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dane w tys. zł. 
Skonsolidowany bilans GK TRION S.A.  30 czerwca  

2008r.    
31 marca  

2008r. 
31 grudnia 

2007r. 
30 czerwc a  

2007r.     
AKTYWA         

I. Aktywa trwałe (długoterminowe)  79 583 75 829 76 569 26 359 

    1.Wartość firmy 23 864 22 640 23 864 3 570 

    2.Inne wartości niematerialne i prawne 2 270 99 107 2 

    3.Rzeczowe aktywa trwałe 50 317 49 998 49 506 21 453 

    4.Nieruchomosci inwestycyjne         

    5.Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych         

    6.Aktywa finansowe dostępne do sprzedaŜy         

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

    8.Pozostałe aktywa trwałe 430 365 365 292 

II. Aktywa obrotowe (krótkoterminowe) 50 652 55 153 55 974 23 002 

    1.Zapasy 18 442 18 680 19 024 7 033 

    2.Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu         

    3.Nalezności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe 
naleŜności 28 351 27 140 27 139 14 796 

    4.Środki pienięŜne i ich ekwiwalenty 2 716 7 936 8 745 422 

    5.Pozostałe aktywa obrotowe 1 143 1 397 1 066 751 

AKTYWA RAZEM 130 235 130 982 132 543 49 361 
PASYWA         

I. Kapitał własny przypisany do podmiotu 
dominuj ącego  90 250 90 694 92 162 27 336 

   1. Kapitał podstawowy 71 903 71 903 55 203 41 635 

   2. Niepodzielony wynik finansowy -476 -1 611 1 175 1 074 

   3. Akcje własne         

   3. Kapitał zapasowy i rezerwowy 27 283 42 127 58 644 7 629 

   4. Zyski zatrzymane/ (straty) niepokryte -8 460 -21 725 -22 860 -23 002 

II. Kapitał akcjonariuszy mniejszo ściowych         

    Kapitał własny razem 90 250 90 694 92 162 27 336 

III. Ujemna warto ść firmy 2 367   2 367   

IV. Zobowi ązania długoterminowe  3 062 4 840 3 008 962 

   1. Kredyty i poŜyczki długoterminowe 1 005 252 290 914 

   2. Rezerwy 140 82 75 48 

   3. Rezerwy z tytułu odroczonego podatku 
dochodowego 111 111 111   

   4. Pozostałe długoterminowe zobowiązania finansowe         

   5. Długoterminowe zobowiązania i rozliczenia 
międzyokresowe 1 806 4 395 2 532   

V. Zobowi ązania krótkoterminowe 34 556 35 448 35 006 21 063 

    1.Zobowiązania  krótkoterminowe i rozliczenia 
międzyokresowe 22 048 23 378 23 663 16 584 

    2. Kredyty i poŜyczki krótkoterminowe 9 555 8 372 8 261 4 479 

    3. Krótkoterminowe zobowiązania z tytułu podatków 2 857 3 328 2 778   

    4. Krótkoterminowe rezerwy 96 370 304   

    5. Krótkoterminowa część kredytów i poŜyczek 
długoterminowych         

    6. Krótkoterminowe zobowiązania finansowe         
PASYWA RAZEM 130 235 130 982 132 543 49 361 
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Skonsolidowany rachunek zysków i strat  
GK TRION S.A. 

 
Okres od 

01.04.2008 do 
30.06.2008 

 
Okres od 

01.01.2008 do 
30.06.2008 

 
Okres od 

01.04.2007 do 
30.06.2007 

 
Okres od 

01.01.2007 do 
30.06.2007 

Działalno ść kontynuowana       

I. Przychody ze sprzeda Ŝy  26 989 53 441 16 373 32 155 
    1. Przychody ze sprzedaŜy produktów 26 132 51 769 15 891 31 457 
    2. Przychody ze sprzedaŜy towarów i materiałów 857 1 672 482 698 
II. Koszt własny sprzeda Ŝy  21 315 44 353 13 882 27 931 
    1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 20 073 41 842 13 676 27 548 
    2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 1 242 2 511 206 383 
III. Zysk (strata) brutto ze sprzeda Ŝy (I-II) 5 674 9 088 2 491 4 224 
IV. Pozostałe przychody operacyjne 1 330 1 550 617 751 
    1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 34 57 13 13 
    2. Dotacje 0   0   
    3. Inne przychody operacyjne 1 296 1 493 604 738 
V. Koszty sprzedaŜy 1 518 2 903 714 1 347 
VI. Koszty ogólnego zarządu 3 410 5 915 978 1 848 
VII. Pozostałe koszty operacyjne 313 1 706 139 349 
    1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 30 30 0   
    2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0   0   
    3. Inne koszty operacyjne 283 1 676 139 349 

VIII. Zysk (strata) na działalno ści operacyjnej (III+IV-V-
VI-VII) 1 763 114 1 277 1 431 

IX. Przychody finansowe -20 459 37 239 
    1. Dywidendy i udziały w zyskach 0   0   
    2. Odsetki 195 358 32 228 
    3. Zysk ze zbycia inwestycji 0   0   
    4. Aktualizacja wartości inwestycji 0   0   
    5. Inne -215 101 5 11 
X. Koszty finansowe 514 815 295 670 
    1. Odsetki 438 594 197 569 
    2. Strata ze zbycia inwestycji 0   0   
    3. Aktualizacja wartości inwestycji 0   0   
    4. Inne 76 221 98 101 
XI. Zysk (strata) brutto (XII+/-XIII) 1 229 -242 1 019 1 000 
XII. Podatek dochodowy 94 234 13 -74 
    a) część bieŜąca 94 234 2 5 
    b) część odroczona 0   11 -79 
XIII. Zysk (strata) z działalno ści kontynuowanej 1 135 -476 1 006 1 074 

Działalno ść zaniechana         
XIV. Strata z działalności zaniechanej         
XV. Zysk (strata) netto 1 135 -476 1 006 1 074 
   Przypisany : 1 135 -476 1 006 1 074 
   - akcjonariuszom jednostki dominującej 1 135 -476 1 006 1 074 
   - udziałowcom mniejszościowym 0   0   
Średnia waŜona liczba akcji zwykłych (szt. ) 33 978 480 33 978 480 17 468 478 17 468 478 
Zysk (strata) na jedną akcję z działalności kontynuowanej 0,03 -0,01 0,06 0,06 
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję z działalności 
kontynuowanej 0,03 -0,01 0,06 0,06 
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Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitałach w łasnych GK TRION S.A. za okres 6  miesi ęcy 
zakończony 30 czerwca  2008 roku oraz okres 6 miesi ęcy zako ńczony  30 czerwca  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 01.01.2007 (pocz ątek okresu 
porównawczego) 25 357 1 324 -22 748 3 933 4 3 937

    1.Zmiany kapitały w okresie 16 278 6 306 819 23 403 -4 23 399

      a) zwiększenie 16 278 31 124 1 179 48 581 0 48 581

        - emisja akcji 16 278    16 278   16 278

        - emisja akcji powyŜej wartości nominalnej  6 050  6 050   6 050

        - z podziału wyniku  1 551  1 551   1 551

        - zysk netto    1 179 1 179   1 179

        - inne  23 523  23 523   23 523

      b) zmniejszenie 0 24 818 360 25 178 4 25 182

        - pokrycie straty  1 295  1 295   1 295

        - przeniesienie na kapitał zapasowy     0   0

        - strata netto     0   0

        - inne  23 523 360 23 883 4 23 887

Na 30.06.2007 (koniec okresu porównawczego)  41 635 7 630 -21 929 27 336 0 27 336

Na 01.01.2007 (pocz ątek okresu 
porównawczego) 25 357 1 324 -22 748 3 933 4 3 937

    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 powyŜej wartości 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 -21 685 92 162 0 92 162

Na 01.01.2008 (pocz ątek okresu ) 55 203 58 644 -21 685 92 162   92 162

    1.Zmiany kapitały w okresie 16 700 -31 361 12 749 -1 912 0 -1 912

      a) zwiększenie 16 700 30 731 1 348 48 779 0 48 779

        - emisja akcji 16 700    16 700   16 700

        - emisja akcji powyŜej wartości nominalnej  28 390  28 390   28 390

        - z podziału wyniku  1 159  1 159   1 159

        - zysk netto    437 437   437

        - inne  1 182 911 2 093   2 093
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      b) zmniejszenie 0 62 092 -11 401 50 691 0 50 691

        - pokrycie straty  13 895 -12 706 1 189   1 189

        - przeniesienie na kapitał zapasowy     0   0

        - strata netto    913 913   913

        - inne  48 197 392 48 589   48 589

Na 31.06.2008 (koniec okresu ) 71 903 27 283 -8 936 90 250 0 90 250
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Skonsolidowany rachunek przepływów 
pieni ęŜnych GK TRION S.A.  

