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Toru , dnia 29 sierpnia 2012 roku

Grupa Kapita owa Narodowy Fundusz Inwestycyjny Krezus Spó ka Akcyjna
Pó roczne sprawozdanie z dzia alno ci Grupy Kapita owej Emitenta
obejmuj ce okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2012 roku, sporz dzone na dzie 30 czerwca 2012 roku

PÓ ROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIA ALNO CI GRUPY KAPITA OWEJ EMITENTA
Zgodnie z § 90 ust. 1 pkt 3 Rozporz dzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w
sprawie informacji bie cych i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów
warto ciowych oraz warunków uznawania za równowa ne informacji wymaganych
przepisami prawa pa stwa nieb cego pa stwem cz onkowskim, Zarz d Narodowego
Funduszu Inwestycyjnego Krezus Spó ka Akcyjna (zwany dalej: Funduszem) jednostki
dominuj cej Grupy Kapita owej Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Krezus Spó ka
Akcyjna (zwana dalej: Grup Krezus), reprezentowany przez Pana Wies awa Jakubowskiego
– pe ni cego obowi zki Prezesa Zarz du, przedstawia poni ej pó roczne sprawozdanie z
dzia alno ci Grupy Krezus, na które sk adaj si nast puj ce informacje:
1. Opis organizacji grupy kapita owej emitenta, ze wskazaniem jednostek podlegaj cych konsolidacji
2. Wskazanie skutków zmian w strukturze jednostki gospodarczej, w tym w wyniku po czenia jednostek gospodarczych,
przej cia lub sprzeda y jednostek grupy kapita owej emitenta, inwestycji d ugoterminowych, podzia u, restrukturyzacji
i zaniechania dzia alno ci

strona
3
5

3. Stanowisko zarz du odno nie do mo liwo ci zrealizowania wcze niej publikowanych prognoz wyników na dany rok,
w wietle wyników zaprezentowanych w raporcie kwartalnym w stosunku do wyników prognozowanych
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4. Wskazanie akcjonariuszy posiadaj cych bezpo rednio lub po rednio przez podmioty zale ne co najmniej 5 % ogólnej liczby
osów na walnym zgromadzeniu emitenta na dzie przekazania raportu kwartalnego wraz ze wskazaniem liczby
posiadanych przez te podmioty akcji, ich procentowego udzia u w kapitale zak adowym, liczby g osów z nich wynikaj cych
i ich procentowego udzia u w ogólnej liczbie g osów na walnym zgromadzeniu oraz wskazanie zmian w strukturze
asno ci znacznych pakietów akcji emitenta w okresie od przekazania poprzedniego raportu kwartalnego
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5. Zestawienie stanu posiadania akcji emitenta lub uprawnie do nich przez osoby zarz dzaj ce i nadzoruj ce emitenta na
dzie przekazania raportu kwartalnego, wraz ze wskazaniem zmian w stanie posiadania, w okresie od przekazania
poprzedniego raportu kwartalnego, odr bnie dla ka dej z osób
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6. Wskazanie post powa tocz cych si przed s dem, organem w
administracji publicznej, z uwzgl dnieniem informacji w zakres
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ciwym dla post powania arbitra owego lub organem

7. Informacje o zawarciu przez emitenta lub jednostk od niego zale
jednej lub wielu transakcji z podmiotami
powi zanymi, je eli pojedynczo lub cznie s one istotne i zosta y zawarte na innych warunkach ni rynkowe, z wyj tkiem
transakcji zawieranych przez emitenta b
cego funduszem z podmiotem powi zanym, wraz ze wskazaniem ich warto ci,
przy czym informacje dotycz ce poszczególnych transakcji mog by zgrupowane wed ug rodzaju, z wyj tkiem przypadku,
gdy informacje na temat poszczególnych transakcji s niezb dne do zrozumienia ich wp ywu na sytuacj maj tkow ,
finansow i wynik finansowy emitenta
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8. Informacje o udzieleniu przez emitenta lub przez jednostk od niego zale
por cze kredytu lub po yczki lub udzieleniu
gwarancji - cznie jednemu podmiotowi lub jednostce zale nej od tego podmiotu, je eli czna warto istniej cych
por cze lub gwarancji stanowi równowarto co najmniej 10 % kapita ów w asnych emitenta
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9. Inne informacje, które zdaniem emitenta s istotne dla oceny jego sytuacji kadrowej, maj tkowej, finansowej, wyniku
finansowego i ich zmian, oraz informacje, które s istotne dla oceny mo liwo ci realizacji zobowi za przez emitenta
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10. Wskazanie czynników, które w ocenie emitenta b
najmniej kolejnego kwarta u

7

11.

