w wysokości 2.301 tys. zł. 

 
16. Objaśnienie dotyczące sezonowości lub cykliczności działalności emitenta w prezentowanym 

okresie.  

Informacja dotycząca W branży, w jakiej działa Grupa Kapitałowa TRION S.A. (branża 
budowlana) występuje zjawisko sezonowości oraz cykliczności charakteryzujące się niskimi 
przychodami w I kwartale, zwiększającymi się w II oraz w III kwartale każdego roku. W IV 
kwartale następuje zazwyczaj spadek przychodów o ile nie nastąpi zachwianie cykliczności 
wskutek procesów od spółki niezależnych. Przykładem tego może być zmiana polityki 
podatkowej państwa (likwidacja lub zmiana różnego rodzaju ulg podatkowych).  

 
17. emisji, wykupu i spłaty dłużnych i kapitałowych papierów wartościowych 

W 2008r. operacje powyższe nie wystąpiły. Na dzień 31.12.2008 roku spółka nie posiadała 
zobowiązań z tytułu wykupu i spłaty dłużnych i kapitałowych papierów wartościowych.  

 

18. Informacje dotyczące wypłaconej ( lub zadeklarowanej) dywidendy, łącznie i w przeliczeniu 
na jedną akcję, z podziałem na akcje zwykłe i uprzywilejowane.  
Dywidendy nie wypłacano w żadnej ze spółek z Grupy Kapitałowej TRION S.A.  

 
19. Wskazanie zdarzeń, które wystąpiły po dniu, na który sporządzono skonsolidowane 

sprawozdanie finansowe, nieujęte w tym sprawozdaniu, a mogących w znaczący sposób 
wpłynąć na przyszłe wyniki finansowe. 

Powyższe zdarzenia nie wystąpiły. 



Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 2008 rok TRION S.A. w Inowrocławiu 
Dane prezentowane są w tys. zł., chyba że wskazano inaczej. 

 

Dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego. 

 
21

20. Wskazanie skutków zmian w strukturze jednostki gospodarczej, w tym w wyniku 

połączenia jednostek gospodarczych, przejęcia lub sprzedaży jednostek Grupy Kapitałowej, 

inwestycji długoterminowych, podziału, restrukturyzacji i zaniechania działalności.  

Wpływ na dynamikę wyników zaprezentowanych w sprawozdaniu za okres 2008 roku miał fakt 
reorganizacji Grupy Kapitałowej polegającej na przejęciu dwóch spółek, Humdrex Sp. z o.o. w 
Mszanowie  na początku IV kwartału 2007r. oraz ORION+ Sp. z o.o. na koniec tego kwartału a także 
reorganizacja dokonana w bieżącym półroczu polegającą na przeniesieniu działalności operacyjnej 
Spółki TRION S.A. w Inowrocławiu do spółek produktowych. 

� 31 marca br. dokonano wydzielenia ze struktury TRION S.A. Zakładu Produkcji Stolarki 
Drewnianej i wniesiono w postaci aportu do Spółki Humdrex oraz Zakładu Produkcji 
Stolarki Aluminiowej wniesionej w postaci aportu do Spółki Synergis. 

� 30 czerwca 2008 roku dokonano kolejnego wydzielenia zakładów produkcyjnych – 
wydzielono majątek Zakładu Produkcji Stolarki PVC i wniesiono do nowoutworzonej spółki 
Intur Sp. z o.o. oraz majątek Zakładu Transportu i Spedycji i Zakładu Produkcji Opakowań 
Drewnianych wniesionych do spółki Intur KFS Sp. z o.o. 

Dla pełnego zobrazowania wpływu przejętych i wyłączonych z konsolidacji podmiotów na wyniki 
Grupy, poniżej zaprezentowano podstawowe, jednostkowe dane osiągnięte w 2007 roku. Obroty i 
wyniki tych Spółek w okresie sprawozdawczym zostały uwzględnione w niniejszym sprawozdaniu 
skonsolidowanym za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2008r. 

Wyszczególnienie 

Spółki objęte konsolidacją- (dane za 2007r.) 

Synergis        
Sp. z o.o. 

Humdrex        
Sp. z o.o. 

ORION+         
Sp. z o.o. 

Przychody  ze sprzedaży produktów, towarów i 
materiałów 1 469 40 936 20 849 

Zysk (strata) na działalności operacyjnej 148 988 594 

Zysk (strata) brutto 139 262 596 

Zysk (strata) netto  114 150 452 

Aktywa razem  3 787 22 539 11 916 

Aktywa trwałe 3 361 10 538 3 619 

Aktywa obrotowe 426 12 001 8 297 

Zobowiązania i rezerwy 617 13 993 7 396 

Kapitał własny ogółem 3 170 8 546 4 520 

 

Nie korygowano danych porównawczych w związku z objęciem lub wyłączeniem jednostek z 
konsolidacji. 

 

21. Informacja dotycząca zmian zobowiązań warunkowych lub aktywów warunkowych, które 
nastąpiły od czasu zakończenia ostatniego roku obrotowego.   
Wykaz zobowiązań warunkowych zabezpieczających zaciągnięte zobowiązania: 
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Zobowiązania warunkowe (z tytułu) 
w tys. zł. 

31.12.2008r. 31.12.2007r. 

a) udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym: 0 0 

b) Zastaw na środkach trwałych, w tym: 1 225 3 197 

      - na rzecz pozostałych jednostek 1 225 3 197 

c) weksle, w tym: 603 3 303 

      - na rzecz pozostałych jednostek 603 3 303 

d) hipoteka na nieruchomości, w tym: 16 275 12 452 

      - na rzecz pozostałych jednostek 16 275 12 452 

e) zastaw na zapasach, w tym: 0 6 798 

      - na rzecz pozostałych jednostek   6 798 

Zobowiązania warunkowe, razem 18 103 25 750 

 
 

22. Stanowisko zarządu odnośnie do możliwości 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 2008. 

 
23. Wskazanie akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio przez podmioty 

zależne co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu TRION S.A. na 
dzień przekazania raportu rocznego oraz wskazanie zmian w strukturze własności 
znacznych pakietów akcji TRION S.A. w okresie od przekazania poprzedniego raportu 
rocznego.  
Na dzień przekazania niniejszego sprawozdania finansowego za 12 miesięcy 2008 roku zgodnie z 
posiadanymi przez Spółkę informacjami następujący akcjonariusze posiadają co najmniej 5% 
ogólnej liczby głosów na WZA.  
Głównymi akcjonariuszami TRION S.A. są: 

 
  

Akcjonariusz 

Liczba 
posiadanych 

akcji na dzień 
przekazania 
raportu za  

2007r. 

Liczba akcji 
nabytych do 

terminu 
przekazania 

raportu 

Liczba akcji 
zbytych  do 

terminu 
przekazania 

raportu 

Liczba 
posiadanych 

akcji na dzień 
przekazania 
raportu za  

2008r. 

Wartość  
wg 

wartości 
nominaln

ej 

Udział w 
kapitale 

zakładowy
m (%) 

Liczba głosów 

Udział 
głosów 

 na 
WZA(%) 

Marek Grzona* 2 800 000 360 000 0 3 160 000* 6 320 8,79* 3 160 000*    8,79* 

CMV Sp. z 
o.o.* 

4 850 000 0 0 4 850 000* 9 700 13,5* 4 850 000 13,5* 

IDEA TFI S.A. 0 0 0 1 890 000 3 780 5,25 1 808 970 5,25 

Pictet et Cie z 
siedzibą w 
Genewie** 

1 730 996 
 

0 

 

0 
1 730 996    3 462 4,8** 1 730 996 4,8** 
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NOVY FUND 
LIMITED, 
Overseas 

Management 
Company Trust 
(BVI) Ltd.*** 

1 288 184 

 

         0 

 

       0 1 288 184    2 576 

 

3,5*** 

 

1 288 184 

 

3,5*** 

 

 
*  W wyniku zawarcia przez TRION 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 8 010  000 akcji TRION S.A. co 
stanowi 22,28 % w 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 TRION S.A. nie 
otrzymała informacji od akcjonariusza o przekroczeniu progu 5 %. Podany udział został wyliczony w oparciu o nową 
wysokość kapitału zakładowego.  
*** Ilo ść akcji wynika z zawiadomienia przesłanego w dniu 27.08.2007 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 TRION S.A. nie 
otrzymała informacji od akcjonariusza o przekroczeniu progu 5 %. Podany udział został wyliczony w oparciu o nową 
wysokość kapitału zakładowego. 
 

