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Założenla do niniejszego skonsolidowanego sprawozdanla finansowego sporządzonego na dzień
31 grudnia 20ĺ3 r.:

- dokument przedstawia uJawnĺenia wymagane przez MSSF w ksztalcle zatwierdzonym
przez Unlę Europejską (do dnia 31.12,.Ż013) dla sprawozdań finansowych za okresy
rozpoczynaJące się 1 stycznia 20ĺ3 l późnieJ;

' zaprezentowane w notach ujawnienia są oparte na wybranych do stosowanla zasadach
oplsanych w nocle 12 l nie uwzględniają wszystkich lokalnych przepisów prawnych,
specyficznych branżowych uregulowań oraz możliwych do stosowanla rozwlązań. Jednostki
powinny uJawnić wszystkle zasady mające znaczenie dla zrozumlenla sprawozdania, tak wlęc
korzystający z dokumentu powinni mieć na uwadze fakt, lż konleczna Jest aktualizacJa maj{ca
na celu dostosowanle do faktycznie stosowanych zasad i przyJętych rozwlązań.

' dokument zawiera jeden z dopuszczonych sposobów prezentacJi oraz nazewnictwa
rachunku zysków i strat (sprawozdania z dochodów calkowitych) oraz sprawozdania z
przepýwów środków pieniężnych.
SporządzaJący sprawozdania finansowe powĺnnl wybrać sposób prezentacji najstosownieJszy do
sytuacJl lch Jednostki.
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sKoNsoLlDowANE sPRAwozDANlE zE zMlAN w IGPITALE wtAsNYM zA oKREs zAKoŃczoNY 31.12.z012,31.ĺ2.20ĺ3,

Kapital
podstawowy Zyski zatrzymane Razem

20o032ą00 112648,80 4723'6W
- -216 449,00 -2t6 448,OO

-

rezerwowy z
aktualizacji

wyceny

200032ą00 112648,80 47 019

-7 649,40

0,00
17 364 324,7Ż

49 t32722,41

0,00
0,00

17 356 675,32

odpis pomniejszający wypłatę dywidendy
Ujęte pĺzychody i koszty razem

104 999,40 64 384 079,33 66 489 397,73

)ran na ul.ul.zulS 2000320,00 104999,40 64384078,33 osąeg397,73
Wyplata dywrdendy
Korekta z lat ubiegĘch
Ujęte pĺzychody i koszty razem

0,00 0,00

0,00 0,00
0,00 3 665 0L7,57 3665OL7,57

2 00o 320,00 999,40 68 049 095,92 70154 ąLs,32

->^-ł_:\

-šJ
íl\-

,L\T oodatkowe lníoímacre ĺ ooj śnie'ria do skonrołido.łan<jg ĺprawozdania íinansoÍ go steíror/ĺą jeBo integÍalÍĄą CueJa ĺ0



Grup KoplldolłoTRllST
*onĺolldotłur sprovłozfunle spłządzuĺľ m dzleń 31 9rudala20t3 r,

sKoNsoLlDowANE sPRA}YozDANlE z PRzEPtYtilÓw HEN!ĘżNYCH zA oKREs zAKoŃczoNY
3í GRUDNIA 20í3 R.

0trcĺakď<zoĺtľ
lbtr lí.ĺ2.20l3 3l.ĺ 2.20l 2

pncptyłyy plonlęłr z ehNĺtďcl ęłrqĺ|nr|
zFrzä Íoko0ío(üy
l(senľop@'tje;

Amoíty'acrô

0ôctH ĺ ĺlyľidenÚy' ĺrtto

lzrld|/ĺtíeta na đt't ;ÍEkl i'tĺt3l'tľjíP,

(zwĺelśrmĺer/rĺnleitnts stĺÜ naleÜtoLĺ

ĺzwlęlĺcĺfc|/z'mtsisrĺÚc iln, D96ĺórr

|zwlęlÜ.a.'h|raflťcj5zcnh $il' doľĺiąta'i
(ztýĺęlssmlel'zĺnh,nnie steĺ dotacll nłdoqrch

Zĺĺbnaĺtĺu ĺeaĺv

PoÔtckÓcho&'ty ?:1lĺ;ú.t

n@ootC.

z'ĺÚma stÜr' ÍđiC!.ń'ĺ{ędą'0Łe!ow}tl'
Ámoítnłcir ĺĺtyĺŕ'ľ tÍŤrat!'th

uĺrta mítokĺ dq/udü, tnłał'ü ulta w z1łío hrb stíłle

(ooĺlatntl , uJcĺrĺ: Íóllkc bíĺotr€ íltto
lbnty u!$e w zyío üJö tłÍôcle z tytufu stmki ľĺ Íľmle dqi ldttłryÜ
ĺĺf,todąFa'vułöodd

Ponđaloĺrlĺoay ĺmĺoJu

zĺĺtiĺ'y w lĺagftĺe ríotow)ĺfi
(zwięl'z€nle) , zĺmĺe,szenle srlda należ'pśd z tytuü, ĺtoĺtłrv ĺ usbgĺa
p@BtaĺÉh nalghoíCĺ

ĺzwlęlsltÍ*), unĺĺer'leĺ* sta'r, zTđóĺý
(b'ílęlsatíth) / zĺmlersleńle p@6tälrh dayuů'ý
zĺÍĺĺe1ĺcnte sĺĺb loÜoiviązaliz tyttlu doĺtarĺ l ub3 razraoótaüü
,oooľląrań

ZĺĘłsacnie / (zĺmlejsamle) ĺtzenr

zíĺdanä'łan, ídlcreń mięĘokcutych
Pcosulł

śmo0 ilcnlężne wneneĺoľaĺre aa üialdĺr&i ęeĺryJĺr|

złłümeoô.tkl
zrolrcoĺty podatclĺ eńodowý

śrootĺĺ plenĘĺĺr netto z üldalĺrśtl opeĺacyiĺreJ

3 6ó5 0lą57

220 20ą8ó

a 2Il óĺ5,]5

ó8 tóą5ó

lzl4yn,n
9 95t 29t,6a

853 qll',17

l72ó st łl

7G7ó2't2

8s5nąoo

l7]É13Ż1,n

21Żľ51.67

1416 t1?57

99 397,Et

ruó28'50

It 27r 19t,ll

32,o7llł,€

ó 7l1 
'0l,2l

?6162,15

?9mru.81

3nóóe'!0

' 
8óĺ 29a,al 3m'n'Ż3

58ól lĺl4,4l 5mrn,?s

do 3loń'olldoľýônĘo $ŕü'r'wdm|a íllranÍo.cao *l.'oĺrlą

5 Eól 294,{l 3mln,zs



Grup Kopttaloĺło TRUST
SkonnlÍdwone spĺarroldonle sporządzone m dzieĺi 3t grudnío 2oĺ3 r.

sKoNsoLlDowANE sPRAwozDANlE z PRzEPLYwlw neľlężľvcľl zA oKREs zAKoŃczoNY
31 GRuDN|A 20ĺ3 R. (clĄG DALszY)

Okleĺ akoticrony

Not 3t.t2.20t 3 3t.t2.20t z

Pneptywy pleďężno z drlrhlnoŁ{ lĺľĺeĺtycyjnej

spnedaż ízcrcĘCh ak(yvtiw trĺatych i uíôítoś(i niemateÍiäln'{h

NabFae rreczoÜ)th ď(}łíliu. tÍwaly(h i uaĺtoíci niemateńôln'rh

otrllmane odletki

TôntieÍny i inne dociody z đbtalnośd inwPst'tyjnej

oyľíidenda o(rlyÍnaíu 0d iďno'tek stoĺanyszoĺłth

Spf z€daż aktyu'qlv Íĺĺumoľĺnh

NabyEh akryu'itÝ Íinanĺorqrh (.l

vdrvy r tytulu splat poiyclek pz€z jedíR'tti poryĘzaít

Írlatnokĺ 2ô ľz€Czoľe aktytYa tftľate

tťpł!^,łry z Mulu lbraiĺkladnikłľ nśczoĺph artpĺiw trwďych

ĺ'latnoíć za nĺonrhomoki Ůrĺrstycyjne

Platĺpŕ za rvaĺtoki niematerhlnc

Zapłxone koĺzty ĺoauoJu

Pnej6ie jeĺ!ĺnnek zatęźnyđ

v/ply!{'y z tytdu zbcĺa đzialalnoíci

Śĺodki pienięine rcRo P}dane) / wyBeneroÝían€ w aľiąztu r drialalnoĺcĘ
ĺĺľeĺtytyjĘ

Pnepłyury pbĺ{ężne z đrhlalmścl fĺnrnĺowe|

wptyly z wyemito'ÍáÍĺFh papbĺoĺĺ đużĺryth

lłgłyví t tytutu emisji ob(Ęacji zamĺcĺmych

P{ôtnoki l tytutu ko6utóľ €mĺsjiakji
Í'lätnokĺ z tytulu odĺupu akji na zecz:

. ałclnaĺiuszy Jeĺínostki dmĺn jącci

. dzirloľcĺivĺ nlekmtÍoluiąc1h (mfl iejszokioľycb}

Wkupobtigacia

lvplyuy z eínĺlji umanôtnyń koírundnyÓ äk(ji treíoĺeĺryjnyth
Spłata zoboľiązań z tylutu leasiĺgu íinan'oü/€go

odsetkb apłacorc

wp|yŤÍy z tytt'lu acĘnĺ6ia pożyclek/kÍedytotv

spłata połuek

Dytvidenĺly wypłacone na Ízec:
. akciomÍiľr.y jedn'stki doĺnĺrującej

- udzĺato,tórľ niekfi tíoluiąc},ch (mniejszoś( ioąrch)

Poaoĺłale

Íoori płmęĺc netto v/ŕoízlstłte w dzialalno&i íinaĺrĺorcj

zwĘk'zenie netto śíodkoĺ{ pŁŤĘżnych i ich ek}ýiwalentołY

śĺooti płenęm ĺ i(h elcÝiwälĆnty na pocąlek Íołu o&ototł€8o

Wpłyĺ rmían huĺsorľ walut na Hdo łodkórľ picnĘżnycłr w walutach obq,ch

sío(ĺd ploniężne t l€h el0vltvalenty n konle€ Íolu obrotorvBo n tít 728,0t í 3ó4 8ĺ2,57

9l 152,ó9

ó] 289'5E

17 ó45'89

25ó 894'50

ół4 96ó,12

ĺE5 973,ó3

ł5 $9,00 m2 tr7,99

. ĺ{Ó9t2'90
- 5671117,71

t0 178 0t ĺ'E3
- ĺl EĺóE59'ĺ7

13óó0om'm

(r0 700 000,

55 ĺ70'25

1ó02 t2ĺ'20

32 2ó7 92'E9

26ťl24ó5,57

7 ĺ59 887'9I ] ós zt''87

l 2'] (B,|'5ó

t 3ó4 8ĺ2'57

2796174,17

3 6ó1 08ó'94
tl
I
I
I

/

pĺ,do skonro|idovrônego ĺprawozdanlo íanan'ot.re8o s(ano.rlą 

'eao 

lntc8Íalną czqść



6 ĺ u p Kopĺ talovła T RllST
Skotlglídowone sprowozdonle sporządzone no dzień 3l grudnio 20t3 r.

Nota do przeplywów:
W bieżącym okresie Grupa TRUST nie placila podatku dochodowego od osób prawnych.
W pozycji pozostate wykazylwane są następujące tytuty;

rektasyfikacja nieruchomości inwestycyjnych . 6 593 543,58
wycena nieruchomości inwestycyjnych . 4 ĺ81 684,35
odsetki akty1^,owane 3 687 60Ż,6'|

DoDATKowE tNFoRr,{AcJE l oBJAŚNIENIA

Nota ĺ lnformacje ogólne
GÍUpa Kapitalą,ra TRUST sklada sĺę z jednostki dominującej TRUST s. A. i Jej spÓłek zaleinych (patíz Nota 2).
skonsolidov/ane spÍawozdanie íinanso've Grupy obejmuje rok zakończony 3l grudnia 2oĺ3 roku oraz zawiera dane
porównawczc za ĺok zakończony 3ĺ grudnia 20t2 roku .

Podsiaĺłĺowym pąedmioteín dzialalności Grupy Kapitatoý/ej jest: dziatalność deweloperska, to jest budowa i spnedaż tokati
mleszkalnych i użytkowych.

Podmiotem dominującym catej Grupy Kapitatowei TRUST j€6t TRUST s.A.

Siedzĺba Spólki dominującej mieści się w Poznaniu pay ul. 8lażeJa ó
Spólka domĺnuJące iest wpisana do rejestru pzedsiębiorcouĺ Kĺajoľąo Rejestru Ędor'rcgo prowadzonego pÍzez sąd
ReJoĺlovrry' vlll wydzial Gocpodarczy Kíaiou€go Rejeĺtru Sądowego, pod numeĺem KRs @0029390ó
Spótce dominującej nadano numer statystyczny REGON 0084943óĺ.
Czas tnľania Spólki dominującej oraz jednostek wchodzących w sktad Grupy Kapitatovre' jest nieoznaczony.

stanu na dzień

nazwisko Liczba akcii serii 
^

Llczba akcil serii B
ĺ 3 0@ 393

ĺ 73ó 090Tadeusz
Jaroslaw SluJa
Jan Smogur

RAzE^ł

1 75ĺ 075
1 12Ż 612

0
4 8óĺ 3ĺ2

0
343 805

5 ĺ40 288

34,87%
11,zŻ7x
3,44'!,
ĺ00'6

34,E7X
ll,2Ż7%
3,48
ĺoox

Nota 2 Sklad Grupy KapitaloweJ

W sklad Grupy wchodzi TRUST s.A .oraz następuiące Ęolki zateźne:

1

ĺ

,(
Dodä!korłę iníďmacje ĺ objaśílicniô do skonsolidowan€go rpíôlń'ozdanla ílnanJoĺlrc8o í(anoŕ{ią jc8o ĺntegralną czgść



G ĺ up Kopt t oloYlo TR llST
Skongllbwone Ęrcwoa&nle spłz@zooe m dzíeń 3l gĺ.ńnto zol3 r.

'Üm|cóĎírí
1!116 drúlJđŻl

u('lł w ł,cllaę Uđlu Ü lřł'xh
aułd'đ'ú\ dilt

'rl,3Í.Nlcíllhoĺs&lr. !0. a o.o

:. ltLl^5p. ło.o.

rru''!oółt 
^}<t.rmt. łrd*tic'o s.x.^

ŤAl'r'I J9óał. 
^lŕyF|a. 2uüitiśc ĺx.A.

lsrJĺ Í'ół. r'qjo.

'. 
Ló'rťíĺo ĺl'^.
rrul' !fár. 

^kĺrD.ô. a.ôF9.r.A.

lBrll soolr.,ůíyh.

'. 
(!a(rý(oĺ.ô (,ór. ĺ.ĺ.^.
rl(rĺ' 

''óaĄ. 
rk]''n.

t. 
^'rt€Rtk.^.

Forn$, ol. l|alara aa

lo'^ł.l' ú. a.&|a ó(

iołołt, ll. lłrłgrr ĺ{

loło$, Ul. !Lł.F aa

FołÜł' ú. lLrcp ac

'błilĺ. 
ú. ełÜcr! ĺc

'o'ô:ĺl. 
ot' uara'a é(

roÜtú. ú. t|{a|. rC

ŤśM}.ootłutl
ńlśix|urro!(l'.al'aa(Ja Pohrlóĺ
dnElo9(ltłkh

ą't.rtc(i. €mldi Cle'|*i. drřjrlw
léLllđ. ĐitJrc'o

.śatlł*|. bud'r*! trlďodrinrc'o w

.Wh mcđ!'Ą|Lm lĐ.ł

ŕ!.ltrĐś'. u ctaFl luaôr.is( lc

í.!ll'xrl arcłl o!cd. tlô(Ąrođ)
oô(l ll

rctl'I'l w.t'txh ĺ.}.ĺaĺłxrl
lú('ýo*a@!

.aallłxja (łd<a o'|t{a tÜü(ąŕe.
Góí. ll

r@\

r@:

$.rt\

9ó.l''(

96ĺ

9ó\

'ôr

'eĺ

lOl

r@r

9at

'óI

'ó'!t\
ló.l'\

oót

9óĄ

- Jan 9nogur

Na dz|elĺ 3ĺ.12.2013
następuJący:

- Watdeĺnar Slkora
- łńarian (ĺrynia
. J*ek Naplerata
. Jaíoslaw Bartczak
. Pawet Gnąbka

'ooÍań 
}t !ÍUúú. 

'oll 'obr 'oíJlĘtšloíll r ror'ołiaÍjĺ ('||6 ĺcótł. l!łtĄt9. 
'o.o. 

iodĺrfđa!í.mł 
'.ítoro*|ńatpr.ylšae'ĺa 

''óltl 
rř tłonĺ'lĺrt'a,tc3o 

'ołMrd5ia 
írĐffilo qń' 

'.loisnE 
lffi.'q,rt'a łłdąnÚoóoątň 

'taí!.bídđ
'9íffióffxri'r 

lh.nro.ł| ' rat 6i? oýđ.Ctt r.łíÚłrBkĺ r ĺlôr'lodltoLl ro!o.ttla(|l' ltoÚ|la l l)ńl alqlc'ĺaÍí rđ.}íf I
ułyí.tr 

'E 
đĘrl loły'r,yt'ttl loŕqí!řim poíni' r.'w}íłrrť Lĺ'{ĺ tb doĺa.ttaílb. t(ĺhĺd!ÉD. ll |o'łtý 9o.yrrei.

Éďń!.rĺ ôĐ totŮt 
'9ó|tl 

9oÔď'lüomĘth ńtaoD}í'(h rooro|6a{rł a ra!ú. ro'{t u'.ścdnlcni. kh Í łm'.lĺ4r.'l
9írÜ.ĺŕłtaah lo.Ądal6lrcí!Ętc 

' 
lclo rŕúÚ. raolđo lyża' iryđaolońa kÚpilr. r6ł.L Ętslĺ!Đ 

' 
rffiaalóxrt' 

'o 
wl'Ęq,

na íül . Q dJta íln ffi lc, ,arhoĺłl Ą alaĺĺo('Ę ' 'loĺłíb 
do (aoa(a *..lrotldolffi'o ĺf..ĺ'üórôtr íheto*rą

''ttłôý 
w ĺtlaóa|a 0ĺĘ' fnu'l wíat! 2ott nE É$Ťły

Nota 3 Sklad Zarządu oraz Rady Nadzorczej spólkl DomlnuJąceJ

Na dzł5t 3t.ĺ2.2ol3 rďu skonsotldoľanqo sprawozdania Íinansołĺąo skla<t Zansu Spótkl <tomhujące, by| następujący:

Pawel &4aJny Prezes Zanądtl- řđwel outaJny vĺ€l,ze6 Laazącu
- Ęnleszka Hďelvlńska Wkęrezes Zanądtl

Nota 4 Zatwlerdzenie sprawozdanla flnansowego

Nlnler$e skonsolidorĺane sprawozdanle ílĺransołłe nle zostato zatwierdzone pí7łz,walne zgroínadzenie
spravozdanĺa ílnansolle3o.

Nota 5 Podstawa sporządzenla skonsolldowanego sprawozdania finansowąo

Skonrclidoľane sprat'lĺozdanie íinansorrn zo6talo spoÍządzone zgoďrle z zasadą kosztÜ histoÍ}ezÍE8o, z wyjątklem ni€których
aktplótľ tíTralyth oraz ĺnstrumentóľ íinanrcwych , ktore Ę wyaenbľc wedlug waÍtoścl godżi'^'e,

Skoĺtsďldoľane spfatłozdanle íhansorc ,eÉt pnedstay'lone w złot},Eh (,,PLN.), a vrszystkĺe waítďcl, o |te nle wskazano
lnaczeJ, pođane ą w rysiącäch PLN .

Skonsotiĺlorĺane spravrozdanie íinansoun zostalo sponądzore przy zatożenlu kontmuowania dzĺatatnoścl gospodarczej pnez
9ólkiprupy TRUST w cla|ąpeJ sĘ p,zel.'iđziď prry:ztości.

Członek Zaządu

rďu s|ĺotsolidowanąo sprarłozdania íinansourcgo sktad Rady Nadzorczej spótkĺ <tomlnującej bvt

Pnev,odniczłgy Rady N adzorcze,
Wicepzeurcdnkząsy Raĺly ľadzorczeJ
Czloĺleł Rady NadzoľczeJ
Czlooek Rady Nadzorczej
cztonek Rady Nadzoĺczej

spo,ządzenla
ł-l*

lnĺamacJe I obraśnbírla do skon$ll&w.n€8o t9Íau,wdanla ílíraĺrol^ę8o 
'tano'vlą 

ra8o ht€8Íalą Grgić

1/



G ĺ upo Ka p i taloĺvą T RUST
Skonsoĺitlowone sprowozdonle sprządzone na dzieň 3t grudnio 20t3 ľ.

Zgodnic z osądem zarządem Grupy TRUST pÍzyjęte zalożenie kontynuacji dzialatnosci jest pŕawid(owe, jednak ze względu na
bardzo wysoki poziom Grupa TRUST ma (ĺu<Jnoścĺ z obsluga zobovriązań ŕinansowych.
Na dzień sporządzania niniejszego sprawozdania zapadl téÍmin vłymagatności tycń zobowiązań w następujących kwotach:
- zobowiązania z tytulu kredytów wvĺysokości 28 mtn zt
. zobowiązania z tytutu obĺi8acii wÍaz z odsetkami w w}ĺokości 38 mln zl.

Grupa TRUST podjęta następujące dzialania związane z restÍukturyzacją za<llużcnia, któíe są na koÍico$'ym etapie realizacji
to znaczy:

' wierzytelności z tytulu kredytovl w banku PKo BP zostaty zamĺenione na nieruchomości stanowiące zabezpieczenic tych
kredytóvl. Na powyższą okoliczność Społka TRUST S.Á. <lnia 23 czeĺurca 2014 roktl zawaÍta za bankiem PKo BP warunkowe
umov{y sprzedaży i uĺnowę pnedwstępna sprzedaży:

' BPs TFl 5.A. utwonyl Fundusz lnwestycyjny Zamknĺętych Aktywów Niepublicznych TRUST FlzAN. Fundusz píowadzĺ obecnie
prace nad pnepĺowadzeniem eĺnĺsji ceĺtyÍikatów ĺnwestycyjnych, które zo5taną zaoíerowane ĺniędry innymi obtigataĺiuszoĺn
TRUST s.^. w zamian za wniesienie do íunduszu obtigacjĺ. w datszei kolejności nôstą)i spzedaż gruntów, które obecnie
stanowią zabezpieczenie obtigacjĺ serii Á, B, c, do spđek będących wtasnością TRUST FlzÁN' społka TRUAST s.^. dniä 27
czervrca 2014 roku otruymata pismo od Zaządu Centrum Finansowego Banku BPS 5A iníormujące o prowadzonej
íestíuktuÍy.acj i zadtużenla.

Na dzień zatwierdzenia nĺniejsząo sprawozdania Íinansowego nie stwierdza się istnienia okoliczności wskazujących na
zagrożenie kontynuowania dzialalności pnez Gĺupę TRUST.

5.ĺ oświadczenie o zgodności

Ninieisze skonsolidowane sprawozdanie finansovĺe zostalo sporządzone zgodnie z 
^{iędzynarodowy'ni 

standardamĺ
Sprawozdavłczďci Finansowej zatwieĺdzonyĺni pnez.UE. MSSF obejmują standardy i inteípretacje zaakceptôwane pnez Radę
ÄĄiędzynaŕodowych Standardów Rachunkovości (.'RMSR") oíaz Komisję ds. lnteÍpretacji Międzynaŕodowej sprawozdawczości
Finänso'vej (''KlMsF"l.

Nĺektóre jednostki Grupy prowadzą swoje księgi rachunkoľe zgodnie z potityką (zasadamit rachunkowości określonymi pzez
ustawę z dnia 29 waďnia 1994 roku o rachunkowości (,,Ustawa'') i 'ŕydanymi na jej podstawie przepĺsamĺ (,.potskie
standaĺdy rachunkorłości''). skorsotidowane sprawozdanie íinansowe zawiera koĺekty nĺe zav/aÍte w księgach rachunkowych
jednostek Grupy wprowadzone w Celu doprowadzenia sprawozdań íinansowych tych jednostek do zgodności z M55F.

