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WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 
 
1. Informacje o Spółce 
 

Spółka została ustanowiona aktem notarialnym, repetytorium A nr 4228/2004, 13 grudnia 2004 roku 
przed notariuszem – Jolantą Cejrowską w Kancelarii Notarialnej w Tczewie, pod firmą TRANS 
POLONIA Sp. z o.o. z siedzibą w Tczewie, ul. Rokicka 16. 
29 grudnia 2004 roku Spółka została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez 
Sąd Rejonowy w Gdańsku XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 
KRS: 0000225295 
Spółka zarejestrowana jest w Urzędzie Statystycznym w Gdańsku pod numerem REGON 193108360. 
20 grudnia 2004 roku decyzją Naczelnika Urzędu Skarbowego w Tczewie, Spółka otrzymała numer 
NIP 593-243-23-96. 
Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników uchwałą nr 1 z dnia 26 maja 2008 roku (Akt notarialny – 
Repertorium A 6730/2008) przekształciło Spółkę z o.o. w Spółkę Akcyjną, a zmiana formy prawnej 
weszła w życie z dniem rejestracji, tj. 26 czerwca 2008 roku przez Sąd Rejonowy w Gdańsku VII 
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS 0000308898 
Głównym przedmiotem działalności Spółki są usługi spedycyjne i transportowe. 
Spółka jest notowana na rynku regulowanym GPW w branży usługi inne. wg Polskiej Klasyfikacji 
Działalności „PKD” przedmiot stanowi działalność pozostałych agencji transportowych – 5229C 
 
 
2.  Czas trwania Spółki  
 
Spółka została zawarta na czas nieoznaczony. 
 
3. Okresy, za które prezentowane są historyczne informacje finansowe  
  

Okres, za który prezentowane jest sprawozdanie finansowe: 

� od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 r.  

  
Okresy, za który prezentowane są porównywalne dane finansowe: 

� od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 r.  

 
4. Skład organów zarządzających i nadzorczych Spółki 
 
Zarząd Spółki: 

�  Dariusz Cegielski – Prezes Zarządu 

�  Krzysztof Luks – Członek Zarządu  

�  Adriana Bosiacka - Członek Zarządu  

 
Rada Nadzorcza Spółki: 

�  Krzysztof Płachta – Przewodniczący RN 

�  Agnieszka Meler – Vice Przewodnicząca RN 

�  Zbigniew Adamski – Członek Rady Nadzorczej 

�  Paweł Czerniewski – Członek Rady Nadzorczej 

�  Maciej Dobrzyniecki – Członek Rady Nadzorczej 

 
5. Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe i dane porównywalne zawiera dane łączne 
 

Sprawozdanie finansowe oraz porównywalne dane finansowe nie zawierają danych łącznych. Spółka 
nie posiada jednostek sporządzających samodzielnie sprawozdania finansowe. 
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6. Wskazanie, czy Emitent jest jednostką dominującą, wspólnikiem jednostki współzależnej lub 

znaczącym inwestorem oraz czy sporządza  skonsolidowane sprawozdanie finansowe 
 

Spółka nie jest jednostką dominującą, wspólnikiem jednostki współzależnej ani znaczącym 
inwestorem wobec innych podmiotów i nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego. 
 
7.  Wskazanie, czy w okresie, za który sporządzono sprawozdanie finansowe oraz dane 

porównywalne nastąpiło połączenie spółek 
 

Sprawozdanie finansowe i dane porównywalne nie zawierają skutków rozliczenia połączenia spółek. 
 
8. Założenie kontynuacji działania 
 

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu, że Spółka będzie kontynuować 
działalność gospodarczą w dającej się przewidzieć przyszłości oraz, że nie zamierza ani nie musi 
zaniechać działalności lub istotnie zmniejszyć jej zakresu. Zgodnie z wiedzą Zarządu Spółki nie 
istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności. 
 
9. Porównywalność danych 
 

Sprawozdanie finansowe oraz porównywalne dane finansowe zostały zaprezentowane w sposób 
zapewniający ich porównywalność przez zastosowanie jednolitych zasad rachunkowości we 
wszystkich prezentowanych okresach, zgodnie z zasadami rachunkowości stosowanymi przez Spółkę 
przy sporządzaniu sprawozdania finansowego za ostatni okres oraz przez ujęcie korekt błędów 
w okresach, których one dotyczą bez względu na okres, w którym zostały ujęte w księgach 
rachunkowych. 
 
W przedstawionym sprawozdaniu finansowym i w porównywalnych danych finansowych nie 
dokonywano korekt  wynikających  z zastrzeżeń w opiniach podmiotów uprawnionych do badania 
sprawozdań finansowych za lata, za które sprawozdania finansowe lub porównywalne dane finansowe 
zostały zamieszczone. 
 
10. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów 

(także amortyzacji) ustalenia przychodów, kosztów i wyniku finansowego oraz sposobu 
sporządzenia sprawozdania finansowego i danych porównywalnych 

 
Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego są zgodne z ustawą 
o rachunkowości z 29 września 1994 roku z późniejszymi zmianami, zwaną dalej ustawą. 
 
Poszczególne składniki aktywów i pasywów wycenia się stosując rzeczywiście poniesione na ich 
nabycie wydatki, z zachowaniem zasady ostrożności, z tym, że:  
 
- Środki trwałe o wartości powyżej 3.500,- zł amortyzuje się liniowo, uwzględniając okres 
ekonomicznej użyteczności środka trwałego. 
- Środki trwałe o wartości do 3.500,- zł amortyzuje się jednorazowo w miesiącu przyjęcia ich do 
użytkowania. 
- Zakupione prawa lub wartości niematerialne w cenie jednostkowej niższej  niż 3.500,- zł odnosi się 
bezpośrednio w koszty w miesiącu poniesienia wydatków.  
- Środki trwałe użytkowane w oparciu o umowy leasingu, ewidencjonuje się w oparciu o przepisy art. 
3 ust. 4 ustawy o rachunkowości. 
- Należności wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty pomniejszone o odpisy z tytułu utraty wartości  
- Zobowiązania wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty 
- Aktywa finansowe wycenia się wg cen nabycia z uwzględnieniem ewentualnej utraty wartości. 
- Wyrażone w walutach obcych operacje gospodarcze ujmuje się w księgach rachunkowych na dzień 
ich przeprowadzenia odpowiednio po kursie: 
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- kupna walut stosowanych przez bank, z którego usług korzysta Spółka  w przypadku operacji 
sprzedaży walut oraz operacji zapłaty należności  
- sprzedaży walut stosowanych przez bank, z którego usług korzysta jednostka w przypadku operacji 
kupna walut oraz operacji zapłaty zobowiązań 
- średnim ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień roboczy 
poprzedzający dzień operacji, chyba że w zgłoszeniu celnym lub w innym wiążącym jednostkę 
dokumencie ustalony został inny kurs w przypadku pozostałych operacji. 
Na dzień bilansowy wycenia się wyrażone w walutach obcych składniki aktywów  i pasywów po 
obowiązującym na ten dzień średnim kursie ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski. 
 
Wynik finansowy spółki za dany rok obrotowy obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające na jej 
rzecz przychody oraz związane z tymi przychodami koszty zgodnie z zasadami memoriału, 
współmierności przychodów i kosztów oraz ostrożnej wyceny. 
 
Rachunek przepływów pieniężnych Spółka sporządziła metodą pośrednią. 
 
Księgi są prowadzone za pomocą programu finansowo – księgowego firmy Sage Symfonia. 
 
11. Średnie kursy wymiany złotego w stosunku do EURO  
 
W okresie objętym sprawozdaniem finansowym oraz w okresie porównywalnym notowania średnich 
kursów wymiany złotego w stosunku do EURO, ustalone przez Narodowy Bank Polski przedstawiały 
się następująco: 
 

Okres  obrotowy Średni kurs w okresie1 
Minimalny kurs w okresie 

Maksymalny kurs w 
okresie 

Kurs na ostatni 
dzień okresu 

01.01 – 31.12.2011 4,1401 3,8403 4,5642 4,4168 

01.01 – 31.12.2010 4,0044 3,8356 4,1770 3,9603 
1) Średnia kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie 
 
Podstawowe pozycje bilansu, rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych 
przeliczono na EURO zgodnie ze wskazaną, obowiązującą zasadą przeliczenia: 

� bilans według kursu obowiązującego na ostatni dzień odpowiedniego okresu, 

� rachunek zysków i strat oraz rachunek przepływów pieniężnych według kursów średnich 
w odpowiednim okresie, obliczonych jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na 
ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie. 

Przeliczenia dokonano zgodnie ze wskazanymi wyżej kursami wymiany przez podzielenie wartości 
wyrażonych w tysiącach złotych przez kurs wymiany. 
 
12. Wybrane dane finansowe Emitenta w przeliczeniu na EURO 
 

Okres 01.01. – 31.12.2011 r. tys. zł tys. EURO 
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 46 931 11 336

Zysk (strata) na działalności operacyjnej 5 992 1 447

Zysk (strata) brutto 5 402 1 305

Zysk (strata) netto 5 109 1 234

Aktywa razem 28 061 6 353

Aktywa trwałe 14 243 3 225

Aktywa obrotowe 13 818 3 128

Kapitał własny 12 027 2 723

Kapitał akcyjny 580 131

Zobowiązania razem 15 908 3 602

 - w tym zobowiązania krótkoterminowe 9 981 2 260

Liczba akcji –  w szt. 5 800 000 5 800 000
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Wartość księgowa na akcję (w zł / EURO) 2,07 0,47

Zysk (strata) netto na akcję (w zł / EURO) 0,88 0,21

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 6 082 1 469

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -729 -176

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -3 703 -895

Zmiana stanu środków pieniężnych 1 650 398

 
 

Okres 01.01. – 31.12.2010 r. tys. zł tys. EURO 
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 22 660 5 659

Zysk (strata) na działalności operacyjnej 1 353 338

Zysk (strata) brutto 1 120 280

Zysk (strata) netto 1 146 286

Aktywa razem 14 921 3 768

Aktywa trwałe 7 132 1 801

Aktywa obrotowe 7 789 1 967

Kapitał własny 6 918 1 747

Kapitał akcyjny 580 146

Zobowiązania razem 7 720 1 949

 - w tym zobowiązania krótkoterminowe 5 016 1 267

Liczba akcji –  w szt. 5 800 000 5 800 000

Wartość księgowa na akcję (w zł / EURO) 1,19 0,30

Zysk (strata) netto na akcję (w zł / EURO) 0,22 0,05

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 726 181

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -549 -137

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 2 458 614

Zmiana stanu środków pieniężnych 2 636 658

 
 
13. Różnice pomiędzy polskimi a międzynarodowymi standardami rachunkowości  
 
Spółka nie zidentyfikowała istotnych różnic pomiędzy polskimi a międzynarodowymi standardami 
rachunkowości. 



SPRAWOZDANIE FINANSOWE TRANS POLONIA S.A. ZA OKRES 01.01. – 31.12.2011 R. 

(wszystkie kwoty podane są w tys. złotych o ile nie podano inaczej)  
 

 
 
 
 

 5

 

SPRAWOZDANIE FINANSOWE TRANS POLONIA S.A. 
 
Sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r. i porównywalne dane 
finansowe za analogiczny okres roku poprzedniego.  
 

