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PtsMoZARZADU

SzanowniPa6stwo,
jednostkowyRaportRoczny? dzialaInoicisp6lkiTRUST5.A.ioraz skonsolidowany
Przekazujemy
Paristwu
Rapoft
Rocznyz dzialalnoSci
GrupyKapitalowej
TRUST.
TrustS.A.dzialana rynkubudowlanymod 1989r. Koncentruje
siqna realizacjiprojekt6wdeweloperskich
gl6wnie
na rynkupoznaiskim.Inwestycje
firmy charakteryzujq
siQnowoczesnq
orazniepowtarzalnq
architekturE
i wysokq
jakosciEmaterial6wbudowlanych.
Spdlkawybudowalamieszkania
i domy,kt6rychcalkowitapowierzchnia
uivtkowaorzekracza
100000 m2.
W 2011rokusp6lkazadebiutowala
na rynkuobligacjiGpWCatalyst,
co bylo pierwszymkrokiemdo upublicznienia
i budowynowychrelacjiz inwestorami.
W 2011rokuw ofercieSp6lkipojawitysiq dwa nowe,wieloetapowe
przedsiqwziecia
deweloperskie,
kt6rych
potrwaprzeznastepnych
realizacja
jednorodzinnych
poznaniu
kilkalat:osiedle
dom6w
tubczvkowa
66rallw
oraz
AmberPiqtkowow Poznaniuosiedlebudynk6wwielorodzinnych.
RozpoczQcie
nowychinwestycjidaje
odzwierciedlenie
we wzroicieprod!kcjiw toku.
Nadchodzece
lata bqdEstanowianowe wyzwaniadla sp6lkiTRUST
S.A.orazsp6lekz GrupyKapitafowej,
wprowadzenie
nowejustawyO ochronieprawnabywc6w,koiczqcysiq protram Rodzinana swoimorazciqtle
obodrzeniabank6wdotyczEce
kredytowaniahipotecznego,
wszystkoto powoduje,ie teoretycznie
powiniensiQ
pop\,.tnadomyi mieszkania.
zmniejszaa
iednakiemiesiqcemarzeci kwiecjed2012r. wskazujE
odmienna
gdyi
tendencjQ, sp6lkazanotowalarekordoweilo6cisprzedaiy
nowychmieszkati
Planyna 2012rokumajEprzedewszystkimnacelurealizacjQ
przedsiQwziqe
dw6chkluczowych
deweloperskich,
kt6rychsprzedaima siQprzyczynia
do wzrostuprzychod6w
ze sprzedaiyGrupyw nastQpnych
latach

Z powaianiem

Prezes
Zarzqdu
TRUST
S.A.
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II. WYBRANEDANEFINANSOWE
TRUSTS.A.PRZELICZONE
NA EURO
Stanna
31.12.20Ll

Stanna
31.12.2010

Kapitaiwlasny

49 349,17

48 126,71

ZobowiQzania
razem

12052r,25

zobowiAzania
dlugoterminowe

89881,17

103052,99
7 640,05

ZobowiEzanialrdtkoterminowe

30 640,08

26572,93

pienig:ne
Srodki
i inneaktywapieniqtne

162353,94
3 661,09

l/wbranedanefinansowe

7 5t6,44

5 997,87

145181,83
7125,34

'

1 . , . ,
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olirhipgI

do L m:01.2010
do
tl
31.1221)10
w tys.EUR

WVblanedanellnansowe

Przychody
nettozesprzedaiy
Zysk
Zysk strata)z dziatalno(ci
operacyjnej
Zysk s t f a t a ) b r u t t o
zysk strata)netto

20 385,52
11040,34
4 327,49
1320,13
1014,23

38 443,63

l(urs3redniNBP

31.12.2011

t:,tr2,2u0

(irednid
dlapozycji
bilansu
d'ytmetyczna
kursdw
Srednich
NBP)
dlapo2ycjirachunku
zysk6w
istrat

Stanna
Stanna
31.12.2011
31.12,2010
w tys. EUR
11173,06
12 152,29
27 287,OO
26 021,51.
20 349,43
1929,t6
6 937,77
6 709,53
1701,79
1514,s0
36154,27
36 659,30
828,90
284,15

4,4164
4,1401

17 660,06

1379,94
11699,11
9 412,66

3,9603
4,0044

4 923,92
2 666.68

r o45,26
318,86
244,98

9 600,35
4 410,16
344,6t

2 927,56
2 350,58

St*rrt
III.

