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1. Informacje o instrumentach finansowych 

 
Na dzień bilansowy 31.12.2005 r. w TUP S.A. występowały następujące instrumenty 
finansowe: 

- Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu: 30% udziałów w CJ International Ltd. wg 
ceny nabycia 5.299 tys. PLN 

- poŜyczki udzielone i naleŜności własne: poŜyczki dla jednostek zaleŜnych na łączną 
kwotę 2.913 tys. PLN; opisane szczegółowo w nocie 11 poniŜej 

- aktywa finansowe dostępne do sprzedaŜy: udziały w Spółkach zaleŜnych i innych na 
łączną wartość wg cen nabycia  w kwocie 3.043 tys. PLN prezentowane w poniŜszej 
tabeli: 
(Kwoty w PLN) 

Nazwa Bilans 
otwarcia 

Zakupy Przeszaco- 
-wanie 

Wartość 
bilansowa 

Euroconstruction Sp. z o.o. 413.680 634.685 0 1.038.365 
Modena S.A. 0 2.002.600 * -2.000.000 2.600 
System SL Sp. z o.o. 0  3    0 3 
Polkombi S.A. 1.900 0 ** 1.900 0 

 
*   odpis aktualizujący wartość akcji Modena SA dokonany w roku 2005 w cięŜar kosztów 
finansowych. 
**  odpis aktualizujący wartość akcji Polkombi SA dokonany w roku 2000. 
 

Natomiast na dzień bilansowy 31.12.2005 w TUP SA nie występowały: 
- zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu 
- aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności 

 
Na dzień bilansowy 31.12.2005r. wszystkie poŜyczki zaciągnięte przez TUP SA, a takŜe 
odsetki od tych poŜyczek zostały spłacone. 
 
Na dzień bilansowy 31.12.2005r. TUP SA, nie posiadał aktywów finansowych będących 
przedmiotem zastawu, przewłaszczenia lub innych umów o podobnym charakterze. 
 
Na dzień bilansowy 31.12.2005r. TUP SA, był stroną jednej umowy leasingu operacyjnego z 
którego wynika zobowiązanie finansowe na kwotę 39 tys. PLN. Umowa kończy się w 
sierpniu 2006 roku. Dodatkowe informacje zawiera nota 18 poniŜej. 
 
1.2. Ponadto odnośnie wszystkich aktywów i zobowiązań finansowych, w podziale odpowiednio według 
kategorii instrumentów finansowych, określonych w pkt 1.1., oraz z uwzględnieniem podziału na grupy 
(klasy) aktywów i zobowiązań finansowych:  
 
Informacje nt. stopy procentowej dla udzielonych poŜyczek jest zawarta w nocie nr 11 
poniŜej. 
 
Stawki bazowe poŜyczek oparte są na bieŜącym koszcie pieniądza na rynku 
międzybankowym WIBOR plus 1% marŜy dodanej z powodów podatkowych. 
Zarząd TUP SA uwaŜa, Ŝe ryzyko wynikające ze zmiany WIBOR jest nieistotne z punktu 
widzenia wyniku finansowego grupy kapitałowej TUP S.A. 
 
1.2.2. Odnośnie aktywów finansowych dostępnych do sprzedaŜy lub przeznaczonych do obrotu, 
wycenianych w wysokości skorygowanej ceny nabycia, jeŜeli brak jest moŜliwości wiarygodnego 
zmierzenia wartości godziwej tych aktywów, naleŜy wskazać wartość bilansową, przyczyny, dla których 
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nie moŜna wiarygodnie ustalić wartości godziwej tych aktywów, a takŜe – o ile to moŜliwe – określić 
granice przedziału, w którym wartość godziwa tych instrumentów moŜe się zawierać 
 
