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I.  Skonsolidowane zestawienie pozycji finansowej 
Wyszczególnienie  Nota 31.03.2010 31.12.2009 

AKTYWA     

I. Aktywa trwałe (długoterminowe)   76 436 102 601 

    1.Wartość firmy  11 717 11 717 

    2.Inne wartości niematerialne  281 333 

    3.Rzeczowe aktywa trwałe 1 53 636 79 185 

    4.Nieruchomosci inwestycyjne 2 5 399 2 096 
    5.Inwestycje w jednostkach wycenianych metodą praw 
własności  1 730 5 696 

    6.Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży      

    7.Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 3 2 084 3 085 

    8.Pozostałe aktywa trwałe  1 589 489 

II. Aktywa obrotowe (krótkoterminowe)  32 677 40 292 

    1.Zapasy  14 268 16 786 

    2.Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu      

    3.Nalezności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności  14 199 16 456 

    4.Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 4 2 382 5 704 

    5.Pozostałe aktywa obrotowe  1 828 1 346 

AKTYWA RAZEM  109 113 142 893 

PASYWA      

I. Kapitał przypadaj ący wła ścicielom jednostki dominuj ącej   3 510 23 141 

   1. Kapitał zakładowy 5 91 903 91 903 

   2. Niepodzielony wynik finansowy  -10 586 -56 391 

   3. Akcje własne      

   4. Kapitał zapasowy i rezerwowy  -16 887 -10 507 

   5. Zyski zatrzymane/ (straty) niepokryte  -60 920 -1 864 

II. Udziały niekontroluj ące  6 6 030 6 532 

Kapitał własny razem  9 540 29 673 

III. Ujemna warto ść firmy      

IV. Zobowi ązania długoterminowe   47 814 47 318 

   1. Kredyty i pożyczki długoterminowe 7 20 451 18 851 

   2. Rezerwy 8 67 97 

   3. Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego 9 2 651 3 128 

   4. Pozostałe długoterminowe zobowiązania finansowe 10   1 702 

   5. Długoterminowe zobowiązania i rozliczenia międzyokresowe  24 645 23 540 

V. Zobowi ązania krótkoterminowe 11 51 759 65 902 
    1.Zobowiązania  krótkoterminowe i rozliczenia 
międzyokresowe 11 23 033 30 355 

    2. Kredyty i pożyczki krótkoterminowe 12 17 743 22 947 

    3. Krótkoterminowe zobowiązania z tytułu podatków  2 674 3 898 

    4. Krótkoterminowe rezerwy  3 772 4 074 
    5. Krótkoterminowa część kredytów i pożyczek 
długoterminowych      

    6. Krótkoterminowe zobowiązania finansowe  4 537 4 628 

PASYWA RAZEM  109 113 142 893 

Wartość księgowa na jedną akcję zwykłą (w zł/szt.) 13 0,21 0,50 

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję zwykłą (w zł/szt.) 13 0,21 0,50 
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II.  Skonsolidowane zestawienie zysku całkowitego 

Wyszczególnienie Nota 
01.01.2010r. 

do 
31.03.2010r. 

01.01.2009r. 
do 

31.03.2009r. 
I. Przychody  15 235 21 828 
      1. Przychody netto ze sprzedaży produktów  13 885 21 265 
      2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów  1 350 563 
II. Koszt własny sprzedaży   20 508 18 123 
      1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów  17 804 17 510 
      2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów  2 704 613 
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II)  -5 273 3 705 
IV. Koszty sprzedaży  1 726 1 346 
V. Koszty ogólnego zarządu  922 2 313 
VI. Pozostałe przychody operacyjne  273 51 
VII. Pozostałe koszty operacyjne  1 352 151 

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

-9 000 -54 
IX. Przychody finansowe  144 263 
X. Koszty finansowe  887 369 
XI. Udział w zysku jednostki stowarzyszonej      

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

XIV. Zysk (strata) przed opodatkowaniem(VIII+IX-X-X I)  -9 743 -160 
XV. Podatek dochodowy  1 345 -39 

XVI. Zysk (strata) za okres z działalności kontynuowanej 
(XII-XIII)  

-11 088 -121 

XVII. Zysk (strata) za okres z działalności zaniechanej      
XVIII. Zysk (strata) za rok (XIV+XV)  -11 088 -121 
Pozostały zysk całkowity:      
XIX. Aktualizacja wyceny rzeczowych aktywów trwałych      

XX. Wycena instrumentów finansowych DDS    -1 827 

XXI. Różnice kursowe z konsolidacji      

XXII. Zyski (straty) aktuarialne      
XXIII. Udział w pozostałym zysku całkowitym jednostki 
stowarzyszonej 

 
    

XXIV. Podatek od pozycji pozostałego zysku całkowitego      

XXV. Pozostały zysk całkowity po opodatkowaniu  0 -1 827 

XXVI. Zysk (strata) całkowity  -11 088 -1 948 

   Zysk za rok przypadający na:      

   - Właścicieli jednostki dominującej  -10 586 -121 

   - Udziałowców niekontrolujących (mniejszościowych)  -502   

   Zysk całkowity przypadający na:      

   - Właścicieli jednostki dominującej  -10 586 -1 948 
   - Udziałowców niekontrolujących (mniejszościowych)  -502   
Zysk (strata) na jedną akcję z działalności kontynuowanej 
zł/akcję 15 -0,24 0,00 

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję z działalności 
kontynuowanej zł/akcję 15 -0,24 0,00 
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III.  Skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym 

Wyszczególnienie 

Kapitał przypadaj ący na właścicieli jednostki dominującej 
Udział 

akcjonariuszy 
mniejszościowych 

Kapitał własny ogółem 
Kapitał 

zakładowy 
Kapitał 

zapasowy 
Niepodzielony 

wynik 

Kapitał z 
aktualizacji 

wyceny 

Wycena 
instrumentów 
finansowych 

Przeliczenie 
jednostki 

zagranicznej 
Razem 

Stan na 01.01.2010r.  91 903 -6 124 -58 255 43 -4 426 0 23 141 6 532 29 673 

Zmiany w zasadach rachunkowości             0   0 

Stan na 01.01.2010r. (po przekształceniu) 91 903 -6 124 -58 255 43 -4 426 0 23 141 6 532 29 673 

   Zmiany kapitały w okresie 0 -6 380 -13 251 0 0 0 -19 631 -502 -20 133 

        - emisja akcji             0   0 

        - dywidenda             0   0 

        - z podziału wyniku             0   0 

        - zysk całkowity     -10 586       -10 586 -502 -11 088 

        -transfer do niepodzielonego wyniku   -6 380         -6 380   -6 380 

        - inne     -2 665       -2 665   -2 665 

Stan na 31.03.2009r. 91 903 -12 504 -71 506 43 -4 426 0 3 510 6 030 9 540 

 

Wyszczególnienie 

Kapitał przypadaj ący na właścicieli jednostki dominującej 
Udział 

akcjonariuszy 
mniejszościowych 

Kapitał własny ogółem 
Kapitał 

zakładowy 
Kapitał 

zapasowy 
Niepodzielony 

wynik 

Kapitał z 
aktualizacji 

wyceny 

Wycena 
instrumentów 
finansowych 

Przeliczenie 
jednostki 

zagranicznej 
Razem 

Stan na 01.01.2009r.  71 903 29 156 -9 540 43 -3 575   87 987   87 987 

Zmiany w zasadach rachunkowości     -5 361       -5 361   -5 361 

Stan na 01.01.2009r. (po przekształceniu) 71 903 29 156 -14 901 43 -3 575 0 82 626 0 82 626 

   Zmiany kapitały w okresie 20 000 -35 280 -43 354 0 -851 0 -59 485 6 532 -52 953 

        - emisja akcji 20 000           20 000   20 000 

        - dywidenda             0   0 

        - z podziału wyniku   158 -484       -326   -326 
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        - zysk całkowity     -54 709   -851   -55 560   -55 560 

        -transfer do niepodzielonego wyniku   -24 792 11 839       -12 953   -12 953 

        - inne   -10 646         -10 646 6 532 -4 114 

Stan na 31.12.2009r. 91 903 -6 124 -58 255 43 -4 426 0 23 141 6 532 29 673 
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IV.  Skonsolidowane zestawienie przepływów pieniężnych 

Wyszczególnienie 
okres 12 miesi ęcy 

zakończony 
31.03.2010r. 

okres 12 miesi ęcy 
zakończony 
31.03.2009r. 

A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej    

I. Zysk (strata) netto -11 088 -121 
II. Korekty razem: 10 232 -758 
      1. Amortyzacja  1 082 644 
      2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 23 45 
      3. Odsetki i udziały w zyskach ( dywidendy) 219 212 
      4. (Zysk) strata z  działalności inwestycyjnej 919 32 
      5. Zmiana stanu  rezerw -750 -117 
      6. Zmiana stanu zapasów 2 517 -1 191 
      7. Zmiana stanu należności 2 256 1 194 
      8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem 
pożyczek i  kredytów) 

-8 876 -941 

      9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 1 248 -636 
     10. Inne  korekty  11 594   
III.  Przepływy pieni ężne netto z działalności operacyjnej  ( I+/- II ) -856 -879 
B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej      
I. Wpływy  314 91 
      1. Zbycie  rzeczowych aktywów trwałych 269 91 
      2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne       
      3. Z aktywów finansowych 45   
      4 . Inne  wpływy inwestycyjne     
II. Wydatki  88 205 
      1. Nabycie  rzeczowych aktywów trwałych 53 205 
      2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne      
      3. Na aktywa finansowe, w tym: 35   
      4. Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone mniejszości     
III. Przepływy pieni ężne netto z działalności inwestycyjnej ( I - II) 226 -114 
C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej      
I. Wpływy  1 908 1 768 
      1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych 
instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 

    

      2. Kredyty i pożyczki 1 908 1 738 
      3. Emisja  dłużnych papierów wartościowych     
      4. Inne  wpływy finansowe   30 
II. Wydatki  4 598 1 029 
      1. Nabycie akcji (udziałów) własnych     
      2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli     
      3. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących     
      4. Spłaty kredytów i pożyczek 4 325 248 
      5. Wykup dłużnych papierów wartościowych     
      6. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 53 66 
      7. Zapłacone odsetki 220 212 
      8. Pozostałe wydatki   503 
III. Przepływy pieni ężne netto z działalności finansowej (I - II) -2 690 739 
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C) -3 320 -254 
F. Środki pieni ężne na początek okresu 5 702 967 
G. Środki pieni ężne na koniec okresu (F+/- D) 2 382 713 

 

Środki pieni ężne wykazane w rachunku przepływów 
finansowych 31.03.2010r. 31.03.2009r. 

Środki w kasie i na rachunkach bankowych 2 382 713 

Inne środki pieniężne - - 

Razem 2 382 713 
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V. Informacja dodatkowa 

1. Dane podstawowe  

Sprawozdanie skonsolidowane Grupy Kapitałowej TRION S.A. sporządzone na dzień 
31.03.2010r. oraz dane porównywalne na dzień 31.03.2009r., zawierają dane finansowe jednostki 
dominującej TRION S.A. oraz spółek zależnych. 
Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało w tys. zł. polskich.  
Nazwa podmiotu:  TRION Spółka Akcyjna  
Siedziba podmiotu:  ul. Marcinkowskiego 154,  88-100 Inowrocław 
KRS: Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy KRS nr 0000024482 
Regon: 351284072 
NIP: 944-16-35-703  
Podstawowy przedmiot działalności Emitenta według Europejskiej Klasyfikacji Działalności (po 
uwzględnieniu wydzielenia i przeniesienia działalności operacyjnej do spółek zależnych): 
70.10.Z  Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów 
finansowych, 
70.22.Z  Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania, 
68.20.Z  Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi. 

Czas trwania Spółki jest nieograniczony 
Przedmiot działalności TRION S.A. w Inowrocławiu według klasyfikacji przyjętej przez rynek 
równoległy: 
Makrosektor – przemysł 
Sektor – materiały budowlane /mbu.  

Podstawowy przedmiot działalności Grupy realizowany przez poszczególne spółki zależne 
wskazano w pkt. 2 niniejszej informacji. 

 

2. Skład Grupy kapitałowej 

Na dzień 31.03.2009 roku w skład grupy kapitałowej TRION S.A. w Inowrocławiu wchodziły spółki 

zależne wg poniższego zestawienia. 

Lp 
Nazwa jednostki 

zależnej Siedziba Przedmiot działania 
Metoda 

konsolidacji 

Wartość 
nominalna 
udziałów    
w tys. zł. 

