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lBpo
REWIDENTA
ENEGLEGO
OPINIANIEZALEZNEGO
oraz RadyNadzorczej
dla WalnegoZgromadzenia
TRUST5.A.

Pzeprowadzitiimy badanie zataczonegosprawozdaniafinansowegoTRUST SA' zsiedzibE
za okresod dnia 1 styczniado 31 grudnia2011roku'
przy ut. Btateia6, sporzEdzoneso
w Poznaniu,
na kt6resktadasie:
- sprawozdanie
z catkowitychdochod6wza okresod dnia 1 stycznia2011rokudo dnia31 grudnia
2011rokuwykazujqcecatkowitydoch6dw wysokoici4 275 tys ztotych;
na dziei 31 grudnia2011roku,ktore po stronie
z sytuactifinansowejsporz4dzone
sprawozdanie
i pasywowwykazujesume143 072 tys zlotych;
akt)"vrow

-

ze zmian w kapitatewlasnymza okres od dnia 1 stycznia2011 roku do dnia
sprawozdanie
o kwote4 267 tys ztotych;
kapitatuwtasnego
zwiekszenie
31 grudnia2011rokuwykazui4ce
-

sprawozdaniez pfteptyw6w pienig;nychza okres od dnia 1 stycznia2011 roku do dnia
31 grudnia 2011 roku wykazujEcyzwiekszeniestanu irodk6w pienieznychnetto o kwote
2 545 tys. ztotych;

-

dodatkowe informacje i objaanienia zawieraiqce zastosowanezasady rachunkowoici'
oraznotyobjainiaiacedo pozycjipozabitansowych
finansowego
notydo sprawozdania

Za sporz4dzeniezgodnego z obowiazujqrymiprzepisami sprawozdaniafinansowegooraz
z dziatalnoiciodpowiedziatny
iest zarzadSP6tki'
sprawozdania
aby sprawozdanie
do zapewnienia,
sEzobowiazani
Zarz4dSp6lkiorazcztonkowieRadyNadzorczej
peewjdziane
w
ustawiez dnia
z dziatalno(cispetniatywymagania
finansoweoraz sprawozdanje
r. nt 152,poz' 1223,z p62n zm'), zwanejdatei
(Dz,U. z 2OO9
29 w.zeania1994r. o rachunkowo(ci
".
,,ustawao rachunkowoici
z wymagaj4cymizastosowanla
Naszvmzadaniembyto zbadaniei wyra2enieopinji o zgodnoSci
zasadami{potitykd rachunkowokitego sprawozdaniafinansowegooraz czy izetelnie i ia5no
jak te2 wynik
istotnychaspektach,sytuaciemai4tkowqi finansowE,
przedstawja
ono,we wszystkich
finansowy 5p61ki oraz o prawidtowoici ksiqg rachunkowychstanowi4cychPodstawe iego
Sporzaozenra,
przeprowadzitijmy
stosowniedo postanowiei:
tinansowego
Badaniesprawozdania
1/

rozdziatu7 ustalvyo rachunkowo(ci,

2/

krajowychstandard6wrewizrifinansowei,wydanychprzezKraiowERadeBiegtychRewidentOw
w Polsce.

t,

/M

lBpo
Badaniesprawozdanja
finansowego
:aptanowatiimyi przeprowadzitismy
w taki spos6b,aby uzyskad
raclonatn4pewno3i,pozwatajEcq
na wyra2enjeopiniio sprawozdaniu.
poprawnoicizastosowanych
przezSp6tkezasad
W szczeg6lno<ci
badanieobetmowa{osprawdzenie
(polityki)rachunkowo6ci
i znaczAcych
5zacunk6w,
sprawdzenie'w przewazaiecej
mierzew spos6b
wyrywkolvy' dowod6wi zapis6wkregowych,z kt6rych wynikajq liczby i informacjezawarte
jak i catoiciowEocenesprawozdania
w sprawozdaniu
finansowym,
finansowego.
podstawydo wyra2eniaopinji.
t,wa?amy,2e badaniedostarczylo
wystarczaiEcej
Naszym
zdaniemzbadanesprawozdanie
finansowe,we wsrystkichistotnychaspektach:
a)

przedstawiarzetelniei iasno int'ormacjeistotne dla ocenysytuacjimaiAtkoweii finansowej
Spotkina dziei 31 grudnia2011roku, jak te2 iej wynikufinansowego
za rok obrotowyod dnia
grudnia
1 stycznia2011rokudo dnia31
2011roku,

