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Zalożenia do niniejsząo skonsolidowanego sprawozdanla Íinansowego sporządzonego na dzień 3ĺ

grudnia 2013 r.:

dokument przdstawia ujawnienia wymagane pzez łiSSF w ksztalcie zatwierdzonp pĺzez
'
Unię Europejską (oo dnia 3ĺ.12.20ĺ3)dta sprawozdań Íinansołrych za okresy rozpocrynające się ĺ
stycznia 20ĺ3 i poźniej;

'

zaprezentowane

opisanych w nocie 12

w notach

i nie

ujawnienia są oparte na wybranych do stosowania zasadach

utĺzgtędniaJą wszystkich lokalnych przepisów prawnych, specyficznych
branżowych uregulolĺań oraz możliwych do stosowania roaľiązań. Jednostki powinny ujawnić

wszystkie zasady maJące znaczenie dta zrozumienia sprawozdania, tak więc korzystający z
dokumentu powinni miec na uwadze fakt, iż konieczna jest aktualizacJa maJąca na cetu
dostosowanie do faktycznie stosowanych zasad i prryjętych rozľ'ĺiązań.

'

dokument zawiera jeden z dopuszczonych sposobów prezentac'i oraz nazevrnictwa rachunku
zysków i strat (sprawozdania z dochodów catkowitych| oraz sprawozdania z przeptywów środków
pieniężnych.
Sporądzająry sprawozdania finansoľe powinni wybrać sposob prezentacji naistosownie'szy do
sytmcji ich Jednostki.

ÍRUsĺs.A.

Jednostkowe sprowozdonie sporlądzone ną dzień 31 grudnio 20l3 r.
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DoDATKowE tNFoRMAcJE t oBJAśNl ENIA
Nota

ĺ lnformacJe

ogólne

Jednostkowe sprawozdanĺe íinansowe społki TRUST S.A. obejmuje rok zakoliczony
porównawcze za rok zakoiczony 3l grudnia 2012 roku.
Podstawolvym p]zedmiotem dziatatnościSpótkĺ TRUST s.A. jest:

3ĺ gĺudnia 20ĺ3 roku

oraz zawĺera dane

- Budownictwo mieszkaniowe

Spółka TRUST s.Á. zostata utv,lorzona Aktem Notariatnym zdniô 07.1l.2n7 roku. S|edziba spótki TRUST s'A. mieści się w
Poznanĺu, przy ul. 8lażeja ó

SpđkaTRUST S.A. jest wpĺsana do íejestíupnedsiębioíców Krajo,vego Reiestru Ędowąo prowadzonego pnez Ęd
Rejonory w Poznaniu- Nowe
i witda, Vlll Wydzia| Gospodarczy Kíajo'vego Rej$tru Ędowęo, pod numerem KRS

@0029390ó

^ĺiasto

spótce TRUST s'A. nadano numer statyst}'czny REGON 0084943ól.
Czas tnĺanĺaSpotkĺ zgodnie ze statuteín Jest nieoznaczony
wedtug stanu nä dzień bĺlansovqystruktura akcjonariatu Spotki TRUST s'Á.

je$ następt'jąca:
$posiadanego
kapitatu

Sposiadanych praw
plosu

ltośćakcii serii A

llośćakcii serii 8

Pawel Bugajny

1.987.625

3.0ó0.393

50,Ą7

Tadeusz Rataiczak

1.?51.075

1.73ó.090

34,87%

34.87Í

Jarosław Sluia

1.'.t22.612

0

1',t,zz%

11,22%

0

343.805

3.44ľ,

3,44%

AkcJonariusz

Jan Smocur

4.8óĺ.3ĺ2

RAZEM

5.

ĺ40'288

50,47

%

%

ĺ00x

ĺ00N

Nota 2 Sktad Grupy KapltaloweJ
Tíust s.A. jest iednoĺtką doĺnlnuJącą grupy kapitatovłej i sponądza spÍôwozdanie skonsolidowäne.
Na

oziďl 3t qrudnia 20ĺ3 Íoku w skład

wchodzi TRUST S.A. oraz
Udziat w

Nazwa Jednostki

ĺ

TRUST Nleruchomości Sp.

2.

sieďziba

z

Zakres ďziatatności

Poznań, ul.
Btażeja óc

agencra obstugi nleruchomoki, reatizacja

INFRA Sp. z o.o.

Poznań, ul.
Blażeja 6c

3.

TRUST Spótka Akcyina
Mateckiego S.K.A.

4-

TRUST Spółka AkcyJna
Żurawiniec S.K.Á.

kapitale
zakladowym

Í

Udzial w
prawach
gtosu

$

100x

ĺ00s

d}6tÍybucja energii cieplnej, dzierżawa
kolektora sanitarnego

ĺ00x

ĺ00x

Poznań' ul.
Blażeja 6

realizacja budynku wietorodzinnąo w
ĺamach osiedla Piątkotvo Paík

9ó,ĺ5í

9ó,ĺ5x

spnedaż garad w Íômach inwestycii oŚiedla
'żurawiniec lľ

9ó, ĺ 5s

96,ĺ5s

5.

TRUST Spótka Akcyjna
RadoJewo S.K.A.

Poznań, ul.
8łażeia ó
Poznań, ul'
Blażera ó

realizôcja częki osiedla'lubczŕowa Góĺa ll"

969(

9óÍ

6.

TRUST Spotka Akcyjna
Btonie 5.K.A.

Poznań, ul'
Btaźeja 6

reôlizacja częściosiedta "Lubcrykowa Góra ll'

9óx

96x

7.

TRUST Spolka ÄkcyJna
Amber S.K.A-

Poznań, ul.
8tażeja ó

96S

9ó

8.

TRUST Spótka Äkcyjna
Lubczykowa Góra S.K.A.

Poznań, ul.
BtażeJa ó

9óÍ

96X

o.o.

pÍojďtóY/ delvelopersłich

ĺeatizacJa częściosiedta'Lukzykowa Góra ll"

oo9tkoÝÝc íníormäcje i objäśnienlado rednottkotľc8o spĺonozdania íĺnansorĄĺegorlänoiłią iego intqÍalną częić
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Nota 3 Sklad Zarządu oraz Rady Nadzorczei spólki TRUST s.A.
Na dzĺeń 3ĺ't2.20t31 sktad

zanądu Spólki TRUST s.Á. byt następujący:

- Pan Pawel

Koysztoí Bu3ajny
. Pani Agnieszka Malgorzata Holewińska
. Pan Jan Jacek Smogur
Na

Pĺezes Zarządu
wiceprezes Zarządu
czlonek Zaaądu

dzioi 12't2.20t3r sklad Rady Nadzorczej Spotki TRUST S.A. byl następujący:

- waldeínôí sikoía
- l'{arian Gorynĺa

PrzevÝodniczący Rady Nadzoĺczej,
Wicepzewodniczący Rady Nadzorczej,
Czlonek Rady Nadzorczej,
Czlonek Rady Nadzorczej,
Cztonek Rady Nadzorczej,

. Jacek Napierata
. Jaĺoslaw Bartczak

. Pawel Gnąbka

Nota 4 Zatwierdzenie sprawozdania finansowego
Niniej$ze jednostkowe sprawozdanie íĺnansowe nie zostato zatwierđzone przez Walne Zgromadzenie na dzień sponądzenia
sprawozdanĺa íinansowego.

Nota 5 Podstawa sporządzenia jednostkowego sprawozdania finansowego
Jednostkowe sprarvozdanĺe íinansowe zostalo sponądzone zgodnie z zasadą kosztu historycznego' z wyjątkiem niektórych
aktywów tnłatych oíaz instÍumentów íinansowych, ktoíe są wyceniane wedlug wartoki godiiwej.Jednostkowe sprawozdanĺe ílĺlansowe spotki TRUST S.A. oraz wsz}rstkie wartości ujęte w iníormacji dodatko,vej, o ile nie
vr ztotych potskich (,,PLN").

wskazano lnaczej, przedstawiole są

Jednostko$€

sprawozdanie Íinansowe zostalo sponądlorc pr.y zatożenĺukontynuowania dzialatnościgospodarczeJ pnez

Spolkę w dającej sĺę pnewidzieć przysztości.

Zgodnie z osądem Żarządv jednostki p]zyjęte zatożenie kontynuacji dzialalności jest prawidłowe, jednak ze traglę{u na

bardzo wysoki poziom wyĺnagalnąo zadłużenia jednostka ma trudnościz obslugą zobowiązań Íinansołych.
Nadzien sponądzeĺlia niniejszego sprawozdania zapadt termin wymagalności tyřľr zooołi{zań w następuiących kwotach:
- zobowiązania z ty(ułu kredytów w wysokoki 28 mln zt
- zobowiązania z tytulu obtĺgacji wraz z odsetkaĺni w wy:okości 38 mln zt.

Spótka podjęła następujące dzĺałanĺazwiązane z restÍukturyŻacJą zadlużenia, które

znac2y:

ą na koncowym

etapie reatizacji to

- wieŻytelnoki z tytutu kredytoľ w banku PKo 8P zostaną zamienione na nieruchomoki stanowiące zabezpieczenie tych
kredytów; Na powy'ższą okoliczność Spótka dnĺa 23 czenvca 2014 ĺoku zawarla z bankiem PKo BP Y/arunkowe umowy spnóda

zy i umowę przedwstępną sprzedaży
' BPs TFl S.A. utwonyl Fundusz lnwestycyjny zamknięty Ákt}^^/o'v Niepubtĺcznych TRUST FlzAN. Fundusz prowadzi obecnie
prace nad pneprowadzeniem emlsJi ceĺtyÍikatôv inwestycyjnych, które zostaną zaoíerorłane międry ĺnnymi obtigataĺĺuszom
TRUST s.Á. w zamian za wniesienie do íuncluszu obligacji. W datszej kolejnoki nastąpi sprzedaż gÍuntów, któĺe obecnie
stanowią zabezpieczorie obtigacji serii Á, B i c, do $ołek będących wlasnością íunduszu TRUsT-FlzÄN. Spólka <tnia 27

czerwca 20ĺ4 roku otreymala pismo od Zanądu Centrum Finansowąo 8anku BPS SA informujące
restrukturrzacji zadlużenia.

o

prowadzoneJ

Na dzieĺi zatwierdzenia niniejszego sprawozdania íinansowego nie stwieĺdza się istnĺenia okolkznoścĺwskazujących na
zagrożenie kontynuoĺĺanĺadziatatnoścĺprŻez Społkę.

5.ĺ oświadczenie o zgodności

z

Niniejsze jednostkowe sprawozdanie íinansowe zostato spolz ądzone zgodnie
Międrynarodowymi standardami
Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi pzez UE. MSSF obcjmują standardy i inteÍpretacje zaakceptowane pzez RaĘ
Międzynaĺodowych Standardoł Rachunkowości (,,R^lsR") oraz Komisję ds. lnteípretacji Międzynaíodowej Sprawozdawczoki
Finansołej (''KlMsF").

5.2 Waluta funkcjonalna i waluta sprawozdawcza
Niniejsze jednostkowe spíawozdanie íinansowe zostalo sporządzone w potskich ztotych (PLN). Polski ztoty jest wôlutą
íunkcjonalną i sprawozdawczą spotki TRUST s.A. Dane w sprarłozdanĺach íinansowych zostaly vŕykazane

Nota ó status zatwierdzenia standardów w

w

zlotycń.

UE

\

w niniejszyÍn sprawozdanĺu fĺnansowyín Społka nie zdecydowata o wcześniejszym zaslosołaniu opublikowanych standarćoa
lub inlerpŕetacji pzed ich datą wejkia w

życie.

/

i.l
@aclc

i

óuloĺr'icwinia

ĺlnánióĘo ĺo^o*;ą ;qo ĺntq.al'ą ..ęĺt
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Następujące standardy i inteípŕetacjezostaty Bydane paez Radę Międzynarodowych Standardow Rachunkoĺclścitub Koínitet
ds. tnteÍpíetacji MiędzynarodovĄ Sprawozdavrczości Finansowej, a nie v/eszly jeszcze w życĺena dzień bilansowy:
ÄiSSF 9 lnstíumenty íinansovre
Nowy standaíd zostal opublĺkowany w dniu t2 listopada 2009 ĺoku i jest piervĺzym krokiem &\łSR w celu zastąpienia MSR 39
lnstíUmenty íĺnansowel ujmowanie i vłycena. Po opublikovranĺu novýy standard podtegat dalszym pÍacom i zostal częściowo
zmĺeniony. Noĺry standaĺd vrejdzie w życie z dniem ĺ stycznia 20t5 ŕoku.
Spólka zastosuje nowy standard od ĺ stycznia 20ĺ5 roku.
Na dzieĺr ĺponądzenia niniejszego sprawozdania Íinansovrego nie jest możtivre wiarygodne oszacol/anie wptywu zastosowania

o

nov/ego standardu.

o

MSSF 10 skonsolidowane sprawozdania íĺnansoułe

Nowy standard zostat opublikovjany v/ dniu 12 maja 20lĺ roku i ma zastąpić interpŕetację sKl 12 Konsolidacja ' Jednostki
specjatnego pĺzeznaczenia oraz częśćpostanov/ieli ÄlsR 27 skonsolidowane i jednostkołe sprawozdania Íinansowe. standard
deíiniuje pojęcie kontroli jako czynnika determinującego czy jednostka powinna zostać objęta skonsolidowanym
íinansovĺym oraz zawiera v/skazóv/ki pomagające ustalĺć czy iednostka sprawuje kontĺotę czy też nie.

'prawozđaniem
Spólka zastosuje nowy standard od ĺ stycznĺa 20ĺ4 roku, tj. od daty rłejściaw życie ustatonej pnez Komisję Euĺopejską.
Na dzień spoíządzenia niniejszego sprawozdania Íinansovlego nie jest możliwe wiarygodne oszacowanie wptyłvu zastosowania

nowego standardu.

o

MSSF l ĺ Wspótne ustätenia umolJne
Nowy standard zostat opublikowany w ĺlniu ĺ2 maja 20ĺ1 roku i ma zastąpić interpretację SKl í3 Wspótnie kontrotowane
jednostki - niepienigżny u/<tad wspolników oĺaz MSR 31 Udzĺaty we vłspólnych pzedsigrzięciach. Standaĺd kladzie nacisk na
prawa i obowiązki wynikające ze wspólnych umów niezależnie od ich íormy prawnej oraz eliminuje niekonsekwencję w
raportowaniu popnez okrďtenie Ínetody rozliczania udzialów we wspolnie kontrolowanych jednostkach.
spótka zästosuje nowy standard od l stycznĺa 20t4 íoku, tj. od daty wejścia w życie ustalonej pzez Komisję Europejską'
Na dzień sporządlenĺa niniejsząo sprawozdania íinansowego nie jest możliwe wiarygodne oszacowanie vłptyvłu zastosowania
nowĘ8o standardu.

.

MSSF

ĺ2 Ujawnianie lníormacji na temat

u<tziatów w

innych jednostkach

Nowy standard zostat opubtikovrany v, dniu ĺ2 maja 201 l roku i zôwiera wymo3i ujawnień infoÍmacyjnych na (emat
zäangażowanla \ł innych jednostkach tub inwestyciach.
spđkazastosuje nowy standärd od ĺ styclnia 2014 íoku, tj. od daty wejkia w życie ustatonej pzez Komisję Europejską.
Na dzień sponądzenia nĺniejszego sprawozdania íinansow€go nie jest możliwe wiarygodne oszacowanie wp(yłu zastosowänia

nowegg standardu.

o

MSR 27 Jednostko'/e spravłozdania íinansowe

Nowy standaÍd zostal opublikowany w dniu ĺ2 maja 201ĺ roku iwynika przede $/szystkim z prŻeniesienia niektórych
postanowieíl dotychczasryýego MsR 27 do nowych MSSF ĺ0 oraz MssF ĺl. standaÍd zawiera výyÍnogi w zakĺesie prezentacji
oraz ujawnień w jednostkowym sprawozdanĺu finansowym inwestycji w jednostkäch stowarzy5zďlych, zależnych oraz we
wspólnych pr.edsięwzięciach. Standard zastĐi dotychczaso$ry MsR 27 Skonsolidowane ĺ jednostkowe sprawozdania
íinansowe.

Społka zastosuje nowy

'tandard

od 't stycznia 2oĺ4 íoku, tj' od daty wejkia w życie Ustalonej przez Komisię Europejską.

Na dzień spolządzenĺa niniejszego sprawozdanĺa íinansowąo nĺe jest możlĺwevriaĺygodne oszacoŕ/anie wptnľu zastosov/ania

nowe8o standardu.

o

Ä{SR 28

lnwestycje w jednostkach stowarz}ĺzonych oraz wspótnych przedsig'*ięciach

Nowy standard zostat opublikowany

w dniu í2 maja

2011 roku

i

dotycry rozliczanla ĺnwestycJi

w

je<lnostkach

stowaízyszonych. okreśtarównież !\ŕymogi stoso/ania metody praw wtasnďci w inwestycjach w jednostkach stowarzylzonych
oraz we vłspólnie kontrolowanych iednoslkach. standaŕd zastą)i dotychczasowy MsR 28 lnwestycie w jednostkach

stov/arzyszonych.

spÔtka zôstosuje nowy standard od ĺ stycznia 20ĺ4 roku, tj. od daty wejkia w życie Ustalonej pzez Komisję Europejską.
Na dzień sponądzenia niniejsze3o sprawozdania finansowąo nie jest możliwe wiaąłgodne oszacoŕJanie vłptyvlu za'tosowania
nowego standardu,

o

Zmiany

Zmiany w

32 Kompensoľanie aktyvlów i zobowiązań íinansoľĺ1rch

w MSR 32 ^ĺSR
zostaly opublikowane w dniu tó grudnia 20ĺ1 roku

i

mają zastosowanie do okresow rocznych

ĺozpoczynających się t stycznia 20ĺ4 roku lub pożniej' Zmiany są reakcją na istnieiące niespójności w stosowaniu kryterioľ
kompensowanĺa istniejących w MSR 32.
spolka zastosuje zmieniony l'lsR od ĺ s(ycznía 20t 4 roku.
Na dzień sporządzenia niniejszego spĺawozdarria Íinansowego nĺe jest możtiwe wiary3odne oszacowanie wpl1ĺwu zastosovłania
zmienionego standardu.

o

Wskazówki odnośnie przepisów pzejściowych (zmiany do łńssF l0, MssF 1 1 i MssF ĺ 2)
Wskazówki zostaty opublikolvane w dniu 28 czeíwca 20t2 roku i zawierają dodatkcM/e iníoÍmacje odnośnie zastosov/ania MssF
ĺ0' MSSF ĺ1 iMssF í2, w tym prezentacji danych porównawczych vł pzypadku pieÍwsząo zastosowania wv. standardów.

Spólka zastosuje zmiany od ĺ stycznia 20ĺ4 rďu.
Na dzień sporządzenia niniejsząo spĺawozdania íinansowe3o nie jest możliwe wiarygodne oszacolvanie wptywu zastosowania

wprowadzonych zmian.

.

Jednostki inwestycyjne (Zrniany doMSSF 10, M55F 12 i MSR

27,

,

Wskazoľki zostaty opublikov/ane v/ dniu 3ĺ pażdzieĺnika20ĺ2 roku i zawierają ĺnne zasady odnośnĺezastosowania MssF 10
Ä(ssF ĺ ł w pzypadku jednostek o €harakteze funduszy inwestycyjnych

'l
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TRUST S.^.

Jednostkowe sprowozdonie sporządzone no dzjeń 3l gĺudnio 20t3 r.
spÔtka zastosujezmianyod 1 stycznia 20ĺ4 roku.
Na dzicń sporządzenia ninĺejszego spĺawozdania íilląn5991ę99 nie jest możlĺwewiarygodne oszacol/anie wplywu zastosowaÍria
wprowadzonych zmian.

.

zmiany do MsR 3ó Ujawnĺmia odnośnie wartości odzyskirvalnej aktpĺów nieíinansowych
Zmiany zoŚtaty opublikowane \ł dniu 29 maja 20ĺ3 ĺoku i mają zas(osowanie do okresow íocznych rozpoczynających się'|
styczniô 20ĺ4 roku tub później. zmiany skutkują modyÍikacją zakĺesu ujawnĺeń vr odniesieniu do utraty wartości aktyłľów
nieíinansowych, m.in. wyma3ają ujav/nienia vłartościodzyskiwatnej akt}^ý,a (ośíodkawypracowującego wpl)^^ŕy pieniężne)
tytko w okĺe56q1, w których ujęto utratę wartości tub jej odwrocenie w odnicsieniu do danego aktywa (tub ośĺodka).
Ponadto' z rmĺenionego standaÍdu wynikä, że wyma3any będzie szersry i bardziej precyzyjny zakrbs ujawnień w pnypadku
Ustalenia waí(oki odzyskiwatnei jako wartości godziwej pomniejszonej o koszty spzedaż^!' a w przypadku Ustalenia vraĺtości

o koszty spnedary z wykoízystal)iem techniki ustalania wartościbieżącej (zdyskontorvane
konie(lne będzie podanie iníorrnacjĺ o zastosorvanej stopie dyskonta (v/ przypadku ujęcia utraty wartości lub jej

godziwej pomniejszonej
przeplt^á/y)

odwrocenia).
Zĺniany.dostosowują też zakĺes ujawnień odnďnie wartości odzyskĺwatnej niezależnie od tego czy zGtala ona ustalona jako
v/aítośćużytkoła czy wartość godziwa pomniejszona o koszty sprŻedaży'
Spotka zastosuje zmiany od t s(yczňia 201a ĺoku.
Na dzień sporŻądzenia niniejszego sprawozdania íinansowegg nie jest możliwe wiarygodne oszacowanie wptrťu zastosowania
wprowadzonych zmian,

O

zmiany do MsR 39 Nowacia (odnowienie) instrumen(ów pochodnych a kontynuacja rachunkowoki zabezpieczeń
Zmiany zostaly opubtikowane w dniu 27 czerwca 2013 ĺoku i maią zastosoťanie do okresow rocznych rozpoczyĺrających 5ię 1
stycznia 20ĺ4 roku lub pożniej. Zmiany umożliwiają kontynuowanie stosowania ĺachunkowościzabezpĺeczđ(pod pewnymi
waíUnkami), w przypadku, gdy instrument pochodny, będący instrumentem zabezpieczającym, jest odnawiany w wyniku
regutacji prawnych, a w wyniku zmiany następuje zmiana instytucji rozliczeniowej. Zmiany w l.{SR 39 są eíekteín zmiôn
prawnych w wielu kíaiach, których eíektem byto obowĺązkowe rozliczenĺe istniejących pozagietdowych instĺumentów
pochodnych i lch odnoľienĺe popzez Umowę z centŕalną ínstytucją rozliczeniową'
Społka zastosuje zmiany od l stycznia 20ĺ4 roku.
Na dzień spor.ądzenia niniej5ze3o sprawozdania íinansowego nĺe jest możliwe wiarygodne oszacovíanie wptyŤJu zastoĺowania
wprowadzonych zmian.

