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1. Podstawowe informacje o Grupie Kapitałowej Tras Intur SA.  

Spółka TRION S.A. (wcześniej TRAS-INTUR S.A.) została powołana aktem notarialnym nr 
Rep.4169/97 z dnia 28 kwietnia 1997 roku w Kancelarii Notarialnej Marii Kwiecińskiej - 
Stybel w Krakowie i wpisana do rejestru pod numerem H/B 7223 w Sądzie Rejestrowym dla 
Krakowa Śródmieścia Wydział VI Gospodarczy.  

Następnie po zmianie siedziby Spółki w 1998 roku na miasto Tychy, Sądem Rejestrowym 
został Sąd Rejonowy w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy-Rejestrowy, z  numerem w 
rejestrze H/B 15033. 
Dnia 03.07.2001 Spółka została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 24482 w 
Sądzie Rejonowym w Katowicach Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.  

Wobec zmiany siedziby Spółki ze Skawiny na Inowrocław, w dniu 17 sierpnia 2005 r. Spółka 
została wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w 
Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. 
Aktualnie, siedzibą Spółki jest miasto Inowrocław, ul. Marcinkowskiego 154 . Czas trwania 
spółki jest nieograniczony. 
 
W skład Grupy Kapitałowej na dzień 30.06.2008 r. wchodzą następujące podmioty: 
 
1)  Spółka SYNERGIS Sp. z o.o. z siedzibą w Dobrym Mieście ul. Spichrzowa 11. Firma 
prowadzi podstawową działalność w zakresie produkcji ślusarki aluminiowej. Jej kapitał 
zakładowy wynosi 300 tys. zł. Emitent posiada 100% głosów na zgromadzeniu wspólników 
oraz taki sam udział w kapitale zakładowym.  
 
2) Spółka ORION + Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. HoŜa 86. Firma prowadzi 
podstawową działalność w zakresie produkcji konstrukcji stalowych. Jej kapitał zakładowy 
wynosi 50 tys. zł. Emitent posiada 100% głosów na zgromadzeniu wspólników oraz taki sam 
udział w kapitale zakładowym. 
 
3) Spółka INTUR Sp. z o.o. z siedzibą w Inowrocławiu ul. Marcinkowskiego  154. Firma 
prowadzi podstawową działalność w zakresie produkcji stolarki otworowej z PVC. Jej kapitał 
zakładowy wynosi 1 000 tys. zł. Emitent posiada 100% głosów na zgromadzeniu wspólników 
oraz taki sam udział w kapitale zakładowym.  
 
4) Spółka INTUR KFS Sp. z o.o. z siedzibą w Inowrocławiu ul. Marcinkowskiego 154 . 
Firma prowadzi podstawową działalność w zakresie usług transportowo-spedycyjnych oraz 
produkcji palet EUR. Jej kapitał zakładowy wynosi 1 000 tys. zł. Emitent posiada 100% 
głosów na zgromadzeniu wspólników oraz taki sam udział w kapitale zakładowym. 
 
5) Spółka HUMDREX Sp. z o.o. z siedzibą w Mszanowie ul. Podleśna 7 . Firma prowadzi 
podstawową działalność w zakresie produkcji stolarki drewnianej. Jej kapitał zakładowy 
wynosi 14 746 tys. zł. Emitent posiada 100% głosów na zgromadzeniu wspólników oraz taki 
sam udział w kapitale zakładowym.  
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe jednostki dominującej TRION S.A. zawiera 
sprawozdania jednostki dominującej i jednostek zaleŜnych sporządzanych na określony dzień 
bilansowy kaŜdego roku. Wyniki finansowe jednostek nabytych lub sprzedanych w ciągu 
roku są ujmowane w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym od/do momentu 
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odpowiednio ich nabycia lub zbycia. Wszelkie transakcje salda, przychody i koszty pomiędzy 
podmiotami powiązanymi objętymi konsolidacją podlegają wyłączeniom konsolidacyjnym.  
Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało przy załoŜeniu kontynuowania działalności 
gospodarczej przez Grupę kapitałową TRION S.A. w Inowrocławiu w dającej się przewidzieć 
przyszłości. Według Zarządu Spółki nie istnieją okoliczności wskazujące na zagroŜenie 
kontynuowania działalności. Grupa sporządza rachunek zysków i strat w wersji kalkulacyjnej, 
natomiast rachunek przepływów sporządzany jest metodą pośrednią.  
 

2. Omówienie podstawowych wielkości ekonomiczno-finansowych, ujawnionych w 
rocznym sprawozdaniu finansowym  
 

2.1. Podstawowe wielkości składników bilansu oraz rachunku wyników Grupy 
przedstawiono poniŜej. 

 
  dane w tys. zł.  

Skonsolidowany bilans 30.06. 2008 31.12.2007 30.06. 2007 

AKTYWA      

I. Aktywa trwałe (długoterminowe)  79 583 76 569 26 359 

    1.Wartość firmy 23 864 23 864 3 435 

    2.Inne wartości niematerialne i prawne 2 270 107 137 

    3.Rzeczowe aktywa trwałe 50 317 49 506 21 453 

    4.Nieruchomosci inwestycyjne       

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

    6.Aktywa finansowe dostępne do sprzedaŜy       

    7.Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2 702 2 727 1 042 

    8.Pozostałe aktywa trwałe 430 365 292 

II. Aktywa obrotowe (krótkoterminowe) 50 652 55 974 23 002 

    1.Zapasy 18 442 19 024 7 033 

    2.Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu       

    3.Nalezności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe 
naleŜności 

28 351 27 139 14 796 

    4.Środki pienięŜne i ich ekwiwalenty 2 716 8 745 422 

    5.Pozostałe aktywa obrotowe 1 143 1 066 751 

AKTYWA RAZEM 130 235 132 543 49 361 

PASYWA       

I. Kapitał własny przypisany do podmiotu 
dominuj ącego  90 250 92 162 27 336 

   1. Kapitał podstawowy 71 903 55 203 41 635 

   2. Niepodzielony wynik finansowy -476 1 175 1 074 

   3. Kapitał zapasowy i rezerwowy 27 283 58 644 7 629 

   4. Zyski zatrzymane/ (straty) niepokryte -8 460 -22 860 -23 002 

II. Kapitał akcjonariuszy mniejszo ściowych       

    Kapitał własny razem 90 250 92 162 27 336 

III. Ujemna warto ść firmy 2 367 2 367   

IV. Zobowi ązania długoterminowe  3 062 3 008 962 
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   1. Kredyty i poŜyczki długoterminowe 1 005 290 914 

   2. Rezerwy 140 75 48 

   3. Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego 111 111   

   4. Pozostałe długoterminowe zobowiązania finansowe       

   5. Długoterminowe zobowiązania i rozliczenia 
międzyokresowe 1 806 2 532   

V. Zobowi ązania krótkoterminowe 34 556 35 006 21 063 

    1.Zobowiązania  krótkoterminowe i rozliczenia 
międzyokresowe 22 048 23 663 14 547 

    2. Kredyty i poŜyczki krótkoterminowe 9 555 8 261 4 479 

    3. Krótkoterminowe zobowiązania z tytułu podatków 2 857 2 778  2 037 

    4. Krótkoterminowe rezerwy 96 304   

    5. Krótkoterminowa część kredytów i poŜyczek 
długoterminowych    

    6. Krótkoterminowe zobowiązania finansowe    

PASYWA RAZEM 130 235 132 543 49 361 

 
W okresie sprawozdawczym kontynuowano proces restrukturyzacji Grupy zapoczątkowany w 
2007 roku. Wyraźny przyrost majątku w stosunku do stanu na 30 czerwca 2007r. jest efektem 
dokonanej restrukturyzacji oraz dokonanych w 2007 roku emisji przeznaczonych na objęcie 
udziałów w przejmowanych spółkach mających zdynamizować rozwój Grupy.  
 