Opis podstawowych zagro

i ryzyka

mia y wp yw na osi gni te przez niego wyniki w perspektywie co
8
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Grupa Kapita owa Narodowy Fundusz Inwestycyjny Krezus Spó ka Akcyjna
Pó roczne sprawozdanie z dzia alno ci Grupy Kapita owej Emitenta
obejmuj ce okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2012 roku, sporz dzone na dzie 30 czerwca 2012 roku

1.

Opis organizacji grupy kapita owej
podlegaj cych konsolidacji

emitenta,

ze

wskazaniem

jednostek

Podmiotem dominuj cym Grupy Kapita owej Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Krezus
Spó ka Akcyjna (zwanej dalej Grupa Krezus) jest Narodowy Fundusz Inwestycyjny Krezus
Spó ka Akcyjna (zwany dalej Funduszem) utworzony 15 grudnia 1994 roku na mocy ustawy z
dnia 30 kwietnia 1993 roku o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji (Dz.
U. z 1993, Nr 44, poz. 202 z pó niejszymi zmianami) i dzia aj cy w oparciu o przepisy tej
ustawy oraz ustawy z dnia 15 wrze nia 2000 roku Kodeks Spó ek Handlowych (Dz. U. 2000,
Nr 94, poz. 1037).
Od 1997 roku akcje Funduszu notowane s
Warto ciowych w Warszawie S.A.