Procent 
posiadanego 

kapitału 

Udział w ogólnej liczbie 
głosów na walnym 

zgromadzeniu 

1 Intur Sp. z o.o. Inowrocław Produkcja stolarki okiennej 
PVC 

Pełna  1 000 100 100 

2 Intur KFS Sp. z o.o. Inowrocław 
Transport drogowy, 
produkcja opakowań 
drewnianych 

Pełna  1 000 100 100 

3 ORION+ Sp. z o.o. Warszawa Konstrukcje stalowe Pełna  1 050 100 100 

4 Synergis Sp. z o.o. Dobre Miasto Produkcja stolarki okiennej 
aluminiowej 

Pełna  1 500 100 100 

5 
Trion Financial 
Services S.A. Luksemburg 

Produkcja stolarki okiennej 
i drzwiowej  Pełna 31 tys.  EUR 100 100 

6 
Trion Financial 
Services Sp. z o.o. 

Inowrocław 
Produkcja stolarki okiennej 
i drzwiowej  

Pełna 50 100 100 

7 Humdrex Sp. z o.o.  Mszanowo Produkcja stolarki okiennej 
drewnianej 

Wyłączona z 
konsolidacji 

 14 746 100 100 

 

Spółka INTUR Sp. z o.o.  w Inowrocławiu (wydzielona z Zakładu Produkcyjnego Produkcji 
Stolarki PVC w dniu 30 czerwca 2008 roku ) jest producentem i dystrybutorem stolarki otworowej 
z PVC. Podstawowym przedmiotem działalności wg Europejskiej Klasyfikacji Działalności jest: 
22.23.Z - Produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych. Spółka zarejestrowana jest 
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w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, 

nr rejestru: 0000312047. Czas trwania Spółki jest nieograniczony 
Spółka INTUR KFS Sp. z o.o. w Inowrocławiu ( wydzielona z Zakładu Transportu i Spedycji oraz 
Zakładu produkcji Opakowań Drewnianych w dniu 30 czerwca 2008 roku) jest spółką świadczącą 
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. Czas trwania 
Spółki jest nieograniczony 
Spółka jest w procesie likwidacyjnym, w związku z czym kontynuacja jej działalności jest 
zagrożona.  
Spółka ORION+ Sp. z o.o. w Warszawie  (włączona do Grupy Kapitałowej TRION 28 grudnia 
2007 roku) jest producentem i dystrybutorem konstrukcji stalowych. Podstawowym przedmiotem 
działalności wg Europejskiej Klasyfikacji Działalności jest: 28.11.C – Działalność usługowa w 

zakresie instalowania konstrukcji metalowych. Czas trwania Spółki jest nieograniczony. 
Spółka jest objęta postępowaniem upadłościowym z możliwością zawarcia układu od dnia 22 
stycznia 2010 r., w związku z czym kontynuacja jej działalności jest zagrożona. 
Spółka SYNERGIS Sp. z o.o. w Dobrym Mieście (włączona do Grupy Kapitałowej TRION 8 
lutego 2007 roku) jest producentem i dystrybutorem stolarki otworowej z aluminium. 
Podstawowym przedmiotem działalności wg. Europejskiej Klasyfikacji Działalności jest: 2875 B - 
Produkcja wyrobów metalowych.  
Spółka zarejestrowana jest w Sądzie Rejonowym w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego, nr rejestru: 0000166898. Czas trwania Spółki jest 
nieograniczony. 
Spółka jest w procesie likwidacyjnym, w związku z czym kontynuacja jej działalności jest 
zagrożona.  

Spółka TRION FINANCIAL SERVICES S.A. z siedzibą w Luksemburgu (dot. nazwa 
EUROPEAN WINDOWS S.A.) posiada 82,07 % udziałów w spółce VPO PROTIVANOV 
S.A. z siedzibą w Protivanov w Republice Czeskiej, co pozwoliło na objęcie w niej kontroli 
operacyjnej i zarządczej. 
W skład Grup VPO PROTIVANOV obj ętej konsolidacją pełną wchodzą:  

• VPO PROTIVANOV – zajmuje się produkcją i sprzedażą okien i drzwi PVC,    

• ARGONA – zajmują się wytwarzaniem profili podkładowych PVC i paneli laminowanych oraz handlem 
osprzętem okiennym,   

• VPO PLAST – zajmuje się produkcją i sprzedażą okien i drzwi PVC,   

 
W skład Grup VPO PROTIVANOV nie obj ętej konsolidacją, wyceniane, ze względu na 
niewielkie znaczenie w wartości Grupy, metodą praw własności wchodzą:  

• VPO Montaz – świadczy usługi montażowe okien i drzwi wytwarzanych i sprzedawanych w grupie 
VPO, część pracowników została zatrudniona w VPO Protivanov, gdzie powstał dział montażu; 

• VPO Serwis   świadczy usługi montażowe okien i drzwi w ramach okien i drzwi wytwarzanych i 
sprzedawanych w grupie VPO; 

• VPO PROMA – zajmuje się produkcją i sprzedażą okien i drzwi PVC,    

• Zlaty Chlum – zajmuje się działalnością spoza zakresu audytu (świadczy usługi hotelarskie); 

• VPO Protivanov (Chorwacja) – zajmuje się działalności spoza zakresu audytu (wynajem jachtu); 
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Oferowane przez grupę produkty obejmują: okna, drzwi i profile z tworzywa sztucznego, okna i drzwi 
z drewna, bramy garażowe, rolety, żaluzje, parapety itp. oraz wszelkiego rodzaju akcesoria dla firm 
produkcyjnych, handlowych i montażowych w branży okiennej. 
Spółka TRION FINANCIAL SERVICES Sp. z o.o. w Inowrocławiu  jest podmiotem w grupie 
TRION S.A., który uczestniczy w procesie restrukturyzacji Grupy Kapitałowej TRION S.A. oraz  
 umożliwia pozyskanie kapitału na dalszy rozwój strukturalny i operacyjny grupy. Dla realizacji 
powyższego celu Spółka  dysponuje obligacjami TRION S.A.. Podstawowym przedmiotem 
działalności wg Europejskiej Klasyfikacji Działalności jest: 64.99.Z – Pozostała finansowa działalność 
usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych. 
Spółka zarejestrowana jest w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sądowego, nr rejestru: 0000348881. Czas trwania Spółki jest nieograniczony. 
Spółka HUMDREX Sp. z o.o. z siedzibą w Mszanowie ( włączona do Grupy Kapitałowej TRION 8 
października 2007 roku ) jest producentem i dystrybutorem stolarki otworowej z drewna i PVC. 
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. Czas trwania Spółki jest nieograniczony. 
Spółka została objęta z dniem 22 grudnia 2009 r. postępowaniem upadłościowym z możliwością 
zawarcia układu, zmienionym obecnie na postępowanie likwidacyjne. W związku z utratą kontroli nad 
tą spółką, z dniem 1 stycznia 2010 roku spółka została wyłączona z konsolidacji. 
 

3. Skład Zarządu jednostki dominującej na dzień 31.03.2010 roku.  

Skład Zarządu wraz ze zmianami w ciągu roku: 

Prezes Zarządu  Robert Fałkowski                                                 od   1.01.2010r. 
Członek  Zarządu    Stanisław Pieciukiewicz                                 od 30.06.2008r. 

 

4. Oświadczenie o zgodności 

Niniejsze skrócone sprawozdanie finansowe, zarówno skonsolidowane dla Grupy Kapitałowej TRION 
S.A. jak i skrócone jednostkowe dla Spółki TRION S.A., zostało sporządzone zgodnie z wymaganiami 
MSR 34 „Śródroczna sprawozdawczość finansowa” oraz Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 
19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów 
papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych 
przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259).  
Zarząd TRION S.A.  oświadcza, że wedle swojej najlepszej wiedzy, niniejsze skrócone sprawozdanie 
finansowe i dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z obowiązującymi Grupę zasadami 
rachunkowości oraz że odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i 
finansową Grupy oraz jej wynik finansowy. 
Skrócone sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności 
gospodarczej przez Grupę w dającej się przewidzieć przyszłości. Według Zarządu Spółki, na dzień 
zatwierdzenia niniejszego sprawozdania finansowego do publikacji, nie istnieją okoliczności 
wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności przez Grupę, niemniej w niektórych spółkach 
zależnych Grupy w bieżącym kwartale wystąpiły zarówno problemy finansowe jak i trudności z 
utrzymaniem bieżącej płynności płatniczej. W czterech spółkach Grupy wystąpiło wyraźne 
zmniejszenie obrotów – zdaniem Zarządu Spółki przejściowe – co przełożyło się również na znaczące 
pogorszenie się wyników tych jednostek i wystąpienie w tych spółkach strat finansowych. 
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Sprawozdania tych spółek zostały sporządzone przy założeniu występowania zagrożenia kontynuacji 
działalności. 
Sporządzenie sprawozdania wymagało dokonania szeregu szacunków 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 spółki GK TRION są 
powodami oraz pozwanymi w kilku postępowaniach sądowych o nieznaczącym wpływie na sytuację 
finansową Grupy. Sporządzając sprawozdanie finansowe Grupa każdorazowo bada szanse i ryzyka 
związane w prowadzonymi postępowaniami sądowymi i stosownie do rezultatów takich analiz tworzy 
rezerwy na potencjalne straty. Zawsze jednak istnieje ryzyko, iż sąd wyda wyrok odmienny od 
przewidywań spółek i utworzone rezerwy okażą się niewystarczające lub niewspółmiernie wysokie w 
stosunku do rzeczywistych wyników postępowań.  
Niniejsze sprawozdanie finansowe zostało przyjęte przez Zarząd w dniu 14 maja 2010  roku. 
 

5. Zasady rachunkowości i metody wyceny 

1) Opis przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów 
oraz ustalania przychodów, kosztów i wyniku finansowego 

Niniejsze sprawozdanie finansowe, zarówno skonsolidowane dla Grupy Kapitałowej TRION S.A. jak 
i skrócone jednostkowe dla Spółki TRION S.A., zostało sporządzone zgodnie z zasadami opisanymi w 
skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy TRION S.A.  oraz jednostkowym TRION S.A.  
za rok zakończony 31 grudnia 2009 roku.  

2) Sposób, metody i zasady obejmowania jednostek powiązanych skonsolidowanym 
sprawozdaniem finansowym 

W skład skróconego sprawozdania finansowego wchodzą: 
a) Skrócone zestawienie pozycji finansowej 
b) Skrócone zestawienie zysku całkowitego (zaprezentowane łącznie) 
c) Skrócone zestawienie zmian w kapitałach własnych 
d) Skrócone zestawienie przepływów pieniężnych 
e) Wybrane noty objaśniające 
f) Skrócone zestawienie pozycji finansowej na początek najwcześniejszego okresu 

porównawczego w przypadku dokonania retrospektywnej zmiany polityki rachunkowości lub 
reklasyfikacji pozycji sprawozdania finansowego. 

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe jednostki dominującej TRION S.A. obejmuje swym 
zakresem  sprawozdania jednostek zależnych sporządzane na określony dzień bilansowy każdego 
okresu obrachunkowego. 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, nie zrealizowane zyski pomiędzy 
podmiotami powiązanymi objętymi konsolidacją podlegają wyłączeniom konsolidacyjnym. 
Grupa sporządza rachunek zysków i strat w wersji kalkulacyjnej, natomiast rachunek przepływów 
sporządzany jest metodą pośrednią. 
Niniejsze sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z zasadą kosztu historycznego za 
wyjątkiem tych pozycji, które zgodnie z niniejszymi zasadami są wyceniane w inny sposób.  
Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności 
gospodarczej przez Grupę Kapitałową TRION S.A. w Inowrocławiu w dającej się przewidzieć 
przyszłości.  
Przyjęte przez Grupę zasady rachunkowości zaprezentowane poniżej, zostały zastosowane do 
wszystkich okresów objętych niniejszym sprawozdaniem finansowym. 
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Z dniem 1 stycznia 2008 roku wszystkie spółki wchodzące w skład Grupy sporządzają sprawozdania 
finansowe zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF).  
Jednostka dominująca obejmuje skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym wszystkie dane 
jednostek zależnych metodą konsolidacji pełnej. 
W pierwszej kolejności sumuje się kwoty poszczególnych pozycji: 

a) Zestawienia pozycji finansowej 
b) Zestawienia zysku całkowitego  
c) Zestawienia przepływów pieniężnych 

a następnie przeprowadza się korekty i wyłączenia konsolidacyjne. 
Zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym sporządza się na podstawie 
skonsolidowanego zestawienia pozycji finansowej, zestawień zmian w kapitałach własnych jednostek 
zależnych oraz dodatkowych objaśnień i informacji. 
 
6. Segmenty działalności 

Z uwagi na dokonującą się restrukturyzację w Grupie, podstawowym segmentem działalności jest 
segment branżowy zawierający branżę stolarki otworowej oraz branżę konstrukcji metalowych. 
Pozostałe rodzaje działalności, z uwagi na nieznaczący udział w obrotach Grupy ogółem zostały 
włączone do pozycji pozostałe. Podział na segmenty sporządzony jest w oparciu o wewnętrzny 
podział organizacyjny grupy (spółki produktowe, zależne i zakłady produkcyjne). Do każdego 
segmentu prowadzona jest odrębna ewidencja sprzedaży, kosztu własnego oraz przypisane są aktywa i 
pasywa bezpośrednio związane w danym segmentem. Wynikiem segmentu jest wynik na poziomie 
zysku (straty) na działalności operacyjnej. 
Jednocześnie Spółka informuje, że nie sporządza informacji na temat przepływu środków pieniężnych 
w poszczególnych segmentach działalności.  
Szczegółowe informacje o poszczególnych segmentach zamieszczono poniżej w pkt. VI w notach do 
skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego.  
7. Kursy zastosowane do przeliczenia wybranych danych finansowych na EURO: 

Wyszczególnienie 
Kursy obowiązujące w okresie do: 

31.03.2010r. 31.12.2009r. 31.03.2009r. 

Kurs średni obowiązujący na dany dzień bilansowy – przyjęty do przeliczenia 
poszczególnych pozycji bilansu 3,8622 4,1082 4,7013 

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

3,9669 4,3406 4,5994 

Kurs najwyższy w okresie 4,1109 4,8999 4,8999 
Kurs najniższy w okresie 3,8632 3,9170 3,9170 

 

Kursy zastosowane do przeliczenia pozycji bilansowych z koron czeskich na złote i odwrotnie   (w 

zł./KC) 

Wyszczególnienie 

Kursy obowiązujące w okresie 
do: 

31.03.2010r. 31.12.2009r. 