b) zostato sporzadzone zgodnie z /\ iedzynarodowymi Standardami Rachunkowo(ci,
l',liedzynarodowymi
StandardamiSprawozdawczoici
Finansoweioraz zwiazanymiz nimi
jnterpretacjamiogtoszonymiw fotmic rozporz4dzeiKomisji Europejskiej,a w zakresie
nieureguLowanym
w tych standardach- stosowniedo wymog6wustawy o rachunkowo(ci
i wydanychna jei podstawieprzepis6wwykonawczychoraz na podstawie prawidtowo
prowadzonych
ksiAgrachunkowych,
c)

jest zgodne z wptywajEcymina treSi sprawozdaniafinansowegoprzepisami prawa
i oostanowieniami
statutuSo6tki.

Sprawozdanie
z dzialatnoicijednostki jest komptetnew rozumieniuart. 49 ust. 2 ustawy
o rachunkowo(ci,a zawarte w nim informacje, pochodzEceze zbadanegosprawozdania
finansowego,
saz nim zgodne.

Pozna6,26 kwietnia2012roku
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r. czEsioc6LNARAPORTU
1. Dane identyfikuj4ce Sp6lke
1.1. Nazwai forma prawna
SpotkadziatapodfirmqTRUST
5p6tkaAkcyjna.
Spotkamo2euiywai 5kr6conejnazwyw postaciTRUST
5.A.
'1,2.SiedzibaSp6lki
Poznai61 - 608,ut. Btaieja6

1.3. Przedmiotdziatalno3ci
PrzedmiotdziatatnoicibadanejSp6tki,ustatonyw umowieSp6tkii ujawnionyw KrajowymRejestrze
SEdowym
obejmuie14 rodzajedziatalno(cigospodarczej,
m.in.:
. produkciabetonowych,
cementowych
i gipsowych
wyrob6wbudowtanych,
.
.
.

produkcjametaLowych
etement6wkonstrukcyjnych,
produkcjazaprawymurarskieii suchego
betonu,

.

produkcjai dystrybucjaciepta,
pob6r,uzdatnianie
i rozprowadzanie
wody,

.

budownictwo,

.

obsluganieruchomoici,

.

dzialatnoicw zakresiearchitekturyi iniynierii.

FaktycznyprzedmjotdzjataLnoici
w KrajowymRejesteesedowym.
iest zgodnyz uiawnionym
1.4. Podstawadzialalnoici
TRUST
S.A.dziatana podstawie:
. Statutu spofti sporzAdzonego
w formie aktu notariatnegow dniu 7 tistopada2007 roku
(Rep.A 14.855/2007)
wrazze zfiianami,
- Ustawaz dnia 15wrze6nia2@0 roku (Dz.U. nr 94, poz. 1037
. KodeksuSp6tekHandlowych
z p6injeiszymizmianami).
'l,5. Rejestracjaw SqdzieGospodarczym
W dniu 6 grudnia2007 roku Sp6lkazostalawpisanado KrajowegoRejestruSadowego
w SEdzie
Rejonowymw Poznaniu- Nowe,\liastoi WiUa - Vlll WydziatGospodarczy
KrajowegoRejestru
pod numeremKRS0000293906.
Sqdowego
1.6. Rejestracjaw UrzedzieSkarbowymi Wojew6dzkiml,rrzedzieStatystycznym
NIP
REGON

BDOSp.z o.o.

7820025468
008494361

Raportuzupelniajq.y
opinieniezateinego
bieglegorewidentaz badaniaro.znegosprawozdania
finansowego
TRUST
S.A. za rok obrotowyod 1 styczniado 31 grudnia2011 roku

1.7. Kapitalpodstawowyi wlasnySp6lki
Kapitatzaktadowyna 31 grudnia2011rokuwynosit2 000032,00zl i dietit sig na 10001600akcji o
wartoici nominatnei0.20zt ka2da.
W roku 2011 oraz do dnia zako6czeniabadanianie nast4)ily zmiany kapitatu zaktadowego.
Na31grudnia 2011 roku akcjonariat Spotki zgodnie z informaciE Zarzqdu przedstawiatsie
nasrepul4co:
Liczbaakcii serii A

Liczbaakcjl serii B

noninalnaakcii

Udzialw
kaDitale
39,82%

PawelBugajny

1 987 625

1 995 1 5 5

796556,00

TadeuszRataiczak

1 751075

1 73660

697 433,00

34,87%

JaroslawStuia

1 122 612

1 065238

43757O,OO

21,87%

0

343805

68 761,OO

3,44%

4 861317

5 140288

JanSmogur
RAZEM

2 000320,00

100,00%

NakapitalwlasnySp6tkina 31 grudnia2011rokuskladatysi9 ponadto:
kapitatrezerwowy
z aktuatizacjiwycen,

112648.80A

- zyskizatrzymane

51970612,48zl

L4czniekapitalwlasnyna 31 grudnia2011rokuwynosil

54083581,28
zt.