TRUSTS.A.
FINANSOWE
SPRAWOZDANIE
SKONSOLIDOWANE

skonsolidowanego
nr 1 do niniejszego
S.A.stanowiZalqcznik
finansoweTRUST
sprawozdanie
Skonsolidowane
raponuroczne8o.

rv.

KAPITAT
OWEJTRUSTW 20ll ROKU
zaRzADUZ DZIAIALNOSCI
GRUPY
sPRAwozDANrE

TRUST
og6lneo GrupieKapitalowej
Informacie

Vtrykazpodmiot6ww GrupieKapitalowej:
Jednostka
dominujqca:

Jednostkizale2ne:

Udzialw iednostcezaleznei:
10010

2.494tys.zl

Trust-Nieruchomosci
Sp.z o.o.

1000/,

417lys.^

INFRAsp. z o.o.

SKA
96,15% 50 tys.zt + 8.692tys.zt (funduszzal.) TrustSp6lkaAkcyjnalvateckiego
zal.)
50 tys.zl + 148lys.z1(fundusz

TrustSp6lkaAkcyjnaZurawiniec
SKA

96%

48lys. zl + 2 iys. zl (funduszzat.)

Trust SpolkaAkcyjnaRadojewoSKA

96%

48 tys. zl + 2 tys. zl (funduszzal.)

96%

48 tys.zl + 2 tys.zl (funduszzal.)

960/o

48 tys. zl + 2 tys. zl (funduszzal.)

96,15%

TRUSTS.A.

Trust Sp6lkaAkcyjnaBlonieSr.A
Trusl SpolkaAkcyjnaLubczykowaG6ra
SKA
Trust Sp6lkaAkcyjnaAmber SKA

- akcyjnychposiadasp6lkaTrust- Nieruchomosci
Sp.z o.o.(w czeeci
Pozostale
udzialyw spolkachkomandytowo
3,85%lub4olo).
jako ,,inwestycje
wjednostkachzale2nych"
wynosina
Lqcznawartoseakcjii udzial6wTRUST
S-A.klasyfikowanych
koniec2011r.:3.507tys.zl.

TRUSTS.A.
Jednostkadominujaca:
ul. Bla2eja6b,61s08 Poznad,REGoN008494361,
NIP782-00-25468,
KRs 0000293906,
PKD4521
telefon:(061)8220993,(061)8220998,fax: (061)8220993wew.103
SkladZazqdujednostkidominujqcej
na dzieh31 grudnia2011roku:
PawelBugajny- PrezesZatzqdu