Bilans 
AKTYWA Noty 31.12.2011 31.12.2010 

 I. Aktywa trwałe   14 243 7 132

  1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 1 2 4

        - wartość firmy     

  2. Rzeczowe aktywa trwałe 2 13 394 6 472

  3. Należności długoterminowe 3, 8   

    3.1. Od jednostek powiązanych     

    3.2. Od pozostałych jednostek     

  4. Inwestycje długoterminowe 4  85

    4.1. Nieruchomości     

    4.2. Wartości niematerialne i prawne     

    4.3. Długoterminowe aktywa finansowe    85

        a) w jednostkach powiązanych, w tym     

       - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane 

metodą praw własności 
    

        b) w pozostałych jednostkach    85

    4.4. Inne inwestycje długoterminowe     

  5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 5 847 572

    5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego   842 564

    5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe   5 8

II. Aktywa obrotowe   13 818 7 789

  1. Zapasy 6 17  

  2. Należności krótkoterminowe 7, 8 8 672 4 974

    2.1. Od jednostek powiązanych   889  

    2.2. Od pozostałych jednostek   7 783 4 974

  3. Inwestycje krótkoterminowe 9 4 395 2 745

    3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe   4 395 2 745

        a) w jednostkach powiązanych     

        b) w pozostałych jednostkach     

        c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne   4 395 2 745

    3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe     

  4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 10 734 70

A k t y w a   r a z e m   28 061 14 921
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PASYWA  Noty 31.12.2011 31.12.2010 

I. Kapitał własny   12 027 6 918

  1. Kapitał zakładowy 12 580 580

  2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)     

  3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) 13   

  4. Kapitał zapasowy 14 4 338 5 192

  5. Kapitał z aktualizacji wyceny 15   

  6. Pozostałe kapitały rezerwowe 16 2 000  

  7. Zysk (strata) z lat ubiegłych     

  8. Zysk (strata) netto 35 5 109 1 146

  9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego  17   

II. Zobowi ązania i rezerwy na zobowiązania   16 034 8 003

  1. Rezerwy na zobowiązania 18 126 262

    1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego   126 253

    1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne     

        a) długoterminowa     

        b) krótkoterminowa     

    1.3. Pozostałe rezerwy    9

        a) długoterminowe     

        b) krótkoterminowe    9

  2. Zobowiązania długoterminowe 19 5 691 2 609

    2.1. Wobec jednostek powiązanych     

    2.2. Wobec pozostałych jednostek   5 691 2 609

  3. Zobowiązania krótkoterminowe 20 9 981 5 016

    3.1. Wobec jednostek powiązanych   55  

    3.2. Wobec pozostałych jednostek   9 917 5 012

    3.3. Fundusze specjalne   9 4

  4. Rozliczenia międzyokresowe 21 236 116

    4.1. Ujemna wartość firmy     

    4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe   236 116

        a) długoterminowe     

        b) krótkoterminowe   236 116

P a s y w a   r a z e m   28 061 14 921

 
 

Wartość księgowa (w tys. zł) 
  

12 027 6 918

Liczba akcji (w tys. szt.)   5 800 000,00 5 800 000,00

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 22 2,07 1,19

Rozwodniona liczba akcji   5 800 000,00 5 800 000,00

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 22 2,07 1,19
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Pozycje pozabilansowe 
 Nota 31.12.2011 31.12.2010 

1. Należności warunkowe 23 200 200 

1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu)    

- otrzymanych gwarancji i poręczeń    

1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu)  200 200 

- otrzymanych gwarancji i poręczeń  200 200 

2. Zobowiązania warunkowe 23   

2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)    

- udzielonych gwarancji i poręczeń    

2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)    

- udzielonych gwarancji i poręczeń    

3. Inne (z tytułu)    

P o z y c j e   p o z a b i l a n s o w e,  r a z e m  200 200 
 
 

Rachunek zysków i strat 

  Noty 
01.01.2011 - 

31.12.2011 

01.01.2010 - 

31.12.2010 

I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w 

tym: 
  

46 931 22 660

- od jednostek powiązanych   5 364  

  1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 24 46 931 22 660

  2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 25   

II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 26 38 151 19 875

- jednostkom powiązanym   510  

  1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów   38 151 19 875

  2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów     

III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II)   8 780 2 785

IV. Koszty sprzedaży 26   

V.  Koszty ogólnego zarządu 26 2 814 1 518

VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)   5 966 1 267

VII. Pozostałe przychody operacyjne 27 549 116

  1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych   25 1

  2. Dotacje     

  3. Inne przychody operacyjne   524 115

VIII. Pozostałe koszty operacyjne 28 523 30

  1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych      

  2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych     

  3. Inne koszty operacyjne   523 30

IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)   5 992 1 353

X. Przychody finansowe 29 80 71

  1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:     

      - od jednostek powiązanych     

  2. Odsetki, w tym:   80 14

      - od jednostek powiązanych   16

  3. Zysk ze zbycia inwestycji   
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  4. Aktualizacja wartości inwestycji   

  5. Inne   57

XI. Koszty finansowe 30 670 304

  1. Odsetki, w tym:   45 127

      - dla jednostek powiązanych    

  2. Strata ze zbycia inwestycji     

  3. Aktualizacja wartości inwestycji     

  4. Inne   625 177 

XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+X-XI)   5 402 1 120

XIII. Wynik zdarze ń nadzwyczajnych (XIII.1. – XIII.2.)    

  1. Zyski nadzwyczajne 31   

  2. Straty nadzwyczajne 32   

XIV. Zysk (strata) brutto (XII+/-XIII)   5 402 1 120 

XV. Podatek dochodowy 33 293 -26

    a) część bieżąca   697

    b) część odroczona   -404 -26 

XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 34  

XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych 

wycenianych metodą praw własności 
   

XVIII. Zysk (strata) netto (XIV-XV-XVI+/-XVI)   5 109 1 146 

 
 

Zysk (strata) netto (zanualizowany)  5 109 1 146

Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w tys. szt.)  5 800 000 5 324 616

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 36 0,88 0,22 

Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych  5 800 000 5 324 616

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)  0,88 0,22 

 
Zestawienie zmian w kapitale własnym 

  
01.01.2011 - 

31.12.2011 

01.01.2010 - 

31.12.2010 

I. Kapitał własny na początek okresu (BO) 6 918 2 343

      a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości   

      b) korekty błędów   

I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych 

porównywalnych 
6 918 2 343

1. Kapitał zakładowy na początek okresu 580 528

  1.1. Zmiany kapitału zakładowego   52

      a) zwiększenia (z tytułu)   52

- emisji akcji (wydania udziałów)  52

      b) zmniejszenia (z tytułu)    

  1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu 580 580

2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu   

  2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy   

      a) zwiększenia (z tytułu)   

      b) zmniejszenia (z tytułu)   

  2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu   

3. Akcje (udziały) własne na początek okresu   
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   3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych   

      a) zwiększenia (z tytułu)   

      b) zmniejszenia (z tytułu)   

  3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu   

4. Kapitał zapasowy na początek okresu 5 192 1 825

  4.1. Zmiany kapitału zapasowego -854 3 367

      a) zwiększenia (z tytułu) 1 146 4 129

- emisji akcji powyżej wartości nominalnej  4 129

- podziału zysku (ustawowo)  

- podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 1 146

      b) zmniejszenia (z tytułu) 2 000 762

- pokrycia straty 9

- koszty emisji 753

- utworzenia kapitału rezerwowego 2 000

  4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu 4 338 5 192

5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu   

- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości   

  5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny   

      a) zwiększenia (z tytułu)   

      b) zmniejszenia (z tytułu)   

         - zbycia środków trwałych   

  5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu   

6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 0  

  6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych 2 000  

      a) zwiększenia (z tytułu) 2 000  

- utworzenia kapitału rezerwowego 2 000  

      b) zmniejszenia (z tytułu)   

  6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 2 000  

7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 1 146 1 010

  7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 1 146  

      a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości  

      b) korekty błędów   

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

porównywalnych 
1 146   

      a) zwiększenia (z tytułu) 500

      - podziału zysku z lat ubiegłych 500

      b) zmniejszenia (z tytułu) 1146 500

      - przeniesienie zysku na kapitał zapasowy 1146 500

  7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu   

  7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu -510

      a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości   

      b) korekty błędów   

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

porównywalnych 
-510

      a) zwiększenia (z tytułu)  

         - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia  

      b) zmniejszenia (z tytułu) 510

         - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 510
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  7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0

  7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0

8. Wynik netto 5 109 1 146

      a) zysk netto 5 109 1 146

      b) strata netto 

      c) odpisy z zysku   

II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 12 027 6 918 

III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku 

(pokrycia straty) 
12 027 6 918 

 
 

Rachunek przepływów pieniężnych – metoda pośrednia  
 

  
01.01.2011 - 

31.12.2011 

01.01.2010 - 

31.12.2010 

A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 

  I. Zysk (strata) netto 5 109 1 146

  II. Korekty razem 973 -420

    1. Amortyzacja 1 097 845

    2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych   

    3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 225 287

    4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej -25  

    5. Zmiana stanu rezerw -136 26

    6. Zmiana stanu zapasów -17  

    7. Zmiana stanu należności -3 699 -2 391

    8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych,  z wyjątkiem pożyczek i 

kredytów 
4 347 692

    9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -819 121

    10. Inne korekty   

  III. Przepływy pieni ężne netto z działalności operacyjnej      

       (I +/- II)  
6 082 726 

B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej 

  I. Wpływy 240 6 

    1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz    

        rzeczowych aktywów trwałych 
155  

    2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości  niematerialne i prawne  

    3. Z aktywów finansowych, w tym: 85 6 

      a) w jednostkach powiązanych   

        - zbycie aktywów finansowych   

        - dywidendy i udziały w zyskach   

        - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych   

        - odsetki   

        - inne wpływy z aktywów finansowych   

      b) w pozostałych jednostkach 85 6 

        - zbycie aktywów finansowych   

        - dywidendy i udziały w zyskach   

        - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 85 6 

        - odsetki   
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        - inne wpływy z aktywów finansowych   

    4 . Inne wpływy inwestycyjne   

  II. Wydatki 969 555

    1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów 

trwałych 
969 555

    2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i  

        Prawne 
 

 

    3. Na aktywa finansowe, w tym:    

      a) w jednostkach powiązanych   

        - nabycie aktywów finansowych   

        - udzielone pożyczki długoterminowe   

      b) w pozostałych jednostkach   

        - nabycie aktywów finansowych   

        - udzielone pożyczki długoterminowe   

    4. Inne wydatki inwestycyjne   

  III. Przepływy pieni ężne netto z działalności inwestycyjnej (I - II) -729 -549 

C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej  

  I. Wpływy 0 3 940

    1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych   

        instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 
 3 430

    2. Kredyty i pożyczki  510

    3. Emisja dłużnych papierów wartościowych   

    4. Inne wpływy finansowe   

  II. Wydatki 3 703 1 482

    1. Nabycie akcji (udziałów) własnych  

    2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli  

    3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu  

        podziału zysku 
 

    4. Spłaty kredytów i pożyczek 510 419

    5. Wykup dłużnych papierów wartościowych   

    6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych   

    7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 2 968 776

    8. Odsetki 225 287

    9. Inne wydatki finansowe  

  III. Przepływy pieni ężne netto z działalności finansowej (I - II) -3 703 2 458

D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III +/-B.III +/- C.III) 1 650 2 636

E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 1 650 2 636

- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych  

F. Środki pieni ężne na początek okresu 2 745 109

G. Środki pieni ężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 4 395 2 745

- o ograniczonej możliwości dysponowania   

 
 
 
 
 
 
 



SPRAWOZDANIE FINANSOWE TRANS POLONIA S.A. ZA OKRES 01.01. – 31.12.2011 R. 