 
24. Zmiany w stanie posiadania akcji TRION S.A. lub uprawnień do nich (opcji) przez osoby 

zarządzające i nadzorujące TRION S.A., zgodnie z posiadanymi przez TRION S.A. 
informacjami, w okresie od przekazania poprzedniego raportu rocznego, odrębnie dla 
każdej 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  

2007 r. 

 

Liczba 
akcji 

nabytych 
do 

terminu 
przekazan
ia raportu  

 

Liczba 
akcji 

zbytych  
do 

terminu 
przekazan
ia raportu  

 

Liczba 
posiadanych 

akcji na dzień 
przekazania 
raportu za            

2008 r. 

 
Wartoś
ć  wg 

wartoś
ci 

nomina
lnej 

Udział w 
kapitale 

zakładowy
m (%) 

Liczba głosów 

Udział 
głosów 

 na 
WZA(%) 

Marek 
Grzona* 

 2 800 000 360 000 0 3 160 000*  6 320 8,79 3 160 000 8,79 

Stanisław 
Pieciukiewicz 0 0 0 0 0 0 0 0 

Paweł 
Puszczyński 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
*  W wyniku zawarcia przez TRION 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 8 010  000 akcji TRION S.A. co 
stanowi 22,28 % w kapitale zakładowym Spółki w wysokości 71 902 564 zł.   
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Rada Nadzorcza * 

Imi ę i Nazwisko 

Liczba 
posiadanych 

akcji na dzień 
przekazania 
raportu za  

2007 

 

Liczba 
akcji 

nabytych 
do 

terminu 
przekazan
ia raportu  

 

Liczba 
akcji 

zbytych  
do 

terminu 
przekazan
ia raportu  

Liczba 
posiadanych 

akcji na dzień 
przekazania 
raportu za  

2008 

 
Wartość  

wg 
wartości 
nominaln

ej 

Udział w 
kapitale 

zakładowy
m (%) 

Liczba głosów 

Udział 
głosów 

 na 
WZA(%) 

Henryk 

Drob 
0 0 0 0 0 0 0 0 

Jarosław 

Bauc 
0 0 0 0 0 0 0 0 

Tadeusz 

Wareluk 
0 0 0 0 0 0 0 0 

Anna Bera 0 0 0 0 0 0 0 0 

Robert 

Fałkowski 

** 

4 850 000  
** 

0 0 
4 850 000 

** 
9 700 13,5**  13,5** 

 
* W dniu 27 sierpnia 2007 roku Zarząd Spółki otrzymał informację od osoby obowiązanej, członka Rady Nadzorczej, o 
transakcjach nabycia akcji TRION S.A. ( raport bieżący nr 106/2007 z dnia 27 sierpnia 2007 roku ).  Osoba obowiązana 
poinformowała o nabyciu w okresie od 16-21 sierpnia 2007 roku łącznie 118 000 akcji TRION S.A. 
 
** W dniu 25.02.2008 roku Spółka otrzymała zawiadomienie od Członka Rady Nadzorczej Pana Roberta Fałkowskiego 
następującej treści :” Na podstawie art. 160 ust. 1 pkt 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi z dnia 29 lipca 2005 
roku, jako osoba zobowiązana - Prezes Zarządu CMV Sp. z o.o. i członek rady nadzorczej TRAS - INTUR S.A., niniejszym 
informuje, iż w związku z zarejestrowaniem w dniu 12.02.2008 r. przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy podwyższenia kapitału 
zakładowego TRION S.A. oraz emisji akcji Serii O i P, CMV Sp. z o.o. posiada wraz z jednostkami powiązanymi 7 650 000 
akcji TRION S.A.. CMV Sp. z o.o. posiada 4 850 000 akcji TRAS - INTUR S.A. w wyniku umowy objęcia akcji 
i przeniesienia własności udziałów w ORION + Sp. z o.o. zawartej z TRAS - INTUR S.A. w dniu 28 grudnia 2007 roku. 
Posiadane przez CMV Sp. z o.o. 4 850 000 akcji stanowi 13,5 % ogólnej liczby akcji i jednocześnie uprawnia do 
wykonywania 13,5 % głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki TRAS - INTUR S.A. Posiadane przez CMV 
Sp. z o.o. wraz z jednostkami powiązanymi 7 650 000 akcji stanowi 21,2 % ogólnej liczby akcji, uprawniających do 
wykonywania 21,2 % głosów na Walnym   
Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki TRAS - INTUR S.A. Wyrażamy zgodę na publikację danych osobowych.” 
W związku z transakcjami zakupu akcji TRION S.A. przez Prezesa Zarządu Pana Marka Grzonę Spółka CMV Sp. z o.o. 
posiada jako jednostka powiązana z Panem Markiem Grzoną łącznie 8 010  000 akcji TRION S.A. , co stanowi 22,28 % w 
kapitale zakładowym Spółki w wysokości 71 902 564 zł.     
 

  

25. Wskazanie postępowań toczących się przed sądem, organem właściwym dla postępowania 
arbitra żowego lub organem administracji publicznej.  
W 2008 roku nie toczyły się postępowania dotyczące zobowiązań albo wierzytelności emitenta 

lub jednostki od niego zależnej, 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.  
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26. Informacje o zawarciu przez emitenta lub jednostki od niego zależne jednej lub wielu 
transakcji z podmiotami powiązanymi, jeżeli wartość tych transakcji przekracza wyrażoną 
w złotych równowartość kwoty 500.000 euro.  
W 2008 roku nie wystąpiły, poza operacyjnymi,  transakcje przekraczające wyrażoną w złotych 

równowartość 500.000 EUR pomiędzy emitentem a jednostkami zależnymi.  

Szczegółowe informacje o obrotach między podmiotami powiązanymi zamieszczono poniżej w 

pkt. VI. w notach do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.  

 

27. Informacje o udzieleniu przez emitenta lub przez jednostkę od niego zależną poręczeń 
kredytu lub pożyczki lub udzieleniu gwarancji ( powyżej 10% kapitałów emitenta) 
TRION S.A. ani spółki od niej zależne nie udzielały w 2008r. gwarancji i poręczeń, których 
łączna wartość dotycząca jednego podmiotu stanowiłaby równowartość co najmniej 10% 
kapitałów własnych emitenta.  
 

28. 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 możliwości realizacji zobowiązań przez emitenta.  
W ocenie Emitenta nie występują inne istotne informacje dla oceny jego sytuacji oraz możliwości 
realizacji zobowiązań poza opisanymi w punktach poprzedzających niniejszego sprawozdania.  
 

28. 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 wyniki i perspektywy rozwoju w I 
kwartale 2009 r.: 

1. Utrzymanie dobrej koniunktury w budownictwie – w perspektywie do końca I półrocza 
2009r., zdaniem Emitenta nie jest zagrożone. 

2. Jedna ze spółek zależnych wchodzących w skład grupy kapitałowej zawarła w ubiegłym 
roku trzy kontrakty walutowe zabezpieczające realne przepływy wyrażone w euro z tytułu 
realizowanego eksportu na rynki Europy Zachodniej.  
W 2008r. realizacja tych kontraktów nie wywarła istotnego wpływu na wyniki finansowe 
spółki (w narastającym rachunku wyników wystąpiło saldo dodatnie). 
Natomiast realizacja tych kontraktów przy kursie EUR/PLN z 31.12.2008r. może 
wykreować w latach 2009 i 2010 zobowiązanie finansowe w wysokości 3.575 tys. zł. W 
sprawozdaniu skonsolidowanym Grupy powyższe zobowiązanie zostało ujęte zgodnie z 
MSR nr 39, jako pozycje zabezpieczane, w ciężar kapitałów z aktualizacji i na dobro 
odpowiednio: 
� Pozostałe długoterminowe zobowiązania finansowe 1 300 tys. zł. 
� Krótkoterminowe zobowiązania finansowe  2 275 tys. zł.  
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VI.  Wybrane noty do sprawozdania finansowego  
 
1. Wartość firmy 
 

Wartość firmy 
w tys. zł.  