5.2 Waluta funkcjonalna i waluta sprawozdawcza

Niniejsze skonsolidowane spíawozdanie Íinansovre zostalo sponądzole w polskich zlotych (PtN). Polski ztoty iest wôlutą
íunkcjonatną i sprawozdawczą Gĺupy Kapitalwĺej. Dane w sprawozdaniach Íĺnansovrych zostaty wykazane w t}ŕsiącactr
zlotych' chyba że w konkíetnych sytuacjach zostaty podane z większą doktadnością.

Nota 6 Status zatwierdzenia standardów w UE

MSSF w kszlałcie zatwierdzonym pęel UE nie różnią się obecnie v/ znac,zący sposób od Íegulacji pĺzyjętych
przez Radę Międzynarodowych Slandardórł RachunkowoŚci (RMSR), z wyjąlkiem poniższych standárdów,
inlerpretacji oraz zmĺan do nich, ktoÍe na dzień zatwierdzenia niniejszego sprawozdania finansowego do
publikacji nie zostały jeszcze przyjęte do stosorva nia pĺzez UE... MSSF 9 lnstrumenly finansovle opublikowany w dniu 12 lislopada 2009 roku (z późnieiszymi zmianami),

o Zmiana do MsR ĺ9 Plany okroślonych świadczeń _ składki pracovtllikőw opublikowana
w dniu 2'l listopada 2013 ĺoku.

. MSSF 14 Regulatoĺy Deferral Accounĺs opublikowany w dniu 30 slycznia 2014 roku,
C Zmiany do rlżnych slandardów vĺynikające z corocznego przeglądu Międzynarodowych Standardivł

Sprawozdawczości Finansowej (Ánntĺal lłnprovements 201G2012) opublikowane w dniu 12 grudnia
2013 roku,

. zmiany do rlżnych standardóW wynikające z coÍocznego przeglądu Międzynaĺodovĺych Standardórv
SprawozdatvczoŚci Finansowej (Ánnłal lmprovenlents 2011-20í3) opublikowane w dniu 12 grudnia
2012 roku.

. lnteípÍetacja KIMSF 21 Daniny publiczne (Levies) opublikowana rv dniu 20 maja 2013 roku.

I

v
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Nota 7 Nowe standardy i interpretacje

Następujące nowe lub zmienione slandardy oraz interpretacje l'/ydane pÍzez Ra<tę MiędzynaÍodowych
Standardlw RachunkorvoŚci lub Komitet ds. lnteípÍetacji Międzynarodowej Sprawozdarvczości Finansowej
obowiązują od í stycznia 20ĺ3 roku:

o MSSF 13 Usťa/anl'e wartoŚci goclziwej

) zmiany do MsR 19 Świadczenia pncownicze
. zmĺany w MSR 1 Prozentacja pozycji Pozostalych calkowitych clocllodőw
C Zmiany w MSSF 7 Ujawnienia _ konlpellsowanie aktyvów i zoboĺ,łiązań Íinansowych
e lnlerprelacja KlMsF 20 Koszly usuwania nadkladu na etapie produkcjivł kopahiach odkrywkowych
. zmiany do rożnych standardow vĺynikające z coíocznego przeglądu Międzynarodowych Standardów

Sprarvozdawczo Ści Fi na n sovĺ ej (A ll n u al l m p rov e nl e n l s 2009. 20 1 1 )

o Zmiany w MSSF 1

lch zastosorvanie nie mialo wplyrvu na rvyniki dzialalności i sytuację íinansową Grupy, a skutkowalo je<tynie
zmianami stosowanych zasad rachunkowoŚci lub ewentualnie rozszerzeniem zakresu niezbędnych ujawnień czy
też zmianą użyvanej terminologii'
G|órvne kon se kwencje za stosolva n i a nowych re g u lacji ;

. MSSF 13 Ustalanie wadościgodziwej
Norvy slandard zostal opublikovłany w dniu 12 mĄa 20ĺ í roku i w zalożeniu ma utatwió stosowanie wyceny w
wartoŚci godzilvej popÍzez zmniejszenie złożonoŚci rozwiązań izwiększenie konsekwencji tv stosowaniu zasad
wyceny wartoŠci godziwej. W slandaĺdzie wyrażnie okíeślono cel takiej wyceny i sprecyzowano deíinicię wartoŚci
godziwej.

Zaslosowanie nov/ego standardu nie ma istolnego wplywu na sprawozdanie Íinansowe Grupy.
. zmiany do MSR 19 Śvłiadczgnia pncownicze

Zmiany vł MSR 19 zostaly opublikowane vł dniu 16 czervĺca 2011 roku i mają zaslosowanie do okresów rocznych
rozpoczynających się od 'l stycznia 2013 roku lub póŹniej' Zmiany eliminują możliwoŚĆ oplŹnienia w rozpoznaniu
zyskoľr i slrat znaną jako .metoda korytaÍzowa'. Ponadto poprawiają prezentację wynikających z planów
śvĺiadczeń pracowniczych zmian w bilansie oraz niezbędnych szacunków pĺezentowanych w innych dochodaďr
calkotvitych, jak rlwnież ĺozszeĺzĄązakres rvymaganych ujawnień z tym związanych'
Zastosowanie nowego standardu nie ma istotnego wpłľrlu na spratvozdanie Íinansovłe Grupy.

. zmiany w MSR 1 Prezentacja pozycji Pozostaých calkoĺuitych dochodów
Zmiany w MSR í zostały opublikowane w dniu 16 czenľca 2011 roku i mają zastosowanie do okresów Íoc,znych
rozpoczynających się od 1 lipca 2012 roku lub później. Zmiany dotyczą grupor.łania pozyĄl pozostalych
calkowitych dochodów mogących zoslać przeniesionych do rachunku zysków i strat. Zmiany potwierdzają
ponadlo możlitvoŚl prezentacji pozyĄi pozostalych calkowitych dochodÖvl i pozycji rachunku zyskólv i stÍat iako
jedno bądŹ dwa oddzielne sprawozdania.
Zastosowanie nowego standardu nie ma istotnego wpľywu na sprarvozdanie íinansowe Grupy.

. zmiany vł MSSF 7 Ujawnienia - kompensowanio aktyullw i zobowiązań Íinansowych
Zmiany ľl MSSF 7 zostały opublikowane vł dniu 16 grudnia 2011 ĺoku i mają zastosowanie do okresów rocznych
tozpoczynĄących się 'l stycŻnia 20ĺ3 ĺoku lub później. Nie zmieniając generalnych zasad odnoŚnie
kompensowania aktywów i zoborviązań íinansowych, Íozszerzono zakres ujawnień odnośnie kompensowanych
ze sobą kwot. Wprowadzono róvłnież wymlg szerszych (bardziej przejrzystych) ujawnień związanych z
zarządzaniem ryzykiem kredytowym z v/ykorzyslaniem zabezpieczeń (zaslawów) otĺzymanych lub przekazanych.
Zaslosorvanie nowego slandardu nie ma islotnego wpływu na sprawozdanie Íinansowe Grupy.

o lnterpretacja KĺMSF 20 Koszty llsuwania nad4ladu na etapie produkcji w kopahiach oclkrywkowycll
lnlerprelacja KlMsF 20 zoslala rvydana w dniu 19 pażdziernika 201 '| roku ima zastosowanie dla okresorv
rocznych ĺozpoczynających się po 1 stycznia 20í3 roku lub pÖżniej. lnterpretacja zawiera rvytyczne odnoŚnie
ujmowania kosztów usunięcia zevrnętrznych warstrv gíuntu w celu uzyskania dostępu do wydobywanych
surowców vł kopalniach odkrywkowych.

Zaslosowanie nowego slandardu nie ma rvplyrvu na sprawozdanie íinansotve Grupy.
. zmiany do różnych standardÖw wynikające z corocznego przeglądu Międzynarodowych Standardów

Sprar.łozdaľłczoŚci Finansoĺvej (Annual lmprovemenls 2009-20 1 1|

W dniu 17 maja 2012 roku zostały opublikor.łane kolejne zmiany do siedmiu standaÍdlw wynikające z projektu
pÍoponowanych zmian do Międzynarodorvych Standardów Sprawozdawczości Finansowej opublikowanego w
czeÍwcu 201 í roku. Mają one zaslosovranie pĺzeważnie d|a okresÓw ĺocznych rozpoczynającychlsię 1 stycznia
2013 roku lub pÓżniej (w zależności od standardu),
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Gĺupa stosuje zmienione standardy w zakresie dokonanych zÍnian od 1stycznia 2013 roku' chyba Że
przewidziano inny okres ich wejścia w życie.
Zaslosotvanie zmienionych standaÍdlw nie będzie mialo islotnego wpl}Ą.Ju na sprawozdanie íinansowe Grupy.

C Zmiany ľł MSSF 1

Zmiany ľł MSSF í zostaly opublikowane w dniu 'l3 marca 2012 ĺoku i mają zastosowanie do okresórv rocznych
rozpoczynających się 1 stycznia 2013 ĺoku lub plźniej. Celem zmian jest umożlir,łienie zwolnienia jednostek
slosujących MSSF po ĺaz pienľszy z pelnego retrospeklywnego zastosowania wszystkich MSSF w przypadku.
gdy jednostki takie korzystająz poŻyczek rządovĺych oprocentowanych poniżej slóp rynkotvych.
Zastosowanie nolvego slandardu nie ma lvpływu na sprar,łozdanie Íinansovĺe Grupy.

Ponadto, Grupa vr niniejszym sprawozdaniu Íinansotvym po raz pieĺvłszy zastosowala naslępujące slandardy lub
ich zmiany. kieĺując się datami rvejŚcia ľł życia ustalonymi przez Komisję Europejską, a ktire rÓżniły sie od tych
ustalonych przez Radę Międzynarodowych Slandardóľr Sprawozdarvczości Finansovĺej'

. zmiany w MSSF 1 Zlacząca hiperinĺlacja iusunięcie stalych clat

Zmiany tv MSSF 1 zoslały opublikowane tv dniu 20 grudnia 2010 ĺoku i mają zastosowanie do okresivĺ rocznych
ĺozpoczynających się 1 lipca 2011 roku lub później. Zmiany dotyczą odniesienia do stalej daty "1 stycznia 2004*
jako daty zastosotvania MSSF po raz pierwszy i zmieniają ją na .dzień zastosowania MSSF po raz pieĺwszy' w
celu rvyeliminolvania koniecznoŚci przeksztalcania transakcji' klóÍe miały miejsce przed dniem pĺzejścia jednostki
na slosolvanie MSSF. Ponadto' do slandardu zoslają dodane wskaziwki odnośnie ponownego zastosorvania
MSSF w okresach. które naslępują po okresach znaczącej hiperinÍlacji, uniemożliwiającej pďną zgodnoŚć z
MSSF.
Zmieniony MssF 1 nie ma wpływu na sprawozdanie íinansorve Grupy.

C Zmiana do MSR 12 Podĺtek odrüzony: odzyskiwalność aktywlw stanowiącyctl podstawę jego
ustalenia

Zmiana do MSR 12 zostala opublikorvana w dniu 20 grudnia 2010 ĺoku ima zastosowanie do okresovr rocznych
rozpoczynających się 1 stycŻnia 2012 roku lub plżniej. Zmiana doprecyzor.łuje m.in. sposlb lvyceny aktywóvł i

ÍezeN! z tytulu podalku odroczonego w przypadku nieruchomości inwestycyjnych wycenianych zgodnie z
modelem waÍtości godziwej określonym w MSR 40 Nieruchomości inwestycyjne. Wejście w życie zmienionego
standardu spowoduje też wycoÍanie interpretacji sKl - 21 Podatek dąhodowy _ odzyskiwatnoŚć
p ĺze sz acowanych aklyllvlw niepodleg ających amodyzacji.
Zmieniony MsR 12 nie ma wpľywu na sprawozdanie íinansovrĺe Grupy.

Nota 8 Wcześniejsze zastosowanie standardów ĺ ĺnterpretacji

Grupa nie skorzystala z możliwoki wcześniejszego zastosowania jakichkotwiek standardów, zmian do standardów i
interpretacji

Nota 9 Zmiany stosowanych zasad rachunkowości

Zmĺana v/yceny ĺ uimowania nieruchomości ĺnwestycyjnych

Uchwalą Zaaądu Nr 5/Xll/20ĺ2 z dnia 27 gĺudnia 2012 ĺoku, Zanąd TRUST Spotka Akcyjna podją decyzję o zmianie potityki
rachunkowoki w zakresie vÍyceny i ujmowania nieruchoĺnďci irlwestycyjnych. Nieíuchorności inwesiycyjne wycenia iię
wedlug wartoki godziwej. Wartość Ustala się konystając z ustug niezależnego rzeczoznawcy majątkowego. ws4Ątkie
zakupione nieruchomosci bez okreśtonąo przeznaczenia będą klasyÍikowane przez Grupę TRusT do nieĺuchomoścĺ
inwestycyjnych.

Nota í0 Korekta btędu

Nie dotyczy

Nota í ĺ lstotne wartości oparte na profesionalnym osądzie i szacunkach

1 1.ĺ Profesjonalny osąd

ĺŁł
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w przypadku' 8dy dana tÍansôkcja nie jest uręulowana w żadnym stôndardzĺe bądź inteÍprctacji, Zanąd, kicíUjąc aię
subiekt}Ą^/ílą oceną' okreśta i stoĺuje polityki ĺachunkowości, ktore zapewnią, iż sprawozdanie Íinansovłe będzie zawbrać
wtaścĺvre iwiarygodne inÍormacje oraz Ędzie:- prawidtwło, iasno i rzetelnie przeĺtawiać sytuację majątkową i Íinansolłą Gĺupy, wyniki jej dzialatnoś<i iprzeplt^á4ý
pienię"żne'

- odŻvł'erc iedlać trďć ekonoĺriczną transakcj i,
obiekt}Ąńe,
spolządzone z3odnĺe z za$adą ostrożnej vłyceny,
kompletne rłe twptkich istotnych aspektach.

Jitlbickĺ.rrlnRor"cnadokĺrnĺnĺnĺdłicń-1lgĺrrĺtrria20t.t ĺoIrrĺhltttrt'ĺczr.nrnłÍ(rs/cz!.lliĺisprnrr1'sąĺlorĺ'c.

1 1.2 Niepewność szacunków

Spoządzenie skoĺtsolĺdowanego sprar.ozdania íinallsovťego wy'ínaga od Zanądu Spótkĺ dokonania ĺacunków, jako że wiete
iníormacji zawartych w sprawozdaniu íinansoĺrym nic może zostać tv}.(enione w spoób precyzyjny. Zanąd weýikuje prryjęte
szacunki- v/ oparciu o zmiany czynnikoľ brôn5h pod uwa3ę pr.y ich ctokon1łvaniu, novv€ iníormacje lub dďwiadczenia z
pneŚzłoki. Dlatego tgź szacunki dokonane na 3t 3rudnia 2bl3 rołu mogą zostać w przysztości zmlenĺone' Glovĺne szacunki
zostaty opinne w następujących notach;

Nota ĺ2 Zastosowane zasady rachunkowości

12. 1 Tasady konsotidacj i

Skonsotidowane sprawozdanie íinanlowe obejmuje sprawozdanie finansowe TRUST s.Á' oraz sprawozdanĺa íĺnansoľe jej
jc{nostek zateżnych 9poÍząđzone zä Íok zakończony dnia 31 gľudnia 20ĺ3 roku' spÍawozdaniä Íinansowe jednostek zależnych
sponądzane'są za ten sam okres sprawozdawczy co sprawozdanie jednostki dorninującej, pny v/ykorŻystaniu spójnych zasad
rachunkovĺości, w oparcĺu o jednolite zasady rachunkowďci zastorcwane dta transakcji i zdazeńgospođaĺczych ó looounym
charakteŻe. W celu elimlnacji jakichkotwiek rozbieżnoki w stosowany€h zasadach rachunkoĺĺoki wprowadza się koÍekty.
Wszystkie znaczące satda i tíansakcje pomiędzy jednoĺtkami Grupy, w tym niezrealizowane zyski wynikające z transakcji w
ĺamach Gŕupy, zostaty w calości wyeliminołane. Niezrealizo^łane stÍaty są eliminowane cbyba, że oowoozą v/ystĐi€nia
utraty waítości.

ĺ2.2 lnwestycje w jednostki zależne

Jednostki zależne podtegają koĺrsolidacjĺ w okresie od dnia obięcia nad nimi kontroti pzez Grupę, a p,zettają być
konsolidowane od dnia ustania kontíoli. Sprawowanie kontÍoli przez Spotkę domlnuJącą ma miejsce wtedy, gdy posiada ona
bezpośĺednio lub pośrednio, popnez swoje jednostki zateżne, więcej niż potowę iiizdy gtosóŃ w danej spolće, chyba, źe
możllwe jest do udowodnienia, że taka w{aĺoĺić nie stanoľi o sprawowaniu kontroli. Spĺawowanie kontíoti ma mleJsce
również wtedy' gdy Spótka ma moźliwość wpl1łania na politykę íĺnansową i operacyjną dänej Jednostki.

.í1'

Gloĺme zalożenia pr.yjęte w celu ustatenia wartości odzpkiwatnej:
p]zeslanki wskazuiąte nä utratę wartoki, modele, stopy dyskont@Ýe,
stopa wzrostu.

wypracowującnh środki pieniężne oíaz
pojeđyÍrczyđ skladniko,, środkoł

Glówne zalożenia prryjęte w cetu ustalenla wartości oďryskiwatnej.

wzÍo6t ptac' oczekiwany pneciętny okres

|ĺodet l zatożenia przyjęte dta wyceny wartoki goďziwej.

z tytutu ĺozMąranĺa stosunku píacy oÍaz
restruktuíyuacji: stopy q/skontovłe i inne zalożenia. Zalożenia pľuyjęte
dla wyceny rezeÍw na roĺzczenia i sprôq/ sądoťe zostaty ujôlvnloĺre w
Nocie 32.

okĺes ekoĺromicznej użyteczĺości oraz metodę amortyuacji akt]^lłoŕ.
weýikuje sĘ co na'mniej na konlec każdego roku íĺnansołego.

roku. }VFeny dokonuje niezależny rzeczoznal'rca majątkowy, któŕego

ogíatłowe ĺníoímôcjc i obj.śnienie do ĺkoĺrsďĺdołancso 3píôv/ordania íinansoý/€Bo ĺtanolÝią jego inrąĺalą częić ltI
ĺ|a,ŕ
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12.3 lnwestycje w jednostkach stowarzyszonych

lnwestycje w jednostkaclr stowaayĺzony(h są ujmowane metodą praw wlasnos<i. są to jednostki, na które Spótka dominująca
bcz1łśrednio lub popzez społki zateżne wyvieĺa znaczący rvptyvr i któĺe nie są ani jej jednostkami zależny,mi, ani wspólnymi
pnc{sięwzięciami. Sprarłozdania finansowe jednctek stol/ar.ylzonych Ę podstawą wyceny posiadanych pnez Spótkę
dominuiącą ttdzialów metodą pravr wlasrrości. Rok obíotov// jedno6tck s(owaEyĺzońych i spotki doĺninującej jeĺt jednakowy .

Spótki stowarz6zone stosują zasôdy rachunkowoscĺ zawarte vr Us(awic. Pacłd obticzenienl udzialu w aktwach netto j(\ďnostek
stoťar4ĺzonych dokonuje się odpowiednich korekt w celu doproĺładzenia danych íinansowych tych jednostek do zgodności z
Ä(SSF stosowanymĺ pzez Gruę'
lnv/estycje w iednostkach stowarzyTzonych 5ą víyĺ(azywane vr bilansie wedlug ceny nabpia powiększonej o pożnlejsze zmiany
u<ĺzialu ýilki dominującej w aktyĄ^/ach netto tych jednostek, poĺnniejszonej o ewentualne odpisy z tytulu utíaty v.aÍtoki.
Rachunek zyĺkoľ i strat odzwierciedta udzial w wynĺkach drialatności jednostek stovarŹy1zonych. W pnypadku zmiany ujętej
bezpośrednio w kapitate rľlasnym iednostek stowarzrzorych, spolka doĺninująca ujmuje svoj udziat w każdcj zmianie i ujavłlia
go' jeśli jest to w,tas(ĺv/e, w sprawozdaniu ze zĺnian w kapitäte wlasnyÍn.

1?.4 Udzialy we wspólnych przedsięwzięciach

wspólne pnedsięwzięcie jest to Íelacia Umov/ĺla, na mocy której Grupa podejmuje dziatalnďć gospodarczą pod(egającą
wspolnej kontroli, a więc taką, w toku któÍej 9tŕate8icrne decyzje íĺnansowe, opeĺacyjne i potityczne wyĺnagają
jednog1ośnego popaÍcia wszy5tkich stron sprawujących vĺpótnie kontÍolę. Kiedy podmiot należący do Grupy podejĺnuJe
bezpośrednio dzialatność w ramach wspólnego pnedsięwzięcia, udziat 6rupy we wspótnie kontrotowanych aktywach i
zobowiązaniach poíloslonych wspótnie z pozostatymi wspótnikami pzedsięwzięcia ujmowany jest w sprawozdaniu
íinansowyĺĺ odpowiedniego podmiotu i ktasyÍikowany zgodnĺe ze swoim chaÍakterem. Dochod ze spízedaży lub wykoÍzystania
udzĺalu Grupy w produktach wytwor.onych prrez wspólnie kontrolowane aktywa oraz Udzial w kosztach wspotnegg
pnedsięuaięcia ujmuje się w chwili wystąpialĺa pravldopodobieństwa uzysłania pĺzez Gĺupę koĺzyki ekonoĺnicznych
związanych z odpoľĺednimi transakcjami. wspolne przedsięwzięcia związane z utwor.enieĺŤ oddzietnego podmĺotu, w
którym Udziaty maJą wszyscy $/spólnicy, okreśta się mianem jednostek podlegających wspolneJ kontroti. Gĺupa wykazujc
udziaty w takich Jednostkach w Íormĺe konsotiđacji proporcjonalnej z wyjątkiem sytuacji, kiedy inwestycja zostala
sklasyÍikowana jako pízeznaczona do zbycia; w takim p.zypadku Íozlicza się ją zgodnie z MSSF 5 ,,Akt}Ma trwale
przeznaczone do spŻedaży oÍaz dziatalność zaniechana''' Udziaty Grupy w aktPa€h, zobowiązaniach, pĺzychodach i
kosz(ach jednostek podlegających wspolnej kontíoli lączy się z analo8icznymi pozycjamĺ skonsolĺdowanego sprawozdania
íinanĺowego. lvaítość íirmy wynikającą z pnejęcĺa udziatów Grupy w jednostce podtqającej wspolneJ kontŕoti rozlicza się
zgodnie z zasadami rachunkowďci obowiązującymi w Grupie w odniesieniu do wartości íirĺny wynikająceJ z pnejęcia
jednostki zateżnej. Kiedy Gĺupa prowadzĺ transakcie z iednostkami podlegającyŤni wspótnej kontroli, niezrealizov/ane zyski i
stíaty wykazuje się propoĺcJonalnie do udzíatów Grupy we wspótnym pzedsięwzięciu.

ĺ 2.5 Polączenia jednostek gospodarczych

Potączenia iedno'tek i wyodrębnionych części dzĺalatności ŕozlicza się metodą nabycia. Korzt potączenia jednostek vłycenia
się w waĺtości godziwej (na dzień dokonania zaptaty) pnekalan}rch aktyvĺów, poniesiolych lub przejętych zobowiązań oÍaŻ
instrumento/, kapitalowych wyeínitowanych Przez Grupę w zamian za pnejęcie kontŕoli nad jednostką pnejmowaną,
powiększonej o koszty bezpośrednio związane z pďączeniem jednostek gospodarcrych. Dające się zidentyÍikować aktyaľa,
zobowiązania i zobowiązania warunkowe jednostki pzejmowanej spetniające warunki ujęcia zgodnĺe z MSSF 3 ,,Polączenĺô
jednGtek gospodarczych'' uJmuje się w vrartości godziwej na dzień pnejęcia, z wyiątkiem aktpłów trwalych {tub grup do
zbycia) sklaýikowanych jako pzeznaczone do sprzedaży zgodnie z 

^rSSF 
5 ,,Akt)4/ła tŕv/a(e przeznaczone do spnedaży oraz

dzialatność zaniechana'', ujmowanych i rłrycenianych w waĺtości 3odziwej pomnieJszonej o koszty spnedaży.

ĺ 2.ó Przeliczenie pozycji wyrażonych w walutach obcych

Transakcje wyrażone vł walutach innych niż polski zloty są przeliczane na z(ote polskie pny zastosowaniu kursu
obowiązującqo vr dniu zawarcia tíansakcji.
Na dzień bitansov4y aktywa i zobowiązania pieniężne wyĺażore w walutach ĺnnych niż potski ztoty są przelíczane na złote
polskie pny zasto'owaniu odpovriednio obowiązującego na konĺec okĺesu spĺawozdawczego śĺednlego kuísu ustatone8o dla
danej watuty przez Narodowy Eank Potski.