(wszystkie kwoty podane są w tys. złotych o ile nie podano inaczej)  
 

 
 
 
 

 12

 
 
INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 
 

NOTA 1  
  

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE 31.12.2011 31.12.2010 

a) koszty zakończonych prac rozwojowych   

b) wartość firmy   

c) nabyte koncesje, patenty, licencje i podobne wartości,         w tym: 2 4 

- oprogramowanie komputerowe 2 4 

d) inne wartości niematerialne i prawne   

e) zaliczki na wartości niematerialne i prawne   

Wartości niematerialne i prawne, razem 2 4 
 
 

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE   

(STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA) 
31.12.2011 31.12.2010 

a) własne 2 4 

b) używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym 

umowy leasingu, w tym: 

  

   

   

Wartości niematerialne i prawne, razem 2 4 
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ZMIANY WARTO ŚCI NIEMATERIALNYCH I 
PRAWNYCH  

(WG GRUP RODZAJOWYCH) Koszty 
zakończonych prac 

rozwojowych 

wartość 
firmy 

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

inne wartości 
niematerialne i 

prawne 

zaliczki na 
wartości 

niematerialne                      
i prawne 

Warto ści 
niematerialne i 
prawne, razem 

31.12.2011 r.   Oprogramowanie 
komputerowe 

a) wartość brutto wartości niematerialnych i 
prawnych na początek okresu 

   
21 21   21

b) zwiększenia     11 11    11
- zakup oprogramowania   11 11   11
c) zmniejszenia             
d) wartość brutto warto ści niematerialnych i 
prawnych na koniec okresu 

   32 32    32

e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na 
początek okresu 

   
17 17   17

f) amortyzacja za okres (z tytułu)    13 13    13
- oprogramowanie   13 13   13
g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na 
koniec okresu 

   
30 30    30

h) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na 
początek okresu 

   
  

  
  

- zwiększenia          
- zmniejszenia            
i) odpisy z tytułu trwałej utraty warto ści na 
koniec okresu 

           

j) warto ść netto wartości niematerialnych i 
prawnych na koniec okresu    2 2    2
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ZMIANY WARTO ŚCI NIEMATERIALNYCH I 
PRAWNYCH  

(WG GRUP RODZAJOWYCH) koszty 
zakończonych prac 

rozwojowych 

wartość 
firmy 

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

inne wartości 
niematerialne i 

prawne 

zaliczki na 
wartości 

niematerialne                      
i prawne 

Warto ści 
niematerialne i 
prawne, razem 

31.12.2010 r.   oprogramowanie 
komputerowe 

a) wartość brutto wartości niematerialnych i 
prawnych na początek okresu 

   
15 15    15

b) zwiększenia     5 5    5
- zakup oprogramowania   5 5    5
c) zmniejszenia          
d) wartość brutto warto ści niematerialnych i 
prawnych na koniec okresu 

   
21 21    21

e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na 
początek okresu 

   
15 15    15

f) amortyzacja za okres (z tytułu)    2 2    2
- oprogramowanie   2 2    2
g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na 
koniec okresu 

   
17 17    17

h) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na 
początek okresu 

        

- zwiększenia         
- zmniejszenia         
i) odpisy z tytułu trwałej utraty warto ści na 
koniec okresu 

        

j) warto ść netto wartości niematerialnych i 
prawnych na koniec okresu    4 4    4
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NOTA 2  
 
Rzeczowe aktywa trwałe na dzień bilansowy wynoszą 13.394 tys. zł., na poprzedni dzień bilansowy 
ich wartość wynosiła 6.472 tys. zł. Spółka nie posiada środków trwałych wykazywanych 
pozabilansowo. Spółka nie posiada zobowiązań zabezpieczonych na majątku trwałym.  
Poniżej zaprezentowano strukturę rzeczową według grup rodzajowych oraz  własnościową, a także 
zmiany w wartościach posiadanych rzeczowych aktywów trwałych: 
 

RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE 31.12.2011 31.12.2010 

a) środki trwałe, w tym: 12 453 6 385

- grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)   

- budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 378 390

- urządzenia techniczne i maszyny 448 608

- środki transportu 11 596 5 374

- inne środki trwałe 31 13

b) środki trwałe w budowie 876 2

c) zaliczki na środki trwałe w budowie 65 85

Rzeczowe aktywa trwałe, razem 13 394 6 472

 
 

ŚRODKI TRWAŁE BILANSOWE   

(STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA) 
31.12.2011 31.12.2010 

a) własne 976 1 116 

b) używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w 

tym umowy leasingu, w tym: 
11 476 5 268 

- umowy leasingowe 11 476  5 268 

Środki trwałe bilansowe, razem 12 453  6 385  
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ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH   
(WG GRUP RODZAJOWYCH) 

grunty (w tym 
prawo użytkowania 
wieczystego gruntu) 

budynki, lokale 
i obiekty 
inżynierii 
lądowej i 
wodnej 

urządzenia 
techniczne i 

maszyny 
środki transportu  

inne środki 
trwałe 

Środki trwałe, 
razem 

31.12.2011 r.   
a) wartość brutto środków trwałych na początek okresu  425 1 381 7 333 30 9 169 
b) zwiększenia (z tytułu)    70 7 234 25 7 328 

   - leasing    7 199  7 199 
   - zakup   70 35 25 129 

c) zmniejszenia (z tytułu)    120 232  352 
   - sprzedaż   120 6  126 
   - likwidacja    226  226 

d) wartość brutto środków trwałych na koniec okresu  425 1 331 14 334 55 16 145 
e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek 
okresu 

 
35 774 1 958 17 2 784 

f) amortyzacja za okres (z tytułu)  12 109 780 7 908 
    - umorzenie  12 224 840 7 1 084 
   - wyksięgowane umorzenie od sprzedanych / 
zlikwidowanych środków trwałych 

 
 -115 -61  -176 

g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec 
okresu 

 
47 883 2 738 24 3 693 

h) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek 
okresu 

 
 

- zwiększenia            
- zmniejszenia            
i) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu            
j) warto ść netto środków trwałych na koniec okresu  378 448 11 596 31 12 453 
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ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH   
(WG GRUP RODZAJOWYCH) 

grunty (w tym 
prawo użytkowania 
wieczystego gruntu) 

budynki, lokale 
i obiekty 
inżynierii 
lądowej i 
wodnej 

urządzenia 
techniczne i 

maszyny 
środki transportu  

inne środki 
trwałe 

Środki trwałe, 
razem 

31.12.2010 r.   
a) wartość brutto środków trwałych na początek okresu  409 1 368 6 908 25 8 710 
b) zwiększenia (z tytułu)  23 17 424 5 469 
- ulepszenie  7      7 
- zakup i leasing  16 17 424 5 463 
c) zmniejszenia (z tytułu)  7 4    10 
- sprzedaż  7      7 
d) wartość brutto środków trwałych na koniec okresu    4    4 
e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek 
okresu 

 
425 1 381 7 333 30 9 169 

f) amortyzacja za okres (z tytułu)  24 522 1 385 14 1 945 
g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec 
okresu 

 

12 252 573 3 840 
h) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek 
okresu 

 
35 774 1 958 17 2 784 

- zwiększenia   
- zmniejszenia            
i) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu            
j) warto ść netto środków trwałych na koniec okresu            
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NOTA 3  
W okresie sprawozdawczym należności długoterminowe nie wystąpiły. 
 

NOTA 4  

DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE 31.12.2011 31.12.2010 

a) w jednostkach zależnych      

b) w jednostkach współzależnych      

c) w jednostkach stowarzyszonych      

d) w znaczącym inwestorze   

da) we wspólniku jednostki współzależnej   

e) w jednostce dominującej   

f) w pozostałych jednostkach 0 85 

- udzielone pożyczki 0 85 

Długoterminowe aktywa finansowe, razem 0 85 

 
ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWYCH AKTYWÓW 

FINANSOWYCH  

(WG GRUP RODZAJOWYCH) 

31.12.2011 31.12.2010 

a) stan na początek okresu 85 85 

- pożyczka 85 85 

b) zwiększenia (z tytułu)   

c) zmniejszenia (z tytułu) 85  

 - spłata pożyczki 85  

d) stan na koniec okresu 0 85 

 
PAPIERY WARTO ŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE 

DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE  

(STRUKTURA WALUTOWA) 

31.12.2011 31.12.2010 

a) w walucie polskiej 0 85 

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

Papiery wartościowe, udziały i inne długoterminowe aktywa finansowe, 

razem 

0 85 

 
PAPIERY WARTO ŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE 

AKTYWA FINANSOWE   

(WG ZBYWALNOŚCI) 

31.12.2011 31.12.2010 

A. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na giełdach (wartość 

bilansowa) 

  

B. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na rynkach pozagiełdowych 

(wartość bilansowa) 

  

C. Z nieograniczoną zbywalnością, nie notowane na rynku regulowanym 

(wartość bilansowa) 

  

D. Z ograniczoną zbywalnością (wartość bilansowa) 0 85

a) udziały i akcje (wartość bilansowa):  

b) obligacje (wartość bilansowa):  

c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): 0 85

Wartość według cen nabycia, razem 0 85

Wartość na początek okresu, razem 0 85

Korekty aktualizuj ące wartość (za okres), razem   
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Wartość bilansowa, razem 0 85 
 

UDZIELONE PO ŻYCZKI DŁUGOTERMINOWE  

(STRUKTURA WALUTOWA) 
31.12.2011 31.12.2010 

a) w walucie polskiej 0 85 

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

Udzielone pożyczki długoterminowe, razem 0 85 
 

NOTA 5  
 
Na dzień bilansowy długoterminowe rozliczenia międzyokresowe wynoszą 847 tys. zł. Na poprzedni 
dzień bilansowy ich wartość wynosiła 572 tys. zł. Poniżej przedstawiono zmiany stanu aktywów z 
tytułu odroczonego podatku dochodowego oraz zmiany w innych długoterminowych rozliczeniach 
międzyokresowych. 
 

ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU ODROCZONEGO 

PODATKU DOCHODOWEGO 
31.12.2011 31.12.2010 

1. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na 

początek okresu, w tym: 
564 521 

a) odniesionych na wynik finansowy 564 521 

- aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 564 521 

b) odniesionych na kapitał własny   

c) odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy   

2. Zwiększenia 649 197 

a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami 

przejściowymi (z tytułu) 
649 197 

- aktywa z tytułu podatku odroczonego 649 197 

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

tytułu) 

  

c) odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami 

przejściowymi  (z tutułu) 

  

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

e) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z 

ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) 

  

3. Zmniejszenia 371 154 

a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami 

przejściowymi (z tytułu) 
371 154 

- zrealizowane aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 371 154 

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

tytułu) 

  

c) odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami 

przejściowymi (z tytułu) 

  

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

e) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z 

ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) 

  

4. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec 

okresu, razem, w tym: 
842 564 

a) odniesionych na wynik finansowy 842 564 

b) odniesionych na kapitał własny   

c) odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy   
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Ujemne różnice przejściowe Data wygaśnięcia 31.12.2011 31.12.2010 

I  AKTYWA       

1. Środki trwałe 2015 9   

2. Otrzymane kary 2012 2 1 

3. RMO 2013 6 8 

II  PASYWA       

1. Zobowiązania z tytułu leasingu 2013 451 184 

2. Wycena bilansowa zobowiązań 2011 171 2 

3. Zobowiązanie z tyt. rezerwy na badanie sprawozdania 2011   2 

4. Zobowiązanie z tyt. niezapłaconych kar 2012 8   

5. Różnice kursowe od leasingów 2012 1   

 Suma   649 197 

 
INNE  ROZLICZENIA MI ĘDZYOKRESOWE 31.12.2011 31.12.2010 

a) czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: 5 8 

- licencja transportowa 4 4 

- część odsetkowa leasingu finansowego 1 4 

b) pozostałe rozliczenia międzyokresowe     

Inne rozliczenia międzyokresowe, razem 5 8 

 

NOTA 6  
 
ZAPASY Stan na 31.12.2011 Stan na 31.12.2010 
a) materiały     
b) półprodukty i produkty w toku     
c) produkty gotowe     
d) towary     
e) zaliczki na dostawy 17   

Zapasy, razem 17   

 

NOTA 7  
 
Na dzień bilansowy należności krótkoterminowe wynosiły 8.672 tys. zł. Na poprzedni dzień 
bilansowy ich wartość wynosiła 4.974 tys. zł. 
 