TRIJST
JaroslawSluja- WiceprczesZatz4du
TadeuszRatajczak- WaceprezesZae4dv
- Wiceprezes
AgnieszkaHolewihska
Zarzqdu
Sp6lkanieposiadaoddzaal6w
Przedmiotemdzialalno<ici
Sp6lki jest budowa ispzedaz mieszkai oraz calych osiedli mieszkaniowych
dzialalnoSC
deweloperska.
jednostkazaleznaiT.ust-Nieruchomo$ciSp.z o.o.
ul. Blazeja6c,61-608Poznah,REGON634397357,
Ntp 972-10i9-981,KRS0000133485
jednostkazalezna:INFRA Sp. z o.o. ze wzgledu na niejstotnosddanych jednostka nie zostala objeta
skonsolidowanym
sprawozdaniem
finansowym
ul. Blazeja6c,61-608Poznah,REGON634396470,
NtP972-10-49-998
jednostkazalezna:Tru6t Sp6lkaAkcyjna MateckiegoSp(tka komandytowo-akcyina
ul.Blazeja
6, 61-608Poznan,
REGON301000458,
Ntp9721.191466,
KRSOOOO310636
jednostkazale2na:Trust Sp6tkaAkcyinaZurawiniecSp6lkakomandytowo-akcyjna
ul.Blazeja6,61-608
Poznai,REGON301000435,
NIP972-.1
1-9.1-443,
KRS0000311674
jednostkazale2na:Trust Sp6lkaAkcyina RadojewoSp6tkakomandytowo.akcyina
ul. Bla2eja6, 61-608Pozna6,REGON301553720Ntp 972-122-0245,
KRS0000365705
jednostkazaleznaiTrust Spd*kaAkcyjna Blonie Sp6lkakomandytowo-akcyjna
ul.Blazeja
6, 61-608Poznad,
REGON301551193,
Ntp972-0122-01-79,
KRS0000365727
jednostkazale2na:
Trust Spdka Akcyjna Lubczykowac6ra Sp6lkakomandytowo-akcyina
ul. Bla2eja6, 6f608 Poznah,REGON301736870Ntp 972-12-28459,
KRS0000384844
jednostkazalezna:Trust Sp6rkaAkcyjnaAmbeJSp6lkakomandytowo-akcyina
ul. Bla2eja6, 6'1-608Poznah,REGON301736834,
Ntp 972-12-28465,
KRS0000384753

dt*'=t
Opis sp6lekzaleinych
Ttust-Nieruchomosci
Sp.z o.o.
Jedynymzalozycielem
sp6lkiTrusfNieruchomosci
Sp. z o.o.jest TRUSTS.A.Gl6wnymprzedmiotem
dziafalnosci
Trus! Nieruchomosci
Sp. z o.o. jest dzialalnos6
agencjiobsluginieruchomo6ci.
Sp6lkazostalautwozona,aby
nabywadiwynajmowaclokale a takze realizowaCprojektydewelopeFkie.W ramachtej sp6lkizrealizowane
zostaloosiedledom6ww zabudowieszeregowej
LesnaKonwaliawTulcach.
SkladZazedujednostkizaleznejna dziei 31 grudnia2011rokui
DariuszWalczak- DyreklorZarzqdu
INFRA3D.z o.o.
Jedynymzalozycielem
Sp6tkaINFRASp.z o.o.jest TRUSTS.A.Gldwnymprzedmiotem
dziatalno6ci
INFRASp.z
o.o.jestdystrybucja
energiicieplnejorazdziet2awakolektorasanitarnego.
SkladZazedujednostkizaleznejna dziei 31 grudnia2011rcku:
DariuszWalczak- PrezesZaeqdu
TRUSTSPOLKA
AKCYJNAMATECKIEGO
SKA
Sp6lka MateckiegoSKA jest wlascicielemznaku towarowegoTRUST. Sp6lka l\4ateckiego
SKA rozpoczeta
(8.500m') w ramachosiedlaAmberPiatkowo.
realizacje
budynkuwielorodzinnego

TRUsrsp1Lr.r'.AKCYJNA
2URAW\N\EC
sKA
Sp6tkacelowapowolanado realizacjill etapuosiedla'Zurawiniec
4', czyli5 budynk6wz 62 mieszkaniami.
TRUSTSP6LM AK?YJNARADjJEWO sM
Spdlkacelowapowolanado realizacjiczesciosiedla'Lubczykowa
G6rall" na obszarzeo powiezchniT,gha.
TRUSTSPUM AKCYJNABLONIESKA
Sp6lkapowolanado realizacjiprojekt6wdeweloperskich
zwiazanych
z obszarempodosiedle,,Lubczykowa
c6ra ll"
orazpodinwestycje
'AmberPiqtkowo".
TRU9TSPoLKAAK}YJNALUBCZYK)WAG6RA sKA
Sp6lkacelowapowolanado realizacjiczesciosiedla,Lubczykowa
G6rall" - realizacja10 budynk6ww zab
poczw6rnej.