31.12.2008r. 31.12.2007r. 

 a) wartość firmy jednostek podporządkowanych 23 853 23 864 

  - jednostek zależnych, z tego: 23 853 23 864 

     - Synergis Sp. z o.o. 3 424 3 424 

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

     - Montotras Sp. z o.o.   11 

  - jednostek współzależnych, z tego: 0 0 

      - Nie występują     

  - jednostek stowarzyszonych, z tego: 0 0 

     - Nie występują     

 

Zmiana stanu wartości firmy - jednostki zależne 

w tys. zł. 

31.12.2008r. 31.12.2007r. 

 a) wartość firmy brutto na początek okresu 23 864 11 

 b) zwiększenia (z tytułu) 0 23 853 

      - przejęcie spółki Synergis   3 424 

      - przejęcie spółki Orion+   20 429 

 c) zmniejszenia (z tytułu) 11 0 

  - sprzedaż spółki Montotras 11   

 d) wartość firmy brutto na koniec okresu 23 853 23 864 

 e) odpis wartości firmy na początek okresu     

 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 23 853 23 864 

 
 
2. Wartości niematerialne 
 

Wartości niematerialne 
w tys. zł. 

31.12.2008r. 31.12.2007r. 

Koszty  zakończonych prac rozwojowych 3 129 0 

Koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym: 118 96 
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  - oprogramowanie komputerowe 118 96 

Inne wartości niematerialne i prawne 74 11 

Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0 0 

Wartości niematerialne i prawne, razem 3 321 107 
 
Zmiany w wartościach niematerialnych (według grup rodzajowych) 

 

Zmiany w wartościach 
niematerialnych (według grup 

rodzajowych) - okres sprawozdawczy 

w tys. zł.  

koszty  
zakończonych 
prac 
rozwojowych 

koncesje, patenty, 
licencje i podobne 
wartości, w tym: inne wartości 

niematerialne 
i prawne 

zaliczki na 
wartości 
niematerialne 
i prawne 

Razem 

  
oprogramowa
nie 
komputerowe 

 a) wartość brutto wartości 
niematerialnych i prawnych na 
początek okresu 0 262 262 43 0 305 

 b) zwiększenia (z tytułu) 3 129 49 49 101 0 3 279 

  - zakup 3 129 49 49 101 0 3 279 

 c) zmniejszenia (z tytułu) 0 18 18 11 0 29 

  - likwidacja 0 18 18 11 0 29 

 - sprzedaż 0 0 0 0 0 0 
 d) wartość brutto wartości 
niematerialnych i prawnych na koniec 
okresu 3 129 293 293 133 0 3 555 

 e) skumulowana amortyzacja 
(umorzenie) na początek okresu 0 148 148 32 0 180 

 f) amortyzacja za okres (z tytułu) 0 29 29 28 0 57 

  - amortyzacja 0 29 29 28 0 57 

- umorzenie przyp. na sprzedane 
wartości niem. i prawne 0 2 2 0 0 2 

 g) skumulowana amortyzacja 
(umorzenie) na koniec okresu 0 175 175 59 0 234 

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

zwiększenia 0 0 0 0 0 0 

zmniejszenia 0 0 0 0 0 0 

odpisy z tytułu trwałej utraty wartości 
na koniec okresu 0 0 0 0 0 0 
 h) wartość netto wartości 
niematerialnych i prawnych na koniec 
okresu 3 129 118 118 74 0 3 321 

       
       

Zmiany w wartościach 
niematerialnych (według grup 

rodzajowych) - okres poprzedni 
2007r. 

w tys. zł.  

koszty  
zakończonych 
prac 
rozwojowych 

koncesje, patenty, 
licencje i podobne 
wartości, w tym: inne wartości 

niematerialne 
i prawne 

zaliczki na 
wartości 
niematerialne 
i prawne 

Razem 

  
oprogramowa
nie 
komputerowe 

 a) wartość brutto wartości 
niematerialnych i prawnych na 
początek okresu 0 168 168 112 0 280 
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 b) zwiększenia (z tytułu) 0 78 78 9 0 87 

  - zakup 0 78 78 9 0 87 

 c) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 78 0 78 

  - likwidacja 0 0 0 78 0 78 

 - sprzedaż 0 0 0 0 0 0 
 d) wartość brutto wartości 
niematerialnych i prawnych na koniec 
okresu 0 246 246 43 0 289 

 e) skumulowana amortyzacja 
(umorzenie) na początek okresu 0 135 135 99 0 234 

 f) amortyzacja za okres (z tytułu) 0 15 15 11 0 26 

  - amortyzacja 0 15 15 11 0 26 

- umorzenie przyp. na sprzedane 
wartości niem i prawne 0 0 0 78 0 78 

 g) skumulowana amortyzacja 
(umorzenie) na koniec okresu 0 150 150 32 0 182 

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

zwiększenia 0 0 0 0 0 0 

zmiejszenia 0 0 0 0 0 0 

odpisy z tytułu trwałej utraty wartości 
na koniec okresu 0 0 0 0 0 0 
h) wartość netto wartości 
niematerialnych i prawnych na koniec 
okresu 0 96 96 11 0 107 

 
 
3. Rzeczowe aktywa trwałe  
 

Rzeczowe aktywa trwałe 31.12.2008r. 31.12.2007r. 

a) środki trwałe, w tym: 48 873 46 336 
    - grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego 
gruntu) 6 831 4 236 
    - budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 27 234 27 440 
    - urządzenia techniczne i maszyny 12 930 13 012 
    - środki transportu 1 587 1 513 
    - inne środki trwałe 291 136 
b) środki trwałe w budowie 5 701 3 171 
c) zaliczki na środki trwałe w budowie     

Rzeczowe aktywa trwałe, razem 54 575 49 506 

  

Zmiany środków trwałych 
(wg grup rodzajowych) - 
okres sprawozdawczy 

w tys. zł. 

- grunty (w 
tym prawo 
użytkowania 
wieczystego 
gruntu) 

budynki, 
lokale i 
obiekty 
inżynierii 
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 4 518 28 586 18 788 2 885 482 55 258 3 171 58 429 

 b) zwiększenia (z tytułu) 2 448 2 667 5 683 998 223 12 019 4 890 16 909 

  - przeszacowanie 2 030 93 0 0 0 2 123 0 2 123 

  - zakup 418 2 574 5 683 998 223 9 896 4 890 14 786 

 c) zmniejszenia (z tytułu) 135 2 795 8 603 1 345 186 13 064 2 359 15 423 

  - sprzedaż 0 0 248 168 9 425 2 359 2 784 
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  - likwidacja 135 2 795 8 355 1 177 177 12 639 0 12 639 
 d) wartość brutto 
środków trwałych na 
koniec okresu 6 831 28 458 15 868 2 538 519 54 214 5 701 59 915 
 e) skumulowana 
amortyzacja (umorzenie) 
na początek okresu 283 1 163 5 764 1 242 347 8 800 0 8 800 
 f) amortyzacja za okres 
(z tytułu) 104 435 1 625 374 48 2 586 0 2 586 

  - umorzenie 104 435 1 625 374 48 2 586 0 2 586 

  - umorzenie dot. 
sprzedaży śr. trwałych 387 374 4 451 665 168 6 045 0 6 045 
 g) skumulowana 
amortyzacja (umorzenie) 
na koniec okresu 0 1 223 2 938 951 227 5 340 0 5 340 
 h) odpisy z tytułu trwałej 
utraty wartości na 
początek okresu 0 0 0 0 0 0 0 0 

  - zwiększenia 0 0 0 0 0 0 0 0 

  - zmniejszenia 0 0 0 0 0 0 0 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 6 831 27 234 12 930 1 587 291 48 873 5 701 54 575 

 
 

Zmiany środków trwałych 
(wg grup rodzajowych) - 

okres porównywalny 2007r. 

w tys. zł. 