 
Okres od 

01.04.2008 
do 

30.06.2008 

 
Okres od 

01.01.2008 
do 

30.06.2008 

 
Okres od 

01.04.2007 
do 

30.06.2007 

 
Okres od 

01.01.2007 
do 

30.06.2007 

A. Przepływy pieni ęŜne netto z działalno ści operacyjnej        

I. Zysk (strata) netto 1 135 -476 1 006 1 074

II. Korekty razem: -10 493 -1 677 183 -11 268

      1. Amortyzacja  745 1 434 467 856

      2. (Zyski) straty z tytułu róŜnic kursowych -61 -99 0  

      3. Odsetki i udziały w zyskach ( dywidendy) 243 393 -44 324

      4. (Zysk) strata z  działalności inwestycyjnej -28 -27 -13 -13

      5. Zmiana stanu  rezerw 200 272 -90 -90

      6. Zmiana stanu zapasów -1 408 -1 064 -647 -55

      7. Zmiana stanu naleŜności -2 838 2 780 -3 932 -4 959

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

-757 351 6 599 -6 476

      9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 239 -88 835 -377

     10. Inne  korekty  -6 828 -5 629 -2 992 -478
III.  Przepływy pieni ęŜne netto z działalno ści operacyjnej  ( 
I+/- II ) -9 358 -2 153 1 189 -10 194

B. Przepływy pieni ęŜne netto z działalno ści inwestycyjnej          

I. Wpływy  274 324 377 377
      1. Zbycie  rzeczowych aktywów trwałych 274 324 377 377
      2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości 
niematerialne i prawne 0   0   

      3. Z aktywów finansowych 0   0   
      4. Inne wpływy inwestycyjne 0   0   

II. Wydatki  -3 554 4 972 66 85

      1. Nabycie  rzeczowych aktywów trwałych 4 544 4 951 66 85
      2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i 
prawne -448 21 0   

      3. Na aktywa finansowe 0   0   

      4. Inne wydatki inwestycyjne -7 650   0   
III. Przepływy pieni ęŜne netto z działalno ści inwestycyjnej ( I -  
II) 3 828 -4 648 311 292

C. Przepływy pieni ęŜne netto z działalno ści finansowej          

I. Wpływy  8 911 10 752 6 233 20 886
      1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych 
instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0 600 -1 803 12 850

      2. Kredyty i poŜyczki 8 581 9 784 1 544 1 544

      3. Emisja dłuŜnych papierów wartościowych   0 0   

      4. Inne wpływy finansowe 330 368 6 492 6 492

II. Wydatki  4 440 9 980 7 738 11 378

      1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 0   6 480 6 480

      2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0   0   

      3. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących 20 20 0   

      4. Spłaty kredytów i poŜyczek 2 221 4 521 1 278 4 539

      5. Wykup dłuŜnych papierów wartościowych 15 15 0   
      6. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 25 25 11 22

      7. Zapłacone odsetki 243 393 -36 332
     8. Inne wydatki finansowe 1 916 5 006 5 5

III. Przepływy pieni ęŜne netto z działalno ści finansowej (I - II)  4 471 772 -1 505 9 508
D. Przepływy pieni ęŜne netto, razem (A+/-B+/-C) -1 059 -6 029 -5 -394
E. Środki pieni ęŜne na pocz ątek okresu 3 775 8 745 427 816
F. Środki pieni ęŜne na koniec okresu (E+/- D) 2 716 2 716 422 422
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Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe 
TRION SA w Inowrocławiu 

 
dane w tys. zł. 

Jednostkowy bilans TRION S.A.  30 czerwca  
2008r. 

31 marca  
2008r. 

31 grudnia 
2007r. 

30 czerwc a  
2007r. 

AKTYWA     

I. Aktywa trwałe (długoterminowe)  84 251 79 454 73 167 26 270 

    1.Wartość firmy 11 11 11 11 

    2.Inne wartości niematerialne i prawne 62 66 71 1 

    3.Rzeczowe aktywa trwałe 13 893 17 445 18 799 18 444 

    4.Nieruchomosci inwestycyjne         

    5.Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych         

    6.Aktywa finansowe dostępne do sprzedaŜy         

    7.Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2 403 2 403 2 403 1 042 

    8.Pozostałe aktywa trwałe 67 882 59 529 51 883 6 772 

II. Aktywa obrotowe (krótkoterminowe) 19 409 24 474 38 252 22 767 

    1.Zapasy 112 4 532 7 161 6 839 

    2.Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu         

    3.Nalezności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe 
naleŜności 6 231 11 366 20 777 14 767 

    4.Środki pienięŜne i ich ekwiwalenty 12 632 7 762 9 637 421 

    5.Pozostałe aktywa obrotowe 434 814 677 740 

AKTYWA RAZEM 103 660 103 928 111 419 49 037 
PASYWA         

I. Kapitał własny przypisany do podmiotu 
dominuj ącego  90 023 89 479 92 770 27 429 

   1. Kapitał podstawowy 71 903 71 903 55 203 41 635 

   2. Niepodzielony wynik finansowy -913 -1 980 1 592 1 179 

   3. Akcje własne         

   3. Kapitał zapasowy i rezerwowy 27 079 41 096 59 108 7 752 

   4. Zyski zatrzymane/ (straty) niepokryte -8 046 -21 540 -23 133 -23 137 

II. Kapitał akcjonariuszy mniejszo ściowych         

    Kapitał własny razem 90 023 89 479 92 770 27 429 

III. Ujemna warto ść firmy         

IV. Zobowi ązania długoterminowe  1 539 1 602 1 602 2 433 

   1. Kredyty i poŜyczki długoterminowe         

   2. Rezerwy 31 38 38 48 

   3. Rezerwy z tytułu odroczonego podatku 
dochodowego 85 85 85   

   4. Pozostałe długoterminowe zobowiązania finansowe         

   5. Długoterminowe zobowiązania i rozliczenia 
międzyokresowe 1 423 1 479 1 479 2 385 

V. Zobowi ązania krótkoterminowe 12 098 12 847 17 047 19 175 

    1.Zobowiązania  krótkoterminowe i rozliczenia 
międzyokresowe 5 810 10 473 12 658 12 689 

    2. Kredyty i poŜyczki krótkoterminowe 5 096 666 2 646 4 449 
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    3. Krótkoterminowe zobowiązania z tytułu podatków 1 192 1 499 1 534 2 037 

    4. Krótkoterminowe rezerwy   209 209   

    5. Krótkoterminowa część kredytów i poŜyczek 
długoterminowych 

        

    6. Krótkoterminowe zobowiązania finansowe         
PASYWA RAZEM 103 660 103 928 111 419 49 037 
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Jednostkowy rachunek zysków i strat 
TRION S.A. 