Kurs średni obowiązujący na dany dzień bilansowy – przyjęty do przeliczenia 
poszczególnych pozycji bilansu 0,1517 0,1554 
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Kurs średni obliczony jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na 
ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie przyjęty do obliczenia 
poszczególnych pozycji z rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów 
pieniężnych 

0,1532 0,1639 

Kurs najwyższy w okresie 0,1539 0,1727 

Kurs najniższy w okresie 0,1505 0,1554 

 

8. Informacje o istotnych zmianach wielkości szacunkowych, w tym o korektach z tytułu 
rezerw, rezerwie i aktywach z tytułu podatku dochodowego, dokonanych odpisach 
aktualizuj ących wartość składników aktywów.  
Zmiany wielkości szacunkowych z poszczególnych tytułów, które wystąpiły w bieżącym 
kwartale, opisano poniżej w notach. 

 
9. Informacje o istotnych dokonaniach lub niepowodzeniach Grupy Kapitałowej w okresie, 

którego dotyczy raport wraz z wykazem najważniejszych zdarzeń ich dotyczących.  
1) Zarząd TRION S.A. w dniu  21.01.2010 r. poinformował, iż Sąd Rejonowy w Olsztynie, V 

Wydział Gospodarczy w dniu 19 stycznia 2010 r. wydał postanowienie, w którym ogłosił 
upadłość ORION+ sp. z o.o. z możliwością zawarcia układu z wierzycielami. Jednocześnie 
wezwano wszystkich wierzycieli do zgłaszania wierzytelności w terminie dwóch miesięcy od 
dnia ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i 
Gospodarczym. Nadzorcą sądowym wyznaczono Pana Henryka Gradowskiego pozostawiając 
zarząd własny. Sędzią komisarzem została wyznaczona Pani Ewa Dominowska.  
Propozycje ORION+ Sp. z o.o. dla wierzycieli w przedmiocie spłaty zobowiązań 
przedstawiają się następująco : 
I. Wierzyciele uprzywilejowani - do kwoty 10.000,00 zł zostaną spłaceni w dwóch równych 
ratach (wraz z należnościami ubocznymi naliczonymi do dnia ogłoszenia upadłości) przy 
czym zapłata pierwszej z nich nastąpi w terminie 6 miesięcy od daty uprawomocnienia się 
postanowienia o zakończeniu postępowania upadłościowego wydanego w trybie art. 293 ust. 1 
Prawa upadłościowego i naprawczego, a zapłata drugiej w terminie do 12 miesięcy od daty 
uprawomocnienia się postanowienia o zakończeniu postępowania.  
II. Spłata wierzycieli mających wierzytelności w wysokości od 10 001 zł do 100.000 nastąpi 
po redukcji sumy wierzytelności (należność główna + należności uboczne naliczone do dnia 
ogłoszenia upadłości) o 40% w 12 równych nie oprocentowanych ratach płatnych raz na 
kwartał kalendarzowy w ostatnim dniu kwartału, przy czym zapłata pierwszej raty nastąpi na 
koniec kwartału kalendarzowego przypadającego po upływie 12 miesięcy po 
uprawomocnieniu się postanowienia o zakończeniu postępowania upadłościowego wydanego 
w trybie art. 293 ust. 1 Prawa upadłościowego i naprawczego.  
III. Spłata pozostałych wierzycieli posiadających wierzytelności powyżej 100.000 zł nastąpi 
po redukcji sumy wierzytelności (należność główna + należności uboczne) o 40% w 12 
równych nie oprocentowanych ratach płatnych raz na kwartał kalendarzowy w ostatnim dniu 
kwartału, przy czym zapłata pierwszej raty nastąpi na koniec kwartału kalendarzowego 
przypadającego po upływie 12 miesięcy po uprawomocnieniu się postanowienia o 
zakończeniu postępowania upadłościowego wydanego w trybie art. 293 ust. 1 Prawa 
upadłościowego i naprawczego.  
Decyzja sądu gospodarczego otwiera drogę dla spółki do przeprowadzenia procesu 
restrukturyzacji jej zadłużenia. Uzyskanie porozumienia z kontrahentami i dostawcami spółki 
ORION + Sp. z o.o. umożliwi powrót do działalności operacyjnej w pełnych mocach 
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produkcyjnych i dostawczych oraz rozwój jej działania w nowych segmentach rynku, w tym 
również rynku elektrowni wiatrowych. 

2) Zarząd TRION S.A.  w dniu 25 stycznia 2010r. poinformował, iż podjął uchwałę o emisji 
obligacji serii E zgodnie z uchwałą nr 24 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z 10 czerwca 
2009r. o wartości 46 500 000 złotych.  Jednocześnie Zarząd TRION S.A. informuje, że w dniu 
25 stycznia 2010r. zawarł umowę objęcia 4 650 obligacji serii E wartości nominalnej 10 000 
zł każda w cenie emisyjnej 10 000 zł z podmiotem zależnym spółką TRION FINANCIAL 
SERVICES Sp. z o.o. w organizacji z siedzibą w Inowrocławiu. Jedynym właścicielem 
utworzonej spółki jest TRION S.A. Działalność TRION FINANCIAL SERVICES Sp. z o.o. 
w organizacji ma nie tylko ograniczać się do uczestniczenia w procesie restrukturyzacji Grupy 
Kapitałowej TRION S.A. ale przede wszystkim umożliwi ć pozyskanie kapitału na dalszy 
rozwój strukturalny i operacyjny grupy. Dla realizacji powyższego celu Spółka będzie 
dysponować obligacjami TRION S.A. Celem emisji obligacji skierowanej do podmiotu 
zależnego TRION FINANCIAL SERVICES Sp. z o.o. jest restrukturyzacja zadłużenia grupy 
kapitałowej TRION oraz pozyskanie finansowania na nowe inwestycje. Emisja obligacji serii 
E jest wyrazem działania Zarządu TRION S.A. w kierunku stworzenia stabilnej podstawy do 
finansowania bieżącej i inwestycyjnej działalności grupy kapitałowej TRION. Ten sposób 
pozyskania kapitału umożliwi uniezależnienie Grupy od finansowania przez sektor bankowy 
oraz pomoże wykorzystać w pełni moce produkcyjne i dostawcze spółek produktowych. Ma 
to znamienne znaczenie w odniesieniu do spółek grupy znajdujących się w procesie 
restrukturyzacji.  Intencją TRION S.A. jest wprowadzenie na rynek CATALYST obligacji 
serii E w celu umożliwienia obrotu wtórnego tymi obligacjami przez obligatariuszy. Obligacje 
zostaną pokryte wkładem pieniężnym.  Obligacje objęte przez TRION FINANCIAL 
SERVICES Sp. z o.o. mogą być przeznaczone na zakup wierzytelności dostawców 
podmiotów wchodzących w skład grupy kapitałowej TRION. Powyższe działanie przyniesie 
wymierny skutek w postaci realnego oddłużenia grupy i znalazło już zainteresowanie ze 
strony wierzycieli tychże spółek. Pozwoli to na odblokowanie kanałów dostawczych i 
zaopatrzeniowych dla spółek produktowych. Obligacje będą oprocentowane według stałej 
stopy wynoszącej 12% w skali roku, liczonej od wartości nominalnej obligacji, począwszy od 
daty zawarcia umowy objęcia obligacji. Odsetki wypłacane będą w dniu wykupu tj. 17 
czerwca 2013 roku. Obligacje serii E są obligacjami niezabezpieczonymi, czteroletnimi. 
TRION S.A. ma prawo żądania wcześniejszego wykupu wszystkich lub części obligacji, a 
obligatariusz jest zobowiązany obligacje te przedstawić TRION S.A. do wykupu w terminie 
30 dni roboczych od doręczenia obligatariuszowi żądania TRION S.A.. TRION S.A. jest 
uprawniony do skierowania do obligatariusza przed dniem wykupu, jednakże nie wcześniej 
niż po upływie roku od dnia zawarcia umowy objęcia obligacji, oferty objęcia akcji TRION 
S.A. nowej emisji emitowanych przez Zarząd TRION S.A. w ramach kapitału docelowego, a 
obligatariusz w przypadku otrzymania takiej oferty, uprawniony jest do ich objęcia, w 
terminie określonym w ofercie objęcia akcji nowej emisji, jednakże nie później niż na dzień 
przed dniem wykupu. Wartość akcji nowej emisji zostanie określona przez TRION S.A. w 
drodze uchwały Zarządu TRION S.A.. Cena emisyjna jednej akcji nowej emisji będzie nie 
niższa niż wartość nominalna akcji. Pokrycie wkładu za obejmowane akcje nowej emisji, w 
przypadku skorzystania z uprawnienia nastąpi poprzez umowne potrącenie wierzytelności 
TRION S.A. z tytułu wniesienia wkładu za obejmowane akcje nowej emisji z wierzytelnością 
obligatariusza z tytułu wykupu obligacji, obejmującą wierzytelność główną oraz wynikające z 
niej wierzytelności akcesoryjne. Umowa potrącenia zostanie zawarta jednocześnie z objęciem 
akcji przez obligatariusza. Obligacje wykupione na zasadzie potrącenia ulegną umorzeniu. 
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3) W dniu 18 lutego 2010 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Wspólników SYNERGIS Sp. z 
o.o. podjęło uchwałę w przedmiocie rozwiązania spółki SYNERGIS Sp. z o.o. Decyzja ta jest 
częścią realizacji planu restrukturyzacji w zakresie produkcji stolarki otworowej w Grupie 
Kapitałowej TRION. 
Z uwagi na fakt, że działalności operacyjna SYNERGIS Sp. z o.o. polegająca na produkcji i 
montażu ślusarki aluminiowej jest kontynuowana przez spółkę INTUR Sp. z o.o., Zarząd 
TRION S.A. podjął decyzję o rozwiązaniu spółki SYNERGIS Sp. z o.o.. Głównym 
przedmiotem działalności INTUR Sp. z o.o. jest produkcja i montaż stolarki otworowej z 
PVC. Praktyczne aspekty produkcyjno - handlowe wynikające ze wspólnych realizacji 
projektów stolarki otworowej PVC oraz ślusarki aluminiowej uzasadniają przeprowadzenie 
programu restrukturyzacyjnego grupy TRION w tym obszarze. Działania te zmierzają do 
zoptymalizowania funkcjonalności działu handlowego funkcjonującego w TRION S.A. 
obsługującego ośrodki produkcyjno - handlowe stolarki i ślusarki otworowej tj. INTUR Sp. z 
o.o., HUMDREX Sp. z o.o. oraz VPO Protivanov. Produkcja tradycyjnego produktu grupy 
TRION, jakim jest stolarka otworowa okienna i drzwiowa z PCV, aluminium i drewna oraz 
dystrybucja wyrobów w ramach wspólnych kanałów sprzedażowych, wspólnej polityki wobec 
dostawców materiałów do produkcji, wzmocni wykorzystanie potencjału produkcyjnego 
poszczególnych Spółek w związku z możliwością realizacji zleceń łączących dostawy 
wszystkich trzech produktów w ramach jednego projektu. Efektem tych działań będzie 
usprawnienie współpracy z odbiorcami produktów oraz wpłynie na zmniejszenie kosztów 
sprzedaży. Działania te zmierzają również do prowadzenia wspólnej polityki zakupowej i 
sprzedażowej z podmiotami z grupy spółek czeskich VPO Protivanov. 

4) W dniu 23.03.2010 r. Zarząd HUMDREX Sp. z o.o. złożył w Sądzie Rejonowym w Elblągu, 
V Wydział Gospodarczy wniosek o zmianę postanowienia z dnia 22 grudnia 2009 roku o 
ogłoszeniu upadłości dłużnika z możliwością zawarcia układu na postanowienie o ogłoszeniu 
upadłości obejmującej likwidację majątku dłużnika. W ocenie Zarządu HUMDREX Sp. z o.o. 
na chwilę obecną nie istnieją przesłanki do zawarcia układu z wierzycielami Spółki. 
HUMDREX Sp. z o.o. na dziś nie jest w stanie z uwagi na brak możliwości pozyskiwania za 
gotówkę surowców, realizować zamówień składanych przez kontrahentów. Gwałtowny 
spadek koniunktury na rynku produktów oferowanych przez HUMDREX Sp. z o.o. nie 
sprzyja również realizacji dotychczas przygotowywanych planów restrukturyzacji. Trudności 
w pozyskaniu kapitału od podmiotów zewnętrznych, w tym banków i instytucji finansowych, 
dla których udzielenie wsparcia finansowego jest zbyt ryzykowne dało podstawę do podjęcia 
decyzji w przedmiocie wystąpienia o zmianę sposobu prowadzenia postępowania 
upadłościowego spółki. W chwili obecnej prowadzona działalność gospodarcza przez 
HUMDREX Sp. z o.o. oraz perspektywy z nią związane na kolejne miesiące, nie dają 
gwarancji wywiązania się z układu z wierzycielami spółki. W ocenie Zarządu Spółki poprzez 
likwidację majątku wierzyciele zostaną zaspokojeni w wyższym stopniu niż poprzez realizację 
układu.  Zarząd TRION S.A. zamierza kontynuować działalność produkcyjną HUMDREX sp. 
z o.o. w ramach wykorzystania potencjału spółki HUMDREX i możliwości współpracy z nią 
na gruncie ustawy prawo upadłościowe i naprawcze. W ocenie Zarządu TRION S.A. taka 
współpraca niesie za sobą dużo niższe ryzyka inwestycyjne i większą rentowność 
planowanych działań aniżeli restrukturyzacja HUMDREX w drodze postępowania 
układowego. 