dtn,r=t
TRUSTSPUM AKCYJNAAMBERSKA
Sp6lkacelowapowolanado realizacjibudynkuwielorodzinnego
nr 1Sw ramachosiedlaAmberpietkowo.
W sp6lkachkomandytowo-akcyjnych
ZarzadsprawujeZarzedspdtkiTRUSTSA.
warne zgromadzenieTRUST s.A. z dnia 4 ripca 2011 roku postanowilo,ze jednostkoweoraz
skonsoladowane
spfawozdanja
finansowespolkiTRUSTS.A. bedq spozEdzanezgodniez llliedzynarodowymi
standardamisprawozdawczosici
Finansowejofaz zwiqzanymiz nimi interpretacjami
ogloszonymiw formie
tozpotzqdzei'
KomisjiEuropejskiej,
poczawszyod jednostkowego
i skonsoridowanego
sprawozdania
finansowego
za rck 2011.
Podstawoweskonsolidowanewielko6ciekonomiczno-finansowe
Grupy KapitatowejTRUST:
.

Na dzieh31 grudnia2011rokuaktywaw ujeciuskonsolidowanym
wynosily169.870,42
tys.zlotych,

'

Na aktywatrwaresktadalysie wartoscigt6wnierzeczoweakttrrat*ale o wartosci4.270,60tys.zr,aktywa
z tytuluodroczonegopodatku2.668,80tys. zl oraz inwestycjew jednostkachpowiAzanych
o wartosci
417,0Otys.zl,

.

Aktywa obrotowestanowilygt6wniezapasy w kwocie 155.663,40tys. zl (w tym towary w kwocie
134.385,68
tys.zt)' nareznosci
z tytuludostawi uslugorazpozostalenareznosci716,67tys.zl orazsrodki
pienie2ne
i ich ekwiwatenty3.661,09tys.zt.

.

Kapitalwlasnyw ujeciuskonsolidowanym
na koniecrcku obrctowegowyni6sl49.349,17tys. zl, w tym
kapitalzakladowyna poziomie2.000,32tys.zt,

.

Na koniecrokuobrotowego
zobowiqzania
kr6tkoterminowe
w ujeciuskonsolidowanym
wynosily30.640,Og
tys.zl a zobowiezania
dlugoterminowe
89.891,17
tys.zl.,

.

W 2011rokuosiqgnietow ujeciuskonsolidowanym
pzychodyze spzedazyna poziomie20.385,32
tys.zl,
a kosztwlasnysprzeda2y
wyni6sl9.345,18tys.zl, co dalozyskbruttoze sIzedazy 11.040,34
tys.zl
Kosztyspzedazywyniosty801,97tys.zt a kosztyog6lnegozarzeduS.g99,78
tys.zr

.

Na koniecrokuobrotowego
crupa Kapitalowa
TRIJSTosiqgneta
zyskpzed opodatkowaniem
w wysokosci
j3
1.320, tys.zl orazzvsknettow wvsokosci1.014.23tvs.zl.