 
Okres od 

01.04.2008 do 
30.06.2008 

 
Okres od 

01.01.2008 do 
30.06.2008 

 
Okres od 

01.04.2007 do 
30.06.2007 

 
Okres od 

01.01.2007 do 
30.06.2007 

Działalno ść kontynuowana       

I. Przychody ze sprzeda Ŝy  13 185 26 093 16 979 32 510 
    1. Przychody ze sprzedaŜy produktów 13 106 25 637 16 140 31 467 
    2. Przychody ze sprzedaŜy towarów i materiałów 79 456 839 1 043 
II. Koszt własny sprzeda Ŝy  10 677 23 199 14 550 28 275 
    1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 10 184 21 891 13 993 27 548 
    2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 493 1 308 557 727 
III. Zysk (strata) brutto ze sprzeda Ŝy (I-II) 2 508 2 894 2 429 4 235 
IV. Pozostałe przychody operacyjne 1 058 1 186 615 745 
    1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 33 56 13 13 
    2. Dotacje 0   0   
    3. Inne przychody operacyjne 1 025 1 130 602 732 
V. Koszty sprzedaŜy 830 1 627 714 1 344 
VI. Koszty ogólnego zarządu 1 248 2 311 945 1 760 
VII. Pozostałe koszty operacyjne 215 1 192 137 347 
    1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0   0   
    2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0   0   
    3. Inne koszty operacyjne 215 1 192 137 347 

VIII. Zysk (strata) na działalno ści operacyjnej (III+IV-V-
VI-VII) 1 273 -1 050 1 248 1 529 

IX. Przychody finansowe -63 355 30 228 
    1. Dywidendy i udziały w zyskach 0   0   
    2. Odsetki 192 355 35 228 
    3. Zysk ze zbycia inwestycji 0   0   
    4. Aktualizacja wartości inwestycji 0   0   
    5. Inne -255   -5   
X. Koszty finansowe 143 218 291 657 
    1. Odsetki 105 180 196 561 
    2. Strata ze zbycia inwestycji 0   0   
    3. Aktualizacja wartości inwestycji 0   0   
    4. Inne 38 38 95 96 
XI. Zysk (strata) brutto (XII+/-XIII) 1 067 -913 987 1 100 
XII. Podatek dochodowy 0 0 11 -79 
    a) część bieŜąca 0   90   
    b) część odroczona 0   -79 -79 
XIII. Zysk (strata) z działalno ści kontynuowanej 1 067 -913 976 1 179 

Działalno ść zaniechana         
XIV. Strata z działalności zaniechanej         
XV. Zysk (strata) netto 1 067 -913 976 1 179 
   Przypisany : 1 067   976 1 179 
   - akcjonariuszom jednostki dominującej 1 067 -913 976 1 179 
   - udziałowcom mniejszościowym 0   0   
Średnia waŜona liczba akcji zwykłych (szt. ) 33 978 480 33 978 480 17 468 478 17 468 478 
Zysk (strata) na jedną akcję z działalności kontynuowanej 0,03 -0,03 0,06 0,07 
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję z działalności 
kontynuowanej 0,03 -0,03 0,06 0,07 
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Jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitałach włas nych TRION S.A. za okres 6  miesi ęcy 
zakończony 30 czerwca  2008 roku oraz okres 6 miesi ęcy zako ńczony  30 czerwca  2007 roku (dane w tys. zł.)  

        
Przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej  

Jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitałach 
własnych 

Kapitał akcyjny 
Kapitał 

zapasowy i 
rezerwowy 

Zyski 
zatrzymane/ 

(straty) 
niepokryte 

Razem 
Udział akcjonariuszy 

mniejszościowych 

Kapitał własny 
ogółem 

          

Na 01.01.2007 (pocz ątek okresu 
porównawczego) 25 357 1 447 -21 587 5 217   5 217

    1.Zmiany kapitały w okresie 16 278 6 305 -371 22 212 0 22 212

      a) zwiększenie 16 278 31 123 1 179 48 580 0 48 580

        - emisja akcji 16 278    16 278   16 278

        - emisja akcji powyŜej wartości nominalnej  6 049  6 049   6 049

        - z podziału wyniku  1 551  1 551   1 551

        - zysk netto    1 179 1 179   1 179

        - inne  23 523  23 523   23 523

      b) zmniejszenie 0 24 818 1 550 26 368 0 26 368

        - pokrycie straty  1 295 1 550 2 845   2 845

        - przeniesienie na kapitał zapasowy     0   0

        - strata netto     0   0

        - inne  23 523  23 523   23 523

Na 30.06.2007 (koniec okresu porównawczego)  41 635 7 752 -21 958 27 429 0 27 429

              

Na 01.01.2007 (pocz ątek okresu 
porównawczego) 25 357 1 447 -21 587 5 217   5 217

    1.Zmiany kapitały w okresie 29 846 57 661 46 87 553 0 87 553

      a) zwiększenie 29 846 60 152 1 592 91 590 0 91 590

        - emisja akcji 29 846 45 090  74 936   74 936

        - emisja akcji powyŜej wartości nominalnej  15 062  15 062   15 062

        - z podziału wyniku     0   0

        - zysk netto    1 592 1 592   1 592

        - inne     0   0

      b) zmniejszenie 0 2 491 1 546 4 037 0 4 037

        - pokrycie straty    1 546 1 546   1 546

        - przeniesienie na kapitał zapasowy     0   0

        - strata netto     0   0

        - inne  2 491  2 491   2 491

Na 31.12.2007 (koniec okresu porównawczego)  55 203 59 108 -21 541 92 770 0 92 770

Na 01.01.2008 (pocz ątek okresu ) 55 203 59 108 -21 541 92 770   92 770

    1.Zmiany kapitały w okresie 16 700 -32 029 12 582 -2 747 0 -2 747

      a) zwiększenie 16 700 28 846 0 45 546 0 45 546

        - emisja akcji 16 700    16 700   16 700

        - emisja akcji powyŜej wartości nominalnej  28 390  28 390   28 390

        - z podziału wyniku     0   0

        - zysk netto     0   0
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        - inne  456  456   456

      b) zmniejszenie 0 60 875 -12 582 48 293 0 48 293

        - pokrycie straty  13 895 -13 895 0   0

        - przeniesienie na kapitał zapasowy     0   0

        - strata netto    913 913   913

        - inne  46 980 400 47 380   47 380

Na 31.06.2008 (koniec okresu ) 71 903 27 079 -8 959 90 023 0 90 023

 
 

Jednostkowy rachunek przepływów 
pieni ęŜnych TRION S.A.  

 
Okres od 

01.04.2008 
do 

30.06.2008 

 
Okres od 

01.01.2008 
do 

30.06.2008 

 
Okres od 

01.04.2007 
do 

30.06.2007 

 
Okres od 

01.01.2007 
do 

30.06.2007 
 

A. Przepływy pieni ęŜne netto z działalno ści operacyjnej        

I. Zysk (strata) netto 1 067 -913 976 1 179

II. Korekty razem: 10 132 19 185 139 -11 166

      1. Amortyzacja  266 565 407 795

      2. (Zyski) straty z tytułu róŜnic kursowych 0   0   

      3. Odsetki i udziały w zyskach ( dywidendy) 76 110 -41 324

      4. (Zysk) strata z  działalności inwestycyjnej -56 -56 -13 -13

      5. Zmiana stanu  rezerw 216 216 -90 -90

      6. Zmiana stanu zapasów 4 420 7 049 -457 26

      7. Zmiana stanu naleŜności 10 499 18 845 -3 398 -5 315

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

-5 274 -7 392 4 655 -6 257

      9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -22 -159 914 -374

     10. Inne  korekty  7 7 -1 838 -262
III.  Przepływy pieni ęŜne netto z działalno ści operacyjnej  ( 
I+/- II ) 11 199 18 272 1 115 -9 987

B. Przepływy pieni ęŜne netto z działalno ści inwestycyjnej          

I. Wpływy  82 129 377 377
      1. Zbycie  rzeczowych aktywów trwałych 82 129 377 377
      2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości 
niematerialne i prawne 0   0   

      3. Z aktywów finansowych 0   0   
      4. Inne wpływy inwestycyjne 0   0   

II. Wydatki  10 790 18 436 67 85

      1. Nabycie  rzeczowych aktywów trwałych 2 477 2 477 85 85
      2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i 
prawne 0   0   

      3. Na aktywa finansowe 8 313 15 959 0   

      4. Inne wydatki inwestycyjne 0   -18   
III. Przepływy pieni ęŜne netto z działalno ści inwestycyjnej ( I -  
II) -10 708 -18 307 310 292

C. Przepływy pieni ęŜne netto z działalno ści finansowej          

I. Wpływy  5 458 6 058 -353 14 300
      1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych 
instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0 600 -1 803 12 850

      2. Kredyty i poŜyczki 5 458 5 458 1 450 1 450

      3. Emisja dłuŜnych papierów wartościowych     0   

      4. Inne wpływy finansowe 0   0   

II. Wydatki  7 029 12 133 1 069 4 799

      1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 0   0   

      2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0   0   

      3. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących 0   0   
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      4. Spłaty kredytów i poŜyczek 1 028 3 008 1 099 4 453

      5. Wykup dłuŜnych papierów wartościowych 0   0   
      6. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 25 25 11 22

      7. Zapłacone odsetki 76 110 -41 324
     8. Inne wydatki finansowe 5 900 8 990 0   

III. Przepływy pieni ęŜne netto z działalno ści finansowej (I - II)  -1 571 -6 075 -1 422 9 501
D. Przepływy pieni ęŜne netto, razem (A+/-B+/-C) -1 080 -6 110 3 -194
E. Środki pieni ęŜne na pocz ątek okresu 3 601 8 631 418 615
F. Środki pieni ęŜne na koniec okresu (E+/- D) 2 521 2 521 421 421
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Informacja dodatkowa 

 

1. Dane podstawowe  

Sprawozdanie skonsolidowane Grupy Kapitałowej TRION S.A. sporządzone na dzień 

30.06.2008 oraz dane porównywalne na dzień 30.06.2007 zawierają dane finansowe 

jednostki dominującej TRION S.A. oraz spółek zaleŜnych. Sprawozdanie finansowe 

sporządzone zostało w tys. zł. polskich.  

