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lBpo

OPINIA NIEZALEZNEGO ENEGLEGO REWIDENTA

dla Walnego Zgromadzenia oraz Rady Nadzorczej

TRUST 5.A.

Pzeprowadzitiimy badanie zataczonego sprawozdania finansowego TRUST SA' zsiedzibE

w Poznaniu, przy ut. Btateia 6, sporzEdzoneso za okres od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku'

na kt6re sktada sie:

- sprawozdanie z catkowitych dochod6w za okres od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia

2011 roku wykazujqce catkowity doch6d w wysokoici 4 275 tys ztotych;

- sprawozdanie z sytuacti finansowej sporz4dzone na dziei 31 grudnia 2011 roku, ktore po stronie

akt)"vrow i pasywow wykazuje sume 143 072 tys zlotych;

sprawozdanie ze zmian w kapitate wlasnym za okres od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia

31 grudnia 2011 roku wykazui4ce zwiekszenie kapitatu wtasnego o kwote 4 267 tys ztotych;

- sprawozdanie z pfteptyw6w pienig;nych za okres od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia

31 grudnia 2011 roku wykazujEcy zwiekszenie stanu irodk6w pienieznych netto o kwote

2 545 tys. ztotych;

- dodatkowe informacje i objaanienia zawieraiqce zastosowane zasady rachunkowoici'

noty do sprawozdania finansowego oraz noty objainiaiace do pozycji pozabitansowych

Za sporz4dzenie zgodnego z obowiazujqrymi przepisami sprawozdania finansowego oraz

sprawozdania z dziatalnoici odpowiedziatny iest zarzad SP6tki'

Zarz4d Sp6lki oraz cztonkowie Rady Nadzorczej sE zobowiazani do zapewnienia, aby sprawozdanie

finansowe oraz sprawozdanje z dziatalno(ci spetniaty wymagania peewjdziane w ustawie z dnia

29 w.zeania 1994 r. o rachunkowo(ci (Dz, U. z 2OO9 r. nt 152, poz' 1223, z p62n zm'), zwanej datei

,,ustawa o rachunkowoici ".

Naszvm zadaniem byto zbadanie i wyra2enie opinji o zgodnoSci z wymagaj4cymi zastosowanla

zasadami {potitykd rachunkowoki tego sprawozdania finansowego oraz czy izetelnie i ia5no

przedstawja ono, we wszystkich istotnych aspektach, sytuacie mai4tkowq i finansowE, jak te2 wynik

finansowy 5p61ki oraz o prawidtowoici ksiqg rachunkowych stanowi4cych Podstawe iego

Sporzaozenra,

Badanie sprawozdania tinansowego przeprowadzitijmy stosownie do postanowiei:

1/ rozdziatu 7 ustalvy o rachunkowo(ci,

2/ krajowych standard6w rewizri finansowei, wydanych przez KraiowE Rade Biegtych

w Polsce.

RewidentOw

t,
/M
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Badanie sprawozdanja finansowego :aptanowatiimy i przeprowadzitismy w taki spos6b, aby uzyskad
raclonatn4 pewno3i, pozwatajEcq na wyra2enje opinii o sprawozdaniu.

W szczeg6lno<ci badanie obetmowa{o sprawdzenie poprawnoici zastosowanych przez Sp6tke zasad
(polityki) rachunkowo6ci i znaczAcych 5zacunk6w, sprawdzenie'w przewazaiecej mierze w spos6b
wyrywkolvy ' dowod6w i zapis6w kregowych, z kt6rych wynikajq liczby i informacje zawarte
w sprawozdaniu finansowym, jak i catoiciowE ocene sprawozdania finansowego.

t,wa?amy, 2e badanie dostarczylo wystarczaiEcej podstawy do wyra2enia opinji.