.

zmiany

.

zmiany

z

do ĺóżnych standardóv/ wynikające corocznego pnegtądu Międzynarodowych Standardów
Sprawozdawczości Finansowej (Annual lmproveínents 20í0.201 2)
W <lniu 12 grudnia 2013 roku zostaty opubtikowane kotejne zmiany do siedmiu standardoľ wynikające z projektu
proponov/anych zrnian do Międzynaíodowych Standardów Sprawozdawczoki Finansovłej opubtikowanego w maju 2012 roku.
Mająone zastosowanie przeważnie dla okíesów rocznych ĺozpoczynających się ĺ lipca 20ĺ4 roku lub poźniej.
spotka stosuje zmienĺone standardy w zakresie dokonanych zmian od l stycznĺa 20ĺ5 roku, chyba że pzewidziano inny okres
ich wejścia w życ|e'
zastosowanie zmienĺonych standardów nie będzĺe mialo istotnego wptyľu na sprawozdanie íinansowe Społki.
do

różnych standardów vrynikające

z

coíocznego pnegtądu Międzynarodowych Standardoł

Sprawozdawczości Finansovłej (Annuat tmprovements 20ĺ ĺ.20t 3)

ĺ2 grudnia 20ĺ3 ŕoku zostaty opublikowane kolejne zmiany do czteíech standaŕdoť wynikające z projektu
pÍoponowanych zmian do Międrynarodowych Standardów Sprawozdawczďci Finansowej opublikowanąo w tistopadlle 20ĺ2
roku. Mają one zastosowanie pŻsýlażnie dla okĺesów rocznych rozpoczy1ających się ĺ lipca 20t 4 ĺoku lub póżnĺej.
spólka zastosuje zmienione standôrdy w zakĺesie dokonanych zmian od ĺ stycznĺa 20ĺ5 ĺoku, chyba że pnewidziano inny
okíes ich wejścia w życie.
Zastosovĺanie zmienionych standaÍdów nie będzĺe ínlato istotne8o wptyvĺu na sprawozdanie íinansowe Spďki.
W dniu

o

Zmiana do MsR 19 Plany określonych świadczeń . skladki pracoľników

Zmiana zostala opublikowana w dniu 2ĺ tistopada 20ĺ3 ĺoku i ma zas(osowanie do okresów íocznych rozpoczynających się l
tipca 20ĺ4 roku lub późnĺej. Zmlany doprecyzoľują, i v/ nĺektórych pnypa<lkach' upŕaszczaią' zasady íacńunkoľłoścĺ
dta
sklaĺlek pracowników (tub innych stíon taecich) wnoszonych do planów określonychświadczen.
spółka zastosuje zmieniony standaíd w zakÍesie dokonanych zmĺan od í stycznia 2o15 Íoku.
zastosowanie zmienionęo standardu nie bęózie mialo istotnego wpłyłľuna sprawozdanie Íinansowe Spotki.

o

lvlSSF

ĺ4 Regulatory Deferral Accounts

Nov/y standard zostat opubtiko$/any w dniu 30 stycznia

20t4 roku i ma zastosowanie do okresoł rocznych rozpoczynających
się ĺ stycznia 20ĺ6 ĺoku lub później. Nowy standard ma chaíakteíprzejściowy w związku z toczącyÍni się pracami RMSR nad
urąulowaniem sposobu ĺozliczanĺaoperacji w warunkach regulacji cen. standaíd' standard wprowadza zasady ujmowania
aktnĺ'rvłi zobowiązań pov6talych w zwĺązku z tÍansakciämi-o cenach regulowanych w pnypadku gdy Jednostka podejmie
decyrję o pnejściu na M55F.
spotka zastosuje nowy standaÍd od 1 stycznia 20ĺó roku.
Zastosovranie zmienionego standaídu nĺe będzie mialo wptyľu na sprawozdanie finansowe Spotki.

o

lnt€Ípr€täcja

Kl^łsF 2l Daniny publiczne ([evies)

Nowa interpretacja zostata opublikowana w dniu 20 maja 2013 roku i ma zastosowanĺe do okresow íocznych
rozpoczynających się ĺ stycznia 20ĺ4 roku tub poźniej. lnteípíetacjazawĺeíawskazówki odnośnie te8o w iakich okíesach

ujmować zobowiązania do zaplatyokreśtonych
Spółka zastosuje nową inteípŕetację od

l

ciężaĺołpublicznoprawnych

Idanin).

stycznia 20ĺ4 roku.

Na dzień spoządzenia niniejsząo sprawozdania íĺnanrcrľegonie pzewiduJe się, aby nowa interpretacja miat&}łpt}łr na
spĺavłgzdanie íinansowe Spótki.

4
Ęíatkoviĺ'lŕtío'mJcjei objaśnienia do Jedno6tłofÝe8o spíôtíozdanĺäíinanso,ł.rgo slanov/ią jego in(egralną częía

TRUST S.A.

Jednostkowe sprwozdaole spoľządzone na dzień 3l grudnio 2013 r.
MSSF w ksztalcĺe zatvrĺerdzonym przez UE nĺe różnią się obecnie w znaczący sposób od regutacji przyjętych przez Radę
Mię<tzynarodowych Standardow Rachunkowości (&łlsR', z wyjątkieín poniższych standaÍdóv/, inteĺpĺetacji oraz zmian do nich,
które na clzieli zatwierdzenĺa niniejszego sprawozdania íinansowego do pubtĺkacji nie zostaly jcĺzcze pnyjęte do stosoľania
przez UE:

o

MSSF 9 lnstrumenty íinansowe opublikowany w dniu

o Zmiana do MsR ĺ9 Ptany
w dniu

2ĺ listopada 20ĺ3 roku,

ĺ2 listopada 2009 roku (z późniejszymi zmianami),

skladki pracownikovĺ

określonych świadczeń

o
.

lr{SSF

.

zíniany do różnych

.

lnteÍpretacja Klt'(sF 21 Daniny publiczne ĺLevies) opublikowana w dniu 20 maja 20ĺ 3 roku.

Nota

opublikowana

t4 Regutatory oeÍerral Áccounts opubtikowany vĺ dniu 30 stycznia 20ĺ4 roku,

zmiany

ó

różnych standaÍdóv/ v/ýnikające

z

corocznego pnegtądu Międzynarodowych Standardoł

z

coro(zneBo pzeglą<tu Międlynarodowych Standaĺdów

Sprawozdawczości Fĺnansovrej (Annual lmprovements 20l0.20l2) opublikowane w dniu 12 grudnia 20t3 roku,

standaĺ<|ów wynikające

Spĺawozdawczoki Finansowej (^nnuat lmpíovements 20ĺ ĺ -20ĺ 3) opublikovłane vr dniu 12 grucĺnia 20ĺ 2 roku,

7

Nowe standardy i interpretacie

Następujące nołe lub zmienione standardy oraz inteÍpretacje wydane przgz Radę Międrynarodowych Standardów
Rachunkowoki tub Koínĺtet ds' lnterpretacji Międzynarodowej Sprawozdawczoś{i Finansowej obowiązująod l stycznia 20ĺ3
roku:

o
.
.
o
.
.

zmiany

o

zmĺany w Ä{SSF

MSSF ĺ 3 Ustalanie vłartościgodziwej

Zmiany do MSR 19 Świadczenia pracovrnicze

zmiany wÄ4SR 1 Prezantacja pozycji Pozostalych calkoY/i(ych dochodów
zmĺany w l'$SF 7 Ujawnĺeĺia - koínpensowanie aktyrłów i zobovĺiązań Íinansowych
lnterpľetacja K|M5F 20 Koszty usuwania nadktadu na etapie produkcji w kopalniach odkąłĺkov4ych

do

ĺóżnych standaídów v/ynikalące

z

coíocznego pzegtądu Międzynarodowych Standardów

Sprawozdawczośc ĺ Finansovłej (Annual lmproveínen ts 2009. 20ĺ ĺ )

l

lch zastosowanie nie miało wplpĺu na wyniki dzialalnoścĺi sytuację íinansov/ą Spďki, a sku(kowalo je<tynie zmianami
stosowanych zasad rachunkowości lub eventualnle ĺozszezeniem zakíesu niezbędnych ujawnioi czy też zmĺaną użpłanej
terminologĺi.
Gtówne konsekwencje zastosov/il ia nołrych rąulacj i :

o

lĺlSSF 13 Ustolonte wortoki godzíwej
Nowy standard został opublikowany w dniu ĺ2 maja 20ĺ'| ĺoku lw zatożeniu ma ulatwić stosowônie Bryceny w wartości
godliwej wplzez zmniejszenie ztożonościroałiązań i zwiększenie konsekwencji w stosowanĺu zasad $ryceny wartości
3odzĺweJ. w standardzie wyraźnie określonocet takiej vYyceny i spreqzoľano deíinĺcjęwaítościgodziwej.
Zastosoľanie nowego standardu nie ma istotne3o wptylwu na sprawozdanie Íinansowe Spólki.
zmiony do l,lSR 19 Świodczenio pracownlcze

o

i

ĺ9 zostaty opublikowane w dniu 1ó czerwca 20tĺ roku mają zastosowanie do okresów ĺocznych
rozpoczynających się od ĺ stycznia 20ĺ3 roku lub poźniej. Zmiany etiminują możtiwďć opóźnienia w rozpoznaniu zysków i
strat znaną jako
korytazowa''. Ponadto poprawiają píerentację wynĺkających z ptanów świadczeń pracowniczych
zmian w bitansie ''metoda
oraz niezbędnych szacunków pÍezentowďlych w innych do(hodach catko\'/itych, jak rołnież rozszerzają
zakres wymaganych ujawnień z tym związanych.
Zastosowanie nowego standaÍdu nie ma istotnąo wptywtl na sprawozdanie íinansowe Spđki.
Zmiany w MSR

C

Zmiany

Zmlony w MSR l Prezentocjo pzyct, Pozostolych cotkowitych dochodów

w MSR

ĺ zostaty opublikowane w dniu ĺó czeíwca 20ĺĺroku i
ĺ

mają zastosowänie do okresow rocznych

rozpoczynających się od
tipca 20ĺ2 roku tub później. Zmĺany dotyczą grupoľanĺapozycji pozostalych calkowitych
dochodów mogących zostać przeniesionych do rachunku zysków i stíat. zmian'potwĺeídzająponadto moźliwośćprezentácji
pozycji pozostatych calkowitych dochodów i pozycji rachunku zysków i stíat iako jedno bądż dwa oddzietne sprawozdania.
Zastosoľanie nowego standar,ĺlu nie ma istotne3o wptywtl na sprawozdanie íinansowe Spótki.
zmlony w l,lSSF 7 Ujownienio - kompensowoníe oktFvów i zobowlęaó finonowych

o

i

w MSSF 7 zostaly opublikowane w dnĺu ĺó grudnia 20ĺt roku mają zastosov/anie do okĺesów ŕoclnych
rozpoczynających się 1 stycznia 20l3 roku tub poźniej. Nie zmieniając aeneralnych zasad odnośniekompensowania akt}ĄVów ĺ
zobowiązań íinansowych, rozszerzono zakre5 uiawnień odnośnĺekońpensowanych ze sobą kwot' wpro,vadzono rołnież
wymĘ szerszych |bardziej przejrzyĺtych) ujawnień związanych z zanądzanĺeń ryzykĺem kredytowym z v{yko]zystaniem
zabezpieczeń (zastawft/) otrzyínanyCh tub pzekazanych.
Zmiany

Zastosowanĺe nowe8o standardu nie ma istotnego wptywu na sprawozdanie Íinansoľe spótki.

ł

lnterpretocjo KtttSF 20 Koszty usmonla nodklodu llą etopie produkcji w kopolnloch odkrgvkowych
lnteípíetacja KlMsF 20 została wydana w dniu 19 paździemika 20ĺĺroku i ma zastosowanie dta okresow rocznych
rozpoczynających się po ĺ stycznia 2013 roku lub pożniej. lnterpretacja zawiera urytyczne odnośnĺeujmowania k6ztów
usunięcia zoľnętanych warstw 3runtu w celu uzyskania dostępu do vĺydobynľanych surowców w kopalniach odkíy1'Jkowych.
zastosowanĺe nowego standardu nie ma wplyłłuna spĺawozdanĺe íinansoľe Spotki.
'1

'\/1
Dodálko1ńJe

iníoÍínacjei obJaśnlenĺa do Jcdno3tkoý.ęso spíawozdänie íinan'owe8o 5(an@vlą

lntc8ŕôlną
'eBo

C

TRUST s.Ä.

Jednostkowe sprałozdanie sporządzone no clzień

C

do

Zmlony

3l

gru<lnio 2013 r'

rożnych stondordow wynikojące

2

corośznegoprzeglądu lłlíędzylloľodoĺĺych
stondoťdow

Sprovłozdowczoścl Finonsowe! (Äonuol lmprovements 2ú9.20, l )

!v dniu ĺ7 maja

2012 roku zostaty opublikowane kotejne zmiany do siedmiu standardów wynikające z projektu
proponowanych zmian do
Standardóvr Sprawozdawczości Finansowej opublikowanego vł czerwcu 20l1
^{Ędzynarodowych
roku. łtają one zastosovranie
pzeważnie dla okresóvr rocznych íozpo(rynających się ĺ stycznia 20ĺ3 roku tub później (w
zateżnosci od standardu'.
SpÔłka stosuje zmienione standardy w zakresie dokonanych zmian od 1 stycznia

ich wejścia w życie.

20ĺ3 ĺoku, chyba że pnewidziano inny okres

Zastosowanie zmĺenionych standardow níe będzĺe miato istotnego wplnrĺu na spÍawozdanie finansowe Spolki.

o

Zmlony w łÁSSF t

w

l

r,tSSF
zostaty opublikowanc w dnir'l t3 maíca 2012 roku imają zastosov/anie do okresów ro<znych
rozpoczynających się ĺ stycznia 20í3 roku lub pożniej. Celem zĺnian jest umożliwienie zwolnienia iednostek stosujących
łt{ssF po raz pienľszy z pelne8o retrospekty'v/ne3o zastosowania yýszys(kich
vł pnypadku, 3dy jednostki takie koízystaią
z poży czek ]z ądowyc h opŕocen toťanych poniżej stóp ryn kowych.
^{SsF

Zmiany

Zastosoułanie nowego standaŕdu nie ma wptyrłu na sprawozdanie íinansoĺleSpółki.

Ponadto, Społka w niniejszyĺn sprawozdaniu íinansowym po íaz pierwszy zastosov/ata następujące standardy lub ich zmiany,
kierując sĘ datami weJścĺaw żytia ustalonyĺi przez Komisję Euĺopejską, a k(óíe ĺożnity się od tKh ustalonych przez RaĘ

Międzynarodowych

C

Standardów Sprawozdawczości Fĺnansowej.

Zmíonyw lłlSSF t Zoocząca htperinflocjo ł usunĺęcie stolych dot
Zmiany w MSSF ĺ zostaly opublikowane w dniu 20 grudnia 20ĺ0 roku i mają tastosov/anie do okreńł íocznych
rozpoczynających się 1 tipca 20l'| roku lub póżniej. Zmiany dotyczą odniesienia do statei daty ,,1 stycznia 200ł'' jako <taty
zastosowarria ł{SSF po raz pĺerwsry i zmienĺaJą ją na ,,dzień zastosowania MSSF po raz pierwszy'' w celu wyeliminowanĺa
konieczności pnek9ztalcania transakcii, które miaty miejsce pned dniem pąejściajednostki na itosowanie
Ponadto,
do standardu zostają dodane wskazórłki odnośnie ponwnego zastosowania ł'ĺSSFw okresach, które następują
^{ssF.
po okresach
znaczącei hiperinflacji, unieĺnożliwiającej pďną zgodnośćz MSSF.
Zmieníony MSSF 1 nie ma wpt1vtl na sprawozdanie íinansowe Spółki.

C

Pdolek odrazony: odzyskíwolnośćoktryów stonowiących pdstw,lę jego ustai.enio
12 zostala opubtikot/ana w dniu 20 grudnia 2010 roku i mä zastosowanie do okresw ĺocznych
^{sR się ĺ stycznia 2012 ĺoku lub plźniej' Zmiana doprecyzowuje m.in. sposób wyceny akty',rów i rezenł z
rozpoczynaJących
Zmiono do MSR 12

Zmĺana do

tytulu podatku odŕoczonego w pz1padku nieruchomoś{i ĺnwestycyjnych wycenianych zgodnie z modeteĺn wartości godziwej
określonym w ôĺSR 40 Nieruchomości inwestycyjne. WeJście w życie zmienionego s1andardu spowoduje też wycoíanié
interpíetacji sKl ' 2l Podatek dochodowy-odz}ŕskiwälnośćpzeszacowanych aktyĺorł niepodtegających amortrzacji.
Zmieniony MSR 12 nie ma wplyt\ŕt' na sprawozdanie íinansowe Spđki.

Nota 8 Wcześniejsze zastosowanie standardów i interpretacji
Społka TRUST S.Á. nie skorzystala z możliwościwcześniejszego zastosowania jakichkotwiek standardoť, zínian do standärdów

i inteÍpretacji.

Nota 9 Zmiany stosowanych zasad rachunkowości
zasady (potityka) rachunkowoścl zastosowane do sporząďzenia niniejszego jednostkowąo spíawozdania íinansovJego za íok
3ĺ grudnia 20ĺ3 roku są spójne z tymi, które zastosowano prŻy sporządzeniu Jednostko'vego
sprawozdania íĺnansowego zä rok obrotowy zakďczony 3ĺ grudnia 20ĺ2 roku.

obrotowy zakończony

Nota

ĺ0 Korekta

blędu

Nie dotyczy

Nota ĺ 1 lstotne wartościoparte na profesjonalnym osądzle l szacunkach
1

ĺ.íProfesjonalny

osąd

w

pnypadku' gdy dana tĺansakcJa nie jest urąulowana w żadnym staĺrdaĺdziebądż inteĺpretx)i, ąaĺząd, kierując się
subiektpwtą oceną' okrcśla i stosuje politŕi ĺachunkowďci, które zapelťnią, iż spíäwozdanie íinansowe będzie zawierać
wlaściweĺ wĺary3odne iníormacje oĺaz bę<tzie:
pravłiďovĺo, ja9no rzetelnie płzeĺtawiaćsytuację majątkoťą i íinansową Społki, wyniki jej dziatatnoki ipzeptpry
pieniężne,
- odzwierciedtać treśćekonomiczną tÍansakcii,
- obiekt)^ne,
- sporządzone zgodnie z zasadą ostrożnej wyceny'
koínpletne vť€ wszyTtkich istotnych aspektach'

-

i

-

fubiektyrľna ocena dokonana na dzień 31 grudnia 20ĺ3 roku dotyczy íezeívJna ĺo9zczenia i sprawy Ędowe oraz zoboviązań

warunkow)rch.
warunkow)rch.

,
.'J:.---

szacunków

ĺ ĺ.2 Niepewność szacunków

oodô(kou/c ĺníormacje i objaśnienla do jcdńostkoýrc3o spĺarłlozdania íinanloweso s!änołią jtjo inle3íalną
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TRUST S.A.

Jednostkowe sprałozdonÍesprządzone no dzieri 3l grudnia Z0l3 r.
Sponądzenie jednostkoü€go sprarłozdania Íinansovłego v/ymaga od Zanądu Spolki dokonania szacunkoľ, z rĺľagi na to, że
wiele iníormacji zawartph w sprawozdaniu íinansowym nie może zostac \ŕyceílione w sposób precyryjny. Zanąđweýikuje
prryjęte'szacunki w ęarciu o zmiany czynrrików bĺanych pod uvrag€ prry ich dokon1ľĺaniu,noue inĺorńáćjétub doiwiadcienĺa z
pzeszlości' Dtatego też szacunkĺ dokonane na 3ĺ gĺudnia 20l3 roku męą zostać w przy:złości zmienione.

Gtówne szacunki zogtaty opisane w następujących notach:

Nota
.odpisy aktuatizu ją." *.no
nateinołĺ

Rodzaj ujawnionej informacji
należnościi

-

.

. "

..

okres ekofloířlicznej użýeczności
śĺodkorľtrwatych oraz wartości

N

ienlchomoki inv€sty€yine

Nota
1

í2 Zastosowane

2. 1 Tasady

jej pod'tawie ĺlokonuje oszacoŕýanie wysokoíCi odpisoľ

TRUST s.Á.
na zalożeĺliu' że w

Podatek dochodou,y

-.

na.

odÍo(zoneEo bazuiąc
zostanie o6iągnięty zysk podatkoťy Ípozwalający na jego
yskiwanych wyników podatkďŕych wl pnyĺułokimqloby
wyĺ(or.ystanie. Po'gorszenb uzyskiwanych

spowodcnľać,żezatożenietostatobysĘnieuzasadnione.

nu.- ekonoínicznej
..l4^_-_^l_l
u
-.'-' - .'..'.''^^
^L^_^A:;-^^. użyteczności
okÍes
oíaz metodę amortyzacji akt;łrĺow
weýikuje
konĺec każdego ĺoku finansolvego.
dokonuje niezależny rzeczoznarłrca majątkowy, ktoíego uprawnienia
pzez Zaząd Spólki

sĘ na

Ę wery{iko'.łane

zasady rachunkowości

konsolidacj i

Nĺe dotyczy

ĺ 2.2 lnwestycje w jednostki zależne
Nie dotyczy

í 2. 3 lnwestycje w Jednostkach stowarzyszonych
Nie dotyczy

12,4 Udziaý we wspólnych przedsięwzięciach
Nie dotycry

ĺ 2. 5 Polączenia jednostek gospodarczych
Nie dotyczy

1Ż.6 Przeliczenle pozycji wyrażonych w walutach obcych
Transakcje uĺyrażonew watutach innych niż polski złoty są przel|czane na zlote polskie pr.y zastosowaniu kursu

obowĺązującego w dnĺu zawaĺcla transakcji. Na dzień bilansoury akt},wa i zobowiązania pienĘżne wyrażoĺre w walutach
innych nĺżpotski zloty są przeticzane na ztote potskie przy zôstosowaniu odpowiednlo obowĺąującąo na koniec okresłJ
sprawozdawcząo średniego kuÍsu ustalonego dla danej waluty pJzez Narodowy Bank Polski.
Aktywa i zobaľiązanĺa niepienĘżne Ujmďíane wedlug kosztu historycznego wyrażonąo w walucie obcei Ę wykaz}Ąvane po
kursie historycznym z dnia transakcji.
l zoboľĺązanĺanĺepieniężne ujmoĺłane wedtug wartości godziwej wyrażonej w
walucie obcej 3ą przeliczane po kursie ^ktyv/a
z dnia dokonania wyceny do waĺtoki 3odziwej.
Następujące kursy zostaly pnyjęte dta potneb vŕyceny bilansorrrcj:
Kurs obowląz0jący na ostatnl dzĺeń
okresu

3ĺ.ĺ2.20ĺ3

]r.r2.20r2

u50

3,0120

3'099ó

EURO

4,147Ż

4,0882

,ŕĺ

ĺníormacje i obJaśnĺcnlôdo Jcdnoítkou'?go spíäv.ozdania íinań'ovje8o

'tôńov/ią

rc8o

lntc8'ôlą

Gzęść

1"
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Jednostkowe spraĺ.łozdaníe sporządzone no dzień 3l gĺudnto 20Í3 r.

Kur ýedni' liczony

rako średnĺa

arytmelyana kuaów obowĺ ąującyth

na ostatnl dzień każdego mlęsiąca w
danym okreste

3ĺ.l2.20ĺ3

3l

.l2'20ĺ 2

uso

3' ló5]

3,23r 2

EURO

ą'z110

Ą,1736

12.7 Rzeczowe aktywa trwale
Rzcczowe aktyY/a trwate wykazywane są wedtug ceny nabycia/kosztu v/ytwonenia poĺnniejszonych o umorzenie oraz
wszelkie odpisy aktuatizujące z tytutu utraty wartości. lVartośćpoczątkowa śĺodkovłtrwatych obejmuje ich cenę nabycia
powiększoĺlą o l'/szystkie koszty bezpďĺednio związane z zakupem i przystosowäniem składnika maiątku do stanu zdatnego
do'używania. w sktad kosztu wchodzi ĺovrnĺeżkoszt wymiany częścĺsktadowych maszyn i uaądzeń w ńomencie ponĺesienň,
jďli spetnione są ką/teria rozpoznania. Koszty poniesione po dacie oddania środka ťnłatego do użyłłania,takie jak koszty
konsenĺacji i napíaw, obciążają rachunek zysków i stŕat w momencie ĺch poniesienia.
Spólka dokonata wyceny częściśĺodkówtľ/alych wedlug vrartoki godzivłeJ i uznala tę wartość za zakladany koszt na dzĺeń 1
stycznia 2008 ĺoku, który jest dniem pnejkia na stosowanie MSSF.

środkĺtnľale w momencie ich nabycia zostają podzietone na częściskladowe będące pozycjami o istotnej wartoścĺ,do
których można pnypor.ądkować odrębny okres ekonomicznej użyteczności.

lstotne częś{i zamienne i servłisovłeUjmołane jako rzeczov/e akt}^ťa tÍwate ą amortrrowane zgodnie z pzewidywanym
okíesem użytkowania, ate nie dtuższym nĺżokres użytkowania środków tĺwatych, któíe s€rwĺsują.
v/ wartości bltansowej śÍodkatíwatego ujmuje się koszty regulamKh' znaczących pzegtądów, któryh pneproľadzenie jest
niezb€dne w celu zapobieżenĺa wystąpienia usterek oraz których wartośćw poszczegdńych okresäch sprawozdawcrych ĺóżnĺ

sję istotnie. Wartośćpaegtądu podlegä amortyracji w okresie do następne8o pzegtądu tub do konca okŕ$U użytkowanĺa
-bilansowa

daną9 śÍodkatrwałego w zależnďci od tego, któíy moment Ęrstąpl vłczešnĺej.Ewentualna pozostala wartość
kosztów popnedniego pneglądu jest usuwana z wartości bitansowej środkatnłalego.