- grunty (w 
tym prawo 
użytkowania 
wieczystego 
gruntu) 

- budynki, 
lokale i 
obiekty 
inżynierii 
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 4 551 28 506 18 063 3 647 583 55 349 1 797 57 146 

 b) zwiększenia (z tytułu) 0 133 1 175 91 20 1 419 2 301 3 720 

  - zakup 0 133 1 175 91 20 1 419 2 301 3 720 

 c) zmniejszenia (z tytułu) 33 53 451 982 120 1 639 928 2 567 

  - sprzedaż 33 53 451 982 120 1 639 928 2 567 

  - likwidacja 0 0 0 0 0 0 0 0 

 d) wartość brutto środków 
trwałych na koniec okresu 4 518 28 586 18 787 2 756 482 55 128 3 171 58 299 
 e) skumulowana 
amortyzacja (umorzenie) na 
początek okresu 169 1 040 5 080 1 238 460 7 986 0 7 986 
 f) amortyzacja za okres (z 
tytułu) 113 106 1 079 384 28 1 710 0 1 710 

  - umorzenie 113 106 1 079 384 28 1 710 0 1 710 

  - umorzenie dot. 
sprzedaży śr. trwałych 0 0 383 379 141 903 0 903 
 g) skumulowana 
amortyzacja (umorzenie) na 
koniec okresu 282 1 146 5 776 1 243 346 8 792 0 8 792 
 h) odpisy z tytułu trwałej 
utraty wartości na początek 
okresu 0 0 0 0 0 0 0 0 

  - zwiększenia 0 0 0 0 0 0 0 0 

  - zmniejszenia 0 0 0 0 0 0 0 0 
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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 4 236 27 440 13 012 1 513 136 46 336 3 171 49 506 

 
 
 
4. Nieruchomości inwestycyjne 

Zmiana stanu nieruchomości (wg grup rodzajowych) 

w tys. zł. 

31.12.2008r. 31.12.2007r. 

 a) stan na początek okresu 0 0 

 b) zwiększenia (z tytułu) 3 787 0 

   - grunty 270   

   - budynki 3 514   

   - budowle 3   

 c) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 

d) odpis aktualizacyjny 0 0 

 e) stan na koniec okresu 3 787 0 

   - grunty 270 0 

   - budynki 3 514 0 

   - budowle 3 0 

 
 
5. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego  
 

Zmiana stanu aktywów z tytułu z tytułu odroczonego podatku dochodowego 
w tys. zł. 

31.12.2008r. 31.12.2007r. 

 1. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek 
okresu, w tym: 2 727 1 122 

  a) odniesionych na wynik finansowy 2 727 1 122 

  b) odniesionych na kapitał własny     

  c) odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy     

 2. Zwiększenia 932 1 919 

a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami 
przejściowymi (z tytułu) 450 61 

  -wynagrodzenia  i składki ZUS 371 61 

  -amortyzacja 79   

  b) odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z 
tytułu) 482 1 858 

  - strata podatkowa 482 1 858 

c) odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z 
tytułu) 0 0 

d) odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu) 0 0 

e) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi 
różnicami przejściowymi (z tytułu) 0 0 

3. Zmniejszenia 499 314 

a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami 
przejściowymi (z tytułu) 264 314 
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  - wynagrodzenia i składki ZUS 260 314 

  -odpisane należności 4   

  b) odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z 
tytułu) 235 0 

  - 235   

c) odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z 
tytułu) 0 0 

d) odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu) 0 0 

  -     

e) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi 
różnicami przejściowymi (z tytułu) 0 0 

 4. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, 
razem, w tym: 3 160 2 727 

  a) odniesionych na wynik finansowy 3 160 2 727 

  b) odniesionych na kapitał własny 0 0 

  c) odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy 0 0 

 
 
6. Pozostałe aktywa trwałe 
 

Pozostałe aktywa trwałe (wegług rodzaju) 

w tys. zł. 

31.12.2008r. 31.12.2007r. 

  - Należności długoterminowe 322 312 

  - Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 102 43 

  - Inne rozliczenia długoterminowe 25 10 

Pozostałe aktywa trwałe, razem 449 365 

 
 
7. Zapasy 
 

Zapasy 
w tys. zł. 

31.12.2008r. 31.12.2007r. 

 a) materiały 6 827 7 661 

 b) półprodukty i produkty w toku 3 408 4 750 

 c) produkty gotowe 5 220 6 387 

 d) towary 422 201 

 e) zaliczki na dostawy 90 25 

Zapasy, razem 15 967 19 024 

 
 
8. Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe usługi 
 

Należności krótkoterminowe 

w tys. zł. 

31.12.2008r. 31.12.2007r. 

a) należności od pozostałych jednostek 23 312 23 985 

  - z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 20 250 18 960 

      - do 12 miesięcy 20 178 18 960 
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      - powyżej 12 miesięcy 72 0 

  - z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i 
zdrowotnych oraz innych świadczeń 1 628 2 279 

  - inne 1 434 2 746 

 - dochodzone na drodze sądowej     

Należności krótkoterminowe netto, razem 23 312 23 985 

 b) odpisy aktualizujące wartość należności 7 832 7 249 

Należności krótkoterminowe brutto, razem 31 144 31 234 

 

Zmiana stanu odpisów aktualizujących wartość należności 
krótkoterminowych 

w tys. zł. 

31.12.2008r. 31.12.2007r. 

Stan na początek okresu 7 249 16 354 

 a) zwiększenia (z tytułu) 1 020 6 229 

  - utworzenie rezerw 1 020 6 229 

 b) zmniejszenia (z tytułu) 437 15 334 

  - rozwiązanie rezerw 437 15 334 

Stan odpisów aktualizujących wartość należności 
krótkoterminowych na koniec okresu 7 832 7 249 

 
 

Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych 

w tys. zł. 

31.12.2008r. 31.12.2007r. 

 a) z tytułu dostaw i usług, w tym: 4 152 1 588 

  - od jednostek zależnych 4 152 1 588 

b) inne, w tym: 371 86 

  - od jednostek zależnych 371 86 

c) dochodzone na drodze sądowej, w tym: 0 0 

Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych netto, razem 4 523 1 674 

d) odpisy aktualizujące wartość należności od jednostek powiązanych     

Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych brutto, razem 4 523 1 674 

 

Należności krótkoterminowe brutto (struktura 
walutowa) jednostka waluta 

w tys. zł. 

31.12.2008r. 31.12.2007r. 

a) w walucie polskiej tys.  PLN 21 885 22 766 

b) w walutach obcych  (wg walut i po przeliczeniu 
na zł)     9 259 8 468 

b1. w walucie tys.  EUR 2 291 2 372 

b1. po przeliczeniu na tys. zł tys.  PLN 9 259 8 468 

Należności krótkoterminowe, razem tys.  PLN 31 144 31 234 

 
 

Należności z tytułu dostaw i usług (brutto) - o pozostałym od dnia w tys. zł. 
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bilansowego okresie spłaty 
31.12.2008r. 31.12.2007r. 

a) do 1 miesiąca 10 585 17 859 

b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy 4 904 609 

c) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy 353 274 

d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku 2 370 1 725 

e) powyżej 1 roku 523 1 198 

f) należności przeterminowane 12 409 9 569 

Należności z tytułu dostaw i usług, razem (brutto) 31 144 31 234 

g) odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług 7 832 7 249 

Należności z tytułu dostaw i usług, razem (netto) 23 312 23 985 

 

Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane (brutto) -              
z podziałem na należności niespłacone w okresie: 

w tys. zł. 