Naszym zdaniem zbadane sprawozdanie finansowe, we wsrystkich istotnych aspektach:

a) przedstawia rzetelnie i iasno int'ormacje istotne dla oceny sytuacji maiAtkowei i finansowej
Spotki na dziei 31 grudnia 2011 roku, jak te2 iej wyniku finansowego za rok obrotowy od dnia
1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku,

b) zostato sporzadzone zgodnie z /\ iedzynarodowymi Standardami Rachunkowo(ci,
l',liedzynarodowymi Standardami Sprawozdawczoici Finansowei oraz zwiazanymi z nimi
jnterpretacjami ogtoszonymi w fotmic rozporz4dzei Komisji Europejskiej, a w zakresie
nieureguLowanym w tych standardach - stosownie do wymog6w ustawy o rachunkowo(ci
i wydanych na jei podstawie przepis6w wykonawczych oraz na podstawie prawidtowo
prowadzonych ksiAg rachunkowych,

c) jest zgodne z wptywajEcymi na treSi sprawozdania finansowego przepisami prawa
i oostanowieniami statutu So6tki.

Sprawozdanie z dzialatnoici jednostki jest komptetne w rozumieniu art. 49 ust. 2 ustawy
o rachunkowo(ci, a zawarte w nim informacje, pochodzEce ze zbadanego sprawozdania
finansowego, sa z nim zgodne.

Pozna6, 26 kwietnia 2012 roku

BDO Sp. z o.o.
ul. Postepu 12

02-676 Warszawa
Podmiot r.rpaawniony do badania sprawozdah finansowych nr 3355

Kluczowy biegty rewident
przeprowarhrj4cy badanie:

/W
Krystyrla Sakson
Biegty Rewident
nr ewid. 7899
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Raport uzupelniajEc_)/ orinie niezate2nego bieglego rcwidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego
TRUST 5.A. za rok obrotowy od l stycznia do Sl grudnia 20ll roku

r. czEsi oc6LNA RAPORTU

1. Dane identyfikuj4ce Sp6lke

1.1. Nazwa i forma prawna

Spotka dziata pod firmqTRUST 5p6tka Akcyjna.

Spotka mo2e uiywai 5kr6conej nazwy w postaci TRUST 5.A.

'1,2. Siedziba Sp6lki

Poznai 61 - 608, ut. Btaieja 6

1.3. Przedmiot dziatalno3ci

Przedmiot dziatatnoici badanej Sp6tki, ustatony w umowie Sp6tki i ujawniony w Krajowym Rejestrze
SEdowym obejmuie 14 rodzaje dziatalno(ci gospodarczej, m.in.:

. produkcia betonowych, cementowych i gipsowych wyrob6w budowtanych,

. produkcja metaLowych etement6w konstrukcyjnych,

. produkcja zaprawy murarskiei i suchego betonu,

. produkcja i dystrybucja ciepta,

. pob6r, uzdatnianie i rozprowadzanie wody,

. budownictwo,

. obsluganieruchomoici,

. dzialatnoic w zakresie architektury i iniynierii.

Faktyczny przedmjot dzjataLnoici iest zgodny z uiawnionym w Krajowym Rejestee sedowym.

1.4. Podstawa dzialalnoici

TRUST S.A. dziata na podstawie:

. Statutu spofti sporzAdzonego w formie aktu notariatnego w dniu 7 tistopada 2007 roku
(Rep. A 14.855/2007) wraz ze zfiianami,

. Kodeksu Sp6tek Handlowych - Ustawa z dnia 15 wrze6nia 2@0 roku (Dz. U. nr 94, poz. 1037
z p6injeiszymi zmianami).

'l,5. Rejestracja w Sqdzie Gospodarczym

W dniu 6 grudnia 2007 roku Sp6lka zostala wpisana do Krajowego Rejestru Sadowego w SEdzie
Rejonowym w Poznaniu - Nowe ,\liasto i WiUa - Vlll Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sqdowego pod numerem KRS 0000293906.

1.6. Rejestracja w Urzedzie Skarbowym i Wojew6dzkim l,rrzedzie Statystycznym

NIP 7820025468
REGON 008494361

BDO Sp. z o.o.



Raport uzupelniajq.y opinie niezateinego bieglego rewidenta z badania ro.znego sprawozdania finansowego
TRUST S. A. za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 201 1 roku

1.7. Kapital podstawowy i wlasny Sp6lki

Kapitat zaktadowy na 31 grudnia 2011 roku wynosit 2 000 032,00 zl i dietit sig na 10 001 600 akcji o
wartoici nominatnei 0.20 zt ka2da.