5) W dniu 24 marca 2010 r. Zarząd TRION S.A. podpisał z Dom Development S.A. z siedzibą w 
Warszawie list intencyjny w zakresie współpracy. Strony zadeklarowały kooperację handlową 
w obszarze dostaw produktów stolarki otworowej oferowanych w ramach oferty handlowej 
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grupy TRION. 
Intencją stron listu jest aby TRION S.A. jako partner gospodarczy Dom Development S.A. 
rozpoczął dostawy swoich produktów w ramach projektów prowadzonych przez Dom 
Development S.A.. Strony oczekują, że docelowy obrót handlowy między nimi osiągnie w 
2010 r. wartość około 2 000 000 PLN. W ramach dwustronnych negocjacji w terminie do 1 
kwietnia 2010 r. rozpoczęte zostaną prace nad projektem pilotażowym w postaci dostaw na 
potrzeby realizowanej inwestycji w Warszawie pod nazwą Derby 9. Zawarcie listu 
intencyjnego jest wzmocnieniem dla grupy TRION działalności kanału sprzedaży w 
segmencie budownictwa deweloperskiego. 

10. Opis czynników i zdarzeń, w szczególności o nietypowym charakterze, mających znaczący 
wpływ na osiągnięte wyniki finansowe.  

1) W I kwartale br., na kondycję i sytuację Grupy istotny wpływ miał ogólny stan polskiej 
gospodarki. W finansowaniu budownictwa niezmiernie istotne są warunki kredytowe, które w 
obecnym okresie nie sprzyjają rozwojowi w tej branży. Wysokość oprocentowania kredytów 
dla budownictwa zależy od polityki państwa (preferencyjne kredyty), ale również od poziomu 
stóp procentowych. W tych okolicznościach w minionym kwartale wystąpiło wyraźne 
spowolnienie wzrostu gospodarczego oraz pogorszenie się stanu dobrej koniunktury w 
gospodarce polskiej. Wystąpienie takich zmian miało negatywny wpływ na tempo wzrostu 
produktów i usług oferowanych przez spółki produktowe Grupy, a przez to osiągany przez nie 
wynik na sprzedaży. W I kwartale 2010 roku sytuację ekonomiczną w Polsce określały 
następujące czynniki: 

• słaby wzrost gospodarczy w kraju 
• utrzymujący się kryzys w gospodarkach krajów inwestujących w Polsce 
• ciągle utrzymujący się kryzys na rynkach finansowych 
• niechęć inwestorów do inwestowania w nieruchomości 
• niska skłonność gospodarki do inwestowania 
• ostra zima powodująca brak kontraktów 

 
2) TRION S.A., w zamian za wymagalne długi, od spółki zależnej SYNERGIS Sp. z o.o. w 

Dobrym Mieście, przejęła 14.01.2010r. nieruchomość położoną w Dobrym Mieście za kwotę 
3.306 tys. zł. będącą wartością księgową tej nieruchomości. Nieruchomość powyższa została 
ujęta w sprawozdaniu finansowym jako nieruchomość inwestycyjna. Spółka zamierza wyżej 
wymienioną nieruchomość wydzierżawiać lub w dalszej perspektywie sprzedać. 
Nieruchomość ta obciążona jest wpisem hipotecznym na łączną kwotę 700 tys. zł. na rzecz 
PONZIO POLSKA Sp. z o.o., jako zabezpieczenie zobowiązań handlowych spółki. 

3) W marcu br. dokonano odwrócenia transakcji  poprzez wystawicie korekt faktur VAT do zawartej 
2.11.2009r. przez TRION S.A. ze spółką ORION+, polegającej na przejęciu zapasów materiałów, 
półproduktów i półfabrykatów. Odwrócenie tej transakcji spowodowało powstanie należności od spółki 
ORION+, która z uwagi na sytuację finansową w tej spółce, jest mało realna, w związku z czym na 

koniec 2009 roku została utworzona w sprawozdaniu jednostkowym rezerwa. Zapasy figurujące w 
stanie na koniec ubiegłego roku dotyczą przejętych w zamian za wymagalne długi spółki 
ORION+ stany magazynowe materiałów i półproduktów. W myśl pierwotnych założeń 
TRION S.A.  miał przejąć prowadzenie działalności operacyjnej polegającej na wytwarzaniu 
konstrukcji stalowych. W związku ze zmienioną sytuacją w spółce ORION, podjęto decyzję o 
powrocie z prowadzeniem tej działalności do ORION+. Transakcję pierwotną i odwracającą w 
kwocie 3.368.062,58 zł. dokonano w wartościach księgowych. 
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11. Objaśnienie dotyczące sezonowości lub cykliczności działalności emitenta w prezentowanym 

okresie.  
W branży, w jakiej działa Grupa Kapitałowa TRION S.A. (branża budowlana), występuje 
zjawisko sezonowości oraz cykliczności charakteryzujące się niskimi przychodami w I kwartale, 
zwiększającymi się w II oraz w III kwartale każdego roku. W IV kwartale następuje zazwyczaj 
spadek przychodów, o ile nie nastąpi zachwianie cykliczności wskutek procesów od spółki 
niezależnych. Przykładem tego może być zmiana polityki podatkowej państwa (likwidacja lub 
zmiana różnego rodzaju ulg podatkowych).  
W czwartym kwartale sezonowość działalności w spółkach Grupy została pogłębiona przez 
dające się wyraźnie zaobserwować spowolnienie wzrostu gospodarczego w całej gospodarce 
narodowej. 
W bieżącym roku okres I kwartału charakteryzowała się wyjątkowo trudnymi warunkami 
atmosferycznymi wpływającymi negatywnie na uzyskiwane obroty i wyniki finansowe spółek 
Grupy. 

 
12. Informacja dotycząca emisji, wykupu i spłaty dłużnych i kapitałowych papierów 

wartościowych 
Zarząd TRION S.A.  w dniu 25 stycznia 2010r. podjął uchwałę o emisji obligacji serii E zgodnie 
z uchwałą nr 24 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z 10 czerwca 2009r. o wartości 
46.500.000 złotych.  Jednocześnie Zarząd TRION S.A. informuje, że w dniu 25 stycznia 2010r. 
zawarł umowę objęcia 4 650 obligacji serii E wartości nominalnej 10 000 zł każda w cenie 
emisyjnej 10 000 zł z podmiotem zależnym spółką TRION FINANCIAL SERVICES Sp. z o.o. w 
organizacji z siedzibą w Inowrocławiu. Jedynym właścicielem utworzonej spółki jest TRION 
S.A. Działalność TRION FINANCIAL SERVICES Sp. z o.o. ma nie tylko ograniczać się do 
uczestniczenia w procesie restrukturyzacji Grupy Kapitałowej TRION S.A. ale przede wszystkim 
umożliwi ć pozyskanie kapitału na dalszy rozwój strukturalny i operacyjny grupy.  
Obligacje są oprocentowane według stałej stopy wynoszącej 12% w skali roku, liczonej od 
wartości nominalnej obligacji, począwszy od daty zawarcia umowy objęcia obligacji. Odsetki 
wypłacane będą w dniu wykupu tj. 17 czerwca 2013 roku. Obligacje serii E są obligacjami 
niezabezpieczonymi, czteroletnimi. TRION S.A. ma prawo żądania wcześniejszego wykupu 
wszystkich lub części obligacji, a obligatariusz jest zobowiązany obligacje te przedstawić TRION 
S.A. do wykupu w terminie 30 dni roboczych od doręczenia obligatariuszowi żądania TRION 
S.A.. TRION S.A. jest uprawniony do skierowania do obligatariusza przed dniem wykupu, 
jednakże nie wcześniej niż po upływie roku od dnia zawarcia umowy objęcia obligacji, oferty 
objęcia akcji TRION S.A. nowej emisji emitowanych przez Zarząd TRION S.A. w ramach 
kapitału docelowego, a obligatariusz w przypadku otrzymania takiej oferty, uprawniony jest do 
ich objęcia, w terminie określonym w ofercie objęcia akcji nowej emisji, jednakże nie później niż 
na dzień przed dniem wykupu. Wartość akcji nowej emisji zostanie określona przez TRION S.A. 
w drodze uchwały Zarządu TRION S.A.. Cena emisyjna jednej akcji nowej emisji będzie nie 
niższa niż wartość nominalna akcji. Pokrycie wkładu za obejmowane akcje nowej emisji, w 
przypadku skorzystania z uprawnienia nastąpi poprzez umowne potrącenie wierzytelności 
TRION S.A. z tytułu wniesienia wkładu za obejmowane akcje nowej emisji z wierzytelnością 
obligatariusza z tytułu wykupu obligacji, obejmującą wierzytelność główną oraz wynikające z 
niej wierzytelności akcesoryjne. Umowa potrącenia zostanie zawarta jednocześnie z objęciem 
akcji przez obligatariusza. Obligacje wykupione na zasadzie potrącenia ulegną umorzeniu. 
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13. Informacje dotyczące wypłaconej ( lub zadeklarowanej) dywidendy, łącznie i w przeliczeniu 
na jedną akcję, z podziałem na akcje zwykłe i uprzywilejowane.  
Dywidendy nie wypłacano oraz nie deklarowano jej wypłaty w żadnej ze spółek z Grupy 
Kapitałowej TRION S.A.  

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

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

1) W dniu 14 kwietnia 2010 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy INTUR KFS 
Sp. z o.o. podjęło decyzję o rozwiązaniu spółki 

2) Zarząd TRION S.A. informuje, iż w dniu 13.05.2010 r. zawarł z CRONIMET PL Sp. z o.o. 
umowę sprzedaży części nieruchomości w Inowrocławiu przy ul. Marcinkowskiego 154 za 
cenę 4 900 000 zł. Środki uzyskane ze sprzedaży zostały w większości przeznaczone na spłatę 
zobowiązań bankowych zabezpieczonych hipotecznie na zbywanej działce oraz na spłatę 
zobowiązań podatkowych. Umowa została zawarta w ramach wykonania postanowień umowy 
przedwstępnej z dnia 30 grudnia 2009 r 
 

15. Wskazanie skutków zmian w strukturze jednostki gospodarczej, w tym w wyniku 
połączenia jednostek gospodarczych, przejęcia lub sprzedaży jednostek Grupy Kapitałowej, 
inwestycji długoterminowych, podziału, restrukturyzacji i zaniechania działalności.  
W Grupie Kapitałowej do dnia przekazania niniejszego raportu w strukturze organizacyjnej 
Grupy wystąpiły następujące zdarzenia: 

1) W dniu 25 stycznia 2010 roku TRION S.A.  utworzył spółkę zależną ze 100 % udziałem 
pod nazwą  TRION FINANCIAL SERVICES Sp. z o.o. w Inowrocławiu.  Kapitał 
własny spółki wynosi 46.500.000 zł., w tym kapitał zakładowy 50.000 zł. Działalność 
TRION FINANCIAL SERVICES Sp. z o.o. ma nie tylko ograniczać się do 
uczestniczenia w procesie restrukturyzacji Grupy Kapitałowej TRION S.A. ale przede 
wszystkim umożliwi ć pozyskanie kapitału na dalszy rozwój strukturalny i operacyjny 
grupy. Dla realizacji powyższego celu Spółka będzie dysponować obligacjami TRION 
S.A. Celem emisji obligacji skierowanej do podmiotu zależnego TRION FINANCIAL 
SERVICES Sp. z o.o. jest restrukturyzacja zadłużenia grupy kapitałowej TRION oraz 
pozyskanie finansowania na nowe inwestycje. 

2) W dniu 23.03.2010 r. Zarząd HUMDREX Sp. z o.o. złożył w Sądzie Rejonowym w 
Elblągu, V Wydział Gospodarczy wniosek o zmianę postanowienia z dnia 22 grudnia 
2009 roku o ogłoszeniu upadłości dłużnika z możliwością zawarcia układu na 
postanowienie o ogłoszeniu upadłości obejmującej likwidację majątku dłużnika. W 
ocenie Zarządu HUMDREX Sp. z o.o. na chwilę obecną nie istnieją przesłanki do 
zawarcia układu z wierzycielami Spółki. W związku z utratą kontroli nad tą spółką, 
spółka ta została wyłączona z konsolidacji, TRION S.A.  w 2009r dokonał całkowitego 
odpisu aktualizującego na ten składnik aktywów. 

 
16. Informacja dotycząca zmian zobowiązań warunkowych lub aktywów warunkowych, które 

nastąpiły od czasu zakończenia ostatniego roku obrotowego.   
W stosunku do stanu na dzień 31.12.2009r. nie nastąpiły zmiany w stanie zobowiązań 
warunkowych i aktywów warunkowych. 
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17. Stanowisko zarządu odnośnie do możliwości zrealizowania wcześniej publikowanych 
prognoz wyników na dany rok, w świetle wyników zaprezentowanych w raporcie 
kwartalnym w stosunku do wyników prognozowanych.  
Zarząd nie publikował prognozy wyników na rok 2010. 

 
18. Wskazanie akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio przez podmioty 

zależne co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu TRION S.A. na 
dzień przekazania raportu rocznego oraz wskazanie zmian w strukturze własności 
znacznych pakietów akcji TRION S.A. w okresie od przekazania poprzedniego raportu 
rocznego.  
Na dzień przekazania niniejszego raportu za I kwartał 2010 roku zgodnie z posiadanymi przez 
Spółkę informacjami następujący akcjonariusze posiadają co najmniej 5% ogólnej liczby głosów 
na WZA.  
Głównymi akcjonariuszami TRION S.A. są: 

Akcjonariusz 

Liczba 
posiadanych 

akcji na dzień 
przekazania 

raportu za  III 
kw. 2009r. 