31.12.2008r. 31.12.2007r. 

 a) do 1 miesiąca 2 488 1 965 

 b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy 917 883 

 c) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy 1 140 1 960 

 d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku 261   

 e) powyżej 1 roku 15 435 4 761 

Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (brutto) 12 409 9 569 

 f) odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług, 
przeterminowane 7 832 7 249 

Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (netto) 4 577 2 320 

 
Ogółem należności 

31.12.2008r. 
Brutto Krótkotermi-

nowe 
Długotermi-

nowe 
Odpis 

aktualizacyjny 
Netto Przeterminowane, 

nie objęte rezerwą 

1. Należności z tytułu dostaw 28 056 27 734 322 7 484 20 572   
2. Należności z tutułu 
podatków 1 906 1 906   278 1 628   

3. Pozostałe należności 1 504 1 504   70 1 434   

4. Należności sądowe 0       0   

  31 466 31 144 322 7 832 23 634 0 

 
Ogółem należności 

31.12.2007r. Brutto 
Krótkotermi-

nowe 
Długotermi-

nowe 
Odpis 

aktualizacyjny Netto 
Przeterminowane, 
nie objęte rezerwą 

1. Należności z tytułu dostaw 26 174 25 861 313 6 901 19 273   
2. Należności z tutułu 
podatków 2 557 2 557   278 2 279   

3. Pozostałe należności 2 816 2 816   70 2 746   

4. Należności sądowe 0       0   

  31 547 31 234 313 7 249 24 298 0 
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9. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty  
 

Krótkoterminowe aktywa finansowe 
w tys. zł. 

31.12.2008r. 31.12.2007r. 

a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 967 8 745 

  - środki pieniężne w kasie i na rachunkach 967 8 745 

  - inne środki pieniężne     

  - inne aktywa pieniężne     

Krótkoterminowe aktywa finansowe, razem 967 8 745 

 

Krótkoterminowe aktywa finansowe 
w tys. zł. 

31.12.2008r. 31.12.2007r. 

 a) w jednostkach zależnych 9 490 1 003 

  - udzielone pożyczki 9 490 1 003 

 
 
10. Pozostałe aktywa obrotowe 
 

Pozostałe aktywa obrotowe 

w tys. zł. 

31.12.2008r. 31.12.2007r. 

a) ubezpieczenia 176 264 

b) leasing  423 352 

c) koszty przyszłych okresów 50 117 

c) pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym: 158 333 

  - wycena robót budowlanych w toku 109   

  - dzierżawa maszyn   240 

  - pozostałe 49 93 

Inne rozliczenia międzyokresowe, razem 807 1 066 

 
 
11. Kapitał zakładowy 
 

Kapitał zakładowy (struktura) 31.12.2008r. 

w tys. zł. 

Seria / 
emisja 

Rodzaj akcji 
Rodzaj 

uprzywilejowania 
akcji 

Rodzaj 
ograniczenia 
praw do akcji 

Liczba akcji 
szt. 

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 4 837 gotówka 03.08.03 01.01.2003 

G na okaziciela - - 1 612 122 3 224 gotówka 29.10.04 01.01.2004 
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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 Gotówką 28.12.07 01.01.2007 

O na okaziciela - - 3 500 000 7 000 Aport 12.02.08 01.01.2007 

P na okaziciela - - 4 850 000 9 700 Aport 12.02.08 01.01.2007 

Liczba akcji razem 35 951 282         

Kapitał zakładowy, razem 71 903       

Wartość nominalna jednej akcji =2.zł           

 
 

KAPITAŁ ZAKŁADOWY (STRUKTURA) 31.12.2007r.    
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      

 
12. Kapitał zapasowy i rezerwowy 
 

Kapitał zapasowy i rezerwowy 
w tys. zł. 

31.12.2008r. 31.12.2007r. 

a) Kapitał zapasowy 25 051 13 866 

b) Kapitał z aktualizacji wyceny -470 0 
c) Kapitał rezerwowy 1 000 44 778 

Kapitał zapasowy i rezerwowy, razem 25 581 58 644 

 
 
13. Ujemna wartość firmy 
 

Ujemna wartość firmy 
w tys. zł. 

31.12.2008r. 31.12.2007r. 



Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 2008 rok TRION S.A. w Inowrocławiu 
Dane prezentowane są w tys. zł., chyba że wskazano inaczej. 

 

Dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego. 

 
36

 a) wartość firmy jednostek podporządkowanych 0 2 367 

  - jednostek zależnych, z tego: 0 2 367 

Humdrex Sp. z o.o.   2 367 

  - jednostek współzależnych, z tego: 0 0 

Nie występują     

  - jednostek stowarzyszonych, z tego: 0 0 

Nie występują     

 

Zmiana stanu ujemnej wartości firmy                                 - 
jednostki zależne 

w tys. zł. 

31.12.2008r. 31.12.2007r. 

 a) ujemna wartość firmy brutto na początek okresu 2 367   

 b) zwiększenia (z tytułu) 0 2 367 

  - Humdrex Sp. z o.o.   2 367 

 c) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 

      

 d) ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu 2 367 2 367 

 e) odpis  ujemnej wartości firmy na początek okresu     

 f) odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu) 2 367 0 

  - Humdrex Sp. z o.o. 2 367   

 g) odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu 2 367 0 

 h) ujemna wartość firmy netto na koniec okresu 0 2 367 

 
14. Kredyty i pożyczki długoterminowe 
 
 31.12.2007 31.12.2007 

Kredyt długoterminowy, w tym 530 290 

   - kredyt w walucie polskiej 530 290 

   - kredyt w walucie obcej 0 0 

 

Kredyt udzielony spółce Humdrex Sp. z o.o. przez BRE BANK S.A. O/Olsztyn. Termin spłaty 31.08.2010r. 
Zabezpieczenie – hipoteka kaucyjna na nieruchomości w Mszanowie. 
 
 
15. Rezerwy na odprawy emerytalne 
 

Zmiana stanu długoterminowej rezerwy na świadczenia 
emerytalne i podobne 

w tys. zł. 

31.12.2008r. 31.12.2007r. 

 a) stan na początek okresu 91 64 

  - rezerwa na odprawy emerytalne 91 64 

b) zwiększenia (z tytułu) 25 37 
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  -  25 37 

c) wykorzystanie (z tytułu) 4 0 

  - przejście na emeryturę 4   

d) rozwiązanie (z tytułu) 30 10 

  - zmiana zatrudnienia 30 10 

e) stan na koniec okresu 82 91 

  -  82 91 

 
 
16. Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego 
 

Zmiana stanu rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego 

w tys. zł. 

31.12.2008r. 31.12.2007r. 

 1. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na 
początek okresu, w tym: 111 109 

a) odniesionej na wynik finansowy 111 109 

   - z tyt. różnic przejściowych dodatnich 111 109 

b) odniesionej na kapitał własny 0 0 

c) odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy 0 0 

 2. Zwiększenia 195 93 

  a) odniesione na wynik finansowy okresu z tytułu dodatnich różnic 
przejściowych (z tytułu) 195 93 

   -różnic przejściowych dodatnich 195 93 

b) odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami 
przejściowymi (z tytułu) 0 0 

c) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku 
z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) 0 0 

3. Zmniejszenia 84 91 

a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z dodatnimi 
różnicami przejściowymi (z tytułu) 84 91 

   -z tyt. różnic przejściowych dodatnich 84 91 

b) odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami 
przejściowymi (z tytułu) 0 0 

c) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku 
z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) 0 0 

 3. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na 
koniec okresu, razem 222 111 

a) odniesionej na wynik finansowy 222 111 

   -z tyt. różnic przejściowych dodatnich 222 111 

b) odniesionej na kapitał własny 0 0 

c) odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy 0 0 
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17. Pozostałe długoterminowe zobowiązania finansowe 
 

Pozostałe długoterminowe zobowiązania finansowe 
w tys. zł. 

31.12.2008r. 31.12.2007r. 

Pozostałe długoterminowe zobowiązania finansowe, 
w tym: 

    

     - kontrakty walutowe 1 300   

Razem pozostałe długoterminowe zobowiązania 
finansowe 

1 300 0 

 
18. Długoterminowe zobowiązania i rozliczenia międzyokresowe 
 

Zobowiązania krótkoterminowe i rozliczenia 
międzyokresowe 

w tys. zł. 