W roku 2011 oraz do dnia zako6czenia badania nie nast4)ily zmiany kapitatu zaktadowego.
Na31 grudnia 2011 roku akcjonariat Spotki zgodnie z informaciE Zarzqdu przedstawiat sie
nasrepul4co:

Liczba akcii serii A Liczba akcjl serii B noninalna akcii
Udzial w
kaDitale

Pawel Bugajny 1 987 625 1 9951 5 5 796 556,00 39,82%

Tadeusz Rataiczak 1 751 075 1 736 60 697 433,00 34,87%

Jaroslaw Stuia 1 122 612 1 065 238 437 57O,OO 21,87%

Jan Smogur 0 343 805 68 761 ,OO 3,44%

RAZEM 4 861 317 5 140 288 2 000 320,00 100,00%

Na kapital wlasny Sp6tki na 31 grudnia 2011 roku skladaty si9 ponadto:

kapitat rezerwowy z aktuatizacji wycen,
- zyski zatrzymane

L4cznie kapital wlasny na 31 grudnia 2011 roku wynosil

1.8. Zarzed Sp6lki

Na dziei 31 grudnia 2011 roku zarzad Sp6tki stanowili:

112 648.80 A

51 970 612,48 zl

54 083 581,28 zt.

' Pan Pawel Krzysztof Bugajny
- Pan Jaroslaw Sluja
- Pan Tadeusz Piotr Ratajczak
' Pani Agnieszka Matgorzata Hotewinska

W badanym okresie oraz w okresie od dnia
zmiany osobowe w skladzie Zae4du 5p6tki.

1.9 Rada Nadzorcza

Prezes zarzadu
Wiceprezes ZarzEdu
Wiceprezes Zat_zqdu
Wiceprezes Zarzqdu

bilansowego do dnia zakoiczeniabadania nie wystApity

Na dziei 31 grudnia 2011 roku sktad Rady Nadzorczej Sp6tki TRUST S.A. stanowiti:

- Pan Waldemar Sjkora Peewodniczqcy Rady Nadzorczej

- Pan r\iarian Gorynia WiceprzewodniczAcy Rady Nadzorczej

- Pan Jacek Napierata Czlonek Rady Nadzorczej

- Pan Jarostaw Bartczak Cztonek Rady Nadzorczej

- Pan Andr2ej Walkjewicz Cztonek Rady Nadzorczej

W badanym okresie oraz w okresie od dnia biLansowego do dnia zakoriczenia badania nie wystqpity
zmiany w sktadzie Rady Nadzorczei.
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1.10. Inforhacja o jedno5tkach powiqzdnycn

TRUsr s.A. jest jednostka dominui4ce grupy kapitatowej i sporzqdza sprawozdanie skonsolidowane.
Za jednostki powi4zane ze Sp6lkA uznaie sie podmioty krajowe i zagranjczne zgodnie z definicia
iednostki powiazanej zawarta w Miedzynarodowych standardach sprawozdawczoici Finansowei.

2. Dane identyfikujqce zbadane sprawozdanie finansowe

Pnedmiotem badanja bylo sprawozdanie finansowe TRUST 5.A. sporzEdzone za roK oDrotowy
od t styc,,nia do 31 grudnia 2011 roku, obejmuj4ce:

sprawozdanie z calkowitych dochod6w za okres od dnja i stycznja 2011 roku do dnia jl grudnia
2011 roku wykazujqce calkowity doch6d w wysokojci 4 275 tys. zlotych;

- sprawozdante z sytuacji finansowei sporzadzone na dzje6 31 grudnja 2Ol j rokur Ktore po stronie
aktywow j pasyw6w wykazuje sume 143 072 tys. ztotych;

sprawozdanie ze zmian w kapitate wlasnym za okres od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia
31 grudnia 2011 roku wykazuiqce zwiekszenie kapitatu wlasnego o kwote 4 267 tys. ztotych;

- sprawozdanie z przeptyw6w pienieinych za okres od dnia 1 stycznia 2o1r roku do dnia
31 grudnia 2011 roku wykazuiacy zwiekszenje stanu jrodk6w pienieznych nerlo o kwote
2 545 tys. zlotych;

dodatkowe jnformacje i objaanienia zawieraiAce zastosowane zasady rachunkowoici,
noty do sprawozdania finansowego oraz noty objainiajqce do pozycji pozabilansowych.

oraz sprawozdanie ZarzAdu z dziatatnojci SD6tki.