Na dzień 31.12.2005 Trans Universal Poland S.A. posiadał 620.000 akcji Spółki Modena S.A. 
wycenionych wg ceny zakupu na 2.003 tys. zł. które to akcje zostały nabyte w roku 2005. Z 
uwagi na straty Spółki Modena S.A. oraz ujemne wartości kapitałów własnych tej spółki na 
dzień 31.12.2005 Trans Universal Poland S.A. dokonał aktualizacji wyceny akcji Modena 
S.A. tworząc odpis aktualizujący na kwotę 2.000 tys. zł. 
Nie jest pewne czy wykazana w bilansie Trans Universal Poland S.A. wartość akcji Spółki 
Modena S.A. (3 tys. zł) odzwierciedla wartość godziwą poniewaŜ istotnym elementem 
wyceny Spółki Modena S.A. są pofabryczne nieruchomości połoŜone w Poznaniu i w Środzie 
Wielkopolskiej które w księgach Modeny S.A. wyceniane są wg wartości historycznych - 
sprzed kilku lat.  
Do dnia sporządzenia sprawozdania finansowego  Trans Universal Poland S.A. nie 
dysponował aktualną wyceną nieruchomości Spółki Modena i w tej sytuacji przyjął ostroŜny 
sposób wyceny posiadanych akcji.  
Z uwagi na brak wiarygodnie określonej wartości aktywów Spółki Modena S.A. do dnia 
sporządzenia sprawozdania nie było moŜliwe określenie wiarygodnie ustalonego przedziału w 
jakim moŜe się zawierać wartość godziwa akcji Modena S.A. będących w posiadaniu Trans 
Universal Poland S.A. 
 
1.2.10. NaleŜy podać informacje dotyczące celów i zasad zarządzania ryzykiem finansowym, z 
uwzględnieniem podziału na zabezpieczanie wartości godziwej, zabezpieczanie przepływów pienięŜnych 
oraz zabezpieczanie udziałów w aktywach netto jednostek zagranicznych, a ponadto  informacje 
obejmujące co najmniej:   
a) opis rodzaju zabezpieczeń  
b) opis instrumentu zabezpieczającego oraz jego wartość godziwą   
c) charakterystykę zabezpieczanego rodzaju ryzyka 
 
TUP S.A. nie posiada zobowiązań finansowych które skutkowałyby powstaniem ryzyka które 
moŜna by zabezpieczyć instrumentami dostępnymi na rynku finansowym – Spółka nie 
posiada Ŝadnych instrumentów zabezpieczających. 
 
2. Dane o pozycjach pozabilansowych, w szczególności zobowiązaniach warunkowych, w tym równieŜ 
udzielonych przez emitenta gwarancjach i poręczeniach (takŜe wekslowych), z wyodrębnieniem 
udzielonych na rzecz jednostek powiązanych 
 
W dniu 08.02.2005 roku Trans Universal Poland S.A. udzielił poręczenia do kwoty 8.000 tys. 
PLN dla CJ International Ltd. Sp. z o.o. jako zabezpieczenie kredytu w rachunku bieŜącym w 
wysokości 5.452 tys. PLN w Banku Handlowym. Poręczenie obowiązywało do 31.12.2005 
roku. 
 
3. Dane dotyczące zobowiązań wobec budŜetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu 
uzyskania prawa własności budynków i budowli 
 
Nie występują. 
 
4. Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w danym okresie lub 
przewidzianej do zaniechania w następnym okresie 
 
W maju 2005 roku Trans Universal Poland S.A. zaniechał prowadzenia działalności 
transportowo-spedycyjnej. WZA w dniu 01.06.2005 roku podjęło uchwałę o zmianie 
przedmiotu działalności, na działalność holdingową i rachunkowo-księgową oraz o 
przeniesieniu w całości działalności transportowej, spedycyjnej i magazynowej do spółki 
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zaleŜnej CJ International Ltd. Sp. z o.o. Przychody i koszty związane z działalnością 
transportowo-spedycyjną były następujące: 
 

Dane w tys. PLN 2003 2004 2005* 
Przychody 24 780 27 134 8 259 
Koszty 25 778 25 308 7 567 
Zysk na sprzedaŜy -968 1 543 482 

 
* 5 miesięcy 2005 roku 
 
5. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, środków trwałych na własne potrzeby  
 
Nie występuje. 
 