Aktywa i zoboľiązania niepĺenięźne ujmowane wedlug kosztu historycznego wyraźone3o w walucie obcej są wykazprane po
kuĺsie historycznym z dnia transakcji. Aktyvla i zoboľiązania niepienĺgżne ujmowane wedtug wartości godziwej wyażonej w
vłalucie obcej są pzeliczane po kuĺsie z dnia dokonania wyceny do wartďci godziwej.

Następujące kuísy zostaly przyjęte dla potrzeb wýceny bilansovrej:

ĺ

\/1

Dodälkort€ inŕo.macje ĺ objai^lcnlô do 3końsolidoťanego sprawozdania íinänlowcso ĺtanoýáą jeso inregratną część

,fuł
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Kurs obowiązujący na ostatni
cízicń okresu 3ĺ ' l2'201 } 31. ĺ2.20ĺ2

USD

EURO

]'0ĺ z0
4,1472

3'099ó

4,0882

Kuĺs średni, ticzony jako
średn ia arytmetyczna kursów
obowĺązujących na os(atni
dzień każdego mięsiąca w
danym okĺesie 3ĺ ' l2.20ĺ 3 31.12.2012

U5D

EURO

1Ż.7 Rzeczowe aktywa trwale

Tvp

Grunty

Budynki i budowle

lńäszyÍ|y i urządzenia techniclne

UrząC'zenia bĺuroi/e

Środki tĺansportu

Komputery

|NNE środki tÍwate

I, I 608

ą,2110

3'2}ĺ 2

4,1736

Rzeczowe aktyava trwale wyí(azywane ą wedtug ceny näbycia/kosztu vłytvroęenia pomniejszonych o umozenie oraz
wszelkie odpisy ak(uatizujące z tytutu Utraty wartości. Waĺtość po(zątkowa śĺodków tíwalych obejmuje ich cenę nabycia
powiększoną o wŚzystkie koszty b€r.pośrednĺo związane z zakupem i przystosowaníem sktadnika majątku do stanu zdatnego
do uż}wania. w skład kosztu v/chodzi róvlnĺeż koszt wymiany częki sktadowych maszyn i unądzeń w momencie poriesienia,
jeśti spelnione są kryteria ĺozpoznania. tQszty poniesione po dacie oddania środka trvłatego do używania, takie iak koszty
konseív/acji i napraw, obciążają rachunek zytków i slíôt w moínencie ich poniesienia.

Środki tnĺale w momencie ich nabycia zostają podzielone na częścĺ sklado/e będące pozycjami o istotnei vłartďci' do
któryCh można pnyporządkować odrębny okres ełĺonomicznej użýeczności.

|stotne częki zamienne i seÍwisowe ujmowane Jako neczovJe akt)Ma tíwate są amoítyzowane zgodnie z przewid}łłanym
okíesem użytkowanĺa, ate nie dluższym nĺż okÍes Ułtkowania środków trwatych, ktorc ĺenľisują.

W wartości bilansowej środka tnľalego ujmuje się koszty re3ularnyth, znaczących przqtądów' których pneprowadzenie jest
nĺezbędne w cetu zapobĺeżenia wystąpĺenia usterek oraz których wartość w poszczególnych okresach sprawozdawczych różni
się istotnie. wartďć paegtądu podląa amoÍtytacji w o'kĺesie do następnęo prząlądu tub do końca okíesu użytkowanĺa
danąo środka trwate8o w zateżności od tego, który moment wystąpi wcześnieJ' €wentualna pozostala wartość bilansowa
kosztow popnednieBo pzegtądu jest usuwana z wartości bitansowei śíodka trwatego.

Ämortpacja jest naliczana metodą tiniową przez szacowany okres użytkowania danego skladnika akt}nľów, wynoszący:

Okres

Nĺe dotyczy

40 -lat

5-t4 lat

5.ĺ4 tat

5 -7 lat

ĺ'5 . 3'5 lat

0'5 lät

Jeżeti przy sporządzaniu sprawozdanĺa finansowego zaistnialy okoliczności, które wskazują na to' że wartość bilansowa
rzeczovtych aktyrľovl tÍwalych może nie być możtiwa do odzyskania, dokonyłany jest pzętąd tych aktywów pod kątem
ewentualnei utÍaty v/artoścl. Jeżeti istnieją pr.eslanki wskazujące na to, że mogta nastąpić utíata waĺtości, a waĺtość
bilansowa pzekracza szacowaną 

'/aŕtość odzyskivłalną, worłczas wartość tych aktyvtów bądż ośĺodków wypracowujących
środki pimiężne, do których te aktywa nateżą jest obnĺżana do poziomu waĺtości odzpkiwatnej. waĺtość odzy:kiwatna
odpowiada wyłszej z następuiących dwóch wartości: vĺaĺ(ości godziwej pomniejszonej o koszty spnectaży lub wartości
użytkowej. Przy ustalaniu vłartości ułtkowej, szacowane przyszle pzepĘnły pĺeniężne są d}skontov/ane do wartďci
bieżącei przy zastosovJaniu stopy d}Ekontowej brutto odzwiercíedlającej aktualne oceny rynkove wartości pieniądza vł
czasie oraz ryzyka związane3o z danym sktadnikiem aktyvĺów. W pnypadku skladnika aktywów' który nie ganeruje wptyŤ/fu
pieniężnych w sposob znacząco samodzielny, waŕtośc odzyskiwalna jest ustalana dta ďíodka wypracowujące8o śíodki
pieniężne' do które3o ten skladnik nateży. Odpĺsy aktuatizujące z tytutu utíaty waÍtości są ujmołane w ĺachunku zyskow i

stíat w pozycji pozostate koszty opeĺacyjne. /,
Dana pozycja rzeczovqych aktyłów tÍvratych może zostać usunięta z bilansu po dokonaniu jej zbycia lub w przypadku, gdy nie I

są spodziewane żadne ekonomiczne korzyści wynikające z dalszego użýkowania takiego sktadnĺkä aktyvĺów. }Vszetkie zpki
lub straty vĺynikające z usunĺęcia danego skladnika aktylľoľ z bilansu (obticzone jako różnica pomiędzy ev/entualnymi /

wplywami ze spnedaży netto a waĺtością bitansową danej pozycji| są ujmołane w rachunku zyskÓw i stŕat w okíesĺe, w/
któryĺn dokonano takiego usunięcia.

/rr4
atko*ę inío.ma()e I obraśnĺcńiô do skonro{idoŕíôncao rprayr'ozdania íinan3('^ę3o stänÔ.łią jego inte3íalńą
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lnvłq51y6ję rozpo<zęte dotyczą środkórv tlvłalych będących VJ toku budowy lub n)ol)toźU i są wykazyvrane wedlug cen nabycia
lub kosz(U vytworzenia. srodki trY/ale w budowie nie podlegają aÍnortyzacjĺ do czas! zakończenia budov4y i przekazania
środka t^vatego do użyvĺania.
'lVartďć końcovrą, okŕes użytkowania oraz metodę amortyzacji skladników aktprów vłeryíikuje się, ĺ w ĺazie konieczności -

koĺy3uje' na konic{ każdqo íoku obíotov/ego.

1 2.8 Koszty finansowania zewnętrzne3o

Koszty finansowania zevjnętrznqo bezpośrednio związane z nabycĺem lub wytwoaeniern sktadników majątku wymagających
znaczne3o okŕcsu w celu dopío''/adzenia ich do użytkowania 

'ą 
kapitôlizovłane jako część kosztu nabycia tub wytuorzenia do

mo'nentu' w którym akt)łła te 5ą gotovje do użytkoý/ania lub sprzedaży . Na koszty íinansowania zev/nętrzne8o skladają się
odsetki oraz zpki tub straty z tytułu różnic kursowych do vĺpokości gdpovłiadającej koĺekcie kosztu odsetck.

Pozos(ale koszty íinansowania zewnętrznego ujmowane Śą jako kosz(y w ínoínencie ich poniesienia

í 2.9 Nieruchomości inwestycyjne

Nieruchomďci inwestycyjne są ujmowane wedtug ceny nabycĺa lub kosztu wytwoĺzenia z uwzględnieniem kosztoĄ,J tŕansakcji.
Po po<zątkowyn ujęciu waĺtość nieruchoĺności invrestycyjnych są opne vłyceniane wedtug waŕtości godziwej.

Nĺeĺuchomoki inwestycyjne są usuv/ane z bilansu w pnypadku ich zbycia lub vr pzypadku stalego wycofônia danej
nieruchomości inwestycyjnej z użytkowania, gdy nie Śą spodziewane żadne pzyszle konyści z jej gnedaźy. Wszelkie zyski
lub stĺaty wynikające z u5unię(ia nieruchomości inwestycyjnej z bilônsu są ujmowane w ĺachunku zysków i strat w tym
okresĺe, w którym dokonano takiego usunięcia'

Przeniesienĺa aktyłlow do nicĺuchomości inwestycyjnych dokonuje się tytko wóvrczas, gdy następuje zmĺana sposobu ich
użytkovania potwieÍdzona pnez zakończenie użytkowanĺa skladnĺka aktyľów pnez wtaściciela, zawarcie umowy leasingu
operacyjnego lub inna zmiana pzeznaczenĺa.

W paypadku pneniesienia nieruchomości inwestycyjnej do aktywów wykorrystyłľanych przez wtaścicie(a lub do zapasów'
domniemany koszt takiego składnika aktynłoľ' który zostanie przyjęty dta cetóvł jego ujęcia w innej kategoriĺ jest równy
wartości godziwej nieruchomości Ustalonej na dzieri zmiany jej sposobu użytkov/ania. Jeżcti skladnik aktyvloł
wykorŹystyŤ/any przez wlaściciela - Grupę staje slę nieruchomością invlestycyJną, Grupa stosuje zasađy opisane w części
Rzeczowy maJątek trwoly aż do dnia zmiany sposobu użytkowänia tej nieruchomości. W przypadku pzeniesienia aktywów z
zapasów do nieruchomości inwestycyjnych, różnicę między wartością godzivlą nieruchomoki Ustatoną na ten dzieíl
przeniesienia a jej popnednią wartością bilansową ujmuje się w zpku ]ub stracie. Gdy Grupa kończy budowę lub
wytwo,zenie nieruchomości inwestycyjnej' różnicę między ustaloną na ten dzĺeń vłartokią godziwą tej nieÍuchomości a jej
popr.ednią wartokią bitansową ujmuJe się w zysku lub stĺacie.

ĺ2.10 Leasing i prawo wieczystego ułtkowania gruntu

Uĺnov4y leasingu Íinansovĺego, które pŻenoszą na Grupę zasadniczo cate ryzyko i wszystkie pożytki wynikające z posĺadania
przedmiotu leasingu, ą uJmowane w bilansie na dzień rozpoczęcia leasingu według niższej z następujących dwóch waĺtości:
wartďcĺ godziwej śíodka tÍvýatego stanoľiącego przedmiot leasíngu lub waĺtďcĺ bieżącej minimalnych oplat teasingowych'
Optaty leaĺingowe są rozdzielane p6międry koszly Íinansowe i zmniej$zenie satda zobwriązania z tytulu leasingu vr sposób
umożliwĺający Uz}Ekanie statei stopy odsetek od pozostatego do splaty zobowiązania. Koszty íinansovre ą ujmowane
bezpośrednio w cięźar rachunku zysków i strat.
síodki trwale użytko*ĺane na mocy umów leasĺngu Íinansowego są ämoÍt}zov/ane przez krótsry z dvłoch okreńľ] szacowany
okÍes Użytkov/ania środka tnłalego lub okres leasingu.
Umowy leôsingov/e, zgodnie, z którymĺ leasingodawca zachowuje zasadniczo cate ązŕo i wszystkie pożytki wynikające z
posiadania pzedmiotu leasingu, zaliczane 

'ą 
do umóW teasingu op€íacyjnego' Opłaty teasingowe z tytulu leasingu

opeíacyjnego ujmołane ą jako koszty w rachunku zysków i stíat metodą tiniową przez okres trwania leasĺngu.

Jeżeti uĺnową leasingu objęty jest zarówno grunt, iak i budynki, jednostkô odrębnie klasyíikuje każđy z tych elementów jako
leasing íinanŚowy lub operacyjny. Ustatając, czy grunt nateży zaklasyÍikować do leasingu opeĺacyjnąo lub íinansowego'
uwzglę<lnia Íôkt, iż 8ŕunt ma zvlył(le nĺeograniczoĺty ekonomiczny okres użytkov/ania.

Prawo rvĺecrystego użytkwania gruntu otnymane pnez społkĺ Grupy nĺeodptatnie na podstawie dec}Ęji administracyjnej
jest v4ylączone z aktyvrów. W przypadku nabycia takich pÍav/ rra rynku wtórnym ujmovrane są jako wartości niematerialne ĺ
aínoÍtrŻov/alle vr pzewidywanym okresie ich użytkowania.

12.í1 Wartość firmy

}Vartďć Íirmy z tytułu przcjęcia iednostki gospodaĺczej jest początkovło ujmowana według ceny nabycia stanowiącej
nadwyźkę kosztów polączenia iednostek gospodarczych nad udzĺalem Jednostki pnejĺnującej w wartosci godziwej netto
możtiwych do zidentýikowania aktyľów, zobowiązań i zoborĺiązań vrarunkolłych. Po po<zątkowym ujęciu, vrartość íirmy
jest wykazywana wedlug ceny nabycia pomniejszonej o $/szelkie skumulowane odpisy aktualizujące z tytutu UtÍaty wartoki.
Tes! na utíatę waítoki pzeproładza się raz na rok tub częściej, jeśli występują pzeslanki wskazujące na Utíatę waítości.
Wartość Íĺrmy nie podtega amort}uacii.
Na dzień pnejęcia nabyta waítość íiímy jest alokowana do każdego z ośrodkoľ wypĺacowujących środki píeniężne, któĺe
mogą skorzystać z synergii połączenia. Utrata vłartości ustalana jest popnez oszacowanie odzyĺkiwalnej wartości ośrodka
vĺypracowującego śro<tki pielriężne, którego dotyczy <lana wartość firmy. w pnypadku, gdy odzyskiwalna wartość ośrodka
wypracpwującego środkĺ pienięźne jest niższa niż wartość bilansovra, Ujęty zostaje odpis z tytutu utÍaty wartoki. strata z

iníoímacje i objaśnienĺa do 
'konsolidońränego 

s9Íawozdania ílnanr'ońre8o 5(anoŕíią jeso integratną część
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tytutu utíaty wartojci nie podtega odwroceniu w następnyrT okÍcsic. W pĺzypadku, gdy vłartość íĺÍmy stanowi część ośrodka
wypracovrujące3o środkĺ pieniężne i dokonana zostanie sprzedaź części dzialalnoścĺ v/ íam.lch tego ośÍodka, przy ustataniu
zy:ków lub s(íat ze sprzedaży takĺej &iatatnoíci wartość Íirmy nriązana ze spncdaną dziatatnoścĺą zottaje wĺąciona do jej
vrartoścĺ bitansowej' W takich okolicznościach spízedana v,lartosc íirmy jest ustalana nä podstawic vaględircj *aĺtoici
spĺzedanej dzialalności i wartości zôchowanej części ośĺodka wypĺacowującęo środki pienięźne.

ĺ 2. ĺ 2 Wartości niematerialne

Wartości nieĺnaterialne nabyte w oddlielnej transakcjĺ po(zątkov/o wyceĺria sĺq vr cenic nabycia lub koszcie wytworzeília.
Cena nabycia wartďci niemateĺialnych nabytych w transak€ji potączenia jcdnostek gospodaŕczych jest roľna iih vłartości
godzivĄ tra dzień polączenia. Po ujęciu początkowym, wartości niematerialne są v4łaąnľane w cenie nabycia lub koszcie
lłryt$oÍzenia poĺnniejszonym o uÍnonenie ĺ/lub odpisy aktuatizujące z tytutu utraty wartoścĺ. Nakłady poniesĺone na v/aítoki
niematerĺalne wytworrone we wlasnym zakíesie, z wyjątkiem aktľ/ov/anych naktadóvĺ poniesionycľl na prace rozwojovre,
nie są akt}^'\owane i są ujmowane w ko'ztach okÍesu, v/ któryín los(aty poniesione.

Grupa ustala, czy okres użytkowania v/aÍtoki niemateÍialnych jest ogÍanĺczq|y czy nieokĺeśtorry. tvaítości niematerialne o
o3raniczmym okresie udtkowania są amortrŹowane przez okíes użytkowania oraz poddav/ane testom na utÍatę waítości
każdorazowo, gdy istnieją przesłanki wskazujące na Utíatę ĺch wartości. okres i metoda amoítyŻacji' waítości
niematerialnych o o3raniczonyÍn okresG Użytkov/ania są weryíikovane pÍzyílajmniej na koniec każdego íoku obíotov/ego.
Zĺniany w oczekiwanym ďresie użytkowania lub oczekiwanym sposobie konstlmowania korzyki ekonomičznych pochodzącých
z danego ýtadnika aktyvłów są ujmowane poprzez zmianę odpoľiednio okresu ltlb metody amoítylacji, i traktowane jak
zmiany waĺtości szacunkowych. odpis amoítyzacyjny sktadnikóvl wartości niemateriatnych o ogĺaniczonym okresie
użytkoťania ujmuje się w rachunku zpkow ĺ stíat v/ ciężar Ę kategorii, która odpowiada íunkcji danego skladníxa vrartości
nĺemateÍialnych'

lvaítości niemateÍialne o nieokreśtonym okresie użytkovrania oíaz (e, które nĺe są udtkowane są corocznie poddawane
weýikacji pod kąteín evrentualnej utíaty wartości, w odniesieniu do poszcząótnych aktyľóvr lub na poziomie ďrodka
wypracowującego środki pĺeniężne. W prrypadku pozostatych wartďci niematerialnych oceĺrĺa się co roku, czy wystąpity
przestônki, k(óĺe mogą świadczyć o utíacie ich wartoki.

Zyrkĺ tub straty wynĺkające z U$lnięcia wartďci niemateíialnych z bilansu są wyceniane wedtug różnicy poÍniędzy wplyv/ami
ze sprzedaży netto a waítością bilansową danego sktadnika aktyľlw i są ujmowane w rachunku ą6ków i strat w momencie
jąo wyksięgowania.

12. 1 3 o dzyskiwa l na wa rtość aktywów dt u gotermi nowych

Na każđy dzień bilansov4y Grupa dokonuje oceny aktyľów pod kątem istnienia przeslanek wskazujących nä utratę lch
waĺtości. w przypadku ĺstnienia takiej przeslanki, GíUpa dokonuje íoĺmalne3o oszacowania wartoścl'odzpkiwatnej' W
przypadku' gdy wartość bĺlansowa danego skladnika aktyĺłovł lub ośrodka vrypracowujące3o śíodki pieniężne prżewyższa jego
wartość odzyskiwaną uznaje się utratę jeBo wartości i đokonuje odpisu aktualĺzującąđ jąo waítość do poziomú wariośti
odzyskiwôtnej. Wartość odryskiwatna iest iedną z dwóch wartości rł zateżności od tego, która z nich jest wyźsra: waĺtoścĺą
godziwą pom'niejszoną o koszty zbycia lub waÍtością użytkovłą dane3o skladnika aktnń'ow lub ośrodka wypracowującego
środki píeniężne.

1 2. ĺ 4 lnstrumenty íinansowe

lnstrumenty íinansowe
lns(rumentem íinansowym jett każda umowa, która powoduje povrstanie aktyrła íinanovłe8o u iednej stíony ĺ zobowiązania
Íinansowego lub lnstrumentu kapitalowego u dnlgiej stĺony.

Grupa klaýikuie instrumenty íinansowe hierarchicznie, z3odnie z tnema gtównyní pozĺomami vayceny urcdtug wartości
godziwej' odzwierciedlającyĺni podstawę plzyjętą do wyceny każdąo z instíuńentov/.

Hierarchia wartoś(i godziwej ksztal(uie się następująco:

Poziorn l 'ceny noto'vań rynkowych z akt}Ąvnych rynków dla identycznych aktyrľoĺr i zoboviązań (np. notowane akcjc ĺ
obligacjel;
Poziom 2 _ ceny z akty1'vnych rynków, le<z inne niż ceny notoĄŕ/ań rynkowych - ustalane bezpośrednio (popnez porównanie z
íaktycznymi tränsakcjami) lub pośrednio (popnez techniki výyceny bazuJące na íaktycznych tĺansakcjach1 . np. vliększość
instrumcntóvł pochodnych;
Poziom 3 - ceny nie pochodzące z akty1ťnych rynkow.

Porycja instrumentu íinansowego w hierarchii vrartości godzivlej jest uzateżnĺona od najniższej podstawy výyceny
wplnľającej na Ustalenie jego v/aŕtości godzĺwej.

Aktyr.'a Íínansowe Spolka ktasyíikuJe do następujących katęorii:. akt},wa ŕinanlov/e wyceniane w wartości godziwej przez wynik Íínansovýy,o pożyczki i należności,
o akty}ra Íinansowe Utrzymyavane do terminu v/yínagalności,o aktyY'/a Íinansowe doslępne do spnedaży.
Zobowiązania íinansowe dzĺelone są na:
. zobowĺązania Íinansovre wyceniane w wartości godzĺwej przez r{/nik Íinansowy,. z*owiązania íinansowe wyceniane w zamortyzowanym koszcie.

Á
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Podstavrę dokonania klasyíikacji stanovłi cel nabycia aktywów Íinansorvych oraz ich chaÍakteÍ. Spółka okreśta klasyíikacje
swoich aktyv/ovr íinansovrych przy ich początkowym ujęciu, a następnie poddaje ją weryíikacji na każdy dzień
spräwozdawczy'

Aktywa íinansowe
Ákt}nľła íĺrl6n5991ę v/ycenĺa się na moĺnent ĺch ujęcia w księgach w wartości godziwej. Po<zątkowa wYcena powiększana jest o
koszty tíansakcji z wyjątkiem aktFvów Íinansowych zaliczonych do kategorii rvycenianych w wartości godziwej prlez wynik
Íinansowy. Koszty transakcyjne ewentuatnego zbycia tktadnĺka aktyvovr nie są uwzględniane przy późniejszej wycenie
akt}Ąŕóv/ Íinansorvych. Skla<lnik aktywów íinansowych jest wykazyłvany w bilansie, 3dy Gŕupa staje się stíoną umowy
(kontÍaktu), z której to ak(}^'vo íinansowe v4lnika.

Na każdy dzień bitansoľry Spótka ocenĺa, czy istnieią przeslanki wskazujące na UtÍatę wartości sktadnika aktpvów
Íinansowych (tub grupy akt1ľvów ĺinan'o\łych). W przypadku instrumentów zaliczonych do dostępnych ĺto spnedaży' przy
Ustalaniu, czy nas(ą'ĺla utíata wartďci, bierze się pod uwa3ę między innymi znaczący tub przedlużający się spadek waítości
godziwej papĺeru wa Ítośc iowego pon ĺżej kosz tu.