na rynku podstawowym Gie dy Papierów

Siedzib podmiotu dominuj cego jest Toru (kod pocztowy 87-100) ul. M. Sk odowskiejCurie 73.
Fundusz zarejestrowany jest w S dzie Rejonowym w Toruniu, VII Wydzia Gospodarczy
Krajowego Rejestru S dowego pod numerem 0000012206.
Fundusz posiada numer NIP 526-1032-881 nadany w 1995 roku oraz statystyczny numer
identyfikacyjny REGON 011154542 nadany równie w 1995 roku.
Przedmiot dzia alno ci Funduszu oznaczony jest w PKD numerem 64.99.Z. Podstawowym
przedmiotem dzia alno ci Funduszu jest:
1) nabywanie papierów warto ciowych emitowanych przez Skarb Pa stwa;
2) nabywanie b
obejmowanie udzia ów lub akcji;
3) nabywanie innych papierów warto ciowych;
4) wykonywanie praw z akcji, udzia ów i innych papierów warto ciowych;
5) rozporz dzanie nabytymi akcjami, udzia ami i innymi papierami warto ciowymi;
6) udzielanie po yczek spó kom i innym podmiotom;
7) zaci ganie po yczek i kredytów dla celów Funduszu.
Fundusz mo e podejmowa dzia alno gospodarcz polegaj
na inwestowaniu w inne
aktywa, poza wymienionymi wy ej, w szczególno ci polegaj
na:
1) pozosta e po rednictwo pieni ne (PKD 64.19.Z);
2) pozosta e formy udzielania kredytów (PKD 64.92.Z);
3) kupno i sprzeda y nieruchomo ci na w asny rachunek (PKD 68.10.Z);
4) wynajem i zarz dzanie nieruchomo ciami w asnymi lub dzier awionymi (PKD 68.20.Z);
5) po rednictwo w obrocie nieruchomo ciami (PKD 68.31.Z);
6) zarz dzanie nieruchomo ciami wykonywane na zlecenie (PKD 68.32.Z);
7) restauracje i inne sta e placówki gastronomiczne (PKD 56.10.A);
8) magazynowanie i przechowywanie pozosta ych towarów (PKD 52.10.B);
9) pozosta a sprzeda detaliczna prowadzona poza sieci sklepow , straganami i
targowiskami (PKD 47.99.Z).
Czas trwania Funduszu jest nieograniczony. Zgodnie z art. 22 ust. 2 lit. g) Statutu Funduszu
do uprawnie
i obowi zków Rady Nadzorczej Funduszu nale y przedstawienie
akcjonariuszom na pierwszym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Funduszu zwo anym po
dniu 31 grudnia 2005 roku i na ka dym nast pnym, projektu odpowiedniej uchwa y i
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zalecenia dotycz cego likwidacji lub przekszta cenia Funduszu w spó
maj
charakter
funduszu powierniczego lub innego podobnego funduszu, zgodnie z obowi zuj cymi
przepisami wraz z zaleceniem dotycz cym firmy zarz dzaj cej, je eli Fundusz jest zwi zany z
tak firm umow o zarz dzanie.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Krezus Spó ka
Akcyjna w dniu 27 czerwca 2011 roku dzia aj c na podstawie art. 22 ust. 2 lit. g) Statutu
Funduszu oraz po zapoznaniu si z zaleceniami Rady Nadzorczej, postanowi o podj decyzje
o dalszym istnieniu Funduszu i kontynuacji dotychczasowej dzia alno ci.
Dochody narodowych funduszy inwestycyjnych utworzonych na podstawie ustawy z dnia 30
kwietnia 1993 roku o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji, pochodz ce
z dywidend oraz innych przychodów z tytu u udzia ów z zysków osób prawnych maj cych
siedzib na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zwolnione s z podatku dochodowego (art.
17 ust. 1 pkt. 20 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych z dnia 15 lutego 1992
roku). Po przekszta ceniu Funduszu w inn jednostk wymienione powy ej zwolnienie
podatkowe przestanie obowi zywa , co spowoduje inny sposób rozliczania podatku
dochodowego.
Podmiotem dominuj cym Grupy Kapita owej Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Krezus
Spó ka Akcyjna (Grupa Krezus) jest Narodowy Fundusz Inwestycyjny Krezus Spó ka Akcyjna
(Fundusz). Od 2008 roku Fundusz tworzy Grup Kapita ow , w sk ad której wchodz dwie
spó ki:
1. eCoffee sp. z o.o. z siedzib w Toruniu,
2. Gold Investments sp. z o.o. z siedzib w Toruniu zarz dzaj ca sklepami jubilerskimi ELIZA.
Grupa Krezus dzia a wy cznie na terenie Polski.

Jednostki podlegaj ce
konsolidacji

eCoffee Sp. z o.o.
z siedzib w Toruniu

Gold Investments
Sp. z o.o. z siedzib w
Toruniu

Przedmiot dzia alno ci

Udzia
w kapitale spó ki
na dzie
30.06.2012

Udzia
w kapitale spó ki
na dzie
30.06.2011

Spó ka
zale na

Hotele i restauracje, handel
detaliczny, hurtowy i
komisowy, po rednictwo.

100 %

100%

Spó ka
wspó zale na

Pozosta a sprzeda detaliczna
nowych towarów w
wyspecjalizowanych sklepach,
pozosta e po rednictwo
finansowe, sprzeda hurtowa
realizowana na zlecenie.

