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t. PtsMo
zARzADu
SzanowniPafstwo,
Przekazujemy
PafistwujednostkowyRaportRocznyz dzialalnosci
sp6lkiTRUST
S.A.i orazskonsolidowany
Raport
TRUST.
Roczny
z dzialalno5ci
GrupyKapitalowej
gldwnie
Trusts.A.dzialana rynkubudowlanymod 1989r. Koncentruje
siq na realizacjiprojekt6wdeweloperskich
na rynkupozna6skim.
Inwestycjefirmy charakteryzujq
siQnowoczesnq
orazniepowtarzalnq
architekturE
iwysoka
jakoSciqmaterial6wbudowlanych.Sp6lkawybudowalamieszkaniaidomy, kt6rych calkowitapowierzchnia
u2ytkowaprzekracza
100000 m2.
W 2011rokusp6lkazadebiutowala
na rynkuoblitac.iiGPW
Catalyst,
co bylo pierwszymkrokiemdo upublicznienia
i budowynowychrelacjizinwestorami.
W 2011 roku w ofercieSp6lkipojawilysiq dwa nowe, wieloetapoweprzedsiewziecia
deweloperskie,
kt6rych
potrwaprzeznastepnych
realizacja
kilkalat: osiedledom6wjednorodzinnych
Lubczykowa
Gdrallw Poznaniu
oraz
Amber Piatkowo w Poznaniu osiedle budynk6w wielorodzinnych.RozpoczQcie
nowych inwestycjidaje
odzwierciedlenie
we wzroscieprodukcjiw toku.
Nadchodzece
lata bQdQstanowianowe wyzwaniadla sp6lkiTRUST
S.A.orazsp6lekz GrupyKapitatowej,
wprowadzenie
nowej ustawyO ochroniepraw nabywcdw,koficzqcysiQprogramRodzinana swoimorazciEgle
obostrzeniabank6wdotyczAce
kredytowaniahipotecznego,
wszystkoto powoduje,2eteoretyczniepowiniensiQ
popyt
zmniejszad
na domy i mieszkania.
JednakiemiesiEcemarzeci kwiecied2012 r. wskazujqodmienna
gdy2
tendencje,
spdtkazanotowalarekordoweiloicisprzeda2y
nowychmieszkai
Plany na 2012 roku majQ przede wszystkimna celu realizacjedw6ch kluczowychprzedsiQwziqe
deweloperskich,
ktdrychsprzedaima sie przyczynia
do wzrostuprzychod6wze sprzedaiyGrupyw nastqpnych
latach

Z powa2aniem

Prezes
Zarzadu
TRUST5.A.

TFtIJST
II. WYBRANEDANEFINANSOWE
TRUSTS.A.PRZELICZONE
NA EURO
Wybranedanefinansowe
Kapitalwlasny
Zobowiqzania
razem
ZobowiEzania
dlugoterminowe
Zobowiqzania
kr6tkoterminowe

Srodkipienieinei inneaktywapieniqine

Przychody
netto?esprzedary
zysk strata)zesprzedary
Zysk strata)z dzialalnoici
operacyjnej
Zysk strata)brutto
Zy5k slrata)netto

Stanna
31.12.2011

Stanna
31.12.2010

54 083,58
88 988,24
64 242,63

49 816,60
87 098,4s
60 640,85

24145,60

26 457,59

7 961,34
135110,48
2994,O5

7 438,20
t29 476,84
444,96

31 219,49
14 466,27
I 957,24

5 333,48
4 275,20

60 940,62
1,4317.21
10 44t,O4
9 334,51
1441,94

Stanna
Stanna
?t.t2.20L1
31.12-2oAO
w tys, EUR
12 244,97
1,2s79,Oa
20 747,67
21,992,89
14 545,06
75 31,2,79
5 602,61
6 680,70
1802,s1
! 87a,19
30 590,13
32 693,69
617,a8
173,31
oka€sod
01.01.2011do
31.12.2011. '
w iye. EUR
7 540,76
1,5278,41
3 494,18
3 575,38
2 607,39
r 288,25
2 331,06
1032,63
r 968,32

dt*t
III.