Liczba akcji 
nabytych do 

terminu 
przekazania 

raportu 

Liczba akcji 
zbytych  do 

terminu 
przekazania 

raportu 

Liczba 
posiadanych 

akcji na dzień 
przekazania 
raportu za          

IV kw. 2009 

Warto ść  
wg 

wartości 
nominaln

ej 

Udział 
w 

kapitale 
zakłado

wym 
(%) 

Liczba głosów 

Udział 
głosów 

 na WZA  
(%) 

NOVY FUND 
LIMITED, 
Overseas 

Management 
Company Trust 

(BVI) Ltd.  

 

12 535 162 

 

 

0 

 

0 

 

12 535 162 

 

25 271 

 

27,28 

 

 

12 535 162 

 

 

27,28 

 

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

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

Zestawienie stanu posiadania akcji lub opcji emitenta przez osoby zarządzające i nadzorujące na 
dzień raportu, oraz wskazanie zmian w strukturze: 

Zarząd 

Imi ę i Nazwisko 

Liczba 
posiadanych 

akcji na 
dzień 

przekazania 
raportu za              

III kw.  2009 

 

Liczba 
akcji 

nabytych 
do terminu 
przekazani
a raportu 

 

Liczba 
akcji 

zbytych  do 
terminu 

przekazani
a raportu 

 

Liczba 
posiadanych 

akcji na dzień 
przekazania 
raportu za          

IV kw. 2009 

 
Wartość  

wg 
wartości 
nominaln

ej 

Udział 
w 

kapitale 
zakłado

wym 
(%) 

Liczba głosów 

Udział 
głosów 

 na WZA    
(%) 

Robert 
Fałkowski 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Stanisław 
Pieciukiewicz 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Rada Nadzorcza * 

Imi ę i 
Nazwisko 

Liczba 
posiadanych 

akcji na 
dzień 

przekazania 
raportu za                

III kw.  2009 

 

Liczba 
akcji 

nabytych 
do 

terminu 
przekaza

nia 
raportu 

 

Liczba 
akcji 

zbytych  
do 

terminu 
przekaza

nia 
raportu 

Liczba 
posiadanych 

akcji na 
dzień 

przekazania 
raportu za 
IV kw.2009 

 
Wartość  

wg 
wartości 
nominaln

ej 

Udział w 
kapitale 

zakładow
ym (%) 

Liczba 
głosów 

Udział 
głosów 

 na WZA    
(%) 

Remy 
Allemane** 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Jarosław 
Bauc 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Anna Bera 0 0 0 0 0 0 0 0 

Henryk 
Drob 

0 0 0 0 0 0 0 

 

0 

 

Jan 
Stefanowicz 
  

0 0 0 0 0 0 0 0 

Tadeusz 
Wareluk 0 0 0 0 0 0 0 0 

* W dniu 20.11.2009 r. roku Zarząd Spółki otrzymał informację od osoby obowiązanej, członka 
Rady Nadzorczej, o transakcjach zbycia akcji TRION S.A. (raport bieżący nr 29/2009 z dnia 30 
listopada 2009 roku).  Osoba obowiązana poinformowała o nabyciu w okresie od 22-24 listopada 
2009 roku łącznie 43 769 akcji TRION S.A. Osoba zastrzegła publikację danych osobowych. 

** Pan Remy Allemane jest osobą zarządzającą AMM Finance S.A. z siedzibą w Genewie, 
podmiotem, który zarządza na podstawie umowy o zarządzanie NOVY WINDOWS BVI. Jest to 
subfundusz w strukturach NOVY FUND, który jest akcjonariuszem TRION S.A.. NOVY 
WINDOWS BVI  jest stroną umowy inwestycyjnej z dnia 23 kwietnia 2009 roku oraz stroną 
umowy objęcia akcji serii R 
 

20. Wskazanie postępowań toczących się przed sądem, organem właściwym dla postępowania 
arbitra żowego lub organem administracji publicznej.  
W I kwartale 2010 roku nie toczyły się postępowania dotyczące zobowiązań albo wierzytelności 
emitenta lub jednostki od niego zależnej, których wartość stanowiłaby co najmniej 10% 
kapitałów własnych emitenta. Nie toczyło się dwa lub więcej postępowań dotyczących 
zobowiązań oraz wierzytelności, których łączna wartość stanowi co najmniej 10% kapitałów 
własnych emitenta.  

 
21. Informacje o istotnych transakcjach zawartych przez emitenta lub jednostkę od niego 

zależną z podmiotami powiązanymi na innych warunkach niż rynkowe, wraz z ich kwotami 
oraz informacjami określającymi charakter tych transakcji 
W I kwartale 2010 roku, w spółkach Grupy nie wystąpiły transakcje zawierane między 
podmiotami powiązanymi na warunkach innych niż rynkowe. 
W ramach Grupy spółki dokonywały transakcji handlowych w wartościach wykazanych poniżej 
w pkt. VI w notach do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.  



Skonsolidowany raport za I kwartał 2010 rok 
GRUPA KAPITAŁOWA TRION S.A. w Inowrocławiu 

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

 

Dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego. 
 

22 

Dodatkowo między spółkami Grupy zawarto znaczące pod względem wartości transakcje 
pomiędzy emitentem a jednostkami zależnymi z następujących tytułów:  

a. Przejęcie przez TRION S.A. w zamian za wymagalne długi od SYNERGIS Sp. z o.o 
nieruchomości położonej w Dobrym Mieście za kwotę 3.306 tys. zł. 

b. Odwrócenie przejętych w 2009roku przez TRION S.A. w zamian za wymagalne długi od 
ORION+ Sp. z o.o. zapasów magazynowych w łącznej kwocie 2.951 tys. zł. 

 

22. Informacje o udzieleniu przez emitenta lub przez jednostkę od niego zależną poręczeń 
kredytu lub pożyczki lub udzieleniu gwarancji ( powyżej 10% kapitałów emitenta) 
TRION S.A. ani spółki od niej zależne nie udzielały w I kwartale 2010r. gwarancji i poręczeń, 
których łączna wartość dotycząca jednego podmiotu stanowiłaby równowartość co najmniej 10% 
kapitałów własnych emitenta.  
 

23. Inne informacje, które zdaniem emitenta są istotne dla oceny jego sytuacji kadrowej, 
majątkowej, finansowej wyniku finansowego i ich zmian oraz informacje, które są istotne 
dla oceny możliwości realizacji zobowiązań przez emitenta.  

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

24. Wskazanie czynników, które w ocenie emitenta będą miały wpływ na  osiągnięte przez niego 
wyniki w perspektywie co najmniej kolejnego kwartału.  
W ocenie Emitenta następujące czynniki mogą mieć wpływ na wyniki i perspektywy rozwoju w I 
półroczu 2010 r.: 

a. Utrzymujące się wyraźne spowolnienie wzrostu gospodarczego oraz pogorszający się 
stan koniunktury w gospodarce polskiej. Utrzymanie tego trendu będzie miało negatywny 
wpływ na tempo wzrostu produktów i usług oferowanych przez spółki produktowe 
Grupy, a przez to na osiągany przez nie wynik na sprzedaży i odwrotnie. Zmiana trendu 
wpłynie na osiągane wyniki korzystnie. 

b. Wyraźne osłabienie się złotówki w stosunku do kursu na dzień 31 grudnia 2009r. może 
wpłynąć na wysokość zobowiązania finansowego z tytułu zawartych, przez jedną ze 
spółek zależnych wchodzących w skład grupy kapitałowej (ORION+ Sp. z o.o.), w 
ubiegłym roku trzech kontraktów walutowych zabezpieczających realne przepływy 
wyrażone w euro z tytułu realizowanego eksportu na rynki Europy Zachodniej. W 
sprawozdaniu skonsolidowanym Grupy powyższe zobowiązanie w łącznej wysokości 
4.426 tys. zł zostało ujęte zgodnie z MSR nr 39, jako pozycje zabezpieczane, w ciężar 
kapitałów z aktualizacji i na dobro krótkoterminowe zobowiązania finansowe. 

c. W IV kwartale 2009r. zarządy dwóch spółek Grupy złożyły wnioski do sądu o ogłoszenie 
upadłości (HUMDREX Sp. z o.o., wyłączona z konsolidacji od bieżącego kwartału) oraz 
z możliwością zawarcia układu (ORION+ Sp. z o.o.). W ocenie zarządu spółki ORION+, 
zaproponowane prognozy przepływów finansowych wskazują na duże 
prawdopodobieństwo wypełnienia układu z wierzycielami, nie mniej jednak istnieje 
ryzyko, że sąd nie wyrazi zgody na upadłość z możliwością zawarcia układu. W takim 
przypadku sytuacja tej spółki ulegnie poważnemu pogorszeniu. Dodatkowo, w ramach 
prowadzonej restrukturyzacji Grupy, Zgromadzenia Wspólników spółek SYNERGIS Sp. 
z o.o. i INTUR KFS Sp. z o.o. podjęły decyzje o postawieniu tych spółek w stan 
likwidacji. Realizację niektórych obszarów działalności tych spółek przejmą pozostałe 
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spółki Grupy, niektóre zaś ulegną likwidacji (transport ciężarowy). Obecnie Zarządy 
spółek opracowują programy naprawcze.  

 
 

VI.  Wybrane noty do skonsolidowanego sprawozdania finansowego  
 
Poniższe noty zawierają te informacje i dane dotyczące Grupy Kapitałowej TRION S.A., które są 
istotne dla właściwej oceny sytuacji majątkowej, finansowej i wyniku finansowego Grupy i 
równocześnie uległy istotnym zmianom w bieżących okresie raportowania. 
 
1. Rzeczowe aktywa trwałe 

Rzeczowe aktywa trwałe 31.03.2010r. 31.12.2009r. 

a) środki trwałe, w tym: 51 832 77 224 
    - grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego 
gruntu) 5 401 6 831 
    - budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 31 114 26 775 
    - urządzenia techniczne i maszyny 12 745 12 347 
    - środki transportu 1 961 1 086 
    - inne środki trwałe 611 30 185 
b) środki trwałe w budowie 1 804 1 961 
c) zaliczki na środki trwałe w budowie     

Rzeczowe aktywa trwałe, razem 53 636 79 185 
Wyraźny spadek wartości rzeczowego majątku trwałego wynika z faktu wyłączenia spółki zależnej HUMDREX 
Sp. z o.o.  z konsolidacji oraz przeniesieniem części wartości gruntów i budynków do pozycji nieruchomości 
inwestycyjnych. 
 
2. Nieruchomości inwestycyjne 

Zmiana stanu nieruchomości (wg grup rodzajowych) 

w tys. zł. 

31.03.2010r. 31.12.2009r. 

 a) stan na początek okresu 2 096 3 787 

   - grunty 149 270 

   - budynki 1 935 3 514 

   - budowle 12 3 

 b) zwiększenia (z tytułu) 3 303 0 

   - grunty 657   

   - budynki 2 491   

   - budowle 155   

 c) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 

d) odpis aktualizacyjny 0 1 691 

   - grunty   121 

   - budynki   1 579 

   - budowle   -9 

 e) stan na koniec okresu 5 399 2 096 

   - grunty 806 149 

   - budynki 4 426 1 935 
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   - budowle 167 12 
Zwiększenie stanu nieruchomości wynika z faktu przejęcia przez TRION S.A., w zamian za wymagalne długi, 

od spółki zależnej SYNERGIS Sp. z o.o w Dobrym Mieście nieruchomości kwalifikowanej do tej pory jako 

rzeczowe aktywa trwałe i w związku ze zmiana przeznaczenia przekwalifikowanej do kategorii nieruchomości 

inwestycyjnych.  

 
3. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego  
 

Zmiana stanu aktywów z tytułu z tytułu odroczonego podatku 
dochodowego 

w tys. zł. 

31.03.2010r. 31.12.2009r. 

 1. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na 
początek okresu, w tym: 3 085 3 160 

  a) odniesionych na wynik finansowy 3 085 3 160 

 2. Zwiększenia  146 

a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi 
różnicami przejściowymi (z tytułu)  146 

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

3. Zmniejszenia 1001 1 118 

a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi 
różnicami przejściowymi (z tytułu) 1001 359 

  b) odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą 
podatkową (z tytułu)  627 

 4. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na 
koniec okresu, razem, w tym: 2 084 3 085 

  a) odniesionych na wynik finansowy 2 084 3 085 

 
4. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty  

Środki pieniężne i krótkoterminowe aktywa finansowe 

w tys. zł. 

31.03.2010r. 31.12.2009r. 

a) krótkoterminowe aktywa finansowe  3 

  - udzielone pożyczki  3 

b) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 2 382 5 701 

  - środki pieniężne w kasie i na rachunkach 2 369 5 701 

  - pozostałe środki 13  
c) Środki pieniężne i krótkoterminowe aktywa finansowe, 
razem 2 382 5 704 

 
 
5. Kapitał zakładowy 
 

Kapitał zakładowy (struktura) 31.03.2010r. 

w tys. zł. 

Seria / 
emisja 

Rodzaj akcji 
Rodzaj 

uprzywilejowania 
akcji 

Rodzaj 
ograniczenia 
praw do akcji 

Liczba akcji 
szt. 