50%

50%

Spó ka

Ad. 1. eCoffee Spó ka z ograniczon odpowiedzialno ci :
Spó ka powsta a w 2006 roku, obecnie jest w reorganizacji.
Ad. 2. Gold Investments spó ka z ograniczon odpowiedzialno ci :
Spó ka powsta a w 2007 roku, a jej profil dzia alno ci gospodarczej obejmuje sprzeda
detaliczn bi uterii, zegarków i innych akcesoriów jubilerskich w sklepach detalicznych oraz
w sklepie internetowym, a tak e produkcj na potrzeby w asne i do dalszej hurtowej
odsprzeda y obr czek z otych. Sklepy jubilerskie zlokalizowane s w galeriach handlowych
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oraz na witrynie internetowej w formie sklepu internetowego. ród em zaopatrzenia
sklepów jubilerskich i sklepów internetowych w towar s przede wszystkim dostawcy
krajowi. Surowiec do produkcji obr czek pochodzi ze skupu z omu metali szlachetnych.
Spó ka nie jest uzale niona od jednego, czy te ma ej liczby dostawców. Oferta Spó ki
obejmuje kilka grup asortymentowych tj.:
1. Bi uteria srebrna,
2. Bi uteria z ota m.in. obr czki, bi uteria z brylantami,
3. Wyroby z kamieni naturalnych,
4. Zegarki, zegary,
5. Artyku y dekoracyjne,
6. Akcesoria jubilerskie.
Spó ka posiada na dzie 30 czerwca 2012 roku osiem funkcjonuj cych sklepów jubilerskich,
w takich miastach jak:
1. Toru , Centrum Handlowe Galeria Copernicus,
2. Toru , Centrum Handlowe Bielawy,
3. Bydgoszcz, Centrum Handlowe Rondo,
4. Bydgoszcz, Centrum Handlowe Galeria Pomorska,
5.
oc awek, Centrum Handlowe Wzorcownia,
6. Grudzi dz, Centrum Handlowe Unia Park Handlowy,
7. Ostrów Wielkopolski, Galeria Ostrovia,
8. sklep internetowy.
2.

Wskazanie skutków zmian w strukturze jednostki gospodarczej, w tym w wyniku
po czenia jednostek gospodarczych, przej cia lub sprzeda y jednostek grupy
kapita owej emitenta, inwestycji d ugoterminowych, podzia u, restrukturyzacji i
zaniechania dzia alno ci

W pierwszym pó roczu 2012 roku w Grupie Krezus nast pi y zmiany w dzia alno ci spó ki
eCoffee Sp. z o.o. Zarz d Spó ki podj decyzj o sprzeda y wyodr bnionej cz ci dzia alno ci
Spó ki w postaci 7 punktów handlowych (Raport bie cy NFI Krezus S.A. nr 3/2012 z dnia 23
luty 2012 roku oraz 10/2012 z dnia 26 kwietnia 2012 roku), pozosta e 5 punktów zako czy o
swoj dzia alno do dnia 30 czerwca 2012 roku zgodnie z podpisanym porozumieniem o
rozwi zaniu umowy IDA (Raport bie cy nr 9/2012 NFI Krezus S.A. z dnia 26 kwietnia 2012
roku). Obecnie spó ka nie prowadzi dzia alno ci handlowej w bran y gastronomicznej. Zarz d
Spó ki prowadzi dzia ania i negocjacje w celu zako czenia i rozliczenia wszystkich
podpisanych umów w Spó ce, co w efekcie b dzie prowadzi o do ca kowitego zaprzestania
dzia alno ci gastronomicznej. Po pozytywnym zako czeniu umów, Zarz d Spó ki nie wyklucza
zmiany profilu dzia alno ci Spó ki.
3.

Stanowisko zarz du odno nie do mo liwo ci zrealizowania wcze niej publikowanych
prognoz wyników na dany rok, w wietle wyników zaprezentowanych w raporcie
kwartalnym w stosunku do wyników prognozowanych

W pierwszym pó roczu 2012 roku Grupa Krezus nie publikowa a prognoz wyników.
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4.

Wskazanie akcjonariuszy posiadaj cych bezpo rednio lub po rednio przez podmioty
zale ne co najmniej 5 % ogólnej liczby g osów na walnym zgromadzeniu emitenta na
dzie przekazania raportu wraz ze wskazaniem liczby posiadanych przez te podmioty
akcji, ich procentowego udzia u w kapitale zak adowym, liczby g osów z nich
wynikaj cych i ich procentowego udzia u w ogólnej liczbie g osów na walnym
zgromadzeniu oraz wskazanie zmian w strukturze w asno ci znacznych pakietów
akcji emitenta w okresie od przekazania poprzedniego raportu kwartalnego

Na dzie publikacji pó rocznego raportu finansowego za I pó rocze 2012 roku tj. na dzie 31
sierpnia 2012 roku wed ug wiedzy Zarz du Funduszu struktura akcjonariuszy posiadaj cych
co najmniej 5% g osów na Walnym Zgromadzeniu Funduszu przedstawia si nast puj co:
Nazwa Akcjonariusza
Funduszu