Amortyzacja jest naliczana metodą liniową pnez szacowďly okres użytkowania danego składnĺka aktywów, wynoszący:

Tvp

0kres

Grunty

-nie dotyczy

Budynki i budovrle

.40

ł'taszyny i urządlenia techniczne

-5-t4 tat

śĺodkĺ
tĺansportu

lat

5-7lat

Komputery

-1,5.3,5 lat

lnne środkitnłate

.0.5 tat

Jeżeti prry spoządzanlu sprawozdania íinansov/ego zaistnialy okolicznoścĺ,które wskazują na to' że rłartośćbilansowa
r.eczowych aktynľoľ trualych może nie być możtiwa do odryskania, dokonyvlany jest pnqtąd tych akt},wów pod kątem
evrentuatnej utraty wartoścĺ.Jeżeti istnieją pęestanki wskazujące na to, że mogta nastąpić utrata wartości, a wartość
bilansowa pnekracza szacowaną wartośćodzyskiwalnąl woľczas wartosc tych äkt}ł/ów bądż ośĺodków wypracowujących
środkipieniężne, do których te ak(ľ/a należą jest obniżana do pozioĺnu v/artośći odzy:kiwalnej. wartojć oozysłiwaina

odpowiada wy'ższej z następujących dwoch waítości:wartościgodziwej poínnieiszonej o koszty spnedaży tub wartoścĺ
użytkov/ej' Przy ustalaniu wartości użytkowej, sraco/rane pnyszle pzept}nĺry pieniężne są dyÉkontov/ane do vłartoścĺ
bĺeżącejprzy zastosol/aniu stopy dyskontowej brutto odzwiercĺedtającej aktualne oceny rynkowe wartości pieniądza w
czasieoraz ryryka związanąo z danym skladnikĺem aktywów. W pzypadku sktadnika aktywów, który nie generuje wplpłów
pienĺężnychw sposób znacząco samodzĺetny, wartośćodzpkiwalna jest Ustalana dla ośrodka wypracowującego środki
pieniężne, do którego ten skladnik nateży. odpisy aktuatizujące z tytulu utraty waítos€i są ujmowane vr rachunku zpków i
strat vr pozycji pozostale koszty opeĺacyjne.
Dana pozycja rzeczovłych aktywów trwalych może zostać wytączone z bilansu po dokonaniu jej zbycia lub w przypadku, g<ty
nie są s@ziewane żadne ekonoĺriczne kozyści wynĺkające z dalszego użytkowania takiego sktadnika aktywów. Wszeti<ĺe

zyski tub stíaty wynikające z wyłączenia dane3o sktadnika aktpvów z bi1ansu (obticzone Jako ĺożnica pomiędzy ewentualnyÍni
wqlywaml ze spnedaży netto a waítokią bi(anrcwą danej pozycji) ą ujmowane w ĺachunku zyskóvł i stíat w okresie, w
któryÍn dokonano takiego wylączenĺa.
lnwestycje rozpoczęte dotyczą środków tív/ałychbędących w toku budowy lub montażu i są wykazyrľane wedtug cen nabycia
tub kosztu wytworzenla. Srodki trwate w budowie nie podlegają amortrzacjĺ do czasu zakończenia budowy i przekazania
środka trulalego do uż1nłanĺa.
Wartośćkoicową, okres użytkowania oraz metodę amortyzacji skladników akt;łów weryíikuje się, i w íazie konieczności koryguje' na koniec każdego Íoku obío(owego.

Dodatkowe iníoŕmacjc i obiaśnieníädo jednortkorÝc8o spýôL.oŻdôniô

íĺnłn:ołe3ostanoĺ.rią jego integralną częić
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ĺ 2.8 Koszty finansowania zewnętrznego
Koszty ŕínansowania zewnęt]znego bezpośrednio związane z nabyciem lub vzytvĺorzenicľn sk(adników majątku wymagających
znacznego okresu w celu doproładzenia ĺch do użytkowania 5ą kapitalizoý/ane jako częśćkosztu nabycia lub wytworzenia do
momentu, w którym akt},vÝa (e są gotowe do UżytkovJania lub spzedaży . Na koszty íinansowania zcvlnętrznego skladają się

prowizje, odsetki od kredytöw, poźyczek i oblĺgacji oíaz zyski lub straty

odpowĺadającej koĺekcie kosztu odsetek.

Pozostale koszty finansowania zernętznego ujmowane
1

Ę jako

z

tytulu różnic kursowych do wyĺokości

koszty w momencie ich poniesienia

2.9 Nieruchomościinwestycyine

Nieruchomości inwestycyjne są ujmowane wed|ug ceny nabycia lub kosztu v.ytworzenia z uwzględnieniem kosztów transakcjĺ.
Po początkowym ujęcĺu wartości nĺeÍUchonlościinwes(ycyjnych są one wyceniane wedtug wartďci godzivlej
Nieruchomości ĺnwestycyjne są usuwane z bĺlansu w przypadku ich zbycia tub w pnypadku stalego vrycoíania danej
nieruchoĺnďci inwestycyjnej z Ułtkowania, gdy nie są spodziev/ane żadne pzyszłe konyści z jeJ spnedaży. Wszelkie zyski
lub stĺaty wynikające z usunięcia nieruchomości inwestycyjnej z bitansu są ujmoľane w ĺachunku zysków i strat w tym

okíesie, w którym dokonano takiego usunięcia.

Pzeniesienia aktyĺów do nieruchomości inwestycyjnych dokonuje się tylko wówczas, gdy następuje zmiana sposobu ich
Użytkowania potwieídzona pzez zakoiczenie użytkowania skladnika aktplow pnez wtaścĺciela,zawarcie umowy leasingu
operacyjnego lub inna zmiana pzeznaczenia,

w przypadku pzeniesienia nieruchomości invlestycyjnej do aktyłĺ'ów wykorzystyvranych przez wtaścicieta lub do zapasów,
domniemany ko9zt takiego skladnika akt1nľów, który zostanie przyjęty dla cetów jego ujęcia w innej kategorii jest róvny
wartości 3odziwej nieruchomości ustatone) na dzieĺr zmiany jej sposobu użytkowania. Jeżeli sktadnik aktywów
wykolzystywany q.Ż.ez vłtaściciela - spółkę staje się nieruchomością inwestycyjną, Spotka stosuJe zasady opisane w części
Rzeczowy maiątek tnłaty, aż do dnia zmiany sposobu użytkowania tei nieÍuchomości'w pnypadku prreniesienia aktyrłow z
zapańvr do nieruchomości inwestycyjnych, ĺóżnicę między wartokią godziwą nieruchomościUstatoílą ne ten dzień
przeniesienia, a jej popnednĺą wartościąbĺlansową ujmuje się w z}'sku lub stracie.

12.10 Leasing i prawo wieczystego użytkowania gruntu
Umowy leasingu íinansowego, które przenoszą na Spolkę zasadniczo cate ryzyko i \łszystkie pożytki wynikające z posia<lania
pnedmiotu leasingu' są ujmowane w bilansie na dzień rozpoczęcia leasingu według niższej z następujących dwóch wartości:
wartďci godziwej środka tÍwatego stônowiącego przedmĺot leasingu lub wartoki bieżącej minimalnych optat teasingowych.
oplaty teasingowe Ę rozdzieläne pomiędry koszty íinansowe i zmniejszenie satda zobowiązania z tytulu leasingu w sposób
umożtiwĺający uzyskanie statei stopy odsetek od pozostalego do splaty zoboľiązania. Koszty ÍinanswJe są ujmowane

bezpośredniow ciężar rachunku zysków ĺ strat.

środki trwate użykowane na mocy umoľ leasingu íinansowego są amoÍtyzwJane przez kĺótsry z dwoch okresow: szacov/any
okres użytkowania śĺodkatrwate3o lub okres leasingu.
Umowy leasingowe, zgodnie, z któryŕni leasingodawca zachowuje zasadniczo cale ryzyko i wszystkie pożytki wynikające z
posiadania przedmiotu leasin3u, zaliczane są do umów leasingu operacyjnąo. optaty leasingowe z tytulu leasingu
operacyjnąo ujmowane są jako koszty w rachunku zysków ĺ stíat metodą tĺnio'výą pnez okres tÍwania leasingu.

w przypadku leasingu gÍuntu, jeżeti nie przewiduje się przeniesienia tytulu prawnego na leasingobiorcę przed końcem okresu
leasingu' klasyíikowany Jest Jako leasing operacyjny. optaty leasin3owe uiszczane w ramach leasingu operacyjnego 1po

pomniejszeniu o ewentualne specjalne oferty promocyjne uzyskane od leasingodawcy (íinansującego) rozliczane
metodą lĺniową pnez okres leasingu.

Ę w koszty

Pĺawo wĺeczystego użytkowania gruntu otrzymane paez Społkę nieodptatnie na pods(awie decyaji admlnĺstíacyjnej jest
wytączone z aktyĺłow. W przypadku nabyciä takich praw na rynku wtórnym ujmowane są jako wartościniemateíiatne i
amortyzowane w pnewidyvlanym okresie ich użýkowania.
ĺ 2. í 1 Wartośćfirmy

waítoŕíiĺmyz

tytutu pzejęcia jednostki gospodaíczei jest początkorvo ujmowana według ceny nabycia stanowiącej
nadwyżkę kosztow pďączenia je<tnostek gospodarczych nad udlialem jednostki pzejmującej vr wartości godziwej netto
możlitĺychdo zidentyíĺkowanĺaaktywów, zobowiązań i zobowiązań warunkowych. Po początkovły'm ujęciu, wartośćíirmy
jest wykazywana wedtug ceny nabycĺa pomniejszonej o wsze(kie skumulowane odpisy aktualizujące z tylulu utíaly wartości.
Test na utratę wartości pnepĺowadra się ĺaz na rď tub częściej,jeśtiwystępują pzeslanki wskazujące na utíatę wartości.
waĺ(oścíiĺĺnynie podląa amortrlacji.
Na dzień pneJęcia nabyta wartość íirmy iest alokowana do każdego z ośrodków wypracowujących środki píeniężne,które
mogą skorzystać z syneĺgii potączenia. Utrata wartościUstalana jest poprzez oszacowanie odzyskiwatnej waĺtoścĺośrodka
wypracowującego środkipieniężne, którego dotyczy dana wartosc íirmy. W prrypadkv, gdy odzyskiwalna vrartośćośrodka
vłypĺacowującego środki pieniężne jest niźsza niż wartość bitansowa, ujęty zottaie odpis z tytutu Utraty wartoki. stÍata z
tytulu utŕaty wartości nie podtega odwĺóceniu w następnyÍn okÍesie. W pzypadku, gdy wartośćÍirmy stanowi częśćośrodka
wypracowującego środki pieniężne i dĺ}konana zostanie sprzedaż części dziatatności w ramach tego ośrodka, przy- Ustataniu
zysków tub stíat ze spzedaży takiej dzialalności wartośćíiĺmyzwĺązana ze spnedaną dziatalnością zostaje wtączóna do jej
wartoścĺbitansowej. W takich okolĺcznďciach sprzedana waĺtosc Íĺŕmyjest us(atana na @stawĺe wzgtędnej waÍtoś(i
spzed'anej dzialalności i wartości zachowanej częściośrodka wypracowującego środki

píeniężne.
"E"ľ*'"wzg(ęoną
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ĺ 2. ĺ 2

Wartościniematerialne

\'/artości niematerialne nabyte w oddzietnej tÍansakcji początkowo yÍycenia się w cenie nabycia lub koszcie wytworzenia.
Cena nabycia waÍtościniematerialnych nabytych v, transakcjĺ polączenia jednostek gospodarczych jest rorvna ich wartości
godzĺwej na dzień połączenia. Po ujęciu początkowym, waĺtościniemateriatne są wykazyrľane w cinie nabycia lub koszcĺe
vrytvronenia pomniejĺonym o umonenie i/tub odpisy aktualĺzujące z tytulu Ulraty waÍtosci. Naktady poniesione na wartości
nieínateriälne wytworzoÍre we wtasnym zakresie, z rvyjątkiem akt}ĺwowanych nakladów poniesionych na pÍace ĺozsłojowe,
nie są aktyłovłane i są ujmowane w kosztach okĺesu, w któĺym zostały poniesione.
spótka ustala, czy okíe! użytkowania wartoki niematcÍialnych jest ogranĺczony czy nieokreśtony.Wartoki nieÍnateÍialne o
ogĺaniczonyĺn okíesie użytkowania są amort}.zowane przez okres użytkowania oraz poddawane testoín na utratę wartoki
każdorazovo, gdy istnieją pneslanki vrskazujące na utÍatę ich wartości. 0kĺes metoda amortpacji wartości
nieínaterialnych o ograniczonym okíesie użytkowanĺa są weýĺkowane przynajmniei na koniec każdego roku obrotorvego.
Zmiany w oczekiwanym okr$ie Użytkowania lub oczekiwanym sposobie konsumowania korzyściekonomičznych pochodzącých
z danego składnika aktynľów są ujmowane popnez zmianę odpowiednio okresu tub metody amort}zacii, i traktowane jak
zmiany wanościszacunkowych. Odpis amortyzacyjny skladników wartoki niemateĺialnych o ograniczonym okresie
użytkowania ujmuje się w ŕachunku zpków i strat w ciężar tej katqoÍiĺ, któía odpowiada íunkcji oanego sktadnika wartoścĺ
niemateriatnych.

i

wartości niemateĺialne o nieokreślonym okresĺe użytkowania oraz te' które nie są uitkowane Ę corocznic podclavrane
pod kątem evJentualnej utíaty v/aítości,vr odnĺesieniu do poszczegołnych akĘľów lub na poziomie ďrodka
vrypracowującąo śŕodkipieniężne. W przypadku polostatych wartďci niemateriatnych ocenia się co ĺoku, czy wystą)ily
przestanki, które ĺnogą świadcryćo utÍacie ich wartďci.

weýikacji

Zpki lub straty wynikające z usuníęcia waÍtďci níematerialnych z bĺlansu są wyceniane według różnĺcy pomiędzy wplyłvami
ze spnedad netto a wartďcią bĺlansową danego sktadnika aktyvłów i są ujmovrane w rachunku zpków i stíat w momencie

jqo
1

?.

wyksięgowania.

1

3 odzyskiwalna wartośća ktywów dlugoterm inowych

Na każdy dzień bilansol4y Spöłka dokonuje oceny aktyľów pod kątem ĺstnienia przestanek wskazujących na utratę ich
vrartoścl.W pzypadku ĺstnienia taki€j pneslankí, Spólka dokonuje íormatn€go oszacowanla waĺtoścl'odzpkiwatnej.w
pzypa<lku' gdy wartośćbilansovła danego sktadnika aktywów tub ośrodka wypracoľujące3o śĺodkipienĺężne pnewyisza jąo
wartosc odzyskiwaną, uznaje się uträtęJego wartoścĺi dokonuje odpisu aŘtualĺzu;ącĘď;ego waitośćbopôzĺomú warĺoĺcĺ
odzpkiwatneJ. Wartďć odzyskiwalna jest jedną z dwóch wartoścíw zależnďci od tego, która z nich jest v/yźsza: wartością
9od1ĺ|Ą pom.nieiszoną o koszty zbycia tub wartościąużytkową danego składnika aktnów tub ośrodka wypracowującego

śĺodkipĺeniężne.

ĺ 2.

ĺ4 lnstrumenty finansowe

ln3trUmenty ílnansowe
lnstrumentem íinansowym iest każda Umowa' która powoduje pov6tani€
íĺnansowegolub instÍumentu kapitatowego u díUgiej strony.

aktywa Íinansowego U iednei stíony i zobowiązania

Spolka ktasyíikuje instrumenty íinansoile hierarchicznie, zgodnie z trzema gtóvĺrymi pozlomami łÝyceny wedtug wartości
godziwej' odzwierciedtającymi podstawę pr.yjętą do $ryceny każdqo z instrumentoľł.
Hierarchia wartości godziwej ksztattuje się następuiąco:

ĺ

Pozĺom ' ceny notowäń rynkoľych z akt}rymych rynków dta ĺdentycznych aktnłc'l', ĺ zobovłĺązań (np. notowane akcje i
obligacje);
Poziom 2 ' ceny z akt1nľnych rynków, lecz inne nĺżceny notoĺłańrylkowych - Ustalane bezpośrednio (popnez porówĺranie z
Íaktycznyľni tŕansakcjami) lub pośrednio (popr'ez techniki výycefly bazujące na íaktycznych tíansakcjach) . np. więksrość
instruÍnentoŕ/ pochodnych ;
Poziom 3 - ceĺty nie pochodzące z akty'ń/nych rynków.

Pozycja instrumentu íinansowego w hĺerarchii wartoścĺgodziwej jest uzateżniona od najniższej podstawy v{y(eny
wplpĺającej na ustalenĺe jqo wartościgodziwej.
Akty1ľa íinansowe Spótka ktasyíikuje do następtljących kategoíiĺ:
aktya/a íinansowe wyceniane vr wartości godziwej pzez wynik íinanso\ły,
pożyczki i należności,
aktywa Íinansowe utrzyínyv/ane do termĺnu wymagalności,
aktywa íinansowe dostępne do spnedaży.
zobowiązanla íinanso|/e dzĺelone są na:
zobowĺązania íinansołe$,ycenĺane w vłartoki godziwej Przez wynik finansoýÝy,
zobowĺązania íĺnanĺowewycenĺane w zamoÍtyrowanym koszcie.

.
o
o
o
.
o

Podstawę dokonania ktaýikacji stanowi cel nabycia aktyĺów íinansowych oraz ich charakter. Spótka ołreślaktasyíikacje
swoich aktpvów íinansowych prry ich początkowyÍn ujęciu, a następnie poddaje ją weýikacji na każdy dzióń

sprawozdawczy

Aktywô flnansowe
'/1
Dodárkorł€ inŕoŕínacje i objośnienia do jedno'tkoťe8o spíawozdôniô íinansorre3o stäno/äąje3o integralną część
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Akt}Ąva íĺnansovle hrycenia się na moment ĺch ujęcia w księgach w wartości godziwej. Początkowa výycena povłiękĺzanajest o

koszty transakcjĺ z wyjątkieín aktyrľcnv íinansowych zaliczoĺych do kategorii wycenianych w wartości godziwej pr.ez wynik
íinansowy. Koszty lÍansakcyjne ewentuatnąo zbycia sktadnika aktyvovł nie są u,,raględniane przy-pófuĺejiiej wycónle
aktyĺów ŕinansowych' Skladniĺĺ aktyłow íinansowych jest wykaz1vany w bilansie, ioy spótła staje się itrońą umowy
(kontŕaktu)' z której to akt)łvlo íinansowe vrynika.

Na każdy dzień bitansoĺry spolka ocenia, czy istnieją pÍzeslanki wskazujące na utíatę vrartości sktadnika

aktywów

finansowych (lub gÍupy aktpĺów íinansowych). }V pzypadku instrumentów zaticzonych do d6(ępnych ôo sprzedaży, 9n'l1
ustalaniu, czy nastąpiła utrata wartosci, bieze się pod uwagę między innymi znaczący lub pzedtużający sĺę spadek waĺtości
$odz ĺvĄ papieru wa ĺtościovrego pon iżej koszt u.

flnanĺowe wycenlane w wartości godziwej przez wynlk flnansowy
Kate8oíia ta obejmuje dwie gĺupy aktrylöw: akt1łra Íinansovłe przeznaczone do obŕotu oraz aktyvła íinansowe wyznaczone v.|
moĺnencie ich początkov/ąo jako wyceniane w wartościgodziwej pr.ez wynik íinansovły. Składnik aktyvłów íinansolłych
zalicza się do kategorii przeznaczonych do obÍotu jeżetĺnabyty zostal w celu sprzedaży w krótkim termińie, jeżeti stanówi
częścportíela, który geneÍuje krótkoterminowe zyski lub też jest instíumenteín pochodnym o dodatniei vraĺtośćigodziwej.
Akt}ryJa

w spótce do tej katqorii należą pr.ede wsz}rstkim instruínenty pochodne

(Sp<j'łka nĺe stosuje rachunkowoki zabezpieczeńt
oraz instíumentydtużne lub kapitatowe, które zostaly nabyte w cetu ich odsprredaźy w kĺotkim teíminie.

Wbudowane jnstíumenty pochođne są oddzielane od umów
następujących warunków są spelnione:

.
.
.

i

traktwrane jak instrumenty pochodne, jeżeli wszptkie z

charakter ekonoínĺczny i ryzyko wbudowanąo in9trumentu nie są ścĺśle
związane z ekonomicznym chaŕaktereÍn i
ryzykieĺn umowy| w którą dany instrument jest vłbudowany,
ĺdent}rcznymi warunkami realizacJi

samodzielny instrumeňt
instŕUmeíltU pochodnego,

z

jak instĺumart

wbudowany spelniatby deÍinicję

instrument hybrydowy (zlożony) nie jest wylĺazyvłany w wartości godzĺwej, a zmiany Jego wartościgodliwei nie są
tj' instrument pochodny, któľy jest wbudowany w sktadnik aktyvow řĺnanoĘcľrlub
zobo\łiązanie íinansoľe wyceniane wedlug wartości 3odziwej pnez v/ynik Íinansowy, nie jest wydzielony).
odnoszone w zysk/stÍatę netto (

Wbudowane instrumenty pochodne są wykazyvlane w analogiczny sposob Jak samodzĺelne instrumenty pochodne.

Ąktry/a zaliczone do aktyĺłoľfinansowych wycenianych w wartoki godziwej przez wynik Íinansoury wyceniane są na każdy
dzień sprarłozdawczy w wartoki godziwej a wszelkie zyski lub stiaty odńoszone Ę w prrychođylúb koszty Íjnansowe.
wyceny instrumentów pochodnych w waítościgodzĺweJ dokonuje się na dziai bitansowy oraz ńa każdy kóniec okresu
sprawozdawczego w ęaĺciu o wyceny pząrowadzone pnez banki reatizujące tíansakcje. Pozostale akt}Ąťa íĺnansowe
wyceniane w wartoki godziwej pnez wynik íinansowy lĄŕycenia się stosuiąc notowanĺa Blełdotł€, a w pnypádku ich braku
odpowiednĺe techniki wyceny' któíe obejmują: wykonystanie cen nĺedavrno zôwärtych transakcjl lub cen oÍeĺtorych,
porównanie do podobnych instrumentów, modete t'ŕyceny opcji. Wartďć godziwą instrúmentów dluinych stanowią pnpz(e
przept}^ły pieniężne zdyskontowane bieżącą ĺynkową stopą procento'łrą włakiwą dta podobnych instrumentów.

Pożyczkl l należnoścl
Pożyczki i nateźnoki to niezaliczane do instrumentów pochodnych akt}^,va íinansowe o ustalonych lub moźtiwych do ustalenia
ptatnościach,nienotowane na akt},wnym rylku. W zaleźnościod ićh terminu wymagalĺościzalicza się je do akt1ľłów
tnłalych (aktywa wymagalne powyżej w teŕmlnie powŕej roku od dnia sprawozdawczegot tub obrotowych (akt)ryJa
wyÍnagatne w terĺninie do roku od dnĺa sprawozdawczego). PożyQki i należnďci są wyceniane na dzieĺi bitansowy wedtug
zamoItyzowanego kosztu' Do gĺupy tei spólka zalicza gtównle należnoścĺoraz depozyty bankowe i inne środkipieniężne jaŔ
ĺónľnieżpożyczki i nabyte, nlenotovrane instrumenty dlużne' nielliczone do pozostatyćh katęorii akt;łlołĺinanioľyčtr.

l

ĺ

Aktywt flnansowe utrzymywône do termtnu wyma3alnoścl

Ę to inwestycje o okĺeśtmychlub możtiwych do okreśtenia
ptatnďciach oräz uslalonyín terminie zapadalności, co do których Spótka ôoiiada zamiai i możliwďć ůtrzymywanĺa do
uplyĺru zapadalności.Spółka zalicza do tei katąorii wylącznie notowane instrumenty dtużne o ite nie zostáty'upnednĺo
zakwaliíikowane do kategorii akt1nľów íinansorych wycenianych w wartości godziwej pzez wynik íinansowy tub đoaktyvĺów
íinansowych doĺtępnych do spnedaży. Akt}Ąťa Íinansowe utrzym}Mane do teĺminu wymagalnoki wyceniane są na iażĄ
dzień spĺawozdawczy w zamortyzowanym koszcie z zastosowaniem eÍektył.meJ stopy píocento''€j.
111yv/9 fĺnansowe utruymyYvane do uptywu termĺnu wymagatnoki

Aktywa Ílnansowe dostępne do sprzedaży
Akt}Ą'va Íinanso've dostępne do spzedaży są to instrumenty íinansowe, inne niż instrumenty pochodne, wyłnaczone
Jako
spnedaży'' albo niezaliczone do żadnej z pozostatych kategorii' Do aktyvĺów dostępnych do spzedaży spÓłka
''dostępne-do
zaticza glównie instnjmenty dtużne nabyte w celu lokowania nadwyżek íinansowych o ile ĺnstrumenty te nie' zostaly
zakwaliÍikovĺane do akt)Mów fĺnansowych vrycenianych w wartoki 3odziwej pnez wynik íinansovýy z uvragi na zamiai
kÍótkiego ĺch utrzymyvania w Spolce.