3. Dane identyfikujEce podmiot uprawniony i biegtego rewidenta przeprowadzajacego
badanie

Badanie sprawozdanja finansowego TRUSI S.A. zd ZO.rl rok zostato ptzeprowaozone peez
BDO 5p. z o.o. z siedzibq w Warszawie, ul. postepu 12, podmiot uprawniony do badanra sprawozdari
finansowych, wpisany na tjste Krajowei tzby Biegtych Rewident6w pod nr 3355.
Wyboru bieglego rewjdenta dokonata Rada Nadzorcza badanej Sp6tki na podstawje uchwaly
nt 4/Vl/2011 z dnia 15 czerwca 20i 1 roku.

Badanie zostato przeprowadzone na podstawie umowy o badanie zawartei dnia 30 tistopada 2011
roku, w terminie od dnia 6 tutego 2O1Z roku, z przerwami, do dnia wydania opinii, przez ktuczowego
biegtego rewidenta Krystyne Sakson (nr ewidencyjny 7899). Bylo one poprzeizone badaniem
wstepnym od dnia 12 grudnia 20i 1 roku.

Oiwiadczamy, 2e BDO Sp. z o.o,, jej zatz d oraz biegty rewident wraz z zespotem badajqcym
opisane sprawozdanie finansowe spetniaiq warunki do wyra2enia bezstronnei i niezaleznej opinji
o b a d a n y m s p r a w o z d a n i u - z g o d n i e z a r t . 5 6 u s t . 3 i 4 U s t a w y o b i e g l y c h r e M d e n t a c h i i c h
samorzEdzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdai finansowych o.az o nadzotze
pubticznym (Dz.U. 22009 roku, ff 77, poz. 6491.

Sp6lka w czasie badania udostgpnila bieglemu rewidentowi 2:4dane dane j udziefita informacji
i wyjainiei niezbednych do przeprowadzenia badania oraz poinformowala o braku istotnych zdarze6,
kt6re nastEjoily po dacie bilansu, do dnia zlo2enia oiwiadczenia.

Biegly rewident nie byt ograniczony w doborze wla(ciwych metod badanja.

l.



Raport uzupetniaiqcy cpini€ niezale:nego bieglego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego
TRIJST 5.A. za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku

4. Informacje o sprawozdaniu finansowym za rok poprzedni

PodstawA otwarcia ksjag rachunkowych by{o sprawozdanie finansowe sporzAdzone za okres od
1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku, kt6re zostato zbadane przez BDO Sp. z o.o. i uzyskato opinie
z badania bez zastaze2eri.

Sprawozdanie finansowe 5p6tki za okres od 1 stycznia do 31 gaudnia 2010 roku zostalo zatMerdzone
uchwata numer 1 Watnego Zgromadzenia z dnia 21 czerwca 2011 roku.

ljchwat4 numer 3 z dnia 21 czerwca 20f1 roku Walne Zgromadzenie postanowito o przeznaczeniu
zysku netto wypracowanego peez Sp6tke w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku
w wysoko6cj 7 917 t!6. zt na kapitat zapasowy.

Sprawozdanie finansowe za rok 2010 przekazano do wtasciwego mieiscowo Ueedu Skarbowego w
dniu 27 czerwca 201 1 oraz do Kraiowego Rejestru Sqdowego w dniu 14 lipca 2011.

W dniu 6 grudnia 2011 sprawozdanie finansowe za okres od dnia 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia
2010 zostato z{o2one do ogloszenia w Monitorze PoLskim B.

BDO Sp. z o.o.