Aktywa finanĺowe wyccnlano w wôrtoścl godzlweJ przez wynlk ílnansowy

Kategoíia ta obejmuje dwie grupy aktywów: akt)Ma Íinônsowe przeznaczone do obrotu oraz aktywa íinansowe v/rznaczone w
moínencie ich począ(kov/e3o jako rĄryceniane w wartďci godziwej prŻez wynik íinansowy. Sktadnik aktyĺów íinansowych
zaticza się do ka(e8oŕii przernaczonych do obrotu jeżeti nabyty zostal w celu 9przedaży w krótkim teíminie, jeżeti stanowi
część portŕela, który geneĺuJe krótkoteííninowe zyski lub też jest instíUmentem po(hodnyÍn o dodatniej wartości godziwej.
W Spótce do tej kategoÍii nateżą pEede wszystkim instíumenty pochodne (spótka nie stosuJe íachunkowości zab€zpieczeń)
oraz inltĺumenty dtużne lub kapitatowe, któŕe zostaly naby(e v/ celu ich odsprzedaży w krótkim teÍminie.
Wbudowane ingtĺumenty pochodne 5ą oddzielane od umóvr i tÍaktowane jak instrumenty pochodne, jeżeti wszystkie z
następujących v/arunkol/ są spetnione:
. charakter ekonomiczny i ĺyryko wbudowane3o instíumentu nie są ściśte związane z ekonomicznym charakterem i

ryzykĺem umowy, w którą dany instrument jes( wbudowany,
. samodzĺelny lnstrument z identycznymĺ warunkami realizacji jak instrument vĺôudowany spetnialby deÍinicję

instrumentu pochodnego,
. instíument hybrydowy (zlożony) nie iest vłykazľ/any w wartości godziwej, a zmiany jego wartďci godziwej nĺe są

odnoszone w zysk/stratę netto ( ti. instrument pochodny, który Jest wbudowany w sktadnik aktpłów finansowych lub
zobowiązanie Íinansowe wyceniane wedtu3 wôrtości godzi$€j p.zez wynik fĺnanĺowy, nie jest wydzielony).

wbudowane instruínenty pochodne są wykazywane vr analogiczny sposób jak samodzielne instíumenty po(hodne'

Akt}^'ra zaliczone do aktyvlów íinansowych výycenianych \., waŕtości godziweJ przez wynik íinansowy wyceniane są na każđy
dzień spĺawozdawcry w wartości godziweJ a wszetkie zyski lub straty odnogone są w prrychody tÜb kotzty íinansowe.
wyceny ĺnstĺumentów pochodnych w wartości 3odziwej dokonuie się na dzień bitanĺoľy oraz na każdy koniec okreĺl
sprawozdawczego w oparciu o víyceny przeprowadzone pnez banki realizujące transakcje. Pozostate akt)łva íinansowe
wyceniäne \ł waítości godziwei przez \łynik íinansowy wycenia się stosują€ notowania 8ieldowe, a w pzypadku lch bĺaku
odpowiednie techniki \łyceny' ktlre obejmują: wykoruystanie cen nĺedawno zawartych transakcii lub cen oíertowych,
porównanie do podobnych instrumentów, modele v'yceny opcri' wartość $odzlvłą instrumentów dłużnych stanowią przyszle
pneplyuŕy pienigżne zdyskontowane bieżącą rynkovrą stopą pÍocentową wtakiwą dla podobnych instrumentoľ.

Pożyczkl l należnoścl

Pożyczki i nateżności to nietaliczane @ instĺumentów pochodnych akt}^ĺýa íĺnansowe o ustalonych lub możliwych clo ustalenia
ptatnďciach, nienotowane na aktywnym rynku. W zależnoki od ich terminu wymagalności zalicza się je do aktyĺlów
trwa(ych (akt}^ła wyÍnagatne powyżej w terminie op'vłtze) ĺ Íoku od dnia sprawozdawczego) lub obrotowych (aktylYa
wymagalne w terminie do ĺ roku od dnia sprawozdawczego). Pożrzki i należności są wyceniane na dzień bitansowy wedlug
zamoÍtrzowane3o kosztu. 0o grupy tej spólka zaticła gtównie należnoś{i handlov/e oĺaz depozyty bankowe i inne śŕodki
pieniężne jak również pożyczki i nabyte, nienotowane instrumenty dtużne, niezliczone do pozostatych kategorii aktyrvów
íinansowych.

Aktywa íinansowe utrzymywône do termlnu wymagalnoścl

Akt)Ą^/a íĺnansowe utrzym}Mane do uptgľu termĺnu wymagatnoki są to inwestycje o określonych lub moż(iwych do określenia
platnokiach oraz ustalonyÍn terminie zapadalności, co do który(h spółka posiada zamiaí i możtiwość Utr.ymyt/ania do
uplyĺu zapadatności' spólka zalicza do tej kategorii v4ylącznie notowane in9trumenty dtużne o ĺte nĺe zostaty uprzednio
zakvraliÍikwrane do kategorii aktywów íinansowych v4ycenianych w waĺtości godziwej przez \łynik íinansovły lub do aktyvow
íĺnansowych dostępnych do sprzedaży. Ákt}Ąła íinansowe utrzym)łvane do teĺminu wymagatności wyceniane są na każdy
dzień spĺarłĺozdawczyw zamortyzowanym koszcie z zastosowaniem efekt}łvnej stopy pro(entoflei'

AktWä fĺnansowo do3tęPne do sprzedaży

Akt}ívra íinansoľve dostępne do spzedaży są to instÍUmenty finansowe, inne niż instrumenty pochodne, wEnaczone jako

''dostępne do spnedaży'' albo niezaliczone do żadnej z pozostalych kate3orii' Do aktywów dostępnych do spaedaży Spotka
zalicza $ównie instrumenty dlrľżne nabyte w celu lokovranĺa nadvýek íinansowych o ile instíumenty te nie zostaly
zakwaliÍikowane do akt1łów Íinansowych v{ĺcenianych w wartoki godziwej przez wynik íinansowy z uwagi na zamiar
kĺótkĺego ich Ut.zym}^ŕrania w Spótce. Ponadto spótka kvJatiíikuje do tej kätegorii inwestycJe kepitalov/e nie objęte,T**. konsotidacji.
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Aktywa íinansorve dostępne do spzcdaży zalicza się do akty'rvórv tĺY/.llych, o ile nic istrrieje zamiar zbycia inwestycjĺ w ciągu
1 roku od <lnia bilansowego tub do aktyvJów obrotov/ych w pzecivrnym wypadku. Ákt)Ma íinansovre dostępne do sprzedaży
vĺyceniane są na każdy dzĺeń sprawozdawczy w wartości godzilYej a zyski i stíaty (za wyjątkiem strat z tytulu utÍaty waí(ości|
ujmowane są w kapitate vłlasnym.

Zobowĺązania íinansowe

Zobowiązanĺa íĺnansowe v4ycmia się na moment ich ujęcia rv księgach w wartości godziv/ej. w początkowej vĺycenie
uvaględnianc są koszty tÍansakcji z wyjątkiem zobowiązań íinansowych zaliczonych do kategorii wycenianych w waĺtości
3odziwej przez vJFik finansoqy. Koszty tÍansakcyjne vĺyzbycia się skladnika zobowiązari íinansowych nie są uwzględniane
przy późniejszej wycenie tych zobowiązań. Sktadnĺk zobon/.iązań íinansoľ.ych jcst wykaąnľany vr bilansie, gdy spótka staje
się stroną umovły ĺkontraktu), z której to zobowiązanie Íinansowc vrynika.

Zobowlązanla íĺnansowe wycenlane w wartoścl godzlwel przez wynik finansowy

Kategorĺa ta obejmuje dvlie grupy zobowiązań: zobowiązania íinansowe przezlraczone do obĺo(u oíaz zobowiązania
Íinansovre wyznaczone w momencie ich początkow€go Ujęcia iako wyceniane w waŕtości godlhvej pnez vłynik ŕinansowy.
Zobotviązania fĺnansowe przeznôczolre do obíotu Ę to zobo\łiązania, k(óre: zostaly zaciągnięte gtorvnie w cetu spzedaży lub
odkupienia w bliskim teľminie lub są częścią portíela okíeślonych instruĺnentoł finansowych, którymi zarządza się tącznie' i

dta których ínożna potwierďzić gmerowanie krótkoteÍminovr'ych zy:kóvr lub też stanowią instrumenty pochodne.
W Spótce do zoboľĺązań íinansowych wycenianych rv wartości godziwej przez wynik finansowy nateżą pŽede $ł6tkim
instÍumenty pochodne (SŃłka nie stosuje rachunkowoki zabezpieczeń; o ujemnej vłartości $odzivĄ. Zobotviązania
zaliczone do zobovJiązań Íinansovłych vĺycenianych w wartości godziwej vłyceniane są na każdy dzień sprawozdawczy w
wartości godziwej a wszelkie zyski lub straty odnoszone są v/ przychody tub koszty Íinansoyre. wyceny instrumentów
pochodnych w wartoki godziwej dokonuje się na dzien bilansowy oÍaz na każdy koniec okresu sprawozdawczego w oparciu o
výyceny przepŕowadzoíle przez banki realizujące tíansakcje. Wartość godziv/ą inĺtrumentó'vr dtużnych stano/rią przyszte
pnepłyuły pieniężne zdyskontowane bieżącą rynkową stopą procentową w{aścĺwą dla podobnyth instrumentovr.

Zobowlązanla ílnanĺowe wycenlane w zamortyzowanym korzcie

Pozostate zobowiązania Íinansowe, niezliczone do zobowĺązań íinansowych wycenianych w wäítości godziwej przerz wynik
íinamowy zalicza się do zobowiązań íinansowych \łycenianych w zamoń}zowanym koszcie. Do kategoÍii tei spólka zaticza
glownic zobov/iązania z tytulu dostaw i ustug oraz zacĺągnięte kredyty i pożyczki. Zobowiązania zaliczone do teJ kategoíii
v/ycenia się w zamoí(rzov/anym koszcie z zastosowaniem eíektpłnej stopy procentovłej.

1 2. ĺ 5 lnstrumenty pochodne

lnstrumenty pochodne
lnstíumenty pochdne ujmuje się w wartości godzi\łei na dzień zawarcia kontíôktu, a następnie pzeszacowuje do wartości
godziwej na każdy dzień bilansowy. wyniko$^/ zy:k tub stratę ujmuje się niezwtocznie vr rachunku zytków i stíat, chyba że
dany instrument pochodny petni íunkcję zabťzpieczenia. w takim pzypadku moment wykazania zysku tub stíaty zależy od
charakteru powiązänia zabezpieczającego' GÍUpa @íiniuje okíeśtone instrumenty pochodne Jako zabezpieczenia wartości
godziwej Y/ykazanych akt},wów i zobowiązań lub upĺawdopodobnionych ptzyszlych zobowiązäń (zabezpieczenia wartďci
godziwej)' zabezpieczenia wysoce prawdopodobnych transakcii pro8nozowanych, zab€zpieczenia od ryzyka różnic kursow}rch
uprawdopodobnionych przysztych zobowiązań (zabezpieczenia pzeptyłĺów pieniężnych) tub też jako zabezpieczenĺa
inwestycJi netto w iednostki dziatające za 8ranicą. lnstrumenty prezentuje się jako aktyvra trwate lub zobowiązania
dlugoterminowe, jeśti okĺes pozostaly do wymagalnoki instrumentu przekŕacza ĺ2 miesięcy i nĺe pnewi<luje Śię, że zostanĺe
on zreôlizowany lub rozliczony w ciągu ĺ2 miesĺęcy' Pozostate instíumenty pochodne vłykazuje sĺę jako aktywa obrotołe lub
zobowiązania krótkoterminov/e.

Wbudowane lnstrumený pochodne
Wbudowane inslÍumenty pochodne są oddzietane od umów i traktowane jak instrumenty pochodne, jeżeli wszystkie z
następujących warunków są spetnione:
o charakter ekonomiczny ĺ ązyko wbudowanego instÍumentu nie są ściśte związane z ekonomicznym charakterem i

ryzykień Umowy' w którą dany instrument iest wbudowany;
o sämodzielny instrument z ĺdentycznymi warunkami realizacji jak instrument vrbudowany spelnialby <leíinicję

instrumentu pochodnego;
o instrum€nt hybrydowy (ztożony) nie iest wykazywany w wartości godzivĺej, a zmiany jego wartoścĺ godziwej nie są

odnotzone do rachunku zysków i strat.
r Wbudowane instrumenty pochodne są wykarywane w podobny sposob jak samodzĺelnc irlstrumenty pochodne, które nie

Ę uznane za instrumenty zabezpieczające.
Zakres, w którym zgodnie z MSR 39 cechy ekonomiczne i ąayko wlaściwe dla wbudowane3o instrumentu pochodnego w
walucie obcej są ściśte powiązane z cechami ekonoĺnicznymi i ryzykiem wtaściwyrn dla Umov4t/ zasadniczej (gloťne3o
kontraktu) obejmuje ĺównież sytuacje gdy wa(uta umowy zasadniczej jest walutą zwyczajovlą dta kontŕaktów zakupu tub
sprzedaży pozycji nieÍinansowych na rynku dta danej transakcii.

1Ż.16 Zapasy

Zapasy są vĺyceniane wedtug niższej z dwoch wartości: ceny nabycia/kosztu wytwozenia i możtiwej do uzy:kania cmy
spnedaży netto.
Koszty poĺlicsiole na dopíovradzenie każdęo skladnika zapasów do jego aktualnego miejsca i stanu - zaĺÔłno vĺ odniesieniu
<lo bieżącego' Jak ĺ popnedniąo roku - są ujrnovłane w następujący sposób:

I

I

iníoŕmôcje i objaśnienia do skoôsoł'idowanego rpÍav/ozdänia íĺnansoĺł€go ĺtanoĺią jego integratną część
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Materialy

Pĺodukty gotov/e i produkty rv toku

w cenie nabycia ustalonei metodą śÍedniej ważonej

koszt bezpośĺednich nlateíiatow i ĺobocizny oíaz odpowicdni nazut p<Érednich
kosztoĺv produkcji Ustalony przy zalożeniu noĺínalnego wykorzystania mocy
produkcyjnych, z \rŕylączenieín koĺz tów íi nanĺowan ia zewnętcnego.

wcenie nabycĺä Ustatonej metodą metodąśredniej ważonejTovrary

Na cenę nabycia lub koszt Y/ytv/orzenia zapasov/ składają się wszystkie koszty zakupu; koszty przetworzenia oraz ĺnne ko9zty
poniesione tv tíakcie doprovĺadzenia zapasów do ĺch aktualnego miejsca i ĺtanu.

Koszty zakupu zapôsov/ sktadają się z ceny zakupu, cel importowych i pozostatych podatkóvł ĺinne niź te możtĺwe do
odzpkania w okresie późniejszym pnez jednostkę gospodaŕczą od unędow skaíbowych| oÍaz kosztov/ transpoítu'
zaladunku' wyladunku oraz inńych kosztów dających się bezpośíednio p.zyporŻądkować do pozyskania wyĺobów, materiatów i
ustug. Przy określaniu kosztów zakupu odejmuje się opusty, rabaty hancllowe i inne podobne pozycje'

Ceną spne<laży ne(to możtivrą do uryskania jest szacowana cena sprzedaży dokon1nĺana w toku zwyktej dzĺatalnďci
gospodarczej, pomniejszona o koszty wykoĺiczenia i szacowane koszty niezĘdne do dopíowadzenia spŕzedaży do skutku.

Zapasy są wykazylłane w rłartoki netto (pomniejszonej o odpisy aktualĺzujące). odpisy aktualizujące wartďć zapaú.rl
twony się w rwiązku z utíatą ich wartości, celem doprowädzenia waĺtości zapasów do poziomu waÍtoki netto możtiwej do
odryskania. 0dpisy aktualĺzujące ujmowane są v/ rachunku zysków i stÍôt. wartość odpisu pomniejsza wartość bitanswłą
zapäsow objętych odpiseín aktualizującym.

í2.17 Nateżności z tytutu dostaw i ustug oraz pozostate należności

Nateżności z tytulu dostaw i uslug oraz polostale nateżności íinansowe vłycenia się na dzień bilansowy według
zamoÍt}ruovlanęo kosztu (tj. zd}6kontowane przy użyciu eíektyłĺnej stopy píocentovrejl pomnieJszonego o odpisy z tytulu
utíaty waŕtości. W pnypadku naleźności krótkoteíminovłych o teríninie ptatności do 3@ dni v/ycena ta odpowiada kwocie
należnej zaptaty.

W przypadku, gdy výp|ywwartości pieniądza wczasie jest istotny, wartďć należności jest Ustalana popízez' zdylkontowanie
pÍoBnozowanych pzyszlych pzeptywów pieniężnych do wartości bieżącej, pny zastosov/anĺu stopy dyskontovej brut(o
odzwierciedtającej aktualne oceny rytkowe waności pieniądza w czasie. Jeżeli zastosowana zostata metoda potegająca na
dyskontowaniu' zwiększenie nateżności w łrliązku z upłyrľem czasu jest ujĺnowane jako przychody finansowe.

Należnoki nie stanov/iące aktyvĺoł íĺnansowych ujmuje się po<zątkowo vł vłartości nominalnej i wycenia na dzień bilansowy
w kwocie wymagającej zaptaty.

waítość należności jest aktuatizowana przy uvaględnieniu stopnia prawdopodobieństvra ich zôplaty poprzez dokonanie
odpisu aktualĺzującąo. odpis z tytulu Utraty vłaĺtoki naleźnoki z tytulu dostav/ i uslug tvlozy się, gdy istnieją obiektyľne
óowody na to, źe nie Ędzie można otrzymać vłszystkich należnych kwot v/ynikających z pĺerwotnych warunków umovrnych.
ocena, czy ĺstnĺeją obiektyĺme dowody utraty wartości na(eżnďci pzepĺowadzana jest na bieżąco' po powzięciu iníormacji
o wystąpienĺu obiektpvnego dowodu, k(óry może determinować utíatę waítoki, nie rzadziej niż na dzień bilansowy.

Jeżeti btnieją obiektpĺne dowody, że nastąpila Utrata waÍtości należności vłykazywanych wedlug zamortyzowanęo kosztu,
kwota stÍaty z tytutu utíaty wartoki ustalana jest iako różnica pomiędzy wartością bilansową aktywa i wartością bieżącą
prrysztych strumieni pimigżnych zdyskontowanych w oparciu o eŕekt},wną stopę procentową. Prawdopodobieństwa uzyskania
pnysztych strumieni pieniężnych utalone jest w oparciu o analizę danych historycznych. Pĺawdopodobĺeĺlstwo Utíaty
nalgżności Ustalone w wynĺku szacunków opaÍtych na analĺzie danych historycznych kwota odpiow może ulec zmniejszeniu w
przypadku posiadania pĺzez Zanąd wiarygodnych dokumcntów, z ktonych wynika, iż należności zo6taly zabezpieczone i ich
zaplata jest wysoce prawdopodobna.

W szczegolności dokonuje się odpisu aktualizującego w wysokości ĺ00X w odniesieniu do nateżności:
o od dlużników postawionych w s(an tikwidacji tub upadtości, do wysokości nie objętej gwarancją lub innyĺn

zabezpieczeniem,
o od dlużników w przypadku oddatenia wniosku o ogtoszenie upadtoki, jeżeti masa dlużnika nie Ęrtaŕcza na

zaspokojen ie kosztów postępowan i a u padtośc iowego vĺ pelnej w}łsokości roszczenia,
. kwestionowane przez dlużników oraz z zôpłôtą ktorych dlużnik zaląa do wy'sokoki nie pokrytej gwarancją lub innymi

zabezpieczeniami' jeśti ocena sytuacii 8ospodaÍczej i Íinanswej dtużnika wskazuje, że splata należności vr umownej
kwocie w najbliźszyn pótroczu nie iest możliwa,

. stanowĺących równovłartość kwot podwyższających nateżnoki, v/ stosurlku do których upEednio dokonano odpĺsu
aktuatĺzuiąceBo w wysokoki tych kwot do czasu ich otrzymania lub odpisania,

o przet€rminowanych tub nie pneterminowanych o znacznyĺn stopníu prawdopodobieństwa nĺeściągalnoki' vl wiarygodnie
oszacowanej kwocie odpisu na nieściągatne nateżności' 

| '4. należnych odsetek za zwlokę w zaplacie.
o należności, których teĺmin wynagatnďci zaplaty na dzień bitansowy pzekrocryl ĺ80 dni w wysokoki.

odpisy aktuatizujące wartosc należności ujmuje się w ciężar kosztów sprzedaży. odwrocenie odpĺsów aktuatilujących /
wartość należności ujmuje się, jeżeti w kotejnych okícaach utŕata wartości ute$a zmnĺejszeniu, a vjŕŻÍost wôrtości aktyvra
íinansowego może być pzypisany do zdarzeń wptępujących po mmlencie ujęcia odpisu. W wyniku ođwrócenia odpisu
wartośý bitansoła akt}rvrów íinansowych nie może przekraczać wpokości zamort)zovlanego kosztu, jaki zostatby ustalony,
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g<lylry uplzednio nĺe Ujęto odpisu z tytułu UtÍaty wartości. odwrócenie odpisu ujmuje się vł rachunku zyskóvł i strat jako
znllriejĺzcllic kosz(ĺjw spĺzedaży.

12.ĺ8 Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych

Środki pieniężne i lokaty kĺotkoterminowe wyk373ng vł bilansie obejnlują środki pieniqżne w banku i vł kasie oraz lokaty
krótkoterminowe o pĺenĺotnynt okresie zepadalnoŠci nie przekra(zającym trzcch micsięcy.
Satdo środków pieniężnych i ich ekwiwalentów wykazane vł skonsolidovanym rachunku przeptpów pienięŹnych sktada się z
okreśtonych pov/rŹej środkórv pieniężnych i ich ekwiwalentóĺr.

12.ĺ9 Aktywa trwate przeznaczone do zbycia

Aktyv/a trwate (tub grupy do zbycia1 ktasyÍikuje siq jako przeznaczonc do sprzedaży, ieżeli ĺch rvartość bilansowa będzie
odzyskana raczej popzez tŕansakcje spnedaży nĺż popnez kontylruowanie użytkowania, pod warunkiem' iż Ę dostępne do
natychmiastowej spzedaży wobecnym stänie, z zachov/anic{Íl vrarunkóvł, które są zwyczajowo stosowane pízy spnedaży
tych akttMow (ltlb gĺup do zbycia) oraz ich spnedaż jest wysoce uprawdopodobniona.
8ezpośrednio przed początkową kwatiíikacją sktadnika aktFlovl (tub grupy do zbycia) jako pneznaczony do spĺzedaży,
dokonuje się wyceny tych akt)'wów, tj. Ustata się ich wartość bilansową zgodnie z paepisami wlaścivłych standardóvr.
Rzeczowe akty1^/a trwate oraz waĺtości niemateĺialne po<ltąają amortrŻacji do dnia ĺeklasyíikacji' a w pzypadku
wystą)ienia przestanek vrskazujących na możliwość Ę,stąpienia utÍaty wartoki, zostaje prłeproľadzony telt na utíatę
wartości i w konsekvłencji ujęty odpĺs, zgodnie z MSR 3ó ,,Utroto vłortości oktyvłovł".
Aktywa trwate (tub 8rupy do zbycia), których wartość zostala ustalona w sposob jak wyżej podtegają pnekwatiíĺkowanĺu na
aktyłĺa pneznaczone do spzedał. Na moment pzekwalifikowania akt)łVa te wycenia się vedtug niższej z dwoch vłartości:
wartości bilansowej tub waÍ(ości godziwej pomniejszonej o koszty zbycia. Różnice z wyceny <lo wartości godziwej ujmowana
jest v/ pozostatych kosztach opeÍacyJnych. W moĺnencie późniejszej tĺťceny, ewentualne odwrócenie wartości godziwej
ujmuje sĺę w pozostalych pzychodach opeĺacyjnych.
W pzypadku gdy jednostka nie spelnia już kryteĺioł kwatiíikacji składnĺka aktyvłów jako prz€znaczony do spnedaży'
sktadnik aktyvrów, który ujmuje się w tej pozycji bilansowej, z któÍej byt upzednio przekwatiíikowany i wycenĺa się go w
kvlocie niżĺej z dwoch:
o wartości bilansowej z dnia popnedzającąo ktasyíikacJę sktadnĺka aktyrłow jako przeznaczony do spnedaży'

skorygovranej o amortyzację lub aktualizację wyceny, któÍa zostałaby uięta, gdyby sktadnik aktywów nie zostat
zaklasyíikovrany jako pneznaczony do 9pzedaży tub

. wartości odzyskiwalncj z dnla podjęcia decr'jl o Jego nie spízedawaniu.

12.20 Kapitat wtasny

Kapitaty wlasne ujmuje się v,l księgach rachunkowych z podzialeĺn na jego rodzaje i wedlug zasad określonych pnąisami
prawa I postanowieniami Statutu Spótki.
Kapĺtal zakladowy wykazywany jest w wysokďci wykazywanej Y/ statucíe i Krajowym Rejestne Sądovlym. Zadeklarovane,
lecz nie wniesione }vttady kapĺtatowe ujmuje się jako nateżne vłkłady na poczet kapitatu. ÁkcJe wlasne oraz należne wplaty
na poczet kapitału akcyJnego pornniejszają wartość kapitatu wtaĺąo Spótkl'
Kapitat z emisji akcji powyzcj ich wartości nominalneJ _ kapital tcn stanowią nadwyżki osią3nięte pzy emĺsji' pomniejszone
o koszty poniesione w związku z emisią akcji.
Pozostate kapĺtaty stanowi kapitał z v{/ceny do wartoki godziwej akt]n rów íinansowych zaliczoĺtych do kategoĺii aktywa
finansowc dostępne do spnedał.
Zyski zatzymane slanowią: kapital zapasowy oraz kapitaly rezerwowe twor]zone z zysku za kolejne lata, niepodzietony zysk
lub niepokryta stŕata z tat ubiegtych (9kuínulc'v/ane zyskĺ/stíaty z tat ubiegłych)' wynik íinansowy bieżącego rďu
obrotowego.