Aktlwa íinansovĺedostępne do spzedaży zalicza się do aktyvtów trwalych, o ile nie istnieje zamiar zbycia inwestycji w ciągu
ĺ íoku.od dnia bitansoľego lub do aktyrłów obrotov/ych . w pneciwnym wypadku. Akt}Ą./a Íinansoľe dostępne dô ipneoíty

wyceniane są na każdy dzień sprawozdawczy w wartości godziwej a zyski i stŕaty (za \,ŕyjątkiem stÍat z tytutú utraty wartďcĺ1
uJmowane są w kapitate wlasnym.

Zobowlązanlr ílnansowe

Zobowĺązania Íinansowe vłycenia się na momenl ich ujęcia w księach w vrartościgodziwej. w początkowej v1ýcenie
uwzględniane Ę koszty (íansakcji z wyjątkiem zobowiązań íinansorłych zaliczonych do katąorii wycenianych w rĺíartoki
godziwej przez wynik íinansowy. Koszty transak€yjne wyrbycĺa sĺę skladnĺka zobowĺązań íinanrcwych nie są uwzględniane
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przy pożniejszej wyceníe tych zobowiązań. Sktadnik zobowiązań íinanswrych jeĺt wykazplany w bilansie, gdy spotka staje
się stÍoną umov{y (kontÍaktu|' z któíej to zobowiązanie finansov/c wynika.
Zobowlązanla ílnansowe wycenlane w wartoścl godziweJ przez wynlk ílnansowy

ta obejmuje dwie 3rupy zobowiązań: zobowiązania fĺnansowe pzeznaczone do obíotu oraz zobowiązania
íinansowe wyrnactone w momencie ĺch początkovłe8o ujęcia jako u{yceniane vr wartości godziwei pnez wynĺk ĺinaniowy.
Zobowiązania íinansowe pr.eznaczone do obrotu są to zobóvliązania, które: zo'taly zacĺągnĘtegtó$mje w cet'u sprzedaży lúb
odkupienia w blĺskim termĺnĺe' tub są częściąportÍela okĺeślonychinstĺumentów íinansoých, łiórymĺ zaaądza iĺę tąc'ńie, i
dla których można potwierdzić geneĺorłanie krótkoterminowych zysków tub też stanovrią iňstrumeniy po(hodne'
K€tegoria

}V spótce do zoboľĺązań Íinansowych vłycenianych

w wartoxi godziwej przez wynik íinansowy nateżą pnede wszystkim
instĺumenty pochodne (Spotka nie stosuje rachunkowości zauezpĺeczéń) o ujimnej vĺanośći3oozĺłb;. Zoboviązania
zaliczone do zobwĺiązań íinansowych wycenlanych w vrartoki godziwej wyceniane si na każdy ózień spĺawozdawčzy w
wartoścĺgodziwej a uĺsze]kie zyski tub stíaty odnoszone są w przych-ody lub kosztý Íinansowe. wyceny instrumeniów
pochodnych w wartości godziweJ dokonuje się na dzień bitansowy oraz na każdy koniec okresu sprawozdáwczęo w oparciu o
wyceny pneprowadzone pŻez banki reatĺzujące tranĺakcje. Wartość $odzivlą instrumentoľ dtużnych stanowią payszle
pnept}łłĺypieniężne zdyskontov/ane bieżącą rynkoťą stopą procentową wlaścĺwądlapodobnych instrumentóľ.
Zobowiązanla ílnansowe wyceniane w zômortyzowanym koszcĺe
Pozoólate zoboľiązania Ílnansowe, niezliczone do zobowiązań íinansowych wycenianych w wartoki godziweJ przez wynik
íinänsowy zalĺcza się do zobowiązań íinansowych wycenianych w zamoriyzowanym kószcie. Do katąórii tej śpotkazaticza
8lovnie zobowiązania z tytulu dostaw i Ustug oraz zaciągnięte kređytyi pożyczki oraz obtlgacje. zoboľĺązańĺazaliczone do
tej kategorii wycenia się w zamoÍ(yzowany/m koszcie z zastosowani€m eíektyvlneJ stopy proceniowej.
1

2.

1

5 lnstrumenty pochodne

lnstrumenty pochodne
lnstÍumenty Poclodne ujmure się w wartoki 8odzĺwej na dzień zawarcia kontraktu, a następnie przeszacor,wje do waĺtoki
godziwej na każdy dzien bilansowy. wynikowy zysk lub stratę ujmuje sĺę niezw{ocznie w ĺachunku zyskoľ i strat, chyba że
dany instrument pxhodny pelni íunkcję zabezpĺeczenĺa. w takim pnypadku moment wykazania zysku lub straty zatóży od
charakteru powiązanĺa zabezpieczającego. spótka deÍiniuje okreśtone instíumenty pocnodne Jako zabezpĺeczenla wartości
3odz|wej wykazanych aktywów ĺ zobowiązań lub uprawdopodobnionych pzpzłych zobowląiań (zabezpĺeczenia wartďci
Bodzivłej)' zabezpieczalia wysoce prawdopodobnych tĺansakcji prognozo.ranyćh, źabezpÉczeńĺaoo ryryłä róźnlc kursoľych
uprawdo@obnionych przyszlych zobowiązań (zabezpleczenĺa pneptyvĺów pienĘźnych) lub tei jako zabezpieczenia
inwestycJi netto w' jednostki drlatające za granicą. lnstrumenty pĺezentuJe sĘ jakô akqłłatrwaie tub zobówiązania
dlugotermĺnovłe' jeśtiokres pozostaty do wymagalnďci instrumentu pnekĺacza ĺ2 mĺeslęcy i nie pzewiduje się, że zo6tanie
on zrealizowany.lub rozliczony w ciągu ĺ2 miesięcy. Pozostale instrumenty pochodne wykazuje się jako aki1ł.ĺa obrotowe lub
zobowĺązanĺakrótkotermino've.
Wbudowane lnstrumenty pochodne
wbudow€ne lnstrumenty pochodne są oddzielane od umów
następujących warunkoł Ę spetnione:

.
o
O
o

i

traktov/ane ,ak ĺnstíumenty pochodne, jeżeti wszystkie z

i íyzyko wbudowanego instrumentu nie są ściśtezwiązane
ryzykiem umowy' w którą dany instrument jest tvôudov/any;

chaÍakter ekonomiczny

samodzielny lnstrument
instrumentu pochodnego;

z

idenlycznymĺ warunkami reatizacji

iôk

z

ekonoínicznym charakterem i

instrument vlbudovĺany spetnialby deíinĺcję

instrumeílt hybrydoły (zloźonyl nĺe jest wykazywany w wartośclgodziwej, a zmiany jego wartoki godziwej nie są

odnoszone do rachunku zyŤko/, l stíat.
Wbudowane instrumenty pochodne są wykazyrłane w podobny sposób jak samodzielne instrumenty pochodne, które nie
są uznane za instruínenty zabezpieczające.

Zakres, w. którym zgodnie z Ä{SR 39 cechy ekonoĺnicme i r}zyko wlaścĺwedla rłôudowanego instrumentu pochodne8o w
walucie obcej są kiśtepowĺązane z cechami ekonomicznyÍni i ryzykiem wlaściwyĺndla úmowy zasadniczej (gtównego
kontraktu) obeJmuje ĺórľnieżsytuacje gdy \ťaluta umoury zasadniczej iest vłatutą zwyczajową dtá kontraktówzakupu tÜo
spzedaży porycji nieíinansowych na rynku dla danei tíansakcjĺ.

12.16 Zapasy
Zapasy są wyceniane według niższej z dwoch vĺartości:ceny nabycia/kosztu wytworzenia
spaedaży netto.

i możliwej do

uzyskania ceny

Koszty poniesione na doprowadzenie każdąo skladnika zapasów do Jąo aktualnego mĺejsca ĺ stanu . zarołno vł odniesieniu
do bieżącąo' iak i popnedniego roku są ujmowane w następujący spôsóo:

Produkty gotowe i produk(y w toku

koszt bg.pośíednichmateriölów i robocizny oĺaz odpoľiedni narzut pośrednich
kosztów produkcji ustalony przy zalożeniu normalnego v/ykorąĺtania mocy

prođukcyJ nych

poľĘkszony o koszty Íinansowania,

Jl
0oda(kov/e iníormacje i obJôiÓtcnlô

do jcđmstkorł'rego 5píäL'ordônlô íln6n96p36

'1.noväą

jcso integĺatną czgić
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Na cenę nabycia lub koszt wytworzenia zapasów skladają się vrszystkie koszty zakupu; koszty wytworzenia oraz ĺnne kosz(y
poniesioĺle w trakcie doprovladzenia zapasow do ich aktualnego miejsca i stanu.

Koszty zakupu zapasov/ sktadają się z ceny zakupu, ceł impoĺtovłychi pozostalych podatków (inne niż te możliwe do
odzyskania w okĺesie późniejszym pÍzez jednostkę gospodarczą od urzędórv skaíbowych) oraz kosztów tŕanspoítu,

zaladunku, wyladunku oÍaz ĺnnych kosztóvĺ dających się bezpośredniopnyporrądkować do poiyskania wyrobów, mateĺütó'u ł
ustug. Prry określaniukosztów zakupu odejmuje síę upusty, rabaty handlowe i iňne podobně pozycje.

Ceną spnedaży netto możtiwą do uzyskania jest szacowana cena spÍzedażydokonyĺana w toku zwyklej dzialalnoścĺ
gospodarczej' pomniejszona o koszty wykończenia i szacowańc koszl'y niezbędne do doprowadzenia sprzedaiy oó srutku.
Zapasy są wykazyvíane w wartďci netto |pomniejszonej o odpisy aktualizujące). Odpisy aktuatĺzujące wärtośćzapasoľ
twony się w związku z utratą ich wartości, celem doprowadzenia waŕtościzaiasow do poiiornu wartóki netto możliwej do
odzyskania. Odpisy aktualizujące ujmowane są v, cĺężarrachunku zyskóvł i stíat. waĺtośćodpisu pomniejsza wariość
bĺ[ansovrą zapasóV/ objętych odpi'em aktualizUjącym.

12..17 Należnościz tytułu dostaw i ustug oraz pozostale należności

z

i

Należnokĺ tytulu dostaw uslug oíaz pozostale nateżnościíinansoĺrevryceĺlia się na dzĺeń bitansowy vredtug
zamortyzowanego kosztu (tj. zÓEkontowane przy użyciu efektpĺnej ttopy pŕocentowej) pomniejszone8o o odpisy z tytulü
UtÍaty wartośca. w plzypadku nateżnoki krótkotermĺnowych o termlnie piainości<'o ]ó0 bni
tá odpowĺaóa kwxie
"*yćena
nateżnej zaptaty.
w plzypädku, gdy wptyw wartości pieniądza w czasie jest istotny, vrartość należnościjest ustalana popí-Żez zdyskontowanie
prognozowanych pzpztych pnątyrľow pieniężnych do wärtoścĺbieżącej, przy zastosowaniu stopy <tyskoniołej brutto
odzwĺerciedtającej aktuatne oceny rynkovre wartości pieniądza w czasĺe. Jóżelĺ iastosovĺana zostali metooa potegájąca na

dyskontowanĺu, zwiększenie należnościw związku z uplyľem czäsu jest uJmowane jako przychody Íinansowe.

Należnoścĺnie stanowiące aktyvłóľ íinanĺowych ujmuje się po{zątkowo vr vłartoki nominatnej i wycenĺa na dzień bilansowy

w kwocie wymagającej zaplaty.

Wartość.nateżnościjest-aktuatizowana przy ur,zględnieniu stopnia prawdopodobieństwa ich zaptaty cĺc4iÍzeŻ ctokonanie
odpisu. aktuatizYjące8o' odpis z tytutu utÍa(y waítóki należności'z tytütu dosiaw i Ustug twor.y się, gdý ístňĺe;ąobiekt}ľlne
dowody na to, że nĺe będzie można otrzymać $/szystkich należnych iwot wynikającycn
pĺenłotnftňwarunłđwumowńych.
Ocena, czy ĺstnieją obiektylvne do''rody Utraty waŕtościnateżności pĺzeprowadzanä jest nä bieżącó, po powzięciu iníormacji
o wystą'ĺeniu obiektywnego dowodu, który moźe determinować utratę wartości, nie zadziej niż ňa diień bitansovĺy.

l

Jeżetĺistnieją obiektyvĺne dowody''że nastą)ita utrata wartości należnościwykaryvłanych wedtug zamortyzowanego kosztu,
kvJota straty z tytulu Utraty wartości. Ustalana jest jako różnica pomiędzy wirtościąbitansową áktywa i'wartoścíąbieżąc{
pnysztych strumieni pienlężnych zdyskontoľanych w opaĺciu o eíekt}Ą,vÍlą 5toę procônto'ną. Práwdopodobieństwa rizpraňĺa'
pzysztych stÍumieni pieniężnych ustalone jest w oparciu o analizę danych'historycznych. Pĺawdopodobienst$p UtÍaty

należnościUstalone w wyniku_szacunków opaitych na analizie danych historycznycľr twóta odpisow możi utec zmniejszeniu w
pĺl1padku posiadania pnez Załząó wiary3odnych dokumentoł, z k(órych wynika, iż nateżnďci zostaty zabezpiecione i ich
zaplata jest wysoCe prawdopodobna.
W szczególnďci dokonuje síę odpisu aktualizującego w wysokości ĺfi)% w odniesieniu do nateżności:

'
.
o
r

od dlużników w prrypadku oddatenĺa wniosku o ogloszenie upa<llości, jeżeti masa dtużnika nie wystarcza na
zaspokojenie kosztów postępowania upadtokiowąo w pełnej wpokości roszcienia,
stanowiących równowartość kwot podwyźszających nateżności, w stosunku do których upnednio dokonano odpĺsu
aktuatizującego w wpokości tych kwot do czasu ich otrzymania lub odpĺsania,
pzeterminowanych lub nĺe pzetermĺnoľanych o znacznym stopniu prawdopodobieństwa nieściągalności,w wiarygoctnĺe
oszacowanej kwocie odpisu na nieściągalnenależności,
należnych odsetek za zwlokę w zaptacie.

odpisy aktuatizujące wartośćnależności ujmovłane są w cĺężarpozostatych kosztow opeĺacyjnyth. odwĺócenie o<lpisów
aktuatizujących wartośćnależnoki ujmuje się, Jeżeti w kolejnych okresaćh utrata waítokĺ uifuia zmniejszeniu, a *zĺost
wartości akt)^ŕra finansoťego może być prrypisany do zdaĺzéńvrystępujących po moÍnencie ujęcia odpisu. W wyniku
o<lwrócenia odpisu wartość bilansowa aktyuów Íinaňsovrych nĺe może päełáćzać'wnokości
zamoít1oo"ranego kosztu, jakl
zostalby ustatony' gdyby upnednio nie ujęto odpisu z tytułu utÍaty wartďci. odwiocenie odpisu újmuje si-ę w rachunku
zysków i strat

12.18 środkl pieniężne i ekwiwalenty środków pienięźnych
środkipieniężne i tokaty krótkoterminowe wykazane w bilansie obejmują śĺodkipieniężne w banku i w kasie oraz lďaty
kĺótkotermĺnowe o pienľotnym okresie zapadalności nie przekraczająćym'täech miesięcý.
Saldo.środków pieniężnych i ich ekwiwalentów wytazane w ĺachunku pzeptywów pieniężnych sklada się z okrďtonych
po\łyżej środkóvl pieniężnych i ich ekwĺwalentów, pomniejszonych o ňĺesptácone rreoyřyŕ ĺachunkach bĺeżących.

12.19 Aktywa trwale przeznaczone do zbycia
Áktyva tnłale |lub grupy do zbycia) klasyíikuje się jako pzeznaczone do sprzedaży, jeżeti ich wartość bilansowď będzie
odzpkana raczej popnez tíansakcje spnedaży nĺżpopÍzez kontyĺluovłanie użytko\łania; pod warunkiem, iż są dostępne do
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natKhmiastowej spízedôł wob€Cnym

stanie, z zachowaniem warunków, które są zv{yczajo,vo stosowône przy sprĺeóazry

tych aktyłĺ'ów (lub 8íup do zbycia) oraz ich sprzedaż jest vryso<e upÍôwdopodobniona.

Bezpośrednio przed pocŻątkową kwalĺÍikacjąskładnika aktyvłóvr (tub grupy do zbycia) jako przeznaczony do sprzedaży,
dokonuje się wyceny tych aktyľów, tj. Ustata się ich waitośćbilansową zgodnie-z páepisami wtaściwyih standardóú.
Rzeczowe aktyrva tnľale oĺaz wartości niematerialne podtqają amoiýacji do dniä' rektasyíikacji, a w przypadku
wystąpienia pneslanek wskazujących na możtiwośćwystąpienia uiraty waĺiokĹ zostaje pneproładzoiy test'na'ütíatę
waĺtościi vł konsekrłencji ujęty odpis, z3odnie z MSR 3ó ,,Ihiroto worbśćt aktyĺlóĺł".
trwale (tub grupy do zbytia), których wartośćzos(ala ustatona w sposób iak wyżei podlegają przekwaliíikovłaniu na
^-kt}łJa przeznaczone do spnedaży. Na moment pzekwaliíikovłania aktpła te vlýcenia'siq wedtu{ ńiiizej z dwogh wartokil
aktywa
wartoxi bitänsowej lub wartości godziwej pomníejszonej o koszty zoycia. Rótnĺci z *ryceňy do wäĺtości
lodziwej ujmowana
jest w pozostalych kosztach opeĺacyjnych. w moínencie poźnieJszój v/yceny' eweniualne odwrxeniďwaítośii
godziwej
ujmuje się w pozostalych pzychodach opeĺacyjnych.

W pnypadku gdy jednostka nie spelnia już kryteĺiów kwa(iíikacji skladnika aktywów
Jako pneznaczony do spzedaży,
sktadnĺk a'k(ywów, który ujmuje sĺę w tej pozycji bilansowej, z której byt upzednio pzeiĺwaliŕĺkowanyi
ýcenia się 3o'w
kwocie niższej z dwoch:

.

waÍtościbilansowej

o

zaklasyÍikowany jako paeznaczony do spzedaży tub
wartościodzyskiwalnej z dnia podjęcia decriji o jego nĺe sprzedawaniu.

skorygowanej

z dnia popzedzaJące3o klasyíikację sktadnikä aktywóvr Jako pneznaczony do spĺzedazy,
o amortyrację lub aktualizację rYyceny, która zostatôby ujęta, gđyoysi<taonĺłaktńlów nie zostäi

12.20 Kapital wlasny
Kapitaty wtasne ujmuje się w ksĘgach rachunkowych z podzialem na
prawa i postanowieniami Statutu Spolkĺ.

jąo

rodzaje i vłedtug zasad okreśtonych przepisami

Kapital zakladovły wykazyvĺany jest w rvysokďci wykazywanej w statucie i Krajowym Rejest,ze
_lłc;e Ędowym. Zadeklaroľane,
lecz nie wniesione wklady kapitatowe uJmuje się jako nateżne'wklädy na pxzeť kaiĺtatu'
wtásne braz nateżne wptatý
na poczet kapitalu akcyjne8o pomniejĺzają waítośćkapĺtatu wtasnqo Spďki.
Kôpital z emisji akcji powyżej ich waĺtďci nominalnej
o koszty poniesione w związku z emisją akcji.
Pozostate kapitaty stanowĺ kap.itat
Íinansowe dostępne do spnedaży.

z

uryceny do

.

kapital ten stanovrią nadwyżki osiągnięte pr.y emisii, pomniejszone

wartďcĺ godziwej

akt)ŕtĄ/ów íĺnansovłychzaliczonych

do kategorii akt)'wa

z}'ski zatrzymane stanovłią: kapitat zapaso$1/ oraz kapitaty íezenvowe two.zone z zysku za kolejne lata, nlepodzielony zysk

lub niepokryte strata

obrotoĺýego.

z

tat ublątych (skumuloľane zyski/straty

z lat ubiegtyih),

wynik'fĺnansovYy üĺeiącąo' rółu

1Ż.Ż1 oprocentowane kredyty bankowe, pożyczki i papiery dtużne
W momencie początkowego ujęcia, wszystkie kredytybankowe, pożyczki i paplery dlużne są ujmowane wedtug ceny nabycia
odpov/iadającej wartoścĺgodzlułej otrŻ}Ínanych środków pleniężnph, pomniejszonej o łoĺztýáľiązane z uzysklnień kreóytu
tub połczki.
Po początkowym uJęcĺu oprocentowane kredyty, pożyczkĺ i papiery dtużne są następnie v4yceniane wedtug zamortyŹowane8o
kogztu' przy zôstosov/aniu metody eíektyvJnej stopy píocento,vej

Przy ustalanĺu zamort},zowane8o kosztu uwzgtędnia 5ię koszty związane z uzy:kaniem kredytu lub pożyczki oŕaz dyskonta tub
prernie uzyskane pŻy rozliczeniu zobowiązania.

Zyskiistratysąujmowanewrachunkuzyskówistratzchwiląusunięciazobowiązaniazbilansu,atakżewwynikunaticzania

odpisu.

12,2z Zobowiązania z tytulu dostaw i uslug oraz pozostale zobowiązanla
ZobovłĘzania stanowią

9becny, wynikający

z prreĺtych zóaĺzeń oboľiązek,

spovloduje v.ypływ środków zawĺerających w sobĺe konyściekonomiczne.

którego vłypełnienie, v,,edtug oczekiwań,

Zobowiązania Íinansowe inne niź zobowiązania íinansowe wyceniane w wartoścĺgodu iwej pnez wynik Íinansowy vrycenia się
na dzĺeń bitanrcwy według.zamortyzowanego kosztu (tj. zdyskontovJane pny-użyciu -eiertpnôj stopy proćent-o$€j). w
'wycéna

przypadku zobowiązań kíótkoterminowych
zaplaty.

o terminie

ptatności do 3ó5 dni

ta odbowiáda ińoěie wymagaJącei

Zobowiązania nĺe zaticzone do zobowiązań finansowych wycenia się w kwocie wymagającej zaptaty.