 

  dane w tys. zł.  

Skonsolidowany rachunek zysków 
i strat 

okres od 
01.01.2008 do 

30.06.2008 

okres od 
01.01.2007 do 

31.12.2007 

okres od 
01.01.2007 do 

30.06.2007 

Działalno ść kontynuowana      

I. Przychody ze sprzeda Ŝy  53 441 79 687 32 155 

    1. Przychody ze sprzedaŜy produktów 51 769 77 060 31 457 

    2. Przychody ze sprzedaŜy towarów i materiałów 1 672 2  627 698 

II. Koszt własny sprzeda Ŝy  44 353 68 678 27 931 

    1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 41 842 66 317 27 548 

    2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 2 511 2 359 383 

III. Zysk (strata) brutto ze sprzeda Ŝy (I-II) 9 088 11 011 4 224 

IV. Pozostałe przychody operacyjne 1 550 2 737 751 

    1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 57 28 13 

    2. Dotacje   2   

    2. Inne przychody operacyjne 1 493 2 707 738 
V. Koszty sprzedaŜy 2 903 3 702 1 347 

VI. Koszty ogólnego zarządu 5 915 6 020 1 848 

VII. Pozostałe koszty operacyjne 1 706 2 582 349 

    1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 30    

    2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych      

    3. Inne koszty operacyjne 1 676 2 582 349 
VIII. Zysk (strata) na działalno ści operacyjnej (III+IV-V-
VI-VII) 114 1 444 1 431 

IX. Przychody finansowe 459 349 239 

    1. Dywidendy i udziały w zyskach      

    2. Odsetki 358 338 228 
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    3. Zysk ze zbycia inwestycji      

    4. Inne 101 11 11 

X. Koszty finansowe 815 2 149 670 

    1. Odsetki 594 1 293 569 

    2. Strata ze zbycia inwestycji      

    3. Inne 221 856 101 

XI. Zysk (strata) brutto (XII+/-XIII) -242 -356 1 000 

XII. Podatek dochodowy 234 -1 531 -74 

    a) część bieŜąca 234 -176 5 

    b) część odroczona   -1 355 -79 

XIII. Zysk (strata) z działalno ści kontynuowanej -476 1 175 1 074 

Działalno ść zaniechana    

XIV. Strata z działalności zaniechanej     

XV. Zysk (strata) netto -476 1 175 1 074  

Zysk (strata) na jedną akcję z działalności kontynuowanej  -0,01 0,06 0,06 

 

Rachunek zysków i strat wskazuje na osiągnięcie w okresie obrotowym ujemnego wyniku 
finansowego w wysokości 476 tys. zł. Na ten stan rzeczy wpływ miały głównie wyniki 
osiągnięte w I kwartale br. i spowodowane były dodatkowymi kosztami związanymi z 
restrukturyzacją Grupy polegającej przede wszystkim na przenoszeniu działalności 
operacyjnej do spółek produktowych. W II kwartale osiągnięte wyniki osiągnęły zakładane 
poziomy, chociaŜ w rachunku narastającym nadal odnotowano straty.  
 

2.2. Podstawowe wskaźniki finansowe w działalności gospodarczej 
 
 

Wskaźniki Formuła 30.06.2008 31.12.2007 30.06.2007 

Wskaźniki rentowno ści 

Wynik finansowy netto*100 Rentowność majątku (ROA) 
aktywa ogółem 

-0,37% 0,86% 
 

2,00% 
Wynik finansowy netto*100 Rentowność kapitału własnego 

(ROE) kapitały własne 
-0,53% 1,22% 

3,34% 

Wynik finansowy netto*100 Rentowność sprzedaŜy netto 
przychody ogółem 

-0,89% 1,47% 
3,40% 

Wynik na dział.oper.+amort.*100 Rentowność EBITDA 
przychody ogółem 

2,90% 4,33% 
4,45% 

 

W I półroczu 2008r. zaobserwowano pogorszenie wskaźników rentowności odnoszących 
się do osiągniętego obrotu. Pogorszenie się wskaźników rentowności w stosunku do 
wskaźników odnotowanych zarówno w całym 2007 roku jak i w I półroczu tego roku 
spowodowane było głównie osiągnięciem w tym okrsie straty netto. 
Przyczyny poniesionych strat opisano powyŜej. 
 

Wskaźniki Formuła 30.06.2008 31.12.2007 30.06.2007 

Wskaźniki płynno ści finansowej 

Wskaźniki płynności bieŜącej (I) aktyw.obr.-nal.powyŜ.12 m-cy 1,60  0,82  1,30 
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zob.krótk.-zob.powyŜ.12 m-cy 
aktyw.obr.-zapasy-kr.rmk-nal.powyŜ.12 

m-cy Wskaźniki płynności szybkiej (II) 

zob.krótk.-zob.powyŜ.12 m-cy 
0,41  0,28  0,96 

inwestycje krótkoterminowe Wskaźniki płynności 
natychmiastowej (III) zob.krótk.-zob.powyŜ.12 m-cy 

0,16  0,25  0,06 

 

Wysokość wskaźników płynności znajduje się na nadal na niewystarczającym poziomie, 
chociaŜ w I półroczu 2008 roku odnotowano po raz kolejny pozytywną dynamikę. Jest to 
wynik prowadzonego procesu restrukturyzacji Grupy.  
 

2.3. Opis istotnych pozycji pozabilansowych w ujęciu podmiotowym, przedmiotowym i 
wartościowym znajduje się w notach do skonsolidowanego sprawozdania 
finansowego Grupy Kapitałowej za I półrocze 2008 r. 

Zobowiązania warunkowe  

w tys. zł. 

Zobowiązania warunkowe (z tytułu) 30.06.2008r. 31.12.2007r. 30.06.2007r. 

a) udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym: 3 015 0 0 

      - na rzecz jednostek zaleŜnych 3 015     

b) Zastaw na środkach trwałych, w tym: 5 558 4 795 7 740 

      - na rzecz pozostałych jednostek 5 558 4 795 7 740 

c) weksle, w tym: 4 019 3 303 1 300 

      - na rzecz jednostek zaleŜnych 189     

      - na rzecz pozostałych jednostek 3 830 3 303 1 300 

d) hipoteka na nieruchomości, w tym: 17 152 12 452 5 642 

      - na rzecz pozostałych jednostek 17 152 12 452 5 642 

e) zastaw na zapasach, w tym: 3 443 5 200 0 

      - na rzecz pozostałych jednostek 3 443 5 200   

Zobowiązania warunkowe, razem 33 187 25 750 14 682 

 

 

3. Opis istotnych czynników ryzyka i zagroŜeń, z określeniem, w jakim stopniu 

emitent jest na nie naraŜony. 