1.8. ZarzedSp6lki
Nadziei 31 grudnia2011rokuzarzadSp6tkistanowili:
' PanPawelKrzysztofBugajny
- PanJaroslawSluja
- PanTadeuszPiotrRatajczak
' PaniAgnieszka
Matgorzata
Hotewinska

Prezeszarzadu
Wiceprezes
ZarzEdu
Wiceprezes
Zat_zqdu
Wiceprezes
Zarzqdu

W badanymokresieorazw okresieod dnia bilansowego
do dnia zakoiczeniabadanianie wystApity
zmianyosobowew skladzieZae4du5p6tki.
1.9 RadaNadzorcza
Nadziei 31 grudnia2011rokusktadRadyNadzorczej
Sp6tkiTRUST
S.A.stanowiti:
- PanWaldemarSjkora

Peewodniczqcy
RadyNadzorczej

- Panr\iarianGorynia

WiceprzewodniczAcy
RadyNadzorczej

- PanJacekNapierata

CzlonekRadyNadzorczej

- PanJarostawBartczak

CztonekRadyNadzorczej

- PanAndr2ejWalkjewicz

CztonekRadyNadzorczej

W badanymokresieorazw okresieod dnia biLansowego
do dnia zakoriczenia
badanianie wystqpity
zmianyw sktadzieRadyNadzorczei.

,"'-"'"sprawozdania
rinansowe,o
+ii:f;11i"!fiii,'ili,T:T::i::ii"T:'li?J:xi'iili'.i*xo*n
1.10. Inforhacja o jedno5tkachpowiqzdnycn
TRUsrs.A. jest jednostkadominui4cegrupykapitatoweji sporzqdza
sprawozdanie
skonsolidowane.
Za jednostkipowi4zaneze Sp6lkAuznaiesie podmiotykrajowei zagranjczne
zgodniez definicia
zawartaw Miedzynarodowych
iednostkipowiazanej
standardach
sprawozdawczoici
Finansowei.
2. Dane identyfikujqce zbadane sprawozdanie finansowe
Pnedmiotembadanjabylo sprawozdaniefinansoweTRUST5.A. sporzEdzone
za roK oDrotowy
od t styc,,nia
do 31grudnia2011roku,obejmuj4ce:
sprawozdanie
z calkowitychdochod6wza okresod dnja i stycznja2011rokudo dniajl grudnia
2011rokuwykazujqcecalkowitydoch6dw wysokojci4 275 tys. zlotych;
-

-

sprawozdante
z sytuacjifinansoweisporzadzone
na dzje631 grudnja2Olj rokurKtorepo stronie
aktywowj pasyw6wwykazujesume143 072 tys. ztotych;
sprawozdanie
ze zmian w kapitatewlasnymza okres od dnia 1 stycznia2011 roku do
dnia
31 grudnia2011rokuwykazuiqcezwiekszenie
kapitatuwlasnego
o kwote4 267 tys. ztotych;
sprawozdaniez przeptyw6wpienieinychza okres od dnia 1 stycznia2o1r
roku do dnia
31 grudnia 2011 roku wykazuiacyzwiekszenjestanu jrodk6w pienieznych
nerlo o kwote
2 545 tys. zlotych;
dodatkowe jnformacje i objaanienia zawieraiAcezastosowanezasady
rachunkowoici,
notydo sprawozdania
finansowego
oraznoty objainiajqcedo pozycjipozabilansowych.
orazsprawozdanie
ZarzAdu
z dziatatnojciSD6tki.