ĺ2.23 Rezerwy
Rezenły tv/orzone są wówczas, gdy na Społce ciąży istnlejący oborĺĺązek(prawny lub zvryczajowo oczekiwany1 wyryý(aiący ze
zdaneĺl' przeszlych, i gdy píawdopodobne jest, ie wypäilienie tego oooĺłiąziu spowóduió konieczĺtość*ypl.ií, x'oävĺci
ekonomĺcznych oraz można dokonać wiarygodnqo oszacowania kwôty tęo zobowiązania' Jeżeli Spótka spily'đewa sĺę, te
,,1
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koszty objęte rezeÍwą zostaną zwrócone, na przyktad na mocy umorvy ubezpieczenia, wówczas zwÍot ten jest ujmowany jako
odrębny skladnik akt)nľow, ale tylko v/tedy, gdy jest rzeczą praktycznie p€^,Vną, żc zwŕot ten rzeczywiicie nástąpi. xoszty
dotyczącc danej rezerwy są wykazane w rachunku zysków i stŕat po pomníejszeniu o wszetkĺc z"rrôty. lv pĺzypidku, gdý
wptył wartościpieniądza w czasie jeĺt ĺstotny, vlietkość rezeŕvry jest Ustalana poprzez zdyskontowinĺe pĺognozo'nanýcń
pĺzyszlych paeptynľów pieniężnych do wartości bieżącej, przy zas(osoÝ/aniu stopy dyskontovlej orutto ooirľĺěĺciedlającej
aktua]ne oceny rynkowe vrartosci pieniądza w czasie oraz ewentualncgo lyzyka zvlĺązánego z danym zobowiązanieĺn. jeieri
zastosowana zostala metoda polegająca na dyskontowaniu, zwiększenie ÍezenÁŕy vĺ związkÚ z uptywem czasu jest Ujínowane
jako koĺzty Íĺnansowe.
1

Ż.Ż4 Świadczenia pracownicze

Odprawy emerytalne
Zgodnie z obowiązującyni Spótki pnepisami dotyczącymi wynagradzania pĺacownikom pzpluguje odpravJa emcrytalno.
íentowa.
Spótka nĺe wydziela akt}łJów, które w przysztościslużlyby ure3ulowaniu zobowiązań z tytutu odpraw emerytalnych. społkä
lw9rry íezerwę na przyszte zobwiązania z tytulu odpraw emerytatnych w celu przypoaą<tkowania kosztów do okresow,

którycň dotyczą'

Wartośćprzyszlych zoborľiąań Spotki z tytulu odpraw emeMalnych
wyliczana jest w oparcĺu o dostępne prognozy inítacji,
_pzewidpĺanej
'papieĺów
analizy varostu wskaźnikovłnajnĺższegowynagíodzenia oraz
ĺento*noścĺwy,socä ptynných
wartościowych.
rVysokość

.

Íeleív/y aktualizowana jest raz

rł roku

na koniec danego ĺoku obrotowąo. Korekta zwiększająca

tub

zmniejszająca wysokośćrezerwy odnoszona jest w koszly dziatalnoścĺopeĺacyjnej 1śvĺiadczenia pracownicze| na
ýdstawie
rozdzielnika plac.

tyrk9ľyslar'ie te8o typu rezenľ powoduje zĺnnĺejszenie rezerwy (nie jest dopuszczalne bieżące obciążenie kosztów
-Rozwiązänie
dzialalnoścl kwotami wyplaconych świadczeń z jedhoczesną korektą reze-rwy na koniec okŕesu).
powyżsĄ
Íezen^ry korguje (zÍnnĘsza) koszty świadczeńpracowniczych'
Śwladczenle zwlązane z u'tönĺem 3to3unku pracy
lv pnypadku rozwiązania stosunku pracy' pracołnikom Spótki przptqują świadczenĺapnewidziane pzez obowiązujące w
Potsce pzepisy prôwa pracy' między innyĺni ekwĺwalent z tytutu nĺđa6óá1łtanąouĺlopu wypoczynkorvego'
wysokość íezeŕvvy na ekwiwalent z tytutu ni€ťýyko.z}6tanych
oraz na ostatńi dzień pótrocza danego ŕoku obrotoý/eso'

urtopów aktualizowana

Rezerwy na pozoslale śwíadczeniazwiązane z ustaniem stosunku pracy tworzone

ąw

jett

na ostatni dzień roku obrotowego

momencie ustania stosunku pracy

odplsy na Zakładowy Fundusz Śwbdczeń SocJalnych z zysku netto
Spďka nie dokonuje odpisu na Zakładowy Fundusz świaocień Socjatny z zy:ku netto. Tworzone są vrylącznie odpisy zgodne z
usta\ťa z Zakladowym Funduĺu Śwía<tczeĺł Socjalnych z dnĺa 4 márca-ĺ99i roku (Dz.U. 1994 nr łr'poi. jorl.
Pozostałe śwlađczenla
pracownlcze
Koszty pozottatych świadczeń pracownicrych są ujmowane w kosztach roku obrotcnvąo, w któryín zostaty zatwierdzone do
wyptaty' gdý zan^ĺyczaj dopieĺo w momencie zatwieídzenĺa k$rcty do wyptaty możlĺwe jest wĺarygoonó określenie kwoty

śwĺa<lczenia.

ĺ 2.25 Płatnościw formie akcji
Ptatności w Íorĺnieakcjĺ rozliczane w instíumentach kapitatowych na rzecz pracownikoľ i innych orcb świadczących podobne
uslugi wycenia się w wartości godzĺwej ins(rumentów kapitatowych na dzĺeń ich przyrnania.

Waĺtośćgodziwą ptatnościw íormie akcji rozliczanych vJ instrumentach kapĺtalowych określonąw dniu ich przyananĺa odnosi

się w koszty metodą liniową w okresie nabyłania uprawnioi, na podstawié oszacovĺań'spółkl co'do'instrumentolł
kapitatowych' do których ostatecznie nabędzie prawa' Na każdy dzień bĺtansolły Spótka weýikuje oszacowania dotyczące

liczby instrumentów kapitalowych pnoľid}Ąvônych do pzyznańĺa. Eweĺrtualny wptyw weryiĺtacji pienľotnycľr oszatow'ali
ujmuje się w rachunku zysków i stÍat pr.ez pozostaty okres prz1anania, z odpôwiednią korěktą w räzenłĺeńa świadczenia
pracownicze rozliczane w instrumentach kapĺtatowych. Transakcje z innymi slíonami đotyczącě platnďci realizowanych w
íorĺnieakcji i rozliczanYch metodą praw wlasnoki wycenia się w wartoki godziwej otnymanyci' towarów tub uslug poza
pnypadkami' w których wartości tej nie da się wiarygodnie wycenić. w iakiej sýruacJi pod_s(awą wyceny jest wlrtość
godziwa pny.nanych instrumentóvr kapitatołych wyceniona na dzĺeń otnymania
izez'jednostkę iowaró. ĺub uslug od
kontra.henta. W pnypadku ptatności regulowanych akcjami rozliczanych metodą gotówk_ową ujmuje się zobowiązaliie o
propoĺcjonatnej
wartości
do udzialu w wartości otzymanych towarów lub ustug. Zbbowĺązanĺe'toujmuje sĺę w Ěieżącej

waĺtościgodziwej Ustalanej na każdy dzień bilansowy.

12.26 Przychody
Pr4chody są ujmowane w takiej vĄĺsokości,w jakiej jest píawdopodobne, że Społka TRUST 5'Á. uz}rska konyĺci e|9nomiczne
związ9n9 z daną tíansakcją oraz gdy kwotę przychodów można wycenić w wĺaręodny sposób. ľr:yinooy są Íozpoznawane po
pomniejszeniu o podatek od towarów i uslug (VATI. Spótka ujmuje pnychody wókresacń, w któryćh zoĺiatywyri;acowane.

t 1.--

óodłtkoĺĺeĺníormacje i obraśnieńia do jednostkov€Bo
'pŕawozd1)ŕ|iô

íinánsol^€go

stanorĺią je8o lnte8ŕô(ńą (zQJć

TRUST S.^.

Jednostkowe sprowozdanie sporządzone na dzień 3l grudnto 20Í3 ĺ.
\'/ysok9śćprzychodów Us(ala síę wedlug wartości godziv/ej zaptaty otrzymanej bądż nateżncj. Pnychody v{ycenia się wedtug
wartości zdyskontowanej, w pnypadku, gdy wptyv/ zmian_waitośćipieńiądza w czasie iest ĺitotny 1a za'taki uważa iię orrei
uzyĺkania zapta(y dtuższy nĺż3ó5 dni|.

Pny ujmowaniu pízychodóv/ obowiązują również kryteria przedstawionc poniźej.
Sprzedaż towarów l produktów
Przychody są ujmowane, jeżeti znaczące ĺpyko i koayściwynĺkające z prawa wlasności do towarów
przekazane nab}Ą,ícy oraz gdy kwotę pnychodów można vĺycenić w wiarygodny sposób.

i

produktów zostaty

TĺansíerkontÍoli oíar znaczących ryryk i korzyści z tytulu wlasności przedmiotu spnedaży (mĺeszkań, tokati Użytkowych)
'
następuje najpóźniej z datą zawarcia uÍnowy spÍzedaży w íormie aktu notariatnego.

SpÔłka. TRUST S.A. pnyjęta możliwośćwcześniejszego ĺozpolnania wyniku íĺnansowego z umów dewetopeískich pod datą
wydania lokatu protokolem zdavrczo.odbiorczym, o ite są spelnione pľrez strony umowy inne warunki, w tyń pnede
tĄ6z}4'tkim. otrzymanie od kupującąo pelnej ceny Ínieszkania, a íntencją stron jest zawarcie ostatecznej umov/y i

przekazanie nieruchoĺnościvł íormĺe aktu notaíialnego

Śwladczenie uslu3
Pnychoóy z tytulu świadczenia usług, które można wiarygodnie oszacować oraz określićpoziom realizacji, są ujmowane na

podstawie stopnia zaawansowanĺa.

W przypadku, kiedy wartości Umowy nĺe da się wiarygodnie oszacować, pnychody z tytulu umowy ujmuje Śię w stopniu, w
iakim jest prawdopodobne, że poniesione w związku z umową koszty zostaną nimi pokryte. xoozty iľíązaňez ůmową-ujmuje
się jako koszty okresu, w jakim zostaly ponie6ione. Jeżeti istnieje praw_oopoobuĺehstwo, że koszĹy umowy prielirocią
związane z nią pzychody' prze'^łid}Ą,vaną stÍatę ujmuje się niezvłtocznie jako koszt.
Odsetkl
Prrychody z tytutu odsetek Ę ujmowane sukces}ĺwnie w miarę ich naŕastania (z uwz3tędnieniem metody eíekty1'/nej stopy
pÍocentowej, stanowiącej stopę dyskontującą przFzte wpłył4y
8otóv/kowe pnez szacowany okres użytkowänia inltruńentđí
íinansowych) w stosunku do wartďci bilansowej netto danego skladnika aktýwów ĺinansoýh.
Dywldendy
Dyvĺidendy są ujmowane w momencie ustalenia praw akcjonariuszy lub udzialowcoľ do ich otzymania.

Przychody z tytulu wynaJmu
Pnychody z tylulu wynaJmu nieĺuchomościinwestycyjnych ujmowane są metodą liniovĺą pnez okĺes wyrajmu w 9tosunku do
zawaĺtych umoľ'
Dotacje rządowe
Spolka ujmuje dotacje Żądowe w momencie zaistnienia uzasadnionej pewności, że dotacja zostanie uzyskäna oraz że
spelnioĺle zostaną \łsrytkĺezrłiąane z nią waĺunkĺ.W cetu ujęcĺa dotácJi lządowej obydwa powyższe warúnki muszą być
spetnione tącznie.

Jeżelĺ dotacja dotyczy składnika aktyłľoł,woľczas jej waŕtośćgodziwa jest Ujmoý/ana na koncie paychodów przysztych
o|resó1, a następnie stopniowo, drogą równych odpĺsów rocznychl odpis1ľana đorachunku zyĺkoľi'strat przez 9zäcowany
okres użytkowanla związanąo z nĺą sktadnika aktyľów.

Jeżeli dotacja dotyczy danej pozycji kosztoweJ, wówczas jest ona ujmowana jako pnychód w sposób wspótmierny do
kosztów, które dotacja ta ína w zamiezeniu koĺn'peĺrsować.
Jeżeli dotacja jest íormą rekompensaty za juź poniesione koszty lub straty, lub zostala pĺz,ĺznanaJednostce gospodaíczei
celem udzielenĺa jej natychmiastowego Íinansłĺąowsparcia, bez to\łaíąĺzącychpzyĺzlyc'h kosztów, ujmujđsii jałó
Ją
pnychód w okresie, w którym stata się należna.

Rzeczowe aktywa trwale oraz wartości niemateÍialne ĺ pĺawne otrzymane w formie dotacji ujmuje się w wartości godzĺwej.

1Ż,z7 Podatek dochodowy
Podatek bleżąry

Bieżące obcĺążeniepodatkowe jest oblic.ane na podstawie wyniku podatkowego (podstawy opodatkowania) danego roku
obrotowego. Zysk (strata) podatkowa ĺóżni się od księ3owego zysku (stÍaty) nettó w zvliąkui wytączeniem pnychoäów nĺe
-obciążenia'podatkowe
podtegających opodatkovraniu
kosztów nie stanowiących kosztów uzyskania p,zycňodów.
wyliczane w oparciu o stawki podatkowe obołiązujące w danyĺ rďU obrotowym.
Podatek odroczony
Na potnzeby sprawozdawczości íinansowej' rezeÍwa na podatek dochodowy jest twozona metodą zobowiązań bilansowych vł
stosunku do wsz}Ątkĺch różnic pnejkiowych występujących na dzĺeń bitansowy między vrartoścĺąpodätkową aktýów i
pasyvów a ich wartością bitansoľą urykazaną w sprawozdaniu íĺnansowym'

i

ą

Rezenľa na podatek odroczony ujmowana jest w odniesieniu do wszptkich dodatnich ĺóżnic

o

paejściowych:

4

z uryjątkiem sytuacji, gđyrezenľa na podatek odroczony powstaje vł wyniku po(zątkowe8o ujęcia waĺtości.flĺmytub
początkowego ujęcia skladnika akt}^ťol, bądź zobowiązania prry tŕansakcji nie stanowĺącé;pďączeĺria.,jeonóstď
gos@arczych i w chwili jej zawierania nie mającej wplpĺu ani na wyńik íĺnansowy bruĹto, ani n{a&ną ooł

opqdatkoĺraniaczystŕatępodatkowąoraz
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o

vł P(zYgddku dodatnich różnic paejściowych v.ynikających z inwestycji w jednostkach zateżnych lub stov/aÍz}łszonych i
tlclziatów vĺe wspolnych przedsigvĺzięciach . z v/yjątkĺem sytuacji, gdy teÍmĺny odvłracania się różnic przejściov.ych
podlegają kon(íoli inwestora i gdy prawdopodobnc jcst, iż w dającej się pízewidziec przyszlości ĺóźniceprzejś{iowe nie
ulegną odwrocenirl'

Áktywa z tytulu podatku odío(zonego ujmowane są w odniesieniu do wszystkich ujemnych różnic pzejściowych, jak również
niewykozystanych aktyrľów podatkowych i nievýorzystanych stÍat podatkowych przeniesionych na następne tata, v/ takĺej
wysokości' vł jakiej jest prawdopodobne, że zostanie osiągnięty dochód do opodatkov/aniô, który pozwoli wykorzptać ww.
różnice, akty1ń/a i stíaty:

.

z v/yjątkiem sytuacjĺ, gdy aktyvÝa z tytulu odĺoczonego podatku dotyczące ujemnych różnic pzejkĺov{ych powstają w
wyniku początkoľrqo ujęcia sktadlrika aktyrľów bądż zobowiązania przy transakcji nie stanowiącej potączenia jednostek
gospodaíczych w chvrĺli jej zawierania nie mają wptywu ani na wynik Íinansotrry bíutto, ani na dochod do
opodatkowania czy stÍatę podatkową oraz
vl gĺZYgädkuujernnych rożnic przejściovÝych z tytulu inwe9tycji w jednostkach zależnych tub stowaÍzyszonych oraz

i

C

rĺdzíatów we wspólnych pnedsięvrzięciach, skladnik akt}ł'rrow z tytulu odroczon€go podatku jest ujmowany w bilansie
jedynie v/ takiej v/ysokości, w jakiej jest pĺąvl69podobne, iż w dającej się pĺzevlidziec przpzłościww. rożnice
przejściovłeulegną odwroceniu i osiągnięty zostanie dochod do opodatkowania, który pozwoti na potíącenie ujemnych
różnic pnejściovĺych.

Wartďć bitansowa sktadnika aktywow z tytutu odroczonego podatku jest vreýĺkowana na każdy dzień bitansowy i utega

stosownemu obniżeniu o tyle, o ile prŻestato być prawdopodobne osią8nĘcie dochodu do opodatkowanĺa wystaÍczającąo do
częściowego lub catkov/itegp zrea1izowania sktadnika aktpow z tytUtu odĺo<zonego podatku dochodoľłego.
Ákt}^.ĺa z tytutu odíoczonego podatku dochodovrego oÍaz íezerwy na podatek odroczony wyceniane są z zastosoý/anieín
stawek podatkowych' ktoÍe wedlug pzewidywań będą obovłiązywać w okresie, gdy skladnik aktywow zostanie zĺealizowany
lub rezenła rozvriązana, pnyjmując za podstawę stawki podatkowe (i przepisy podatkowe) obowiązujące na dzień bilansowy
lub takie' których obowiązywanie vł przyszłościjest pevlne na dzień bitansońry.

Podatek dochodowy dotyczący pozycji ujĺnowanych bezpośrednio w kapitate wtasnyn jest ujmowany w kapitale wlasnyn, a
nie w rachunku zysków i strat.

12.28 Zysk netto na akcję
zysk netto na akcję dla każdqo okresu jest obliczony poprzez podzielcnie zysku netto za C'any okŕes pnez ticzbę akcji'

Nota ĺ 3 ReklasyÍikacja nieruchomości posiadanych przez Spótkę
Spólka posiada nieruchoíności8Íuntowe potożone w Radojewie. PieÍwotnie Zaząd zamierzal prowôdzić na tych
nieruchomościach inwestycję potegająca na budo'rie budynków mieszkalnych. Z tego wzgtędu nieruchomość zostala
zaewidencjonowana jako majątek obrotowy rł pozycji zapasy.
Że względu na sytuację ekonomiczną na rylku nieruchomości mieszkanionrych Zarząd Uchwataĺni Nĺ 1/Vl/20|3 z dnia 03
czeÍwca 20ĺ3 oĺaz uvnlz013 z dnia 03 tipca 20ĺ3 roku zadecyc|owal o zmianie stíategii wobec tych nieĺuchomoki.
W związku ze zmianą stíategli bĺznesowej wobec opisanych powyżej nieruchomości gruntowych zostäly one zaktasýikołane
do nĺeruchomoki invłestycyjnych. Zgodnie z polityką rachunkowoki Spďki są one v{t/ceniane vredług wartości godziwej.
Na dzień rektasýikacji nĺeruchomościzostala zlecoíla ich wycena. Zgodnie z opeÍatem szacunkoľĺym sporządzonyÍn przez
rreczoznav/cę wartďć godziwa nieruchomoścĺ wynĺosta 8.7ĺ2.363,04 zl' Wartośćprzeszacowania w w}łsokości
4.824.968,76 zl zostala odniesiona na wynik okíesu. Jednocześnie Spólka utworryta Íezerwę z tytulu podatku odroczonegow
związku z wyceną w wysokości 916.744,06 zl.

Nota

ĺ4 lnformacje dotyczące

segmentów operacyjnych

Segment operacyjny jest częściąskla<lovrą iednostki:

a} k(óía angażuje się w dzialalność gospodarczą, w związku z któryni może uzpkiwać pnychody i ponosić koszty (w tym
plzychody i ko9z(y związane z transakcjami z innymi częściami skladowymi tej samej jednostkĺl,

ą

b) której wynikĺ <tzialalności regularnie pzeglądane pzez gtówny organ odpovłiedzialny za podejmowanie decpji
operacyjnych w jednostce oĺaz wykonystujący te wyniki pny decydowaniu o alokacii zasobów do se8mefltu i pzy ocenie
vĺyników dzialalności segmentu, a także
c) w przypadku któÍej

Ędostępne oddzietne iníorĺnacjeÍinansowe.

Zgodnie z vĺymogami
8' nateży ĺdentyíikowaćse3menty operacyjne w oparciu o wewnętąne rapoíty dotyczące tych
^lssF
elernentów Grupy, które
są regularnie weryíikowane pÍzez osoby decydujące o przydzietaniu zasobów do danego segmentu i
oceniające jego wyniki Íĺnansovrc
Społka TRUST 5.Á, pĺowadzi swoją dzialalność glównie vr jednym segĺnencie - uslug dewelopeískich, (j. sprŻedaży ĺľífozkańi
lokali Użytko\łych. Dzialatność ta realizowana iest na terytorium Potskĺ, w Pozrraniu i w okoticach

Pozĺrarria. !
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DzLl.lność

6

koĺrtymJorrł.tt :1*iľľ

ffi 48,67

Í acyr^c

|22ro3Ż,ô3'
lbĺzly r lytutu oô€täk

?obowĘzrnĺa nia9íryDl'ôna
rÚplt!ły

rttaĺe

trwďc

ncroĺvych ahtpriw tíwälych
^lrDítyr*re wärtoicĺnGÍnđteíial.t',th
^írDn'a*ie
odpiĺy
aktolĺalJqpc z tytt'u ulÍďy wô,tośC{

olisy

.l0 9ó

'I tol

223,85

1zz7o32,6j,
9t|

7tl'ó'

t

1905 607,8t

ĺ9 8'5

waĺtościnicmrteĺlôlne

785

15s ť11,57

3

PoDrłď e prr}tľDdý/ łoôr ty íĺnänĺo.íe
ne{ to
tłlzial w z5kłch Jcdípltek ítołvďry'žoą(h

í'ec'ot{ŕ ôlty1Ya

ó óóó 4oE,ó7

78' 420.9ó

tT55n1,57
r to3 t2l.t5'

7ł!,5o

vŕ'lłGzcnl. Díelrlĺrot{ ogółem

5'9

E9' 7.3,'o

875

Bó.2ó

8'' 6ó.2ó

t8'

45ĺ,22

ĺ8} a5l,22

akturtiajxce $rtoić ní€írrhomdcĺ

vl
do jedńo'(ko.r,t8o spĺawozdanla íĺnänĺor.í(Ťo

'tanowĺą

jogo

intBÍat.q część

lt

TRUST S.A,

Jednostkoýłe spĺovłozdonie spnądzone

okroĺ złkolkzony

3

t. t 2.2O

t

m

2

spr.dłżnr

ragcz tllentów .crĘtrznyÚl. w
. od Kientôrŕ' z króĄínĺ wĐltość tíengkarí w

3t grudnlo 20t3 r.

dzień

ntynuowta.
kor

Dztelďĺrość

(ym

t8 oo7

91

3,ó1

ĺE oo7

9r

ożlĺltm'ć

ranlaclranr

tłŕyląCtenlrorlôl.lnoĺć ąólQm

!'ó4

ĺ8 oo7 9t

pnelräC.ô t0ĺ lub wĺęce, pírychodów

scamcntÜnl

l

xoszty

'pŕuedôł
łosny qótnc
rrrądu

PoDĺl.le Dŕr}.Chody/ k6'zty opťíacýJnc
Ko3zty

ĺ],l98 718.5ó

nlepa'pĺ$na

tt.9E 7.E'5ó

t 2ló ó]7'| 5
ł50 395,59

23ó ó37't5

5 {50 395,59
2{ ztZ ?92,09

'
21222
Z92.Oi

Poroĺôta płzythođy/łoĺ'(yoDcÍa(ýne

5 444

tldzläl w

ó2],88'

5

ł.lłó2l,8E

z''kôÓ rcdmĺek ĺttiłaĺryĺoĺrych

tót 5ót

79t'87

05l'5t
ó5 t58 719'3ó

lól 5ól 79l'E7

9ô 103

í'e(lofic

Aímrt}aeaJä ŕz6c'oĺr}th ô kn^'$ów !Íw.lych
AírbÍtyrrcjäwenośCl nlcmôtcr|äln}rch
z lytl.au u(ŕô(y

ó5

o'2'5t

ĺ'8 7]9']ó

3$

rkt},Yýa tru/ôl e

waÍtokl nĺQmataíłlne

odpĺĺy6li1611.*€

'ó.o3

295,00

r?9 20r.75

$'tośo

Dodatkoĺł'lelníľmôcjGĺobjaśnieniädo,cď16tkou'egosprawozdantalinffi

.

tóĺ 5ót 79t

Tnu'r

s.Á.

Jedĺlałłavespołłozdonle sprząózoĺw m
Nota

dzleń

3l

grudnlo 2ol3 r.

í5 Przychody i koszty

15.í Przychody ze sprzedaży
Potlżel pne<lstawlmo

aütlĘ

pratlrodórľ spótłl TRusT S.A. w poď:hte na dziatalmść kontpuowďlą oraz dzlałďnaĺć

zanĺechaną.