A. CZYNNIKI RYZYKA ZWIAZANE Z DZIAŁALNO ŚCIĄ SPÓŁKI 

• SEZONOWOŚĆ SPRZEDAśY 

SprzedaŜ Spółki podlegała dotychczas sezonowym wahaniom, typowym dla branŜy 
budowlanej. Pierwsze półrocze przynosiło mniejsze przychody. Zwiększona sprzedaŜ miała 
miejsce w trzecim i czwartym kwartale roku. Istniejąca w danej branŜy sezonowość sprzedaŜy 
była zawsze czynnikiem zwiększającym ryzyko utraty płynności finansowej oraz 
powodowała zwiększenie niepewności, co do realnych prognoz finansowych na dany rok. 
Dotychczas obserwowana zwiększona liczbą zakupów produktów stolarki budowlanej w 
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ostatnim miesiącu roku, w duŜym stopniu wynikała z moŜliwości skorzystania z odliczeń 
podatkowych poniesionych kosztów na cele remontowo budowlane, co niejednokrotnie było 
odkładane na ostatnie dni roku. W wyniku zmian prawno-podatkowych, moŜna się 
spodziewać zakupów czynionych w zaleŜności od pojawiających się potrzeb remontowo 
budowlanych, niezaleŜnie od pory roku. 

• KONKURENCJA 

Obecnie w Polsce występuje duŜa, choć mocno rozproszona konkurencja na rynku stolarki 
budowlanej. Do głównych konkurentów Spółki na rynku zalicza się następujące podmioty: 
DRUTEX S.A. Bytów (Producent okien , drzwi, fasad z PVC, aluminium i drewna), P.P.U.H. 
ALWA sp. z o.o. Joint Ventures, Sławno (Produkcja i montaŜ stolarki z PCV i drewna, usługi 
transportowe.), POL-SKONE Sp. z o.o. Lublin (Produkcja drzwi i okien drewnianych), 
Sokółka Okna i Drzwi S.A. Sokółka. Liczne jest grono mniejszych producentów, w tym 
trudna do określenia liczba drobnych warsztatów stolarskich, specjalizujących się 
w wykonywaniu stolarki drewnianej działających na pograniczu szarej strefy. Najdrobniejsi 
producenci są stopniowo wypierani z rynku przez większe podmioty, gdyŜ produkcja w 
warsztatach rzemieślniczych charakteryzuje się z reguły niŜszą wydajnością i trudnościami z 
zachowaniem odpowiednich standardów jakościowych. Wpływ na ograniczenie produkcji 
w szarej strefie wywierają regulacje prawne uprawniające do ulg, odliczeń lub refundacji 
zapłaconego podatku, z których moŜna skorzystać po przedstawieniu właściwych faktur. 
Producenci działający w szarej strefie, z uwagi na nie zarejestrowaną działalność, są 
pozbawieni prawa wystawiania przedmiotowych rachunków. 

• RYZYKO WALUTOWE 

Spółka prowadzi sprzedaŜ eksportową rozliczaną w walucie euro. W wyniku wahań kursu 
złotego na rynku walutowym zyski Spółki podlegają korekcie kursowej w części przychodów 
z eksportu. Poprawiający się stan polskiej gospodarki oraz koniunktura gospodarcza mogą 
prowadzić do okresowego umacniania się złotego, co ma bezpośrednie przełoŜenie na 
zmniejszanie się zysków TRION S.A. Aby zapobiec scenariuszom ponoszenia strat 
spowodowanych krótkookresowymi wahaniami kursów walut Spółka podejmie współpracę 
z wyspecjalizowaną instytucją na rynku kapitałowym w celu uruchomienia instrumentów 
zabezpieczających ryzyko walutowe, głównie poprzez transakcje forward, co moŜe ją 
uniezaleŜnić do pewnego stopnia od wahań kursów walutowych. 
B. CZYNNIKI RYZYKA ZWIAZANE Z OTOCZENIEM, W JAKIM SPÓŁKA 

PROWADZI DZIAŁALNOŚĆ 
• STAN SEKTORA BUDOWLANO - MONTAśOWEGO 

Koniunktura na rynku budowlano-montaŜowym kształtuje się wprost proporcjonalnie do 
wzrostu gospodarczego w Polsce. Na koniunkturę na rynku budowlano – montaŜowym mają 
przede wszystkim wpływ takie czynniki jak cena pieniądza wyraŜona wielkością stopy 
procentowej, dostępność ludności do linii kredytowych oferowanych przez sektor bankowy 
oraz sprzyjające korzystne rozwiązania prawne, umoŜliwiające podejmowanie kolejnych 
inwestycji. O ile w obszarze kosztów oraz dostępności kredytów moŜna dostrzec znaczącą 
poprawę w poprzednich dwóch latach, o tyle moŜliwość podejmowania inwestycji 
budowlanych wciąŜ napotyka na ograniczenia ze strony formalno-prawnej. Spółka dostrzega 
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potencjalne zagroŜenie ze strony długotrwałych procedur administracyjno – budowlanych, od 
których uzaleŜnione jest rozpoczęcie nowych budów. Spółka zwraca uwagę, Ŝe tylko 
niewielka część obszarów kraju posiada plany zagospodarowania przestrzennego, których 
istnienie jest istotnym czynnikiem umoŜliwiającym rozpoczęcie realizacji inwestycji. 

• ŚCIĄGALNOŚĆ NALEśNOŚCI 

Charakterystyczny dla sektora budowlanego w Polsce jest fakt, Ŝe podmioty na nim działające 
spotykają się z dłuŜszym niŜ średnio okresem oczekiwania na spływ naleŜności. Czynnik ten 
ma charakter zewnętrzny i jest zaleŜny od stanu gospodarki. Jest to element często 
determinujący działalność firm, co zwłaszcza dotyczy małych firm produkcyjno-usługowych 
i w najgorszym przypadku prowadzi do bankructwa. Dla Spółki ryzyko opóźnionej 
ściągalności naleŜności jest nieco obniŜone z uwagi na fakt, Ŝe wśród klientów Spółki pewien 
udział posiadają klienci indywidualni, dla których nie stosuje się odroczonych terminów 
płatności. 

• SYSTEM PRAWNO-PODATKOWY 

W Polsce następują częste zmiany przepisów prawa regulujących opodatkowanie działalności 
gospodarczej. Istnieje ryzyko zmiany obecnych przepisów podatkowych w taki sposób, Ŝe 
nowe regulacje mogą się okazać mniej korzystne dla Spółki lub jego klientów, co w 
konsekwencji moŜe przełoŜyć się w sposób bezpośredni lub pośredni na pogorszenie 
warunków funkcjonowania Spółki i Grupy Kapitałowej.  

STAN GOSPODARKI POLSKIEJ  

Na kondycję całego sektora, a zatem równieŜ na sytuację Spółki wpływać będzie ogólny stan 
polskiej gospodarki. W finansowaniu budownictwa niezmiernie istotne są warunki kredytowe. 
Wysokość oprocentowania kredytów dla budownictwa zaleŜy od polityki państwa 
(preferencyjne kredyty), ale równieŜ od poziomu stóp procentowych. 
Nie moŜna równieŜ wykluczyć ryzyka spowolnienia wzrostu gospodarczego oraz pogorszenia 
się stanu dobrej koniunktury w gospodarce polskiej. Wystąpienie takich zmian miałoby 
negatywny wpływ na tempa wzrostu produkcji budowlanej, która po wielu latach zapaści 
powoli się odradza. Osłabienie tempa wzrostu gospodarczego mogłoby równieŜ zmniejszyć 
popyt na produkty i usługi oferowane przez Spółkę, a przez to osiągany przez niego wyniki na 
sprzedaŜy. 
 

4. Informacje o podstawowych produktach, towarach lub usługach wraz z ich 
określeniem wartościowym i ilościowym oraz udziałem poszczególnych 
produktów, towarów i usług (jeŜeli są istotne) albo ich grup w sprzedaŜy emitenta 
ogółem, a takŜe zmianach w tym zakresie w danym roku obrotowym; 

Grupa produkuje następujące rodzaje stolarki otworowej: 
• Stolarka PCV 

Stolarka okienna PCV jest sprzedawana w kraju i na eksport. Jest wytwarzana w oparciu 
głównie o profile TROCAL.( głównie dla odbiorców z Niemiec) oraz na profilu Aluplast 
(dla odbiorców krajowych) Spółka od wielu lat eksportuje swoje produkty, głównie na 
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rynek niemiecki, na którym cieszy się bardzo dobrą opinią. Prawie 40% sprzedaŜy jest 
generowane z eksportu. 