Raport uzupetnjajiicy opinie njezateznego biegleg. rewjdenta z badania rcazn.lgo sprawozdania finansowego
TRUST 5.A. za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku

tI. ANALIZA FINANSOWA SPoLKI

Poni2ej przedstawiono wybrane wietkoici ze sprawozdania z sytuacji finansowej i sprawozdania
z dochod6w ca{kowitych w petnych tysi4cach ztotych olaz podstawowe wskainiki finansowe,
w por6wnanju do analogicznych wielkosci za lata ubiegle.

1. Podstawowe wielko3ci ze sprawozdania z dochod6w calkowitych

2011

(w tys. zl)

dynamika
2010 2010tzoo9 2009

Przychody ze spzeda:]

Koszt wlasny spfledaiy

Wynik brutto ze sprzedaiy

Koszty speeda1y i og6tnego zaEEdu

Wynik ze sprzedazy

Wynik na pozostalych przychodach i
kosztach operacyjnych

Wynik na dzjatalno6ci finanrowej

Wynik finansowy brutto

Podatek dochodowy

Wynik finansowy netto

Rzeczowe aktwa trwale

lnwestycje w jednostkach

Aktywa z tyt. podatku

Pozostale aktywa f inansowe

Zapasy
Nateinoscj z tyt. dostaw j
ustug oraz pozostate
nateinoici

Pozosta{e aktywa f inansowe

Bie2ace aktywa podatkowe
Srodki pienieine i ich

Rozticzenja miedzyokresowe

31 219

16 753

14 466

6 422

8 044

/.87)

12 624)

5 333

1 058

4 275

% sumy
bilansowej

5,6%

2,7%

0,0%

0,39j

o , t %

94,4%

76,4%

14,2%

0,5%

0,1x

2 , 1 %

o,1%

dynamika
2011t2010

51,23%

35,93%

101,O3%

115,53%

a7,4%

17,o2%l
237,U%

57,13%

72,81%

54,24%

@941 195,55% 31 164

46 623 274,14% 17 007

14318 101,14% 14157

5116 125,45% 4078

9 202 91,3% 10079

1240 40,34% 3 074

(1 107) 178,26*� 1621)
9 335 74,49% 12532

1453 60,64% 2 396

7 Aaz 77,76% 10 136

Podstawowe wartoici ze sprawozdania z sytuacji finansowej

{w tys. zt)

% 5umy
bilansowei

5,416

2,6%

o,gx

0,2%
o,1%

94,6%
78,6%

15,1%
0,0x
0, tx

0,1*�
0,4%

31.12.20
o9

% sumy
bilansowej

4,9%

2,6%

0,0%

2,1%

o,z%
0,0%

95,1%

92,4%

1,6%

0,3%

0,0%

0,7%

0,0%

31.12.2011

7 961

3 884

0

I 507

4 1 1

157

1 3 5  1 1 1

1m 850

20 367

750

85

2 994

1 065

31.12.2010

7 434

3 604

0

3 407

338

89

129 477

107 661

20 739

0

87

449

541

7 625

4 031

2

3 307

262

23

147 431

143 283

2 537

426

1 9

'| 124

42

'143 072 100,M 136 915 100,0% 155 056 100,0%



Raport uzupetniajAcy opinie niezaleinego biegtego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego
TRUST S. A. za rok obrotowy od 1 stycznia dc 31 grudnia 201 I roku

Kapital wlasny
Zobowi{zania

D{ugoterminowe po2yczki i

Rezerwa z tltutu
odroczonego podatku

Przychody prlysztych

Zobowiazania z tyt. dostaw i
ustug oraz pozostale
zobowiqzania

Kr6tkoterminowe poiyczki i

Biei4ce zobowiAzania

Przychody ptzyszlych

suMA PAsYw6w

54 083

64 243

60 868

3 1 4 1

34

0

24 746

3 999

17 925

80'l

1 588

433

143 072

37,4%

44,9%

42,5%

7,3%

0,0

0,0*

17,3%

2,8%

12,5%

0,6%

1 , 1 %

0,3%

100,0%

49 417

60 640

47 315

26/7

29
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3. Podstawowe wskainiki finansowe
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wska:nik plynnoaci I
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wskarnikl rentownosci
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wynik finansowy netto
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aktwa obrotowe og6lem - zapasy

zobowiEzania knitkoterminowe
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Wskatniki zadlutenia
Szybko3a splaty zobowiazai w dniach

Sredni stan zobowjazai') z trtulu dostaw i usluq x 365
Koszt wlasny speedaiy

Wskatnik zadlu:enia
zoboMqzania i rezeMy na zobowiazania

79

62,2%

37

63,7% 72,6%

129

suma pasywow
') are.tnt stdn tute2noki, zdpasow i zobowiqzoh Jat wyli.zor,y jako tredola o.ytnetyaM wortoki p@y.ji z bil@su otworcia
ota bilonsu zmlniecia.