31.12.2008r. 31.12.2007r. 
a) długoterminowe zobowiązania 859 1 000 

b) pozostałe długoterminowe rozliczenia 
międzyokresowe, w tym: 

53 1 532 

     - z tytułu wieczystego użytkowania gruntów   1 479 

     - pozostałe  53 53 

Razem długoterminowe zobowiązania i  rozliczenia 
międzyokresowe 

912 2 532 

 
 
19. Zobowiązania krótkoterminowe  
 
 

Zobowiązania krótkoterminowe i rozliczenia międzyokresowe 
w tys. zł. 

31.12.2008r. 31.12.2007r. 

1) Zobowiązania krótkoterminowe i rozliczenia międzyokresowe 25 413 23 663 

a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 21 410 19 418 

   - do 12 miesięcy 21 410 19 418 

   - powyżej 12 miesięcy     

b) zaliczki otrzymane na dostawy 11 284 

c) z tytułu wynagrodzeń 1 388 1 309 

d) rozliczenia międzyokresowe 865 815 

e) inne  684 447 

f) fundusze specjalne (wg tytułów) 1 055 1 390 

2) kredyty i pożyczki, w tym: 8 524 8 261 

3) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń 2 829 2 778 

4) pozostałe rezerwy krótkoterminowe 167 304 

5) Krótkoterminowe zobowiąznia finansowe 2 275   

Zobowiązania krótkoterminowe, razem 39 208 35 006 

 
 
Zobowiązania krótkoterminowe wobec podmiotów powiązanych  w tys. zł. 
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31.12.2008r. 31.12.2007r. 

 a) wobec jednostek zależnych 14 013 2 677 

 - kredyty i pożyczki, w tym: 9 490 1 003 

  - z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 4 152 1 674 

   - do 12 miesięcy 4 152 1 674 

   - powyżej 12 miesięcy     

 - inne (wg rodzaju) 371   

 

Zobowiązania krótkoterminowe (struktura walutowa) jednostka waluta 
w tys. zł. 

31.12.2008r. 31.12.2007r. 

a) w walucie polskiej tys.  PLN 37 738 33 413 

b) w walutach obcych  (wg walut i po przeliczeniu na 
zł)     1 470 1 593 

b1. w walucie     352 445 

b1. po przeliczeniu na tys. zł tys.  PLN 1 470 1 593 

b2. w walucie         

b.2 po przeliczeniu na tys. zł tys.  PLN     

b.3 pozostałe waluty w tys. zł tys.  PLN     

Zobowiązania krótkoterminowe, razem tys.  PLN 39 208 35 006 

 
 
 

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 
w tys. zł. 

31.12.2008r. 31.12.2007r. 

a) Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe kosztów (wg tytułów) 0 0 

b) Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe przychodów (wg tytułów) 90 340 

   - Faktury zaliczkowe 90 340 

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe, razem 90 340 
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20. Kredyty i pożyczki krótkoterminowe 
 

Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek wg stanu na 31.12.2008r. 

Nazwa (firma) 
jednostki, ze 
wskazaniem 
formy prawnej 

Siedziba 

Kwota kredytu / pożyczki wg umowy 
Kwota kredytu / pożyczki pozostała do spłaty 

Warunki 
oprocentowania 

Termin 
spłaty Zabezpieczenia Inne 

w tys. zł 
w 

walucie jednostka waluta w tys. zł w walucie jednostka waluta 

Millennium Bank 
SA 

Warszawa 5 000       4 879       WIBOR 1 M + 
marża 

2009 Hipoteka   

Bank Handlowy  
w Warszawie Warszawa 

1 700       1 345       WIBOR 1 M + 
marża 

2009 Hipoteka,cesja   

Bank Handlowy  
w Warszawie Warszawa 

1 551 250 tys. EUR 701 168 tys. EUR WIBOR 1 M + 
marża 

2009 Hipoteka,cesja   

Santander 
Consumer Bank 
SA 

Plac Solny 
16 , 50-062 
Wrocław 53       31       

Wibor 1M + 
marża 2009 

przeniesienie 
prawa własności 
pojazdu 

  

Bank PEKAO SA  
Dobre 
Miasto 250       196 

      Wibor 1M + 
marża 2009 

przewłaszczenie 
środków trwałych   

Bank BPH SA Kraków 160       22       
Wibor 1M plus 
Marża  2009 

przewłaszczenie 
środków trwałych   

Bank BPH SA Kraków 650       441       
Wibor 1M plus 
Marża 2,2 28.02.2009 

Cesja praw z polisy 
ubezp. Weksel in 
blanco , 
przewłaszczenie 
maszyn i urządzeń 

  

BRE Bank SA Olsztyn 2 120       795       
Wibor 1M plus 
marża 1,9 31.08.2010 

hipoteka kaucyjna , 
cesja należności , 
weksel in blanco 

  

BOŚ SA Warszawa 720       114       
3% w stosunku 
rocznym 15.09.2009 

hipoteka , 
przewłaszczenie  
maszyn i urządzeń 

  

Razem   12 204       8 524               
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Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek wg stanu na 31.12.2007r. 

Nazwa (firma) 
jednostki, ze 
wskazaniem 
formy prawnej 

Siedziba 

Kwota kredytu / pożyczki wg umowy 
Kwota kredytu / pożyczki pozostała do spłaty Warunki 

oprocentowania 
Termin 
spłaty Zabezpieczenia Inne 

w tys. zł 
w 

walucie jednostka waluta w tys. zł w walucie jednostka waluta 

PeKaO SA Bydgoszcz 4 257       1 793       WIBOR + 
marża 2008 Hipoteka 

  

Marek Grzona   3 562       1 311       
WIBOR + 

marża 2008 Poręczenie 
  

BRE Bank S.A. Bydgoszcz 1 000       1 427       
WIBOR + 

marża 2008 Hipoteka 
  

BRE Bank S.A. Bydgoszcz 1 427       739       
WIBOR + 

marża 2008 Hipoteka 
  

Bank Handlowy  
w Warszawie Warszawa 

1 551 250 tys. EUR 695 194 tys. EUR WIBOR 1 M + 
marża 

2009 Hipoteka,cesja   

Bank Handlowy  
w Warszawie Warszawa 

1 700       1 551       WIBOR 1 M + 
marża 

2009 Hipoteka,cesja   

Bank BPH SA Kraków 160       585       
Wibor 1M plus 
Marża  2009   

  

Jan Rafalski           89       WIBOR 1 M + 
marża 

2008 
  

  

Volkswagen 
Bank           24       WIBOR 1 M + 

marża 
2008 

  
  

Santander 
Consumer Bank 
SA 

Plac Solny 
16 , 50-062 
Wrocław 53       47       

Wibor 1M + 
marża 2009 

przeniesienie 
prawa własności 
pojazdu 

  

Razem   13 710       8 261               
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21. Krótkoterminowe zobowiązania z tytułu podatków 
 

Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu podatków 
w tys. zł. 

31.12.2008r. 31.12.2007r. 

a) z tytułu podatków     

 - długoterminowe (wg tytułów) 0 0 

 - krótkoterminowe (wg tytułów) 1 190 967 

    - VAT 59   

    -  podatek dochodowy od osób fizycznych 204 160 

    -  podatek od nieruchomości 239 273 

    -   podatek doch. od osób prawnych 484 270 

    -  pozostałe 204 264 

b) z tytułu ubezpieczeń społecznych 1 632 1 811 

c) z tytułu innych swiadczeń 7   

 - krótkoterminowe (wg tytułów) 0 0 

Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu podatków, razem 2 829 2 778 

 
 
22. Krótkoterminowe rezerwy 
 

Zmiana stanu pozostałych rezerw krótkoterminowych (wg tytułów) 

w tys. zł. 

31.12.2008r. 31.12.2007r. 

 a) stan na początek okresu 304 90 

  - na urlopy 304 90 

 b) zwiększenia (z tytułu) 72 214 

  - na urlopy 72 214 

 c) wykorzystanie (z tytułu) 209 0 

  - na urlopy 209   

 d) rozwiązanie (z tytułu) 0 0 

 e) stan na koniec okresu 167 304 

  -  167 304 

 
23. Krótkoterminowe zobowiązania finansowe. 
 

Krótkoterminowe zobowiązania finansowe 
w tys. zł. 