• Stolarka drewniana  
Okna produkowane są z drewna sosnowego oraz odmian szlachetnych: mahoniu i dębu. 
Drewno jest klejone trójwarstwowo, aby wyeliminować efekty odkształcania się wyrobów. 
Okna te sprzedawane są praktycznie na terenie całego kraju,. Coraz więcej produktów tego 
typu trafia na eksport, głównie do Niemiec. 

• Stolarka aluminiowa 
Produkcja okien aluminiowych stanowi jedną z najbardziej dynamicznie rozwijających się 

części działalności Spółki. Aktualnie realizowana jest znaczna ilość zleceń na dostawy 
stolarki aluminiowej. 

• TRANSPORT I SPEDYCJA MIĘDZYNARODOWA 

Transport i spedycja międzynarodowa są realizowane za pomocą własnego oraz 
wynajmowanego sprzętu transportowego. Dzięki zdobytemu doświadczeniu firma moŜe 
zaoferować organizację transportu samochodowego na terenie całej Polski i Europy. Firma 
świadczy usługi w oparciu o flotę samochodową składającą się z ponad 70 ciągników 
siodłowych z uniwersalnymi naczepami oraz jednostek samochodowych mniejszej wielkości. 
Firma oferuje współpracę przewoźnikom, spedytorom, eksporterom i importerom towarów. 

 

 
Segmentacja branŜowa (podstawowa) do  sprawozdania finansowego 30.06.2008 

 

Pozycja sprawozdania 
Stolarka 

PVC 
Stolarka 

ALU 
Stolarka 

DREWNO 
Opakowa-

nia 
Trans-
port 

Konstrukcje 
metalowe Pozostałe  RAZEM 

Przychody segmentu na 
zewnątrz 6 605 2 804 21 998 4 655 9 869 6 497 1 013 53 441 

Przychody segmentu wewnątrz               0 

Razem przychody 6 605 2 804 21 998 4 655 9 869 6 497 1 013 53 441 

Wynik segmentu -92 31 300 75 412 28 -1 230 -476 

Amortyzacja wg segmentu 238 119 664 60 77 141 135 1 434 

Nakłady inwestycyjne segmentu   295 1 500 14   1 226   3 035 

Aktywa segmentu 13 036 9 263 43 032 4 742 4 179 17 052 38 931 130 235 

Pasywa segmentu 13 036 9 263 43 032 4 742 4 179 17 052 38 931 130 235 

 

Najwięcej przychodów w I półroczu 2008r. wygenerowała branŜa stolarki drewnianej (41% 
przychodów osiągniętych przez grupę). Prawie 1/5 przychodów osiągnięto na działalności 
transportowej. Pozostałe segmenty działalności mają udział od 5 do 12 %. 

 

5. Informacje o rynkach zbytu, z uwzględnieniem podziału na rynki krajowe i 
zagraniczne, oraz informacje o źródłach zaopatrzenia w materiały do produkcji, 
w towary i usługi, z określeniem uzaleŜnienia od jednego lub więcej odbiorców i 
dostawców, a w przypadku gdy udział jednego odbiorcy lub dostawcy osiąga co 
najmniej 10 % przychodów ze sprzedaŜy ogółem - nazwy (firmy) dostawcy lub 
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odbiorcy, jego udział w sprzedaŜy lub zaopatrzeniu oraz jego formalne 
powiązania z emitentem 

 

Segmentacja geograficzna (uzupełniająca) do  sprawozdania finansowego 30.06.2008 

Pozycja sprawozdania Polska Niemcy Francja Belgia Inne RAZEM 

Przychody segmentu na zewnątrz 32 409 15 370 331 221 5 110 53 441 

Aktywa segmentu 86 561 43 668 3 2 1 130 235 

Nakłady inwestycyjne segmentu 3 035         3 035 

Rynkiem, który generuje najwięcej przychodów jest rynek krajowy ( 60% przychodów), a z 
zagranicznych rynek niemiecki (29%).  

Grupa nie jest uzaleŜniona od Ŝadnego dostawcy ani odbiorcy, Ŝaden z nich nie przekracza 
10% przychodów Grupy.  

 
6. Informacje o zawartych umowach znaczących dla działalności emitenta, w tym 

znanych emitentowi umowach zawartych pomiędzy akcjonariuszami 
(wspólnikami), umowach ubezpieczenia, współpracy lub kooperacji; 

 
Znaczące umowy zawarte przez Emitenta i jego Grupę Kapitałową w I półroczu 2008 r.: 

6.1.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. Humdrex Sp. z o.o. podwyŜszyć 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 kaŜdy 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 niepienięŜnym, w postaci przedsiębiorstwa pod nazwą "Zakład Produkcji 
Stolarki Drewnianej", połoŜony 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 cięŜarów) według stanu opisanego za bilansem 
sporządzonym na dzień 31 marca 2008 r..  

Wartość księgowa netto wkładu niepienięŜnego, zgodnie z bilansem sporządzonym na 
dzień 31 marca 2008 r., wynosi kwotę 6.446.000 zł.  

2. SYNERGIS Sp. z o.o. podwyŜszyć 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 kaŜdy 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 niepienięŜnym, w postaci przedsiębiorstwa pod nazwą "Zakład Produkcji 
Stolarki Aluminiowej", połoŜony 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 
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aktywów i pasywów (mienia, długów i cięŜarów) według stanu opisanego za bilansem 
sporządzonym na dzień 31 marca 2008 r..  

Wartość księgowa netto wkładu niepienięŜnego, zgodnie z bilansem sporządzonym na 
dzień 31 marca 2008 r., wynosi kwotę 1 200 000 zł. 

6.2.W dniu 15 kwietnia 2008 roku zawarto umowę kredytową nr 0108137839 o kredyt 
w rachunku bieŜącym z Bankiem Millenium Spółka Akcyjna z siedziba w Warszawie 
przy ulicy Stanisława śaryna 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. udzielił TRION S.A. kredytu 
w rachunku bieŜącym w wysokości 5 000 000 zł. Środki finansowe pochodzące 
z kredytu zostaną przeznaczone i wykorzystane na finansowanie bieŜącej 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 moŜe być ponownie wykorzystana przez 
TRION S.A..  

6.3.Zarząd TRION S.A.  w dniu 6 czerwca 2008 roku podpisał list intencyjny dotyczący 
transakcji przejęcia 100 % akcji Spółki kontrolującej dwa podmioty działające 
w branŜy stolarki otworowej z PVC, drewna i aluminium istniejące na terenie 
Republiki Czeskiej. Intencją stron jest podpisanie umowy inwestycyjnej, której celem 
będzie stworzenie duŜego podmiotu, który wykorzystując efekt skali będzie w stanie 
realizować projekty o wysokim poziomie złoŜoności i zaangaŜowania kapitałowego, 
co pozwoli z kolei na wzrost rentowności. Bardzo wysoka liczba projektów 
budowlanych zaplanowanych w regionie Europy środkowej i wschodniej 
w najbliŜszych latach będzie korzystna dla podmiotów zdolnych do realizacji duŜych 
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 dąŜenie do finalizacji czynności 
formalno - prawnych zmierzających do zawarcia umowy inwestycyjnej. Ze względu 
na dobro transakcji i akcjonariuszy oraz względy formalno-prawne leŜące po stronie 
Spółki - inwestora informacja o części listu intencyjnego w zakresie informacji 
poufnych w rozumieniu przepisów o publicznym obrocie została opóźniona do 
momentu ustania przyczyn zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

6.4. 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.. 
PowyŜsze 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 
niepienięŜnego do podmiotów zaleŜnych od Spółki. TRION S.A. jako jedyny 
właściciel postanowił w umowach Spółek w stosunku do :  

1. INTUR Sp. z o.o., iŜ : 
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Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.000.000 zł i dzieli się na 2.000 równych 
i niepodzielnych udziałów o wartości po 500 zł kaŜdy. 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 
niepienięŜnym, w postaci przedsiębiorstwa pod nazwą "Zakład Produkcji Stolarki 
PVC", połoŜonego 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 niepienięŜnego zgodnie z bilansem sporządzonym 
na dzień 30 czerwca 2008 r., wynosi kwotę 6 535 992,98 złotych. 