Liczba
posiadanych akcji

Taleja Sp. z o.o.
Gra yna Wanda Karkosik
Pozostali akcjonariusze
Ogó em

% udzia w kapitale
zak adowym

Liczba posiadanych
osów na WZ

% udzia w ogólnej
liczbie g osów na WZ

26 871 000
15 623 234
12 208 258

49,12%
28,56%
22,32%

26 871 000
15 623 234
12 208 258

49,12%
28,56%
22,32%

54 702 992

100,00%

54 702 992

100,00%

W okresie pomi dzy publikacj sprawozdania za I kwarta 2012 roku, a publikacj
pó rocznego sprawozdania za I pó rocze 2012 roku (tj. w okresie od 15 maja 2012 roku do 31
sierpnia 2012 roku) nie wyst pi y zmiany w strukturze w asno ci znacznych pakietów akcji
Funduszu.
5.

Zestawienie stanu posiadania akcji emitenta lub uprawnie do nich przez osoby
zarz dzaj ce i nadzoruj ce emitenta na dzie przekazania raportu kwartalnego, wraz
ze wskazaniem zmian w stanie posiadania, w okresie od przekazania poprzedniego
raportu, odr bnie dla ka dej z osób

Na dzie 31 sierpnia 2012 roku akcje Funduszu by y w posiadaniu nast puj cych osoby
zarz dzaj cych i nadzoruj cych Fundusz:

Zajmowana funkcja

Damian Pakulski
Agnieszka Urbaniak
Daria Jackowska

Przewodnicz cy Rady Nadzorczej
Zast pca Przewodnicz cego Rady Nadzorczej
Sekretarz Rady Nadzorczej

Marlena Krohn

Cz onek Rady Nadzorczej

Agnieszka Zieli ska-Dalasi ska

Cz onek Rady Nadzorczej

Wies aw Jakubowski

p.o. Prezes Zarz du

-

Ilo
posiadanych
Akcji
Funduszu
30.06.2011
0
0
0

0

-

0

500

s

8 000

2 730 000

-

2 730 000

Zmiana

Imi i nazwisko

Ilo
posiadanych
Akcji
Funduszu
30.06.2012
0
0
0

W okresie pomi dzy publikacj sprawozdania za I kwarta 2012 roku, a publikacj
pó rocznego sprawozdania za I pó rocze 2012 roku (tj. w okresie od 15 maja 2012 roku do 31
sierpnia 2012 roku) nie wyst pi y zmiany w stanie posiadania akcji Funduszu.

6

Grupa Kapita owa Narodowy Fundusz Inwestycyjny Krezus Spó ka Akcyjna
Pó roczne sprawozdanie z dzia alno ci Grupy Kapita owej Emitenta
obejmuj ce okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2012 roku, sporz dzone na dzie 30 czerwca 2012 roku

6.

Wskazanie post powa tocz cych si przed s dem, organem w ciwym dla
post powania arbitra owego lub organem administracji publicznej, z
uwzgl dnieniem informacji w zakres

W okresie, którego dotyczy niniejszy raport Grupa Krezus nie uczestniczy a w adnych
post powaniach s dowych, których pojedyncza lub czna warto stanowi aby co najmniej
10% kapita ów w asnych Funduszu.
7.

Informacje o zawarciu przez emitenta lub jednostk od niego zale
jednej lub
wielu transakcji z podmiotami powi zanymi, je eli pojedynczo lub cznie s one
istotne i zosta y zawarte na innych warunkach ni rynkowe, z wyj tkiem transakcji
zawieranych przez emitenta b
cego funduszem z podmiotem powi zanym, wraz
ze wskazaniem ich warto ci, przy czym informacje dotycz ce poszczególnych
transakcji mog by zgrupowane wed ug rodzaju, z wyj tkiem przypadku, gdy
informacje na temat poszczególnych transakcji s niezb dne do zrozumienia ich
wp ywu na sytuacj maj tkow , finansow i wynik finansowy emitenta

Fundusz utrzymuje imienne bony d ne wyemitowane przez podmiot powi zany – Gold
Investments Sp. z o.o. – warunki transakcji nie odbiegaj od warunków rynkowych:
Strona transakcji
Powi zanie
Przedmiot transakcji
Istotne warunki transakcji
Inne istotne informacje

8.