Nazwa podmiotu:  TRION Spółka Akcyjna (poprzednio TRAS – INTUR S.A. 
nazwa Spółki zmieniona postanowieniem Sądu Rejonowego 
w Bydgoszczy z dnia 22 kwietnia 2008 roku) 

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

 

2. Skład Grupy kapitałowej 

Na dzień 30.06.2008 roku w skład grupy kapitałowej TRION obok TRION S.A. w 

Inowrocławiu, wchodziły spółki zaleŜne wg poniŜszego zestawienia. 

Lp Nazwa jednostki 
zaleŜnej 

Siedziba Przedmiot działania Metoda 
konsolidacji 

Wartość 
udziałów w 
tys. zł. 

Procent 
posiadanego 
kapitału  

Udział w ogólnej liczbie 
głosów na walnym 
zgromadzeniu 

1 Synergis Sp. z o.o. Dobre Miasto Prod. 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. 
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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. 

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 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 

sprawozdanie jednostki zaleŜnej sporządzane na określony dzień bilansowy kaŜdego 

roku. Wyniki finansowe jednostek nabytych lub sprzedanych w ciągu roku są ujmowane 

w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym od/do momentu odpowiednio ich 

nabycia lub zbycia. Wszelkie transakcje salda, przychody i koszty pomiędzy podmiotami 

powiązanymi objętymi konsolidacją podlegają wyłączeniom konsolidacyjnym.  
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3. Skład Zarządu jednostki dominującej na dzień 30.06.2008 roku.  

Prezes Zarządu      Marek Grzona 

Członek Zarządu      Paweł Puszczyński 

Członek Zarządu     Stanisław Pieciukiewicz 

 Od 1 lipca 2008r. w skład Zarządu Spółki wchodzą: 

Prezes Zarządu      Marek Grzona 

Członek Zarządu     Stanisław Pieciukiewicz 

 

4. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego 

Niniejsze sprawozdanie finansowe zostało przyjęte przez Zarząd w dniu 13 sierpnia 2008 

roku. 

 

5. Oświadczenie o zgodności 

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 równieŜ 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 

poniŜej, zostały zastosowane do wszystkich okresów objętych niniejszym sprawozdaniem 

finansowym. 

Grupa skorzystała z następujących opcjonalnych zwolnień z obowiązku pełnego 

retrospektywnego zastosowania niektórych MSR w pierwszym sprawozdaniu 

finansowym sporządzonym zgodnie z MSSF (zgodnie z MSSF 1 pkt.1): 

Połączenie jednostek gospodarczych, grupa skorzystała z tego zwolnienia i nie 

przekształcała połączeń jednostek gospodarczych, które miały miejsce przed dniem 

przejścia na MSSF tj. przed 1 stycznia 2004 roku.  

Sporządzenie sprawozdania wymagało dokonania szacunku oraz zastosowania własnego 

osądu w zakresie oszacowania potencjalnych kosztów związanych z toczącymi się 

przeciwko spółkom grupy postępowaniom sądowym zgodnie z MSR 37. Na dzień 

bilansowy GK TRION SA jest powodem w kilku postępowaniach sądowych o 

nieznaczącym wpływie na sytuację finansową Grupy. Sporządzając sprawozdanie 
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finansowe Grupa kaŜdorazowo bada szanse i ryzyka związane w prowadzonymi 

postępowaniami sądowymi i stosownie do rezultatów takich analiz tworzy rezerwy na 

potencjalne straty. Zawsze jednak istnieje ryzyko, iŜ sąd wyda wyrok odmienny od 

przewidywań spółek i utworzone rezerwy okaŜą się niewystarczające lub 

niewspółmiernie wysokie w stosunku do rzeczywistych wyników postępowań.  

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy załoŜeniu kontynuowania działalności 

gospodarczej przez GK TRION SA w dającej się przewidzieć przyszłości. Według 

Zarządu Spółki nie istnieją okoliczności wskazujące na zagroŜenie kontynuowania 

działalności.  

Okresy poprzednie zostały doprowadzone do porównywalności z zasadami 

zastosowanymi w bieŜącym sprawozdaniu.  

Wpływ na dynamikę wyników zaprezentowanych w sprawozdaniu za okres I półrocza 

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 takŜe reorganizacja dokonana w bieŜącym 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, poniŜej zaprezentowano podstawowe, jednostkowe dane osiągnięte w 

2007 roku. Obroty i wyniki tych Spółek za okres bieŜącego półrocza zostały 

uwzględnione w niniejszym sprawozdaniu skonsolidowanym za okres od 1 stycznia do 

30 czerwca 2008r. 
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Spółki objęte konsolidacją- (dane za 2007r.) 

Wyszczególnienie 

Synergis        
Sp. z o.o. 

Humdrex        
Sp. z o.o. 

ORION+         
Sp. z o.o. 

Przychody  ze sprzedaŜy 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. 
W związku z ujawnieniem faktu nie dokonania odpisów aktualizujących naleŜności w 

poprzednich okresach obrachunkowych Spółka dokonała, zgodnie z MSR nr 8, 

retrospektywnej korekty błędów istotnych poprzednich okresów, w odniesieniu do 

następujących kwot : 

a) NaleŜności Spółki przysługujące wobec kontrahentów z obszaru Republiki 
Federalnej Niemiec oraz Belgii, w kwocie 500.000 EUR (pięćset tysięcy Euro) 
stanowiących równowartość 1.969.843,27  PLN (jeden milion dziewięćset 
sześćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset czterdzieści trzy 27/100 złotych),  

b) NaleŜności Spółki przysługujące wobec kontrahentów krajowych w kwocie 
1.400.000,00 PLN (jeden milion czterysta tysięcy 00/100 złotych),  

c) NaleŜności Spółki przysługujące wobec kontrahentów krajowych w kwocie 
148.639,15 PLN (sto czterdzieści osiem tysięcy sześćset trzydzieści dziewięć 
15/100 złotych),  

d) Kwoty 70.000,00 PLN (siedemdziesiąt tysięcy 00/100 złotych) odsetek wobec 
kontrahenta zagranicznego, z tytułu opóźnienia w zapłacie,  

e) Kwoty 625.300,00 PLN (sześćset dwadzieścia pięć tysięcy trzysta 00/100 złotych) 
jako naleŜność z tytułu sprzedaŜy udziałów w spółce zaleŜnej ujawnionej w 
księgach spółki. 

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 wymienione powyŜej kwoty, powinny zostać 

zakwalifikowane do kategorii błędów istotnych poprzednich okresów, zgodnie z 

powołanymi wyŜej przepisami.  W sytuacji gdy błędy istotne powstały w latach 

poprzedzających poprzedni (2007) rok obrotowy, zgodnie z ww. przepisami, naleŜy 

zaprezentować je w sprawozdaniu finansowym za rok poprzedni jako obciąŜenie 

zysku/straty z lat ubiegłych. 

W związku z powyŜszym Spółka skorygowała dane porównawcze zaprezentowane 

zarówno w jednostkowym jak i skonsolidowanym bilansie oraz zestawieniu zmian w 

kapitałach własnych za okresy I półrocza 2007r., rok 2007 oraz I kwartał 2008 roku w 

następujący sposób: 

� Pozycja bilansów „NaleŜności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe naleŜności” 

została pomniejszona o kwotę 4.214 tys. zł. 