12.21 oprocentowane kredyty bankowe, połczki i papiery dtużne

w moínencie początkowego ujęcia, vłszystkie kredyty bankowe, pożyczkĺ i papiery dtużne są ujmowane wedłu3 ceny nabycia
odpowia<lającej war(ości godziwej otrzymanych środków pieniężnych, poĺrniejszonej o k6zty związane z uzpkanieĺn kÍedytu
tub pożyczki.
Po po<zątkowym ujęciu oproccnto\ŕ/ane kíedyty' pożyczki i papicry dlużne są nostępnie rłyceniane wedtq zamoÍtyzowanego
kosztu' przy zastosowaniu metody eíektyM'|ej stopy pŕoceĺrtowej.
Przy Ustalaniu zamort}zowane8o kosztu uwzględnia się koszty związane z uzyskaniem kÍedytu lub pożyczki oíaz dyskonta tub
premie uzyskane przy ĺozliczeniu zobowiązania.
zyskiistíatysąujĺnovłanewrachunkuzyskówistratzchwiląusunięciazobowiązaniazbitansu,atakżewwynikunaliczania
odpisu.

12.22 Zobowiązania z tytutu dostaw i ustug oraz pozostate zobowiązania

Zobovłiązania stanowią obecny, wynikający z przeszłych zdalzeń obowiązek, którego wypelnienie, vredlug oczekiwań,
spowoduje wyplyw środków zawierających w sobie korzyści ekonoĺniczne.

Zobowiązania íinansowe lnne niż zobowiązania íinansovre 
'//yceniane 

w wartości godziv/ej przez wynĺk Íinansowy wycenia się
na clzień bilansowy wedtug zamoítytowanąo kosztu (tj. zdyskontovłane przy użyciu eíektyrĺĺnej stopy procentowej|' w
przypadku zobowiązań krotkotermĺnowych o teríninie ptatności do 3ó0 dni wycena ta odpowiada kwocie wymagaiącei
zaptaty.
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Zobowiązarlĺa ĺrie zaliczone do zobovłiązań Íinansowych v/ycenia się vr kv,locie vrymagającej zaptaty.

í2.23 Rezerwy

Rezervíy tv/orzone są wovĺczas, gdy na Grupíe ciąży istniejący oboĺviązek (píawny lttb zwyczajovĺo o(zekiwany) wynikający ze
zdaÍzeť'| pneszłych' i gdy píawdopodobne jest, że wypelnienie te3o oboý/ĺązku spowodujc konieczność vłyply+ĺtl kozyści
ekonomicznych oraz można dokonać wiarygodncgo oszacowarria kwoty tcjo zobowiązania. Jeżeli Grupa spodziewa sĺę, że
koszty objęte íezeÍwą zostaną zwrócone, na przykla<l na Ínocy umowy ubezpieczenĺa, vro''/czas zwÍot ten jett ujmowany jako
odrębny skladnik aktproľ, ate tylko wtedy' gdy jest rze<zą praktycznie pevną, że zwrot ten neczywiście nastą)i. Koszty
dotyczącc dallej ĺezeľły są vrykazane w rachunku zysków i strat po pomniejszeniu o vYszelkie zwŕoty. lv przypadku' gdy
rvptyvr wartości pieniądza w czasie jest istotny, wietkďć rezervry je't ustalana popÍzez zdyskolttowarrie píognozowanych
przyszlych pzeplwrovł pieniężnych do wartości bieżącej' pízy zas(osov/anitl stopy dyĺkontovĺej brutto odzwierciedtającej
aktualne oceny rynkowe waĺtości pienią<lza vł czasie oraz ewentuallrcgo ryŹyko związanego z danym zobowĺązanĺem. Jeżeti
zastosowana zostala metoda potegająca na d}łskontoťaniu, zwiększenie rezerv4y w związku z upl}łvem czasu jest ujmowane
jako koszty Íinansowe.

1 2.24 Świadczenia pracownicze

Nagrody Jublleuszowe I odprawy emerytalne

Zgodnie z obotlriązującymi spolki Grupy przepisami dotyczącymi vĺynagradzania pracownikom przyŤtuguje nagroda
jubileuszowa i odprawa emerytalno.rentowa.

Grupa nie wydzieta aktyĺĺów' któĺe w pnyrzłďci stużytyby uregulowanitl zobowiązań z tytulu odpra'ł emerytatnych i nagrod
jubileuszowych. Spđka tworzy íezenĘ na pzyszłe zobowiązania z tytutu odpraw eíneŕytalnych i nagród jubiteuszowych w
celu przypoządkowania kosztów do okresów, ktorych dotyczą.

Wartość pzysztych zobowiązań społek Grupy z tytulu nagród jubiteu9zowych oraz odpraw emerytalnych vrýiczana jest paez
uprawnionego aktuaíiusza p(4 zastosowaniu metody nagroÍnadzonych pzpzlych świadczď z uwzględnĺeniem
píognozo\łane8o vÍzíostu wynagrodzenia stanowiącęo podstawę wymiaru przysztych świadczeĺi, zalożonej stopie dyskonta;
zatożonym prawdopodobieństwie osiągnięcia odpowiednie8o stażu pÍacy (prawdopodobieństwo o'siągnięciä Uprawnień do
nagrody jubileuszc^łej), pod warunkiem pozostania w stosunku qíacy z obecnym píacodav/cą, prawdopodobieńst\łie dożycia
przez praco'vnĺka rvieku emerytalnego (prav/dopodobieństwo osiągnięcia uprawnĺeń do jednoÍazowej odprawy emerytatnej)'
pod warunkiem pozostania w stoĺunku pÍacy z obecnym pÍacodawcą, prawdopodobieństwie inwalidztwa pĺacownlka pn€d
osiągnĺęcieĺn wieku emerytalnego (prawdopodobieństwo osiąBnięCia uprawnień do jednorazowej odprawy íentowej), pod
warunkiem porostania w stosunku pracy z obecnym pracodawcą.

\Ęsokość rezerwy aktualizowana Jest raz w ĺoku na koniec danego íoku obÍotowego. KoÍekta zwiększaiąca tub
zmniejszająca wysokość rezeÍv/y odnoszona jest v/ koszty dziatatnoki operacyjnei 1Swiadczelia pracownicze) na podstawie
rozdzietnika ptac.

wykorŻ}łstanie te8o typu ĺezenĺ powoduje zmniejszenie rezerwy (nie jest dopuszcza(ne biEżące obcĺążenie kosztów
dzialalnoki hľotaínĺ wyplaconych śvrĺadczeli z jednocze9ą koíektą rczeluy na koniec okĺesu). Rozwiązanie powyższej
rezerwy koryguje (zmnieisza) koszly świadczeĺt pracowniczych.

Śwladczenle zw|ązane z urtaniem stosunku pracy
W pzypadku rozwiązania stosunku píacy pracowlikom społek Grupy ĺ pnystugują świadczenia paewidziane pnez
obo\łiązujące w Polsce przepisy píawa pracy' między innymi ekwiwatent z tytulu nieqAorzystanąo urlopu v/ypoczynkď/ego
oraz odszkodowania z tytulu zobowiązanía do posntnyĺnania się od prowadzenia dzialalności konkurencyjnej vlobec
pracodawcy.
wpokość íezerwy na ekwĺwalent z tytulu niewykorzystanych urlopów aktualĺzowôna jest na ostatni dzień roku obíotoĄ'/e8o
oraz na ostatni dzień polrocza danego roku obrotowego.

Rezeĺwy na pozostale świadczenia związaĺte z ustaniem stosunku píacy tworzone są Vł moínencie Ustania stosunku pracy

Nagrody z zysku notto
Zgodnie z oboľiązującymi spótki Gĺupy przepisami dotyczącymi v4ynagradzania pÍaco'Ä'nikoín przysługuje nagroda z zysku
netto. lv zwĺązku z tym, że na dzień bilansołry nie jest możliwe wiary3odne oszacowanie kvroty zobowiąania' Spótka
ujmuje koszty świadczeń pracowniczych dotyczących wyptat nagród z zysku netto w ko9ztach roku obrotowego' w któíym
podjęta zostata uchwala o podziate zysku i w którym nagrody z zysku zostaty wyptacone'

odplsy na Zakladowy Fundusz śwladczeń SocJalnych z zysku netto
Zgodnĺe z obowiązującymi spótki Grupy paepisami dotyczącymi wynagradzania możliwe jeĺ! pzeznaczenie części z;ĺku na
zakladowy Fundusz Swiadczeń Socjatnych. W zwĺązku z tyĺn, że na dzień bilansowy nie iest możtiwe wiarygodne oszacowanie
kwoty zobowiązania Społka ujmuje koszty świadczeń pracowniczych doty<zących odpisów na Zaktadowy Fundusz Swiadczeń
Socjatnych z zysku netto w kosztach roku obrotowęo, vł któryn podjęta zostala uchwala o przeznaczeílĺu częki zysku netto
lla Zakłaĺíowy Fundusz Swiadczeń Socjalnych.

oýtĺoĺrc iníoĺmacje i objaśnienia do skonĺolidovĺanego spĺarłozdania ítnansołcgo staĺrcwią je3o integĺalną część 
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Pozostale śviadczenĺa pracownicze
Koszty pozostalych świadczcń pracowŕliczych są ujmovłane w kosztach roku obrotorve3o, w którym zostaly zatwierdzone do
wyptaty' gdYz zazwczaj dopicro v/ moínencie zatwieÍdzenia kwoty do wyptaty możliwe jest wĺarygodne okreśtenie kwoty
śvłiadczenia'

ĺ2.25 Ptatnościw formie akcji

Platnoki vr Íormie akcji ĺozliczane v/ instrumentach kapitalovłych l)a ŕzecz píacownĺkoÝ/ i innych osob świadcrących podobne
ustugi wycenia się w vrarlości godziwej instrumentów kapitalov/ych rra clricn ich pĺzyrnania'
lvaĺtość godziwą ptatności vĺ foĺmie akcii rozliczanych vr ĺnstrumentach kapitatov4ych określoną w dniu ich przyznania odnosi
się w koszty metodą liniową w okíesie nab)ŕlvania Uprawnień, na podstawie oszacovań Grupy co do instrumentov/
kapitalowych' do których ostateczílie naĘdzie pĺawa' Na każdy dzień bĺtansowy Grupa weýikuje oszacowanĺa dotyczące
liczby instrurnentóvł kapitatowych pzevĺidyľanych do pĺzyrĺr6lri6. Ewentualny vłptył weĺyíĺkacji pieÍwotnych oszacowań
ujmuje się w rachunku zysków ĺ strat przez pozostäty okĺcs pĺzyunania, z odpowiednią koíektą vr ĺezerwie na świadczenia
pracownicze rozliczane w instíumentach kapitatov/ych. Transakcje z innymi slronami dotyczące ptatności íealizowanych w
íormie akcji i rozliczanych metodą praw wtasnoki wycenia się v/ v/aÍtosci godzivĺej otrzymanych towarów tub ustug poza
przypadkamĺ' w których vrartości tej nie da się wiarygodnie wycenić. w takiej sytuacji podstav/ą wyceny jest warość
godziwa przyznanych instrumentów kapitatowych wyceniona na dzień otrzymania przez jednostkę towarów lub ustug od
kontíahenta. \'/ pzypadku platności ĺegutołanych akciami rozliczanych metodą gotówkową ujmuje się zobowĺązanie o
wartoki proporcjonatnej do udzialu vr wartoĺci otrzymanych towarow lub usług' Ziobowiązanie to uimuje się w bieżącej
wartości godziwej ustatanei na każdy dziel bilansowy.

12.Ż6 Prtychody

Przychody Ę ujmowône v/ takiej v4ysokości, w jakiej jest prawdopodobne, że Grupa uzyska korzyści ekonomiczne związane z
datlą transakcją oraz 8dy kwotę prrychodów można wycenić w wiarygodny sposob. Przychody są rozpoznawane po
pomniejszeniu o podatek od towarów i uslug (VAT) ĺ ínne podatki (poza akcyzowym) oraz íabaty (dyskonta, premíe, bonusy).

wysokość przychodów ustala 3ĺę wedtug wartoki goďziwej zaptaty otnyínanej bądź należnej. Pnychody wycenia się wedtug
wartości zdyskontowaneJ, w przypadku' gdy wptw zmian wartości pieniąĺlza w czasie iest istotny (a zä taki uważa sĺę okres
uz}6kania zaplaty dtuźszy nĺż 3ó5 dni}'

Pny ujmołaniu pzychodów obowiązują ĺöwnież kryteíia prredstawione ponĺżej.

Sprzedaż towarów l produktów
Prrychody są ujmowane, Jeżeli znaczące ry.yko i korzyści wynikające z pÍawa wlasności do towarów i produktoł zostaly
przekazane nabywcy oraz gdy kwotę pnychodów można wycenić w wiaągodny sposob.
6rupa pnyJęta możliwość wcześniejsząo Íozpoznanĺa wyniku íinansowego z umów dq'/etoperskich pod datą wydania lokatu
protokotem zdawczo.odbiorczym' o ile są spelnione przez stŕo]y umowy inne wäíunki, tv tyÍn przede v6zy5tkim otízymanĺe
od kupującego petnej ceny mieszkania, a intenciä stíon jest zawarcie ostatecznej umowy i przekazanie nieÍuchomďci w
íormi€ aktu notarialnego.

śwladczenle uslug
Przychody z tytulu świadczenia Ustug, które można wiarygodnie oszacować oraz określić poziom realizacji, są ujmowane na
podsta\łie stopn ia zaawansowania.
W przypadku' kiedy waítości umowy nie da się wiarygodnie oszacować, pnychody z (y(utu umowy uJmuje się w stopniu, w
jakim jest pĺavrdopodobne' że poílĺesione w związku z Umową koszty zostaną nimi pokÍyte. Koszty związane z umową ujmuje
się jako koszty okíesu, w jakim zostaly poniesione. Jeżeti ĺstnieje pravrdopodobieństwo, że koszty umowy przekÍoczą
związane z nią przychody' pnewidywaną stŕatę ujmuje się niezwto<znie jako koszt.

Odsetki
Pnychody z tytulu odsetek są ujmowane sukcesyvrnie w miarę ich narastania (z uwz3lędnienieín metody efektylvnej stopy
píocenlowei' stanowiącej stopę dpkontującą payszte wptyłły gotówkov/e przez szacowany okres użytkowania instrumentoł
íinansowych) w stosunku do wartości bilansowej netto danego składnika akt}łvów íinansowych.

Dywldendy
Ą4ľidendy są ujĺnowane v, momencie ustalenia praw akcjonarĺuszy lub udzialowców do ich otrzymania.

Przychody z tytulu wynaJmu
Pnychody z tytutu wynajmu nieruchomości inwestycyjnych ujmowane są metodą linĺową przez okres wynajmu w stosunku do
otv/artych Umów.

DotacJe rządowe
Spótka ujmuje dotacje rząclovre w ĺnomencie zaistnienia uzasadnionej perľnosci, że dotacja zostanie u4lskana oraz że
spelnione zostaną wszystkie związane z nią vłaĺunki. W cetu ujęcia dotacjĺ ządowej obydv/a powyźsze warunki muszą być
spetnlone tącznie.
Jeżeli dotacja dotyczy skladnĺka aktyłłoľ, wówczas jej wartość godziwa jest ujmowaila na koncie przycltodów pnysztych
okresow, a następnle stopnĺowo, drogą równych odpisów rocznych, odpisyrłana <to rachunku zysków ĺ stŕat przez szacov/any
okĺes użýkowania związanego z nią sktadnika aktyvłów'
Jeżeti dotacja dotyczy danej pozycjl kosztou€j, wówczas jest ona ujmowana jako przychód w sposób wspďmierny do
kosztóy' które dotacja ta ma w zamieaeniu kompensować.

ľ
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Jeżcti dotacja jest íorrną rekornpensaty za jUż poniesione koszty lub stÍaty, lub zostôla pÍz)znana jednostce gospodaÍczej
cetern udzielcília jci natychmias(owego Íinansowego wsparcia, bez totvaĘyszących pÍzy1zlych kosztów, ujmuje się ią jako
przychod w ďĺrcsic, 'ŕ/ ktoryín stala się należĺra.
Rzeczovre akt}Ąva tr$/ale oraz wartości nĺcmateíialne i pravrne otíŽyíl)at)e w foĺnlie clotacji ujmuje sĺę w wartości godziwej.

1 Ż.27 P odaĺek dochodowy

Podatek bÍeżący
Bieżącc obcĺążenie podatkowe jest obticzane na podstawie wynĺku podatkowe8o (podstav{y opodatkowania) dancgo roku
obíotwe3o' Zyĺk (stĺata} podatkov/a różni się od k'ię3oweBo zysku (straty) netto w zrviązku z vĺy{ączeniem pnychodów nie
podtegających opodatkowaniu i kosztów nie stanowiących koĺztów uzyskania pnychodów. obciążelria podatko\'łe Ę
vrylĺczane w opaľciu o stawki podatkowe oboĄ/.iązującc w danym íoku obíotovrym.

Podatek odroczony
Na potneby sprawozdawczości íinansowej, rezeÍv/a na podatek dochodowy jest twozoĺra metodązobowiązań bitansowych w
stosunku do v/szystkich ĺóźnĺc pĺzejściov/ych v/ystępujących na dzień bi(ans'orry między waí(ością poda(kov/ą aktyrľów i
pasyĺów a ĺch wartością bitansową wykazaną w spíawozdaniu íinansowym.
Rezerwa na podatek odro<zony ujmovrana jest w odniesienĺu do wszystkich doda(nich rożnic przejściov{ych:
. z wyjątkiem sytuacji, gdy rezerwa na podatek odroczony powstaje w wyniku początkowe8o uJęcia wartości íĺrmy tub

początkov.ego ujęcia sktadnika aktgłow bądź zobowiązania przy transakcji nie stanov/iącei potączenia jednostek
gospodarczych i w chwiti jej zawĺerania nĺe mającej wplpru ani na wynik íinansovry bŕutto, ani na dochod do
opodatkovrania czy stŕa(ę podatkową oraz

o w przypadku dodatnich różnic pnejściowych wylĺkających z inwestycji w jednostkach zależnych lub stowarzyszonych i
udzialórv we wspólnych pzedsięwzięciach - z v4yjątkiem sytuacji, gdy terminy odwracania się różnĺc pnejś{iowych
podlegaią kontíoli invłestora i gdy pravłdopodobne jest, iż w dającej się pnevłidzieć prłysztości różnice pŕzejściowe nie
ule3ną odwrxeniu'

o aktywa z tytutu podatku odroczonego Ujmowane 5ą w odniesieniu do vJszystkich Ujemnych różnic pnejściovrych' Jak
również nienłrykorzptanych aktywów podatkoivych i nie\łykorzystanych strat podatkowych paeniesionych na naslępne
tata' w takiej vrysokoś(i, w jakiej jest prawdopodobne, że zostanie osĺągnięty dochód do opodatkowania' który pozvoli
l../yłorz}rstać rłw. róźnice, aktyT/a ĺ straty:

. z tvyjątkieĺn sytuacji, gdy akty1ła z tytutu odÍoczone3o podatku dotyczące ujemnych różnic pzejściowych pov.stają w
vryniku początkoł/ego ujęcia sktadnika aktyľów bądź zobwĺiązania przy transakcii nie stanowiącej połączenia jednostek
gospodaíczych i w chvłili jej zawierania nie mają wpt;nľu ani na wynik íinansowy bíutto, ani na dochod do
opodatkowania cry stíatę podatkową oÍaz

o w przypadku ujemnych różnic pzejściowych z tytulu inwestycji rv jednostkach zależnych lub stowarzyszonych oraz
udziatóvł we wspótnych pzedsięwzĺęciach, sktadnik aktywów z tytulu odroczone3o podatku jest ujmowany w bilansie
jedynie iv takiej v/ysokości, w jakiej jest prawdopodobne, iż w dającej się pnevĺidziď przysztoścĺ ww' różnice
pnejścioułe utegną odvlróceniu i osią8nięty zostanie dochod do opodatkowania, który pozwoti na potrącenie ujemnych
rożnic pnejściorłych.

wartość bi]ansowa sktadnika aktpľów z tytulu odroczonego podatku Jest weryíiko'vana na każdy dzĺeń bilansowy i utega
stosovmemu obnĺżeniu o tyle, o ile p]zettôlo być pravldopodobne oti€nięcie do<hodu do opodatkowania Ęŕstarczającego do
częściowego tub catkoťitego zrealizowania sktadnika akt}ryovł z tytulu odroczonego podatku dochodowąo.
Áktywa z tytutu odroczonąo podatku dxhodowego oraz Íezerwy na podatek odroczony wyceniane są z zastosolłanĺeín
stawek podatkowych, które vredlug pnoľid1ĺwań będą oboľĺązylłać w okíesie, gdy sktadnik aklyrłow zGtanie zrealizowany
lub rezenła rozwiązana, pzyjmując za podstav/e stawki podatkowe ĺi pnepisy podatkowel obowiązujące na dzień bilansowy
lub takie, których obowiąz}Manie w przyszłości jest p€nŕ/ne na dzień bitansowy.
Podatek dochodowy dotyczący pozycji ujmowanych bezpośrednio w kapitale wlasnyÍn jest ujmowany w kapitale \'vtasnym' a
nie w ŕachunku zysków i strat.

'lŻ.Ż8 Zysk netto na akcję

zysk netto na akcję dta każdego okresu jest obliczony wpzez podlielenie zysku netto za dany okres przez średnią ważoną
liczbę akcjĺ w danym okresie sprawozdawczym.
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Nota 13 Reklasyfikacja nieruchomości posiadanych przez Grupę TRUST

Grupa'|'RUS'l'plsiada nieruchonlości gnlntorve polożone rv Radojervie. Pierrľotnie Grupa zantierzala
protvadzić na tych nicruchonlościach inwestycję polegająca na budorvie budynkórv mieszkalnych.7tego
rvzględu nieruchonlości zostaly zaervidencjonounnejako nmjątek obrolorľy rľ pozycji 7ápasy.
Ze rvzględu na sytuację ekonomiczną na rynku nienlchomości ntieszkaniorvych Zari'4d Uchrvalami Nr
l^/l/20l3 z dnia 03 czcľ$,ca 20l3 roku oraľ.2|Yll/20l3 z dnia 03 lipca 20l3 roku zĺdccydorr.al o zmianic
strate-qii rv'obec tych nierucholttości.

W zrviązku ze anianą slrategii biznesorvej rłobec opisanych porvy2cj nieruchonpści gruntorvych zoslaly one
zaklasylikorvanc do nieruchomości inuestyc1jnych. Zgodnic z polityką rachunkorvości Gnlpy są one rvyceniane
wcd lug rłarlośc i gďziwej.
Na dzień rcklasylikacji nieruclpmości zostala zlecona ich rłyccna. Zgoĺlnie z operatenl szacunkorvynt
sporądzonynl praezrzcczoznautę rvartość godzirva nienlchomości uyniosla l5 002 419,68 zl. Wartość
przeszaco\Ą'altia rv rvysokości 8 408 93ó'l0 zl zoslala ďniesiona na rvynik okresu. Jcĺlnocz.cśnic Grupa '|'RUS'!'

utworz.yla rezerrĄę z tyulu podatku odroczoncgo w zrviązku z \Ą'yceną w lvysokości l 597 697,86 zl'

Nota ĺ4 lnformacJe dotyczące segmentów operacyjnych

Segmmt opeÍacyjny iest czękią skladouĺą Jedílostkl:
a) któía angażuje sĘ w dziatatność gospodärcŻą w arĺiązku z któÍyÍnĺ może uyskiwać pzycľtooy i poĺlosić koszty (w tym
p,z6hody i koozty rwlązane z tĺansakcjami z innymi czękiaĺni sktaĺbwymi tej saÍĺlei jednostkil,
b) którei wpikĺ ĺÍzlatalrcścl ą rąutamle pnąlądane pzez 3lo,my oígan odpo,ťiedrlalny za poderínov/anle aecyzlĺ
operacyjnych w ,edno'stce oÍaz q/koÍzystujący te vrynĺki przy deqdow*rlu o alokacJl zasobów do segmentu t prry oceĺle
wynlków <hiatatnoki sąmentu, a także
c) w pľŻ}padku którei ą doltępne oddzietne lníoĺmacJe flnanso|re.