 

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE 31.12.2011 31.12.2010 

a) od jednostek powiązanych 889   

- z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 789  

    - do 12 miesięcy 789  

    - powyżej 12 miesięcy   

- dochodzone na drodze sądowej   

- inne 100  

b) należności od pozostałych jednostek 7 783 4 974 

- z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 6 710 4 272 

    - do 12 miesięcy 6 693 4 230 

    - powyżej 12 miesięcy 17 41 

- z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych 8 155 
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oraz innych świadczeń 

- dochodzone na drodze sądowej     

- inne 1 065 547 

Należności krótkoterminowe brutto, razem 8 672 4 974 

c) odpisy aktualizujące wartość należności    

Należności krótkoterminowe netto, razem 8 672 4 974 

 
NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE  
OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH Stan na 31.12.2011 Stan na 31.12.2010 

a) z tytułu dostaw i usług, w tym od: 789   
- jednostek zależnych     

- jednostek współzależnych 789    
- jednostek stowarzyszonych     
- znaczącego inwestora    
- wspólnika jednostki współzależnej     
- jednostki dominującej     
b) inne, w tym od: 100   
- jednostek zależnych     
- jednostek współzależnych 100    
- jednostek stowarzyszonych     
- znaczącego inwestora    
- wspólnika jednostki współzależnej     
- jednostki dominującej     

c) dochodzone na drodze sądowej, w tym od:     
- jednostek zależnych     
- jednostek współzależnych     
- jednostek stowarzyszonych     
- znaczącego inwestora     
- wspólnika jednostki współzależnej     

- jednostki dominującej     

Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych netto, razem 889   

d) odpisy aktualizujące wartość należności od jednostek powiązanych     

Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych brutto, razem 889   

 
 

ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJ ĄCYCH WARTO ŚĆ 

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWYCH 
31.12.2011 31.12.2010 

Stan na początek okresu 0 8 

a) zwiększenia   

b) zmniejszenia  8 

Stan odpisów aktualizujących wartość należności krótkoterminowych 

na koniec okresu 

0 0 

 
NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE BRUTTO  (STRUKTURA 

WALUTOWA) 
31.12.2011 31.12.2010 

a) w walucie polskiej 6 781 3 966 

b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) 1 891 1 008 

b1. jednostka/waluta EUR 428 255 

tys. Zł 1 891 1 008 

Należności krótkoterminowe, razem 8 672 4 974 
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NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG (BRUTTO)  

- O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY: 
31.12.2011 31.12.2010 

a) do 1 miesiąca 4 604 3 075 

b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy 816 229 

c) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy 634 100 

d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku 157 24 

e) powyżej 1 roku 39 41 

f) należności przeterminowane 1 249 803 

Należności z tytułu dostaw i usług, razem (brutto) 7 499 4 272 

g) odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług     

Należności z tytułu dostaw i usług, razem (netto) 7 499 4 272 

 
NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG, 

PRZETERMINOWANE (BRUTTO) - Z PODZIAŁEM NA 

NALEŻNOŚCI NIE SPŁACONE W OKRESIE: 

31.12.2011 31.12.2010 

a) do 1 miesiąca 729 348 

b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy 213 36 

c) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy 157 17 

d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku 16 313 

e) powyżej 1 roku 134 89 

Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (brutto) 1 249 803 

f) odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług, 

przeterminowane 
    

Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (netto) 1 249 803 

 

NOTA 8  
 

ŁĄCZNA WARTO ŚĆ NALEŻNOŚCI PRZETERMINOWANYCH 31.12.2011 31.12.2010 

Należności przeterminowane brutto 1 249 803 

 - w tym, należności sporne brutto   

a) z tytułu dostaw i usług brutto 1 249 803 

b) pozostałe brutto     

c) dochodzone na drodze sądowej  brutto     

Odpisy aktualizujące wartość należności przeterminowanych    

 - w tym odpisy aktualizujące wartość należności spornych    

Należności przeterminowane netto  1 249 803 

~ w tym  należności sporne netto    

 

NOTA 9  
 
W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły udziały lub akcje, papiery wartościowe.  
 

KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE 31.12.2011 31.12.2010 

a) w jednostkach zależnych     

b) w jednostkach współzależnych     

c) w jednostkach stowarzyszonych   

d) w znaczącym inwestorze   

e) w jednostce dominującej   

f) w pozostałych jednostkach   
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- udzielone pożyczki   

g) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 4 395 2 745 

- środki pieniężne w kasie i na rachunkach 4 395 543 

- inne środki pieniężne  2 200 

- inne aktywa pieniężne  2 

Krótkoterminowe aktywa finansowe, razem 4 395 2 745 

 
 

PAPIERY WARTO ŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE 

KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA 

WALUTOWA) 

31.12.2011 31.12.2010 

a) w walucie polskiej 3 074 2 374 

b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) 1 321 371 

b1. jednostka/waluta EUR 298 94 

tys. zł 1 315  

b2. jednostka/waluta USD 2  

tys. zł 6  

Papiery wartościowe, udziały i inne krótkoterminowe aktywa 

finansowe, razem 

4 395 
 2 745 

 
 

UDZIELONE PO ŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWE  (STRUKTURA 

WALUTOWA) 
31.12.2011 31.12.2010 

a) w walucie polskiej   

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

Udzielone pożyczki krótkoterminowe, razem 0 0 
 
 

ŚRODKI PIENI ĘŻNE I INNE AKTYWA PIENI ĘŻNE  

(STRUKTURA WALUTOWA) 
31.12.2011 31.12.2010 

a) w walucie polskiej 3 074 2 374 

b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) 1 321 371 

b1. jednostka/waluta EUR 298 94 

tys. zł. 1 315 371 

b2. jednostka/waluta USD 2  

tys. zł. 6  

Środki pieni ężne i inne aktywa pieniężne, razem 4 395 2 745 

 

NOTA 10 

 
KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MI ĘDZYOKRESOWE 31.12.2011 31.12.2010 

a) czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: 185 66 
- ubezpieczenie OC, AC i NW 153 35 
- OC przewoźnika drogowego, OC działalności, OC Zarządu 15 7 
- ubezpieczenie mienia 1 1 
- abonament roczny za domenę 0 1 
- podatek od środków transportu   4 
- krótkoterminowa część odsetkowa leasingu finansowego 3 6 
- pozostałe 13 12 

b) pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym : 549 4 
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- zaliczki na poczet przyszłych usług 80  

- wydatki poniesione na poczet przyszłej emisji akcji 26  

- pozostałe 11 4 

- należności wynikające z faktur wystawionych w kolejnym okresie 432   

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe, razem 734 70 

 

NOTA 11 

 

INFORMACJA NT. ODPISÓW AKTUALIZUJ ĄCYCH  

GŁÓWNE SKŁADNIKI AKTYWÓW  
31.12.2011 31.12.2010 

 Kwota odpisów aktualizujących należności sporne na BO 0 8 

 Kwota odwrócenia odpisów aktualizujących należności spornych 0 8 

 Kwota odpisów aktualizujących należności sporne na BZ 0 0 
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NOTA 12 

 
KAPITAŁ ZAKŁADOWY (STRUKTURA) stan na 31.12.2011 
 
 

* - akcje serii D były oferowane po cenie 8,00 zł (słownie: osiem złotych) za jedna akcję 

 

Akcjonariusze 

 

Ilo ść akcji 

 w szt. 

 

Ilo ść 

głosów 

Warto ść nominalna  

(w zł) 
Udział w kapitale zakładowym  

Dariusz Cegielski (poprzez Vataro Holdings Ltd.) 3 237 272 5 737 272 323 727 55,82% 
TFI Allianz Polska S.A. 634 213 634 213 63 421 10,93% 

Iwar Przyklang 525 000 525 000 52 500 9,05% 

Pozostali 1 403 515 1 403 515 140 352 24,20% 
RAZEM 5 800 000 8 300 000 580 000 100% 

* - w posiadaniu Dariusza Cegielskiego poprzez Vataro Holdings Ltd jest 2.500.000 akcji uprzywilejowanych serii A 
 
 

Seria / emisja Rodzaj akcji 
Rodzaj 

uprzywilejowania 
akcji 

Rodzaj 
ograniczenia 

praw do 
akcji 

Liczba akcji 
(w szt.) 

Wartość 
serii / 

emisji wg 
warto ści 

nominalnej  

Sposób 
pokrycia 
kapitału 

Data 
rejestracji 

Prawo do 
dywidendy (od 

daty) 

A 

Imienne  powstałe w 
wyniku przekształcenia 
sp. z o.o. w S.A. 

uprzywilejowane co 
do głosu (1 akcja = 2 
głosy)  

2 500 000 250 
pokryte 
wkładem 
pieniężnym 

26.06.2008r. 
 

B 

na okaziciela dopuszczone 
do obrotu na rynku 
regulowanym GPW 

zwykłe 
 

2 500 000 250 
pokryte 
wkładem 
pieniężnym 

26.06.2008r. 
 

C 

na okaziciela dopuszczone 
do obrotu na rynku 
regulowanym GPW 

zwykłe 
 

277 364 28 
pokryte 
wkładem 
pieniężnym 

03.09.2008 r. 
 

D* 

na okaziciela dopuszczone 
do obrotu na rynku 
regulowanym GPW 

zwykłe 
 

522 636 52 
pokryte 
wkładem 
pieniężnym 

29.11.2010 r. 
 

Liczba akcji, razem    5 800 000      

Kapitał zakładowy, razem     580    

Wartość nominalna jednej akcji  ... zł     0,10    
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KAPITA Ł ZAKŁADOWY (STRUKTURA) – stan na 31.12.2010  

* - akcje serii D były oferowane po cenie 8,00 zł (słownie: osiem złotych) za jedna akcję 
 

* - w posiadaniu Dariusza Cegielskiego poprzez Vataro Holdings Ltd jest 2.500.000 akcji uprzywilejowanych serii A 
 
 
 

 

Akcjonariusze 

 

Ilo ść akcji 

 w szt. 

 

Ilo ść 

Głosów 

Warto ść nominalna  

(w zł) 
Udział w kapitale zakładowym  

Dariusz Cegielski 3.736.800 6.236.800 373 680 64,43% 

Iwar Przyklang 525.000 525.000 52 500 9,05% 

Pozostali 1.538.200 1.538.200 153 820 26,52% 

RAZEM 5.800.000 8.300.000 580 000 100% 

Seria / emisja Rodzaj akcji 

Rodzaj 
uprzywilejowania 

akcji 

Rodzaj 
ograniczenia 

praw do 
akcji 

Liczba akcji 
(w szt.) 

Wartość 
serii / 

emisji wg 
wartości 

nominalnej 

Sposób 
pokrycia 
kapitału 

Data 
rejestracji 

Prawo do 
dywidendy (od 

daty) 

A 
imienne  powstałe w wyniku 
przekształcenia sp. z o.o. w S.A. 

uprzywilejowane co 
do głosu (1 akcja = 2 
głosy)  

2 500 000 250 
pokryte 
wkładem 
pieniężnym 

26.06.2008r. 
 

B 

na okaziciela dopuszczone do obrotu 
na rynku regulowanym GPW 

zwykłe 
 

2 500 000 250 
pokryte 
wkładem 
pieniężnym 

26.06.2008r. 
 

C 

na okaziciela dopuszczone do obrotu 
na rynku regulowanym GPW 

zwykłe 
 

277 364 28 
pokryte 
wkładem 
pieniężnym 

03.09.2008 r. 
 

D* 

na okaziciela dopuszczone do obrotu 
na rynku regulowanym GPW 

zwykłe 
 

522 636 52 
pokryte 
wkładem 
pieniężnym 

29.11.2010 r. 
 

Liczba akcji, razem    5 800 000     
Kapitał zakładowy, 
razem     580    
Wartość nominalna 
jednej akcji 0,1 zł     0,10    
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NOTA 13 

 
AKCJE (UDZIAŁY) WŁASNE 
 
W okresie sprawozdawczym Spółka nie posiadała akcji (udziałów) własnych. 
 
 
AKCJE (UDZIAŁY) EMITENTA B ĘDĄCE WŁASNOŚCIĄ JEDNOSTEK 
PODPORZĄDKOWANYCH 
 
W okresie sprawozdawczym Spółka nie posiadała udziałów/akcji w jednostkach podporządkowanych. 
 

NOTA 14 
 
Poniższa tabela prezentuje strukturę kapitału zapasowego w okresie sprawozdawczym. 
 

KAPITAŁ ZAPASOWY 31.12.2011 31.12.2010 

a) ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej 3 754 3 754 

b) utworzony ustawowo     

c) utworzony zgodnie ze statutem/umową, ponad wymaganą ustawowo 

(minimalną) wartość 
2 584 1 438 

d) z dopłat akcjonariuszy / wspólników   

e) inny (wg rodzaju) -2 000   

- utworzenie kapitału rezerwowego -2 000  

Kapitał zapasowy, razem 4 338 5 192 

 

NOTA 15 
 
W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły kapitały z aktualizacji wyceny. 
 

NOTA 16 
 
POZOSTAŁE KAPITAŁY REZERWOWE  
(WEDŁUG CELU PRZEZNACZENIA) Stan na 31.12.2011 Stan na 31.12.2010 

- kapitał rezerwowy na skup akcji własnych 2 000   

Pozostałe kapitały rezerwowe, razem 2 000   

 

NOTA 17 
 
W okresie sprawozdawczym nie dokonano odpisów z zysku netto w ciągu roku obrotowego. 
 

NOTA 18 
 
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego na dzień sprawozdawczy wynoszą 253 tys. zł. 
Na poprzedni dzień sprawozdawczy wynosiła 236 tys. zł. Poniżej przedstawiono zmiany stanu rezerw 
z tytułu odroczonego podatku dochodowego. 
 