Wartość serii / 
emisji wg 
wartości 

nominalnej 

Sposób 
pokrycia 
kapitału 

Data 
rejestracji 

Prawo do 
dywidendy 
(od daty) 

A na okaziciela - - 60 000 120 gotówka 07.05.97 01.01.1998 
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B na okaziciela - - 1 090 000 2 180 gotówka 24.11.98 01.01.1999 

C na okaziciela - - 700 000 1 400 gotówka 26.05.99 01.01.1999 

D na okaziciela - - 568 184 1 136 gotówka 06.07.01 01.01.2000 

E na okaziciela - - 2 418 184 4 837 gotówka 03.08.03 01.01.2003 

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

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 

R na okaziciela - - 10 000 000 20 000 Aport 23.09.09 01.01.2009 

Liczba akcji razem 45 951 282         

Kapitał zakładowy, razem 91 903       

Wartość nominalna jednej akcji =2.zł           

Kapitał zakładowy w stosunku do stanu na dzień 31.12.2009r.nie uległ zmianie 
 
6. Udziały niekontrolujące 

Pozycja „Udziały niekontrolujące” w kwocie 6 532 tys. zł. dotyczy proporcjonalnego udziału w 
wartości godziwej przejętych  aktywów netto spółki TFS S.A. W związku z brakiem aktualnej 
wyceny poszczególnych aktywów do wartości godziwej, przejęcie to jest dokonywane 
prowizorycznie i będzie ostatecznie rozliczone w ciągu najbliższych 12 miesięcy od dnia przejęcia 
kontroli, tj. od 1.10.2009r. Na dzień 31.03.2010r. udział ten został pomniejszony o kwotę 502 tys. 
zł. będącą proporcjonalnym odzwierciedleniem udziału tej grupy udziałowców w poniesionej 
stracie za okres I kwartału. 

 
7. Kredyty i pożyczki długoterminowe 
 

Kredyty i pożyczki długoterminowe 
w tys. zł. 

31.03.2010r. 31.12.2009r. 

Kredyty długoterminowe, w tym 20 451 18 851 

  - kredyty w walucie polskiej 3 000 3 000 

  - kredyty w walucie obcej 17 451 15 851 

 
� Stan na dzień 31.03.2010r. Kredyt udzielony spółce TRION S.A. przez Gospodarczy  Bank Wielkopolski 

S.A. O/Bydgoszcz oraz Spółdzielczy Bank w Inowrocławiu w wysokości 3.000 tys. zł. Termin spłaty 
26.07.2012r. Zabezpieczenie – hipoteka kaucyjna na nieruchomości w Inowrocławiu, weksle In blanco. 

� Kredyt inwestycyjny w walucie obcej udzielony Spółce w Czechach w kwocie 17 451 tys. zł. 
 
 
8. Rezerwy na odprawy emerytalne 
 
Zmiana stanu długoterminowej rezerwy na świadczenia 
emerytalne i podobne 

w tys. zł. 
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31.03.2010r. 31.12.2009r. 

 a) stan na początek okresu 97 82 

  - rezerwa na odprawy emerytalne 97 82 

b) zwiększenia (z tytułu)  15 

  - zmiana zatrudnienia  15 

c) wykorzystanie (z tytułu) 0 0 

d) rozwiązanie (z tytułu) 30 0 

  - zmiana zatrudnienia 30 0 

e) stan na koniec okresu 67 97 

 
 
9. Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego 
 

Zmiana stanu rezerwy z tytułu odroczonego podatku 
dochodowego 

w tys. zł. 

31.03.2010r. 31.12.2009r. 

 1. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku 
dochodowego na początek okresu, w tym: 3 128 222 

a) odniesionej na wynik finansowy 3 128 222 

 2. Zwiększenia  3 043 

a) odniesione na wynik finansowy okresu z tytułu 
dodatnich różnic przejściowych (z tytułu)  3 043 

3. Zmniejszenia 477 137 

a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z 
dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) 477 137 

 3. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku 
dochodowego na koniec okresu, razem 2 651 3 128 

a) odniesionej na wynik finansowy 2 651 3 128 
 
10. Pozostałe długoterminowe zobowiązania finansowe 
 

Pozostałe długoterminowe zobowiązania finansowe 
w tys. zł. 

31.03.2010r. 31.12.2009r. 

Pozostałe długoterminowe zobowiązania finansowe, w 
tym:     

     - kontraktów walutowych   

     - zobowiązania z tyt. leasingu  1 702 

Razem pozostałe długoterminowe zobowiązania 
finansowe  1 702 

Wyraźny spadek wartości zobowiązań finansowych wynika z faktu wyłączenia spółki zależnej HUMDREX Sp. 
z o.o.  z konsolidacji 
 
11. Zobowiązania krótkoterminowe  
 

Zobowiązania krótkoterminowe i rozliczenia 
międzyokresowe 

w tys. zł. 

31.03.2010r. 31.12.2009r. 
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1) Zobowi ązania krótkoterminowe i rozliczenia 
międzyokresowe 23 033 30 355 

a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 17 097 23 266 

   - do 12 miesięcy 17 097 23 266 

   - powyżej 12 miesięcy     

b) zaliczki otrzymane na dostawy 1 069 2 385 

c) z tytułu wynagrodzeń 1 985 2 570 

d) rozliczenia międzyokresowe 1 074 349 

e) inne  796 752 

f) fundusze specjalne (ZFŚS) 1 012 1 033 

2) kredyty i pożyczki 17 743 22 947 

3) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych 
świadczeń 

2 674 3 898 

4) pozostałe rezerwy krótkoterminowe 3 772 4 075 

5) Krótkoterminowe zobowiązania finansowe 4 537 4 627 

Zobowi ązania krótkoterminowe, razem 51 759  65 902 
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12. Kredyty i pożyczki krótkoterminowe 

Zobowi ązania krótkoterminowe z tytułu kredytów i po życzek - 31.03.2010r. 

Nazwa (firma) 
jednostki, ze 
wskazaniem 
formy prawnej 

Siedziba 
Kwota kredytu / pożyczki wg umowy 

Kwota kredytu / pożyczki pozostała do spłaty Warunki 
oprocentowania 

Termin 
spłaty Zabezpieczenia 

w tys. zł w 
walucie 

jednostka waluta w tys. zł w walucie jednostka waluta 

Bank 
Millennium S.A. Toruń 3 700       3 450       

WIBOR 1m-c      
+ 1% 31.0.2010 Hipoteka 

Bank 
Spółdzielczy 

Inowrocław 4 500       4 440       9% 1.10.2010 Hipoteka,weksel, cesja 
należności 

NOVY FUND Genewa 1 080 250 tys. EUR 1 080 250 tys. EUR 7% 15.10.2009   

GAZCONSULT 
OVERSEAS 
LIMITED 

Nikozja 200       200       24% 31.03.2010r   

ALIOR BANK Inowrocław 

300 PLN     296 PLN     Wibor 1M+7 

20.06.2010 
umowa poreczenia 
TRION,przewłaszczenie maszyn, 
zapasów magazynowych 

Bank Handlowy Warszawa 

1 700       1 700       

Wibor 1M 
(3,58%)+ marża 
(1,4%) 
(=4,98%) 24.10.2009 Hipoteka, cesja polisy 

Bank Handlowy Warszawa 

1 020 250     1 049 250     

Libor 1M 
(0,4575%)+ 
marża (1,7%) 
(=2,1575%) 24.10.2009 Hipoteka, cesja polisy 

Santander 
Consumer Wrocław 53       36       

7,49% do 
24.08.2008, 
8,49% od 
25.08.2008 do 
30.07.2010 

30.07.2010 
przeniesienie praw własności 
pojazdów 

Bank PEKAO 
SA  Dobre Miasto 250       230       

Wibor 1M 
(3,58%) + 
marża (2%) 
(=5,58%) 

30.09.2009 
przewłaszczenie środków 
trwałych 

Kredyty Grupy 
Czeskiej   8 024       5 262             

Razem   20 827       17 743             
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Zobowi ązania krótkoterminowe z tytułu kredytów i po życzek - 31.12.2009r. 

Nazwa (firma) 
jednostki, ze 
wskazaniem 
formy prawnej 

Siedziba 
Kwota kredytu / pożyczki wg umowy 

Kwota kredytu / pożyczki pozostała do spłaty Warunki 
oprocentowania 

Termin 
spłaty 

Zabezpieczenia 

w tys. zł 
w 

walucie jednostka waluta w tys. zł w walucie jednostka waluta 

Bank 
Millennium S.A. 

Toruń 3 700       3 697       WIBOR 1m-c      + 
1% 

31.0.2010 Hipoteka 

Bank 
Spółdzielczy Inowrocław 4 500       4 365       9% 1.10.2010 

Hipoteka, weksel, cesja 
należności 

NOVY FUND Genewa 1 080 250 tys. EUR 1 080 250 tys. EUR 7% 15.10.2009   

ALIOR BANK Inowrocław 
300 PLN     166 PLN     Wibor 1M+7 

20.06.2010 
umowa poręczenia TRION, 
przewłaszczenie maszyn, 
zapasów magazynowych 

BRE Bank S.A. O/Olsztyn 760       1 369       
WIBOR O/N + 

marża 31.08.2008 
Hipoteka, weksel, cesja 

należności, zastaw rejestrowy 

BRE Bank S.A. O/Olsztyn 2 150       1 221       WIBOR 1 m-c + 
marża 31.08.2010 Hipoteka, weksel, cesja 

należności  

Bank Handlowy Warszawa 

1 700       1 700       

Wibor 1M (3,58%)+ 
marża (1,4%) 
(=4,98%) 24.10.2009 Hipoteka, cesja polisy 

Bank Handlowy Warszawa 
1 020 250     1 055 250     

Libor 1M 
(0,4575%)+ marża 
(1,7%) (=2,1575%) 24.10.2009 Hipoteka, cesja polisy 

Santander 
Consumer Wrocław 53       36       

7,49% do 
24.08.2008, 8,49% 
od 25.08.2008 do 
30.07.2010 

30.07.2010 przeniesienie praw własności 
pojazdów 

Bank PEKAO 
SA  Dobre Miasto 250       234       

Wibor 1M (3,58%) + 
marża (2%) 
(=5,58%) 

30.09.2009 przewłaszczenie środków 
trwałych 

Kredyty Grupy 
TFS S.A.   8 024       8 024             

Razem   23 537       22 947             
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13. Wartość księgowa na jedną akcję 
 

Wartość księgowa na akcję 
 

31.03.2010r. 31.12.2009r. 

Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy Spółki w 
tys. zł. 3 510 23 141 

Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy Spółki w 
tys. EUR 854 5 633 

Liczba akcji zwykłych na dzień bilansowy (sztuk) 45 951 282 45 951 282 

Wartość księgowa na jedną akcję zwykłą (w zł/szt.)  0,08 0,50 

Wartość księgowa na jedną akcję zwykłą (w EUR/szt.)  0,02 0,12 

Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy Spółki 
(tys. zł.) 3 510 23 141 

Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy Spółki 
(tys. EUR) 854 5 633 

Rozwodniona liczba akcji na dzień bilansowy (sztuk) 45 951 282 45 951 282 

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję zwykłą 
(w zł/szt.)  0,08 0,50 

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję zwykłą 
(w EUR/szt.)  0,02 0,12 
Wartość księgowa na 1 akcję została obliczona, jako iloraz kapitału własnego przypadającego na akcjonariuszy 
TRION S.A. na dzień bilansowy oraz ilości akcji w tym dniu. 
Kursy EURO zastosowane do przeliczeń zaprezentowano w pkt. 7 Informacji dodatkowej.  
 

14. Zobowiązania warunkowe  
W stosunku do stanu na dzień 31.12.2009r.  zobowiązania warunkowe nie uległy zmianie. 
 

15. Zysk (strata) na jedną akcję  

Zysk (strata) na akcję 

w tys. zł. 

31.03.2010r. 31.12.2009r. 

Zysk (strata) netto przypadający na akcjonariuszy Spółki w tys. zł. -10 586 -56 391 

Zysk (strata) netto przypadający na akcjonariuszy Spółki w tys. EUR -2 439 -12 992 

Średnia ważona liczba akcji zwykłych (sztuk) 45 951 282 38 471 830 

Podstawowy zysk (strata) na akcję zwykłą (w zł/szt.)  -0,23 -1,47 

Podstawowy zysk (strata) na akcję zwykłą (w EUR/szt.)  -0,05 -0,34 

Zysk zastosowany przy ustaleniu rozwodnionego zysku na akcję w tys. zł. -10 586 -56 391 

Zysk zastosowany przy ustaleniu rozwodnionego zysku na akcję w tys. EUR -2 439 -12 992 

Rozwodniona liczba akcji zwykłych (sztuk) 45 951 282 38 471 830 

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję  (zł./szt.) -0,23 -1,47 

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję  (EUR/szt.) -0,05 -0,34 
Podstawowy zysk netto na 1 akcję został obliczony, jako iloraz skonsolidowanego zysku netto przypadającego 
na akcjonariuszy TRION S.A., osiągniętego w okresie od 1 dnia danego okresu do dnia bilansowego oraz 
średniej ważonej ilości akcji w okresie od 1 stycznia do dnia bilansowego danego roku, gdzie wagą jest ilość dni 
w okresie. 
Kursy EURO zastosowane do przeliczeń zaprezentowano w pkt. 7 Informacji dodatkowej. 
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16. Segmenty działalności 
 

Segmentacja bran żowa (podstawowa) do  sprawozdania finansowego na dz ień:  31.12.2009r. 