6. Poniesione nakłady inwestycyjne oraz planowane w okresie najbliŜszych 12 miesięcy od dnia 
bilansowego nakłady inwestycyjne, w tym na niefinansowe aktywa trwałe; odrębnie naleŜy wykazać 
poniesione i planowane nakłady na ochronę środowiska naturalnego 
 
Nakłady na aktywa inwestycyjne: 
TUP S.A. prowadzi działalność holdingową i dlatego nakłady inwestycyjne dokonywane były 
wyłącznie na aktywa finansowe. Wydatki poniesione oraz planowane na rok 2006 są 
następujące: 
 

Tytuł Poniesione w 
2005 r. (PLN) 

Planowane w 
2006 r. (PLN) 

Zakup akcji Modena S.A. 2 002 600,00 ~ 400 000,00 
Zakup udziałów w System SL Sp. z o.o. 3,00 0,00 
Zakup udziałów w Roda Sp. z o.o. 0,00 850 000,00 
Zakup udziałów w Data Logistics Sp. z o.o. 0,00 609 285,35 

 
Nakłady na ochronę środowiska naturalnego: 
Z uwagi na to, Ŝe TUP S.A. nie prowadzi działalności operacyjnej bezpośrednio tylko za 
pośrednictwem spółek zaleŜnych w jednostce w roku 2005 nie wystąpiły oraz nie są 
planowane nakłady na ochronę środowiska naturalnego. 
 
7.1. Informacje o transakcjach emitenta z podmiotami powiązanymi, dotyczących przeniesienia praw i 
zobowiązań  
 
W dniu 22 września 2005 roku Trans Universal Poland S.A. umorzył wierzytelność od 
System SL Sp. z o.o.; spółki której 100% udziałów zostało zakupione przez TUP S.A. w dniu 
8 września 2005 r. 
 
Umorzona wierzytelność w kwocie 213.713 zł. wynikała z tytułu usług transportowych jakie 
TUP SA świadczył na rzecz System SL Sp. z o.o. 
 
Umorzenie było podyktowane brakiem moŜliwości spłacenia w/w wierzytelności przez 
dłuŜnika. Strony wykazały tę transakcję jako odpowiednio koszt (TUP S.A.) i przychód 
(System SL Sp. z o.o.) w swoich księgach. 
 
7.2. Dane liczbowe, dotyczące jednostek powiązanych, o: 
a) wzajemnych naleŜnościach i zobowiązaniach  
b) kosztach i przychodach z wzajemnych transakcji  
c) inne dane niezbędne do sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego 
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Kwoty w tys. złotych  
 CJ 

International  
Ltd Sp. z o.o. 

Euroconstruction 
Sp. z o.o. 

Modena S.A. System SL 
Sp. z o.o. 

NaleŜności 584 1.809 952 152 
- w tym z tytułu 

udzielonych 
poŜyczek 

- 1.809 952 152 

Zobowiązania - - - - 
Koszty  255 5 - - 
ZuŜycie 
materiałów 

6    

Usługi obce 244 5   
Podatki i opłaty 2    
Pozostałe koszty 3    
Przychody 7.591 - - - 
Usługi 
transportowe 

690    

Usługi spedycyjne 5.836    
SprzedaŜ 
materiałów 

36    

Pozostałe 
przychody 

1.029    

 
8. Informacje o wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji, w tym: 
a) nazwie, zakresie działalności wspólnego przedsięwzięcia 
b) procentowym udziale 
c) części wspólnie kontrolowanych rzeczowych składników aktywów trwałych, wartości niematerialnych i 
prawnych 
d) zobowiązaniach zaciągniętych na potrzeby przedsięwzięcia lub zakupu uŜywanych rzeczowych 
składników aktywów  trwałych 
e) części zobowiązań wspólnie zaciągniętych 
f) przychodach uzyskanych ze wspólnego przedsięwzięcia i kosztach z nimi związanych 
g) zobowiązaniach warunkowych i inwestycyjnych dotyczących wspólnego przedsięwzięcia 
 
W 2005 roku nie występowały przedsięwzięcia prowadzone wspólnie z innymi jednostkami. 
 