3. Dane identyfikujEce podmiot uprawniony i biegtego rewidenta przeprowadzajacego
badanie
BadaniesprawozdanjafinansowegoTRUSI S.A. zd ZO.rl rok zostato ptzeprowaozone
peez
BDO5p. z o.o. z siedzibqw Warszawie,
ul. postepu12, podmiotuprawnionydo badanrasprawozdari
finansowych,
wpisanyna tjsteKrajoweitzbyBiegtychRewident6w
pod nr 3355.
Wyboru bieglego rewjdenta dokonataRada Nadzorczabadanej Sp6tki
na podstawjeuchwaly
nt 4/Vl/2011z dnia15czerwca
20i1 roku.
Badaniezostatoprzeprowadzone
na podstawieumowyo badaniezawarteidnia 30 tistopada2011
roku,w terminieod dnia6 tutego2O1Zroku,z przerwami,do dniawydania
opinii, przezktuczowego
biegtegorewidenta KrystyneSakson(nr ewidencyjny
7899). Bylo one poprzeizonebadaniem
wstepnymod dnia 12grudnia20i 1 roku.
Oiwiadczamy,2e BDOSp. z o.o,, jej zatz d oraz biegty rewidentwraz z
zespotembadajqcym
opisanesprawozdanie
finansowespetniaiqwarunkido wyra2eniabezstronneii niezaleznej
opinji
obadanymsprawozdaniu-zgodniezart.56ust.3i4UstawyobieglychreMdentachiich
samorzEdzie,
podmiotachuprawnionychdo badaniasprawozdaifinansowych
o.az o nadzotze
pubticznym
(Dz.U.22009roku,ff 77, poz. 6491.
Sp6lkaw czasiebadaniaudostgpnilabieglemurewidentowi2:4danedane j
udziefitainformacji
i wyjainiei niezbednych
do przeprowadzenia
badaniaorazpoinformowala
o brakuistotnychzdarze6,
kt6renastEjoily
po daciebilansu,do dniazlo2enia
oiwiadczenia.
Bieglyrewidentnie bytograniczony
w doborzewla(ciwychmetodbadanja.

Raportuzupetniaiqcy
cpini€niezale:nego
bieglegorewidentaz badaniarocznego
sprawozdania
finansowego
TRIJST
5.A.za rokobrotowyod 1 styczniado 31 grudnia2011roku

4. Informacje o sprawozdaniu finansowym za rok poprzedni
PodstawAotwarcia ksjag rachunkowychby{o sprawozdaniefinansowe sporzAdzoneza okres od
1 styczniado 31 grudnia2010roku, kt6re zostatozbadaneprzezBDOSp. z o.o. i uzyskatoopinie
z badaniabezzastaze2eri.
Sprawozdanie
finansowe5p6tkiza okresod 1 styczniado 31 gaudnia2010rokuzostalozatMerdzone
Zgromadzenia
uchwatanumer1 Watnego
z dnia 21 czerwca2011roku.
postanowitoo przeznaczeniu
ljchwat4numer3 z dnia 21 czerwca20f1 roku WalneZgromadzenie
peez Sp6tkew okresie od 1 styczniado 31 grudnia 2010 roku
zyskunetto wypracowanego
7 917t!6. zt na kapitatzapasowy.
w wysoko6cj
Sprawozdanie
finansoweza rok 2010przekazano
do wtasciwegomieiscowoUeedu Skarbowego
w
dniu27 czerwca2011 orazdo KraiowegoRejestruSqdowego
w dniu 14 lipca2011.
W dniu 6 grudnia2011sprawozdanie
finansoweza okresod dnia 1 stycznia2010rokudo 31 grudnia
2010zostatoz{o2onedo ogloszenia
w MonitorzePoLskim
B.

BDOSp.z o.o.

Raportuzupetnjajiicy
opinienjezateznego
biegleg.rewjdentaz badaniarcazn.lgo
sprawozdania
finansowego
TRUST
5.A.za rokobrotowyod 1 styczniado 31grudnia2011roku

tI. ANALIZAFINANSOWA
SPoLKI
Poni2ej przedstawionowybrane wietkoici ze sprawozdaniaz sytuacji finansowej i sprawozdania
z dochod6w ca{kowitych w petnych tysi4cach ztotych olaz podstawowe wskainiki finansowe,
za lataubiegle.
w por6wnanju
doanalogicznych
wielkosci
1.

Podstawowewielko3ci ze sprawozdaniaz dochod6w calkowitych
(w tys. zl)

dynamika
2011t2010

2011

dynamika

2010

2010tzoo9

2009

Przychody
ze spzeda:]

31 219

51,23%

@941

195,55%

31 164

Kosztwlasnyspfledaiy

16753

35,93%

46 623

274,14%

17 007

Wynikbrutto ze sprzedaiy

14 466

101,O3%

14318

101,14%

14157

zaEEdu
Kosztyspeeda1yi og6tnego

6 422

115,53%

5116

125,45%

4078

Wynikze sprzedazy

8 044

a7,4%

9 202

91,3%

/.87)
624)
12

17,o2%l
237,U%

1240
(1 107)