Zgodnie z wymogaml LtSSF E' nateł ldenty'ikovĺać se8menty opeÍacyJĺr w opaĺciu o lĄ'€^týnętrzne Íapoŕty dotytzące tyđ
etemeĺtóľ Grupy' ktore Ę regularnh weýlkouĺane pnez osoĘ decyĺtujące o przydzietanĺu zasobów do danego segĺnentu I

ocenlające Jego wy'nikĺ Íinansolłe

Grupa ľapltalovła TRUST ľovładzi svoJą dziatalność $órľnle w ieď'ym segmencb . uslug dewelop€Í*kh' to r€ĺt sp,zedaży
mleszkalĺ l lokall ułtko'/yth. Üzlatatność reatĺzovĺana 

'eĺt 
na terytoriuĺn Pďski, w Poznaniu i w okotkach Poznanla.
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Nota ĺ5 Przyďtody l koszty

ĺ5.í PrąrchoÜ zespÍzda{
Ponľźel przeĺlĺtawlm anatĘ przychoĺ'üľ GruPy Kapítďo!€, w podzla|e na ĺlrlďalność kottyĺuloľĺtąoraz ĺľrlatalmść
zanlechaną.
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15.2 Koszty wedtug rodzaju, w tym koszty świadczeń pracowniczych
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tó E85'7{

21ZZStt,67

3 ó56 798.8l

2.73 705,9t

t9 ó5t 88'.7t
18l Ż77,q7

8 l9ł.5{
Ha€lD roĺa(lt íoozaJoill ta lt' 47E..' eó 

'tó 
3t9'ó'

zmLna rtäru P.odullÓ/' ľoduk(Jl vÝ íol(u l ío:tkzeĺi mĺfÚ4'okÍ€sovątch |.r.|
wanoíć toí.oÔĺąrň toil..ĺi'vr l mrt€íĺ.lłť (.'' w t'm
. odpł6y .ttudltorlśc wanoJć zapocú'Y
. odwĺócenle odpíĺłĺ.ttoôtla|r{t'(h w!ĺrolć rłprĺórľ
.íóĹíüce hrÍĺoľcdoryc.še zoÜo*lązôń 

' 
t}.tulud6t.$, l Utłr8

ľloflt wytu.o.'eog ľodurtóľ o ĺĺanc potđety 

'€dno9lld 

(.)

l(oLty !9rzĺ{ał (.'
ľoJ.ty ogÓlneBo Lnłdu (.|
t(oÚEt tv}rtrvoÍzÔnb $í.Gíanrh 9Íoó(*ro$' (.'

8tOlt2t.0ó 9olt.lóO'Et
1092671,Ę lffi717,9l

'86120.96 
t 23óó37.ĺ'

3 7t5 Zt{,t7 5.50 39t,59
t9.l{07ó''aó l{.l1|ózl'.tr

LaClnC rollty ĺĺÍzođa.lych píođrttlrY, totY.ílvÝ l mataddrYÝ, 
'p.ŻaÔży 

l
koórty o!áLtąo t rrado 2t 98r {80.99 2ĺ tl] óoó.7,

roó.ty 3wLdczcń píacołý.rlczych

'błrtytvyna8íodrđ 
(.l

l(oJaty ube'o&<.c.ĺ 
''ol€ąnrh 

l lnłtJGb iwla<berĺ ĺr'
PÍą(hođy 

' 
Ôĺ.tllnoś.ĺ Jo(rôlne, (.)

Doílnanro'raĺlb rałlaĺtowych obhl<tów to<r.ln}th ze ýodłó'ť zrŚś (.'

(ogly íuok'olovýônĺr l Utrłrnanlr raklaĺ'owycb obl.lĺtótľ śocrôtíly(h G'

ľÚ6t(y prrnrtrth śwladcren lí€zcíŤ.) z lytuto đrílvý enśíyla|nrtl' ĺuĺĺó0
,Ub{l€írlzołĺy(h I týlt poooĺrytl śwladcrcá pĺacownkąttr Ilĺ.}

ila8íod', z zyĺloJ íŤtto (.)
odglsy na zÍŚf z zyĺku .rerb (.|

okĺeĺ zdĺoóczolty
3t.ĺ2.20ll lt.tz.2ot2
2ł9o tl',m 3 3l{92t.88

lEt 
'ól'tt 

3.t t7.,95

R.lcn łoĺily awLdgr€ó pía(o'ýr{Caých ??72o7?'El 3 ó'ó 798.Ü3

i.tw
I

I
ý

DodôrkoĺJe lníoíílucjc I objalnlenla do stonsotŁ'o.łanclp 
'prar^edanlô 

íhôítÍourc8o ĺtonoťlą ,c3o lńt(Ríôlą
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ĺ 5.3 Pozostate prrycľrody operacyjne

Zpk mtto ze zĘ6ĺa:
. niďinłuorych d(tnťott tÍwaty(h
- n ieĺuchqnokĺ ĺnu.eslycyrnrh

Rołvlęanle odpĺsu attuallzuJąpego wartďcĺ nĺematerlalĺr l pĺaľĺne

Rozrĺiązanle odplsÜ aktuďlzurąŚeĺo wÜtďć rzeczolqrch dtq^/uó''Y tí\{tyth
Ronľlązanle odplsu al'tuatĺzująCqo tvaÍtďć akty!ĺ&'v íhanĺoĺľyrh
nozrvĺązanb oĺlpbu attmtizui4e3o waÍtość zapa6ó't

Rmľĺąrmĺe oOBł, attuallzur{ąo waĺtojć należnďcl handlorq'fi
RotTýiązanh pozo3tatych odplsów aktuatĺzująGlth

zysk z likvjidaclĺ r:eczotłych aktytuńł tĺwatph oraz wartoścĺ nhmateĺĺalĺryĺ<h

Prłthotly z tytutu wyna'mu nĺeĺuchqnoki lÍ'vcllycyrÍrych

zy*' z úsłĺt4dażł ulrł' ĺeÍaktuowaĺłth osłatnoścl
otr'yÍnane dotacre

otĺrymane ĺlĺoľŕzĺty
I.rínonoB zoüoťi{änla

otrzymane loíy l odszlĺodotvuia

lqna3Íodzenle plďnĺka PodätkÜ łlocttodotłteo l slüd€|ĺ zus
ztťÍot podatlólv

hne

okĺes zakończoĺry
31.12.20t3 3r.r2.2012

ó8167,56 99 397,8t

ln5,ü,

85 555,5{ 117 #1,!7

348ó2397 20303',ĺl

Rlzem pozoÚttlo pľ:ydtođy operacy|ne Đz347,o7 123 619,75

PrzypedeJęe na:

. đzllblność kontyĺruowaną

- dzlďalmść zanlechaną

ło2347,o7 123 619,15

i
,l.t

i
I

I
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ĺ 5.4 Pozostale koszty operacyjne

Pozostale łoszty operacyJ ĺre

okreĺ zakończony
3r.12.2013 31.12.2017

stÍata netto ze zbycla:
- nieíhanĺowych ä|(trŕýó''Y tÍwalych

- n leĺ.rchonoścl lnwestycyJĺľych

Odpls dĺtualtsuJąpy $ŕaÍtďć íl Íítty

odpis aktualizulący wartďcĺ nleĺnateílallre

odpb altuallzu!ąry wartość neczoqrch akĘíu,üv tÍwatyth

odpls aktuďlzu1ący waľtość aktyvórľ íhansotq6h

@ls dttu,atlzujągy waĺtość zapasóĺľ

Odpĺs aktualĺa{ący Yĺärtďć nateźnoścl handtołĺych

Pozctale odplĺy aktuatlzuJące

Strata z rq6eny aktpĺótľ i zobotľlązaĺ ílnanso,ĺrh oraz nieruclroĺĺrości
h!ł€stycyrnych:

- z łxeíry aktylťóu' ílnansov4rch wycenlaĺĺ5h w waĺtokl godzlweJ przeŻ
rachrnelĺ ryskÓtľ l strat ('ťedlug wyc€Íly gođ.h'rcJ)

- z wyceny ałtyĺótľ Íhłtsorych kluyílkoľaĺľych Jako pzezraczone do obĺotu
- z w}tenyzobowlazłĺ Ílnansołr1ĺch urycorlan}th wwartďcl godzhreJ pzez
rac}rmek zyskórľ l stíat (r',€dluB wyceĺry gpt'zlval)

- z wyceĺry zoDovlązań ílnansor.46h ktasýÜĺoľan5h lako pr:cznaczone do
obüotu

- stÍaty tramferovl'aĺrc z kapltalu ltÁasnąo dotycząse Ęruedäży ĺnw€stycri
sklasyíikoľanycł Jako dott€pne do spzeĺ'aży

strata z llkwldacjl 
'Žeczol'ryCh 

aktyľótľ tÍwätych oraz wartoścl nlematerlatnych

Pozostate koęty ęeracyJne <htrzqse nleÍuchomďcl lĺnrrcĺty<ylĺľyth nie
gsnerulągt/ch przychalu z naJĺnu' w tyĺn
- koszty moítyzacrl

Pozostale koszty operacyjĺr dotyczące nleruchanďcl inrrcstycyJnych
gśnen'Jąo/d' pątltutyz narmu' w tyĺn
- koszty amonyłacJl
stÍata z odspnNedał ustug, ĺeíakturoľaĺryĺch odplatnď(l
Darowlzny pr'ełôzarc
zt{Ío(y dotacjl

lbszty Ż'w|ązane z nlewykorzystänleÍn majątku l z&lnďc| produkcy|ĺtych

lbczty zanlechanei đ:lätälnďcl
Naktady oĺlploanych śĺođĺótľ tíwatych w budowle

lme

'. 
xnt),n

3 ó15'00 2 530.@

141 5l7,l4 l2E 28ó.5E

11r 132,11 767 394,18

- dzĺrlalnďć kontynuowrną

- dztalalnďć zülech.ną

pr4ychody finansowe

u5|njĄ
,(
'l

I

(

\
ĺ
I

híľĺnacte l obrłÍtlcĺĺa oo ĺłoortklowanqo ęraĺĺozdanaa ĺĺna.!.oÍsrBo sl.ĺlą.dą 
'cto 

ht€8í.lĘ

167 591,18
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okľes zakończony
3t.ĺ2.20ĺ3 31.12.20lŻ

Pr4tttľly z tytulu odĺetek
- lokatybankorre
- należności
. ĺÍnť€st}tie futępne Ó Ęrzedaży
- ĺÍnťestyc'e utĺrymyľme do teĺminu vĺymagalności
. dĺtyrĺa íimnrcvc !ĺt&e utracitywaność

Zyok ze spr:eđaży iílsł€ĺlrjl Íinĺrovłĺch

lyski tĺansíeĺowĺr z käpitalu wtasnego dot}ę{e $pÍ'edaży líllve$}'crĺ
sklasyílkoľaĺłth Jalĺo ĺtoĺtęne ĺto ĺpne{ał
Zysk z vłyceĺry dĺty!ĺôw l zoboĺlązali íĺnĺrołyclt:
. z vrycaty aKyvótľ íinanĺoĺych ľycenhĺryth wwartďCl 3odziv'ęJ przez
í*tx'nek zy6ló''Y l stÍat (rŕeďug Yrycmy go<tiurj}

- z w1rcenyalĺtyĺórľ íemso'ľ}'Ch ktasy{ĺkoľÝanrh rako pneznaczm do obĺotu

. z rvycoty zobotľiazłĺ íĺnĺrovĺych vĺ6mĺĺtych w waĺtokĺ 3odzĺľeJ pĺzez
tacľrnelĺ zytków l stíat (lĺBdlĘ r'ry(eny godť't€r,

. z tlryceny zoboľlazań íinansarych slĺlcyĺĺĺowanyth Jako przeznxzane do
obÍotu
- na lmtruĺnentaśh pochodnych zabezflecza|ąpych waĺtďć Bodziwą

- nä l(oÍ€naÔ ln3lrumentó''v poc]'o&rh zÓepiecza|ąpych waĺtďć 3odziwą

. lvzŕost wtítďci 3odzirc' przenbsbtyz kapltalu wtäsnegodotyczągy
rachunkorcści zabczpieczań

Oĺtrvĺocenle oĺtpbu na należnośc| oGet|or^íe

Ąryldendyotrzymme
zyskl z tytdu różnk loísourych

lmlany wysokokĺ mleżnďcl dtĘot€ÍÍnhołych wynitä'ąíé z pl-zybtĺżanla Gzasu
otrzyĺnanla nalcżmśtl (efekt zw|ranla dyslotal
Pr4tttrdy z tytulu lmtnneĺltórv pochodí'!Ňh

zplĺ zr Ą6la a|ĺc|l' uddatóÍw l hnych paplerótvwäÍtośCloŕĺ}ŕch

PozoÉtale przychody íĺna$owe' w tym:
- nĺ€eí€ktyLíność zabezplgczenla pneptyv.üť pl€Í'lEanyth

. nleefektyvĺnoóć zabcżpleczenh lnwe6tycrl netto

Prą6hody ílnrnsowe o6ólcm
PąDadające na:

- dzlalrlność kontynuow.ną
. dzürlalmść zenlcchaą

35 81,68
2Z.Zl

947m,67 t7@3'4ó

94770,67 52 tE7,35

947m,67 52 187,35

n
lr
,l

/

ĺlod.tl(oĺíe lďoíÍil.Ci€ l objÜhl€ola Ó *on$lldoľaneĺoí1pÍtvúotdônh íl'ran$}i!ao 9tanoľdą lcao lnteýtlĺrącrę{ć
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Pzythody lnvłestycyJne z at(tylvoť íhänso^rych aratlzoľ'íałE w podzlale na kategorle ak$Ąvü/ľ:
O|ĺrer zekorĺczĺry

3t.ĺ2.20ĺ3 31l2,ml2
Aktytva íinansorc dostęne ĺto spnedał
PożyÚzkl l nateżnoścĺ

hvł6tyc'e utnyĺĺlyŤĺ'ane do trymądĺuíci

Pozostale

i oblah|eola <b st<o'to|ldoilône8o ígíô'^,otdônlô
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ĺ5.ó Koszty fĺnansowe

Ko3ay flnônsowe

Koszty z tytutu ods€tek
- z tytulu kĺeĺtytórľ
. z tytltu teasĺngu Íinanswĺqo
- pozostale

Razem koszty z tytulu ods€tek

fiint|s kýĺoty Uięte w kosztach aktyt'lo''v spelnhjąsych waĺunki kapĺtatĺzacii

Utwonenle odpĺsu na nateżnoki odsetkowe
stÍata z wyceny akt}rtťíów ĺ zobowiązań íinanso}q(h:

- z qrceny aktyt|ol'ť ílnansovĺyth wytenian5h wwaĺtości godliwei p{Žez
ÍachuÍEk zysłó',ý l stíat (w€dlug wFeny 3odzitl'ej)

- z wyceny aktyĺów ílnanso4rch klasýikowaĺryth jako pneŻnaczone do obrotu
- z wy(eny zobo'/Vhzań íĺnanrcrłych vrycenianych w víartośca godzlweJ przez
Íachunek zyskó''Y i stÍat (wedtu3 w}'ceny go<tzhľej)

- z wyceny zoboľĺązań ĺhanswĺych ktasyÍikowanph iako pÍzeznaczone do
obrotu

- straty na lnstíunentach pochodnych w povĺlązanĺach zabezpieczających
waÍlďć goĺtzĺwą

- stÍaty na koíektach instĺumentoľ pochołtĺryth w powĺązanĺach
zabezphczaJącph wartość goĺtziwą

. spadek wärtości go<tzÍwej prrenieslony z kapnalu wtaý€3o dotytząsy
ľachtľúĺolości zaĘzpleczaĺ

stÍaty z tyłtilu Íóżnt kuĺsowych <bty'cząc1rch aktyvrłlľ i paĺyuĺów inĺryth niż
nateżnoki i zoboľlĘzania handhrłe

Zĺnĺany vrysokoki zoboľiązań i rezeĺw dlugoteĺmhovĺyth wyrikające z
prryôl|żania czasu wykonania zoöoĺĺĺązanla (eíekt zwiiänia dy*onta)

Kosuty z lytutu iílstÍumentół pochďnyth

StÍäta ze zĘŕ(ia akcjl' ttdziatoľ i inĺryth papienáĺĺ wanoścĺovĺych
NĺeeÍektyvmość zabezpieczenia pzepłyuJo!ł pĺen Ężnph
NbeÍe*tti'mość zabezpleczenia inwestycii netto

odwrocenie dyskonta Íezeíw

odwĺócenh ĺabatórľ od kosztów spr.edaży aktpĺĺw tĺwatph sktaýĺĺowanych
jako pnemaczone do zb!rcia

PozoÉtale koszty ílnansołĺe

Koszty Ílnansowe ogólem
Prrypadająge na:

- ďelalalnďć kontynuowaną
. dzlelalność zanlechaną

okres zakończony
3l.ĺ2.2ot3 3ĺ.í2.20ĺ2

4t8 033,t5 679 453,47

90 277,97 t ĺ.ĺ 45l 
'3ó

3 739950,12 3 170125,72

42Ę76l,z4 5 9í4 030'55

4 218 26t ,24 5 9 I 4 030, 55

l 18977l,5z ĺ 230473'93

5 438 032,7ó 7 l44 504,48

5 438 032'7ó 7 uĄ ną,ą

',

I

I-ldo 3kontolidolvôíl€8o 
'pŕôlłioldanh 

ílnan'o$rcao stano9Jią j€Bo lnr€8Íalĺą częłd
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Nota ĺó Podatek dochodowy

ĺó.1 Podatek dochodowy ujęty w rachunku zysków i strat

sĺ.oít'olldowaq' .aÔr'oct zy{(ô' l tlÍat

ol(í.í zakdtcrđy
3r.r2.20tt 3r.r 2.2012

8br$y pod.loł doÓodoyy
tĺcźąC€ ob(qź€ńE z (yrttu podÔtłrr do(hodo..Ýso
xo.ptty óo{'!2łc. blehścao podilru dođrodotíĺlBo r lrt ubLttŕh
@íoczdly Podllď öoő{dtr'ýry t {70ó.7.95 5Eóĺ r'ó'ó'
.wlą&My l í'o$ĺ'tanlcm l đwÍoc€nĺ.ín ĺĘ ĺorĺr prrcr*t-
Fodald( odĺo(tgly píaant{$o.ty z lopltalu ttagtcto

t ..'0 ó.7'95
' 

Eót ĺ3ó.ó5

oocĘlc{lc podalfüa YÝy'(azana Y rlđtdldoĺ'.nyítnľĺrr6ÚŃÚffiT-

'tÍat t 17OU7,9S 5 Eót t5óŕ5

1ó.2 Podatek dochodowy uięty w kapitale wlasnym

tlcżrsy podrłck ĺ'oc'toĺbtły

gĺCłt pod.tl(oBy kaôztôť pođnic'bob r.dt.ü, UđLtoťeBoĺrky'naaÖ
oĺtĺocloty po<lrłt dodpóotťy

Poaltlct oa nbrrcrlĺao'va.'a8o zysr!/|*íltyt t ty(utu r'{}łĺ'óry ílrJitgĺrych
óoĺleĺíÍ'Ü' do 

'pfEd.ł
Fodat(* od rđltzo.t}ĺCh ťv clą3u í*U ll'tn,í'iańtółÝ zaĘzpL(zarrc'ül

pĺrapl}ąłry plcnlcżĺ'e
řrcĺLaol^oíile'łLÓlłóiv marątlqt

Pŕ.crr'coüianle hüÍumrĺlrtóť íhô.!oĺtĄ'$ ujíüł''rtlth raľo raôarpĺa<2c{h
pŕ'a9t!^ťüť plcnleżÍ'''l''

Pŕrclae(oiłanle rlłi'Ú'ť íhlllíđrý(bi.ryzÍĐ<zm'ŕÓ Fro zabrzpĺa<'Gítb
!ílĺĺ!3t'ęrí
PŕzcüÜ<ol'Y'íĺ€ !ktrí'úľ íha.Üo*},(h dotręFyth Ô tpąeÓł

'rnĺłry 
d(lu'ÍLlne pĺogrrmół olĺĺcílcrydr twlełkrot ĺo<lalĺr6b

lbíClrly dor'lcąCc ÍoülczaítL łapltdu tĺlôr.ra|o
PfacolcÍaaírĺa Ó ľaclt ĺlt(U łílúĺ | tlÍet:
. z raöCrpĺaQaĺre pfŻ€plyłrÚ$, plcí'aęiÍ'rh
. 

'c 
tbŇ|. rcdno$.tolrł.'łqĺ(h st rôÍÚ(ą

z rytUlu rrł'c(Crĺ r ôlcrqtôŕfutl'Jrť:
. 

'oc'ątlo'Ye 
Uręcb ĺrbdń'r{. ładttło'łlBo ztoiooĘo ĺ.rilílnańru

ílĺlrn'o.€3o

' to'ay em6rl ĺ oełrn, ołcĺ do ođk'enE od poóĺilryoeo(trüorłrnb w
oa(Íe'bplg(tut r
. ođlczaílb .'@l9odttkovtę, uYńrräe t pLtmdac.t)l ícültorí!ĺrFrl w

íďĺnĺe {rtc'l
. lín€ /o9atać,

(!3ryać pod{roý'., (obclłtonb po<'rrłołvc) Ę*.r.na Y kapł.lc
ľLtaylrl

Dodôtko..ę lníoímacre l obräśnieniô do skootol|doyýancío 3píart ołdlnlĐ íin ffioiiĘBo st.tbl'vią 1ggo hte8Íďną Cz$ć M
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1 .3 Uzgodnienie podatku dochodowego oo wynĺruTĺnanso@_brutto

podatkovłel Gĺupy TRtlST zakoicżony dniä 3ĺ gruonĺa 20ĺi rołu í rí g;,rđ'i; 20ĺ 2 ;ok"'b_äät"'ĺa sĺę 
""',ęn 

jrcoi- ''\
š\ o}rcĺz.ro ąoíly

3ĺ.t2.20t t 3ĺ.t 2'zot2

zysk ,(3tÍet t bírtto rlcd opodrt|íorľanlam z đbtł'lnohi kont}łrfrJÜtcj
zy6r ,(stÍata' pŕred ooodlt|ołvanbm 

' 
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Nota 22 Nieruchomości inwestycyjne

NIERUCHOflOSCI INWESTYCYJNE

na
- ildrrygt w wyntxu zat(upow
- transíer z rreczo|Jegp mä'ątku tíwate8o
- lihľidäc'a
- Íozsz fzenie skladu gÍl'py kapltďo'!, j
- spl'z daż nlenrlloínođci
. rożnice kursovn
. ĺnne nłĘkszenia

3í.ĺ2.20ĺ3 31.72.201Ż
40 283 ĺ 5,55

10T15727,93 {0283 1 5,55

5t 058 393,48 40z83

Skumulowana tmortl2acrt l odplsy z tytulu trwaĘ utraty wlrtď l n
Początck okrecu
- amonyzäcja zä oa(r ś
- o<lpls z tytulu utraty wartďci
. tĺaĺrsíeĺ z Íz czor'Íego maJątku tilíat go
. spnedaż nĺerucľrcĺnoścl
. tlloľklacia
- ĺozszenenie skladu gÍUpy käpitato}',ei
- itnezwię|Gzenl

xumulowällt.Ínortyac'a l odPtsy z tytulu tl.tťďq utľ.ty wartoścl ns
lonlecďrecu

wą t lEali, llo (,lar!'g (, rCsll 51 68 393,48 40283 t 5,55

/-.=\

š

>E ood ttoi.c lďoí'n cre i ob' śni nia do 3l@olotldowenc8o spíłt'.Ü!(hnĺa Íbe movcjo ĺ'arowią j go Ültelrdą CŻęść
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Nota 23 Wartości niematerlalne
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23.2 Wartość firmy

Nte dotyczy

23.3 Zabezpieczenia ustanowlone na wartościach niematerialnych i prawnych

Nle öayczy
23.4 Wartości niematerialne przeznaczone do sprzedaży
Nredowzy

Nota 24 Polączenle Jednostek gospodarcrych

24.í Wartość fĺrmy z konsolidacji
Nicdotpzy.

24.2Wartość bilansowa wartości niemateriatnych o nieokreślonyĺn okresie użytkowanla
Nie dot}rcąl'

24.3 Gtówne zalożenia stoso^rane przy oblĺczanĺu waĺtości ułtkouJej jednostek

Nĺe dotytzy

24.4 lnne zalożenia
Nbdotyczy

24. 5 Nabycíe jednostek gpspodarczych
Nle doĘrczy

24.ó Wartość godzĺwa możliwych do zidentyfikowania aktytvów i zobowiązań
Nie dotyrzy

24,7 Cena nabycĺa
Nb dotycry

24.8 wyptyw środkórľ plenĺężnych z tytutu przejęcia
Nicdotlczy.