� Pozycja bilansów „Zyski zatrzymane / straty niepokryte” została pomniejszona o 

kwotę 4.214 tys. zł. 

� Pozycja zestawienia zmian w kapitałach własnych „Zyski zatrzymane / straty 

niepokryte” została pomniejszona o kwotę 4.214 tys. zł. 

Oprócz wyŜej wymienionych kwot, w jednej ze spółek zaleŜnych w wyniku kontroli 

skarbowej ujawniono zaległość w podatku dochodowym od osób prawnych za 2006 rok 

w wysokości 39 tys. zł. Fakt powyŜszy został zakwalifikowany do kategorii błędów 

istotnych poprzednich okresów i zgodnie z powołanymi wyŜej przepisami Spółka 

odniosła kwotę 39 tys. zł. w cięŜar kapitałów własnych w pozycji „Zyski (straty) z lat 

ubiegłych” dokonując korekty danych porównawczych w skonsolidowanych 

sprawozdaniach finansowych za rok obrotowy 2007 oraz I kwartał 2008r. (Spółka 

podlega konsolidacji od IV kwartału 2007 roku)   w następujący sposób:  

� Pozycja bilansów „Krótkoterminowe zobowiązania z tytułu podatków” została 

powiększona o kwotę 39 tys. zł. 

� Pozycja bilansów „Zyski zatrzymane / straty niepokryte” została pomniejszona o 

kwotę 39 tys. zł. 

� Pozycja zestawienia zmian w kapitałach własnych „Zyski zatrzymane / straty 

niepokryte” została pomniejszona o kwotę 39 tys. zł. 
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6. Zasady rachunkowości i metody wyceny 

• Aktywa trwałe     
 

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

procesie produkcyjnym lub przy dostawach towarów i świadczeniu usług w celu 

oddania do uŜywania innym podmiotom na podstawie umowy najmu lub w celach 

administracyjnych i którym towarzyszy oczekiwanie, iŜ będą wykorzystywane przez 

czas dłuŜszy  niŜ jeden okres. 

Środki trwałe wycenia się według cen nabycia lub kosztu wytworzenia pomniejszone 

o dotychczasowe umorzenie i ewentualne odpisy z tytułu utraty wartości. Ewidencja 

środków trwałych jest prowadzona  ilościowo-wartościowo w podziale na grupy 

rodzajowe środków trwałych. 

Spółka dokonuje odpisów amortyzacyjnych od składników rzeczowego majątku 

trwałego, z pominięciem gruntów przez oszacowany okres ekonomicznej przydatności 

tych środków, uŜywając metody liniowej przy zastosowaniu następujących rocznych 

stawek amortyzacji:  

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

W 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) Wartość firmy powstająca przy konsolidacji wynika z wystąpienia na dzień nabycia, 

nadwyŜki kosztu nabycia jednostki nad wartością godziwą identyfikowalnych 

składników aktywów i pasywów jednostki zaleŜnej, stowarzyszonej lub wspólnego 

przedsięwzięcia na dzień nabycia. Wartość firmy jest wykazywana jako składnik 

aktywów i przynajmniej raz w roku podlega analizie pod kątem utraty wartości. 

Ewentualna utrata wartości rozpoznawalna jest od razu w rachunku zysków i strat i 

nie podlega odwróceniu w kolejnych okresach. 

d) Wartości niematerialne nabyte lub wytworzone we własnym zakresie dotyczą prac 

rozwojowych i podlegają wykazaniu jako aktywa w przypadku spełnienia warunku 

moŜliwości ich identyfikacji, prawdopodobieństwa przynoszenia w przyszłości 

korzyści ekonomicznych oraz koszty prac rozwojowych mogą być wiarygodnie 

zmierzone. 
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Wartości niematerialne wycenione zostały według cen nabycia pomniejszonych o 

odpisy amortyzacyjne, określone co do stawki i kwoty amortyzacji w planie 

amortyzacji. Przyjęte stawki amortyzacyjne odpowiadają oszacowanemu okresowi 

uŜytkowania wartości niematerialnych. W przypadku wartości niematerialnych 

nabytych w celu wykorzystania w konkretnym projekcie, okres amortyzacji określa 

się jako okres trwania projektu.  Wartości niematerialne  o wartości początkowej do 

3.500 PLN są jednorazowo całkowicie umarzane w okresie ich nabycia, o wartości 

powyŜej 3.500 zł są amortyzowane  metodą liniową. 

e) Leasing jest kwalifikowany jako leasing finansowy, gdy warunki umowy przenoszą 

całe potencjalne korzyści oraz ryzyko wynikające z bycia właścicielem na leasingobiorcę. 

Aktywa uŜytkowane na podstawie umowy leasingu finansowego są traktowane jak aktywa 

Spółki lub właściwego podmiotu Grupy i wyceniane w ich wartości godziwej w momencie 

nabycia. Wszystkie pozostałe rodzaje leasingu są traktowane jako leasing operacyjny. Opłaty 

leasingowe z tytułu leasingu operacyjnego ujmuje się jako koszty metodą liniową przez okres 

leasingu. 

f) Udziały w innych jednostkach oraz inne inwestycje zaliczane do aktywów trwałych 

są wyceniane według  cen nabycia z uwzględnianiem odpisów spowodowanych utratą 

ich wartości. Odpisy te obciąŜają koszty finansowe. Wzrost wartości udziałów 

powoduje odwrócenie odpisu utraty wartości, co odnoszone jest w przychody 

finansowe. 

 

• Aktywa obrotowe 

a) Zapasy to materiały nabyte w celu zuŜycia na własne potrzeby, wytworzone lub 

przetworzone przez jednostkę, produkty gotowe (wyroby) zdatne do sprzedaŜy, w 

toku produkcji, półprodukty oraz towary nabyte w celu odsprzedaŜy w stanie 

nieprzetworzonym. Stany i rozchody zapasów wycenia się w następujący sposób:  

- materiały i towary według cen nabycia 

- wyroby gotowe według cen technicznego kosztu wytworzenia  

- produkcja w toku po koszcie materiałów  bezpośrednich powiększonych o 

wynagrodzenia bezpośrednie 

Na kaŜdy dzień bilansowy dokonuje się oceny składników zapasów pod kątem 

utraty ich wartości dokonując odpisu aktualizującego. Spółka wycenia zapasy 

po cenie nabycia, która zawiera w sobie wszystkie koszty związane z 
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nabyciem, wytworzeniem oraz doprowadzeniem zapasów do ich aktualnego 

miejsca i stanu. Cena ta obejmuje koszty transportu, załadunku, wyładunku, 

inne koszty związane z pozyskaniem zapasów, pomniejszone o upusty, rabaty 

i skonta. Zapasy wycenione są w wartości początkowej (cenie nabycia lub 

koszcie wytworzenia) lub cenie sprzedaŜy w zaleŜności od tego która z nich 

jest niŜsza. Rozchody wyceniane są według zasady pierwsze przyszło, 

pierwsze wyszło (FIFO). Wycena zapasów jest zgodna z MSR 2.  

b) NaleŜności i zobowiązania podlegają aktualizacji wyceny i wykazywane są  w 

wartości netto tj. po pomniejszeniu o utworzone odpisy aktualizacyjne. NaleŜności i 

zobowiązania są wykazywane w kwocie wymagającej zapłaty. Oznacza to, Ŝe na 

podstawie przeprowadzanych analiz GK TRION SA oceniła, Ŝe wartość bilansowa 

naleŜności prezentowanych w niniejszym skonsolidowanym sprawozdaniu 

finansowym jest równa wartościom godziwym tych naleŜności na dzień powstania, a 

w następnych okresach wg skorygowanej ceny nabycia (zamortyzowanego kosztu). 

W celu urealnienia wartości, naleŜności zostały pomniejszone o odpisy aktualizujące 

wartość naleŜności wątpliwych. Odpis z tytułu utraty wartości odpowiada róŜnicy 

pomiędzy wartością bilansową a wartością bieŜącą rzeczywistych przepływów 

pienięŜnych z danego składnika aktywów. Odpisów aktualizacyjnych wartość 

naleŜności dokonuje się w oparciu o ocenę prawdopodobieństwa ich odzyskania, 

dokonana w oparciu o wszelkie moŜliwe do uzyskania informacje.  