40,34%
178,26*

Wynikfinansowybrutto

5 333

57,13%

9 335

74,49%

1621)
12532

Podatekdochodowy

1 058

72,81%

1453

60,64%

2 396

Wynikfinansowynetto

4 275

54,24%

7 Aaz

77,76%

10 136

przychodach
i
Wynikna pozostalych
kosztach
operacyjnych
finanrowej
Wynikna dzjatalno6ci

10079
3 074

Podstawowewartoici ze sprawozdaniaz sytuacjifinansowej
{w tys. zt)

%sumy
%5umy
31.12.20 %sumy
31.12.2011 bilansowej 31.12.2010 bilansowei
o9
bilansowej
Rzeczoweaktwa trwale
lnwestycjew jednostkach

7 961
3 884

5,6%
2,7%

7 434
3 604

0

0,0%

0

I 507

5,416
2,6%

o,gx

7 625
4 031
2

0,0%

3 307

2,1%

262
23

o,z%

94,6% 147 431
78,6% 143283

95,1%
92,4%

3 407

Aktywaz tyt. podatku
Pozostaleaktywaf inansowe
Zapasy
Nateinoscj
z tyt. dostawj
pozostate
ustugoraz
nateinoici
Pozosta{eaktywa f inansowe
Bie2ace
aktywapodatkowe
Srodkipienieinei ich
miedzyokresowe
Rozticzenja

411
157

0,39j
o,t%

338
89

1 3 51 1 1

94,4%
76,4%

129477

1m 850
20 367
750

14,2%
0,5%

20 739
0

85

0,1x

2 994
1 065

2,1%
o,1%

'143072

100,M

107661

0,2%
o,1%

2 537
426

87

15,1%
0,0x
0,tx

449
541

0,1*
0,4%

'| 124

136915

4,9%
2,6%

19

0,0%

1,6%
0,3%
0,0%

42

0,7%
0,0%

100,0% 155056

100,0%

RaportuzupetniajAcyopinie niezaleinegobiegtegorewidentaz badaniarocznegosprawozdaniafinansowego
TRUST
S.A. za rok obrotowyod 1 styczniadc 31 grudnia201I roku

Kapitalwlasny
Zobowi{zania

54 083

37,4%

49 417

36,4%

42 595

27,5%

64 243

44,9%

60 640

44,3%

61 469

39,E16

60 868

42,5%

47 315

34,6%

345n

22,3%

3141
34

7,3%
0,0

26/7
29

1,CX
0,0%

z 437
30

0,0*

10 649

7,46

24825

16,O9(
32,5%

D{ugoterminowepo2yczkii
Rezerwaz tltutu
odroczonegopodatku
1,6%

Przychodyprlysztych
0
Zobowiazania
z tyt. dostawi
ustugoraz pozostale
zobowiqzania

0,0*

24 746

17,3%

26 454

19,3%

50 592

3 999

2,8%

3 833

2,8%

6 389

17925

12,5%

20 763

15,2%

,to 365

16,0%

80'l
1 588

0,6%
1,1%

0,8%
0,5%

1624
1214

0,8x

433

0,3%

0

143 072

100,0%

136 915

Kr6tkoterminowepoiyczki i

4,1%

Biei4ce zobowiAzania
1 135
727

Przychodyptzyszlych

suMAPAsYw6w
3.

0

0,0%

100,0% 't55 056

1,7%

0,04B
1OO,66

Podstawowewskainiki finansowe

Wskatnikiptynnosci
wska:nik plynnoaciI

2011

2009

2010

aktywaobrotoweog6lem
zobowi4zaniakrotkoterminowe

3,0

wskainlk plynnoicill

aktwa obrotoweog6lem- zapasy
zobowiEzania
knitkoterminowe
Wskainikiaktywnosci
SrybkoSa
splatynaleinoici w dniach
iredni stan natdnoici ') z tytutu dostawi ustugx 365
przychodyze sprzedazy
Srybkoia obrotu zapastw w dniach
iredni stanzapan5w')
x 365
Kosztwtasnysprzedaiy
wskarnikl rentownosci
Rentowno6dsprzedaiy neft o
wynik finansowynetto
qrzychodyze sprzedazy
Rentownoidiprredaiy brutto

1,0

0,9

0,1

241

70

19

2 369

2

3114

13,7%

13,0%

32,6%

46,3%

23,5%

45,5%

wynik finansowynetto

3,0x

5,8i

6,6%

wynik finansowynetto

7,9%

pzychodyze sprzedaiy
Rentownoidmajetku

Rentownoia kapitalu
kapitalwtasny

15,

24,46

Raportuzupetniajqcy
opinieniezateinego
bie.:legcrewidentaz badaniarocznego
sprawozdania
finansowego
TRUST
5.4. za rokobrotowyod 1 styczniado 3 i grudnja2011 roku