Pozycja sprawozdania Stolarka PVC Konstrukcje 
metalowe Pozostałe RAZEM 

Przychody segmentu na zewnątrz 
10 857 2 934 1 444 15 235 

Przychody segmentu wewnątrz 
216 -2 950 969 -1 765 

Razem przychody 
11 073 -16 2 413 13 470 

Wynik segmentu 
-4 645 -2 767 -1 588 -9 000 

Amortyzacja wg segmentu 
932 27 123 1 082 

Nakłady inwestycyjne segmentu 
      0 

Aktywa segmentu 
55 452 11 774 41 887 109 113 

Pasywa segmentu 
55 452 11 774 41 887 109 113 

 
 

17. Obroty między podmiotami powiązanymi w okresie od 1 stycznia do 31 marca 2010r. 
 

GK TRION 
Przychody z tytułu: 

Razem 
przychody 

Koszty (zakupy) z tytułu: 
Razem koszty 

produktów odsetek produktów ogólnych odsetek 

TRION   S.A. 676 123 799 -2 489     -2 489 

TFS Sp. z o.o.     0 278 2   280 

INTUR Sp. z 
o.o. 216   216 262 45 59 366 

INTUR KFS 
Sp. z o.o. 294   294 66 45 64 175 

ORION+ Sp. z 
o.o. -2 951   -2 951 26     26 

SYNERGIS 
Sp. z o.o.     0       0 

Razem -1 765 123 -1 642 -1 857 92 123 -1 642 

Ujemna wartość obrotów między podmiotami powiązanymi wynika z odwrócenia przejętych w 2009 roku przez 
TRION S.A. w zamian za wymagalne długi od ORION+ Sp. z o.o. zapasów magazynowych w łącznej kwocie 
2.951 tys. zł. poprzez wystawienie korygujących faktur. 
 

18. Rozrachunki z podmiotami powiązanymi 
 

GK TRION   

Rozrachunki z jednostkami 
powi ązanymi z tytułu: 

Razem 
należności 

Rozrachunki z jednostkami 
powi ązanymi z tytułu: 

Razem 
zobowi ązania 

należności 

pożyczek 

zobowi ązań 

pożyczek  
dostaw inne dlugoter-

minowe dostaw  inne 

TRION   S.A. 3 763 2   3 765 46 500       46 500 

TFS Sp. z o.o.       46 500     2   2 

INTUR Sp. z o.o. 18     18   529   2 000 2 529 

INTUR KFS Sp. z 
o.o. 

203     203   2 004 2 2 164 4 170 
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ORION+ Sp. z o.o.       0   4 467     4 467 

SYNERGIS Sp. z 
o.o.   2   2   705     705 

Razem 3 984 4 0 50 488 46 500 7 705 4 4 164 58 373 
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VII. Skrócone sprawozdanie finansowe TRION S.A.  w Inowrocławiu 
1. Jednostkowe zestawienie pozycji finansowej 

Wyszczególnienie  Nota 31.03.2010r. 31.12.2009r. 

AKTYWA     

I. Aktywa trwałe (długoterminowe)   100 462 50 538 

    1.Wartość firmy      

    2.Inne wartości niematerialne  73 85 

    3.Rzeczowe aktywa trwałe  968 764 

    4.Nieruchomosci inwestycyjne 1 20 145 16 842 

    5.Inwestycje w jednostkach zależnych i stowarzyszonych 2 77 276 30 776 

    6.Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży      

    7.Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 3 1 749 1 820 

    8.Pozostałe aktywa trwałe  251 251 

II. Aktywa obrotowe (krótkoterminowe)  23 483 26 068 

    1.Zapasy 4. 79 3 194 

    2.Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu      

    3.Nalezności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności  22 838 21 054 

    4.Środki pieniężne i ich ekwiwalenty  37 1 693 

    5.Pozostałe aktywa obrotowe  529 127 

AKTYWA RAZEM  123 945 76 606 

PASYWA      

I. Kapitał przypadaj ący wła ścicielom jednostki dominuj ącej   32 672 33 605 

   1. Kapitał zakładowy  91 903 91 903 

   2. Niepodzielony wynik finansowy  -934 -66 252 

   3. Akcje własne      

   4. Kapitał zapasowy i rezerwowy  7 955 7 954 

   5. Zyski zatrzymane/ (straty) niepokryte  -66 252   

II. Udziały niekontroluj ące       

Kapitał własny razem  32 672 33 605 

III. Ujemna warto ść firmy      

IV. Zobowi ązania długoterminowe   73 140 26 588 

   1. Kredyty i pożyczki długoterminowe  3 000 3 000 

   2. Rezerwy długoterminowe  11 11 

   3. Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego    77 

   4. Pozostałe długoterminowe zobowiązania finansowe      

   5. Długoterminowe zobowiązania i rozliczenia międzyokresowe 5 70 129 23 500 

V. Zobowi ązania krótkoterminowe  18 133 16 413 
    1.Zobowiązania  krótkoterminowe i rozliczenia 
międzyokresowe  4 458 3 612 

    2. Kredyty i pożyczki krótkoterminowe  9 170 9 142 

    3. Krótkoterminowe zobowiązania z tytułu podatków  1 088 242 

    4. Rezerwy krótkoterminowe  3 417 3 417 
    5. Krótkoterminowa część kredytów i pożyczek 
długoterminowych      

    6. Krótkoterminowe zobowiązania finansowe      

PASYWA RAZEM  123 945 76 606 

Wartość księgowa na jedną akcję zwykłą (w zł/szt.) 8 0,71 0,73 

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję zwykłą (w zł/szt.) 8 0,71 0,73 
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2. Jednostkowe zestawienie zysku całkowitego 

Wyszczególnienie Nota 
01.01.2010r. 

do 
31.03.2010r. 

01.01.2009r. 
do 

31.03.2009r. 
I. Przychody  1 564 2 882 
      1. Przychody netto ze sprzedaży produktów  1 383 2 882 
      2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów  181 0 
II. Koszt własny sprzedaży   1 493 2 029 
      1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów  1 314 2 029 
      2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów  179 0 
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II)  71 853 
IV. Koszty sprzedaży  93 242 
V. Koszty ogólnego zarządu  711 616 
VI. Pozostałe przychody operacyjne  13 44 
VII. Pozostałe koszty operacyjne  19 42 
VIII. Zysk (strata) na działalno ści operacyjnej (III-IV-V+VI-
VII)  -739 -3 
IX. Przychody finansowe  140 417 
X. Koszty finansowe  341 79 
XI. Udział w zysku jednostki stowarzyszonej      

XII. Zysk (strata) przed opodatkowaniem(VIII+IX-X-X I)  -940 335 
XIII. Podatek dochodowy  -6 26 

XIV. Zysk (strata) za okres z działalności kontynuowanej (XII-XIII) 
 -934 309 

XV. Zysk (strata) za okres z działalności zaniechanej  0 0 
XVI. Zysk (strata) za rok (XIV+XV)  -934 309 
Pozostały zysk całkowity:      
XVII. Aktualizacja wyceny rzeczowych aktywów trwałych      

XVIII. Wycena instrumentów finansowych DDS      

XIX. Różnice kursowe z konsolidacji      

XX. Zyski (straty) aktuarialne      
XXI. Udział w pozostałym zysku całkowitym jednostki 
stowarzyszonej      

XXII. Podatek od pozycji pozostałego zysku całkowitego      

XXIII. Pozostały zysk całkowity po opodatkowaniu  0 0 

XXIV. Zysk (strata) całkowity  -934 309 

   Zysk za rok przypadający na:      

   - Właścicieli jednostki dominującej  -934 309 

   - Udziałowców niekontrolujących (mniejszościowych)      

   Zysk całkowity przypadający na:      

   - Właścicieli jednostki dominującej  -934 309 
   - Udziałowców niekontrolujących (mniejszościowych)      
Zysk (strata) na jedną akcję z działalności kontynuowanej 10 -0,02 0,01 
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję z działalności 
kontynuowanej 10 

-0,02 0,01 
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3. Jednostkowe zestawienie zmian w kapitale własnym 

Wyszczególnienie 

Kapitał przypadaj ący na właścicieli jednostki dominującej 
Udział 

akcjonariuszy 
mniejszościowych 

Kapitał własny 
ogółem Kapitał 

zakładowy 
Kapitał 

zapasowy 
Niepodzielony 

wynik 

Kapitał z 
aktualizacji 

wyceny 

Wycena 
instrumentów 
finansowych 

Przeliczenie 
jednostki 

zagranicznej 
Razem 

Stan na 01.01.2010r.  91 903 7 911 -66 252 43     33 605   33 605 

Zmiany w zasadach rachunkowości             0   0 

Stan na 01.01.2010r. (po przekształceniu) 91 903 7 911 -66 252 43 0 0 33 605 0 33 605 

   Zmiany kapitały w okresie 0 1 -934 0 0 0 -933 0 -933 

        - emisja akcji             0   0 

        - dywidenda             0   0 

        - z podziału wyniku             0   0 

        - zysk całkowity     -934       -934   -934 

        -transfer do niepodzielonego wyniku             0   0 

        - inne   1         1   1 

Stan na 31.03.2010r. 91 903 7 912 -67 186 43 0 0 32 672 0 32 672 

 

Wyszczególnienie 

Kapitał przypadaj ący na właścicieli jednostki dominującej 
Udział 

akcjonariuszy 
mniejszościowych 

Kapitał własny 
ogółem Kapitał 

zakładowy 
Kapitał 

zapasowy 
Niepodzielony 

wynik 

Kapitał z 
aktualizacji 

wyceny 

Wycena 
instrumentów 
finansowych 

Przeliczenie 
jednostki 

zagranicznej 
Razem 

Stan na 01.01.2009r.  71 903 26 847 -8 055 43     90 738   90 738 

Zmiany w zasadach rachunkowości             0   0 

Stan na 01.01.2009r. (po przekształceniu) 71 903 26 847 -8 055 43 0 0 90 738 0 90 738 
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   Zmiany kapitały w okresie 20 000 -18 936 -58 197 0 0 0 -57 133 0 -57 133 

        - emisja akcji 20 000           20 000   20 000 

        - dywidenda             0   0 

        - z podziału wyniku     -327       -327   -327 

        - zysk całkowity     -66 252       -66 252   -66 252 

        -transfer do niepodzielonego wyniku   -8 382 8 382       0   0 

        - inne   -10 554         -10 554   -10 554 

Stan na 31.12.2009r. 91 903 7 911 -66 252 43 0 0 33 605 0 33 605 
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4. Jednostkowe zestawienie przepływów pieniężnych 

Wyszczególnienie 
okres 12 miesi ęcy 

zakończony 
31.03.2010 

okres 12 miesi ęcy 
zakończony 
31.03.2009 

A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej    

I. Zysk (strata) netto -934 309 
II. Korekty razem: 2 995 -467 
      1. Amortyzacja  52 54 
      2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych     
      3. Odsetki i udziały w zyskach ( dywidendy) 207 79 
      4. (Zysk) strata z  działalności inwestycyjnej -8 -12 
      5. Zmiana stanu  rezerw -77 -6 
      6. Zmiana stanu zapasów 3 115 -97 
      7. Zmiana stanu należności -1 784 374 
      8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem 
pożyczek i  kredytów) 

1 692 -647 

      9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -331 -212 
     10. Inne  korekty  129   
III.  Przepływy pieni ężne netto z działalności operacyjnej  ( I+/- II ) 2 061 -158 
B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej      
I. Wpływy  1 670 12 
      1. Zbycie  rzeczowych aktywów trwałych 10 12 
      2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne       
      3. Z aktywów finansowych     
      4 . Inne  wpływy inwestycyjne 1 660   
II. Wydatki  3 548 15 
      1. Nabycie  rzeczowych aktywów trwałych 3 548 15 
      2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne      
      3. Na aktywa finansowe, w tym:     
      4. Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone mniejszości     
III. Przepływy pieni ężne netto z działalności inwestycyjnej ( I - II) -1 878 -3 
C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej      
I. Wpływy  200 113 
      1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych 
instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 

    

      2. Kredyty i pożyczki 200 113 
      3. Emisja  dłużnych papierów wartościowych     
      4. Inne  wpływy finansowe     
II. Wydatki  379 79 
      1. Nabycie akcji (udziałów) własnych     
      2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli     
      3. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących     
      4. Spłaty kredytów i pożyczek 171   
      5. Wykup dłużnych papierów wartościowych     
      6. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego     
      7. Zapłacone odsetki 207 79 
      8. Pozostałe wydatki 1   
III. Przepływy pieni ężne netto z działalności finansowej (I - II) -179 34 
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C) 4 -127 
F. Środki pieni ężne na początek okresu 33 193 
G. Środki pieni ężne na koniec okresu (F+/- D) 37 66 

 

Środki pieni ężne wykazane w rachunku przepływów 
finansowych 31.03.2010 31.03.2009 

Środki w kasie i na rachunkach bankowych 37 66 

Inne środki pieniężne     

Razem 37 66 
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5. Informacja dodatkowa 

1) Zasady rachunkowości i metody wyceny 
Niniejsze skrócone sprawozdanie finansowe TRION S.A. zostało sporządzone zgodnie z 
wymaganiami MSR 34 „Śródroczna sprawozdawczość finansowa” oraz Rozporządzeniem 
Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i 
okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków 
uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa 
niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259).  
Sprawozdanie finansowe TRION S.A., zostało sporządzone zgodnie z zasadami opisanymi 
w jednostkowym TRION S.A.  za rok zakończony 31 grudnia 2009 roku.  

 
2) Informacje o istotnych zmianach wielkości szacunkowych, w tym o korektach z tytułu 

rezerw, rezerwie i aktywach z tytułu podatku dochodowego, o których mowa w 
ustawie o rachunkowości, dokonanych odpisach aktualizujących wartość składników 
aktywów.  
W ciągu I kwartału 2010 roku w TRION S.A. w Inowrocławiu saldo rezerw i odpisów 
aktualizujących w stosunku do stanu na dzień 31.12.2009r. nie uległy zmianie.  