NadwyŜka wartości wkładu niepienięŜnego ponad wartość nominalną objętych 2000 
udziałów po 500 zł kaŜdy, w kwocie 5 535 992,98 zł przelana zostanie do kapitału 
zapasowego Spółki. 

2. INTUR - KFS Sp. z o.o., iŜ : 

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.000.000 zł i dzieli się na 2.000 równych 
i niepodzielnych udziałów o wartości po 500 zł kaŜdy. 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 
niepienięŜnym, w postaci przedsiębiorstw pod nazwami: "Zakład Transportu 
i Spedycji" oraz "Zakład Produkcji Opakowań Drewnianych", połoŜonych 
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 niepienięŜnego zgodnie z bilansami sporządzonymi 
na dzień 30 czerwca 2008 r., wynosi łącznie kwotę 1 777 294,64 złotych  

NadwyŜka wartości wkładu niepienięŜnego ponad wartość nominalną objętych 2000 
udziałów po 500 zł kaŜdy, 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. 

 
7. Informacje o powiązaniach organizacyjnych lub kapitałowych emitenta z innymi 

podmiotami oraz określenie jego głównych inwestycji krajowych i zagranicznych 
(papiery wartościowe, instrumenty finansowe, wartości niematerialne i prawne 
oraz nieruchomości), w tym inwestycji kapitałowych dokonanych poza jego 
grupą jednostek powiązanych oraz opis metod ich finansowania; 

Podmioty zaleŜne TRION S.A. oraz wielkość udziału Emitenta w spółkach zaleŜnych 
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Lp Nazwa jednostki 
zaleŜnej 

Siedziba Przedmiot działania Metoda 
konsolidacji 

Wartość 
nominalna 
udziałów 

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 

 

Nie występują Ŝadne powiązania organizacyjne lub kapitałowe z podmiotami spoza Grupy 
Kapitałowej. 
Spółka nie prowadziła w okresie objętym sprawozdaniem inwestycji krajowych lub 
zagranicznych, w tym inwestycji kapitałowych. 
 

8. Opis transakcji z podmiotami powiązanymi, jeŜeli jednorazowa lub łączna 
wartość transakcji zawartych przez dany podmiot powiązany w okresie od 
początku roku obrotowego przekracza wyraŜoną w złotych równowartość kwoty 
500.000 euro; 

Ww. transakcje nie miały miejsca. 
9. Informacje o zaciągniętych kredytach, o umowach poŜyczek, z uwzględnieniem 

terminów ich wymagalności, oraz o udzielonych poręczeniach i gwarancjach; 
Opisano w notach do sprawozdania finansowego. 
 

10. Informacje o udzielonych poŜyczkach, z uwzględnieniem terminów ich 
wymagalności, a takŜe udzielonych poręczeniach i gwarancjach, ze szczególnym 
uwzględnieniem poŜyczek, poręczeń i gwarancji udzielonych jednostkom 
powiązanym emitenta; 

Spółka Trion S.A. udzieliła poŜyczki na okres jednego roku w wysokości 10 mln. zł. spółkom 
zaleŜnym: 

� Spółce HUMDREX Sp. z o.o. w wysokości 2 mln. zł. 
� Spółce SYNERGIS Sp. z o.o. w wysokości 1,5 mln. zł. 
� Spółce ORION+ Sp. z o.o. w wysokości 2,5 mln. zł. 
� Spółce INTUR Sp. z o.o. w wysokości 2 mln. zł. 
� Spółce INTUR KFS Sp. z o.o. w wysokości 2 mln. zł. 
Ponadto Spółka Trion S.A. udzieliła poręczenia zaciągniętego kredytu bankowego przez 
spółkę zaleŜną Orion+ w wysokości 3 015 tys. zł. 

 
11. W przypadku emisji papierów wartościowych w okresie objętym raportem - opis 

wykorzystania przez emitenta wpływów z emisji; 

W okresie objętym raportem Spółka zarejestrowała :  
- 3 500 000 akcji serii O wydawanych w zamian za wkład niepienięŜny w postaci 100% 
udziałów w HUMDREX Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie – emisja nie spowodowała 
wpływów pienięŜnych do Spółki, 
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- 4 850 000 akcji serii P wydawanych w zamian za wkład niepienięŜny w postaci 100% 
udziałów w ORION + Sp. z o.o.  – emisja nie spowodowała wpływów pienięŜnych do Spółki. 
 

12. Objaśnienie róŜnic pomiędzy wynikami finansowymi wykazanymi w raporcie 
rocznym a wcześniej publikowanymi prognozami wyników na dany rok; 

 
Spółka nie publikowała prognozy wyników finansowych.  
 

13. Ocena, wraz z jej uzasadnieniem, dotycząca zarządzania zasobami finansowymi, 
ze szczególnym uwzględnieniem zdolności wywiązywania się z zaciągniętych 
zobowiązań, oraz określenie ewentualnych zagroŜeń i działań, jakie emitent 
podjął lub zamierza podjąć w celu przeciwdziałania tym zagroŜeniom; 

Działalność prowadzona przez TRION S.A. w Inowrocławiu naraŜona jest na następujące 
zagroŜenia finansowe : 
- ryzyko rynkowe, w tym ryzyko zmiany kursu walut (przede wszystkim kursu 

EUR/PLN),  
- ryzyko kredytowe, 
- ryzyko utraty płynności 

Spółka stara się minimalizować potencjalne niekorzystne wpływy tych ryzyk na wyniki 
finansowe. 

Ryzykiem zarządza bezpośrednio zarząd spółki analizując na bieŜąco skalę tego ryzyka i 
podejmując w tym zakresie stosowne decyzje. 

a) Ryzyko rynkowe 
- Ryzyko zmiany kursu walut 

Spółka prowadzi działalność międzynarodową polegającą przede wszystkim na 
eksporcie wyrobów do krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego, co naraŜa ją na 
ryzyko zmiany kursu walut (w szczególności EUR). Ryzyko zmiany kursu walut 
wynika z dokonywanych transakcji zakupu towarów handlowych, za które płatność 
następuje w terminie późniejszym niŜ zamówienie. Na nieznacznie niŜszym poziomie 
prowadzona jest równieŜ działalność w zakresie importu z tego obszaru. Tak więc 
ewentualne negatywne skutki wzajemnie w znacznej części znoszą się. 

b) Ryzyko kredytowe 
Spółka z racji swojej działalności jest naraŜona na ryzyko z tytułu sprzedaŜy 
z odroczonym terminem płatności. Ryzyko minimalizowane jest poprzez bieŜące 
monitorowanie zaangaŜowania w kredytowaniu odbiorców.  

c) Ryzyko utraty płynności 
Spółka zakłada utrzymywanie odpowiedniego poziomu środków płynnych. Spółka stara 
się zachować odpowiednią elastyczność finansowania w ramach posiadanych 
dostępnych środków finansowych i przyznanych linii kredytowych. 