9. Informacje o przeciętnym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe 
 
Przeciętne zatrudnienie w TUP S.A. w etatach w 2005 roku: 
 

Lp. Grupy zawodowe Etaty 
1. kadra zarządzająca 2,16 
2. administracja 0,58 
3. marketing 0,41 
4. księgowość 3,88 
5. kierowcy 7,36 
 Razem 14,39 

 
10. Informacje o łącznej wartości wynagrodzeń i nagród (w pieniądzu i w naturze), wypłaconych lub 
naleŜnych, odrębnie dla osób zarządzających i nadzorujących emitenta w przedsiębiorstwie emitenta, bez 
względu na to, czy były one zaliczane w koszty, czy teŜ wynikały z podziału zysku, a w przypadku, gdy 
emitentem  jest jednostka  dominująca lub znaczący inwestor - oddzielnie informacje o wartości 
wynagrodzeń i nagród otrzymanych z tytułu pełnienia funkcji we władzach jednostek zaleŜnych, 
współzaleŜnych i stowarzyszonych (dla kaŜdej grupy osobno) 
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NaleŜne wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej w TUP S.A. i spółkach zaleŜnych w 
2005 roku (dane w PLN): 
 

 
Członkowie Rady Nadzorczej 

Wynagrodzenie 
łączne 

Wynagrodzenie 
z TUP S.A. 

Wynagrodzenie 
ze spółek 
zaleŜnych 

Wojciech Babicki 12 461,20 12 461,20 0,00 
Andrzej Karczykowski 29 922,31 24 922,31 5 000,00 
Andrzej Łyko 48 922,31 24 922,31 24 000,00 
Lesław Moritz 48 859,89 44 859,89 4 000,00 
Erwin Plichciński 28 922,31 24 922,31 4 000,00 

 
NaleŜne wynagrodzenia członków Zarządu w TUP S.A. i spółkach zaleŜnych w 2005 roku 
(dane w PLN): 
 

 
Członkowie Zarządu 

Wynagrodzenie 
łączne 

Wynagrodzenie 
z TUP S.A. 

Wynagrodzenie 
ze spółek 
zaleŜnych 

Robert Jacek Moritz 374 500 374 500 0 
Aleksandra Antoniuk 54 000 0 54 000 
Niels Jeppesen 63 142 0 63 142 
Paweł Kisiel 36 000 18 000 18 000 
Witold Rutkowski 32 650 0 32 650 

 
11. Informacje o wartości niespłaconych zaliczek, kredytów, poŜyczek, gwarancji, poręczeń lub innych 
umów zobowiązujących do świadczeń na rzecz emitenta, jednostek od niego zaleŜnych, współzaleŜnych i z 
nim stowarzyszonych, z podaniem warunków oprocentowania i spłaty tych kwot, udzielonych przez 
emitenta w przedsiębiorstwie emitenta oraz oddzielnie w przedsiębiorstwach jednostek od niego 
zaleŜnych, współzaleŜnych i z nim stowarzyszonych (dla kaŜdej grupy osobno), osobom zarządzającym i 
nadzorującym, odrębnie dla osób zarządzających i nadzorujących oraz oddzielnie ich współmałŜonkom, 
krewnym i powinowatym do drugiego stopnia, przysposobionym lub przysposabiającym oraz innym 
osobom, z którymi są one powiązane osobiście, z podaniem warunków oprocentowania i spłaty tych kwot 
 
Na dzień 31.12.2005 Trans Universal Poland S.A. posiadał następujące poŜyczki udzielone 
swoim spółkom zaleŜnym na bieŜące potrzeby: 
 
Kwoty w tys. PLN 
 Euroconstruction 

Sp. z o.o. 
Modena S.A. System SL 

Sp. z o.o. 
Razem 

NaleŜność na 
dzień bilansowy 
 

1.809 952 152 2.913 

- w tym część 
krótkoterminowa 
wg 
harmonogramu 

 985 252 152 152 

Stopa odsetkowa WIBOR 3M 
+1,00% marŜy 

(aktualnie na 
2005-12-31 = 

5,60%) 