ZMIANA STANU REZERWY Z TYTUŁU ODROCZONEGO 

PODATKU DOCHODOWEGO 
31.12.2011 31.12.2010 

1. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek 

okresu, w tym: 
253 236 
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a) odniesionej na wynik finansowy 253 236 

- utworzenie rezerwy 253 236 

b) odniesionej na kapitał własny   

c) odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy   

2. Zwiększenia 74 129 

a) odniesione na wynik finansowy okresu z tytułu dodatnich różnic 

przejściowych (z tytułu) 
74 129 

- utworzenie rezerwy 74 129 

b) odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami 

przejściowymi (z tytułu) 

  

c) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z 

dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) 

  

3. Zmniejszenia 201 112 

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

przejściowymi (z tytułu) 
201 112 

- zrealizowania rezerwy 201 112 

b) odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami 

przejściowymi (z tytułu) 

  

c) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z 

dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) 

  

4. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec 

okresu, razem 
126 253 

a) odniesionej na wynik finansowy 126 253 

b) odniesionej na kapitał własny   

c) odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy     

 

DODATNIE RÓ ŻNICE PRZEJŚCIOWE 

Data  

wygaśnięcia 
31.12.2011 31.12.2010 

I  AKTYWA      

1. Środki trwałe 2013 0 103 

2. Nieotrzymane kary 2012 8 1 

3. Wycena bilansowa należności 2012 65 24 

4. Nienotyfikowane odsetki od lokaty terminowej 2011 0 1 

II  PASYWA       

1. Zapłacone kary z roku ubiegłego 2011 1 0 

    Suma  74 129 

 
W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły długoterminowe ani krótkoterminowe rezerwy na 
świadczenia emerytalne i podobne. 
 

ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW 

KRÓTKOTERMINOWYCH  

(WG TYTUŁÓW) 

31.12.2011 31.12.2010 

a) stan na początek okresu  9 0 

b) zwiększenia (z tytułu)   

- rezerwa na badanie sprawozdania finansowego  9 

c) wykorzystanie (z tytułu)   

- rezerwa na badanie sprawozdania finansowego 9  

d) rozwiązanie (z tytułu)    

e) stan na koniec okresu 0 9 
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NOTA 19 
 
W okresie sprawozdawczym wystąpiły długoterminowe zobowiązania finansowe wyłącznie z tytułu 
długoterminowych umów leasingowych. 
 

ZOBOWI ĄZANIA DŁUGOTERMINOWE 31.12.2011 31.12.2010 

a) wobec jednostek zależnych   

b) wobec jednostek współzależnych   

c) wobec jednostek stowarzyszonych   

d) wobec znaczącego inwestora   

e) wobec wspólnika jednostki współzależnej   

f) wobec jednostki dominującej   

g) wobec pozostałych jednostek 5 691 2 609 

- inne zobowiązania finansowe, w tym: 5 691 2 609 

- umowy leasingu finansowego 5 691 2 609 

Zobowiązania długoterminowe, razem 5 691 2 609 

 
 

ZOBOWI ĄZANIA DŁUGOTERMINOWE, O POZOSTAŁYM OD 

DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY 
31.12.2011 31.12.2010 

a) powyżej 1 roku do 3 lat 4 531 2 609 

b) powyżej 3 do 5 lat 1 160   

c) powyżej 5 lat     

Zobowiązania długoterminowe, razem 5 691 2 609 

 
 

ZOBOWI ĄZANIA DŁUGOTERMINOWE 

 (STRUKTURA WALUTOWA) 
31.12.2011 31.12.2010 

a) w walucie polskiej 388 314 

    b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) 5 303 2 295 

    b1. jednostka/waluta ... EUR 1 201 579 

Zobowiązania długoterminowe, razem 5 691 2 609 

 

ZOBOWI ĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I PO ŻYCZEK ORAZ 
WEMITOWANYCH DŁU ŻNYCH PAPIERÓW WARTO ŚCIOWYCH 

 
W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły długoterminowe zobowiązania z tytułu kredytów 
i pożyczek. 
 
W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły długoterminowe zobowiązania z tytułu wyemitowanych 
dłużnych instrumentów finansowych 
 
 
NOTA 20 
 
Zobowiązania krótkoterminowe na dzień sprawozdawczy wynoszą 9.981 tys. zł. Na poprzedni dzień 
sprawozdawczy wynosiły 5.016 tys. zł.  
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ZOBOWI ĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE 31.12.2010 31.12.2009 

a) wobec jednostek zależnych   

b) wobec jednostek współzależnych 55  

- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 55  

    - do 12 miesięcy 55  

    - powyżej 12 miesięcy   

c) wobec jednostek stowarzyszonych   

d) wobec znaczącego inwestora   

e) wobec wspólnika jednostki współzależnej   

f) wobec jednostki dominującej   

g) wobec pozostałych jednostek 9 916 5 012 

- kredyty i pożyczki, w tym:   510 

       - długoterminowe w okresie spłaty     

- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych     

- z tytułu dywidend     

- inne zobowiązania finansowe, w tym: 2 375 1 247 

- krótkoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu 2 375 1 247 

- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 6 176 2 882 

    - do 12 miesięcy 6 176 2 882 

    - powyżej 12 miesięcy     

- zaliczki otrzymane na dostawy     

- zobowiązania wekslowe     

- z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń 63 138 

- z tytułu wynagrodzeń    

- inne (wg tytułów): 1 302 234 

- rozrachunki z tytułu VAT należnego 1 298 55 

- rozrachunki z tytułu faktoringu   173 

- pozostałe 4 6 

h) fundusze specjalne (wg tytułów) 9 4 

ZFŚS 9 4 

Zobowiązania krótkoterminowe, razem 9 981 5 016 

 
 

ZOBOWI ĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE  

(STRUKTURA WALUTOWA) 
31.12.2011 31.12.2010 

a) w walucie polskiej 8 929 3 999 

b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) 1 052 1 017 

b1. jednostka/waluta ... / EUR 206 257 

Zł 910 1 017 

b2. jednostka/waluta ... / USD 37  

Zł 125  

b3. jednostka/waluta ... / GBP 3  

Zł 17  

pozostałe waluty w zł   

Zobowiązania krótkoterminowe, razem 9 981 5 016 
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W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły krótkoterminowe zobowiązania z tytułu wyemitowanych dłużnych instrumentów finansowych. 
 
 
 
 
 

ZOBOWI ĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I PO ŻYCZEK NA DZIE Ń 31.12.2011 

Nazwa (firma) jednostki Siedziba Kwota kredytu / 
pożyczki wg umowy 

Kwota kredytu / 
pożyczki pozostała do 

spłaty 

Warunki 
oprocentowania 

Termin 
spłaty Zabezpieczenia Inne 

    Zł waluta zł waluta         

RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. GDAŃSK 1 500  PLN 0  PLN 
WIBOR 1M + 

2,2% 
27-08-2012 brak 

kredyt w 
rachunku 
bieżącym 

PKO BP S.A. ELBLĄG 10  PLN 0  PLN 
1,5% m-cznie  od 
wartości operacji 

  brak karta 

ZOBOWI ĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I PO ŻYCZEK NA DZIE Ń 31.12.2010 

Nazwa (firma) jednostki Siedziba Kwota kredytu / 
pożyczki wg umowy 

Kwota kredytu / 
pożyczki pozostała do 

spłaty 

Warunki 
oprocentowania 

Termin 
spłaty Zabezpieczenia Inne 

    zł waluta zł waluta         

RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. GDAŃSK 500  PLN 0  PLN WIBOR 1M + 3% 31-08-2011 brak 
kredyt w 
rachunku 
bieżącym 

IWAR PRZYKLANG GDYNIA 500  PLN 500  PLN 6,25% 07-04-2011 brak pożyczka 

PKO BP S.A. ELBLĄG 10  PLN 10  PLN 15%   brak karta 
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NOTA 21  
 
W okresie sprawozdawczym nie wystąpiła ujemna wartość firmy. 
 

INNE ROZLICZENIA MI ĘDZYOKRESOWE 31.12.2011 31.12.2010 

a) bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów   

- długoterminowe (wg tytułów)   

- krótkoterminowe (wg tytułów)   

b) rozliczenia międzyokresowe przychodów 236 116 

- długoterminowe (wg tytułów)   

- krótkoterminowe (wg tytułów) 236 116 

- rozliczenia międzyokresowe przychodów 236 116 

Inne rozliczenia międzyokresowe, razem 236 116 
 

NOTA 22 
 

SPOSÓB OBLICZENIA WARTOŚCI KSIĘGOWEJ NA JEDNĄ AKCJĘ  

ORAZ ROZWODNIONEJ WARTOŚCI KSIĘGOWEJ NA JEDNĄ AKCJĘ 

 

WARTOŚĆ KSIĘGOWA NA 1 AKCJĘ 31.12.2011 31.12.2010 

Wartość księgowa (w tys. zł) 12 027 6 918 

Liczba akcji (w szt.) 5.800.000 5.800.000 

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 2,07 1,19 

 

NOTA 23 
 
W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły należności warunkowe od jednostek powiązanych oraz 
zobowiązania warunkowe na rzecz jednostek powiązanych. 
 

Noty objaśniające do rachunku zysków i strat 
 

NOTA 24 
 

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDA ŻY PRODUKTÓW  

(STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNOŚCI) 

01.01.2011 – 

31.12.2011 

01.01.2010 – 

31.12.2010 

Sprzedaż bitum 20 872 13 071 

    - w tym: od jednostek powiązanych 5 326   

Sprzedaż chemia 19 813 8 931 

    - w tym: od jednostek powiązanych     

Sprzedaż intermodal 3 949  

     - w tym: od jednostek powiązanych    

Sprzedaż chłodnie 217  

     - w tym: od jednostek powiązanych    

Pozostałe  2 080 658 

    - w tym: od jednostek powiązanych 38   

Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem 46 931 22 660 

- w tym: od jednostek powiązanych 5 364   
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PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDA ŻY PRODUKTÓW  

(STRUKTURA TERYTORIALNA) 

01.01.2011 – 

31.12.2011 

01.01.2010 – 

31.12.2010 

a) kraj 28 519 16 788 

- w tym: od jednostek powiązanych  5 364   

- bitum 20 846 13 071 

    - w tym: od jednostek powiązanych  5 326   

- chemia 5 334 3 070 

    - w tym: od jednostek powiązanych     

Sprzedaż intermodal 51  

     - w tym: od jednostek powiązanych    

Sprzedaż chłodnie 217  

     - w tym: od jednostek powiązanych    

- pozostałe 2 071 647 

     - w tym: od jednostek powiązanych 38   

b) eksport 18 412 5 872 

- w tym: od jednostek powiązanych     

- bitum 26   

     - w tym: od jednostek powiązanych     

- chemia 14 479 5 861 

     - w tym: od jednostek powiązanych     

Sprzedaż intermodal 3 899  

     - w tym: od jednostek powiązanych    

Sprzedaż chłodnie    

     - w tym: od jednostek powiązanych    

- pozostałe  9 11 

Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem 46 931 22 660 

- w tym: od jednostek powiązanych  5 364   

   

NOTA 25 
 
W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły przychody ze sprzedaży towarów i materiałów. 
 

NOTA 26 
 

KOSZTY WEDŁUG RODZAJU 
01.01.2011 – 

31.12.2011 

01.01.2010 – 

31.12.2010 

a) amortyzacja 1 097 845 

b) zużycie materiałów i energii 1 109 461 

c) usługi obce 36 628 18 943 

d) podatki i opłaty 186 132 

e) wynagrodzenia 1 153 543 

f) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 235 104 

g) pozostałe koszty rodzajowe (z tytułu) 557  365 

Koszty według rodzaju, razem 40 965 21 393 

Zmiana stanu zapasów, produktów i rozliczeń międzyokresowych     

Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 

(wielkość ujemna) 
    

Koszty sprzedaży (wielkość ujemna)     
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Koszty ogólnego zarządu (wielkość ujemna) -2 814 -1 518 

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 38 151 19 875 

 

NOTA 27 
 

INNE PRZYCHODY OPERACYJNE 
01.01.2011 – 

31.12.2011 

01.01.2010 – 

31.12.2010 

a) rozwiązane rezerwy (z tytułu)   

b) pozostałe, w tym: 524 115 

- kary, odszkodowania 434 96 

- przedawnione zobowiązania 24 2 

- inne 66 17 

Inne przychody operacyjne i rezerwy razem 524 115 

 

NOTA 28 
 

INNE KOSZTY OPERACYJNE 
01.01.2011 – 

31.12.2011 

01.01.2010 – 

31.12.2010 

a) utworzone rezerwy (z tytułu)   

b) pozostałe, w tym: 523 30 

- kary, odszkodowania 265 18 

- przedawnione należności 75 1 

- inne 183 11 

Inne koszty operacyjne, razem 523 30 
 

NOTA 29 
 
W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły przychody finansowe z tytułu dywidend i udziałów 
w zyskach. 
 

PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK 
01.01.2011 – 

31.12.2011 

01.01.2010 – 

31.12.2010 

a) z tytułu udzielonych pożyczek 20 4 

od jednostek powiązanych 16   

- od znaczącego inwestora 16  

od pozostałych jednostek 4 4 

b) pozostałe odsetki 60 10 

od jednostek powiązanych     

od pozostałych jednostek 60 10 

Przychody finansowe z tytułu odsetek, razem 80 14 

 
W notach zostały przedstawione oddzielnie dodatnie różnice kursowe i oddzielnie ujemne różnice 
kursowe powstałe w okresie sprawozdawczym, natomiast w rachunku zysków i strat różnice kursowe 
zostały przedstawione per saldem. 
 

INNE PRZYCHODY FINANSOWE 
01.01.2011 – 

31.12.2011 

01.01.2010 – 

31.12.2010 

a) dodatnie różnice kursowe 1 384 291 

-  zrealizowane 1 036 143 
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-  niezrealizowane 348 148 

b) rozwiązane rezerwy (z tytułu)     

c) pozostałe, w tym:     

Inne przychody finansowe, razem 1 384 291 

NOTA 30 
 

KOSZTY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK 01.01.2011 – 31.12.2011 01.01.2010 – 31.12.2010 

a) od kredytów i pożyczek 31 46

dla jednostek powiązanych     

dla innych jednostek 31 46

b) pozostałe odsetki 14 81

dla jednostek powiązanych     

dla innych jednostek 14 81

Koszty finansowe z tytułu odsetek, razem 45 127

 

INNE KOSZTY FINANSOWE 01.01.2011 – 31.12.2011 01.01.2010 – 31.12.2010 

a) ujemne różnice kursowe, w tym: 1 776 234

- zrealizowane 862 223

- niezrealizowane 914 11

b) utworzone rezerwy (z tytułu)     

c) pozostałe, w tym: 233 177

- koszty finansowe z tytułu leasingu 225 168

- pozostałe 8 9

Inne koszty finansowe, razem 2 009 411

 

NOTA 31 
 
W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły zyski nadzwyczajne. 
 

NOTA 32 
 
W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły straty nadzwyczajne. 
 

NOTA 33 
 

PODATEK DOCHODOWY BIE ŻĄCY 01.01.2011 – 31.12.2011 01.01.2010 – 31.12.2010 

1. Zysk (strata) brutto  5 402 1 120 

2. Różnice pomiędzy zyskiem (stratą) brutto a podstawą 

opodatkowania podatkiem dochodowym (wg tytułów) 
-1 740 -1 173 

- amortyzacja  798 558

- reprezentacja 58 36 

- różnice kursowe 18

- przedawnione należności 75

- pozostałe 45 17 

- niezapłacone kary 42

- statystyczne różnice kursowe 898 10

- rezerwa na badanie sprawozdania finansowego   9

- część kapitałowa leasingów -3 160 -968 
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- RMO dotyczące leasingów -33 -44 

- pozostałe koszty podatkowe -52 -652

- przychody niepodatkowe -392 -162

- przychody podatkowe nie zaliczone do księgowych 14 23

- korekty wyniku niepodatkowe  

- nierozliczona strata podatkowa z ubiegłego okresu -53

3. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym 3 661 -53

4. Podatek dochodowy według stawki obowiązującej w 

poszczególnych latach  
696

5. Zwiększania, zaniechania, zwolnienia, odliczenia i obniżki 

podatku 
  

6. Podatek dochodowy bieżący ujęty (wykazany) w deklaracji 

podatkowej okresu, w tym: 
696

- wykazany w rachunku zysków i strat 696 

- dotyczący pozycji, które zmniejszyły lub zwiększyły kapitał 

własny 
  

- dotyczący pozycji, które zmniejszyły lub zwiększyły wartość 

firmy lub ujemną wartość firmy 
  

 
PODATEK DOCHODOWY ODROCZONY, WYKAZANY 

W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT 
01.01.2011 – 31.12.2011 01.01.2010 – 31.12.2010 

- zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu powstania i odwrócenia się 

różnic przejściowych 

-404
-26

- zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu zmiany stawek 

podatkowych 
  

- zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu poprzednio nieujętej straty 

podatkowej, ulgi podatkowej lub różnicy przejściowej 

poprzedniego okresu 

  

- zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu odpisania aktywów z tytułu 

odroczonego podatku dochodowego lub braku możliwości 

wykorzystania rezerwy na odroczony podatek dochodowy 

  

- inne składniki podatku odroczonego (wg tytułów)     

Podatek dochodowy odroczony, razem -404 -26

 
 

ŁĄCZNA KWOTA PODATKU ODROCZONEGO 01.01.2011 

-31.12.2011 

01.01.2010 

-31.12.2010 

- ujętego w kapitale własnym   

- ujętego w wartości firmy lub ujemnej wartości firmy   

 
 

PODATEK DOCHODOWY WYKAZANY W RACHUNKU 

ZYSKÓW I STRAT DOTYCZ ĄCY 

01.01.2011 

-31.12.2011 

01.01.2010 

-31.12.2010 

- działalności zaniechanej   

- wyniku na operacjach nadzwyczajnych   

 

NOTA 34 
 
W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły pozostałe obowiązkowe obciążenia zysku. 
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NOTA 35 
 

PODZIAŁ ZYSKU NETTO LUB SPOSÓB POKRYCIA 

STRATY 

01.01.2011 

-31.12.2011 

01.01.2010 

-31.12.2010 

Przekazanie zysku na kapitał zapasowy 5 109 1 146 

Pokrycie straty z roku ubiegłego   

Wypłata dywidendy   

Razem 5 109 1 146 
 

NOTA 36 
 

SPOSÓB OBLICZENIA ZYSKU (STRATY) NA JEDN Ą AKCJĘ 

ZWYKŁ Ą ORAZ ROZWODNIONEGO ZYSKU (STRATY) NA 

JEDNĄ AKCJĘ ZWYKŁ Ą 

01.01.2011 – 

31.12.2011 

01.01.2010 – 

31.12.2010 

a) zysk (strata) netto w tys. zł 5 109 1 146 

b) liczba akcji w szt.* ((5.277.364/365)*332)+((5.800.000/365)*33) 5 800 000 5 324 616 

c) zysk (strata) netto / liczba akcji  0,88 0,22 
* obliczenie dotyczy roku 2010, w którym była dodatkowa emisja akcji serii D, która została zarejestrowana w dniu 
29.11.2010r. 
 

Noty objaśniające do rachunku przepływów pieniężnych 
 

NOTA 37 
 

STRUKTURA ŚRODKÓW PIENI ĘŻNYCH DO SPRAWOZDANIA Z 

PRZEPŁYWÓW PIENI ĘŻNYCH 

01.01.2011 

-31.12.2011 

01.01.2010 

-31.12.2010 

- środki pieniężne w kasie i na rachunkach 4 395 543

- inne środki pieniężne  2 200

Razem 4 395 2 743

 

NOTA 38 
 

WYKAZ ISTOTNYCH KOREKT PRZEPŁYWÓW PIENI ĘŻNYCH 

DOTYCZĄCYCH DZIAŁALNO ŚCI OPERACYJNEJ UJĘTYCH W 

POZYCJI „INNE KOREKTY” 

01.01.2011 

-31.12.2011 

01.01.2010 

-31.12.2010 

1. Łącznie korekty - działalność operacyjna   

- przekraczające 5% korekt w działalności operacyjnej   

a) inne korekty działalności operacyjnej   

   

   

NOTA 39 
 

WYKAZ ISTOTNYCH INNYCH WPŁYWÓW I WYDATKÓW 

INWESTYCYJNYCH PRZEPŁYWÓW PIENI ĘŻNYCH 

DOTYCZĄCYCH DZIAŁALNO ŚCI INWESTYCYJNEJ UJ ĘTYCH 

W POZYCJACH „INNE WPŁYWY Z AKTYWÓW 

FINANSOWYCH” I „INNE WYDATKI INWESTYCYJNE” 

01.01.2011 

-31.12.2011 

01.01.2010 

-31.12.2010 

1. Łącznie wpływy - działalność inwestycyjna   
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 - 5% wpływów w działalności inwestycyjnej   

a) Inne wpływy inwestycyjne razem   

2. Łącznie wydatki - działalność inwestycyjna   

   5% wydatków w działalności inwestycyjnej   

a) Inne wydatki inwestycyjne razem   

 

NOTA 40 
 

WYKAZ ISTOTNYCH INNYCH WPŁYWÓW I WYDATKÓW 

FINANSOWYCH PRZEPŁYWÓW PIENI ĘŻNYCH 

DOTYCZĄCYCH DZIAŁALNO ŚCI FINANSOWEJ UJĘTYCH W 

POZYCJACH „INNE WPŁYWY FINANSOWE” I „INNE 

WYDATKI FINANSOWE” 

01.01.2011 

-31.12.2011 

01.01.2010 

-31.12.2010 

1. Łącznie wpływy – działalność finansowa   

    5% wpływów w działalności finansowej   

a) Inne wpływy finansowe razem   

2. Łącznie wydatki – działalność finansowa   

    5% wydatków w działalności finansowej   

a) Inne wydatki finansowe razem   

 
 
DODATKOWE NOTY OBJA ŚNIAJĄCE 
 

NOTA 1  INFORMACJA O INSTRUMENTACH FINANSOWYCH  

NOTA 1.1 Kategorie instrumentów finansowych 
 

Lp. Treść 
Pozostałe zobowiązania 

finansowe  
2011 

1 Stan na początek okresu, w tym 4 366 

 Wycena 168 

2 Zwiększenia 7 836 

 - nabycie  7 199 

 - przekwalifikowanie  

 - wycena 637 

3 Zmniejszenia 4 136 
 

 - spłata 3 937 

 - sprzedaż / likwidacja 146 

 - wycena 53 

4 Stan na koniec okresu, z tego: 8 066 

4.1 ujawnione w bilansie krótkoterminowe i długoterminowe zobowiązania finansowe  

 a) kredyty 0 

 b) zobowiązania z tytułu leasingów 8 066 

 

Lp. Treść 
Pozostałe zobowiązania 

finansowe  
2010 

1 Stan na początek okresu, w tym 5 051 

 Wycena 297 

2 Zwiększenia 876 

 - nabycie  873 
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 - przekwalifikowanie  

 - wycena 3 

3 Zmniejszenia 1 561 
 

 - spłata 1 429 

 - sprzedaż  

 - wycena 132 

4 Stan na koniec okresu, z tego: 4 366 

4.1 ujawnione w bilansie krótkoterminowe zobowiązania finansowe  

 a) kredyty 510 

 b) zobowiązania z tytułu leasingów 3 856 

 
 

Lp. Treść 
Pożyczki udzielone i 
należności własne 

2011 
1 Stan na początek okresu, w tym 85 

 Wycena  

2 Zwiększenia  

 - nabycie   

 - przekwalifikowanie  

 - wycena  

3 Zmniejszenia 85 

 - spłata 85 

 - wycena  

4 Stan na koniec okresu, z tego: 0 

4.1 ujawnione w bilansie długo i krótkoterminowe aktywa finansowe  

 a) udzielone pożyczki długoterminowe  

 b) udzielone pożyczki krótkoterminowe  

 

Lp. Treść 
Pożyczki udzielone i 
należności własne 

2010 
1 Stan na początek okresu, w tym 91 

 Wycena  

2 Zwiększenia  

 - nabycie   

 - przekwalifikowanie  

 - wycena  

3 Zmniejszenia 6 

 - spłata 6 

 - wycena  

4 Stan na koniec okresu, z tego: 85 

4.1 ujawnione w bilansie długo i krótkoterminowe aktywa finansowe  

 a) udzielone pożyczki długoterminowe 85 

 b) udzielone pożyczki krótkoterminowe  

 
 

NOTA 1.2 Charakterystyka instrumentów finansowych jednostki 
 

NOTA 1.2.1  Istotne informacje o instrumentach finansowych 
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A. Rodzaj instrumentów finansowych  
 

Posiadane instrumenty finansowe: 

 

Należności z tytułu udzielonych pożyczek krótko i długoterminowych 

Zobowiązania z tytułu otrzymanych pożyczek krótkoterminowych 

Zobowiązania z tytułu krótkoterminowych kredytów bankowych 

Zobowiązania z tytułu umów leasingu finansowego krótko i długoterminowych 

 

B. Metody i istotne założenia przyjęte do ustalania wartości godziwej aktywów i zobowiązań 
finansowych wycenianych w wartości godziwej 
 
Instrumenty finansowe wyceniane są w wartości wymagającej zapłaty wynikającej z zawartych 
umów. 
 