Zobowiązania handlowe i pozostałe zobowiązania na dzień powstania ujmuje się w 

księgach wg wartości godziwej, a na dzień bilansowy w kwocie skorygowanej ceny 

nabycia (zamortyzowanego kosztu). 

Zobowiązania w zaleŜności od terminu wymagalności (do 12 miesięcy od dnia 

bilansowego lub powyŜej 12 miesięcy od dnia bilansowego) wykazywane są jako 

krótkoterminowe lub długoterminowe. 

c) Środki pienięŜne wykazane w bilansie obejmują środki pienięŜne w banku i w kasie 

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

Saldo środków pienięŜnych i ich ekwiwalentów  wykazane w skonsolidowanym 

rachunku przepływów pienięŜnych składa się ze środków pienięŜnych i ich 

ekwiwalentów, pomniejszonych o niespłacone kredyty w rachunkach bieŜących. 
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• Kapitał własny 

Kapitał zakładowy wykazywany jest w wysokości nominalnej zgodnej ze statutem Spółki oraz 

wpisem do Krajowego Rejestru Sądowego. Do kapitałów własnych zalicza się równieŜ wynik  

finansowy netto bieŜącego roku. 

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

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

wartości nominalnej oraz z przeniesienia z kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny 

środków trwałych części dotyczącej sprzedanych lub likwidowanych środków trwałych. 

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

cele rozwojowe Spółki, a takŜe z aktualizacji wyceny majątku Spółki, zgodnie z przepisami 

prawa.  

 

• Kredyty i poŜyczki ( w tym w rachunku bieŜącym)  

Ujmowane są w wartości uzyskanych wpływów pomniejszonych o koszty 

bezpośrednie pozyskania środków. Koszty finansowe łącznie z prowizjami płatnymi 

w momencie spłaty lub umorzenia oraz kosztami bezpośrednimi zaciągnięcia 

kredytów ujmowane są w rachunku zysków i strat przy zastosowaniu metody 

memoriałowej i zwiększają wartość księgową instrumentu z uwzględnieniem spłat 

dokonanych w bieŜącym okresie.  

 

• Rezerwy  

Tworzone są w okresie gdy na spółce ciąŜy istniejący obowiązek (prawny lub 

zwyczajowy) wynikający ze zdarzeń przeszłych i gdy prawdopodobne jest Ŝe 

wypełnienie tego obowiązku spowoduje konieczność wypływu środków, oraz moŜna 

wiarygodnie oszacować kwoty tego zobowiązania. Nie tworzy się rezerw na przyszłe 

straty operacyjne.  

 

• Przychody, koszty oraz ustalenie wyniku finansowego 

Przychody ze sprzedaŜy ustalane są na podstawie zaliczonych do okresów 

sprawozdawczych wielkości sprzedaŜy zafakturowanej odbiorcom, pomniejszonych o 

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

związane z działalnością podstawową. 

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

podstawową działalnością, obejmują wynik na sprzedaŜy aktywów trwałych , skutki 

aktualizacji wartości aktywów nie finansowych, refundacja z Powiatowego Biura 

Pracy, koszty adwokackie. 

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

skutki aktualizacji wartości inwestycji. 

 

• Obowiązkowe obciąŜenia wyniku finansowego 

Podatek dochodowy od osób prawnych jest obowiązkowym obciąŜeniem wyniku 

finansowego. Obliczany jest w oparciu o zysk brutto ustalony na podstawie przepisów 

prawa podatkowego i skorygowany o przychody nie stanowiące przychodów 

podlegającym opodatkowaniu oraz koszty nie będące kosztami uzyskania przychodu. 

Podatek dochodowy od osób prawnych skorygowany jest o część podatku 

odroczonego. 

 

7. Kapitał zakładowy 

Kapitał zakładowy TRION S.A. na dzień 30.06.2008 roku  wynosi 71 902 564 zł i dzieli się na 

35 561 282 sztuk akcji o wartości nominalnej 2 zł. kaŜda.  

Struktura kapitału zakładowego na dzień 30.06.2008r. 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     
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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 branŜowe 

Podstawowym segmentem działalności jest segment branŜowy zawierający branŜę 

stolarki PVC, aluminiowej, drewnianej, produkcję opakowań (palety), branŜę 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 kaŜdego segmentu prowadzona jest odrębna 

ewidencja sprzedaŜy, kosztu własnego oraz przypisane są aktywa i pasywa bezpośrednio 

związane w danym segmentem.  

 

 

Segmentacja branŜowa (podstawowa) do  sprawozdania finansowego 30.06.2008 
 

Pozycja sprawozdania 
Stolarka 

PVC 
Stolarka 

ALU 
Stolarka 

DREWNO 
Opako-
wania 

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 

 
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 

        

 
 
Jednocześnie Spółka informuje, Ŝe nie sporządza informacji na temat przepływu środków 
pienięŜnych w poszczególnych segmentach działalności z uwagi na brak takiego 
obowiązku w MSR 7 a jedynie zalecenia.  
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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 róŜnią się między sobą prawem udziału w zysku 
netto danego okresu. 
                                                                                                                6 miesięcy 2008     6 miesięcy 2007 

Skonsolidowany zysk netto przypadający na akcjonariuszy Spółki                - 476                          1 074 

Średnia waŜona liczba akcji zwykłych (w tys. sztuk)                               33 978 480                17 468 478 
Podstawowy zysk na akcję zwykłą (w zł)                                                          - 0,01                       0,06 

Zysk zastosowany przy ustaleniu rozwodnionego zysku na akcję                    - 476                       1 074 

Rozwodniona liczba akcji zwykłych (w tys. sztuk)                                   33 978 480                17 468 478 
Rozwodniony zysk na jedną akcję                                                                      - 0,01                       0,06 

 

Podstawowy zysk netto na 1 akcję w kolumnie "6 miesięcy 2008" został obliczony jako 

iloraz skonsolidowanego zysku netto przypadającego na akcjonariuszy TRION S.A.  

osiągniętego w okresie od 1 stycznia do 31 marca 2008 roku oraz średniej waŜonej ilości 

akcji w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2008 roku, gdzie wagą jest ilość dni. Zysk 

netto na 1 akcję w kolumnie "6 miesięcy 2007" został obliczony jako iloraz 

skonsolidowanego zysku netto przypadającego na akcjonariuszy TRION S.A.  

osiągniętego w okresie od 1 stycznia 2007 r. do 30 czerwca 2007 r. oraz średniej waŜonej 

ilości akcji w okresie od 1 stycznia 2007 r. do 30 czerwca 2007 r. gdzie wagą jest ilość 

dni. 

Rozwodniony zysk na jedną akcję w roku obrotowym oraz za okres porównywalny nie 

został obliczony poniewaŜ nie emitowano akcji w zamian za obligacje zamienne.  

 

10. Wartość księgowa na akcję 

 

� Sposób obliczenia wartości księgowej na 1 akcję w zł i w EURO na dzień 30.06.2008 r. 
       -   wartość księgowa na 1 akcję w zł = kapitał własny (w tys. zł) / ilość akcji (w tys. szt.) 
           90 250 tys. zł / 33 978 480 szt. = 2,66  zł/1 akcję 
       -   wartość księgowa na 1 akcję w EURO = kapitał własny (w tys. EURO) / ilość akcji (w tys. szt.) 
           26 907  tys. EURO / 33 978 480 szt. = 0,79  EURO  
 
� Sposób obliczenia wartości księgowej na 1 akcję w zł i w EURO na dzień 30.06.2007 r. 
       -   wartość księgowa na 1 akcję w zł = kapitał własny (w tys. zł) / ilość akcji (w tys. szt.) 
           27 336 tys. zł / 17 468 478  szt. = 1,56  zł/1 akcję 
       -   wartość księgowa na 1 akcję w EURO = kapitał własny (w tys. EURO) / ilość akcji (w tys. szt.) 
           7 259  tys. EURO / 17 468 478 szt. = 0,41  EURO  
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11. Kursy zastosowane do przeliczenia wybranych danych finansowych na EURO: 

 
Okres bieŜący Okres 

porównywalny 
Wyszczególnienie 

01.01.2008 – 
30.06.2008 

01.01.2007 – 
30.06.2007 

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

3,3542 3,7658 

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

3,4776 3,8486 

Kurs najwyŜszy w okresie 3,6577 4,9385 

Kurs najniŜszy w okresie 3,3542 3,7465 

 

 

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.  