WIBOR 3M 
+1,00% marŜy 

(aktualnie na 
2005-12-31 = 

5,60%) 

WIBOR 1Y 
+1,00% marŜy 

(aktualnie na 
2005-12-31 = 

5,60%) 

 

- harmonogram 
płatności 

kaŜdorazowo 
wraz z ratą 

płatne 
jednorazowo 
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odsetek kapitału [na 
koniec kaŜdego 

m-ca] 

2007-12-31 wraz 
z kapitałem 

- kwota 
przychodu z 
odsetek 

9 2 2  

Data zakończenia 
umowy 

2008-12-31 2007-12-31 2006-12-31  

 
12. Informacje o znaczących zdarzeniach, dotyczących lat ubiegłych, ujętych w sprawozdaniu finansowym 
za bieŜący okres 
 
Nie występują. 
 
13. Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w 
sprawozdaniu finansowym 
 
W dniu 16.01.2006 roku Trans Universal Poland S.A. (sprzedający) zawarł umowę sprzedaŜy 
2.746 udziałów o wartości nominalnej 240,60 PLN kaŜdy w spółce CJ International Ltd. Sp. z 
o.o. ze Spółką Raben Logistics (kupujący), będącej częścią Grupy Raben. Wartość transakcji 
wyniosła 18.300.000 PLN. W/w transakcja jest wynikiem wzajemnego złoŜenia oświadczenia 
o przyjęciu oferty wynikającego z warunków umowy zawartej w dniu 25.06.2005 r. Wartość 
ewidencyjna zbywanych udziałów w księgach emitenta wynosiła 5.299.141 PLN. 
 
W wyniku 2 umów zawartych w dniu 22.03.2006 roku Trans Universal Poland S.A. obejmie 
100% % kapitału i głosów w spółce Data Logistics Sp. z o.o. o z siedzibą w OŜarowie 
Mazowieckim: 
- umowa objęcia 2.000 udziałów (80% kapitału i głosów) spółki Data Logistics Sp. z o.o. o 
wartości nominalnej 100,00 PLN kaŜdy w podwyŜszonym kapitale zakładowym w zamian za 
wkład pienięŜny w kwocie 487.429,08 PLN, czyli 243,71 PLN za udział. 
- umowa nabycia 500 udziałów (20% kapitału i głosów) spółki Data Logistics Sp. z o.o. o 
wartości nominalnej 100 PLN kaŜdy od spółki United Distributors Sp. z o.o. (sprzedający). 
Cena nabycia wynosi 121.857,27 PLN, która jest zgodna z wartością kapitałów własnych 
Data Logistics Sp. z o.o., zgodnie z bilansem na dzień 31.12.2005 r. Data Logistics Sp. z o.o. 
prowadzi działalność w zakresie usług komputerowych, zarządzania informacją, tworzenia 
oprogramowania i świadczenia serwisu IT uŜytkownikom z branŜy TSL. Spółka świadczyła 
w/w usługi m.in. dla TUP S.A. i Hellmann Worldwide Logistic. TUP S.A. ma zamiar w 
oparciu o doświadczenia i rozwiązania spółki rozszerzyć działalność Data Logistics Sp. z o.o. 
o usługi dla małych i średnich przedsiębiorstw w zakresie outsourcingu dokumentów, 
logistyki przepływu dokumentów i usług biurowych. Źródłem finansowania w/w transakcji są 
środki własne emitenta. PowyŜsza inwestycja ma charakter długoterminowej lokaty 
kapitałowej emitenta. 
 
W dniu 27.03.2006 r. Trans Universal Poland S.A. zawarł umowę nabycia 100.374 akcji 
Modena S.A. z siedzibą w Poznaniu od Skarbu Państwa po cenie 3,23 PLN za jedną akcję. 
Wartość nominalna akcji wynosi 3,23 PLN.  W/w akcje są akcjami zwykłymi na okaziciela i 
stanowią 9,84% kapitału i głosów na WZA Modena S.A. Wartość transakcji wynosi 
324.208,02 PLN. Po w/w transakcji Trans Universal Poland S.A. posiada 70,6% kapitału i 
głosów na WZA Modena S.A. Źródłem finansowania w/w transakcji są środki własne 
emitenta. PowyŜsza inwestycja ma charakter długoterminowej lokaty kapitałowej emitenta. 
 