Wskatnikizadlutenia
Szybko3a
splatyzobowiazaiw dniach
Srednistanzobowjazai')z trtulu dostawi usluqx 365
79
37
129
Kosztwlasnyspeedaiy
Wskatnikzadlu:enia
zoboMqzania
i rezeMynazobowiazania
62,2%
63,7%
72,6%
sumapasywow
') are.tntstdntute2noki,zdpasow
i zobowiqzoh
Jat wyli.zor,yjako tredolao.ytnetyaM wortoki p@y.ji z bil@suotworcia
ota bilonsuzmlniecia.

Komentarz
W badanymokresie5p6tkaosiagneta
dodatniwynikfinansowynetto w wysoko<ci
4 275tys. zt.
TRUSTS.A. uzyskuje przychodyz realizacji projekt6w dewetoperskichna terenie Poznania
i okoljc Poznania.W 2011roku wartoii przychod6wze spftedaiy olaz kosztwlasnyspzedaiy,
w por6wnaniudo roku popzedniego,uleglyzmniejszeniu,
co bytowynikiemprzekazania
reatizacji
projekt6wdewetoperskich
do sp6lekcetowych.
W badanymokresiewarto<asumybitansowej
Jednostkiuleglazwiekzeniuo 4,5%.Z anatizystruktury
aktyw6w wynika, 2e aktywa trwale oraz aktylva obrotowe na dzierl 31 grudnia2011 roku stanowily
odpowiednio5,6%i 94,4%wartoici sumy bitansowej.Udzial procentowywyiej wymienionychpozycji
bilansowych
nie ulegtistotnymzmianomw por6wnaniu
do roku2010.Naibardiei istotnAwartoiciowo
pozycteaktyw6wsq zapasy(76,8%sumy bilansowei)prezentui4ceponiesionenaktadydotycz4ce
realizowanych kontrakt6w deweloperskich oraz warto6i grunt6w pod reatizowane inwestycje.
W badanymokresiepozyciata zwiekszyta
swojAwartoii o 2,O%w por6wnaniu
do rokupoptzedniego,
tj.2107 661tys. zt do 109850 tys. zt. lstotn4 czeii aktyw6w (14,2%)stanowianaleznoici
kr6tkoterminowe,
kt6rychudziatw struktueeaktyw6wspadlo 0,9 punktuprocentowego
w stosunku
do
rokupopizedniego.
Z analizystrukturypasyw6wwynika,2e dziatatnoiagospodarcza
Sp6tkiw badanymokresiebyta
finansowana
w 37,8%kapitalemwlasnymorazw 62,2%kapitatemobcym.W por6wnaniu
z 2010 rokiem
udzial kapitat6wwlasnychw finansowaniu
dzialatnosci
Spolkiutegt zwiekszeniu
o 8,6%.Na dziei
bitansowymaietek trwaly badanej Jednostki byt w petni finansowanykapitatem wtasnym, a wiec
zostalazachowana
w struktueebilansu.
,,ztotaregulabilansowa"
W badanymroku JednostkaodnotowaladodatniErentownoia zar6wno maiEtku, kapitatu wtasnego,
sp.zedaiy netto jak i spftedaiy brutto. Wskainiki te kztattowaty sie odpowiedniona poziomie3,0%;
7,9%; 13,7%oraz 46,3%.Na dodatnie wartoici wska2lik6w wptynat wypracowanyprzez 5p6tke zysk
w wysokoici4 275tys. zt. Wskainikrentownoicimajqtkukztattujqcy sie na poziomie3,0%oznacza,2e
kazde100 zt zaangatowane
w maiAtekgeneruje3,00 zt zyskunetto. W por6wnaniudo roku 2010
nastEpit
spadekrentowno6ci
kapitatui maiAtku.
Wskainikiptynnosciwzrostyznaczniew stosunkudo rokuubiegtegoi kztattowaly sie na poziomie:
- wska2nik
ptynnoiciI 5,5pod€zas
gdyw okresiepor6wnywatnym
wynosit5,2;
- wskainikptynnosci
podczas
gdyw rokuubieglym
ll 1,0w rokubie2Acym,
wynosil0,9.
Wskainik ptynnoSciI ukztattowat sie na poziomie istotnje wy2szym od wartoici wzorcowych
ptynnoicill stopniao 0,1w por6wnaniu
(1,2'2.0).Wzrostwska2nika
z rokiemubiegtym
zwi4zany
iest ze
zwiekszeniem
irodk6wpienie2nych
i rozLiczeh
miedzyokresowych.