Wskai niki finansowe GtuDv
2011
wska2nikrentownosci
majetkuROA

1%

wska2nrk
rentowosci
kaprtalu
wtasnegoROE

2%

4t*r=t
nettosprzedazyROS
wska2nikrentownosci

5o/o

ptynnosci
oiezqcel
wskaznit<

6,4

szybkiej
wskaznikplynnosci

0,3

got6wkowej
wyplacalnosci
w6ka2nik
096lnegozadlu2enia
wskaZnik

71%

kapitaluwlasnego
dlugotermrnowego
wska2nikzadluzenia

1420/o

kapitaluw'lasnego
kr6tkoterminowego
wskaznikzadluzenia

59o/o

sie na naskim
pzy skonsolidowanym
zysku na poziomie1.014,23tys. zl, wska2nikirentownosciksztaltowaly
poziom|e.
wskaznikbiezacejplynnoscii plynnosciszybkiej,bylyna podobnympoziomieco w 2010 roku.znaczqcar62nica
ptynnosci
szybkiejswiadczyo wysokimpoziomiezapas6w,
ptynnoscia wska2nikiem
baezacej
miedzywska2nikiem
inwestycje.
W 2011
gl6wnieznaczqcym
zasobiebankuziemiw Grupie,pzeznaczonejpod przyszlei realizowane
got6wkowej
poziomiejestwskaznikwyplacalnosci
rokuna zadawalaiqcym
2 q du kredytowi
W 2011 poziomwskaznikaog6lnegozadluzeniawyni6st71o/o,zadl]]jteniekrotkoterminowe
pozyczekbylona podobnympoziomieco w roku2010
Zatrudnlenie
osdbw Grupiena koniec2011rokuwyniosla30 os6b
Liczbazatrudnionych
operacyinaGrUPY
Ozialaln066
prowadzina tereniePoznaniai okolic
TRUSTswojqdzialalno6d
GrupaKapitalowa
oraz
podstawowy
i wielorodzinnej
to budowai sprzedazmieszkanw zabudowie
zakresdziatalnosci
iednorodzinnej
(oczyszczalnie
przemyslowe
Sciek6w)na tereniePoznania
a takzebudownictwo
lokaliustugowych,
W ramachzabudowywielorodzinnejGrupa oferuje mieszkaniastandardowe- rcalizowanew zabudowie
i
w zabudowiewillowejkilkurodzinnej
realizowane
oraz ponadstiandardowe
kompleksowej
wielokondygnacyjnej,
w zabudowiegrupower.
orazdomyjednorodzinne
i penthausami
z apartamentami
komfortowej
G6ra ll oraz
ZurawinieclV, Triangulum,Lubczykowa
W2011 roku Grupaoferowalamieszkaniana osiedlach:,
AmberPiqtkowo.

drn'r=t
W ramachobranychkierunk6wrozwoju,w najblizszych
latachGrupazamierza:
.

Kontynuowad
dzialalnos6inwestycyjnA
i utrzyma6pozycjelideraw zakresiebudowyi spzeda2yduzych
mieszkaii domdw,

.

Budowadsiln4 rozpoznawalnq
marke,kt6rapozwoliumocnidpozytywnywizeruneKI fozpowszechniO
go
na rynkunieruchom05ci