14. Informacje o relacjach między prawnym poprzednikiem a emitentem oraz o sposobie i zakresie 
przejęcia aktywów i pasywów  
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Nie dotyczy. 
 
15. Sprawozdanie finansowe i porównywalne dane finansowe, przynajmniej w odniesieniu do 
podstawowych pozycji bilansu oraz rachunku zysków i strat, skorygowane odpowiednim wskaźnikiem 
inflacji, z podaniem źródła wskaźnika oraz metody jego wykorzystania, z przyjęciem okresu ostatniego 
sprawozdania finansowego jako okresu bazowego - jeŜeli skumulowana średnioroczna stopa inflacji z 
okresu ostatnich trzech lat działalności emitenta osiągnęła lub przekroczyła wartość 100% 
 
Skumulowana średnioroczna stopa inflacji z okresu ostatnich trzech lat działalności emitenta 
nie osiągnęła ani nie zbliŜyła się do wartości 100%, w związku z tym nie dokonano korekty 
danych sprawozdania finansowego i porównywalnych danych finansowych o wskaźnik 
inflacji. 
 
16. Zestawienie oraz objaśnienie róŜnic pomiędzy danymi ujawnionymi w sprawozdaniu finansowym i 
porównywalnych danych finansowych, a uprzednio sporządzonymi i opublikowanymi sprawozdaniami 
finansowymi  
 

 
Dane w tys. PLN 

Było w 
raporcie 

za IV kw. 
2005 r. 

Jest w 
raporcie 
rocznym 
za 2005 r. 

 
RóŜnica 

 
Nota 
obj. 

Rachunek zysków i strat     
Pozostałe przychody operacyjne 1 473 977 - 496 (a) 
Pozostałe koszty operacyjne 2 411 1 915 - 496 (a) 
Przychody finansowe 31 284 30 364 - 920 (b) 
Koszty finansowe 3 868 2 511 - 1 357 (b, c) 
Zysk z działalności gospodarczej 24 641 25 078 + 437 (c) 
Zysk brutto 24 641 25 078 + 437 (c) 
Podatek dochodowy 4 537 3 435 - 1 102 (d) 
Zysk netto 20 104 21 643 + 1 539 (c, d) 

Bilans     
Aktywa 25 869 26 763 + 894  
Aktywa trwałe 2 978 4 183 + 1 205  
   Inwestycje długoterminowe 1 874 2 565 + 691 (c, e) 
   Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 785 1 297 + 512 (f) 
Aktywa obrotowe 22 891 22 580 - 311  
   NaleŜności krótkoterminowe 12 976  12 918 - 58 (i) 
   Inwestycje krótkoterminowe 9 896 9 642 - 254 (e, g) 
Pasywa 25 869 26 763 + 894  
Kapitał własny 23 930 24 847 + 917 (c, d) 
   Zysk netto 20 104 21 643 + 1 539 (c, d) 
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 1 940 1 916 - 24  
   Rezerwy na zobowiązania 16 663 + 647 (h) 
   Zobowiązania krótkoterminowe 493 455 - 38 (i) 
   Rozliczenia międzyokresowe 1 431 798 - 633 (h) 
 
Objaśnienie róŜnic: 

(a) korekta prezentacyjna: saldowanie przychodów ze sprzedaŜy majątku trwałego z 
kosztami sprzedanych środków trwałych dla zaprezentowania w rachunku wyników 
jako wynik na sprzedaŜy majątku trwałego /wykazano stratę ze zbycia niefinansowych 
aktywów trwałych w kwocie = 100 tys. PLN/. 