3

í.ĺ2.2ol3

ll.

tz.2oĺ 2

Dzlalalnďć kontynuorłana
Pnytlrcĺly ze spľzedał to'^nÍów
PnnhoĺÍyz dzialatnďcl derveĘenkleJ
Pr:rhodyz unówo bdotľę

25 000.00

3 3aE 392,50

6

Ul

ó

óóó,|o8'l7

tE Đ7 913,ó4

666É{)8,67

ĺ8 (n7 9t3,ó4

10E,67

ta ó69

5ll1'ĺł

Dzlalalność zrnlcďrana
P''.tchody ze

spŻedäłtą.raÍl'ť

PaythoĺÍyze sprzedaży usĘ
Pzlrchođy z rĺnów o htĺtovlę

Rrzcm

sprŹCdaż torľarółĺ odbywa sĘ w ranach <lzlďalnośc| de'relop€rskler.

Pzeďĺrlotem t€, spľzedażyą gĺrnty 9od hdynkłĺrl

mleĺz'olĺry'ml l użytkowyml.

í5.2 Koszty wedlug rodza'u, w tym koszty śwladczeń pracownlczych
Koĺzty wedlq ĺodzalu
3

AmoÍtylacra śÍodlđť
tlvatych l wartoścl nĺem*erlalĺrych l píôwnycłl
ľo6zt y $ť hdeeń pracovvnlc

zyđl

zuż}Ěb môteÍh|óĺľl eneryĺl

Ustryiobe
Podatkr

I

oplaty

Ubezpleczenĺa mar*to$e l osobołe

t.í 2.20í3

3ĺ.'l2.2ot2

t83 45t,22

zz92o1,7S

27t57fi,16

3

6,to.ló0'53

r 4t4 513,99

2 392 730,3E

3913252,87

6712542,51

88 659,02

348 o93'óó

tó E8''7a

8 394,54

lbczty prac bałlaweych l ĺozvoloĺrych
Pozostale kosztyr w tttn
.

odpBy aktuat|zulące waĺtośćzapasórĺ

-

odtľTlcenle odpbÓw aktuatŕa'rąs}th tYaność zĐalów

- odplsy

aktuaľzuJąge wańość nabżnokl

@lsóTł aktualla'l6ych waĺtośćnależroścl
-nĺźnkekrľsołĺeńtyczące zobo'ťl$ań z rytulu do*aw t uslu3
- lĺne koĺay ĺlzĺatdnoścl
operacyj ne'
(.zcm Kotzry ro@,ttowc
. odwrócenle

16885,74

8 394,54

I 402 7t3,30

ĺ3 33ĺ 423'37

TRUST s.Ä.

Jednostl<owe spĺaĺłozdontespnĘzolrc mdzteń

3, grlúnla2013 r.

Zmlana stanu pÍođJktó'ť'pÍodukcJĺ w

oku i rozllczeń mlędzyokeĺow}th (./.)
waítośĆspľzedan}th toüÝaíÓvÝ i mäteÍlatÖtł (rt, w tým
. odp'sy

artuätĘuJąc€ waÍtosc zapasołl,

2nE57,37

4160 458,79

73 829,4ó

z293Unl4

odurrócenle odpltó'ť aktuällał6yth wartość zpasów
-ĺożnte kursouĺe dot)rcące zobowĺązań z Ętulu dostaw l rrsĘ
-

Koszt wytl.Yor.eĺia pĺoĺfultów na wlasne potrzeby rednostki C|
t/ÚÉzty spíted.Éy(+)

7E5

ľ.oszty ogólnąo ta,ządu (+'
Ko6zt týytt!reraenh spízedan)l(h

Lącznc koszty sprzcdanyÓ
koĺty oýlncgo zarządu

3 755291,77

ľoduktôrľ (.)

prodlĺ(tóĘ tolvÜÔľ l

4z0'9ó

l

23ó ó37'

t

5

5 450 395,59

l

ó4{ 390'ó3

rn@
489Ą4p2,%

20 tE5 78ĺ,30

Koczty śwladeeń pracownlczych

ľoĺztywyna3rodzeń 1ł;
ľogtty ubE pieczerń spotecaydr l lĺrryďr św|adczaĺ(.t
Pzythoĺty z dzĺatatnośđ
socrälne' (.|

3t.ĺ 2.2ot3

31.12.2012

z474'l5,ú

3 299

323,88

28t 235'4ó

3{t l3l,ó5

27357fi,46

3 640 4ó0,53

Doíinamowanle z*hdovcych obleľ3ow 3ocrdt'ych ze łodków zFśś
(.)
l(oszt y íunkcronou'an ĺäl

U

trąn

anla

zat{dowytfi obbttÓ.'

soci atnydr

(

r

t

|6szty przyszých śwladczelt (ĺezerwl z tyrdu odpraweĺrrrytilnyÔ, nagód

iÚĺtet'lszov4'ch l tym poĺbbnph śwladczeĺńpreovĺnlcryth (ł/.t

zpku netto (ł)
odplsyna ZFśFz znku netlo (.)
Na3ĺody z

do

rcdí'mtkoiłlto goÍa!łoaÔnh íhaĺr:o'repĺtaĺroĺĺląJeĺo

tu

TRUST S.A,

Jedlpstkovłe ęĺałozdoote prz@zone ną dzleń 3l grudnlo 2oĺ3 r.

í 5.3 Pozostale przychody operacyJne
Po'o6t.le Przychođy ęeĺacyJne

3ĺ.t 2.20í3
zylk netto ze Ąrciü
. nleíinansołych aktnvórľ tÍ}vah/Cň
. nlenrhoínośc i hvĺeĺtycyją/Cń
Rozwĺązanle odpisu .t(ualĺzÜrąc(3o wôítoíGini€Ínaterialne

l

3ĺ. t 12ot 2

I 4r2,39

E9 904,39

l0ą,2Ą

35

prôWt€

@lJł, ôt{uallalhcęo waĺtośćneczorrych dĺtyľórľ tĺwdytlr
odp'$ akuatialhcego rĺartośćekyrvórľ f ĺnansovrych
Rozwhzanle odpÍ6r' daoalizuiącęo waĺtośćzapaeów
Rozwlązanĺe

Rozwlązanle

Rozwĺązanie odpkł, attutllatjąGqo waĺtośćnależnoicl haĺť|owrrh
Rozwlązrnle pozostavÓ odpl9ó!ý akuôt'zując}th

lysk z likwłĺacJl rŻeao'ryó ahpvoľtĺwalgh oíô' wańo&i nĺemateÍiatn5h
kzythody z tyttĺu wynal íru nĺerudroĺnokl invrestycyrnych
Zysk z

odsprłeĺĺrłuĺ|r8, reĺôktuíotlýôílycňodplatnośCl

otĺzymaĺre (btacje
0trzymaĺte daĺowlzny
UĺnoÍzonezobo/hzania
otrrymane kary I ods*odowanto
vÍynä8Íodzenleplatnlĺa podatku dochodovr€3o

l

t'2'29

3khd€ł zus

ztłŕotpodôtkótť
Íoa.'hzanle Je?p^ry

lme
Rtzcíĺlpđo.taloprrychoĺly opGftcyrne
PÍzyPtd'hce n!:
-

dzlalrI nośćkontyÍÜowtną

72571,71
t53111,L3
16 176,37

694?,15
Żl1 uŻ,4

l8 176.57

zl1Ą\8

22ĄĄ3,35

/
t

./l

Dodôtko'łę ĺníoímacjei objaśnleohÓ r€dnoótko{€3o

sľarrel

7

TRUST S.A.
Jedooĺ't ęoułe sprał.ozü.rre

sryzďzone m dzleń 3l grudnlo Żot3 ĺ.

ĺ 5.4. Pozostale koszty opeľacyJne

3

t.l 2.2oĺ3

3t.ĺ z2oĺ 2

stíttt nelto ze zĘrcĺo:
-

nleírunsoĺydt akq/'ł'ów trwalyďl

nieĺtrhqmŁ l ĺnweĺvcyrnycń
odpĺt d{tQltsurąśywtÍtoććíĺľÍ'ly
.

odpĺĺdĺtualizuĄcy waÍtďcĺ nl€llllteÍi.lne
q'pb *tuahujący vaÍtośćrreąow)1d' elcyýÚów trĺ,atych
Qlpb dĺtrnl|zuJągy wônoôć akty.r'fóüý nleíĺnaĺrrolłycn

3ó77790

odpb d(tuôlizuhśy waność zapasów
@b d(ttdĺzuhcy waltośćnateż'ośClhaídtorą/ch
Foantale odplry tklual

lturře

stíata z wFeĺy akt!ĺruów l zoborłlązań íĺnansołrychoraz nleruGhoínoóGl

lŇYest'ty'nrh:

- z wycny *tyTÝó''ý írĐíÜo'ÁłíGňrryeĺrlanph w włtośclgodziwej pľ:ez
nÓmelĺ zyĺlow i $nt (rtcdü4 wF€íly 3oďzltrcr)

z vĺyeĺrydĺtyvóĺ ílnansouydr ldaq'íĺkorürnyó ,et(o

prM|aeone do obĺotu
vryery zobotľĺazań ílumoĺychuryenlan}rh w wÜtďCl godĺľe;pľ:ez
raÓmelĺ lFl'ó'Í{ l *Írt ($ę{'tł wp€'ly goďrlĺłęl)
.

-z

-

z vłyerry Ňvhztli íĺnaíBoíychl(aĺyí*owaĺxhtako przetĺraeoĺre do

oDĺotu

. stÍüy traílsfeÍolvÜle z kęltalu wla$e8o dotltą@
Đ|'!edäży hrveltFrĺ
:klasýĺ<oĺłat5hrd(o doctępne ĺ'o sprzeĺlaży

słŕ.taz llhľĺdaclĺrzeczovĺyth

aktyťlÚ!.Ý

tŃvaltthora wÜloścln|gnateíbhych

Rozortate kol3ty operacyJĺr dot}tąe nbnrhomośG|ln'łe*y(yrq/Ch ńb
generuląCyó pfz}rhodu znärĺxr, w tyĺn
.

kolEty a'nofyłacJl

Foaootate kołty opefircyr0e dotrące n|eĺrrchonďcl línveltyqyjnydl
B3non'rNycň mrhody z naJĺru, w jyl6
.

kołv aĺoÍtyzacJl

sÚata z o{bpÍuodaży ush8, ĺeíälcťorľÜrych
odplatnojcl

hĺoľlzny prrelĺaane
z$Yotydotacrĺ

3

ól5'o

2

530,00

lbszty zwlązane z nl€t'rylofzystĺr|em mahtku ĺ zdohokĺ prođ*cyJrrych
lbczty zanlechane, ďŻldstnośCl

}lalda{ oĺtpbcĺtph śíodkôwtnvôtych w öudoľle
!ín€
R.zam Pozosttb ko=ty oper4y|łr

Fatladarące na
-

dzhlalno3ć lmtynuorvaną

1m0l7'tó

I

t4

O:it

,87

í03 ó32,ĺó

133 359,T1

ló

ĺ53 359'77

|03 ó3ą,

.at

IRU5rs.Á.
tednostl<owe

'pÍounzdonle

ĺrłrządzone rro dzteń 31 gnilnto 20t3 r.

ĺ5.5 Przychody flnansowe

3ĺ.t2.20ĺ3

3l.12.2olŻ

PzyrhoĺÍy z tytulu od*ret
tokaty bankowe

-

. należnoścl

3

tnwestycredostępne do sprłedał
- inw€stycre Utaynywĺre do te Ímhu wyma8atnoki

61,97

3' 08ĺ,68

20ó'ĺ2

z2'zl

-

.

aktylĺäíinansowe które utrađly rłartďć

Zysk ze

spnedał hweśtycrl Íhĺrsow}'ch

Zyski transíerovĺane z kapitatu Yĺtasne8o dotyczące spĺzedaży lnv'€'tycii

sktasýĺĺowanphJako ĺtostępĺreĺb sprre<taży

zysk z t!ryceÍry alcytvó''v l zobovĺĘzań íhan$urych:
- z wFeny aktyvĺtitĺ íĺnämoĄ'chvqĺcenĺaĺrycňwwaĺtoścĺgodzluĺejprzez
Íachunek zysków l stÍat (wedlug ýÝyceny8odzl$'ej)

'z

Wyceny

alaytľóľ íĺnäGovqychklaryÍü{otłônych iako przeznaczone do obrotu

- z wtrceny zobowĺazań íhansol''yď| wycenlaĺryđrwwaĺto&l
3odzüľe' E-zez
ĺachune|ĺ zysków l 3łrat (}v€dlu8 wycenygodzlrłe,)

- z rťlteny zobordazań Íhamowych slda'yłltowanyÔ
obĺotu

prr€zořzone

do

'ako

-

na Íl6trunentäch pochodnFh zóezpĺeclarących wanośćgodzlwą

-

na loÍektach lĺł*rumentórľpodrodĺryth zabezpleczarących wartďć godztrľą

- Wzrodt wľtďcl godzlweJ pzenleslony z kTitalu wtasne3o
dot!rcący
rachmkorłqśđ
zabezpbczeń

odwr(kenle odplĺl na nalelnośclod'etloü'e
Dyvĺldendy otaymane
zysłĺz tytutu niżnlc kr'nolryđr
zmĺany wysokojcĺ ntehokl ďqďermlno''Yych vrynlkaJące z pĺrybllänla czasu
otÍzymanla nateżnoki (efekt zrt ĺranĺadyskonta)

Pnythody z tytÜfu hstruínentów poóodnych
zysk ze zb}tla akcJĺ' udzhlôľ l ĺnnych pôpleÍów waítďciou'yth
Pozostde pĺzychody íiuĺlso$,e,w tym:
- nleeíelĺtywnośćzabezpleczeĺĺa
Fz@l!Íwów plenĘżĺryrh
. nĺeeíelĺtywność
zabezpleczenĺa lnuÍe$}t'l netto

Pzychody Ílnansowc qólanr
PnypdaJące na:

ĺ2985'98

t35óó9,E5

751,07

17O 773,71

16

. dzlatalnďć łontynrrcwaą

16254,07

- dzlelelnośćzanledraną

l?

I

3gítlłfąd.nLíimnrcr'rqo ĺĺano..ĺĺąleio lntąlatą

obrôśnleńla do

'edooltkor'Ě3o

170773,71

TRUST S,A,

Jedrcstkwłe spĺałłozdnlespĺz@zone m

dzteń

3I grudnto 20t3 ĺ.

15.ó Koszty finansowe

3t.í2.20t3 3ĺ.t2.2oĺ2
roszty z tyttĺu odset€k
.

z tytutu kĺedytó'w i pożyczet

-

z tytulu lea3h3u íinanso\t€go

-

pozostale

710,60
6E t32,53

3

w

ĺ35 035,13

5959.ĺ0,50

t95 í37'09

393ĺ 7E3'63

Razeín koszty z tytulu odsetek

Mhts klrcty uręte

z47

koszt'čh akt}ĺwów spetnĺä'ących wäÍl,nkikapltattsř'ĺ
3

uttł'oízenb @i'u na nateżnoici odsettowe
Stĺata zwy€eny akty$ĺiw ĺ zoborľĘzań íinaffoĘ'ch:

114451,36

'

'114óz3'8E

93ĺ 783,ó3 5.|{{ ó23,88

- z w}teny atcyĺvóľ íinamo'vĺch q/cenhnych wwanďct gode|weJ prrez
rachnek zysków l stíat (wedlu3 uryceĺry godzhtrcJt

w5eny aktyrvów íinanso'Yych klasyÍĺkoĺłnnychrako pÍzeznaeone do obrotu

-

z

-

z wyteny zobow{azań íhansorrryđrurycenĺanyđrwwanďcĺ 3od.błet Płzą,

rachun€k
-

zyskóľ l stÍal (wedtu3 wyceny godzlrle lt

z w}teÍry zobowlązań Ílnônsowych klasyfĺ<orĺ'anyth tako pneznaczone do

obĺotu

. strôty na

lnEtrumntach pochodĺtyďt w poĺĺązanlađrzaĘzploczärąG'th

waÍtďćgod.iwą

- straty na koíektach ĺmtĺunentów pochodĺryth w poťĺązanlach
zabezpkczaiącyth waĺtďć 3odzĺwą
-

spaĺlelĺwaĺtokĺ 3odzńľeJ pf,eíbsĺony z tapltôlu wlasne8o dot}'tący

rachmkovrckl zabezpieczeń

Stĺatyz ty,tdu różnlc kunołych dotyczących
należnoścĺl zobow|ązanĺa haĺrd lotle

aktľĺilľĺ pasyrvóľ

Zmĺany urysoko&ĺ zobouĺlązań l ŕezenv dtu3oterínhow}ch

hnych nlż

wylltaJ6e z

p'zyollżänläczaĺ ulyłonĺrhzobowląlłlh (eíekt zwl'ilĺa dy*olta)

lbĺay z tytdu

lnstÍlríĺlentórľpochodĺrph

akri' udzlatóľ ĺ lnn}th papleĺówwanďdorvych
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Strata ze zbýCh

odwĺocenle oyskont a rczerw
oduĺ'ócenĺe nbtów od kosztów
Jako pzeznaczone do zbycĺa

sprzedał akty$ĺóť tĺwaých stlasyÍikoľaĺryđr

Pozostale ko6zty ítlamotY€
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Koĺzty ílnansowc ojđcm
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Nota 1ó Podatek dochodowy

ĺó.ĺPodatek

dochodowy ujęty w rachunku zysków l strat

ľadtunek rytkóŕ l

lĺ. t 2.20t3

rt'.t

tr.t2.20t2

8lGźłśyPod.tek dochodowy
8leźące obdąźenle

2 tytulu podatku docMor'Yc8o
Kďckty dotyaące bleź{$o podttku dođodoü'(Tor

lĐt UbieBtych

odĺoczony podrtak dochodotvy
ZwĘzaĺy t powĺônlcm l od

254

Fodatek odĺo<zony przeĺricĺbnyz kôpltĐlu wlarnego

v99{.ąE

ua'acnuńm

Pw.l^owe wyxazane

E05,&

4 ó38

z54Ú5,u

1

23. tO6,E4

278'20

ól8 27E,2o_

1638?78,20

ĺó.2 Podatek dochodowy ujęty w kapitale wlasnym
W związku z pŻeszłtcowaniem

waĺtďci śrďkórľ tívralych do waĺtoki go<lzir',rcj na dziĺłĺ1 stycznla

2008 roku porľstat käpital

z aktuatĺlacj, tYyceny w kwocle 279 0q),ü) zt. od powyższej operacji Utr'orzono í€ueíwę na odĺoczony podatek dochodovry w

kwocie 53 0t0,fi) zl, rozlkzaną z kapitalem z aktuatĺzacji v{yceny.

íó.3 Uzgodnlenie podatku dochodowąo od wynlku finansowąo brutto
Uzgpdnienie podatku docho<'otlłego od w}rrriku íinanĺo./ego brutto przed opodatkołanĺemuÉdługUstaurevrej stall'ki
podatkotlrej' z podatki€íĺl <'ochodoľym ticronyĺn Yłed{u8 eíekt}rwnej stôwki podatto$/eJ Spótkl za rok zakoĺczony dnia 3ĺ
gÍudnla 20ĺ3 roku oraz

3ĺ grudnla 20t2 roku przedsta}ťia się naĺtępuJąco:

3ĺ.ĺ2.20ĺ3
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Nota
Nle

dzle.t

ĺ7 Dzlalalność zanÍechana oraz

3t

3rudnta Z0ĺ j r.

aktywa przeznaczone do sprzedaży

dotrzy

Nota 18 MaJątek socJalny oraz zoboMązania ZFŚS
Spólka trĺony fuĺrdusz i dokoĺruje oa<reso}vrn odpisóľ
subs}łdlovranie dzialalnďcl socjalnej

stka

w wysokokĺ o<tplĺ podstalwrvego.

Celern

oraz pozostatyü koĺztórľ socJalnyth'

Ft'nđrszu ,est

Spólka skonpensoĺ'ýala aktyrva Fundtlszu ze svoimĺ zoöoľĘanhmi vlobec Fuĺrduszu ponle'ťaż akt}rwa te nie stanowią
oddzlelnych akĘpĺotľspótkl.

TaĘle ponlżeJ przedsta\łiają anďltykę

akty}'ó'ŕí, zoboĺlązań oĺaz kosztoľ Funđtsal.

na
3ĺ.l2.20t3

WartośĆkslęgowa

Wartďć kslę3owe na

3l.n.nn

Grunty

Buĺlynkl lokate l obiekty inż}nlerĺl hdoüÝej lr'łodnej
Uaądzenia tcđlnaczne l maszyny

ýodkl tÍanspoÍtu
lnne śÍodkltJv'ate

ýodkl tĺwatew budol'rk

3r . t2.20r 3

31,12.2012

ýodkĺ tnľalevmleslone do Fundugu
Połc zkl ud zletoĺr pracoľnüĺom
śroortppnĘłne

(9 303,E4)

ZoborľĘzanĺa z tytutu zFśs
Saldo po

oĺtpRyna
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Nota

ĺ9 Zysk przypadaJący naJednąakcJę

znk podstavgły prłpadalący na Jedną akcJę oblicza slę popr:ez podzietmĺe zy6tu netto za okres przypađajągąo na
zwykłya alaJmaĺluszy Spólki TRlrsT S.A. przez średnĺąważorą tkzĘ rryeĺnltoľłanyth atĺcJl zwyktyth wystęflrrących w ciąg(l

okres.

Z5k rozurc<tnĺony pnypadający na Jeĺlną akcrę oDlEa 3lę popr:eŽ poďrletenle zyÍt{Ü nerto za ďí€ś prz}Dadając$o na
zvrykttÓ alrcJonaĺluszy (popotrącenfu odsctek od unärzalnych arcjl uprzpvltetovÚany(h zaĺnlerrnyü na akcJe zwykle) prtez

śÍednĘwaźmą l|Gzbę lqŕemĺtorvaíľychakc|l zwylĺtych wptępurących w cĘu ołí€sÜ (skoíy3gýíaną o $oty.rv opc'l
rozwadnlaJ$5lt oraz rozwadĺrlaJących umanatĺryth akcJl uprzpvlĘoľaĺrycľrzamĺenn5h na atĺcp arryłĺlel.
Ponlżej prz€dstilvlone

zostaly đaredotyt:ąge a7sku ora akcJl, którc postułty

<to

vĺytlczerrla podstarvovrcgo ĺ rmrcdnlmego

zysku na JednądĺcJę:

Zysk netto
(Ns€tkl od unarzaĘđrakcrl UpÍz}vriletorvaĺrych zämĺennyďl na akcJe zulylĺle

zy* netto pÍąpadôrąsy na ańryktrh d(c'onarĺulzy, zastosoľany
rozwodnlonąo zysla' na'odną ako ę

3ĺ.ĺ2.20ĺ3

31.12.2017

5 30z

995'8ó ll

0€2

.

5 302

995,Eó

.

5 30z

995,8ó ĺĺo82 8(ľ/'.|E

-

zylk netlo z dz|atalnoścl łontyÍtuovrüe'
ZyJĺ ĺrtto dzlahhoścĺzanlechaneJ

r.t

2.

20t3

31,12,2012

sełrta ważona tĺczba ľqÉmltorÍĺ'ďuŕÖakJl aivktyÔ za*oĺołľanado
na

lĺ 08u &l7',ĺ8

do obllczenĺa

3

oblleenla podstarłowąo ąysku

8o'4E

ledąakc}ę

t0 00t 6ü)

ĺo ot ó00

l0@l

ĺ0 @l

tvPlylť rozĺÍodnleńla:
Opcle na akoe
Uĺna rza lne

ô

kcr€

wrzyw{te Jo.íätl€

Skoĺygoľana śÍ€dnla waŕona lĺeba alĺQl zw}tkvd' zastosowanä do oôllczonĺa
íozv,odnĺone8o zysfu na lednąakcJę

w ďÍesle mlędzy thlem

b[ĺtoľyĺrra ďllem sporzsśzmb nlnleJszexo

ó00

spra'^'ozdmla Ílnansolrcgo nle

q)

wystillty żadĺrelnĺre

tŕaŤakcje &Ęŕczące akcji zw1ftt}rch lub potenci.lnych akctl złvyłtyth.

^vt

,tut//_,
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sprowozdanle

spn@zone m dzteń 3t grudnta 20t3 r.