Rynkizbytu i zaopatrzenia
Grupa rearizujeswoje przychodywylqczniena rynku krajowym.Gr6wnymi
odbiorcamis4 pzede wszystkim
mieszkaicyPoznaniaiokolic,jak r6wnie2kliencizinnychregjondwpolski.
Zakupytowar6w,material6w
i uslugrealizowane
se na rynkukrajowym.
Grupaod ponaddziesieciurat starewsp6lpracuje
z kirkudziesi'cioma
firmamipodwykonawczymi,
kt6resq trware
zwqzanekolejnymiprojektamii inwestycjami
fimy. Liczbapodwykonawcdw
wrazz rozwojemfirmysukcesywnie
wzrasta.Ponadtorealizowane
se rdwnie2inwestycje
z udzialemGeneralnego
Wykonawcy.
Opis podstawowychryzyk izagroiei.
sp6tka finansuje dzialarnos6 operacyjn4z wykotzystaniem
kredytowbanKowych,
a tak2e srodk6w
pochodzqcych
z emisjiobligacii'stqdistniejeryzykozwiqBane
z wykorzystywan
iemobcych2r6delfinansowan
ia.
lstniejeryzykowystepowanianiekorzystnych
zmian w planowanychprzeplywachSrodk6wpienj€2nych
zwlezanych
z mozliwymspadkiemcen mieszkaiczy zmniejszeniem
popytuna zakupmreszkarl.
Aby ograniczyd
plynnosci
utraty
finansowej
ryzyko
stosujesie dtugoterminowe
finansowanie
dzialahosci,konholowanvpoziom
pienieznych
Srodk6w
orazzaplanowanq
strategiQ
budowyisprzedazymieszkaf.
Ponadtoistniejeryzyko z iqzaneze wzrostemkoszt6woQz wypracowaniem
wynik6wfinansowych,
kt6rychosiqganiezalezym.in od podejmowania
j umiejetnosci
trafnychdecyzjibiznesowych
pzystosowaniasie
do zmieniajqcych
sle warunk6wrynkowych
Umowyz podmiotemuprawnionymdo badaf sprawozdai finansowych.
W dniu 30 listopada201.1roku zostalapodpisanaumowaz firmE
BDO Sp. z o.o. o przeprowaozenre
badania
skonsolidowanego
sprawozdania
finansowego
na dzien31 grudnia201i roku,za kt6rcusrarono
wynagrodzenie
w
wysokosci23.000
zl.

BDOSp.z o.o.z siedzibE
w Warszawie,
ul. postepu12jest podmiotem
uprawnionym
do badaniasprawozdad
finansowych,
wpisanym
podnumerem
3355nalisteKrajowej
RadyBieglych
Rewident6w
w Polsce.

v.

oswlADczENrEzARzADu
osw:ADczFNtr

DzialajEcw imieniu Grupy KapitalowejTRUSToswiadczam,,e wedle swojej najlepszejwiedzy roczne
skonsolidowane
sprawozdanie
finansowe6rupy KapitalowejTRUSTza okres 12 miesiecyzakoiczonydnia 31
Erudnia2011 roku wlaz z danymi por6wnywalnymiwykazanymiw tym sprawozdaniu,
sporzAdzone
zostalo
zgodniez obowiEzujEcymi
zasadamirachunkowosci
orazie odzwierciedlajE
w spos6bprawdziwy,rzetelnyijasny
sytuacje majqtkowqi finansowq Grupy KapitalowejEmitenta oraz jej wynik finansowy oraz 2e roczne
sprawozdanie
z dzialalno<ci
GrupyKapitatowej
TRI,STzawieraprawdziwyobrazrozwojui osiqgnie6
orazsytuacji
GrupyKapitalowej
Emitenta,wtym opispodstawowych
zagro2eii ryzyka.

DzialajEcw imieniu Grupy KapitalowejTRUSToiwiadczam,ie wedle swojej najlepszejwiedzy podmiot
uprawnionydo badaniasprawozdaifinansowychdokonujqcy
badaniarocznegoskonsolidowanego
sprawozdania
finansowegocrupy KapitalowejTRUSTza okres 12 miesiqcyzakoiczonydnia 31 grudnia2011 roku, zostal
wybranyzgodniez przepisamiprawa oraz ie podmiot ten oraz biegli rewidenci,dokonljEcybadaniatego
sprawozdania,spelniali warunki do wyra2enia bezstronneji niezaleinej opinii o badanym rocznym
skonsolidowanym
sprawozdaniu
finansowym,zgodniez obowiEzujqcymi
przepisami
i normamizawodowymi;

PawelBugajny
Prezes
Zarzqdu

vt.

optNtA oRAz RApoRT poDMtor_u^_-upRAwNtoNEco
Do BADANTAspRAwozDAti
z BADANTA
RoczNEGo

iiXlNBH:l

sio-rusorrio'wfi?cospRAwozDANrA

opiniaorazraportz badaniaroczneS.skonsoridowanego
sprawozdania
finansowego
stanowizarqcznik
nr2 do
niniejszego
skonsolidowanego
raporturocznepo.