W ciągu II kwartału 2008 roku GK TRION S.A. w Inowrocławiu łącznie utworzono 

rezerwy i odpisy aktualizujące na kwotę 4 248 tys. zł. i rozwiązano na kwotę 309 tys. 

zł. Główną pozycją składającą się na kwotę utworzonych odpisów stanowią odpisy 

opisane w pkt. 5 niniejszej informacji w wysokości 4 253 tys. zł. oraz 56 tys. zł. z 

tytułu utworzonych rezerw na odprawy emerytalno – rentowe. Po stronie odpisów 

rozwiązanych stanowią odpisy dotyczące rezerw na nie wykorzystane urlopy. 

 

14. Informacje o istotnych dokonaniach lub niepowodzeniach Grupy Kapitałowej w 

okresie, którego dotyczy raport wraz z wykazem najwaŜniejszych zdarzeń ich 

dotyczących.  

 

a) 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 
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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..  

b) W dniu 18.04.2008 roku Sąd Rejonowy w Bydgoszczy , XIII Wydział Gospodarczy 

KRS BY.XIII NS-REJ. KRS/002514/08/596 zarejestrował nową firmę Spółki TRION 

Spółka Akcyjna.  

c) W dniu 5 maja 2008 roku Sąd Rejonowy w Bydgoszczy , XIII Wydział Gospodarczy 

KRS sygn. akt BY.XIII NS-REJ/003254/08/648 z dnia 5 maja 2008 roku zarejestrował 

nową wysokość kapitału docelowego Spółki TRION S.A. w wysokości 41 401 922 zł. 

PowyŜsza rejestracja jest wynikiem podjętej uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego 

Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 31 marca 2008 roku w sprawie w sprawie zmiany 

Statutu Spółki przewidującej upowaŜnienie Zarządu do podwyŜszenia kapitału 

zakładowego z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy 

w granicach kapitału docelowego. 

d) 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-
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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. 

e) W dniu 30 maja 2008 roku Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy 

KRS zarejestrował nową wysokość kapitału zakładowego Spółki Stolarski Zakład 

Produkcyjno Handlowy w Mszanowie Sp. z o.o. o wartości 14 746 000 zł.Ogólna liczba 

głosów wynikająca ze wszystkich wyemitowanych udziałów po zarejestrowaniu zmiany 

wysokości kapitału wynosi 29 492 głosów. Ponadto Sąd Rejonowy zarejestrował zmianę 

nazwy Spółki , która będzie posługiwała się nową firmą HUMDREX Sp. z o.o.. 

PodwyŜszenie kapitału zakładowego nastąpiło zgodnie z uchwała nr 1 Nadzwyczajnego 

Zgromadzenia Spółki Stolarskiego Zakładu Produkcyjno Handlowy w Mszanowie Sp. 

z o.o. z dnia 31 marca 2008 roku ( raport bieŜący nr 15/2008 z dnia 31 marca 2008 roku ) 

poprzez utworzenie 12 892 udziałów o wartości 500 zł kaŜdy, które zostały objęte 

w całości przez TRION S.A., jako 100% udziałowca HUMDREX Sp. z o.o. i pokryte 

wkładem niepienięŜnym w postaci przedsiębiorstwa pod nazwą Zakład Produkcji Stolarki 

Drewnianej w Inowrocławiu. Wartość księgowa netto wkładu niepienięŜnego zgodnie 

z bilansem sporządzonym na dzień 31 marca 2008 roku wynosi kwotę 6 446 000 zł. 

f) 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 : 

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 



Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 6 miesięcy 2008 roku Grupy Kapitałowej 
TRION S.A. 

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

Informacje dodatkowe i objaśnienia stanowią integralną część skonsolidowanego sprawozdania finansowego 29

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. 

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 
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okiennych, wykonane przy uŜyciu 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 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 najwyŜszej 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 cięŜarowych. 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. 
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g) Zarząd TRION S.A. uchwałami z dnia 30 czerwca 2008 roku ustanowił prokurentów 

w osobie Pani Teresy Konopki oraz Pana Jędrzeja Jasińskigo. Udzielone prokury 

mają charakter łączny. 

 

15. Opis czynników i zdarzeń, w szczególności o nietypowym charakterze, mających 

znaczący wpływ na osiągnięte wyniki finansowe.  

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 

doprowadziła do stwierdzenia, iŜ wymienione w punkcie 5 niniejszej informacji  kwoty, 

powinny zostać zakwalifikowane do kategorii błędów istotnych poprzednich okresów.  W 

sytuacji gdy błędy istotne powstały w latach poprzedzających poprzedni (2007) rok 

obrotowy, zgodnie z ww. przepisami, naleŜy zaprezentować je w sprawozdaniu 

finansowym za rok poprzedni jako obciąŜenie zysku/straty z lat ubiegłych. 

W związku z powyŜszym Spółka skorygowała dane porównawcze zaprezentowane 

zarówno w jednostkowym jak i skonsolidowanym bilansie oraz zestawieniu zmian w 

kapitałach własnych za okresy I półrocza 2007r., rok 2007 oraz I kwartał 2008 roku w 

następujący sposób: 

� Pozycja bilansów „NaleŜności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe naleŜności” 

została pomniejszona o kwotę 4.214 tys. zł. 

� Pozycja bilansów „Zyski zatrzymane / straty niepokryte” została pomniejszona o 

kwotę 4.214 tys. zł. 

� Pozycja zestawienia zmian w kapitałach własnych „Zyski zatrzymane / straty 

niepokryte” została pomniejszona o kwotę 4.214 tys. zł. 

Oprócz wyŜej wymienionych kwot, w jednej ze spółek zaleŜnych w wyniku kontroli 

skarbowej ujawniono zaległość w podatku dochodowym od osób prawnych za 2006 rok 

w wysokości 39 tys. zł. Fakt powyŜszy został zakwalifikowany do kategorii błędów 

istotnych poprzednich okresów i zgodnie z powołanymi wyŜej przepisami Spółka 

odniosła kwotę 39 tys. zł. w cięŜar kapitałów własnych w pozycji „Zyski (straty) z lat 

ubiegłych” dokonując korekty danych porównawczych w skonsolidowanych 

sprawozdaniach finansowych za rok obrotowy 2007 oraz I kwartał 2008r. (Spółka 

podlega konsolidacji od IV kwartału 2007 roku)   w następujący sposób:  
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� Pozycja bilansów „Krótkoterminowe zobowiązania z tytułu podatków” została 

powiększona o kwotę 39 tys. zł. 

� Pozycja bilansów „Zyski zatrzymane / straty niepokryte” została pomniejszona o 

kwotę 39 tys. zł. 

� Pozycja zestawienia zmian w kapitałach własnych „Zyski zatrzymane / straty 

niepokryte” została pomniejszona o kwotę 39 tys. zł. 

Poza ww. zdarzeniami w drugim kwartale 2008 nie wystąpiły inne zdarzenia oraz 

czynniki o nietypowym charakterze mające znaczący wpływ na osiągnięte wyniki 

finansowe. 

 

 

16. Objaśnienie dotyczące sezonowości lub cykliczności działalności emitenta w 

prezentowanym okresie.  

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

występuje zjawisko sezonowości oraz cykliczności charakteryzujące się niskimi 

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

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

nie nastąpi zachwianie cykliczności wskutek procesów od spółki niezaleŜnych. 

Przykładem tego moŜe być zmiana polityki podatkowej państwa (likwidacja lub 

zmiana róŜnego rodzaju ulg podatkowych).  

 

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

papierów wartościowych 

W drugim kwartale 2008r. operacje powyŜsze nie wystąpiły. Na dzień 30.06.2008 

roku spółka nie posiadała zobowiązań z tytułu wykupu i spłaty dłuŜnych 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 Ŝadnej ze spółek z Grupy Kapitałowej TRION S.A.  
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19. Wskazanie zdarzeń które wystąpiły po dniu, na który sporządzono skrócone 

skonsolidowane sprawozdanie finansowe, nieujęte w tym sprawozdaniu, a 

mogących w znaczący sposób wpłynąć na przyszłe wyniki finansowe. 