31.12.2008r. 31.12.2007r. 

Krótkoterminowe zobowiązania finansowe, w tym:     

     - kontrakty walutowe 2 275   

Razem krótkoterminowe zobowiązania finansowe 2 275 0 
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24. Dodatkowe dane objaśniające sposób obliczenia zysku (straty) na jedną akcję zwykłą 

oraz rozwodnionego zysku (straty) na jedną akcję zwykłą z uwzględnieniem podziału na 
wszystkie rodzaje akcji zwykłych, które różnią się między sobą prawem udziału w zysku 
netto danego okresu oraz sposobu ustalenia kursów przy przeliczaniu na EURO. 

 

Wartość księgowa na akcję 
w tys. zł. 

31.12.2008r. 31.12.2007r. 

Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy Spółki w tys. zł. 87 944 88 992 

Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy Spółki w tys. EUR 21 078 24 844 

Liczba akcji zwykłych na dzień bilansowy (sztuk) 35 951 282 27 601 282 

Wartość księgowa na jedną akcję zwykłą (w zł/szt.)  2,45 3,22 

Wartość księgowa na jedną akcję zwykłą (w EUR/szt.)  0,59 0,90 

Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy Spółki (tys. zł.) 87 944 88 992 

Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy Spółki (tys. EUR) 21 078 24 844 

Rozwodniona liczba akcji na dzień bilansowy (sztuk) 35 951 282 27 601 282 

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję zwykłą (w zł/szt.)  2,45 3,22 

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję zwykłą (w 
EUR/szt.)  0,59 0,90 

 
 

25. Zobowiązania warunkowe  
 

Zobowiązania warunkowe (z tytułu) 
w tys. zł. 

31.12.2008r. 31.12.2007r. 

a) udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym: 0 0 

b) Zastaw na środkach trwałych, w tym: 1 225 3 197 

      - na rzecz pozostałych jednostek 1 225 3 197 

c) weksle, w tym: 603 3 303 

      - na rzecz pozostałych jednostek 603 3 303 

d) hipoteka na nieruchomości, w tym: 16 275 12 452 

      - na rzecz pozostałych jednostek 16 275 12 452 

e) zastaw na zapasach, w tym: 0 6 798 

      - na rzecz pozostałych jednostek   6 798 

Zobowiązania warunkowe, razem 18 103 25 750 

 
26. Przychody ze sprzedaży produktów 
 

Przychody netto ze sprzedaży  
w tys. zł. 

31.12.2008r. 31.12.2007r. 
Przychody ze sprzedaży, w tym 114 668 79 687 

 - przychody kraj 63 108 36 697 

 - przychody z zagranicy 51 560 42 990 



Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 2008 rok TRION S.A. w Inowrocławiu 
Dane prezentowane są w tys. zł., chyba że wskazano inaczej. 

 

Dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego. 

 
44

 

Przychody netto ze sprzedaży  
w tys. zł. 

31.12.2008r. 31.12.2007r. 
Przychody ze sprzedaży, w tym 114 668 79 687 

 - przychody ze sprzedaży produktów i usług 107 480 77 060 

 - przychody pozostałe 7 188 2 627 
 

Przychody netto ze sprzedaży produktów (struktura 
rzeczowa - rodzaje działlności) 

w tys. zł. 

31.12.2008r. 31.12.2007r. 

 - Sprzedaż stolarki PCV 10 084 17 837 

 - Sprzedaż stolarki aluminiowej 6 972 8 598 

 - Sprzedaż stolarki drewnianej 45 319 9 089 

 - Sprzedaż opakowań drewnianych 8 085 9 078 

 - Usługi transportowe 15 562 23 350 

 - Sprzedaż konstrukcji metalowych 19 540   

 - Sprzedaż pozostała 9 106 11 735 

Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem 114 668 79 687 
 

Przychody netto ze sprzedaży produktów (struktura 
rzeczowa - rodzaje działlności) 

w tys. zł. 

31.12.2008r. 31.12.2007r. 

a) kraj 63 108 50 004 

 - Sprzedaż stolarki PCV 5 768 12 337 

 - Sprzedaż stolarki aluminiowej 6 972 8 598 

 - Sprzedaż stolarki drewnianej 25 029 2 721 

 - Sprzedaż opakowań drewnianych 3 424 9 078 

 - Usługi transportowe 3 995 5 535 

 - Sprzedaż konstrukcji metalowych 8 830   

 - Sprzedaż pozostała 9 090 11 735 
b) eksport 51 560 29 683 

 - Sprzedaż stolarki PCV 4 316 5 500 

 - Sprzedaż stolarki aluminiowej 152   

 - Sprzedaż stolarki drewnianej 20 290 6 368 

 - Sprzedaż opakowań drewnianych 4 509 0 

 - Usługi transportowe 11 567 17 815 

 - Sprzedaż konstrukcji metalowych 10 710 0 

 - Sprzedaż pozostała 16 0 

Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem 114 668 79 687 
 

 
27. Koszt własny sprzedaży 
 

Koszty według rodzaju 
w tys. zł. 

31.12.2008r. 31.12.2007r. 

 a) amortyzacja 2 631 1 674 

 b) zużycie materiałów i energii 60 883 41 928 

 c) usługi obce 24 807 19 849 

 d) podatki i opłaty 1 302 570 
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 e) wynagrodzenia 21 566 9 925 

 f) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 4 100 2 085 

 g) pozostałe koszty rodzajowe (z tytułu) 3 784 2 669 

  - - reprezentacja i reklama 424 342 

  - - podróże służbowe 1 108 1 162 

  - - usługi bankowe 110 167 

  - - ubezpieczenia majątkowe 261   

  - - inne 1 881 998 

Koszty według rodzaju, razem 119 073 78 700 

Wartość sprzedanych towarów i materiałów 6 384 2 359 

Zmiana stanu zapasów, produktów i rozliczeń 
międzyokresowych -7 704 -1 337 

Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 
(wielkość ujemna) -3 723 -1 324 

Koszty sprzedaży (wielkość ujemna) -6 565 -3 702 

Koszty ogólnego zarządu (wielkość ujemna) -10 703 -6 020 

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 96 762 68 676 

 
 
 

28. Pozostałe przychody operacyjne 
 

Pozostałe przychody operacyjne 
w tys. zł. 

31.12.2008r. 31.12.2007r. 

a) Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 81 28 

b) dotacje 27 2 

c) inne przychody, w tym: 10 049 2 707 

    - rozwiązanie odpisów 534 403 

    - wykorzystanie odpisów 540 320 

    - spisanie zobowiązań 472 71 

   - różnice inwentaryzacyjne 583 676 

    - sprzedaż wierzytelności   1 092 

    - zwrot kar, opłat i szkód 90 41 

    - wieczyste użytkowanie 104   

    - aktualizacja wartości majątku 7 540   

    - inne 186 104 

Inne przychody operacyjne, razem 10 157 2 737 

 
 
29. Pozostałe koszty operacyjne 
 

Pozostałe koszty operacyjne 

w tys. zł. 

31.12.2008r. 31.12.2007r. 

a) Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 25   

b) Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 108   

c) Inne koszty operacyjne, w tym 7 946 2 582 
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    - koszty sądowe 167 52 

    - szkody 78 60 

    - kary 33   

    - odpisy aktualizujące 416 574 

    -  aktualizacja wartości pozostałego majątku 280 242 

    - bonusy 2 517 600 

    - niedobory inwentaryzacyjne 631 736 

    - koszty nie wykorzystanych zdolności             
produkcyjnych 1 316   

    - koszty restrukturyzacji spółki 2 301 178 

    - inne 207 140 

Pozostałe koszty operacyjne, razem 8 079 2 582 
 
 

30. Przychody finansowe  
 

Przychody finansowe  
w tys. zł. 

31.12.2008r. 31.12.2007r. 