(b) korekta prezentacyjna: saldowanie przychodów ze sprzedaŜy finansowego majątku 
trwałego z kosztami sprzedanych udziałów dla zaprezentowania w rachunku wyników 
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jako wynik na sprzedaŜy finansowego majątku trwałego /wykazano zysk ze zbycia 
inwestycji (finansowych aktywów trwałych) w kwocie = 29.137 tys. PLN/ 

(c) korekta wyniku: zmniejszenie kosztu sprzedanych udziałów w CJ International Ltd. 
Sp. z o.o. o kwotę 437 tys. PLN na skutek błędnej kwalifikacji księgowej końcowych 
5% wartości udziałów. 

(d) korekta części odroczonej podatku dochodowego związanego ze stratą lat ubiegłych 
polegająca na wykazaniu go jako zmniejszenie podatku w roku 2005 zamiast jako 
zmniejszenie strat lat ubiegłych. 

(e) korekta części długoterminowej udzielonych poŜyczek polegająca na zwiększeniu o 
67 tys. PLN części długoterminowej natomiast zmniejszeniu o tę samą kwotę części 
krótkoterminowej. 

(f) zwiększenie aktywa podatku odroczonego o 512 tys. PLN związane głównie z 
uznaniem przez audytora, Ŝe odpisy aktualizujące wartość finansowego majątku 
trwałego staną się w przyszłości kosztami uznanymi jako koszty uzyskania 
przychodów. Zawiera takŜe element zwiększenia powstałego w związku z korektą 
straty podatkowej podlegającej odliczeniu w latach ubiegłych (rok 2003) oraz wpływ 
korekty wyniku przed opodatkowaniem jaka nastąpiła w raporcie rocznym. 

(g) zmniejszenie wartości udziałów w CJ International Ltd. Sp. z o.o. pozostających w 
dyspozycji na dzień bilansowy o kwotę 187 tys. PLN w związku z korektą opisaną w 
pkt. (c) powyŜej. 

(h) korekta prezentacyjna: reklasyfikacja utworzonych rezerw na kwotę 633 tys. PLN z 
rozliczeń międzyokresowych biernych na rezerwy. 

(i) korekta prezentacyjna: saldowanie rozrachunków. 
 
17. Zmiany stosowanych zasad (polityki) rachunkowości i sposobu sporządzania sprawozdania 
finansowego, dokonanych w stosunku do poprzedniego roku obrotowego (lat obrotowych), ich przyczyny, 
tytuły oraz wpływ wywołanych tym skutków finansowych na sytuację majątkową i finansową, płynność 
oraz wynik finansowy i rentowność  
 
Przy sporządzaniu jednostkowego sprawozdania finansowego nie zaszły zmiany zasad 
(polityki) rachunkowości, które w istotny sposób wpłynęłyby na porównywalność danych 
finansowych przedstawionych w sprawozdaniu finansowym. 
 
18. Dokonane korekty błędów podstawowych, ich przyczyny, tytuły oraz wpływ wywołanych tym skutków 
finansowych na sytuację majątkową i finansową, płynność oraz wynik finansowy i rentowność  
 
W roku 2005 Trans Universal Poland S.A. dokonał przekształcenia dla potrzeb bilansowych 
umowy leasingu operacyjnego ciągnika siodłowego na leasing finansowy. Przedmiotowa 
umowa obowiązywała od sierpnia 2001 przez okres 61 m-cy kończących się w sierpniu 2006 
zatem dokonano przekształcenia retroaktywnego. PowyŜsze przekształcenie skutkowało 
powstaniem dodatkowego zobowiązania na kwotę 39 tys. PLN, zwiększeniem wartości 
majątku trwałego o kwotę 110 tys. PLN oraz zmniejszeniem strat lat ubiegłych o kwotę 47 
tys. PLN wynikającego z niŜszych, w porównaniu do opłat leasingowych odpisów 
amortyzacyjnych. 
Przekształcenie dokonano na podstawie wymogów Art. 3 ust. 4 pkt. 2 Ustawy o 
rachunkowości w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2002 roku. 
Przedmiotowa umowa spełnia wymagania Art.. 17b. ust. 1 Ustawy o PDOP zatem dla celów 
podatkowych jest uznana jako leasing operacyjny. 
PowyŜsza korekta nie wpływa w istotny sposób na ocenę sytuacji majątkowej, 
porównywalność danych oraz wynik finansowy Spółki. 
 