 



Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej TRION S.A.  
za I półrocze 2008 roku. 

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

Informacje dodatkowe i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego 

 
15 

14. Ocena moŜliwości realizacji zamierzeń inwestycyjnych, w tym inwestycji 
kapitałowych, w porównaniu do wielkości posiadanych środków, z 
uwzględnieniem moŜliwych zmian w strukturze finansowania tej działalności; 

 
W ramach realizacji programu związanego z dywersyfikacją działalności produkcyjnej Grupy 
Kapitałowej Emitenta, przy wykorzystaniu środków finansowych pozyskanych w drodze 
emisji akcji serii N z zachowaniem prawa poboru, Spółka kontynuuje realizację inwestycji 
określonych w § 1 Uchwały Zarządu Spółki z dnia 3 grudnia 2007 r. opublikowanej raportem 
bieŜącym nr 153/2007 z dnia 3.12.2007 r. W związku z wdroŜeniem nowych rozwiązań 
technologicznych na etapie projektowania umoŜliwiających połączenie procesu cynkowania i 
malowania ochronnego w jednej inwestycji przy znacznym zmniejszeniu ogólnych kosztów 
inwestycji, Zarząd Spółki TRION S.A. postanowił zgodnie z § 1 uchwały z dnia 3 grudnia 
2007 roku dokonać modyfikacji celów inwestycyjnych w ten sposób, Ŝe : 

1. przeznaczyć kwotę 3 mln złotych na inwestycje budowy hal i instalacji malarni i 

oczyszczarki przelotowej do śrutowania oraz hal i instalacji  cynkowni ogniowej, 

2. Pozostała kwota 7,5 mln złotych zostanie przeznaczona na wyposaŜenie powstałych i 

istniejących Spółek zaleŜnych w dodatkowe środki finansowe w postaci poŜyczek, co 

umoŜliwi optymalizację finansowania struktury działalności Grupy TRION. Pozwoli 

to na uniknięcie zaciągania  nowych kredytów bankowych mając na uwadze fakt 

rosnących stóp procentowych w najbliŜszej przyszłości. Takie rozwiązanie umoŜliwi 

wykorzystanie środków w przyszłości na akwizycję istniejących podmiotów. 

3. Zasilenie w środki finansowe HUMDREX Sp z o.o., z przeznaczeniem na rozbudowę 
i modernizację parku maszynowego (zakup urządzeń do produkcji okien drewnianych, 
produkcji skrzydeł drzwi oraz produkcji klejonki). 
Spółka przewiduje, iŜ wyŜej opisany program inwestycyjny związany z modernizacją 
parku maszynowego spółki zaleŜnej od Emitenta zostanie sfinalizowany w III 
kwartale 2008 r poprzez uruchomienie odpowiednich linii produkcyjnych.  
 

Dla realizacji kaŜdej z inwestycji  Spółka ubiegać się będzie, równolegle do finansowania w 
drodze kredytu bankowego, o dotacje z Regionalnego Programu Operacyjnego 
finansowanego przez Unię Europejską. W przypadku pozytywnej weryfikacji wniosku Spółki 
o dofinansowania ze środków z funduszy strukturalnych UE, proporcjonalnemu obniŜeniu 
ulegnie udział finansowania w postaci długoterminowego kredytu bankowego. 
 

15. Ocena czynników i nietypowych zdarzeń mających wpływ na wynik z 
działalności za rok obrotowy, z określeniem stopnia wpływu tych czynników lub 
nietypowych zdarzeń na osiągnięty wynik; 

 
Na etapie sporządzania sprawozdania finansowego za okres od 1 kwietnia do 30 czerwca 
2008 r., a przed jego zatwierdzeniem do publikacji, analiza danych wyjściowych oraz 
ponowna ocena części zapisów sprawozdania finansowego za rok obrachunkowy 2006 
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doprowadziła do stwierdzenia, iŜ niektóre kwoty naleŜności, powinny zostać zakwalifikowane 
do kategorii błędów istotnych poprzednich okresów, zgodnie z MSR nr 8.   
Szczegółowy opis naleŜności oraz wpływ na wyniki finansowe Grupy zamieszczono w pkt. 5 
Informacji dodatkowej do Skonsolidowanego sprawozdania finansowego za I półrocze 2008r. 
 

16. Charakterystyka zewnętrznych i wewnętrznych czynników istotnych dla rozwoju 
przedsiębiorstwa emitenta oraz opis perspektyw rozwoju działalności emitenta co 
najmniej do końca roku obrotowego następującego po roku obrotowym, za który 
sporządzono sprawozdanie finansowe zamieszczone w raporcie rocznym, z 
uwzględnieniem elementów strategii rynkowej przez niego wypracowanej; 

 
 
Perspektywy dalszego rozwoju Emitenta wiąŜą się przede wszystkim z rozwojem współpracy 
pomiędzy spółkami w Grupie Kapitałowej, która ukształtowała się w wyniku przejęć 
podmiotów z branŜy budowlanej dokonanych w 2007 r. i wykorzystaniem efektów synergii. 
Celem Zarządu jest rozbudowa zdywersyfikowanej oferty produktów i usług dla sektora 
budowlanego, telekomunikacyjnego i energetycznego, która pozwoli zamortyzować 
ewentualne efekty osłabienia koniunktury na rynku budowlanym. 
Emitent przewiduje umocnienie swojej pozycji na rynkach Europy Zachodniej oraz 
pozyskanie nowych rynków dla oferowanych przez Grupę Kapitałową kompleksowych 
rozwiązań, ze szczególnym uwzględnieniem pozyskania rynków Europy Środkowej. 
Dla realizacji załoŜonych celów niezbędnym jest, w perspektywie najbliŜszego czasu 
pozyskanie strategicznych partnerów w branŜy deweloperskiej celem wzrostu wolumenu 
obrotów Grupy Kapitałowej Emitenta, oraz zwiększenia rentowności działalności operacyjnej 
w wyniku realizacji złoŜonych projektów budowlanych. 
Zarząd, biorąc pod uwagę aktualną sytuację rynku budowlanego oraz moŜliwości dalszej 
dywersyfikacji oferty produktowej Spółki, jak równieŜ rozbudowy Grupy Kapitałowej, 
postrzega perspektywy dalszego rozwoju Emitenta, jako niezagroŜone. 

♦ Czynniki zewnętrzne 
Za najistotniejsze czynniki zewnętrzne mające wpływ na perspektywy i rozwój Spółki uwaŜa 
się trendy i koniunkturę w sektorze budowlano-montaŜowym. 
Wzrost zamówień dla sektora budowlano-montaŜowego, a w szczególności dla branŜy 
stolarki budowlanej jest zaleŜny od sytuacji, jaka kształtuje się na rynku mieszkaniowym. 
Dane dotyczące sprzedaŜy mieszkań oraz liczba wydanych nowych pozwoleń na ich budowę 
pozwalają ocenić i prognozować rozwój sektora budownictwa.  
Obserwując dane trendu rozwoju moŜna zauwaŜyć stopniowy wzrost produkcji, który nie jest 
w tym przypadku sezonowy lecz koniunkturalny i jest efektem poprawy ogólnej sytuacji 
gospodarczej w kraju..  
Wg prognoz Związku Polskie Okna i Drzwi 2008 r. zapowiada się nie gorzej niŜ ubiegły. 
Producenci przewidują ponad 20 % wzrost produkcji, która w duŜej części będzie kierowana 
na eksport. Współpraca z odbiorcami zagranicznymi pozytywnie wpływa na jakość 
wytwarzanych produktów, gdyŜ płynące z niej korzyści przekładają się na długoterminowe 
zlecenia i kontrakty. W związku z tym wzrasta równieŜ jakość produkcji, jak równieŜ usług 
związanych ze sprzedaŜą okien na rynku krajowym. Producenci coraz częściej dbają o 
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poziom usług takich jak: kompetentne doradztwo, umiejętność zaprojektowania wyrobu 
nietypowego, czytelna i sprawna obsługa zapytań ofertowych, moŜliwość zapewnienia 
dodatkowych elementów jak parapety, rolety itp. 