Komentarz

W badanym okresie 5p6tka osiagneta dodatni wynik finansowy netto w wysoko<ci 4 275 tys. zt.

TRUST S.A. uzyskuje przychody z realizacji projekt6w dewetoperskich na terenie Poznania
i okoljc Poznania. W 2011 roku wartoii przychod6w ze spftedaiy olaz koszt wlasny spzedaiy,
w por6wnaniu do roku popzedniego, ulegly zmniejszeniu, co byto wynikiem przekazania reatizacji
projekt6w dewetoperskich do sp6lek cetowych.

W badanym okresie warto<a sumy bitansowej Jednostki ulegla zwiekzeniu o 4,5%. Z anatizy struktury
aktyw6w wynika, 2e aktywa trwale oraz aktylva obrotowe na dzierl 31 grudnia 2011 roku stanowily
odpowiednio 5,6% i 94,4% wartoici sumy bitansowej. Udzial procentowy wyiej wymienionych pozycji
bilansowych nie ulegt istotnym zmianom w por6wnaniu do roku 2010. Naibardiei istotnA wartoiciowo
pozycte aktyw6w sq zapasy (76,8% sumy bilansowei) prezentui4ce poniesione naktady dotycz4ce
realizowanych kontrakt6w deweloperskich oraz warto6i grunt6w pod reatizowane inwestycje.
W badanym okresie pozycia ta zwiekszyta swojA wartoii o 2,O% w por6wnaniu do roku poptzedniego,
tj.2107 661tys. zt do 109850 tys. zt. lstotn4 czeii aktyw6w (14,2%) stanowia naleznoici
kr6tkoterminowe, kt6rych udziat w struktuee aktyw6w spadl o 0,9 punktu procentowego w stosunku do
roku popizedniego.

Z analizy struktury pasyw6w wynika,2e dziatatnoia gospodarcza Sp6tki w badanym okresie byta
finansowana w 37,8% kapitalem wlasnym oraz w 62,2% kapitatem obcym. W por6wnaniu z 2010 rokiem
udzial kapitat6w wlasnych w finansowaniu dzialatnosci Spolki utegt zwiekszeniu o 8,6%. Na dziei
bitansowy maietek trwaly badanej Jednostki byt w petni finansowany kapitatem wtasnym, a wiec
zostala zachowana ,,ztota regula bilansowa" w struktuee bilansu.

W badanym roku Jednostka odnotowala dodatniE rentownoia zar6wno maiEtku, kapitatu wtasnego,
sp.zedaiy netto jak i spftedaiy brutto. Wskainiki te kztattowaty sie odpowiednio na poziomie 3,0%;
7,9%; 13,7% oraz 46,3%. Na dodatnie wartoici wska2lik6w wptynat wypracowany przez 5p6tke zysk
w wysokoici 4 275 tys. zt. Wskainik rentownoici majqtku kztattujqcy sie na poziomie 3,0% oznacza, 2e
kazde 100 zt zaangatowane w maiAtek generuje 3,00 zt zysku netto. W por6wnaniu do roku 2010
nastEpit spadek rentowno6ci kapitatu i maiAtku.

Wskainiki ptynnosci wzrosty znacznie w stosunku do roku ubiegtego i kztattowaly sie na poziomie:

- wska2nik ptynnoici I 5,5 pod€zas gdy w okresie por6wnywatnym wynosit 5,2;

- wskainik ptynnosci ll 1,0 w roku bie2Acym, podczas gdy w roku ubieglym wynosil0,9.