Nota 25 Jednostki stowarzyszone

Na dzleń 3ĺ gÍudnla 20|3 ĺoku, Jdĺ róľnież w poprzednlch latach Gíwa Koltatoĺla TRtlST nle posladala Jeđostek stovar.yszoítych.

Nota 26 tldzlaý we wspólnych przedslęwzlęclach
Nie dotycry

{

J ł

1\ł
DodatlĺorJe aďďÍÍ'.cje i oblrśnbnla do ĺkotolldoLa.'cto 

'píôt''t&nia 
íhán$uí€3o ĺtaĺrowĘ Je3o inr$ĺalĘ cręić
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Skonsolldołĺane łpra,łozfuúe sprząlholv m dzleń 3l grudnlo 20t3 r.

Nota 27 Zapasy
3l.ĺ2.2oĺ3 31lz.mlŻ

rłatorbly 52 ó00,43 78ý)4,54
weđqccĺynĄpĺa
lV€dtĘmítďCl nctlo możthÍej <to uz5lonia

52óm,đ ngil,r4

Tomry ĺ20 t99 23Ĺ89 lz4175 519,71

\łedlug cmy nabyciä } ôky}ťoýra'e }ołlý íinamoľe

weĺilq waĺtoki nettoĺpżlhť€, do (Ę'słanh
ĺ20 ĺ99 237'89 lz4l75319'74

Produlĺcla w tďu (wtdĘ kołEtu wytrvor.Gnla) zz3s91n,?9 28 ó60 E25'04
Produltty gototĺc 3 761087 ,zl 3 1ll 007 Aą
\{edlry ceny naĘh/koeztu qrtvorrenia

lťedlug waĺtoćcĺ neno moŕlh,ej do tEylkônia

376/WI,Zl 34llÚI,4

zaprĺy ogólem' wedlug nlżĺel z đľóch mrtolđ: cony í'tbycla (łosztu
wytworzenlr) oľrz ĺvartďcl netto ĺmälwcj do uzyskanla 1ő373054,92 l%32ô316,?6

}.la zapasaďt ( 3nnty) ustäno$rlone są hlpotekl kaucyjne l zwylĺle cet€íĺt zab@leczenia splaty kre<'ytótľ.
SzczegÉlouĺę hÍoĺmacJe o zabezpleczotlxtt : patľz íDta 33 lníoĺĺnacjl dodatkovyeJ.

31.12.2013 31.12.2012
oopĺ'y aKtutllzuJąfe wtność z.PüÓrv m 'l stlcznll zotz

ut}vorrony @ls dotyrzący poĺltĺtlółY (í!ta 17.t)

oÜtľĺócoĺty oĺ'ds w łoszürh spnedanrh pÍoduktónľ ĺnota ĺ 7. l I

Utĺorzoĺry odpis lť lyöÍtďcl sprŹedanych totľaŕü'v l mateÍhló!ľ (nota 17.ll

odtľĺócoĺty o@iswtväÍtďci 9pnedany(h toĺaľórľ l mot€íĺalółv (mta t7.ĺ'

odplsytlcutllzuhcc w.rtďć zrpsów na 3t gÍUdnL 20t2

ĺ,,
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Nota 28 Należnoścl z tytulu dostaw l uslug oraz pozostale należnoścl

3ĺ.í2.2013 
'l.1z.zo12Należnoścl od Jednoilek poľłązenych 1o7 Ż43,91

należności z tytulu do$tatý i ustt8

nateżmkĺ z tytulu dyv/idend

poż}'Ezki udzielone

ĺnne należnoścl íĺnanso'^,e

inne należnokĺ nleÍlnansołe

|07 2Ąl,94

Nalożnokl od poz$ttlych lednoote& 1 ó5l (xó,00 3779176,22

należnośc| z tyttĺu dootaw l ustug

pożyczki udzaelone

ĺnne należmkl Ílnan6o^'e

należnoścĺ buĺlżelone z innych tytutôľ niż břżąpy podatek dochodoťy

zatkzkl na zäpasy

zalkzki na śÍodki lÍwale

zaltzki na waĺtďc| nĺemateÍiôln€ l trat!'ne

ĺnne należnoścl nleíĺnamoľe

l 087204'9' l 523 l70'ló

233 303'8.ĺ l 008 50ó'27

34,06 ,t ĺĺ0'59
roztkzenla ĺnlędzyokĺesomĺe czynne' v, tyrn: 330 503'13 1 2,ĺ3 389'20

- koszty preruíneraty czasoplsm
. odpb na zfśs
. prźedptaty na szkďenla
. koszty tlstug lníoímatycznrh
. kosEly Úezpleczeń
. roczna opłatô za wleczyste użytkoryťanle gÍuntó'ť

. optal wynlkarąge z pozostaqrch unóľ teashgu

. $ktädki z ty(utu paynależnoścĺ do oĺganizacJi

. tśtt4i uDT

. ko'szly oplat . aboa'nent RTv i hteÍn€t
- roczne oplaty z tyttjtu llcercJĺ
. oplaty&tycltre GPlľ l KoPIY
. pozGtate ĺozlĺczenla mlędzyokesoľe czynne

Ntleżnoścl bÍutto

330 503,t3 I 2{3 389,20

3 EEó 420'íó

Odpls aktuallzuJ6y należnoścl 93367,4E 93 3ó7'4E

Należnoścl ogllem (netto) 15r7 678,rŻ 3 793o52'óE

Waĺwúĺi transakcll z pođnlotami poťlązanynl prredstaľlone sąw punkcle 37.9 lníormacJl <to<latko'lcJ.

Näleżnoścl z tytulu dostaw l ustug nie ą ęĺocentoiväÍre l malą zaałyczaj 45.Ôlo''Ťy teÍmh platnoścl.
Należnośc| z tytutu &'staw l uslu3 oraz pozctate należnokl w5enbne ą w wy:olĺokl złnortyzowanqo kosutu przy zastosovranlu eíektylťnej
stopy procento^Íe, z utvzględnlenlem odplsów aktualian,ącyth wartość nateżrrości. Waĺtďć kslęgo'va nateżnoścl Jest zbllżou do lcň waĺtośc|
goďŻĺ'/Y€r. Należnoścĺ z tytutu dostatv l usĘ z datą zapadatnďcl poolżeJ 3ó5 dnl od <hla poťstanla nateżnďcl nle podlegają dyskmtoľanfu.

opls rya/t avlązanych z nateŻpścĺami z tytutu doĺuw l wtug l pozottatymi należnďciaml oraz polltylo Grupy dotycącä załząďŻänla tymi
ryrykaml zoĺtala pnedstawiona w punktach 38.7 lnÍoĺmacJl dodatłolrrej.

Mrtl(ouJc lďoímacr€ i obiôśnlenb đo tł$to|ldowôÍl€8o 6píô'áoldönlô ílnanĺoe8o ĺtanoĺ|ą ,eBo |ilC8ÍalĘ Częać
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Nota 29 Środkl pieniężne i ich ekwiwalenty

Satdo śĺodlĺoĺ pieniężnych i lch ekwiwalentow vrykazane w skonrclidowanym bitansie oraz rachunku Pneptywów plenĘżnych słładalo się z
nastęujących porycji na dzleń 3t gĺu&ia 20ĺ3 l 3ĺ grudnia 2012 :

3ĺ.t2.20ĺ3 31.1Ż.Żolz
śĺodki pĺenĘżĺn w banku i vł kasie

Loloty kÍotkotermano.Ýe

natne ltĎ wymagalne w cĘu 3 miesię<y od dnia ich ota},mania'w}rstatÚienia'
naĘ6ia' zalożenia - tíansakcie REPO, czeki, lveltsle
obce i ĺnne akt}łŤ/a pien('żĺr

lĺĺ 728'0t t 2018ó9'Eo

- 159 ją2,7?

Razem środkl plenĘżne l kh ekwlwalenty 111778,01 1 361817,57

Wotne środki pieniężne z3rmtadzone ą na íacľUnkach bankowyth l inw€stoüĺane są w Íoĺmle lołat teíminoř4ĺ€h oraz o'ernight. Grupa
Kapitaloila TRUST uzyskuje glołnie oprocentowanie zmbnne od zgÍoĺnadzoílyc'h śĺoołĺĺry pĺenĘinycn'

śroĺtki plenlężĺr w banku l w kasie Ę opÍocentovJane wedtug zĺniennych stóP pÍocentołrych' których $/ysokość zateł od stop'y oprocentovýania
Jednodniot4rch lďat bankov'ych. Lokaty kÍotkoterminoĺ'łe Ę dokon)rwaÍre na różne dĺĺesy, od jednąo dnia do iedí'ego mĺesląca, w zateżnoóc|
od äktuätne8o zapotrzebolłanla Grupy na śĺo<ki pĺenlężne l są opÍocentffýane wedlq ustatonych dla nlch stóp procentovŕych. Wartość godzivła
śro<lków pĺmĘżnrh i ĺch ekwivťatentóľ na dziełt 3ĺ gĺudnĺa 20|3 ĺoku qnosi 1ĺl 728,0ĺ zlotych 13l grudnla 20ĺ2 ĺoku: 13u8l2,57
zlotych).

Nota 30 Kapltal zakladowy oraz pozostałe kapitaý

30.ĺ Kapitat zaktadowy

W ciągu ro|<u obrotovrego nle nastąplly zmiany w kapitate zaktadoľym Spółki dominująsej.

,l 8óĺ 3l2

n

I

I
I

ł
I

,n
I

\!
oo&tkourc ĺníoí.nacre I obrôJnlcĺit do tt(oírio{ĺdotľenego Ęra\ÍYozdôniô íĺnanto$r€go iränot.Jłą je8o iÍlt€gatną część
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ĺ I xul(TURA l(ÄPlTAlU z^Kt^oolllE@

Łd'nlď ( knlę l naŻaýi*o) uklbĐ 
^łc|l 'eÍii ̂

ticzba Alajl serii I tť.Ítość
Itdziel rv
k pit.le

zetlał'owym
Udzid w tkzbie $osów

rawet &4ajny t %7 625 3 oó0 l93 t 009 o},ó0 fi,1n 50.47t

radcU'z Ralô'(ztk I t5t 075 l 
'3ó0'0

ó97 4l3.(n v,8n 3,ł.8'l
hío'łôw słUJá t l22 ól2 0 ŻŻ1322,4 lt.2ä I t.zn
hn sĺnoguÍ 0 3{3 &5 ó8 7ól.@ 3,'l4t 3.4ł
Rrzcm a 8ót 312 5 rlo 2Et 20@ 320,00 r0o,0ot t00,001

Waĺtok nominatna akcJi
Wĺystkie w1rcmitoľme akcts pooladają waÍtďć noínlnatną vrynoĺącą 0,20 zlďych i zocbty w petni ętacone'

Akcrom seÍli A l B pn1ryada jeden glos na akcję. AkcJe rłszystkkh seĺii ą jeđĺrakołn uprzľvilejo}ťane co do q^ľidendy oÍaz łvĺotu z kapitätu.

30.2 Kapital zapasowy

Käpital zapasoły zostal utvonoÍly z zy'kó'''ĺ z tat popĺzednĺch' zgodnle z podeJ'novýaíWĺ pn€z wsŃtnlkórľ uchwatamĺ.

h
,t

'!
t,

ł

/

vt

I objairlenla do ĺłootot|do.Ýancao 
'píôu'udanla 

íinänio|ĺrgo 3tarcYýĘ t3o intąĺatĺą część
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30.3 Pozostate kapitaly - nie dotycry

Kapital íezeÍu'ouły z aktuatizacji wyceny dot}rczy pĺzecany śrođĺórľ tÍwatych do wartokl godziweJ.

30.4 Zyski zatrrymane i ograniczenia aľiązane z kapitalem

Zyskl zatrzymane 31.ĺ 2.20ĺ3 31,lz.2ol2
wynlxl za(,zyínane z lat poprzednĺch (kôpltal zapä$l'ryl
Wynlki zatrzynane z tat popzednich (kapitat rezeÍr.ĺowy|

Wyniki zatnymane z lat popzednich

wynik íĺnanso^ŕy netto bĺeżacęo okÍesu

Przeszacołanle hlpeĺlnítacyJne kapĺtätu wtleslonego po<tczas komercJalizacJi

Lączna wartość koíekt kapitalu wynikająca ze zmiany zand ĺachunkor.łości na
MsR/ÄłssF

ó4 384 078'35 ą7 0l21u,2l

3 óó5 017'57 17 *4 324,72

7 U9,10
xazem zysl(l zatÍzymönę ó8 o49 095,92 ó4 384 078'33

statuto^'e spŕa$ozdanla ĺlnĺrsoue TRUST s.A. pruy3oto$'ane Jest wedtug rr{SSF a sprarroz<lania Jednostek porľiązanych Ę Przygotoüí}Ąťane
zgoÔle z potsklmĺ 3tandaídami ĺachrnkowoki ate do6tosowane na potrzeby konrclidac|ĺ (lo ł'tssF. ątwideÍúa może byc wplacona w ęarcfu o
wynik íinansory ustalmy wjedno6tko9íym íoczÍrym sprauĺozdanfu Íinansowym Prz}rBotovranym ĺtta celoł statutoł/ych.

Spótka dominująca i każĺta ze spolek akcyJqrch r.lcho<tzącyth w sklad Gĺupy Kapltatorłej na podstawie Ś 39ó Ko<telĺg spółek Hanđoü.4rch F6t
zoboĺlązana UtÍzyÍlyTrać zyski zat.zyÍnane (tłr. kapĺtat zapasoMry) do wysokďc| l/3 kapĺtalu zäktado'ĺego pżemaczeniem Yvytącznie nä
pokŕycle e$ćíltuatnyth strat íinänsowych. Sp.ó'ka musl przeznaczyt na ten cel mlnlmalnie EÍ zpku bleżącąo ĺlo czas{, zgĺonadzenia
wymaganeJ rovmovranďcĺ ĺ /3 kapitatu zaktadowego

t/!
ľi
l!
lt
I

I

I

I

I
rl

x4

DoÓtkor^.c ĺníďítôcre I obrôJńlcírla do ĺkonsolldorľanego $íav,ędanla ílôen'o'!'ę3o 
'laípiń/łą 

'ego 

integÍalną częsć
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30.5 Udzialy mnieiszości
Nie &tyczy

Nota 3í Rezerwy

3í.ĺ Zmiana stanu rezerw

Rezenĺa na
Świadczenia po niewykorzystane

okÍesle zatrudntenlô uílopy

Rezcnva na
wynąĺo<lzenia
Zaządu ĺ Raĺty
Nadzoíczej llrn€ í€tenłry Ęólem

Nadzĺeń 1 stycznla 20ĺ3 rďu 28 8ó5,96 9l 778,5Ż ĺ 8í70ó8,93 55o@'@ 1992 711,41
NAoycle reono6tKr zaleznet
Utv,orzofle v/ €lągu Ío(u ooíotow€8o

Wykorzystane

Rozwiązane

l(orekta stop'}, dyskontoŕJc,

11Ż574,71t

ö)/ 
'lo'uj

(804 óó8,39)

4) uIr'W !ĺ{rl 9lô'UJ
(55000,00) (872243,101

Na dzleń 3ĺ 8rudnla 20ĺ3 rďu 28 8ó5'9ó 79 203,8ĺ t 87o 3ĺó,5' /ĺ5 00o'0o 2023 38ó'34

RezeÍwa na
śwladczcnla po nlewykonyĺtaôe

okí6ie zatíudnienia uĺlopy

Rezeĺva na
Y4ľnôgíodzcnla
zarządu ĺ Rôdy
Nadzorczei lnne ÍezeÍwy 06llem

Na ozlen r tlycznlö Z|JIZ roxu 33 7E5,73 lo9 302'ĺo I 439 325,43 39OOO,OO 1 621 473,26
NoDycĘ i@nort*ĺ zą(gżne,

Utr'orrone w cĘu Ío|(u obrotoŕícgo
výyko|'lystane

Roztlĺiązane

Koíektô stopy dFkontowei

14919,77' (t7 523,58)

15Ż48ĺ)l,44

lt 147 957,941

55 000'00 1 579 Úl,11
(39000,00) (r 208 50t,29)

No qzlon Jr Bauonl! íura roxu 4ö öo''9o .rl I lě')Z l öl1| qoö''J 9t (,l,|,,r,L t ?rZ t15,41

'

I

I

i
I
I

31.2 lnne rezerwy

Na tą pozytię sktadają sĘ m.in. nastęuJące tytuty Íezerw;
- w 2012 roku pozycję ĺĺne ĺezeĺwy stanov'lty: Íezeív.a na ko9zty badania i publikacji sprarľozdanĺa íinansovląo
. tĺ 20ĺ3 roku pozycJę inne ĺezeĺwy stanowity: rezerwä na ko{zty badanla l pubtlkacJi sprarłozdanla Ílnanso^'€3o

!
I

J
w kwocie 23 000'0oŻt.
w krłoc|e.ĺ5 00o'00zt.

Dodatkoire iníoímacje i obJaśnienlô do 3koíltolldołýanegp 3píäwoĹdänir íinanĺoungo ĺtanorłĘ Jego integĺatną częić
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Nota 32 świadczenia pracownlcze

Jednostkl Grupy wypłacają pracovĺnlkĺn pnechodzągym na emerytury h^oty odpíaw emefytalny(h w wyĺolĺokl okreĺloneJ pŻez KodeK
pĺacy. W zwlązłu z tym spótka na podsuwie tvreny dokonalrJ pnez proíesJonalną ílĺmę aktuariatną twol'uy ÍezeÍYt na waľtość bĺeżącą
zoboľĺązania z tytutu odpĺaw eíneÍytalnyđ. Kvotę tej rezeÍW oíaz uzgodnlenb przedstawläjącc zmlany stärnt w cĺągu okĺesu obíotowtgo
przedstavriono w poĺliższeJ tabell:

3ĺ.12.20ĺ3 3l.l2.2o12
Na ĺlzień ĺ stxznla
Utt''oízeíie ÍeleÍv,y

xoszty wyplacoíryth świadczeĺń

Roaľiąanie rezeĺvly

Zmiana sktadu grupy kapltalo,rnj

Na ďzĺeń 3l gĺudnĺa

ZÜ öl''9ó JJ 7ö''7J

4919,n

aö ěo),'o zě ěo"yo

GlłóĄlJne zatożenia pŻyręte przez Spółkę na dzleĺi bitansorvy l zaktadane w ĺoku zakoiczonym 3l gíudnla 20ĺ3 l 3ĺ grudĺlla 20t2 <to vryliczenh
kuoty zobouĺlązanla Ę naltępt'Jące;

3í.ĺ2.20ĺ3 31,12,m12
stopa đyskontcnra {x)

Pnevĺidpvany wskażnik ĺnílacli (Íl
Wskaźnĺk íotacji pÍacowniko'ľ

Prrevĺldłĺmna stopa wzíoĺtu vĺynagĺodzoń ĺľ)

/t/it
I

/!

/

5ľ

3Ítĺ

ł

Dodrtl(oĺ.€ iníoíÚrrôcje ĺ objaśnlenia do słoo'olboivöne8o sľôr4,oEdańlô ílnan'o/l'tso 3tal'oľlą 

'cĺp 
lntc8ítlą crę{ć
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Nota 33 oprocentowane kredyty bankowe i pożyczki

olqaoĺmĺnoYĺe lĺedyty l pźyczkl

loôotviąłia z t1tĺu leaĘu íĺnansaľęo iUíniry&ierźaÝýy z opciązaturj

lked!ŕy w ĺxľr,ĺťĺu baż{ym

ľÚe,ą,ty banłot'e

lľel(íe
Pożyari ąrryĺnaĺr od:

. jeĺlĺnstck poľiłpaľych

'pozoltąŇh jc&6tct

UĺŤaÍlatÉ sttĺnülüťene akje peíeĺeĺryjne

oblĘacje amĺníP
oblĘacic d{8đcíminorJe

lnne

3ĺ.t2.20ĺ3 3l.t2.2012
ĺ 2]l }04'7ó l l0704ĺ'l7

t7 óE7 578'9t

s0mom,o

lorcm racgyty l Pozltzĺl oll8otcíln5owe lÜ'|öööJ.rí J'l0/lJłl,l'

ltótkoLímlnowC kedyty l půycrkl

toÜoťlęüia 
' 

ty{tĺu teasinp íinaĺuoľrt3o ĺ uĺtłw đieÍżawy z oĺ(ją zähłu
ktdyty w ĺachĺ{ĺu bi€żąqÍn

l{ĺedtybnkoľĺe

lľcl$le
Poiyt*i oląĺune od:

. Jedĺootetpoĺĺąpxlt

. pozo$telt$tedrro'tek

oÖtbaíie ríüro(eÍmho'ľe

ln.Ę

3ĺ.l2.20t3 3ĺ.12.20ĺ2

l{3 875'9ł

R 05l E7ó'98

5ł ]8{'96

540Żz 24ó,Il

lt85B,0ł

50 5r0 7n,$

4óil zto'lz
t3óół}m'q)

350181,3t
ňazen ĺÍeoyry l Poayąn ĺío$qaÍmnolvc & llt gr1.ló 0) |ul 

"r,/l
Na dziąt bilansoYqy Spótka posiadata następująse kredyty' poĄ'tzki oraz otwarte llnb kĺeđytoĺrp:

I
I

I
I

i

I

Dodatkor.rę lníoííŤBc'a l obroínlanla do skongoli<tołan€8o sp.arrjwdanla íinenÍorj€8o srano.rĘ ,€8o lntegĺalą cęić
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W okresach obJętych niniejszym sprauo'danlem íinansoľĺym nle miaty mleJsca prrypadkl naruszenh p6tanov'ĺeĺ1 umÓĺ kíedytorych.

Pr.yÉzle ínĺnlmalne optaty teasiĘlovłe z tytulu tych tn|ôť ďat waÍtość bieżąca minimalnych oplat leasĺllgoir',ych netto pízeđttawiarą sĘ
nastepuJąco:

obietvch ninieisinynt sorarvozdaniem íinansorwm nic mialv micisca nrzľnadki n&ruszcnia oostanorłicń unrórv krcdvĺorłrych.

ZobowĘanla z tytulu umów leasln3u ílnanĺowego l umów dzbĺŻavĺy z opcJą zakuptl

Wartość nom lnalna mlnlmalnych ęlat leasln gowych

Nota 34 Zobowlązanla z tytulu dostaw l uslug oraz pozostale zobowiązania

3t.12.20ĺ3 3l.12.2012

zoboľlązanla z tytulu dostaw i ustug

|nĺre zobovlązanla íhansolye
lnne zobovlązanla nieÍlnansorve

19yt7,U t5 349,4t

3t.ĺ2.20ĺ3 3ĺ.t2.20ĺ2

Zobowlązanla krótkotermlĺrowe wobec Jednostek pozoBt lych 9 167 12l,z2 7 ĺóó 84ĺ,03
zoboľiązanla z tytutu dostaw l uslug

zoboľiązanla z tytutu wpa3ĺodzeń
zobołlązanla z tytulu onĺ*no
lnĺr zobowlązanla íÍranrcwe
zobotľĺązanla hrdźetorc z tľtych tytutóľ nĺż bbżąCy podater &cľ'odoíy

zallczkl otĘyilane
Íundusze specrďne (pkt 20 lní dodatkoweJ|

inne zobowiązanla nieÍinaroun
ŕoztl'tľ enla mĘÚz}okíesowe bleme przycho<tótľ

ŕortlczeńla mlędz}okíesoile bleĺne koĺztótľ

9ffiu7,Ą9 7l62T)s'Ą
70198,97

1574,76 4 045,ó3

Razem zobowĘzanla z Ęftulu dostaw l uslu3 oraz pozottale zoborvlązanla
krótkotermlnowe

918? 118,26 7 182190,44

3ĺ.ĺ2.2oĺ3 31.12.Ż012

I

Pozostale zobowlązanla dlu3oteľmlnowe

lnĺr zoborviązanla íinansme
in ne zoborłĺiązanla nĺeíhansorYe
roz(kzenla mlęďz)okíesolre bleĺne ľzychodótľ
Razem pozoĺtale zobowlązanla dlugotermlnowe

Íltzem zobowlązanla z tytulu do3taw l u3lut oraz pozootale zobowlązanla 9lE7 ĺĺE.zó 7lBz790,44

Waĺuĺüĺi transakcrl z podĺnlotami povĺĘzmymi pÍzed'tarvĺone ąw punlĺcle 37.ó ĺnformacJl dodatkov,eJ.
Zoboľlązanh z tytt{u do6täw l usĘ ą ni€oproc€íltowane i załvycza| rozllczane w teÍmhäđl 4s-dniowych.
Pozo'sta|e zobot'ílązanla ą nleoprocefitov'ane' ze śÍďnlín l -mlesĘznyĺn teÍmineín ptatĺ'oki.