=t

FINANSOWE
TRUSTS.A.
JEDNOSTKOWE
SPRAWOZDANIE

nr 1do niniejszego
rapodurocznego.
Jednostkowe
sprawozdanie
finansoweTRUST5.A.
stanowiZalqcznik

z DzrALALNoSct
spolKt rRusr s.A.zA 2011RoK
ZARZADU
spRAwozDANtE
Intormacio
og6lne.
Firma: IB!!SI9f!
Siedzibai

Ul. Bta2eja6b, 61-608Poznai

Telefonl

(061)8220993,(061)8220998

Faxi

(061)8220993wew 103

NIP:

782,00-25468

REGON:

008494361

PKD:

4521

KRS:

0000293906

2011roku:
SkladZazqduSp6lkinadziei 31grudnia
- Prezes
PawelBugajny
Zazqdu
Jaroslaw$uja - Wiceprczes
Zarzqdu
- Wiceprezes
Tadeusz
Ratajczak
Zarzedu
- Wiceprezes
zarzedu
Agnieszka
Holewiiska

SD6lkanieoosiadaoddzial6w
PeedmiotemdzialalnosciSp6lki jest budowa i sptzedazmieszkai oraz calych osiedli mieszkaniowych
dzialalnosd
deweloperska.
Walne ZgromadzenieTRUST S.A. z dnia 4 lipca 2011 roku postanowilo,2e jednostkoweoraz
finansowesp6lkiTRUSTS.A. bed4 spoeqdzanezgodniez Miedzynarodowymi
skonsolidowane
sprawozdania
Finansowejoraz zwiezanymiz nimi interpretacjami
ogloszonymiw formie
StandardamiSprawozdawczosci
poczawszy
i skonsolidowanego
sprawozdania
finansowego
rozpotzqdzeiKomisjiEuropejskiej,
od jednostkowego
za rck2011.

dtnrr=t
Podstawowewielko6ciekonomiczno-finansowe.
A. Wynikifinansowe.
Na dzieh3 1 grudnia20l l rokuaktywaSp6lkiwynosilyl43.0Tl,S2tys.zlotych,
Na aktywatMale skladalysie gl6wnierzeczoweaktywatMale o wartosci3.883,92tys.zl, orazinwestycje
w jednostkach
stowarzyszonych
3.507,00tys.zt,
Aktywa obrotowe stanowily gl6wnie zapasy w kwocie 109.849,66 tys. zt (w tym towary
w postaci grunt6w wraz z aktylvowanymiodsetkamiw kwocie 102.123,87tys. zl), naleznosci
z tytuludostawiuslug oraz pozostalenale2nosci
w kwocie20.366,75tys. zl, oraz SrodkipieniQ2ne
i ich
ekwiwalenty
2.994,05zl
KapitalwlasnySp6lkina koniecrokuobrotowego
wyni6sl54.083,58tys.zt, w tym kapitalzaktadowy
Spolki
pozromie2.000,32tys.zl,
na niezmienionym
Na koniec roku obrotowegozobowiqzaniakr6tkoterminowe
Sp6lki wynosily 24.745€0 tys. zt a
zobowiazania
dlugoterminowe
64.242,63tys.zt.,
W 2011rokuSpdlkaosiqgnQla
og6lempzychodyze sprzedazyna poziomie31.219,49
tys.zt.

20't1
Przychody
zespneda2yw tym:
Pzychodyz dzialalnoSci
deweloperskiej
Pzychodyze spzedazytowar6wi material6w

.

31 219,49
26.050,02
516S,47

Koszty
wlasny
sprzedazy
wynidslw
2011roku16.T53,22tys.zt.Sp6tkaosiqgnelaw20llrokuzyskbru
naspzedazy
w wysokosci
14.466,27
tys.zl.