Wskainik ptynnoSci I ukztattowat sie na poziomie istotnje wy2szym od wartoici wzorcowych
(1,2'2.0). Wzrost wska2nika ptynnoici ll stopnia o 0,1 w por6wnaniu z rokiem ubiegtym zwi4zany iest ze
zwiekszeniem irodk6w pienie2nych i rozLiczeh miedzyokresowych.

BDO Sp. z o.o.
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Wskainik inkasa natdnoaci w 2011 roku wyni6st 241 dni, wzrosl o 171 dni w stosunku do roku ubiegtego.
Powodem wzrostu wskainika sa niesplacone nate2no6ci od spotek zateinych. Wskainik rotacji
zobowieza6 utegt wydtu:eniu w stosunku do wska2nika z roku 2010 o 42 dni i wyni65t 79 dni. Wartoici
powy2s4ych wskainik6w tryskazui+ 2e Spolka regulowala swoje zobowiazania pruecietnie o 162 dni
szybciej, ni2 inkasowala swoie nateinoici.

Cykt obrotu zapasami ulegl wydtu2eniu w badanym okresje o 1 387 dni w por6wnaniu do 2010 roku
i obecnie wynosj 2 369 dni. Wysoka wartoia tego wska:nika zwi4zana jest ze specyfik4 dzialalnoaci
Sp6tki i faktem, :e w zapasach prezentowane s4 grunty, na kt6rych budowane sA budynki mieszkatne
oraz produkcja w toku prezentuj4ca poniesione naklady na rozpoczete proiekty dewetoperskie.

osiAgniete wyniki jak i og6Lna sytuacia finansowa Sp6tki nie wskazuiA na zagro2enie kontynuacji
dziatatnoici, w roku nastepnym po roku badanym, w rozumieniu przepis6w o ftchunkowo<ci.

BDO 5p, z o.o.
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Ir. czEsc szczEc6Lowa MPoRTU

1. Ocena systemu ksiegowo6ci i kontroli wewngtrznej

Sp6tka posiada dokumentacje opisujqcq przyiete przez ni4 zasady rachunkowo(ci, okreatona w art. 10
ustawy o rachunkowoici. Zastosowane zasady rachunku koszt6w, wyceny aktyw6w i pasylv6w oraz
ustatania wyniku finansowego sa zgodne z przepisami l,tigdzynarodowych Standard6w
Sprawozdawczosci Finansowej oraz zwiazanych z nimi interpretacii ogloszonych wformie
(ozporz4dzeh Komisij Europetskiei, a w zakresie nieuregulowanym w tych Standardach - stosownie
do wymog6w ustawy o.achunkowoici \Dz. U. z 2009 roku, nr 152, poz, 1223, z p6inierszymi
zmianami) i wydanych na jej podstawie przepis6w wykonawczych oraz na podstawie prawidtowo
prowadzonych ksiag rachunkowych. Przyj€te peez Sp6tke zasady wyceny aktyw6w
i pasylv6w oraz ustalania wyniku finansowego zostaty ponadto opisane we wprowadzeniu
do sprawozdania finansowego Jednostki.

W badanym okresie sprawozdawc4ym ewidencja ksiegowa prowadzona byta w siedzibie badanei spotki
przy wykorzystaniu s)stemu finansowo-ksiegowego,,FK" opracowanego peez Peedsigbiorstwo
Projektowania i Wdra2ania Informatyki w Rachunkowosci z siedzibaw Pite. Dostep do danych i systemu
ich przetwaftania maiawylAc,,nieosoby upowa2nione.

PodstawE otwarcia ksiEg rachunkowych 5p6tki na 1 styczei 2011 roku byto sprawozdanie finansowe
sponqdzone na 31 grudnia 2010 roku.

Zapisy w ksiegach rachunkowych odzwierciedtaj4 stan rzeczywisty operacji gospodarczych. Dane sA
wprowadzane kompletnie i poprawnie na podstawie zakwa(ifikowanych do zaksiegowania dowod6w
kiegowych. Zapewniono cj{gloai zapis6w oraz bezbtednoii dziatania stosowanych procedur.

