GRuPA KAPITAŁoWA
TRUST
Skonsolidowane sprawozdanle flnansowe
sporządzone na dzień 31 grudnla2013 r.

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

-

dokument przedstawia uJawnĺenia wymagane przez MSSF w ksztalcle zatwierdzonym

przez Unlę Europejską (do dnia 31.12,.Ż013) dla sprawozdań finansowych za okresy

rozpoczynaJące się 1 stycznia 20ĺ3 l późnieJ;

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

na celu dostosowanle do faktycznie stosowanych zasad i przyJętych rozwlązań.

dokument zawiera jeden z dopuszczonych sposobów prezentacJi oraz nazewnictwa
'
rachunku zysków i strat (sprawozdania z dochodów calkowitych) oraz sprawozdania z
przepýwów środków pieniężnych.
SporządzaJący sprawozdania finansowe powĺnnl wybrać sposób prezentacji najstosownieJszy do
sytuacJl lch Jednostki.
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