 

3) Informacje o zawarciu przez emitenta lub jednostkę od niego zależną jednej lub wielu 
transakcji z podmiotami powiązanymi, jeżeli pojedynczo lub łącznie są one istotne i 
zostały zawarte i zostały zawarte na innych warunkach niż rynkowe 
W I kwartale 2010 roku, w Spólce nie wystąpiły transakcje zawierane między podmiotami 
powiązanymi na warunkach innych niż rynkowe. 
Spółka dokonywała transakcji handlowych w wartościach wykazanych poniżej w pkt. w 
notach do jednostkowego sprawozdania finansowego.  
Dodatkowo ze spółkami Grupy zawarto znaczące pod względem wartości transakcje z 
jednostkami zależnymi z następujących tytułów:  
a. Zarząd TRION S.A.  w dniu 25 stycznia 2010r. zawarł umowę objęcia 4 650 obligacji 

serii E wartości nominalnej 10 000 zł każda w cenie emisyjnej 10 000 zł z podmiotem 
zależnym spółką TRION FINANCIAL SERVICES Sp. z o.o. w organizacji z siedzibą 
w Inowrocławiu. Transakcję objęcia obligacji szczegółowo opisano powyżej w pkt. 9 
niniejszej informacji. 

b. Przejęcie przez TRION S.A. w zamian za wymagalne długi od SYNERGIS Sp. z o.o 
nieruchomości położonej w Dobrym Mieście za kwotę 3.306 tys. zł. 

c. Odwrócenie przejętych w 2009roku przez TRION S.A. w zamian za wymagalne długi 
od ORION+ Sp. z o.o. zapasów magazynowych w łącznej kwocie 2.951 tys. zł. 

 

4) Informacje o udzieleniu przez emitenta lub przez jednostkę od niego zależną poręczeń 
kredytu lub pożyczki lub udzieleniu gwarancji ( powyżej 10% kapitałów emitenta) 
TRION S.A. nie udzielała w I kwartale 2010 roku nowych gwarancji i poręczeń, których 
łączna wartość dotycząca jednego podmiotu stanowiłaby równowartość co najmniej 10% 
kapitałów własnych emitenta. 

 

6. Wybrane noty do skróconego sprawozdania finansowego TRION S.A.   
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Poniższe noty zawierają te informacje i dane dotyczące TRION S.A., które są istotne dla 
właściwej oceny sytuacji majątkowej, finansowej i wyniku finansowego emitenta i 
równocześnie uległy istotnym zmianom w bieżących okresie raportowania.   

 

1) Nieruchomości inwestycyjne 

Zmiana stanu nieruchomości (wg grup 
rodzajowych) 

w tys. zł. 

31.12.2009r. 31.12.2009r. 

 a) stan na początek okresu 16 842 14 746 

   - grunty 4 440 4 291 

   - budynki 11 175 9 240 

   - budowle 1 227 1 215 

 b) zwiększenia (z tytułu) 3 303 2 096 

   - grunty 657 149 

   - budynki 2 491 1 935 

   - budowle 155 12 

 c) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 

d) odpis aktualizacyjny 0 0 

 e) stan na koniec okresu 20 145 16 842 

   - grunty 5 097 4 440 

   - budynki 13 666 11 175 

   - budowle 1 382 1 227 
TRION S.A., w zamian za wymagalne długi, od spółki zależnej SYNERGIS Sp. z o.o w Dobrym Mieście, 

przejęła 14.01.2010r. nieruchomość położoną w Dobrym Mieście. Spółka zamierza wyżej wymienioną 

nieruchomość wydzierżawiać. Nieruchomość ta obciążona jest wpisem hipotecznym na łączną kwotę do 700 tys. 

zł. na rzecz PONZIO Polska Sp. z o.o. 

 

2) Inwestycje w jednostkach zależnych 

Długoterminowe aktywa finansowe 
w tys. zł. 

31.12.2009r. 31.12.2008r. 

 a) w jednostkach zależnych 77 276 30 776 

  - udziały lub akcje 77 276 30 776 

b) w jednostkach współzależnych   

c) w jednostkach stowarzyszonych   

d) w znaczącym inwestorze   

e) w jednostce dominującej   

f) w pozostałych jednostkach   

Długoterminowe aktywa finansowe, razem 77 276 30 776 

 

Zmiana stanu długoterminowych aktywów finansowych w tys. zł. 
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(wg grup rodzajowych) 
31.12.2009r. 31.12.2008r. 

 a) stan na początek okresu 30 776 68 529 

  - udziały i akcje 30 776 68 529 

 b) zwiększenia (z tytułu) 46 500 16 406 

  - udziały i akcje 46 500 16 406 

 c) zmniejszenia (z tytułu)  54 159 

  - odpis z tytułu utraty wartości  54 159 

 d) stan na koniec okresu 77 276 30 776 

  - udziały i akcje 77 276 30 776 
W dniu 25 stycznia 2010 roku TRION S.A.  utworzył spółkę zależną ze 100 % udziałem pod nazwą  TRION 

FINANCIAL SERVICES Sp. z o.o. w Inowrocławiu.  Kapitał własny spółki wynosi 46.500.000 zł., w tym 

kapitał zakładowy 50.000 zł. Działalność TRION FINANCIAL SERVICES Sp. z o.o. ma nie tylko ograniczać 

się do uczestniczenia w procesie restrukturyzacji Grupy Kapitałowej TRION S.A. ale przede wszystkim 

umożliwi ć pozyskanie kapitału na dalszy rozwój strukturalny i operacyjny grupy. 

 
3) Zmiana wielkości szacunkowych 

Zmiana stanu rezerwy z tytułu odroczonego podatku 
dochodowego 

w tys. zł. 

31.12.2009r. 31.12.2009r. 

 1. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego 
na początek okresu, w tym: 88 56 

a) odniesionej na wynik finansowy 11 56 

   - z tyt. różnic przejściowych dodatnich 77 56 

 2. Zwiększenia  22 

3. Zmniejszenia    

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

   -z tyt. różnic przejściowych dodatnich   

 3. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego 
na koniec okresu, razem 77 78 

a) odniesionej na wynik finansowy   78 

   -z tyt. różnic przejściowych dodatnich 77 78 

 

4) Zapasy 

Zapasy 
w tys. zł. 

31.12.2009r. 31.12.2009r. 

 a) materiały  1 691 

 b) półprodukty i produkty w toku 79 1 503 

 c) produkty gotowe     

 d) towary     

 e) zaliczki na dostawy     

Zapasy, razem 79 3 194 



Skonsolidowany raport za IV kwartał 2009 rok 
GRUPA KAPITAŁOWA TRION S.A. w Inowrocławiu 

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

 

Dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego. 
 

41

Wyraźny spadek stanu zapasów spowodowany jest odwróceniem przejętych w 2009roku przez TRION S.A. w 
zamian za wymagalne długi od ORION+ Sp. z o.o. zapasów magazynowych w łącznej kwocie 2.951 tys. zł. 
pozostały stan jest poziomem typowym dla prowadzonej przez TRION S.A.  działalności operacyjnej. 

 
5) Długoterminowe zobowiązania i rozliczenia międzyokresowe 

Długoterminowe zobowiązania i rozliczenia międzyokresowe 
w tys. zł. 

31.12.2009r. 31.12.2009r. 

a) Długoterminowe zobowiązania 70 129 23 500 

     - obligacje 70 129 23 500 

b) pozostałe długoterminowe rozliczenia międzyokresowe, w tym: 0 0 

Razem długoterminowe zobowiązania i  rozliczenia międzyokresowe 70 129 23 500 
Zarząd TRION S.A.  w dniu 25 stycznia 2010r. zawarł umowę objęcia 4 650 obligacji serii E wartości 
nominalnej 10 000 zł każda w cenie emisyjnej 10 000 zł z podmiotem zależnym spółką TRION FINANCIAL 
SERVICES Sp. z o.o. w organizacji z siedzibą w Inowrocławiu na łączną kwotę 46.500.000 zł.  Transakcję 
objęcia obligacji szczegółowo opisano powyżej w pkt. 9 niniejszej informacji. Na aktualny poziom 
zobowiązań z tytułu wyemitowanych obligacji wykazany w sprawozdaniu składa się obok zobowiązań 
opisanych powyżej, również kwota obligacji wyemitowanych w 2009 roku. 

 
6) Rozrachunki TRION S.A.  z jednostkami powiązanymi 

TRION   S.A. 

Rozrachunki z jednostkami 
powi ązanymi z tytułu: 

Razem 
należności 

Rozrachunki z jednostkami 
powi ązanymi z tytułu: 

Razem 
zobowi ązania 

należności 

pożyczek 

zobowi ązań 

pożyczek  
dostaw inne dlugoter-

minowe dostaw inne 

TFS Sp. z o.o.   2   2 46 500       46 500 

INTUR Sp. z o.o. 449   2 000 2 449         0 

INTUR KFS Sp. 
z o.o. 2 004   2 164 4 168         0 

ORION+ Sp. z 
o.o. 

4 345     4 345         0 

SYNERGIS Sp. 
z o.o. 686     686         0 

Razem 7 484 2 4 164 11 650 46 500 0 0 0 46 500 

 
7) Zobowiązania warunkowe  

Zobowiązania warunkowe (z tytułu) 
w tys. zł. 

31.03.2010r. 31.12.2009r. 

a) udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym: 4 230 4 230 

      - na rzecz jednostek zależnych 4 230 4 230 

b) weksle, w tym: 1 292 1 292 

      - na rzecz pozostałych jednostek  292  292 

      - na rzecz pozostałych jednostek 1 000 1 000 

d) hipoteka na nieruchomości, w tym:   

      - na rzecz pozostałych jednostek   

Zobowiązania warunkowe, razem 5 522 5 522 

Zobowiązania warunkowe w stosunku do stanu na 31.12.2009r. nie uległy zmianie. 
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8) Wartość księgowa na jedną akcję 

Wartość księgowa na akcję w jednostce dominującej 
w tys. zł. 

31.03.2010r. 31.12.2009r. 

Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy Spółki w tys. zł. 32 672 33 605 

Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy Spółki w tys. EUR 7 953 8 180 

Liczba akcji zwykłych na dzień bilansowy (sztuk) 45 951 282 45 951 282 

Wartość księgowa na jedną akcję zwykłą (w zł/szt.)  0,71 0,73 

Wartość księgowa na jedną akcję zwykłą (w EUR/szt.)  0,17 0,18 

Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy Spółki (tys. zł.) 32 672 33 605 

Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy Spółki (tys. EUR) 7 953 8 180 

Rozwodniona liczba akcji na dzień bilansowy (sztuk) 45 951 282 45 951 282 

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję zwykłą (w zł/szt.)  0,71 0,73 

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję zwykłą (w 
EUR/szt.)  0,17 0,18 
Wartość księgowa na 1 akcję została obliczona, jako iloraz kapitału własnego przypadającego na akcjonariuszy 
TRION S.A. na dzień bilansowy oraz ilości akcji w tym dniu. 
Kursy EURO zastosowane do przeliczeń zaprezentowano w pkt. 7 Skonsolidowanej informacji dodatkowej. 

 
9) Obroty TRION S.A.  z jednostkami powiązanymi  

TRION S.A.   
Przychody z tytułu: Koszty (zakupy) z tytułu: 

Razem koszty 
Produktów Odsetek Razem 

przychody produktów  ogólnych odsetek 

TFS Sp. z o.o. 2   2       0 

INTUR Sp. z 
o.o. 

277 59 336 215     215 

INTUR KFS 
Sp. z o.o. 307 64 371 246     246 

ORION+ Sp. z 
o.o. 66   66 -2 950     -2 950 

SYNERGIS 
Sp. z o.o. 

24   24       0 

Razem 676 123 799 -2 489 0 0 -2 489 

 
10) Zysk (strata) na jedną akcję 

 

Zysk (strata) na akcję 

w tys. zł. 

31.03.2010r. 31.03.2009r. 

Zysk (strata) netto przypadający na akcjonariuszy Spółki w tys. zł. -934 309 

Zysk (strata) netto przypadający na akcjonariuszy Spółki w tys. EUR -215 67 

Średnia ważona liczba akcji zwykłych (sztuk) 45 951 282 35 951 282 

Podstawowy zysk (strata) na akcję zwykłą (w zł/szt.)  -0,02 0,01 

Podstawowy zysk (strata) na akcję zwykłą (w EUR/szt.)  0,00 0,00 

Zysk zastosowany przy ustaleniu rozwodnionego zysku na akcję w tys. zł. -934 309 
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Zysk zastosowany przy ustaleniu rozwodnionego zysku na akcję w tys. EUR -215 67 

Rozwodniona liczba akcji zwykłych (sztuk) 45 951 282 35 951 282 

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję  (zł./szt.) -0,02 0,01 

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję  (EUR/szt.) 0,00 0,00 
Podstawowy zysk netto na 1 akcję został obliczony, jako iloraz skonsolidowanego zysku netto przypadającego 
na akcjonariuszy TRION S.A., osiągniętego w okresie od 1 dnia danego okresu do dnia bilansowego oraz 
średniej ważonej ilości akcji w okresie od 1 stycznia do dnia bilansowego danego roku, gdzie wagą jest ilość dni 
w okresie. 
Kursy EURO zastosowane do przeliczeń zaprezentowano w pkt. 7 Skonsolidowanej informacji dodatkowej. 
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