Na podstawĺe polt4/szych iníoĺmacii podstavrowy oíaz roańrodnbny zysk na akcję wynosi:

Poôtewowy zysk na akcJę

3t.ĺ2.2ol3
Zysk netto

3t.t 2.20ĺ2

5 302 995,86

1000ĺ @

śÍ€dnloważona llczba akc' ĺ zwytlph
Podstawovry zysk na

akrę (zualaręl

lĺ 08ą 807'48
r00r ffi
ĺ'ĺl

0,53

Rozwodnbny zysk na akcJę
3

zysk netto ľ4padający nä d(cJonôrlus.y, za*osowany do obliczenla
rczwodnlonego zyĺku na Jełhą alĺclę

31.12.2012

5 302 995'6ó

S&oĺy3oľana śÍednĺaważona liaba akcl| aťyktyď' zastolowana (b oulczenh
rozvĺodnĺonąozy:ku na Jedĺą akQę
Rozuĺo<lĺtlony rysk na

t.ĺ 2.2ot3

t0@t

akcję (ztlalc'e'

1ĺ 08a 8Ür,48

ó00

t0oĺ ffi

0,53

trtt

Poótaworvy zysk nr ekcJę z dzlłlalmścltontynuowaneJ

3t.t2.20í3
Zysk netto z dzldatnoścl konrynuowóe'

5 302

średnĺoważonatlczba akcJ i zwyktyth
poótawołtfý zysk na atcrę (zuakcrę)

995'8ó
ó00
0,53

3l.12.Ż012

lt

l000l

o8?' 807'48

loml @
I

.l

t

Rozwodnlony zyrk na akcJę z dzlelłlnośdkontyruowanct
3

zysk netto ľzypadalący na Ä(clooarluszy, zastoÉor^'any do oblkzeĺrĺa
ĺozvodnĺonego zysku na iedną akc'ę z dzlatatĺpśđ
konrynuowan€,
Skoĺygoľana śrcdnla wđonallaba akQi zwyklyď' zasto3oĘna do obllczenĺa
Íozwodnlonego zyslĺr na
akcrę

'edĘ
Rozurcdnlony rysk na a&c'ę
Gllak'ę'

t.t z. 2013
5 3oz

995,8ó

3r.12.20t2

tt

o8a 8o7'.{t

1000t ó00

í0 @l 600

o'53
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Nota 20 Ą1wldendy wyplacone l zadeklarowane do wyptaty
3ĺ.t 2.2oĺ3

31.12.2012

Zdelĺtarounne l wyplaoone w oltređe

Ąpĺĺleĺtdyz akcjl

zrvyktych:

dywĺdenda lońCorva za 20l2 w vryokoścl
dytvidenda lĺońowa 7a2011 w wtłsoloścl
dywidenđa końCou'a za 20ĺ0 w t'tysoloścl
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Nota 21 Rzeczowe aktywa trwale
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{u,ąE

moÍtraacj (uĺmrzenĺe)nä po<zątek okr6u

(224 744,721

I

$9

. íoczny odpis mort}zacy;ny

497,411

ĺ 9 909'4

-

9,ĺzeda' síodka tÍwdego
- likwidäcia łodka trwaĘo
. darovrizna
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Nota 23 Wartoścl nlemateÍialne
Nĺe dotyt-.y

Nota 24

PoĘzenle Jednostek gospodarczych

24.í Wartośćflrmy
Nle dotycry

24.2wartośĆ bilansowa wartościniematerlalnych o nleokreślonymokresle użytkowanla
Nie ĺlotyczy

24.3 Gtówne zalożenia stosowane przy obllczanlu wartośclużytkowej Jednostek
Nle <lotyczy

24.4lnne zalożenla
Nb&t)rcry

24.5 Nabycle Jednostek gospodarcrych
Nledotycry

24.ó Wartośćgodzlwa możllwych do zldentyflkowanla aktyrľów l zobowlązań
Nle<totyc4y

24.7 Cena nabycla
Nbdorycry

24.8 wypýw środków plenlężnych z

Ęfulu przeJęcĺa

Niedotyry
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Nota 26 Udzlaý YÍe uíspólnych przedslęwzlęclach
Nle dotyrry

Nota 27 Zapasy
3t.í 2.20í3
ć@'43

ltttcľLly
Wedlug ceny

t{edt6 wanołcl netto
Towrry

31.12.201?,

78 yr4,34

{3

78yt4,54

93 E]ĺó 5o3,2ó

94 Vtg 569,33

możlü^'eJ do Uzyskanh

Wedlug ceny

9.l 799 5ó9'53

Wedt6 wanošc| í'etto możlhÍe'do uzyskanh
w to|ĺu (weđu3koĺztu

31?3 4U,97

Sgtowe

263 334,50

2r2? 6ŕ2,
781

wedtI4 Ceny nab!'ch/kogtü tłyt$orzen ĺa

wanďcl nďto możlluÍeJ do Üzyskanh
qółem, wcđu1
z dwóch wartoścl: cony nabycla (korztu
w1aľoranla) oraz waľtośclnetto możllwcJ do uzyskada
lVedlug

2ó3 33{,50

7E1239,56

97 29o E63'ĺ ó

97 99o Q5,97

3l.í 2.zoí3

31.12.2012
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Nota 28 Należnościz tytulu dostaw i usług oraz pozostałe należności

3t.ĺ2.20ĺ3 3ĺ.l2.2o12
ĺ68'43 zz Żu 454,86

Należnoścl od jednostek powiązanych

l8 47ó

należnościz tytulu dostaw t uslug

í8 47ó

ĺ88'43

22264 45ą'86

74ĺ,23

669 ŻŻ6,04

na(eżnoścĺz tytulu dywldend

poiczki udziclonc
lnne należnościÍinansowc
inne należnoścĺnieíinansow€

Należnoścl od pozostałych iednostek

851

nalażnoścĺz tytutu dostaw l uslug
gobýczkl Udzlelone
inne należnośclÍlnansow,e

85r 707,r5

óó5 t15'45

!4,0E

4 't 10,59

należnościb{,dżetowc z lnnyth tytulów niż bicżący podatek dochodowy

zaliczkĺ na zapasy
zaliczki na

śro'<lkl tnľale

zaliczki na vlaĺtoścĺ
nĺeínateíialneĺ prawne
lnne należnoki
rozliczenla mĺędzyokíeso\łĘczynnc' w tyín:
- koszty prenumeíôty czasopism
. odpĺs na zFŚs
-

pŻedplaty na szkolenia
tĺlug |níorĺnatycrnph

- koszty

. kogty ubezpicczeń
. ro<zna oplata zô wieczystc użytkowanie
suntów
- opłat wynlka'ące z pozostalyth umów leash3u
. sktadki z tytUlu przynateżnoścido organizacji

. uslugl UDT
-

kolty

oplat . abonament Rirv

- íoczne opłaty z tytulu licencii

'

lnteínet

- optaty dotyczące GPw i KoPv/
- pozostďc rozllczenia

mĘĺz}okrcsowe czynne

Należnośclbrutto

osĺs aktuallzuJąqy

19 327

naleźności

929,66

22 933 ó8o,9o

93 367,48

Należnośclogólem (netto)

ĺ9 234

93 3ó7'48

5ó2'ĺ8 22 uo

3l3,42

Waĺunki transakcji z podmiotaĺni powiązanyÍni p]zedstawione są w punkcie 37.ó inÍormacji dodatkov/ej.
Nateżnościz ty1ulu dostaw i ustug nie

Nateźnościz tytulu dostaw

i

Ę opíocentov'ane

i mają zazwyczaj 45-dniowy terĺnĺn ptatnoścĺ.

ustug oraz pozostale nateżnościv{ľceniane są w wyĺokościzamoľtpoľane3o kosztu przy

zastosowaniu eíektyrľnej stopy procentowej

z

uwzgtędnĺeniem odpisów aktualizujących wartośćnależności.Wartość

księgovra nateżnďci jest zbtiżona <lo ich vrartďcĺ godziwej. Nateżnoścĺz tytutu dostaw

i

uslug z datą zapadatności poniżej

3ó5 dnl od dnia powstania nateżnościnie podtegają dyskontowanĺu.

opis ryryk związanych z należnościami z tytulu dostaw i uslug i pozostalymi nateźnościamioraz polityka Spótki TRUST S.A'
dotyczącn zaządzania (yĺni ĺyzył<ami zostalô pnedstawiona w punktach 38.5 iníormacji dodatkowej'
l
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rn}o;macjc ĺ ouiaĺnle"ĺ"oo

leá^ostro-w
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Nota 29 Środkl pleniężne i ich ekwlwalenty
plenĘżnph
saldo śrođ(ó'ľ
sktadato

l kh elĺwiwďentórľ wykazalr w Jedĺroĺttĺowymbitang|e oraz ĺachunku pn€ptyýíó$' phnĘżĺłrch
sĘ z naĺtępurąC!ŕtňpoz$Ji na dzM 3ĺ gĺudĺria20t3 oraz 3t gíU&la 2oĺ2 roku.

9oĺtl ptnęzĺrc w

31.ĺ2.20t3 llJ2,m12
|8 ĺlE'ó7

banku l w kasĺe

|0ó 969'9l

Lokaty kóttoteími notY€
Platne lub uryma3alne w cfuu 3 ml€iĺęcyod dnla kh otrzymänla'wysławĺenia,
naĘcia, zätożenh _ tra$akre REFo, cz€kĺ, rrolsle
oĘe i hne akt1ua pĺarĘżĺre

3ĺ.t2.20t3 3l,lz.Żolz
18 ĺĺ8'ó7
10ó9ó9,91

łođĺĺw
PĹN
íoĺtkĺwEUR
śĺodllw

USD

łodĺĺwlnnychwdutth
xazam 3roo(l

PrnĘŽnel tÓ cl(wlwdonty

í6 ĺtąó7

10ó 969,91

śroo<ĺpĺenĘtne w baĺrku l w kasle są opÍoaentolłaĺnr,rĺedlug zĺnlamyth stóp pĺoceĺtowych, któąrch wytokďć zależy od
stopý opÍoc€ntowÜllä Jeôodnloťych tokat bänkow}rh. tokaty kĺótlĺotermĺnorvę Ę dołmywane na rÜźrre olĺĺesy, od
i€dí'€so

dnla do ,edÍ'e8o mletląpa, w zateżnďcl od aktuallrgo zapot]z€bowanla spólkl na śío&|pĺenlężnei ą oPíoc€l'tovýile
wtdt'g lrsti'lmyđdta nŁłr stĘ pĺocentovĺyth. Waľtďć 3ođzfuťaśÍodkó'ťpbnlgznyÜ l kh ekrľlwalentórľ na ďŻl€ĺt 3t
3ĺudnla 2013 roku wynosl l8.1ĺ8,ó7 zl (3ĺ gru&h 20ĺ2 rolĺu: í0ó.%Ł91 zlr.

Nota 30 l(apltal zakladowy oraz pozostate kapltaty

30.ĺ ľopltal zakładowy
W latach 2ü}9.20ĺ3 nle

nastoĺty zmlany w t'ílelkośClkapltatu z*łaĺtowego spótkl TÍ'$t s.A.

Roüô,

qnnlcenĺapł.ĺ
do

akJl

4Eót 3ĺ2

,ł

I

ý'l

t/t

Dodtt|oľ,q

hĺďímcJe ĺ ob'ôJnlcr'h

<b

Jcĺ'ĺrootltoĺrceosľoĺoz

Ą

h

JedÉsako}lę ĺĺpro$ozünte sryzązonę mdzteń 3l gĺvdnlo20t3 r,
'RarsrĺÁ.
Stľuktuĺa kapĺtalu zalĺtadouego:
sTruKTURA IqHTAtU ZAKTADOTYEGO
[äa/Yö

(íĺí'nä)'odípsttd,sledzlba

LkzÖa ákcjl serĺl A Llczba Akclĺ serll B

Pavel Bugalĺty

1%7 625

3

Tadeusz Rôtarcak

r 75t 075

t 73ó090

Jaío6täw gu'a

t

Jan Słnoguľ

122612
0
4 861

ľanďć (Ákcrl
ĺ Bl

kôpĺtale
zakladoľym

Udrlat w tĺczbĺe3lo,sótľ

ĺ ü)e ó03'o

50,47r

;eril A

(b0 393

343 606
5

348zĽ

zŻ4ĺzz,Q

f,ZA

50,4'ľ
34,6A

ó8 7ót'00

3,1ą

3.*4r

ó97

0

312

w

Udziat

l.ĺo 2E8

433,o

2

000

320

1l,za

l00r

wartośćnoĺnhalna akcji

w9ystkie wFmltovÝane akcje posladalą waĺtośćĺumhatnąwyroĺzągą 0,20 zl l zostaty w petnĺ optacona
AkcJon seđiA l B prrypada ie<leĺr slc na akcję. Akcre }''sEFtkkň serll
zu/rotu z kapĺtatu.

ą Je<rr*ovo upľzľvlĘoľaĺreco do dywld€nđy

oraz

30.2 Kapltal zapasowy
l{apltat zapasory

z6tal utvroí!ďly zzy*tu

z tat poprzednlch, zlpdnĺe z pooeJmo'vaľyĺĺrlpnez unpólnitĺáľ uc]rwďĺnl.

30.3 Pozogtale kapĺtaly
r'äpltat ÍeuenivolÁry z aktuatlzacJl wyceny doltttzy przeccĺry śrođĺórľ
tÍwatych do wärtď(l godzíurej.

30.4 Zyskĺ zatrzymane l ogranlczenla zwlązane z kapltalem
Zyskl zrtrzymanc

Y'ynĺ(l zôtrzymane z lat

3'.ĺ2.20ĺ3

porr

lYynikĺ zätÍzy'nalr z lat poprzednlch (kapĺtat

Ęnlk íhamo4y

netto b|eżaego

olĺĺeĺ

'€zeÍwołyl

.

5

L$zna waÍtot koretc kapltah, wyrikaJ6a ze zmĺôny zasad rtłrrnlowďcl na

3ĺ. ĺ2.2ot2

!2 995,8ó

1ĺ 1j2 &}7'4E

rÁsR/^łssF

zmnleJsnnle kaptatu Í€zemoll"8o

z aktualEacrl wp€ny
57

73o421,lo

ó3 o53 419,96

statutovílc tpra$ĺotrdänla Íhmot,g TRt sT s.A. oraz |edĺrostelĺpoYrlązaÍ'yń Ę prżuptoĘłvaĺrezgodĺrle z r.{ędrynaíodo!Ę/Ínĺ
sbndardaĺnl RaÔunIĺoĺoścl.Ąpüeĺrda mđeqt Ęotacora w ęarclu o wyľrlk íĺnanso$fy ustetmy w jedĺnstkoryĺĺr

íoczíľymspra!ilľldanfu íinansolĺymprŻ!/3otoťaĺľyíndla Getó'ť stätutotłvch.

30. 5

Udzlaý nlekontrolujące (mnleJszďcl)
I

Nle dot}rťly

/
,/lt

/,ú,

ooĺlrtlĺowehĺoĺĺnactel obrô$l€nlô

do

iedÍ'oolkolcto spíôlńÚ!Óĺń ĺmnĺounĺoĺaĺro"tą1ąo ĺmogaą

aęł

(ĺ,

53
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3ĺ Rezerwy

3ĺ.íZmlana

stanu rezerw

śwlíCzolĺtpo

Rczłrľyne

Rŕzon'va aĐ

í{G{!rykoílyst'tc
uńooy

tynr3rodałlr Zrną4l

ďíCíh rltŕtdnlenL
Naĺlzloń t *yczíd.2013 ŕoku

uu'ťloí€

w ol8u

9t 77E,32

2E Eó5,9ó

íd(uobíow€Bo

l

R.ď'

N.@íąe,

t El7 06ą93
857

Wytoí.yltrrlc

tz 511,7t

RotlĺĘzrne

9tąot

aXóóą19

lnne í€zcíl't4'

O$hm

33 000,00

1992713,11

,* rr",o,

49000,m
55oq),(n

(E72

Ż13,ĺo'

o23

ltó,l,l

l(orcl(a rto'ý dtrtrcnto$ej
Nr ĺlzlcń lt 3ÍudnL 20l

2t tó'.9ó

3 íol(U

śĺĺi:deoÚapo

ďĺelb
Ň. dzh.l t

ĺycldt 20t2

Íolq,

''

Rcu€íurylB

nleĘy'o.ryltanc

zrtrrdnlenla
33

ttt73

20l,Üt

udopy

tot t02,r0

utłoíDř w Cląguŕolg o6íołorvĘo

wyfony!t.ít

11919,771

Rołĺhzane
KoíClr. *oĺy o/skoítowe,
Nadzloń 3t 3rLdnL 20t2 rolru

zt tó5.96

(

tt t23,t8)

9l

77E,32

1E ollô,57

RÚ2€ńť!

000,o

2

na

ryĺ'ttÍoÔclt z.''.ąo
It d't{t&oíąe,

ĺ al9

43

32',a3

łne ĺetcľy
39 OoO,O

l 5ill ü'l..l.ĺ
(t t47 057,9.11

(19 000,(x'l

ĺ Ül70óą9t

tto@,@

55 000,00

oĺĎlom

l627

1lr,ś

r 5r9

lor,;

(í ä't 30ĺ,ż')

191n71t,11

3í.2 lnne rezerwy
Na

ą pozpJę

slttadaJą sĘ

m.h. nstęp'JiąFe q^'ry ÍeileÍw:

' w 20ĺ2 rol(l, pozycrę |nrre rczeĺwy stďlo\t lly: Jeffiila na koĺzty bĺtanla l pubtĺĺrjl$rarrczdmla ílnan9oĺe8o 55 o@,oo a
' w 20t3 rďÜ poąrcrę ĺnn€ ÍezeÍYry stalroľltyn nezcÍwa na ł68ty ba&nla l pr.ÜllkxJl sprauĺozdarla flnansorcgo 45 üD,ü) zt

/ru
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Nota 32 śwbdczenla pracownlcze
spótka TRUST S.A. rĺyplxa pracoĺrrlkoĺnpnechoĺfącyĺľrna eíneíyturyl$oty ođpraweín€íytatíťych rľ rvysolĺościokreślme;
pnez l(łleks pĺacy. W zrvląztu z tym Spótka oszacoľala bleżącą waĺtośćśrvĺa<tcrłleínerytätnych. Do aktuallzacJl ÍezeÍvry
na korlec bl€żące8o okŕ€6u spólła przyJęta paÍaínetry na podstä/Yie dostęplrycn pro8noz inflacJi, analiłýwÜoótu rvslĺaŻrlkórľ

naJnlższego wynagrodzoia oÍäzpllz€ľrĺdrT'anej ĺentovĺĺroklptmĺryth papĺerów wärtďcio,'rych. Ktłotę teJ rezenry
u4odnĺenie pnedstavĺla|ące zmlany stanu w cĘu okÍelu obro(o'vego prłeĺlstarrĺlmow poĺrlżĺeJtabelĺ:

}ła dzbó 1

3t.ĺ 2.20ĺ3
st}renh

zE

EóĐ'9ó

ora

3t. ĺ2.20l2
33 765'73

Ulu,oftenĺe Íezeí}ýy

lOĺzty tY'plącoĺryrh śwldczeń
RozwlązÜlle Íelenły
Zmĺana
Na

skldu

ą9l9,77

gírJpy łapitatowe'

dzbń 3t 3rudnĺi

Gló'ńíne zatożenla prŻyręte

28 8ó|i'9ó

28 8ó5,9ó

pnez Spolkę na dzleĺĺbllansołry i zakladaĺre w roku zatoĺczorym 3t gĺudnĺa 2oĺ3 rohJ oÍaz 3ĺ

gĺuďtia 2oĺ2 roku do wyllczenla lĺr.oty zoborľiązania

$opa qŕskontoľä (ĺ,
Pzewldywany wsloźnik lnílacll (*l

ą naotęuJące:
3í .í 2.20ĺ 3

31.f.zD12

5S

1t

i

'Ń,

/

Lł?
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Nota 33 oprocentowane kredyty bankowe i pożyczkl

Dltryotermlnowe kređytyl pożycźĺl

3ĺ.ĺ2.2oĺ3

31,1z.2o12

ZoboĺĘzanla z tytulu teaingu ílnansole3o i

l

umów <Eĺeľżawy z opcią zakupu
Kre<lyty w

o75 Ń7,23

1 107 041,17

nchuĺrku bieżącym

Kreďyty bankoľłe

Wblsle
Pożpzkl otrzyĺmne od:
.
Jednostek powiązĺtych
-

pozostalych jedno6tek

tľnarzatne skumulorłane akcle prefereĺrcyjĺre
Obtĺgacje zamierne

obllgacJe dugotermĺnoŕ'e

3E (x)0

q)0,00

lÍme

Razem krcdyĘ l pożyczkl đugotermlnowe

Kľótkotermlnove kredyty l pożyąkl

I075

&7,23

3ĺ.t2.2ot 3

19 1gI

0/]l,l7

31,12,2012

ZoboĺĘzania z tyttĺu leolĺ4u ílnaĺrsovego i

unów üleľżawy z

ęcJązabpu

97 6ą0,16

Kredyty w raclunku bieżtryłtl

í18 50E'o4

23fi46ŕ.,02

l(ícđytybal*oľe

27

2ll

632,13

27 211 632,13

Welsle
Pożyczka otrzymane od:
-

Jednostek powłąanyrh

. pozo6tavch

965220,79

rďÍpBtek

598762,67
338 800,00

ObtĘacJe krótkoteľm iĺro,ĺe

5ĺ ó@000'00

!nĺn

3 556 098,73

Razem krcdyý l pożyczkl kľótkotermlnowe

85 843

055,82

ĺ 3 óó0

000,00

998 321,65

4z9?ó ozĄ,49

/"

oo(htl(oi'€

lnío.nri€ie

t

obrôśnhńĺrdo iednoútkolt e3o

'oíôtYoldeńle

ílnen:olrĺe3oĺtanorĺĺiąleĺo lnreĺĺatĺląGlcść

{

lĺĺ-,

56

s.Á.

'R{rsr
Jednosttowe
ęłolłozdaĺe ryrinądzolw ltą dzte 3t

\(
Ś----

gn

nío 2oĺ3 r.

Sp tka posiadala następujące krcdyty' poäÍtzki oía:! otwane lhie kĺeđytoľe:
tl.rL2oD
nołtÚ.r

wa'lcra rraąrĽ

ľl.*.dć
rra}furľdlJ

ílÜl'crŤ'

íta đíarĺ

Itn.*l

blll đł

'nltía

r&qĎ

rg llLtl

rtpre

'0r

lĘ'l

sEr.lĺM

t tsu

'Ď:!lI

nloa .

LítÜl

oD

S rr

L!.Aa.GbL

ł|.ł'

tolt

oottott

t f,lqg

a oą!

Ioĺu

t

Bttr.a

tor'tr'''laĺr'saĺŇ'aq
Wl$ttaĺt'Řibbq
DD.s ĺłr'tall.,*bł$e
D|r.s:Đ'E|ł'a 2ftttt s
!l'rB'D'Wĺł a-ĐĹ'ä lbą
plłE'ĺtttĎ'i.Ńtr
IttrElrn
or^splł!ĺ Mírtvg*
9'FĹłr /ltłh
'słs.
o'/stvtil'{łtkĺop/otaąl/'I
'-{Éhĺ
ol'.Bołqla!l'srĺołu*

h'!ai.ł.Ębm
!aE

B'E

maa.\tra

ar

.otąrĐ?'rsrar

,(9

'nt.a.$hffi,taJ
|.łt.'-{\Úłfuh

{, ...r
&ĚbAÚl*p
on

.

bV\

!oł'**t.ffila
lŔ4Ô!wxsEi

.

NÍełą
ĺá

.'gDwxlJlg-Ęa t

Đr.k.trŁq
rt:'r&a
Fę

'EąJ
F.u':t

-ue.y.a.M$.
lńałä{oÉ9r).{dw
fifu.'tĺa6.oa^

biŔM|'raflr.
ą.ÉÚqr.t

V,.łf.r9

ec

It.rt.zotl

tb tbaalrer

y

wJłá. rĄd

b.tdł rrrdlt, ra

tłLĺ..ia

taet

aÚra'trrttrłĺ

|.a
ac

!EL.L

rv

td

oaai*ad.

ľm&r

lełłcałr

'obł'

ht

Ott.sl9lĺlJ!ĺ|.s .bhq
Itr

B&ą'o

olr.oł
sg$

a.'{ałĺt

i[ł

.

lla'

taalou

'.8fr,0

apđ,!

ráag

błł

orĄs.psl'lga
'

$

9x

tr
bł

olal$łrr'':,Úĺł. lĘ Ęi
otąqĎ:(Đ!t9 ao lre ti

tđta{.h.h
v\É^a.ant baąd.