GOLD INVESTMENTS Sp. z o.o.
NFI KREZUS S.A. posiada 50% udzia ów w spó ce GOLD INVESTMENTS Sp. z o.o.
(powi zanie kapita owe)
Utrzymywanie imiennych bonów d nych GOLD INVESTMENTS Sp. z o.o. serii AO ( czna warto nominalna bonów 10 000 000 z )
Oprocentowanie WIBOR 1R z ostatniego dnia poprzedzaj cego pocz tek okresu
odsetkowego + 0,5 punktu procentowego
Bony obj te zosta y w latach 2007-2009

Informacje o udzieleniu przez emitenta lub przez jednostk od niego zale
por cze kredytu lub po yczki lub udzieleniu gwarancji cznie jednemu
podmiotowi lub jednostce zale nej od tego podmiotu, je eli czna warto
istniej cych por cze lub gwarancji stanowi równowarto co najmniej 10 %
kapita ów w asnych emitenta

W pierwszym pó roczu 2012 roku Grupa Krezus nie udziela a adnych por cze kredytu lub
po yczki ani nie udziela a gwarancji stanowi cych co najmniej 10% kapita ów w asnych
Funduszu.
9.

Inne informacje, które zdaniem emitenta s istotne dla oceny jego sytuacji kadrowej,
maj tkowej, finansowej, wyniku finansowego i ich zmian, oraz informacje, które s
istotne dla oceny mo liwo ci realizacji zobowi za przez emitenta

W ocenie Zarz du Funduszu wszystkie istotne informacje zosta y zawarte w niniejszym
sprawozdaniu.
10.

Wskazanie czynników, które w ocenie emitenta b
mia y wp yw na osi gni te
przez niego wyniki w perspektywie co najmniej kolejnego kwarta u
7
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W ocenie Zarz du Funduszu wa nym czynnikiem wp ywaj cym na wynik Grupy Krezus w
pierwszym pó roczu 2012 roku by poziom notowa akcji spó ek gie dowych znajduj cych si
w portfelu inwestycyjnym Funduszu, a tak e koniunktura, która wp yn a znacz co na wynik
eCoffee Sp. z o.o. – spó ki zale nej w 100%.
11.

Opis podstawowych zagro

i ryzyka

Ryzyko zmiany strategii Grupy Krezus
W poprzednich latach Fundusz rozpocz inwestowanie w projekty z bran y handlowous ugowej. Dokonane do dnia publikacji niniejszego sprawozdania nabycia spó ek z tego
sektora zosta y szczegó owo opisane w sprawozdaniu finansowym. Spó ka nie mo e jednak
zapewni , e nowe inicjatywy strategiczne przynios pozytywne rezultaty, a je li nie
przynios takich rezultatów to, e nie b
mia y negatywnego wp ywu na dzia alno
operacyjn Grupy Krezus, jej kondycj finansow i osi gane wyniki.
Ryzyko zwi zane z finansowaniem
Pomimo faktu, e Grupa Krezus w ci gu ostatnich lat utrzymywa a znaczn nadwy
rodków pieni nych, w zwi zku z przyj ciem strategii zwi zanej z bran handlowous ugow , b dzie musia a ponie
znaczne nak ady inwestycyjne zwi zane z
kontynuowaniem dzia alno ci.
Ryzyko konkurencji
Grupa Krezus dzia a w segmencie handlu wyrobami jubilerskimi oraz w segmencie us ug
gastronomicznych, które s obszarem du ej konkurencji. Grupa Krezus nie jest w stanie
przewidzie , w jakim stopniu dotychczasowi uczestnicy rynku poprzez jako
wiadczonych
us ug i cen wp yn na dzia alno Grupy Krezus. Wzrost konkurencji wynika ze zwi kszaj cej
si liczby podmiotów krajowych jak i ekspansj na rynek polski zagranicznych producentów
czy firm wiadcz cych us ugi gastronomiczne.
Ryzyko odej cia kluczowych cz onków kierownictwa i trudno ci zwi zane z pozyskaniem
nowej wykwalifikowanej kadry zarz dzaj cej
Dzia alno Grupy Krezus jest uzale niona od jako ci pracy jej pracowników i kierownictwa.
Zarz d nie mo e zapewni , e ewentualne odej cie niektórych cz onków kierownictwa lub
niemo no ich pozyskania personelu posiadaj cego znaczn wiedz i do wiadczenie z
zakresu zarz dzania i dzia alno ci operacyjnej nie b dzie mie negatywnego wp ywu na
dzia alno , sytuacj finansow i wyniki Grupy Krezus. Zmiany w sk adzie kadry kierowniczej
mog wywo zak ócenia w dzia alno ci Grupy Krezus.
Ryzyko wzrostu cen z ota i wyrobów jubilerskich na rynkach wiatowych
Podstawowym czynnikiem ryzyka zwi zanym z dzia alno ci na rynku handlu wyrobami
jubilerskimi jest uzale nienie ceny z ota, a w konsekwencji realizowanych przez Fundusz
przychodów i ponoszonych przez Fundusz kosztów od koniunktury na rynkach wiatowych,
na któr Fundusz nie ma adnego wp ywu.
Ryzyko zwi zane z popytem konsumpcyjnym
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Rynek wyrobów jubilerskich jako rynek dóbr luksusowych jest ci le skorelowany z ogólnym
poziomem zamo no ci spo ecze stwa. W miar wzrostu gospodarczego powinien
jednocze nie nast powa wzrost zamo no ci spo ecze stwa i tym samym wzrost popytu na
dobra luksusowe jakim s wyroby jubilerskie.