1) W nawiązaniu do raportu bieŜącego nr 24/2008 przekazanego przez Spółkę w dniu 6 

czerwca 2008 roku w zawiązku z ustaniem przyczyn, dla których inwestor podjął decyzję 

o utajnieniu niniejszego komunikatu Zarząd TRION S.A. podał do publicznej 

wiadomości w dniu 22 lipca 2008 roku pełną treść komunikatu dotyczącego listu 

intencyjnego podpisanego w dniu 6 czerwca 2008 roku pomiędzy TRION S.A. , a Spółką 

NOVY FUND Ltd zarejestrowaną w Tortoli na Brytyjskich Wyspach Dziewiczych. 

Przeprowadzany proces kompleksowego badania Spółek będących przedmiotem 

potencjalnej transakcji ma na celu zweryfikowanie rzeczywistej wartości rynkowej 

i zidentyfikowanie obszarów korzyści jakie Grupa Kapitałowa TRION S.A. moŜe 

odnieść w wyniku realizacji zamiaru opisanego w poniŜszym liście intencyjnym. 

2) Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy KRS w dniu 5 sierpnia 

2008 roku dokonał rejestracji  Spółki INTUR KFS Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością pod nr Krajowego Rejestru Sądowego 0000311230. 

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

wyniku połączenia jednostek gospodarczych, przejęcia lub sprzedaŜy jednostek 

Grupy Kapitałowej, inwestycji długoterminowych, podziału, restrukturyzacji i 

zaniechania działalności.  

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy załoŜeniu kontynuowania działalności 

gospodarczej przez GK TRION SA w dającej się przewidzieć przyszłości. Według 

Zarządu Spółki nie istnieją okoliczności wskazujące na zagroŜenie kontynuowania 

działalności. Okresy poprzednie zostały doprowadzone do porównywalności z zasadami 

zastosowanymi w bieŜącym sprawozdaniu.  

Wpływ na dynamikę wyników zaprezentowanych w sprawozdaniu za okres I półrocza 

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 takŜe reorganizacja dokonana w bieŜącym półroczu 

polegającą na przeniesieniu działalności operacyjnej Spółki TRION S.A. w Inowrocławiu 

do spółek produktowych. 
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� 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, poniŜej zaprezentowano podstawowe, jednostkowe dane osiągnięte w 

2007 roku. Obroty i wyniki tych Spółek za okres bieŜącego półrocza zostały 

uwzględnione w niniejszym sprawozdaniu skonsolidowanym za okres od 1 stycznia do 

30 czerwca 2008r. 

Spółki objęte konsolidacją- (dane za 2007r.) 

Wyszczególnienie 

Synergis        
Sp. z o.o. 

Humdrex        
Sp. z o.o. 

ORION+         
Sp. z o.o. 

Przychody  ze sprzedaŜy 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. 
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21. Informacja dotycząca zmian zobowiązań warunkowych lub aktywów 

warunkowych, które nastąpiły od czasu zakończenia ostatniego roku 

obrotowego.   

Wykaz zobowiązań warunkowych zabezpieczających zaciągnięte zobowiązania (nie 

uległy istotnym zmianom): 

• Udzielone gwarancje                                                    3 015 tys. zł. 

• Przewłaszczenie na środkach trwałych                           168 tys. zł. 

• Hipoteki na nieruchomościach                                     5 200 tys. zł. 

• Weksle                                                                          3 620 tys. zł. 

• Przewłaszczenie na materiałach                                   2 200 tys. zł. 

• Razem                                                                         14 645 tys. zł. 

 

22. Stanowisko zarządu odnośnie do moŜliwości zrealizowania wcześniej 

publikowanych prognoz wyników na dany rok, w świetle wyników 

zaprezentowanych w raporcie kwartalnym w stosunku do wyników 

prognozowanych.  

Zarząd nie publikował prognozy wyników na rok 2008. 

 

 

 

 

 

23. Wskazanie akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio przez 

podmioty zaleŜne co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym 

zgromadzeniu TRION S.A. na dzień przekazania raportu kwartalnego oraz 

wskazanie zmian w strukturze własności znacznych pakietów akcji TRION S.A. 

w okresie od przekazania poprzedniego raportu kwartalnego.  

 

Na dzień przekazania niniejszego sprawozdania finansowego za 6 miesięcy 2008 

roku zgodnie z posiadanymi przez Spółkę informacjami następujący akcjonariusze 

posiadają co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na WZA.  
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Głównymi akcjonariuszami TRION S.A. są: 

Akcjonariusz 

Liczba 
posiadanych 

akcji na dzień 
przekazania 
raportu za I 
kw. 2007r. 

Liczba akcji 
nabytych do 

terminu 
przekazania 

raportu 

Liczba akcji 
zbytych  do 

terminu 
przekazania 

raportu 

Liczba 
posiadanych 

akcji na dzień 
przekazania 
raportu za II 
kw. 2008r. 

Wartość  
wg 

wartości 
nominaln

ej 

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.  
 
 

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 kwartalnego, odrębnie dla kaŜdej z osób.  

Zestawienie stanu posiadania akcji lub opcji emitenta przez osoby zarządzające i nadzorujące na 

dzień raportu, oraz wskazanie zmian w strukturze 
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Zarząd 

Imi ę i Nazwisko 

Liczba 
posiadanych 

akcji na dzień 
przekazania 
raportu za I 
kw.  2008 

 

Liczba 
akcji 

nabytych 
do 

terminu 
przekazan
ia raportu  

 

Liczba 
akcji 

zbytych  
do 

terminu 
przekazan
ia raportu  

 

Liczba 
posiadanych 

akcji na dzień 
przekazania 
raportu za          
II kw. 2008 

 
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.   
 
 
 
 
Rada Nadzorcza * 

Imi ę i Nazwisko 

Liczba 
posiadanych 

akcji na dzień 
przekazania 
raportu za I 
kw.  2008 

 

Liczba 
akcji 

nabytych 
do 

terminu 
przekazan
ia raportu  

 

Liczba 
akcji 

zbytych  
do 

terminu 
przekazan
ia raportu  

Liczba 
posiadanych 

akcji na dzień 
przekazania 
raportu za     
II kw. 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. 
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 ** 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 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.  

  

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

postępowania arbitraŜowego lub organem administracji publicznej.  

W II kwartale 2008 roku nie toczyły się postępowania dotyczące zobowiązań albo 

wierzytelności emitenta lub jednostki od niego zaleŜnej, których wartość stanowiłaby co 

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

dotyczących zobowiązań oraz wierzytelności których łączna wartość stanowi co najmniej 

10% kapitałów własnych emitenta.  

 

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

lub wielu transakcji z podmiotami powiązanymi, jeŜeli wartość tych 

transakcji przekracza wyraŜoną w złotych równowartość kwoty 500.000 

euro.  

W II kwartale 2008 roku takie transakcje nie wystąpiły.  

 

27. Informacje o udzieleniu przez emitenta lub przez jednostkę od niego zaleŜną 

poręczeń kredytu lub poŜyczki lub udzieleniu gwarancji ( powyŜej 10% 

kapitałów emitenta) 

TRION S.A. ani spółki od niej zaleŜne nie udzielały gwarancji i poręczeń których łączna 

wartość dotycząca jednego podmiotu stanowiłaby równowartość co najmniej 10% 

kapitałów własnych emitenta.  

 

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

kadrowej, majątkowej, finansowej wyniku finansowego i ich zmian oraz 
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informacje które są istotne dla oceny moŜliwości realizacji zobowiązań przez 

emitenta.  

W ocenie Emitenta nie występują inne istotne informacje dla oceny jego sytuacji oraz 

moŜliwości realizacji zobowiązań poza opisanymi w pkt 13 i 18 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 perspektywy rozwoju w 

III kwartale 2008 r.: 

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

2008 r., zdaniem Emitenta, nie jest zagroŜone. 

2. Realizacja zawartych oraz pozyskanie nowych kontraktów, których realizacja 

odbędzie się w drugim półroczu 2008 roku – prowadzone są zaawansowane 

negocjacje w celu zawarcia umów dot. produkcji okien do końca 2008 roku.  

 

 

  

 Marek Grzona – Prezes Zarządu 

Stanisław Pieciukiewicz – Członek Zarządu 

 