Ę']tŕŘ.śh4
wS.-r*t)m6

'M

ol.!Úu')!a,,

'

al!ł

{a|'łťđ

u

J

i

lĺ0ą.o

t

xĎÉlŇ

ta0Q!0

1

łí'Ca!'

ruq,r

rB. lía,

lap

l!ćE!

0lsĐ

ob'eśnlśnh,cdítostltow go ĺ9c ĺ.@danie íĺnanio'lt3o 3laĺroĺąjcao tntegaĘcęłe-

nł' aíu

rDSt

op'tlĺłĎł/}tbbĺĘ.
o'tta' r'qMí.Ę9*.
o-rl@ł2)l/Ĺ9rWĺtĘ;
or,wltoll' rMbĺo]
0'/!0Ú.lry'rMŁE{Đ;
o'lt'*ltŕqb{.ĺtŁÉ
ol' pu:łlllE íbu.
o'rtoi|ľln bríłĘto

loĄraolÉrĘą9:
d'p.Ęs
ffi

łwą
9ffi-br'Ř
ĘJ ba)-Ę{a

tfuÔlÉBEGa

5

TRUST S.A.

Jednostkowe sprałozdonie s1ntządzone no dzien 3l grudnia 20t3 r.
Przyszte minimalne oplaty leasingowe z tytulu tych umów oraz wartośćbieżąca minimalnych optat teasingowych netto
pÍzđstawiają się następująco:

3ĺ.t2.2o13
Wartośćnomi
leasingowych

na

3t.ĺ2'20ĺ2

lna mĺnimalnych oplat

w okÍesle í Íoku

w okÍesic od l do

5

97 640,16
| 075 607,Żl

lat

ĺĺ8

508'04
362 582,77

Povłyżej5 lat

744 458,40

Razem zobowiązanlô z tytrrlu leaśn6l
flnansowe3o _ minĺmalne oplaty leaslngowe
o8ólem
Koszty írnansowe z tytulu lcaslngu Íinilsowego

1 173247,39
88 ĺ 32,53

1

2Ż5 549,2l
ĺ 14 45ĺ

'3ó

Nota 34 Zobowiązania z tytulu dostaw l uslug oraz pozostale zobowiązanĺa
Pozo3tale zobowĺązanla ď ugoterminowe

3ĺ.ĺ2.20ĺ3 3ĺ'ĺ2.20ĺ2

inne zobowĺązôn ĺa íinĺtsowe
lnne zobowiązan ia nĺeíĺnansowe

rozllczenla międzyokresov/e bĺerne pĺrychodów

Razem pozostale zobowlązanla dlugotermlnowe

Zo

bowĘzanla

k

rotkotermlnowe

Jednoĺtek powlązanych

3ĺ.ĺ2.20ĺ3 3ĺ.ĺ2.20ĺ2
585 292,50

zobowiązania z tytulu dostań/ i UslU8
|nne zobo\ťiązan ia ílnansowe
inne zobowiązan ia nieíinansowe
Zobowlązanla krotkotermlnowo wobec Jednostek pozostaých

585 292,50

2 E56

zobowiązania z tytulu dostal/ i uslu8
zobowlązania z tytulU wy,nagrodzeń

578,38

2 743

n

2 623 528,E2

8ĺ7'90

2

ól9 483'ĺ9

198,97

zobowlązanla z tytutu dywidend
inne zobowĺązanh íinilsowe
zobowiązania budżctowe z inn)rch tytulów n'ż blcżący podatek dochodowy

zalieki otŕzymane
ŕundusze specjalnc (pkt 20 ĺnÍdodatkower)
Inno zobowiązan iö Íina1sowe
rozlĺczcnta íniędą/okreso',t'c bleíne pĺzychodóvr

42 5óĺ

'

5ĺ

4

045'ó3

rozlíczenia mĺQdzyokíesowe bierne kosztow
Razem zobowlązanla z tytulu doĺtaw l uslug oraz pozostale zobowiązanla
krótkotermiĺrowe

3

44ĺ 870,88

2 ó23 528'82

Ikusr

s.Á.
JeúÚslt<owłe sqlwnzdo(rtc sprzqdzone oo dzteń 31 grudnto 2ol3 r.

Nota 35 DotacJe rządowe
Nle <lotyrzy

Nota 3ó Zobowiązanla l należnościwarunkowe

lnnc abowĘzenla warunkowe

3t.ĺ 2.20ĺ 3

Poęceĺle

3

Pĺęczenie slaty u/elslä

3

ĺ. ĺ2.20 t 2

98ó 000'(xl

ZobowĘzanĺa z tytulu gwaíôncrl baĺrłowyđruŁhloĺrych w gkiwneJ mierze Jdĺo
zabezpleczenle wykonanla umórľ handlovtych

Poĺęczeĺia kÍedytu banłowąo uĺtzblonego stronom tÍz€cĺn
Pľęczenle sptary gwaíancli bankorych
zobovýĘzanh Umowne z tytulu uínoľ}' ticencyJneJ
zobo''vhzanh z tytutu pozrłríwądow!ćh
ZobowĘzanla dotycząoe nleroatrąrynlętych spoÍów w w{adzaml podatkovryml

Pozoĺtde zoÜorľiganĺa warunkorĺľe
Razcĺn zobowlązaďa warunkowc

3 9E6

3ó.í Zobowlązanla z tytulu leaslngu operacyJnego

_

@ą0o

Spótka Jako leasingobiorca

Nĺe dot}'qý

3ó.2 Zobowlązanla z tytulu leaslngu operacyjnego - Spólka Jako leaslngodawca
Nĺe dot}łťzy

3ó. 3 lnne zobovtliązanla

warunkowe

Nie dotycz)/

3ó.4 Należnośclwarunkowe

NbÔt'tzy
36. 5
Nie

Zobowlązania lnwestycyJne

dotyrły

3ó.ó Sprawy sądowe
Nle dotyrzy

3ó.7 GwarancJe
NieÔtycry

36.8 Cele l zasady zarządzanla ryzykĺem fĺnansowym
Na poĺtstawie obec'rJ wiedzy' YY€dlug Zanądu spółki,

pÍaĺýdopodobne, że w tĺakcĺekole1nego roku oörotqt'€go

wystąpią istotne koíďty wartďc| bltansor,4ŕtň znaczących'cst
aktľýüť l

nie

zoboviąaĺ.

NaJbardzleJ l6totną Poz!rcJą aktyĄlróv' Spótki ą zapasy tovaróť, stanoíiące 3runty uręte w aktyĺłach obíototvych. Wýcenloĺr
ą tlĺedtuB ceĺy nabycla poľlękĺone o koszty íinansoľanla. Zapary gruntórľ stanot'dą w 2oĺ3 Íoku 93.84ó.503,26 zl , w 2012
roku 94.799.5ó9'53

z|.

/,

do

Je&o$loli'tto 3píälvludônla ían nĺo\ĺĺ,Ęo3tôírovdą

Je8o

ĺntcýotą czę{ć

ĺł

7RUST 5.Á.

Jed.lostl<ovłe sqaYłozdonĺe spnądzoĺte

m

ôzĺeń

3ĺ grlńnla

2013 r.

lstotną pozytję pasypoľ spratrczdanla 2 s)ítuacji Íinansoĺraj

'tanolvią
lącznąwartość3o.7l3.57ó,ó9 zł, w 20t2 roku 28.153.545,94zl.

kredyty bankovĺe i poży<zkl, stanor.dące w 20ĺ3 roku

Nota 37lnformacJe o podmlotach powlązanych
Nle dotyczy

37.2 Jednostka dominuJąca calej grupy
Nie dot}'cŻy

37.3 Podmlot o znaczącym wplywie na Grupę
Nle dotyczy

37.4 Jednostkl zależne
Nĺe dotycsy

37.5 Jednostki stowarzyszone
Nie do'tyczy

37.ó wspólne przedslęwzięcie, w którym Jednostka domlnująca jest wspólnikiem
Nle dotyczy

37.7 Warunki transakcJl z podmlotami powiązanyml
TransakcJe z podmlotaml povĺiązaymi zł.ílerane są na

warukach ryłltouĺ$h

37.8 Pożyczkl udzlelona Czlonkowl Zarządu
w 20ĺ3 ĺoku nle udzlelono żadń}rh poż},qzek czlmkgn Zanącu

37.9 Transakcje z udzĺatem lnnych Cztonków ?'aĺządu
.w roku 20t3

8ĺak
-w

rďu 20ĺ2

Dnh 2.| maJa 20ĺ2 rolĺu z ParĘ Ewą Brryalrą

i

Paneín Pawlem BugaJnyrr zostala podplsana umowa zakupu tolĺatu

micĺzkalnego o poťbrzcľnl 125,90 m2 polożonego w Poznant'l pr:y ul. 8lażeja 10L/ó za kuÍotę 7ó5 ó5ó,oozt.
Dnla tó mala 20ĺ2 ľďu z Panlą lta3ĺlalmą Stachorriak. StuJa l Panem Jarootavĺeĺľrstują zostata podplsana Um(nťa spzeĺtał
lďatu mleszkatnqo o porľienđnĺ
64,10 m2 potożonego w Poznaniu przy lt. 8lażeJa ĺ4J na kvotę 395 o2o,39zt oraz lołatu

użytkovĺąo o porvlezchni 17,3 Íl2 na kuotę 32 000,()(}zl
Dnla 1ó maja 20ĺ2 roku z Panią Ewą Bqajną i Panem Pawteín &lgajny,m zostata podpĺsana umoťva
mieĺzkalnego o poĺlenchni 48,7 mŻ polożonego w Poznanh' przy ul. Btaże|a t4J na kwotę 285 780,ülzl.

Môtko'l.ę lníoíílBcJel obJaśnŁnia <!o Jedno9tkov/ego
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oz&nla íhan'ol|Je8o stanoť{ą j€8o
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TRUST S.A,

Jednostkowe spralłozdonie sprządzone no dzień 3l grudnía 2013 ĺ.

37.10 Wynagrodzenie wyższej kadry kierowniczej Spółki Trust S.A.
3ĺ.ĺ2.20ĺ3
Krotkoterm inowe

świadc zeni a pracowlrĺ(ze (wyna8rď zcnia i naízuty)

l

3l.ĺ2.20ĺ2

l4 7ó8'80

|3ó m3'22

Nagrody jubileuszowc ĺ odprawy emeÍytalnc

śvrĺadccnlaz tytulu rozvýiązanĺa stosunku pracy
świadcz enia píac own icze w íorm lc akc1 i vrlasnyc h

ĺí47ó8,80

Lączna kwotô wyn.groďzenia wyplaconego glównej kadrze kierownlczeJ

ĺ 3ó 003'22

Vynagrodzenie wyplacone czlonkom Zanądu oraz członkom Racty Nadzoĺczej Spótki przedsta\łiato się następuiąco:

3ĺ'ĺ2'20t3

ĺ ĺó2 ó3ĺ'29

Zanąd
Rada Nadzoroa

3

31.12.2O12

ĺ ]3903ĺ'10

89,ĺ'55

39 5ĺ ĺ

Razem

37. ĺ

ĺ Udział wyższeJ kadry

'98

kierowniczej w programie akcji pracowniczych

Nie dotyczy

Nota 38 Cele i zasady zarządzania ryzykiem finansowym
Do glównych instĺumentów íinansowy'ch, z których korzysta spółka, nateżą kredyty bankowe, obtigacje, umovły leasin3u

íinanrcwego z opcją zakupu, śĺodklpieniężne i lokaty. Glównyĺn celem tych instrumentoł íínansowych jest poz}rskanie
środków íinansowych na dzĺalalrrośćSpótki. SŃłka Trust S.A. posiada też inne instrumenty ílnansowe, takie jak nateżnościi
zobowiąrania z tytulu dostaw i ustug, które powstają bezpośredniow toku píowadzonej przez nĺą dzialalnoki.
Glóvlne rodzaje ryzyka wynikającego z ins(rumentoł íinansoĺych Spótki obejmują rrzyko stopy pÍocentovÝej, ír.yko
związane z plynnokią ryzyko walutowe o'az ryzyko kÍedytowe. Zanąd weýĺkuje i uzgadnia zasady zaaądzania każdym z
tych rođzajaz ryzyka - zasady (e zostaty w skrocie oĺnówione poniżej.

38.ĺ Ryzyko stopy procentowej
Spolka TRUST S.A. posiada zobowĺązania z tytulu kre<tytów, d(a których odsetki liczone są na bazie zmiennej stopy
procentovej, w zwiąku z czym v/ystępuje ryaył<o wzrostu tych stop w stosunku do momentu zawarcĺa Umo$ŕy. Analogiczne
ryŹyko wzrostu zmienneJ stopy procentowej wy,stępuje w odniesieniu do zobowĺąrań z tytulu leasingu

íinansowąo. Zgodnie z

zawartymi Umov/ami, wyrckośćczyllszu leasingowego Ustalana jest w opaĺciu o zmienną stawkę procentową.
Z uwagi na niernaczne wahania stóp píocentowych w mĺnionych 9kĺesach, jak roľnież na brak pnewidywań gwaltownych
zmian stóp procentowych w kolejnych okresach sprawozdavłcrych, Spótka nĺe stosowata zabezpieczeń stóp procentowych,
uznając' że ryzrł<o stopy pŕocentowej nie bylo znacrące.
Niezateżnie od obecnej sytuacji, spďka ínonitoruje stopień narażenia na ĺyryko stopy pro<entowej oraz prognozy stóp
pÍo<entoŕych i nie wyklucza podjęcia dziatań zabezpieczających w pnysztości.

W poniższej täbeli przedstawiona zostala wartox bilansowa instĺumentoĺ íinansowych spólki naraźonych na ryryko stopy
procentovĺej, w podzĺale na poszcrąólne kategorie

wĺekowe.
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38.2 Ryzyko walutouíe
spólt€

TRU9T s.A.

narażorra

na ryĄ'ko zmian kuĺsórľ walutorrych w relatyłĺrle nHdm stopnfu z uwagl na íalĺt,że

sprŹedaż produktótľ'e$
(hkall mlctzkalnych
kraro^'€,

l użyĺkorqrchloraz poílosuenb YÝ6zy3tkkh

(PlN).

spóll(a TRUST S.A. kor:ystata z

leasĘu marątku,

koeztÔť dokonyvĺaĺr Jcst rľ walrrcb

na podstaľ{e umórľ leaolngoĺĺych lĺrdelĺsorvaĺqŕď' kuĺsaml walut obcyth,

ďó'ľ!'b ÍraÍ*ôístvarca':łkh (cHF'.
Na dzĺeá b[aÍEoüry 3ĺ 8n dn|a 2013 rolĺu zoborĺląanla w waluch obceJ nle
rolĺu JeQ6e

któę w przetĺczenlu na Ptil
Q00

ĺ zoöotĺlęłĺ z tytuü't

Nä @l€Üt

wyĺtłplty,natomhÉt m &leń 31 3rudnla 2012

zoboľlęanh w walucle obcel śtarol.'lty zobo'vlązanla z tytttÜ teasĘu
r.rymslty 2ĺ.931,ó2

zl, co staĺowllo l,8

l

í|nansouĺego hdelĺsowaĺregot(rs€m

cHF,

o8ólu zoboľlązaĺ z tytttu leasĘu Íĺnansoľegooĺaz

pożytzelĺl kre{tórľ.

bltaÍlso'ľy31 gÍt'Óĺa 20t3 rolĺu oĺaz 3ĺ gruĺhla 20ĺ2 rďu ndcżĺrďcl w watutach obclĺch nle rąłĺtolty.

38.3 lnne ryzyko cenowe
spólka TnEt S.Ä nle Jest narażona na |stotíle lnne ąÍą1lĺocarorc

alĺlęłrez hstÍtÍnenumlíhansovĺyml.

ŕ,

(ĺ-,

ó3

7RUsrs.á.

.rodnost&oĺle ĺpÍoĺvroz&nteĺ;porzęzoíreíro zte

3l

grudoło 2Ot3 r.

38.4 Anallza wrażllwośđ
na ryzyko rynkowa

J -\

2ffiroku.
Potencralnie możlhľe zmianyw zá<Í ĺie
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TRUsr s.Á.
Jednostkoyłe sprałozdonie scrlĺządłone na dzie 3t grudnia 2013 r'

38.5 Ryryko kredytowe

\. ŕ-758'373,75 zt na

dzie bítansoľy3ĺ grudnia 20l3

roku' oraz na dzieÍi 3l grudnia 2ol2 íoku 575.E58,5 zt.

okres zakoĺiczony 3 ĺ. ĺ ż.20 ĺ 3

Należmściprzetermlnovlane, kt rc nle ut."civ

9t .l 80 dni

wa wiełowa należmściíinansoĺrych

okres zako czony

3ĺ.ĺ2.zoí2

*a'toĺ.i

ĺEl.360 dni

NależĺpśdprzelermĺnoYrane, kt re nie utraclły wartości

.

a wlekowa należmśc|íinansowych

kl íe nie

utracily

z tytul dosta , ĺ usług ď iednostek pozGlatych

575

858'5

4E2

49ĺ,o8

93 3 7,48

--'
-\-N.
-J----.-

0odJtkotYiníoŕmac,etobiśnicniädojedno'lkoĺ.eBoĺDŕ!wozdaniaĺlnanĺo'^,ego@
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TRUSTS.A.

Jednostkove sprałozdonte sprządzoĺn m dareŕ, 3l grudnto 20t3 r.
Zdaniem Zanądu $ótkl, nie Yýyslępuje znacząca kďKentíacja ryą/ł(a kÍedro^'ego, Bd!/ż hółkä posĺa<ta wietu oĺlbiorcórĺ.
spótka TRusT s.A. poderírure dahtanla mająge na celu ogranlczenle ry4lo kredytorrc3o, potęaJące na:
-sprauďzaniu wlaą6odnďcl odbiorcoľ,
-monltorouíanĺu sytmcii

oÔiorcy,

.poĺlĺlanfusĘ pzez odbioĺcę egzełucjl zgodĺrĺe z artykulem

7n

k.g.c.

lrvŻglęÔh'ąc povĺyŁze, w oceĺrle Zanądu Spólki, ryzyło kfedytor''e zo'stďo zabgrpleczone ĺxf,lnlez uJęcb w sprawozdanfu
íhanaoĺym' utvłonortych na naleźnoścloĺtpĺsoľaktualizuJących

odpĺ'y alauauzurące w alrlą*U ze strätaíllkÍedytoľ'mi
)E D n. l

'tycanu

3l .ĺ 2.2ol 3

93

ś7,4

3

r.r z.z01z

co

rĺłles

Rozwiązanle . odpĺsodwĺócoíly w koĺaach sprzeda.y

zwlękgenia - odpls ull'oízoĺry w

Rozwhtarb

.

cĘĄĺ ko:ztórł

ílnanÍot!,ych

t6777,9łJ

@isođrľĺÚconyw prrythodach Íĺnansowyth

Wkoruystônl€
a'śa!a ĺad a, l 3ruq]üa

13

93

spólka Tru9t s.A. nle zätÍýierata transakcji z'lviiganych z

rw?oz nĺni zwlązane

@eytaml lmtrument'ni

3ó7,4t

725,07,

93 367'4E

pochoĺľľymĺl imymi lnvýestyc'änl, stąd

rcat nlel'tďne.

38.ó Ryryko związane z plynnośclą
sPólkä TRUST S.A.

Ęta narażona na

ryzyko utraty ptynnoścl, rozumlaĺre Jako ryryko utÍaty zdotnďci do ĺcautoĺĺanla

zobottńązat w olĺrcśloľ1łchteÍmlnach. Rpyko vĺyĺrl!ĺdoz potenchtnego ogranŁzenia dostępu <to rynkórľ ŕlnansoĺvych, co
modlo skutkolłać bĺaklem możthlośclpozyskanla no'Yąo ílnansoranla lub ĺeÍĺnansowanlaswoJąo zadtużenĺa.

Ponlże, przcĺlstatvlono anallzę zoboľięań íhłrsowych w prłedziatach czasowych. zaprezeíltovímewanďc| winosą
nl€zdyskontowäne pnęĘwy plenlene, które stanov'Ę maksyĺlatĺą ekspozxję spótkl na ąłzyko.
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7PUsr s.Á'
Jednostkowe sprovlozdaaie spnądzone no dzien 3l grudnio
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Nota 39 Zarządzanie kapitałem
Spólka TRUST s.^. zarządza kapitalem w cetu zacholvania zcĺotnoścido kontynuowanĺa <lzialatności z uwzgtędnieniem
realizacji ptanowanych inwestycjĺ, tak aby mogta generować zwrot dla akcjonariuĺzy oraz pnynosić konyścipozoótalynl
interesariuszom.

zgodnĺe z píaktyką rynkową, spótka monitoruje kapĺtat ĺnicdzy innymi na podsta\rJie wskaźnika $ŕyptacalności,wskażnika
kredyty' pożyczki, obtigacje i leasing/EBlToA oraz wskażnika dżvligni.
wskaźnik y{yptacatnoś<i obliczany jest jako stosunek wartosci kapitat wtasnego do sumy bilansov/ej.

połczki i inne źĺodlaíinansowania /EBITDA Jest obticzany jako stosunek kredytów, pożyczek i innych
źródď finansowanĺa do EBITDA. Kíedyty, pożyczki i ĺnne żĺodtaíinansowania oznaczają tączną kwotę zoboľiązań z tytutu
kredytów' pożyczek, obtĘacji i leasingu, nätomiast EBITDA jest to zysk z dzialalności opeíacyjnej po dodaniu amortyzacji.
lVskaźnik kredyty,

lVskaźnik dźwigni to stosunek zadlużenia netto do sumy kapitaloł powiększonych o zadlużenie netto. Do zadlużenia net(o
zalicza się kÍedyty' pożyczki, obligacje i teasĺng pomniejszone o śíodkipieniężne i (okaty krótkoterminqłe.

w celu utrzymania ptynrrości Íinansowej i zdo]ności kredyto'vej pozwatającej na pozyskanie íinan3o,v/ania zev/nętrznego przy

s.Á. zaktada Utrzymanie vłskażnikawypłacatnościna poziomie nie niższym niż
wskażnĺkakíedyty' poź?yczki i inne źródla íinansowania/EBlTDÁ na poziomie do 20. Wskaźnik dźwigni Spotka

ĺozsądnym poziomĺe kosztoľ SŃłka TRUST

0,ĺ natomiast

zaktada Utrzymać na pozioĺnĺeó0.75s
3

Kapital wlasny
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kapital wla$y
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EBIDTA

opíocentowanc krcĺlyty l pozy€zki,

31.12.Żol2

t8 ĺ ĺ8'ó7

ĺ0ó 9ó9,9ĺ

Eó 900 544,38

8t 926 095,75

59 855 743,50

kapit.l wlôsny l zadlużenie netto

146 756 287,88

Wskaźnlk dżwlgnl

59,21%

ó5 l58 R9'3ó

t47 084 E35'ĺ ĺ
55,70%

Nota 40 lnstrumenty finansowe
w okíesie od

ĺ stycznia

2013 do 3t 3ru<tnia 20|3 roku nie w}.stąpily różnice poĺniędzy waĺtoścĺąbilansową a wartością

godziwą instrumeĺl (ow íínansowych Społki.

W okresie od

í stycznia 2012 b

godziwą instĺumentów Íinansowych

3ĺ gÍudnia 20ĺ2 roku nie

Spotkĺ.

wystąpity ĺożnice pomiędzy wartościąbilansową a waĺtoścĺą
./
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Nota 41 Struktura zatrudnlenĺa
PnecĘtne zatĺudnlenĺc w Spolce 7RU5T S.Á. w okí€sie stylczań.gĺtĺtzieĺĺksltaltor.'ďo sĘ następÜJąco:
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Nota 42 Wynagrodzenle
flnansowych

blątąo

rewldenta lub podmlotu uprawnlonąo do badanla sprawozdań

Za 20l3 rolĺ:
a)

oboľlązkotr€ badanle roczne3o spÍavrtdanla ílnansorcgo:

25

O0'üt zt

za20l2íc/íi|

a)

obouĺląztoľe bädłtb ĺoczląo graľozdanĺa Íina6ot'rego:

32 Oül,(D

zl

Nota 43 Przychody przysztych okresów

Preychody pnyszých

o

lrcĺűľ

3t.n nr 3ĺ . t 2.20t3

Nl€Íozllczone wplaty ołt kllentó',ý
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strn na 3l.1z.2olŻ
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