19. W przypadku występowania niepewności co do moŜliwości kontynuowania działalności, opis tych 
niepewności oraz stwierdzenie, Ŝe taka niepewność występuje, oraz wskazanie, czy sprawozdanie 



Strona 10 z 10 

finansowe zawiera korekty z tym związane. Informacja powinna zawierać równieŜ opis podejmowanych, 
bądź planowanych przez emitenta działań mających na celu eliminację niepewności 
 
Zdaniem Zarządu nie zachodzą przesłanki zagraŜające kontynuacji działalności spółki. 
 
20. W przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu którego nastąpiło 
połączenie, wskazanie, Ŝe jest to sprawozdanie finansowe sporządzone po połączeniu spółek, oraz 
wskazanie dnia połączenia i zastosowanej metody rozliczenia połączenia (nabycia, łączenia udziałów):  
- w przypadku rozliczenia metodą nabycia - nazwę (firm ę) i opis przedmiotu działalności spółki przejętej, 
liczbę, wartość nominalną i rodzaj udziałów (akcji) wyemitowanych w celu połączenia, cenę przejęcia, 
wartość aktywów netto według wartości godziwej spółki przejętej na dzień połączenia, wartość firmy lub 
ujemną wartość firmy i opis zasad jej amortyzacji lub 
- w przypadku rozliczenia metodą łączenia udziałów – nazwę (firm ę) i opis przedmiotu działalności 
spółek, które w wyniku połączenia zostały wykreślone z rejestru, liczbę, wartość nominalną i rodzaj 
udziałów (akcji) wyemitowanych w celu połączenia, przychody i koszty, zyski i straty oraz zmiany w 
kapitałach własnych połączonych spółek za okres od początku roku obrotowego, w ciągu którego 
nastąpiło połączenie, do dnia połączenia 
 
W okresie, którego dotyczy sprawozdanie finansowe nie nastąpiło połączenie spółek. 
 
21. W przypadku niestosowania w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów i akcji w jednostkach 
podporządkowanych- metody praw własności - naleŜy przedstawić skutki, jakie spowodowałoby jej 
zastosowanie, oraz wpływ na wynik finansowy 
 
Emitent sporządza skonsolidowane sprawozdanie finansowe przy zastosowaniu konsolidacji 
pełnej i stosuje wycenę udziałów i akcji w jednostkach podporządkowanych metodą praw 
własności. 
 
22. JeŜeli emitent nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego, w dodatkowej nocie 
objaśniającej do sprawozdania finansowego naleŜy przedstawić podstawę prawną niesporządzania 
skonsolidowanego sprawozdania finansowego, wraz z danymi uzasadniającymi odstąpienie od 
konsolidacji lub wyceny metodą praw własności, nazwę i siedzibę jednostki sporządzającej 
skonsolidowane sprawozdanie finansowe na wyŜszym szczeblu grupy kapitałowej oraz miejsce jego 
publikacji, podstawowe wskaźniki ekonomiczno-finansowe, charakteryzujące działalność jednostek 
powiązanych w danym i ubiegłym roku obrotowym, takie jak: wartość przychodów ze sprzedaŜy oraz 
przychodów finansowych, wynik finansowy netto oraz wartość kapitału własnego, z podziałem na grupy, 
wartość aktywów trwałych, przeciętne roczne zatrudnienie oraz inne informacje jeŜeli są wymagane na 
podstawie odrębnych przepisów. Ponadto w przypadku innych dodatkowych informacji ni Ŝ wskazane 
powyŜej, wymaganych na podstawie obowiązujących przepisów o rachunkowości, lub innych informacji, 
mogących w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej, wyniku finansowego i ich 
zmian – naleŜy ujawnić te informacje w odpowiedniej części sprawozdania finansowego 
 
Emitent sporządza skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 2005 rok. 