Nota 35 DotacJe Íządowe

l objađnhńh do Íkońĺolldoľancao spral'wdanla ĺinan'ouleBo ĺl.Íloýdą tsto htegĺ.tą częff
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Nota 3ó Zobowlązania i należności warunkowe

3ó.1 Zobowiązania z tytulu leasingu operacyjnąo - Grupa jako leasingobiorca
Nle dot!Ęry
36.2 Zobowiązania z tytutu leasingu operacyjnego - Grupa jako leasingodawca
Nie doty{zy

3ó.3 |nne zobowiązania warunkowe

Nie dotfry

3ó.4 Nateżności warunkowe
Nĺe dotyczy

3ó. 5 Zobowiązania inwestycyj ne

Nie dotyrzy

3ó.6 Sprawy ądowe
Nie dotyczy

3ó.7 Gwarancje

Nie dotyczy

3ó.8 Rozliczenia podatkowe

Rozliczenia podatkowe oraz inne obĺaqy dzlatatnośc| podle8aiące íegutacioín (na przykla<t spÍav{y celne czy doMzoĺĺe; mogą bŕ przedmbteíĺl
kontÍoti organórľ adĺninistĺacyjĺtych' które uprawnloĺre są do nakladania }ŕysďlch kar i sankcJi. 8rak odniesieĺlia do utnťalonych rąulacji
prawnrh w Pdsce poľofuje występołanie w obowiązu|ącrlch pneplsach nieJasnoścl i niesffinoki. często występrrjące ĺożnice w opiniach co
do lnteÍpretacJl pravnej przepBó''v podatkoł/ych zarórłno YłevJnątnz organôľ państr.lovĺych, jak i pomiędzy oígônaml państ$/owyml l
pnedslęb|orstwaml, povodują poĺYstawônie obszaĺoľ ntspevmości i konfliktow. Zjawiska te pouodują że łyzyko podatko$e w Polsce jest
znacząco wy'żĺe nlż lstnĺejące zwytle w kŕďach o baĺdzieJ rozYrinĘtym systeĺnĺe podatkofýl'l.
Rozticzenia podatkowe mogą byc płzedmioteín kontroll pnez okres pĘrc|u lat, począrĺsry o<l końca roku w ktĘĺn nastą)ita zaplata podatku. w
wyniku pneprovładzanyah kontroli dot!/chczasou,e ĺozlĺczenla podatkoÚÝe Grupy mogą zostać poťiększone o dodatko!€ zobo'viązania
podatko'ýe. Zdanlem 6rupy na dzień 3ĺ gruĺlnla 20ĺ3 roku utvłorzono odpowiednle rezeÍwy nä Íozpoznane i policzatne Íyzyko podatkot',e.

Nota 37 lnformacje o podmiotach powiązanych

37.ĺ Transakcje z podmiotami powiązanymi

Następt'jąca tabeta pnedstawia lączne kY/oty transôkcji zawartych z podmbtômĺ potviązanymi za tatä 20ĺ3 i 20ĺ2

(Xĺts zelolcrm;_ t !. l 120 l J
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37.2 Jednostka domlnująca cale, grupy

Je<lĺtoctką ĺlonlnurącą w 6rupb ľapĺtalorcJ TRUST Jest TRusT s.A.

37.3 Podmĺot o znaczącym wplylvĺe na Grupę

Nle dotycry

37.4 Jednostkl zależne

Nie dot!rczy

37.5 Jednostkl stowarzyszone
Nb dotlrzy

37.ó Wspólne przedslęwzl€cle, w którym Jednostka domlnuJąca 

'est 
wsPólnlklem

Nledotfry

37.7 Warunkl transakcjl z podmlotaml povyiązanymi

TransakcJe poĺnĺędzy podĺnbtäĺll po'ľĘĺľyml zav,lbÍa'p Ę na wÜlrnkach rpkołĺych.

37.8 Pożyczkl udzlelona czlonkowl Zarządu

w 20ĺ3 roku nle udzletono żaďqrch poĄczek cztokom Zarądu.

37.9 TransakcJe z udzlalem lnnych Członków Zarządu

. w roku 20ĺ3

Dnla xl ku'letnlä 2013 Íďu z PanĘ ĺgrl$Eką Hoteĺíiĺską i Pancm Pbtr€m tlo{evĺtlsklm zostala podplsau movĺa sprreĺtaży tolĺatu
mieszkatĺrgo o porYlerzctnl 3í,0n2 potożonego w Poznanlu przy ul.Błaźera ĺ4t za küote 1ól 200,00 brutto.

. w rołu 20ĺ2

Dnla 24 ĺnaja 20ĺ2 ĺolĺu z Panlą Ewą Bqajną l Pmem Paľtem 8ugajnyľĺl zostala podplsana Ünro}va zakuptl tolĺatu mhukalĺrgo o poľlencrnl
l5.ĺ'8 m2 potożqre$o w Poznanlu PrŻy u. BlażeJa íot/5 lá k!rctę 92ó207,00 zt bn'tto oraz tolĺalu mleszlĺatnego o porľbzclnl 1z5,9m2
polożme8o w Poąnanlu pr.y d. BlażeJa ĺ0t/ó za kv,oĘ 7ó5 ó5ó'(x) zt.

Dnla ló maJa 20t2 rolĺu z Panla lĺagdďeną Stachoľiak-StuJą l Płrm Jaĺosla'.rcm Stu|ą zootala podpisana umoťa spľ:odał lolotu
mleĺzlĺalnąo o povĺlezchnl 64,lm2 potoźorcgo w Poznanfu prry ul. Btażera 14J na klłotę }95 020'39 zt oĺaz tolĺalu użyttouÍego o poľlenchnl
l7,3 m2 na kuoĘ 32 000,(X}Żl.

Dnla 1ó ma'ä 2ol2 ĺďu z PĺrĘ Ewą fugaJną lPaneín Palvtem &taJnym z'stďa podplsana umoľa 9ĺzedaży lďalu mleĺzkalnego o
powlenchnl 4.7 m2 potożotąo w Poznanlu prry ul. 8tażeja t4J nä l$loĘ 285 780'(tr zt

t
ł
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\

J
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37.1o Wynagrodzenie wyższej kadry kierowniczej Grupy

Kĺótkoteĺmĺnoĺe świadczenh pĺuollnkze (v\rynagÍodlenia i nanutyl

lla3íody rubiteÜĺzowe i odľäY'} eíTríylatne

śvĺĺadczenia z tytulu rozwiązania stosunłu ľacy
Śvlladczenia pacołnicze w íoÍmie akŕji wlasn1.ch

3ĺ. t 2.20ĺ 3 3ĺ.ĺ2.20l2

ĺt4 76t'E0 ĺ !ó 002' 22

Lącznr kwota wynagrodzenia wyplaconogo $riwneJ kadrre klerorł,nlcreJ ĺĺ,l 7ó8'80 t3ó 002'22

lVynagrodzenie wyplacone czlonkom Zanądu oraz czlonkom Rady Nadzoíczej sŃtki ljednostki doíninującej) oraz jednostkoĺn powiązanyĺn
Gĺupy przedstawĺato się następuiąco:

3ĺ.ĺ 2'?0ĺ 3 3l.ĺ2.20ĺ2

Zanąd

Rada }ladzoíCza

zanąd . jodílostki zäleżne lub tto'łarzFzone

Rada lladzorcla je{nos(ld rateżne lub rtołYaízyrrone

ĺ ĺól ó]t'29

3 E91,55

t?mo,m

ĺ ]19 0]ĺ'ĺ0

]59lĺ'9E

r2 m0,00

Razem l 178 5Z"Ü{ l JÜ0 9{J'qg

37.11 Udzial wyższej kadry kierowniczej w programie akcji pracowniczych
Nie dotyczy

37 .12 Pozostale podmioty powiązane
Nle dotyczy

/\

37.13 Jednostki powiązane z rządem
Nie dotyczy

Nota 38 Cele i zasady zarządzania ryzykiem finansowym

Do gtównych instrumentów íinansowych, z których kon}rsta Grupa Kapĺtatowa TRUST, nateżą kĺe<lyty bankowe, obtigacje, Umowy leasin3u
ílnansowego z opcją zakupu, środki pienĺężne i lokaty . Gtównym celem tych instrumentów íinansowych jest poz},skänie środków finansowych
na dzialalnďć Grupy. Grupa posiada też inne instrumenty íinansovre, takĺe jak należnoki i zobowiązania z tytutu dostaw i uslug' które
powstają bezpośĺednio vJ toku pÍowadzulej pnez nią ďziatalności.

Gtóvrne rodzaje ryzyka wynikającego z instíumentóv, Íinansowych Grupy obejmują rrryko stopy pÍo(entov/ej, r'Yzyko związane z plynnoścĺą,
r}zyko walutowe oraz Íyzyko kredytowę. Zarząd weryíikuJe ĺ uzgadrlia zasady zarządzania każdym z tych rodzajów ryryka . zasady te zo9taly w
skrocie omÓwione poniżej.

38.1 Ryzyko stopy procentowej

GÍUpa Kapitatowa TRUST posĺada zobowĺązania z tytutu kredytów dta których odsetki liczone Ę na bazie zmiennej stopy píocentowej, w
związku z Czyĺn występuje ryzýo wzíostu tych stóp w sto9unku do momentu zawarcia Umowy. Analogiczne rrzyko \rJ'ríostu zmienne stopy
procentowei w}łstępuje o odniesieniu do zobołiązań z tytutu teasingu Íinansowego. Zgodnie z zawartymi umowami, wpokość czynszu
teasingowąo ustalana iest w oparciu o zĺnienną stawę pÍocentową.
Z uwagi na nieznaczne wahania stóp procentorych w minionych okresach, jak również na brak pzewidyľań gwattownych zmian stóp
píocentov/ych kolejnych okíesach sprawozdawczych, Grupa Kapitalovra TRUST nie stosowala zabezpieczeń stóp procentowych, uznając, źe
ryzyko stopy procento\ťej nie bylo znaczące.

Nĺezalgżnie od obecnej sytuacji, Grupa Kapitatowa TRUST monitoíuje stopień naĺażenía na ryzyko stopy píocentov/ej oraz prognozy s(óp
procentowych i nie wyklucza podjęcia dzialań zabezpieczających w pnysztości.

oooa*đ'.,e .ĺô,'acle i oolaĺrón-ll
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W poĺtiższej tabeli przedstavĺiona zootata waítość bilansmła instĺumentów íĺnansov'ĺyth Grupy r.apĺtatowej TRUST narażoírych na Íyzyko stopy
pÍocentov/ej' w podziate na poszczególne kategoíie vriekotĄ/e.

Rok zakolczony 31 grudnia 20t3 roku

oprocentoľanie state
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opro(entovranie in'tÍumentó''v Ílnanso.ĺych o zÍnlennym opÍocentofýaniu jest aktuallzoivane \ĺý okĺesach ponlżeJ 

'ednego 

rďu. odsetkl od
inĺtĺumentóľ íinansovĺych o stôly'nr opíoceotoťaniu ą stďe pr.ez caty okíes do Uplrťu teímhu zapadalnoścl/wymąalnďci tych
instÍUmentô'łĺ. Pozostale hÉtrumenty íinanso^e Grupy, któíe nie zo6taty uJęte w powyższych tabelach, nie ą opĺocmtovíane i w aľiązku z
ty'n nle podtegają íyzyku stopy procentowei.

38.2 Ryzyko watutowe

Grupa KaPitalovĺa TRUST Jest naĺażona na rylyko zmian kursoľ watuto'ĺych w ÍelatyTnb niskim stopĺtlu z wvagl na íakt, że spnedaż
pĺoduktów ( tokali mbszkatnyth l użytlĺowych' oÍaz poíloszenE vrtzystkich kosztoľ dokonywane Jest w waluc|e kíajo^'e, (PtNt. Ponadto Gnpa
posiada wszystkĺe kĺedyty, poĄ6zlĺl, &pozyty l lokaty w watrrch kÍalo^'eJ (PLN)

Gíupa Kapltä|ovýa TRUST korzysta z leasingu majątku również w walucle (PLN}.

38.3lnne ryzyko cenowe

Grupä Kapitalou'ä TRUST nle Jest naĺaźona na istotne inne ryzyko cenovłe związaĺr z instrumeotaíni íĺnansovĺymi.

38.4 Analiza wrażliwości na ryzyko rynkowe

Grupa Kapĺtatovĺa TRUST nie pclada należnďci l zobowlązań vryĺażotych w waluc|e obcej, za vryrątklem zobołiązań z tytt'tu teasĘu
ílnansouego.

PotencJďnĺe możtiwe zmĺany w zakĺesie Írzyka Íynko'^,€go Spólka oĺzacoľala następująco:

í'(X zmiana w zakĺesle stęy procentołej PIN ('ĺzÍo6t tub spadek stopy procentot!,ej)'
ĺ'0X zĺlana w zakresie stopy pÍocentoťe, cHF (wŻÍo'3t lub spadelĺ stopy píocentollcr),
ĺ0* zmĺana kuísu watutowtąo PtN/cHF (wzro'st lub spa<lek stopy procento^,er}

Powyże, u9talone wano&l ustalone zoĺtaý w uJ6iu rocnym.
Analĺzä wrażtlvłoki pnepÍo.radzona pn€z GÍupę r\ôpltato$/ą TRUST nie uwz3lędnĺa wptpľr'l opodatlĺo'ĺania.
wpł},w Pot€ncJatnie możliwłyth zmlan na wynlk ílnanso'ĺry l kapltat Grupy paedstawia poniżĺa tabela:

fl
,, l i,li
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oodatko'rc ĺníoŕínacrc l objôhlenl' do ĺłonrotiłloułeĺrego ĺpĺarĺ'ĺcdanla Íinônso'tl8o $enowią J$o inteBĺalną częśc
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38.5 Ryryko cen towar w

Nie dotycry.

38. Ryzyko kredytowe

l'ĺaksymatne narażenie na ryzyło kredytolre wynosi ĺ 5łĺ 157,21 zlna oźĺeĺĺ uíra'nsowy ĺ zmtaĺo oszacov'a'ne ;äril vlaność uĺianiotva należlrości.

okre. z ko.ĺczol'ty 3l.ĺ2.2ot3

;truktuÍ wlakorva nalđnoćci ítn.nrol{ych

{ teżnqb z Mut ĺloĺtavĺ i uĺług

ĺvaĺtość nomĺmtna
uteżnoś,ci

{ateżnokl
tieprzłermlnołon
ktoíe nb Í đly

ľaĺtĺŕct

lĺ.90 dni 9ĺ -ĺE0 dni ĺEt.3 0 d'rl >3 0 dni

,t&tt,o 9001 9,99 93 3 7..t8
bzostale Í'ätqhoigi Íinan'o,e 34,08 34,08
lrŻeíl 993 E7í,55 9fl) íx,o7 93 3 7,.18

ol(r.. zako.lcrony 3ĺ. t 2.20ĺ 2

itruktura wlekorľa nrlcżnďGi ítnenrot'Y: ch

'v ítość noorl 
'tnauleźności
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riepf:etermiílov í1

ktoíc nĺc utí city
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lazem l 

'11 
157,Ż1 I 47 rE9.73 93 367,18
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Zdanlem zarządu Grupy lGpltalovrpj TRI6T nle }vystępuie znaeąca koncentíacra íryka kŕedytolłego gĺlyż Grupa poslaĺla w|etu oÔbrców.
Grupa pode|ĺľ.'Je ďriatanla matące na cetu ogranĺc'pfiĺt. ryzý^ krďytołego, polegaJące na:
. $ravłdzarfu wla4ĺgodÍ'ďcl odbloĺcórľ,
- monltoíoýýanlu sytuacri odbtoĺców,
- poĺllanle sĘ pnez odbĺoĺcótľ egď'JcJĺ zsodí'b z artylĺdem n7 k.P.c,

llwz3lędnlaJąc pouryŽ5ze' w ocenle Zanąĺtu 6ĺupy, ĺyzy&o krď|ĺtol!'e zostalo uJęte w sprauozdanfu ílnansoľym poprzez utrrorzenb odplsów
aktualĺatj*lđl.

odpĺsy aktuatlzuJące w ztviązku ze stíata'nl kre<lytouĺyml 3l.ĺ2.20ĺ3 3l,1z.zo1z
stan na I $ycznlr 93367,18 óo 3ĺ4,ó5
zwtęl$lenta - oopls Utl^ofizony w clęŹar kooztoü,, sPľzeĺ'ał
RoztÝlązmle - odpls o<hľĺócoĺty w ko&tach spr'edaży

zwlęlszeÍllä - odpls uttlłonony w clężąr koertóľ flnmsoąrch
Roaťlązanĺe - o@ls otlwrócaty w przychalach Ílnansolĺych

Wýłorryttanle

3ôn7,9t)

(3 725,07t
)Ln nđ ,i'l taucnL 93367,4 93 3ó7,48

do słmlolldowaĺ*go rprrrłwdanb ílnrmomgp staĺloĺĺlą ielo htąíalą Częłć
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$rrylo kĺedytoue ztvĺvanc z đ€'ozytänl ôaĺĺnľyml, hótÍlfÍl€ÍltäÍnl potľtołľľyml l lnnynl lttrest5Jaml wtaJe sĘ za nh|stoute poíl6/aź
Spótka zaľľta tramakc'e z hstĺr/rclaml o qĺrrrtowme, pozłtjl ĺhaĺuotrcJ.
Ül''íř{xrhroDdł!o.'cb L''l' t!ł.Elr'
. ĺaĺ'duroJí
. a$'EfiĽ'toĺa
. ?Úđ.b

t*s qłae 
''{ŕÚ/łłc*, 

lat.l'60n'lŕaíaail'ronÁ

w &uple nlew5tępt'Ją EŮotÍE koncentracJe ą1ryra kĺedytoungo.
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38.7 Ryzyko związane z ptynnośclą

Grupa Kapltaloťa TRUST by{a narażona na Íy'y'(o utraty ptynnoki, ĺozumiaĺr Jako ryzyko utraty zdotrroki do ĺąulowanla zoboľiązań w
określołth teíínhäch. Ryzyko wynika z pot€ncjalnąo ograniczenia dostępu <to rynków ĺinanrcr.ĺych' co íno8lo skutkoľać braklem możtĺwki
pozpkania nov/ego íinansovĺanla lub rďinansovĺania swoiego zadtużenia.

Anatiza zobowiąań íĺnansľqrch vl pnedzlalach czasoĘrch przedstav.iora zostata poniżei Prł€dstawione kwoty stanďrią niezdyskonlowarrc
przeptyvv}, pĺenĘne, które stanowią maksyĺĺlalną €kspozy€Ję Spolkl na ryzyko.
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Nota 39 Zarządzanie kapitalem

Grupa zarządza kapitatem w GelU zachowanla zdolności do kontyruoľania dzlatatnoki z urłzględnienĺem ĺealizacji plônowanych inwestycji,
tak aby mogta geneÍować zwrot dla akcjonariusry oraz pÍzynosić korzyki pozo*alyim interesariuszoĺn.
Zgodnie z Prôktŕa rynkową Grupa monitoruie kapital mieĺlry innymi na @stawie wskaźnika wyptacalnoki oĺaz wskaźnika kĺedyty, połCzki,
obtlgacji i leasing/tBlTDA oĺaz ĺĺskaźnika dźwĘni.
Wskaźnik wyptacatnoki obliczany Jest Jako stoĺnek wartoki kapital w{asny do sumy bitansowej.

wskaźnlk kĺedyty' pożyczki i inne źró<tla íinansowanla / tBlTDA 

'est 

oblkzany iako stosunek kredytów, 9o4ąď i innych źróde{ Íinansovłania
do EBITDA. Kíedyty' pożręki i inne żĺoĺlta finansovranla oznaczaJą tączną kwotę zobołĺązań z tytutu kredytów, pożyczek i leasin3u, natďniast
EBITDA Jest to zysk z dzialalności operacyjĺrj po <loĺlaniu aínoÍtyzacji.

Wskaźnik ĺlźwĘni to stoĺunek zadtużenla netto do $my kapitató''v poľiększony o zadtużeĺie netto. 0o zadtużenĺa netto zallcza slę kíedyty,
pożyczki, obtigacje i teasing po'mnieJszone o śíodki plenĘżne I lďaty krótkoteĺmĺĺrovĺe.

W celu utaymanla ptynnoki íinansowej i zdolnoki kíedytowei pozwalającej na pozyskanie Íinansowania zewnęt.znego przy ÍozĘdnym
poziomle kosztów Grupa zaktada utrzymanĺe wskaźnika wyplacalności na poziomie nie niżsrym niż 0,5, natomiast wskaźnika kredyty, pożyczki i
inne źródla íĺnansovłanla/E8lTDA na poziomie do 2'0.

3l.ĺ 2.20ĺ3 31.12.2012
KaPitat wtasny 70154 ą15,'2 óó489 397,73

wartoŚĆ netto rzeczolľych äktyľýow tryýatych

5uma bllansowa zo7 396968,77 ZO9 749 580,50

wsKaŹnlk wypttcalno1icl : l(aPltalu wlasnego/3umä btlansowô 0,34 0,32

Zysk z dzhtatnoścl opeĺacyjnej
Plu$: amoÍt)zacra

10 478927,61

200 ĺ33'45

30 3ĺ7 79E,50

242254,67

ío 679 oót,06 30 533 057,ó9
lGedyty' Pożyczkl l ĺnne ŹrÓdla Ílnänsowanlr t05 ĺ9ĺ 267.85 ĺ04 209 0ĺ4,88

Bkaźnlk: Kredl/ly' pożyczkl l lnne żródlt Ílnän3owanlďEolDTA 9,85 3,41

kapltat wlasny

suma bilansü.ra

3ĺ.ĺ2.2013 31.12.2012

70154 415,37,

207 39698,77
66 489 397,73

209 749 580,50
wsl(ażnal( wyPläcalnoścĺ: l(aPltal wła3ny/suma bllan3owô 0.34 0,32

JpÍocentow8ne kÍedyty i poŽyczl(t'oötigacje i leasing 105 19ĺ 2ó7,85 ĺ04 200 014'EE
iÍooKl plenlglne l lo(aty KrotKotermnowe ĺĺĺ 728'0| 13óń812,57
zadluŽenle nctto ĺ05 o79 539'8ł t02 844 202,3t

70154 415,32 6 489 397,71
kaPltal wlasny l zadlużenlo nolto 175 z33 955'ĺ6 tó9 333 600'oa
WsKäzntK oz}vlBnt 6l,or ó5'o9a

/

Matko!',€ ĺnÍormacje l obJaśnienla do 
'koírÍolldotv'ônc8o 

spíawozdônla íinôń'oŕ,t3o ĺtônov.lą rc8o ĺntqratną <zgść
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Nota 40 lnstrumenty flnansowe

w ďÍtsb od ĺ styaĺrĺa 20t3 Ô 3í 3ÍuÓla 2ol3 Ídil nb wystąplly rożĺrke poĺnlędzy waĺtďcĘ bllmsouą a wanďcĘ sodzĺYŕą lĺrľrumentóľ
Íhansowyth Gĺupy lGpltatorcj TR|Í.

w okí6|e od ĺ sqrcznla 20ĺ2 do 31 Bítxhh 2012 roku nle vrystplý ĺóżnlce poĺttĺęĺ'zy waĺtďcĘ bllĺtsotłą a wartďcĘ Bodziuą lngtn'nentóŕý
íĺnamď4'ch Gn'py Kapltalo'rcJ TRUST.

Nota 4ĺ Struktura zatrudnlenla

PnecĘtne zatruďtlenle w Gruile r.apltatovre, TRUST w olĺĺesle styczeń.8ruozlg'ĺ ksztattouíalo slę nötęPtlrąso:

tĺ.ĺ2.2oĺ3 31J2.m12
Zar:ąp JeÜrosttl DÜnlnujące,

Ađnlnlstíacra

Drlat spnedał
Plon ľodutrcJl
Píacüŕýnlcy íłzycÚl,l

Nota 42 Wýnagrodzenle ble8te8o re}Yldenta lub podmlotu upÍawnĺonego
do badanla sprawozdań flnansoľych

I
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t

I
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r0
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ZamB.*,

o) obotiľłout bodotic ĺocatęo spraloz.drnia tin$solłltp;

zä 2012 roft

al oboľlązkoľe ba<lanle rocznąo gral'łozdanla Ílnansorc3o:

Nota 43 Zdarzenĺa po dnlu bllansowym

Nle dotyczy

,ĺ5 000'00d

23@,002t
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ffiu,{tjgoo*o
\,frleryna Bogucka