1. Dywidendy i udziały w zyskach     

2. Odsetki, w tym 125 338 

     - pozostałe odsetki 125 338 

3. Zysk ze zbycia inwestycji     

4. Aktualizacji wartości inwestycji     

5. Inne, w tym 1 103 11 

    - różnice kursowe 1 103 11 

Przychody finansowe, razem 1 228 349 
 
 
 

31. Koszty finansowe  
 

Koszty finansowe 
w tys. zł. 

31.12.2008r. 31.12.2007r. 

1. Odsetki, w tym 1 146 1 293 

    - od kredytów i pożyczek 894 1 293 

    - pozostałe 252   

2. Strata ze zbycia inwestycji     

3. Aktualizacja wartości inwestycji     

4. Inne, w tym 628 856 

   - prowizje od kredytów 5   

   - opłaty factoringu 363 102 

    - ujemne różnice kursowe 215 667 

   - pozostałe 45 87 

Koszty finansowe, razem 1 774 2 149 
 
 

32. Podatek dochodowy – część bieżąca 
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Podatek dochodowy bieżący 
w tys. zł. 

31.12.2008r. 31.12.2007r. 

1. Zysk (strata) brutto 1 648 -356 

2. Różnice pomiędzy zyskiem (stratą) brutto a podstawą 
opodatkowania podatkiem dochodowym (wg tytułów) 1 501 -572 

   a) wyłączenia z przychodów do podatkowania: 525 681 

       - naliczone odsetki dla kontrahentów 23 57 

       - zarachowany przychód dot. roku następnego 109 113 

       - odpisy prawa wieczystego gruntów 104   

       - naliczone koszty sądowe   20 

       - naliczone róznice kursowe 225 270 

       - inne 64 221 

   b) zwiększenie przychodów podatkowych: 94 37 

       - róznice kurs. naliczone   37 

       - odsetki 94   

   c) koszty nie stanowiące kosztu uzyskania przychodu, w tym: 3 804 1 600 

       - odpisy aktualizacyjne 89   

       - wyłączenie kosztów podatkowych lat poprzednich 450   

       - naliczone odsetki  303 194 

       - róznice kursowe naliczone 119 24 

       - pfron 99 97 

       -  amortyzacja bilansowa 690 475 

       - nie zapł. ZUS , wynagrodzenia 1 750 704 

      - odsetki od pożyczki   3 

       - inne 304 103 

  d) zwiększenie kosztów podatkowych z tytułu: 1 872 1 528 

       - amortyzacja podatkowa 856 750 

       - zapłacone wynagrodzenia i ZUS 714 736 

       - inne 302 42 

 3. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym 3 149 -928 

4. Podatek dochodowy według stawki 19 % 598 -176 

5.  Zwiększenia, zaniechania, zwolnienia, odliczenia i obniżki 
podatku     

 6. Podatek dochodowy bieżący ujęty (wykazany) w deklaracji 
podatkowej okresu, w tym: 598 -176 

   a) wykazany w rachunku zysków i strat 598 -176 

 
 

33. Podatek dochodowy – część odroczona 
 
Podatek dochodowy odroczony wykazany w rachunku zysków i w tys. zł. 
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strat: 
31.12.2008r. 31.12.2007r. 

 - zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu powstania i odwrócenia się 
różnic przejściowych 267   

 - zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu zmiany stawek podatkowych     

 - zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu z poprzednio nieujętej straty 
podatkowej, ulgi podatkowej lub różnicy przejściowej poprzedniego 
okresu 234   

 - zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu odpisania aktywów z tytułu 
odroczonego podatku dochodowego lub braku możliwości 
wykorzystania rezerwy na odroczony podatek dochodowy -824 -1 355 

 - inne składniki podatku odroczonego (wg tytułów)     

    -      

    -      

Podatek dochodowy odroczony, razem -323 -1 355 

 
 
34. Zysk na jedną akcję 
 

Wyszczególnienie 
W okresie od 01 stycznia danego roku 

do: 

31.12.2008r. 31.12.2007r. 

Zysk (strata) netto przypadający na akcjonariuszy Spółki w tys. zł. 4 262 1 175 

Zysk (strata) netto przypadający na akcjonariuszy Spółki w tys. EUR 1 207 311 

Średnia ważona liczba akcji zwykłych (sztuk) 34 970 271 19 231 211 

Podstawowy zysk (strata) na akcję zwykłą (w zł/szt.)  0,12 0,06 

Podstawowy zysk (strata) na akcję zwykłą (w EUR/szt.)  0,03 0,02 

Zysk zastosowany przy ustaleniu rozwodnionego zysku na akcję w 
tys. zł. 4 262 1 175 

Zysk zastosowany przy ustaleniu rozwodnionego zysku na akcję w 
tys. EUR 1 207 311 

Rozwodniona liczba akcji zwykłych (sztuk) 34 970 271 19 231 211 

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję  (zł./szt.) 0,12 0,06 

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję  (EUR/szt.) 0,03 0,02 
 
 
 

35. Segmenty działalności 
 

Segmentacja branżowa (podstawowa) do  sprawozdania finansowego na dzień 31.12.2008r. 

Pozycja sprawozdania 
Stolarka 

PVC 
Stolarka 

ALU 
Stolarka 

DREWNO 
Opako-
wania 

Trans-
port 

Konstrukc
je 

metalowe 
Pozostałe  RAZEM 

Przychody segmentu na 
zewnątrz 10 084 6 820 45 319 8 085 15 562 19 540 9 258 114 668 

Przychody segmentu 
wewnątrz 7 900 2 502 2 815 0 2 817 65 641 16 740 
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Razem przychody 17 984 9 322 48 134 8 085 18 379 19 605 9 899 131 408 

Wynik segmentu 476 323 1 829 457 -1 194 622 203 2 716 

Amortyzacja wg segmentu 394 209 1 367 88 122 312 140 2 632 
Nakłady inwestycyjne 
segmentu 2 404 1 674 3 130 30 0 3 357 30 10 625 

Aktywa segmentu 3 939 3 870 10 426 1 242 2 823 9 087 98 811 130 198 

Pasywa segmentu 3 939 3 870 10 426 1 242 2 823 9 087 98 811 130 198 

 

Segmentacja geograficzna (uzupełniająca) do  sprawozdania finansowego na dzień 31.12.2008r. 

Pozycja sprawozdania Polska  Niemcy Francja Belgia  Inne RAZEM 

Przychody segmentu na zewnątrz 63 109 29 214 546 221 21 578 114 668 

Aktywa segmentu 77 878 40 271 3 2 12 044 130 198 

Nakłady inwestycyjne segmentu 10 625 0 0 0 0 10 625 

 
 
 
 

36. Obroty z podmiotami powiązanymi 
 

Spółki zależne 

Przychody od jednostek 
powiązanych z tytułu: Razem 

przychody 
Razem koszty 

produktów odsetek 

Humdrex Sp. z o.o. 890 236 1 126 1 812 

Intur Sp. z o.o. 6 073 121 6 194 1 742 

Intur KFS Sp. z o.o. 1 783 121 1 904 66 

ORION+ Sp. z o.o. 642 168 810 59 

Synergis Sp. z o.o. 1 115 135 1 250 1 229 

Razem 10 503 781 11 284 4 908 

 
37. Rozrachunki z podmiotami powiązanymi 
 

GK TRION 

Należności od jednostek 
powi ązanych z tytułu: Razem 

należności 

Zobowi ązania w 
jednostkach 

powi ązanych z 
tytułu: 

Razem 
zobowi ązania 

dostaw  inne po życzek dostaw inne 

TRION   
S.A. 

2 453 88 9 490 12 031 787 234 1 021 

HUMDREX 720 0 0 720 285 2 000 2 285 

INTUR 145 234 0 379 254 2 011 2 265 

INTUR KFS 636 11 0 648 1 822 2 038 3 859 

ORION+ 0 0 0 0 609 2 088 2 697 

SYNERGIS 198 38 0 236 395 1 490 1 885 

Razem 4 152 371 9 490 14 013 4 152 9 861 14 013 
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