BDOSp.z o.o.

Rapot uzupelniajecy
opini€niezaleinego
bieglegorewidentaz badaniarocznego
sprawozdania
finansowego
TRUSTS.A.
za rokobrotowyod 1 styczniado 31 grudnia20ll roku

Wskainikinkasanatdnoaciw 2011rokuwyni6st241 dni, wzroslo 171dni w stosunkudo roku ubiegtego.
Powodem wzrostu wskainika sa niesplaconenate2no6ciod spotek zateinych. Wskainik rotacji
zobowieza6utegtwydtu:eniuw stosunkudo wska2nikaz roku 2010o 42 dni i wyni65t79 dni. Wartoici
powy2s4ychwskainik6w tryskazui+2e Spolkaregulowalaswoje zobowiazaniapruecietnie o 162 dni
szybciej,ni2 inkasowalaswoienateinoici.
Cyktobrotuzapasamiuleglwydtu2eniu
w badanymokresjeo 1 387 dni w por6wnaniu
do 2010roku
i obecniewynosj 2 369 dni. Wysokawartoia tego wska:nikazwi4zanajest ze specyfik4dzialalnoaci
Sp6tkii faktem, :e w zapasachprezentowanes4 grunty, na kt6rych budowanesA budynkimieszkatne
orazprodukcjaw toku prezentuj4caponiesionenakladyna rozpoczeteproiekty dewetoperskie.
osiAgnietewyniki jak i og6Lnasytuacia finansowaSp6tki nie wskazuiAna zagro2eniekontynuacji
dziatatnoici,w rokunastepnympo roku badanym,w rozumieniuprzepis6wo ftchunkowo<ci.

BDO
5p,z o.o.

Raportuzupelniajqcy
opinieniezateinego
bieglegrrewidentaz badaniarocznego
sprawozdania
finansow.go
TRUST
5.A.za rok obrotowyod 1 stycznjado 3I grudnia2011 roku

Ir. czEsc
szczEc6Lowa
MPoRTU
1. Ocena systemu ksiegowo6cii kontroli wewngtrznej
Sp6tkaposiadadokumentacje
opisujqcqprzyieteprzezni4 zasadyrachunkowo(ci,
okreatona
w art. 10
ustawy o rachunkowoici.Zastosowanezasadyrachunkukoszt6w, wyceny aktyw6w i pasylv6woraz
ustatania wyniku finansowego sa zgodne z przepisami l,tigdzynarodowychStandard6w
Finansowejoraz zwiazanychz nimi interpretacii ogloszonychwformie
Sprawozdawczosci
(ozporz4dzeh
- stosownie
KomisijEuropetskiei,
a w zakresienieuregulowanym
w tych Standardach
do wymog6wustawyo.achunkowoici\Dz. U. z 2009 roku, nr 152, poz, 1223,z p6inierszymi
zmianami)i wydanychna jej podstawieprzepis6wwykonawczych
oraz na podstawieprawidtowo
prowadzonych ksiag rachunkowych. Przyj€te peez Sp6tke zasady wyceny aktyw6w
i pasylv6woraz ustalania wyniku finansowegozostaty ponadto opisane we wprowadzeniu
do sprawozdania
finansowego
Jednostki.
W badanymokresiesprawozdawc4ym
ewidencjaksiegowaprowadzonabyta w siedzibiebadaneispotki
przy wykorzystanius)stemu finansowo-ksiegowego,,FK"
peez Peedsigbiorstwo
opracowanego
Projektowania
i Wdra2ania
Informatyki
w Rachunkowosci
z siedzibawPite.Dostepdo danychi systemu
ich przetwaftania
maiawylAc,,nieosoby
upowa2nione.
PodstawE
otwarciaksiEgrachunkowych
5p6tkina 1 styczei 2011roku bytosprawozdanie
finansowe
grudnia
na
2010
sponqdzone 31
roku.
Zapisyw ksiegachrachunkowych
odzwierciedtaj4
stan rzeczywistyoperacjigospodarczych.
DanesA
wprowadzane
kompletniei poprawniena podstawiezakwa(ifikowanych
do zaksiegowania
dowod6w
procedur.
kiegowych.Zapewniono
cj{gloaizapis6w
orazbezbtednoiidziatania
stosowanych
Chronotogia
zdaeei gospodarczych
w 5p6tcejest przestizegana.
Sp6tkadokonuiemiesiecmych
zamkniec ksiqg, sporzAdzaiac
zestawienieobrot6w i satd kont syntetycznychoraz dziennik
jegoobrot6wz obrotamizestawienia
umo2tiwiajEcy
uzgodnienie
obrot6wi satdkontksiegigt6wnei.
Dowody bedqce podstawA zapjs6w ksiegowych zawierajq niezbedne dane wyragane ustaw4
o mchunkowoici.
Inwentaryzacieakty\row i pasywow pizeprowadzonow zakresie, terminach i z czestottiwoacia
pzewidzjanaw ustawieo rachunkowolci.InwentaryzacjazostatarozUczona
w kiegach rachunkowych
badanego
roku.
BadaniesystemukontroLjwewnetrznejbyto peeprowadzonew takim zakresie,w iakim wi42esie ona
ze sprawozdaniem
finansowym.Nie miato ono na celu uiawnieniawszystkichewentualnych
nieprawidtowoici
tegosystemu.