Chronotogia zdaeei gospodarczych w 5p6tce jest przestizegana. Sp6tka dokonuie miesiecmych
zamkniec ksiqg, sporzAdzaiac zestawienie obrot6w i satd kont syntetycznych oraz dziennik
umo2tiwiajEcy uzgodnienie jego obrot6w z obrotami zestawienia obrot6w i satd kont ksiegi gt6wnei.

Dowody bedqce podstawA zapjs6w ksiegowych zawierajq niezbedne dane wyragane ustaw4
o mchunkowoici.

Inwentaryzacie akty\row i pasywow pizeprowadzono w zakresie, terminach i z czestottiwoacia
pzewidzjana w ustawie o rachunkowolci. Inwentaryzacja zostata rozUczona w kiegach rachunkowych
badanego roku.

Badanie systemu kontroLj wewnetrznej byto peeprowadzone w takim zakresie, w iakim wi42e sie ona
ze sprawozdaniem finansowym. Nie miato ono na celu uiawnienia wszystkich ewentualnych
nieprawidtowoici tego systemu.

2, Informacje dodatkowe

5p6lka sporzqdzita informacje dodatkowa obeimuj4cE zastosowane zasady rachunkowoici, noty
do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objasnienia spelniaj4ce wymogi
wynikajace z Miedzynarodowych Standard6w Sprawozdawczo5ci Finansowej, a w zakresie
nie uregulowanym w tych standardach - stosownie do wymog6w Ljstawy o rachunkowoici (02. U.
z 2009 roku, nr 152, po7, 1223, z p6inieiszymi zmianami) i wydanych na jej podstawie przepis6w

Informacja dodatkowa jest komptetna, a dane ticzbowe w niej zawarte wynikaj4 z ewidencji ki€gowej
i sA zgodne z pozostatymi elementami zbadanego sprawozdania finansowego oraz stanem faktycznym.

BDO Sp. z o.o.
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3. Sprawozdanie ze zmian w kapitale wlasnym

Sprawozdanie ze zmian w kapitale wtasnym zostato prawidtowo sporzqdzone w spos6b zgodny
z przepisami MiQdzynarodowych Standard6w Sprawozdawczosci finansowei, a w zakresie
nie uregulowanym w tych standardach - stosownie do wymog6w ustawy o rachunkowo<ci (Dz. U.
z 2009 roku, nr 152, poz. 1223, z p62niejszymi zmianami) i wydanych na jej podstawie przepis6v.,
wykonawczych. Dane wykazane w tym sprawozdaniu wykazuj4 prawidtowe powi4zanie
ze sprawozdaniem z sytuacji finansowej oraz rachunkiem zysk6w i strat i w spos6b rzetelny
i prawidtowy obrazuie zmiany w kapitatach Spo{ki.

4. sprawozdanie z przeptyw6w pienieinych

sprawozdanie z przeptyw6w pienieinych zostato sporzadzone prawidtowo, metoda poarednia
z uwzgtednieniem przepis6w l,{SR 7. Dane wykazane w rachunku przeptyw6w pienieinych wykazui4
prawidtowe powiEzanie ze sprawozdaniem z sytuacji finansowej, rachunkiem zysk6w i strat oraz
zapisami w ksiegach rachunkowych i w spos6b rzetetny i prawidtowy obrazuie ir6dta finansowania
dziatatnoici 5o6tki.

5. Sprawozdanie z dzialalnoici Sp6lki

Zgodnie z wymogami art. 49 Ustawy o rachunkowoaci, Kodeksem sp6tek handLowych, ZaeAd
sporzqdzit sprawozdanie z dziatatno6ci Sp6tki w badanym okresie. Informacje zawarte w
sprawozdaniu z dzialalno<ci sE zgodne z informacjami zawartymi w zbadanym spGwozdaniu
finansowym.

6. Ogwiadczenie kierownictwa jednostki

Kierownictwo Sp6lki ztozylo pisemne oiwiadczenie o komptetnym ujeciu danych w kiegach
rachunkowych, wykazaniu wszetkich zobowiazai warunkowych oraz o nie wyst4pieniu istotnych
zdarzeh po dnju bilansowym

Poma6, 26 kwietnia 2012 roku
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