♦ Czynniki wewnętrzne  

Do najistotniejszych czynników wewnętrznych mających wpływ na perspektywy i rozwój 
Spółki uwaŜa się: 

- utrzymanie tempa wzrostu produkcji, w szczególności w zakresie realizacji zamówień 
eksportowych 

- pozyskanie kolejnych odbiorców na terenie Europy Zachodniej związanych 
długoterminowymi umowami na dostawy stolarki budowlanej 

- rozwój agresywnej polityki w zakresie pozyskiwania kontraktów na realizacje stolarki 
aluminiowej i fasad aluminiowych na potrzeby znacznych inwestycji budowlanych 

- kontynuacja racjonalizacji kosztów ponoszonych przez Spółkę 
- odbudowa, ograniczonej w okresie restrukturyzacji, sieci dealerów stolarki budowlanej na 
terenie całego kraju. 
W segmencie konstrukcji stalowych, posiadany na dzień dzisiejszy portfel zleceń na drugie 

półrocze 2008 roku potwierdza realność zakładanych wyników i jednocześnie wskazuje na 

pilną konieczność doinwestowania w maszyny i urządzenia Spółki.   

Zrealizowanie załoŜonych inwestycji istotnie wpłynie na rozwój przedsiębiorstwa a takŜe 

umoŜliwi pozyskanie nowych rynków zbytu.   

 
17. Zmiany w podstawowych zasadach zarządzania przedsiębiorstwem emitenta i 

jego grupą kapitałową; 

W I półroczu 2008 r. nie miały miejsca zmiany podstawowych zasad zarządzania Spółką i 
Grupą Kapitałową. Uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy nr 6 z dnia 27 kwietnia 
2006 r. dokonano zmiany w brzmieniu statutu powodującej zmiany w reprezentacji Spółki.  

§ 23 Statutu:  

„ Do reprezentowania Spółki, składania w jej imieniu oświadczeń o charakterze majątkowym, 
podpisywania dokumentów, umów itp. upowaŜnieni są: 

a/ Prezes Zarządu- samodzielnie  

b/ dwóch członków Zarządu łącznie  

c/ jeden członek zarządu łącznie z prokurentem  

d/ jeden członek zarządu łącznie z pełnomocnikiem działającym w granicach umocowania .” 
 

18. Zmiany w składzie osób zarządzających i nadzorujących emitenta w ciągu 
ostatniego roku obrotowego, zasady dotyczące powoływania i odwoływania osób 
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zarządzających oraz uprawnienia osób zarządzających, w szczególności prawo do 
podjęcia decyzji o emisji lub wykupie akcji; 

Skład Zarządu wraz ze zmianami w ciągu roku: 
Prezes Zarządu        Marek Grzona (wybrany na kolejną kadencję 30.06.2008r.)                       
Członek  Zarządu    Stanisław Pieciukiewicz (wybrany na kolejną kadencję 30.06.2008r.)                      
Członek Zarządu     Paweł Puszczyński (mandat Członka Zarządu wygasł 30 czerwca 2008r.) 

 
Skład Rady Nadzorczej wchodzą:  

Przewodniczący Rady Nadzorczej - Jarosław Bauc  (wybrany na kolejną kadencję 30.06.2008r.)                       
Członek Rady Nadzorczej - Anna Bera (wybrana na kolejną kadencję 30.06.2008r.)                       
Członek Rady Nadzorczej - Henryk Drob (wybrany na kolejną kadencję 30.06.2008r.)                       
Członek Rady Nadzorczej - Robert Fałkowski (wybrany na kolejną kadencję 30.06.2008r.)                       
Członek Rady Nadzorczej - Tadeusz Wareluk (wybrany na kolejną kadencję 30.06.2008r.)                       

Zasady dotyczące powoływania i odwoływania osób zarządzających oraz uprawnienia osób 
zarządzających określa Statut Spółki oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa. Prawo 
do podjęcia decyzji o emisji lub wykupie akcji przysługuje Walnemu Zgromadzeniu 
Akcjonariuszy Spółki. 
 

19. Wszelkie umowy zawarte między emitentem a osobami zarządzającymi, 
przewidujące rekompensatę w przypadku ich rezygnacji lub zwolnienia z 
zajmowanego stanowiska bez waŜnej przyczyny lub gdy ich odwołanie lub 
zwolnienie następuje z powodu połączenia emitenta przez przejęcie; 

Umowy wyŜej opisane nie występują w Spółce. 

 
20. Wartość wynagrodzeń, nagród lub korzyści, w tym wynikających z programów 

motywacyjnych lub premiowych opartych na kapitale emitenta, w tym 
programów opartych na obligacjach z prawem pierwszeństwa, zamiennych, 
warrantach subskrypcyjnych (w pieniądzu, naturze lub jakiejkolwiek innej 
formie), wypłaconych, naleŜnych lub potencjalnie naleŜnych, odrębnie dla kaŜdej 
z osób zarządzających i nadzorujących emitenta w przedsiębiorstwie emitenta, 
bez względu na to, czy odpowiednio były one zaliczane w koszty, czy teŜ wynikały 
z podziału zysku; w przypadku gdy emitentem jest jednostka dominująca lub 
znaczący inwestor - oddzielnie informacje o wartości wynagrodzeń i nagród 
otrzymanych z tytułu pełnienia funkcji we władzach jednostek 
podporządkowanych; jeŜeli odpowiednie informacje zostały przedstawione w 
sprawozdaniu finansowym - obowiązek uznaje się za spełniony poprzez 
wskazanie miejsca ich zamieszczenia w sprawozdaniu finansowym; 

Wysokość wynagrodzeń dla osób zarządzających wypłaconych lub naleŜnych w TRION S.A. 
w I półroczu 2008 r.: (w zł.) 

Imi ę nazwisko Wynagrodzenie Wartość innych świadczeń 

Marek Grzona 180 000 - 

Paweł Puszczyński 270 000 - 

Stanisław Pieciukiewicz 102 000 1527 

 
Wynagrodzenie brutto prokurentów Spółki wI półroczu  2008 roku (zł) 
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Imi ę nazwisko Wynagrodzenie Wartość innych świadczeń 

Wiktor Strach 98 857 - 

Członkowie Zarządu Spółki nie pobierali wynagrodzeń z tytułu zasiadania w radach 
nadzorczych spółek zaleŜnych. 

Wynagrodzenie brutto osób nadzorujących w I półroczu 2008 r. (zł) 

Imi ę nazwisko Wynagrodz Wartość innych 
Jarosław Bauc 4 000  

Anna Bera 3 000  

Henryk Drob 3 000  

Robert Fałkowski 3 000  

Tadeusz Wareluk 3 000  

Członkowie Rady Nadzorczej nie pobierali w 2008 r. Ŝadnych świadczeń od podmiotów 
zaleŜnych Emitenta. 
W 2008 r. Członkom Zarządu, Członkom Rady Nadzorczej oraz Prokurentowi nie przyznano 
Ŝadnych świadczeń w naturze gdyŜ nie świadczyli oni Ŝadnych usług na rzecz Spółki lub jej 
podmiotów zaleŜnych. 