2, Informacje dodatkowe
5p6lkasporzqdzitainformacjedodatkowaobeimuj4cEzastosowane
zasadyrachunkowoici,noty
do sprawozdaniafinansowegooraz dodatkoweinformacje i objasnieniaspelniaj4cewymogi
wynikajace z Miedzynarodowych
Standard6wSprawozdawczo5ci
Finansowej,a w zakresie
nie uregulowanym
w tych standardach stosowniedo wymog6wLjstawyo rachunkowoici(02. U.
z 2009 roku, nr 152, po7, 1223, z p6inieiszymi zmianami) i wydanychna jej podstawieprzepis6w
jest komptetna,
Informacja
dodatkowa
a daneticzbowew niej zawartewynikaj4z ewidencjiki€gowej
i sAzgodnez pozostatymi
elementami
zbadanego
sprawozdania
finansowego
orazstanemfaktycznym.
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Raportuzupetniajqcy
opini€niezateZnego
bieglegoreMdentaz badaniarocznego
sprawozdania
finansowego
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za rok obrotowyod I styczniado 11 grudnia20ll roku

3. Sprawozdanieze zmian w kapitale wlasnym
w spos6bzgodny
Sprawozdanie
ze zmian w kapitale wtasnymzostatoprawidtowosporzqdzone
Standard6wSprawozdawczosci
finansowei, a w zakresie
z przepisami MiQdzynarodowych
- stosowniedo wymog6wustawyo rachunkowo<ci
(Dz. U.
w tych standardach
nie uregulowanym
z 2009 roku, nr 152, poz. 1223,z p62niejszymizmianami)i wydanychna jej podstawieprzepis6v.,
wykonawczych. Dane wykazane w tym sprawozdaniu wykazuj4 prawidtowe powi4zanie
z sytuacji finansowejoraz rachunkiemzysk6wi strat i w spos6brzetelny
ze sprawozdaniem
prawidtowy
i
obrazuiezmianyw kapitatachSpo{ki.
4. sprawozdanie z przeptyw6w pienieinych
sprawozdaniez przeptyw6wpienieinych zostato sporzadzoneprawidtowo,metoda poarednia
przepis6wl,{SR7. Danewykazanew rachunkuprzeptyw6wpienieinychwykazui4
z uwzgtednieniem
prawidtowepowiEzanie
ze sprawozdaniem
z sytuacjifinansowej,rachunkiemzysk6wi strat oraz
rachunkowych
i
w
spos6b
rzetetnyi prawidtowyobrazuieir6dta finansowania
zapisamiw ksiegach
dziatatnoici5o6tki.
5. Sprawozdaniez dzialalnoici Sp6lki
Zgodniez wymogamiart. 49 Ustawyo rachunkowoaci,
Kodeksemsp6tek handLowych,
ZaeAd
sporzqdzitsprawozdaniez dziatatno6ciSp6tki w badanym okresie. Informacje zawarte w
sprawozdaniuz dzialalno<cisE zgodne z informacjamizawartymi w zbadanymspGwozdaniu
finansowym.
6. Ogwiadczeniekierownictwa jednostki
KierownictwoSp6lki ztozylo pisemneoiwiadczenieo komptetnymujeciu danych w kiegach
rachunkowych,
wykazaniuwszetkichzobowiazaiwarunkowychoraz o nie wyst4pieniuistotnych
zdarzehpo dnjubilansowym
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