Wies aw Jakubowski
p.o. Prezes Zarz du jednostki dominuj cej
Toru , dnia 29 sierpnia 2012 roku
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WIADCZENIE ZARZ DU JEDNOSTKI DOMINUJ CEJ
Zgodnie z § 90 ust. 1 pkt 4 – 5 Rozporz dzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku
w sprawie informacji bie cych i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów
warto ciowych oraz warunków uznawania za równowa ne informacji wymaganych
przepisami prawa pa stwa nieb cego pa stwem cz onkowskim (Dz. U. z 2009 roku, nr 33,
poz. 259), Zarz d Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Krezus Spó ka Akcyjna (zwany
dalej: Funduszem) jednostki dominuj cej Grupy Kapita owej Narodowego Funduszu
Inwestycyjnego Krezus Spó ka Akcyjna (zwana dalej: Grup Krezus) reprezentowana przez
Pana Wies awa Jakubowskiego – p.o. Prezesa Zarz du niniejszym o wiadcza, e:
1.

wedle jego najlepszej wiedzy, ródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za
pierwsze pó rocze 2012 roku i dane porównywalne Grupy Krezus sporz dzone zosta y
zgodnie z Mi dzynarodowymi Standardami Sprawozdawczo ci Finansowej
zatwierdzonymi przez Uni Europejsk wydanymi i obowi zuj cymi na dzie
sporz dzenia niniejszego sprawozdania finansowego oraz odzwierciedlaj w sposób
prawdziwy, rzetelny i jasny sytuacj maj tkow i finansow oraz wynik finansowy
Grupy Krezus. Jednocze nie pó roczne sprawozdanie z dzia alno ci Grupy Krezus
zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osi gni oraz sytuacji Grupy Krezus w tym opis
podstawowych zagro
i ryzyka;

2.

4 Audyt Spó ka z o.o. – podmiot uprawniony do badania sprawozda finansowych,
dokonuj cy przegl du ródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Krezus za pierwsze pó rocze 2012 roku, zosta wybrany zgodnie z przepisami
prawa oraz e podmiot ten oraz biegli rewidenci, dokonuj cy przegl du tego
sprawozdania, spe nili warunki do wydania bezstronnego i niezale nego raportu z
przegl du, zgodnie z obowi zuj cymi przepisami i normami zawodowymi.

Wies aw Jakubowski
p.o. Prezes Zarz du jednostki dominuj cej
Toru , dnia 29 sierpnia 2012 roku
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