 
21. Określenie łącznej liczby i wartości nominalnej wszystkich akcji (udziałów) 

emitenta oraz akcji i udziałów w jednostkach powiązanych emitenta, będących w 
posiadaniu osób zarządzających i nadzorujących (dla kaŜdej osoby oddzielnie); 

 
 
ZARZĄD 
  

Imi ę i Nazwisko 

Liczba 
posiadanych 

akcji na dzień 
30.06.2008 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          

I półrocze 2008 
r. 

 
Wartoś
ć  wg 

wartoś
ci 

nomina
lnej 

Udział w 
kapitale 

zakładowy
m (%) 

Liczba głosów 

Udział 
głosów 

 na 
WZA(%) 

Marek 
Grzona* 

2 800 000 240 000 0 3 040 000*  6 080 8,46 3 040 000 8,46 

Paweł 
Puszczyński 0 0 0 0 0 0 0 0 

Stanisław 
Pieciukiewicz 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 7 890 000 akcji TRION S.A. co 
stanowi 21,95 % 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 
30.06.2008 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     I 
półrocze 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 bieŜący 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, iŜ w związku z zarejestrowaniem w dniu 12.02.2008 r. przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy podwyŜszenia 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. WyraŜamy zgodę na publikację danych osobowych.” 
 
W związku z transakcjami zakupu w dniach 23, 29 i 30 lipca 2008 roku  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 7 890 000 akcji 
TRION S.A. , co stanowi 21,95 % w kapitale zakładowym Spółki w wysokości 71 902 564 zł 
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22. Wskazanie akcjonariuszy posiadających, bezpośrednio lub pośrednio przez 
podmioty zaleŜne, co najmniej 5 % w ogólnej liczbie głosów na walnym 
zgromadzeniu emitenta, wraz ze wskazaniem liczby posiadanych przez te 
podmioty akcji, ich procentowego udziału w kapitale zakładowym, liczby głosów 
z nich wynikających i ich procentowego udziału w ogólnej liczbie głosów na 
walnym zgromadzeniu;  

 Aktualny wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na 
Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy na dzień 30 czerwca 2008 r.: 

Akcjonariusz 

Liczba 
posiadanych 

akcji na 
dzień 

30.06.2008  

Liczba akcji 
nabytych do 

terminu 
przekazania 

raportu 

Liczba akcji 
zbytych  do 

terminu 
przekazania 

raportu 

Liczba 
posiadanych 

akcji na dzień 
przekazania 
raportu za I 

półrocze 
2008. 

Warto ść  
wg 

wartości 
nominalnej 

Udział w 
kapitale 

zakładowy
m (%) 

Liczba 
głosów 

Udział 
głosów 

 na 
WZA 
(%) 

Marek Grzona* 2 800 000* 240 000 0 3 040 000* 6 080 8,46* 3 040 000* 8,46 

CMV Sp. z o.o.* 4 850 000* 0 0 4 850 000* 9 700 13,5* 4 850 000* 13,5* 

Pictet et Cie z siedzibą 
w Genewie** 

1 730 996 
 

0 

 

0 
1 730 996 3 462 4,8** 1 730 996 4,8** 

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 7 890  000 akcji TRION S.A. co 
stanowi 21,95 % 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.  

 
23. Informacje o znanych emitentowi umowach (w tym zawartych równieŜ po dniu 

bilansowym), w wyniku których mogą nastąpić zmiany w proporcjach 
posiadanych akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy i obligatariuszy. 

 
Spółka nie posiada informacji o zawartych umowach, w wyniku których mogą nastąpić 
zmiany w proporcjach posiadanych akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy. 
 

24. Wskazanie posiadaczy wszelkich papierów wartościowych, które dają specjalne 
uprawnienia kontrolne w stosunku do emitenta, wraz z opisem tych uprawnień; 
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W Spółce nie występują papiery wartościowe dających specjalne uprawnienia kontrolne 
wobec Spółki. 
 

25. Informacja o systemie kontroli programów akcji pracowniczych; 

W Spółce nie funkcjonują programy akcji pracowniczych. 
 

26. Wskazanie wszelkich ograniczeń dotyczących przenoszenia prawa własności 
papierów wartościowych emitenta oraz wszelkich ograniczeń w zakresie 
wykonywania prawa głosu przypadających na akcje emitenta; 

Brak jest ograniczeń dotyczących przenoszenia prawa własności papierów wartościowych 
Spółki oraz ograniczeń w zakresie wykonywania prawa głosu przypadającego na akcje 
Spółki poza wynikającymi z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, oraz 
wskazanych poniŜej postanowień Statutu Spółki. 

W § 15 ust. 2 Statutu Spółki przewiduje ograniczenie prawa głosowania akcjonariuszy w 
ten sposób, Ŝe Ŝaden z nich nie moŜe wykonywać na Walnym Zgromadzeniu więcej niŜ 25 
% ogólnej liczby głosów istniejących w Spółce w dniu odbywania Walnego 
Zgromadzenia, zastrzegając, Ŝe ograniczenie to nie ma wpływu na potrzeby ustalenia 
obowiązków nabywców znacznych pakietów akcji przewidziane w Prawie o publicznym 
obrocie papierami wartościowymi. Dla obliczenia liczby głosów przysługujących danemu 
akcjonariuszowi sumuje się liczbę głosów z akcji i liczbę głosów, które uzyskałby ten 
akcjonariusz w przypadku zamiany posiadanych przez siebie kwitów depozytowych na 
akcje. 

27. Informacja o: 
a. dacie zawarcia przez Spółkę umowy, z podmiotem uprawnionym do badania 

sprawozdań finansowych, oraz okresu, na jaki została zawarta ta umowa,  
 
Umowa z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych, o 
dokonanie przeglądu sprawozdania finansowego i skonsolidowanego sprawozdania 
finansowego za I półrocze 2008 r. została zawarta w dniu 15 lipca 2008 r. Umowa z 
podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych, o dokonanie badania 
rocznego sprawozdania finansowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego 
za 2007r. została zawarta w dniu  16.11.2007 r.. Umowa została zawarta na okres do 
dnia 15 maja 2008 r. 

b. łącznej wysokości wynagrodzenia, wynikającego z umowy z podmiotem 
uprawnionym do badania sprawozdań finansowych, 
 Łączna wysokość wynagrodzenia podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania 
finansowego wynikająca z umowy o przegląd półrocznego sprawozdania finansowego 
i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za I półrocze 2008 r. wynosi  20.000 
PLN netto. 
 Łączna wysokość wynagrodzenia biegłego rewidenta wynikająca z umowy o badania 
rocznego sprawozdania finansowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego 
za 2007 r. wynosi  25.000 PLN netto. 
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c. pozostałej łącznej wysokości wynagrodzenia, wynikającego z umowy z 
podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych lub 
skonsolidowanych sprawozdań finansowych, naleŜnego lub wypłaconego z innych 
tytułów ni Ŝ określone w lit. b, dotyczącego danego roku obrotowego, 
Podmiot dokonujący przeglądu sprawozdań finansowych Spółki za I półrocze 2008 
roku nie otrzymał w 2008 r. ze Spółek Grupy Ŝadnego wynagrodzenia z innych 
tytułów niŜ z tytułu badania rocznych sprawozdań. 

 