C. Ujmowanie skutków przeszacowania aktywów finansowych zaliczonych do kategorii 
dostępnych do sprzedaży 

 

W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły aktywa finansowe zaliczane do kategorii dostępnych do 
sprzedaży. 

 

D. Wartość wykazanych w bilansie instrumentów finansowych wycenianych w wartości 
godziwej i ujmowanie skutków ich przeszacowania  

 

W okresie sprawozdawczym nie dokonano przeszacowania instrumentów finansowych. 

 

E. Tabela zmian w kapitale z aktualizacji wyceny w zakresie instrumentów finansowych 
 

W okresie sprawozdawczym nie odnoszono wycen instrumentów finansowych na kapitał z 
aktualizacji wyceny. 

 

F. Zasady wprowadzania do ksiąg rachunkowych instrumentów finansowych nabytych na 
rynku regulowanym 

 

W okresie sprawozdawczym nie nabywano instrumentów finansowych na rynku regulowanym. 

 

G. Obciążenie ryzykiem stopy procentowej 

 

Spółka korzysta z finansowania swojej działalności w dużym stopniu leasingiem a także  kredytem w 

rachunku bieżącym oraz faktoringiem. W związku z zmianami stóp procentowych, w oparciu o które 

ustalane jest oprocentowanie w/w zobowiązań finansowych Spółki, ryzyko to można uznać za istotne. 

Ewentualny wzrost stóp procentowych może przełożyć się na wzrost bieżących zobowiązań. 

Zauważyć należy, że w roku 2011 podobnie jak w 2010 roku stopy procentowe (WIBOR, EURIBOR) 

utrzymywały się na niskich poziomach w stosunku do lat ubiegłych. 
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H. Obciążenie ryzykiem kredytowym  

Posiadane przez Spółkę zobowiązania finansowe są spłacane terminowo, w ocenie Spółki nie istnieje 
ryzyko wypowiedzenia posiadanych umów finansowych. 

 

Opisano powyżej w punkcie G. 

 

NOTA 1.2.2 Aktywa finansowe wyceniane w wysokości skorygowanej ceny nabycia 

 

Na dzień bilansowy Spółka nie posiada aktywów finansowych wycenianych w wysokości 
skorygowanej ceny nabycia. 

 

NOTA 1.2.3 Aktywa i zobowiązania finansowe nie wyceniane w wartości godziwej 

 

Na dzień bilansowy posiadane przez Spółkę aktywa i zobowiązania finansowe wyceniane były w 
wartości nominalnej. 

 

NOTA 1.2.4 Umowy dotyczące przekształcenia aktywów finansowych w papiery wartościowe 
i/lub umowy odkupu 

 

Na dzień bilansowy Spółka nie posiada umów dotyczących przekształcenia aktywów finansowych 
w papiery wartościowe i/lub umowy odkupu. 

 

NOTA 1.2.5 Powody zmian zasad wyceny aktywów finansowych 

 

Na dzień bilansowy Spółka nie zmieniała zasad wyceny aktywów finansowych. 

 

NOTA 1.2.6 Kwoty odpisów aktualizujących wartość aktywów finansowych 
 
W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły odpisy aktualizujące wartość aktywów finansowych. 

 

NOTA 1.2.7 Przychody z odsetek 

 01.01.2011 – 31.12.2011 01.01.2010 – 31.12.2010 

Przychody z odsetek z aktywów finansowych: 20 7 

 - przeznaczonych do obrotu   

     w tym, odsetki niezrealizowane    

 - pożyczek udzielonych lub należności własnych 20 5 

    w tym, odsetki niezrealizowane 0 0 

 - utrzymywanych do terminu wymagalności 0 2 

   w tym, odsetki niezrealizowane 0 2 

- dostępnych do sprzedaży   

    w tym, odsetki niezrealizowane   

Odsetki niezrealizowane, razem, w tym: 0 2 

    - z terminem zapłaty do 3 miesięcy 0 2 

    - z terminem zapłaty powyżej 3 do 12 m-cy   



SPRAWOZDANIE FINANSOWE TRANS POLONIA S.A. ZA OKRES 01.01. – 31.12.2011 R. 

(wszystkie kwoty podane są w tys. złotych o ile nie podano inaczej)  
 

 
 
 
 

 42

    - z terminem zapłaty powyżej 12  miesięcy   

 

NOTA 1.2.8 Odsetki niezrealizowane od pożyczek udzielonych lub należności własnych w części 
objętej odpisami aktualizującymi 

 

W okresie sprawozdawczym nie było konieczności objęcia niezrealizowanych odsetek odpisami 
aktualizującymi 

NOTA 1.2.9 Koszty z tytułu odsetek od zobowiązań finansowych 
 

 01.01.2011 – 31.12.2011 01.01.2010 – 31.12.2010 

Koszty z tytułu odsetek od zobowiązań finansowych: 269 127 

 - przeznaczonych do obrotu   

    w tym odsetki niezrealizowane    

 - pozostałych krótkoterminowych 269 127 

    w tym odsetki niezrealizowane   

 - długoterminowych   

   w tym odsetki niezrealizowane   

Odsetki niezrealizowane, razem, w tym:   

    - z terminem zapłaty do 3 miesięcy   

    - z terminem zapłaty powyżej 3 do 12 m-cy   

    - z terminem zapłaty powyżej 12  miesięcy   

   

NOTA 1.2.10 Cele i zasady zarządzania ryzykiem finansowym 

 

Spółka działając na rynku europejskim, narażona jest na ryzyko zmienności kursów walutowych, 
które stara się ograniczyć. Jednym ze sposobów jest równoważenie przychodów i kosztów w walutach 
obcych, tj. w euro. Spółka część kosztów ponosi w walucie obcej oraz ma cześć umów leasingowych 
zawartych w walucie, w której osiąga przychody. 

Celem korzystania z instrumentów finansowych jest pozyskanie środków finansowych na bieżącą 
działalność, wykorzystując w tym celu kredyty oraz leasingi. 

 

NOTA 1.2.11 Zmiany w kapitale z aktualizacji wyceny w zakresie dotyczącym wyceny 
instrumentów zabezpieczających 

 
W okresie sprawozdawczym Spółka nie dokonała aktualizacji wyceny w zakresie wyceny 
instrumentów zabezpieczających, a tym samym nie wystąpiły zmiany kapitału z tego tytułu. 
 
 

NOTA 2 DANE O POZYCJACH  POZABILANSOWYCH,  W SZCZEGÓLNOŚCI  

ZOBOWI ĄZANIACH  WARUNKOWYCH,  W TYM  RÓWNIEŻ UDZIELONYCH  PRZEZ 

SPÓŁKĘ GWARANCJACH  I  PORĘCZENIACH  (TAK ŻE WEKSLOWYCH) 
 
W okresie sprawozdawczym Spółka nie posiadała zobowiązań warunkowych oraz nie udzielała 
gwarancji ani poręczeń. 
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NOTA 3 ZOBOWI ĄZANIA  WOBEC BUDŻETU PAŃSTWA LUB  JEDNOSTEK 

SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  Z TYTUŁU  UZYSKANIA  PRAWA  WŁASNOŚCI  

BUDYNKÓW  I  BUDOWLI 
 
W okresie sprawozdawczym Spółka nie posiadała zobowiązań wobec budżetu państwa ani jednostek 
samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli. 
 

NOTA 4 PRZYCHODY,  KOSZTY  I  WYNIKI  DZIAŁALNO ŚCI  ZANIECHANEJ  W 

DANYM  OKRESIE  LUB  PRZEWIDZIALNEJ  DO ZANIECHANIA  W NASTĘPNYM  

OKRESIE 
 
W okresie sprawozdawczym Spółka nie zaniechała żadnej działalności ani nie przewiduje zaniechania 
żadnej działalności w latach następnych. 
 

NOTA 5 KOSZT  WYTWORZENIA  ŚRODKÓW  TRWAŁYCH  W BUDOWIE,  

ŚRODKÓW  TRWAŁYCH  NA WŁASNE  POTRZEBY 
 
W okresie sprawozdawczym Spółka nie wytwarzała środków trwałych w budowie ani środków 
trwałych na własne potrzeby. 
 

NOTA 6 PONIESIONE NAKŁADY  INWESTYCYJNE  ORAZ  PLANOWANE  W 

OKRESIE  NAJBLI ŻSZYCH 12 MIESIĘCY OD DNIA  BILANSOWEGO  NAKŁADY  

INWESTYCYJNE,  W TYM  NA NIEFINANSOWE  AKTYWA  TRWAŁE 
 
Nakłady inwestycyjne na środki trwałe i wartości niematerialne i prawne w okresie sprawozdawczym 
opisano w notach 1 i 2. 
 

NOTA 7  

NOTA 7.1 INFORMACJE  O ISTOTNYCH  TRANSAKCJACH   ZAWARTYCH  

PRZEZ EMITENTA   Z PODMIOTAMI  POWIĄZANYMI,  NA 

WARUNKACH  INNYCH  NIŻ RYNKOWE,   WRAZ  Z ICH  KWOTAMI  

ORAZ  INFORAMCJAMI  OKREŚLAJACYMI  CHARAKTER  TYCH  

TRANSAKCJI   
 
Spółka nie ma zawartych istotnych transakcji z podmiotami powiązanymi na warunkach innych niż 
rynkowe. 
 

NOTA 7.2  DANE LICZBOWE DOTYCZ ĄCE JEDNOSTEK POWIĄZANYCH   
 
Spółka posiada dwie jednostki powiązane w rozumieniu ustawy o rachunkowości: 
Vataro Holdings Ltd – znaczący inwestor Trans Polonia S.A. 
AMG Chemicals S.A. – jednostka kontrolowana przez znaczącego inwestora Trans Polonia S.A. 
 
 Dane liczbowe dot. Vataro Holdings Ltd Stan na 

31.12.2011 
Stan na 

31.12.2010 
Należności od jednostek powiązanych 0 0 

Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 0 0 
  01.01.2011-

31.12.2011 
01.01.2010-
31.12.2010 

Przychody ze sprzedaży do jednostek powiązanych 0  0 

Zakupy materiałów i usług od jednostek powiązanych 0 0 
Przychody finansowe z tyt. odsetek od pożyczki 16 0 
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Transakcje pomiędzy Trans Polonia S.A. (pożyczkodawca) i Vataro Holdings Ltd. (Pożyczkobiorca) 
dotyczyły udzielony pożyczek na warunkach rynkowych. 
 
 Dane liczbowe dot. AMG Chemicals S.A. Stan na 

31.12.2011 
Stan na 

31.12.2010 
Należności od jednostek powiązanych  889   

Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 55  
  01.01.2011-

31.12.2011 
01.01.2010-
31.12.2010 

Przychody ze sprzedaży do jednostek powiązanych 5 364    

Zakupy materiałów i usług od jednostek powiązanych 510  
Pozostałe koszty operacyjne 3  

 
Transakcje pomiędzy Trans Polonia S.A. a AMG Chemicals S.A. dotyczyły wzajemnego świadczenia 
usług transportowych.  
 

NOTA 7.a  INFORAMCJE  O CHARAKTERZE  I  CELU  GOSPODARCZYM  

ZAWARTYCH  PRZEZ EMITENTA  UMÓW  NIEUWZGL ĘDNIONYCH  W BILANSIE  W 

ZAKRESIE  NIEZBĘDNYM  DO OCENY ICH  WPŁYWU  NA SYTUACJĘ MAJĄTKOW Ą, 
FINANSOWĄ I  WYNIK  FINANSOWY 

 
W okresie sprawozdawczym nie zawarto żadnych istotnych umów, które nie zostały uwzględnione  
bilansie . 
 

NOTA 8 INFORMACJE  O WSPÓLNYCH  PRZEDSIĘWZI ĘCIACH,  KTÓRE  NIE  

PODLEGAJĄ KONSOLIDACJI 
 
 
W okresie sprawozdawczym spółka nie posiadała wspólnych przedsięwzięć, które podlegają 
konsolidacji. 
 
 

NOTA 9      INFORMACJE  O PRZECIĘTNYM  ZATRUDNIENIU,  Z PODZIAŁEM  NA 

GRUPY ZAWODOWE 
 

 31.12.2011 31.12.2010 
Pracownicy fizyczni 1 1 

Pracownicy umysłowi 18 11 

Razem zatrudnieni 19 12 

 
 

NOTA 10 ŁĄCZNA  WARTO ŚĆ WYNAGRODZE Ń, NAGRÓD LUB  KORZY ŚCI  (W 

PIENIĄDZU  I  W NATURZE),  WYPŁACONYCH,  NALEŻNYCH  LUB  POTENCJALNIE  

NALEŻNYCH,  ODRĘBNIE  DLA  OSÓB ZARZĄDZAJĄCYCH  I  NADZORUJĄCYCH  

EMITENTA 
 
 

Wyszczególnienie 
01.01.2011 

-31.12.2011 

01.01.2010 

-31.12.2010 

Wynagrodzenia Zarządu, w tym: 356 165

- wynagrodzenia 356 165

- nagrody   
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- korzyści, w tym:   

- programy motywacyjne lub premiowe   oparte na 
kapitale emitenta, w tym:  

 

- oparte na obligacjach z prawem pierwszeństwa ,   

- oparte na obligacjach zamiennych,   

- opartych na warrantach subskrybcyjnych   

- inne   

Wynagrodzenia Rady Nadzorczej, w tym: 21 8 

- wynagrodzenia 21 8 

- nagrody   

- korzyści, w tym:   

- programy motywacyjne lub premiowe   oparte na 
kapitale emitenta, w tym: 

  

- oparte na obligacjach z prawem pierwszeństwa ,   

- oparte na obligacjach zamiennych,   

- opartych na warrantach subskrybcyjnych   

- inne   

Razem wynagrodzenia 377 173 
 
 

01.01.2011 –31.12.2011   Funkcja Wynagrodzenie Nagrody Korzyści  

Łączne wartość dla Zarządu, w 
tym: 

 
356

  

   - Dariusz Cegielski Prezes Zarządu 171   

   - Krzysztof Luks Członek Zarządu 73   

   - Adriana Bosiacka Członek Zarządu 112   

Łączne wartości dla Rady 
Nadzorczej, w tym:  

21
  

   - Zbigniew Adamski 
Członek Rady 
Nadzorczej 9   

   - Agnieszka Meler 
Wiceprzewodnicząca 
RN 12   

Razem wynagrodzenia  377   
 
 

 01.01.2010 – 31.12.2010  Funkcja Wynagrodzenie Nagrody Korzy ści  

Łączne wartość dla Zarządu, w 
tym: 

    

   - Dariusz Cegielski Prezes Zarządu 165   

Łączne wartości dla Rady 
Nadzorczej, w tym: 

    

   - Zbigniew Adamski 
Członek Rady 
Nadzorczej 8   

Razem wynagrodzenia  173   
 
Spółka nie posiada akcji/udziałów w jednostkach stowarzyszonych, zależnych i współzależnych. 
 

NOTA 11 INFORMACJE  O WARTO ŚCI  NIESPŁACONYCH  ZALICZEK,  

KREDYTÓW,  POŻYCZEK,  GWARANCJI,  PORĘCZEŃ LUB  INNYCH  UMÓW  

ZOBOWI ĄZUJĄCYCH  DO ŚWIADCZE Ń NA RZECZ  SPÓŁKI,  UDZIELONYCH  PRZEZ 

SPÓŁKĘ OSOBOM ZARZĄDZAJĄCYM  I  NADZORUJĄCYM 
 
Dnia 29 maja 2006 roku została udzielona pożyczka Prezesowi Zarządu w kwocie 85 tys. zł na okres 
10 lat z oprocentowaniem 5 % w stosunku rocznym. Odsetki są płatne z dołu na koniec każdego roku 



SPRAWOZDANIE FINANSOWE TRANS POLONIA S.A. ZA OKRES 01.01. – 31.12.2011 R. 

(wszystkie kwoty podane są w tys. złotych o ile nie podano inaczej)  
 

 
 
 
 

 46

obowiązywania umowy, natomiast kapitał zostanie spłacony jednorazowo w dacie wymagalności. W 
dniu 26 października 2011 roku pożyczka została spłacona w całości wraz z odsetkami 
Zarząd na dzień bilansowy posiada zaliczki pobrane na cele służbowe w kwocie 71 tys. zł 
 

NOTA 11.a INFORMACJE   NA TEMAT  UMÓW  Z BIEGŁYM  REWIDENTEM  LUB  

PODMIOTEM  UPRAWNIONYM  DO BADANIA  ORAZ  O WARUNKACH  

WYNAGRODZENIA 
 
Dnia 11 stycznia 2011 roku została podpisana umowa z podmiotem uprawnionym do badania 
sprawozdania finansowego na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego za rok 2010. 
Dnia 23 stycznia 2012 roku została podpisana umowa z podmiotem uprawnionym do badania 
sprawozdania finansowego na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego za rok 2011. 
 
 

 Wynagrodzenie 2011 r. 2010 r. 

Badania rocznego jednostkowego i skonsolidowanego  
sprawozdania finansowego 9 9 

Inne usługi poświadczające, w tym przegląd jednostkowego i 
skonsolidowanego sprawozdania finansowego   

Usługi doradztwa podatkowego   

Pozostałe usługi   

Razem wynagrodzenia 9 9 
 

NOTA 12  INFORMACJE   O ZNACZĄCYCH  ZDARZENIACH  DOTYCZĄCYCH  LAT  

UBIEGŁYCH  UJĘTYCH  W SPRAWOZDANIU  FINANSOWYM  ZA  BIEŻĄCY OKRES 
 
W okresie sprawozdawczym zdarzenia takie nie wystąpiły. 

NOTA 13 INFORMACJE  O ZNACZĄCYCH  ZDARZENIACH,  JAKIE  NASTĄPIŁY  PO 

DNIU  BILANSOWYM,  NIEUWZGL ĘDNIONYCH  W SPRAWOZDANIU  FINASOWYM   
 
Zdarzenia takie nie wystąpiły. 
 
 

NOTA 14 INFORMACJE  O RELACJACH  MI ĘDZY  PRAWNYM  POPRZEDNIKIEM  A 

SPÓŁKĄ ORAZ  O SPOSOBIE I  ZAKRESIE  PRZEJĘCIA  AKTYWÓW  I  PASYWÓW 
 
Trans Polonia Spółka Akcyjna jest następcą prawnym Trans Polonia Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością, która przejęła wszystkie prawa i obowiązki poprzednika prawnego oraz 
wszystkie składniki majątku spółki (aktywa i pasywa).  Przekształcenie nastąpiło 26.06.2008 roku. 

 

NOTA 15 SPRAWOZDANIE  FINANSOWE  SKORYGOWANE  WSKAŹNIKIEM  

INFLACJI 
 
Nie istnieją przesłanki do przeprowadzenia korekty analizowanych sprawozdań finansowych 
wskaźnikiem inflacji. 
 
 

NOTA 16 RÓŻNICE  POMIĘDZY  DANYMI  UJAWNIONYMI  W SPRAWOZDANIU  

FINANSOWYM  I  W DANYCH  PORÓWNYWALNYCH  A UPRZEDNIO  

SPORZĄDZONYMI  I  NIE  OPUBLIKOWANYMI  SPRAWOZDANIAMI  FINANSOWYMI   
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Nie ma różnic pomiędzy danymi ujawnionymi w sprawozdaniu finansowym i w danych 
porównywalnych a uprzednio sporządzonymi i nie opublikowanymi sprawozdaniami finansowymi. 
 

NOTA 17 ZMIANY  STOSOWANYCH ZASAD (POLITYKI)  RACHUNKOWO ŚCI  I  

SPOSOBU SPORZĄDZANIA  SPRAWOZDANIA  FINNANSOWEGO  DOKONANYCH  W 

STOSUNKU DO POPRZEDNICH  LAT  OBROTOWYCH,  ICH  PRZYCZYNY,  TYTUŁY  

ORAZ  WPŁYW  WYWOŁANYCH  TYM  SKUTKÓW  FINANSOWYCH  NA SYTUACJĘ 

MAJĄTKOW Ą I  FINANSOWĄ, PŁYNNOŚĆ ORAZ  WYNIK  FINANSOWY  I  

RENTOWNOŚĆ. 
 
W stosunku do lat poprzednich nie zmieniono zasad (polityki) rachunkowości. 

 

 

NOTA 18 DOKONANE  KOREKTY  BŁĘDÓW, ICH  PRZYCZYNY,  TYTUŁY  ORAZ  

WPŁYW  WYWOŁANYCH  TYM  SKUTKÓW  FINANSOWYCH  NA SYTUACJĘ 

MAJĄTKOW Ą I  FINANSOWĄ, PŁYNNOŚĆ ORAZ  WYNIK  FINANSOWY  I  

RENTOWNOŚĆ. 
  
W sprawozdaniu nie dokonano korekt błędów lat poprzednich. 
 

NOTA 19 W PRZYPADKU  WYSTĘPOWANIA  NIEPEWNOŚCI  CO DO MOŻLIWO ŚCI  

KONTYNUOWANIA  DZIAŁALNO ŚCI,  OPIS TYCH  NIEPEWNOŚCI  ORAZ  

STWIERDZENIE,  ŻE TAKA  NIEPEWNOŚĆ WYSTĘPUJE 
 
Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności. Nie istnieją 
okoliczności wskazujące na zagrożenie działalności w dającej się przewidzieć przyszłości. 
 

NOTA 20 INFORMACJE  O POŁĄCZENIU  SPÓŁEK 
 
W okresach objętych sprawozdaniami finansowymi publikowanymi w niniejszym prospekcie Spółka 
nie łączyła się z innymi jednostkami.  Spółka sporządza jednostkowe sprawozdanie finansowe. 

 

NOTA 21 W PRZYPADKU  NIESTOSOWANIA  W SPRAWOZDANIU  FINANSOWYM  

DO WYCENY  UDZIAŁÓW  I AKCJI  W JEDNOSTKACH  PODPORZĄDKOWANYCH  - 
METODY  PRAW WŁASNOŚCI  - NALEŻY PRZEDSTAWIĆ SKUTKI,  JAKIE  

SPOWODOWAŁOBY  JEJ ZASTOSOWANIE  ORAZ  JAK  WPŁYNĘŁOBY  NA WYNIK  

FINANSOWY.  W PRZYPADKU  WYSTĘPOWANIA  NIEPEWNOŚCI  CO DO 

MOŻLIWO ŚCI  KONTYNUOWANIA  DZIAŁALNO ŚCI,  OPIS TYCH  NIEPEWNOŚCI  

ORAZ  STWIERDZENIE,  ŻE TAKA  NIEPEWNOŚĆ WYSTĘPUJE 
 
Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności. Nie istnieją 
okoliczności wskazujące na zagrożenie działalności w dającej się przewidzieć przyszłości. Trans 
Polonia S.A nie posiada jednostek podporządkowanych. 
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NOTA 22 PRZYCZYNY  ODSTĄPIENIA  OD SPORZĄDZENIA  

SKONSOLIDOWANEGO  SPRAWOZDANIA  FINANSOWEGO  ORAZ  PODSTAWA 

PRAWNA  TEJ DECYCJI 
  
Spółka nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego. 
 
 
 
 
Tczew, dnia 07.03.2012 r. 
 
 
 
 
 
                      Sporządził:                                                                         Zatwierdził: 
 
 
 
Główna Księgowa – Marzena Szarafin                                  Prezes Zarządu – Dariusz Cegielski 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                Członek Zarządu – Krzysztof Luks 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                Członek Zarządu – Adriana Bosiacka 