w tys.zl
Kosztwlasnysprzeda2y
Koszty
sprzedazy
Koszty
og6lnego
zarz4du

20't'l
16753,22
801,97

5 620,53

$rnu=r
pozostalychkoszt6w operacyjnych,kt6rc wyniosly 411,08 tys. zl ipozostalych
Po uwzglQdnieniu
przychod6w
operacyjnych
w wysokosci324,54tys. zl zysk na dziatalnosci
operacyjnejwyni6sl7.957,24
tys. zr
W 20l l rokupzychodyfinansowewyniosly173,01tys.zl, natomiastkosztyfinansowe2.796,77tys.zl.
Na koniecrokuobrotowegoSp6lkaosiqgnelazysk pzed opodatkowaniem
w wysokosci5.333,48tys. zl
orazzvsknettoz dzialalnosci
kontvnuowanei
w wvsokosci4.275.20tvs.zl.
EfekW no'c go spodarcwania

2011

2010

wakaznik
rentownosci
maiatku
ROA

3Yo

6%

wska2nikrentowosci
kapitatuwlasnegoROE

90/o

19%

wskaznik
rentownosci
nettosprzeda2y
ROS

14%

13%

wskaznik
rentownosci
bruttospzedazy

460k

24v"

Wskazniki
finansowe
obliczono
w nastepujqcy
spos6b:
wskaznikrentownoscimajetku ROA ' jako stosunekwyniku finansowegonetto do sumy aktyw6w
(wyra2one
w o/o),
wskaznikrentowoscikapitaluwtasnegoROE - jako stosunekwyniku finansowegonetto do kapitalu
wlasnegona BO (wyra2one
w %),

.
.

wskaznik
rcntownosci
nettospeedazyROS-jako stosunek
wynikufinansowego
nettodo pEychoddw
ze
o/o),
(wyra2one
spzedazy
w
wskaznik
rentownosci
bruttospzedazy- jakostosunek
wynikuze spzedazybruttodo pzychod6w
ze
produkt6w
(wyrazone
sp|zedazy
itowar6w
w %).

Rentownosd
majqtku
Sp6lkiokreslajqca
posiadanych
zdolnosd
wykozystania
zasobdw
do generowania
zysk6w
osiqgnela
w roku2011wartosd
3%.
Sp6lkaposiada
wysokiekapitaly
wlasne,wypracowane
w wynikukumulacji
zyskowz lat poprzednich.
WskaZnik
rentownosci
kapitalu
wlasnego
wyni6sl
w 2011rokug%.

dte,rst
Natomiastrcntownos6
sprzeda2yneftoksztaftowala
siQna poziomie1470a brutto- wy.zaJ4castosunekwyniku
ze sprzedazypo uwzglednieniukoszt6wdzialalnoscioperacyjnejdo przychod6w
ze swzeda2yprodukt6wi
towar6wwynosila46%.
Przewidwana sytuacjafinansowaSp'tki
W 20'11roku Sp6lkazamierzazrealizowadpzychodyzar6wnoz inwestycji
realizowanych
w ramachSD6lki.a
tak2ew ramachspolekcelowvch.

B. StrukluE przychodow(w tys. zl)

Przychody
sprzeda2y
w tym:
31219,49
Pzychodyz dziatalnosci
dewelooeEkiei

Pzychodyze spz-daiffi

ar6w

34 395,28
5 169,47

W 2011.roku
Sp6tkazreatizowata
przychody
z dzialalnosci
deweloperskiej
na pozjomie26.080,02tys.zt.co
stanowilo83%sumyprzychod6w.
Na pzychody ze spzeda2y towar6w skladaly sie przychody zwi4zane
ze spzedazq udzial6w w gruncie
dotyrzacychlokalimieszkalnych,
a w mniejszymstopniuzwiqzaneze sprzedazqgrunrowdo sp6lek
cetowych.
l\4ialo
to wplywna zmianestrukturyw pzychodachsp6lki.

C. Zmianywwielko6ci i rodzajukapital6wwlasnych,
W2011 roku nie nastqpilazmianaw kapitalezakladowymSp6lki,
kt6ry ksztattowat
sie on na poziomie
2 000,32tys.zl.
Zyskizatzymanena koniec2011 rckuwyniosly51.970,61
tys.zl. Z uwagina osiqgnjery
zyskw 20.1.trokuSpdlka
odnotowala
kapitalywlasnena poziomie54,083,58
tvs.zl.
StruKura kapital6w wlasnych (w tys. zl)
31.12.201131.12.2010
49 816,60

drn'=t
Wyemitowany
kapitalakcyjn!

2 000,32

2 000,32

Nadwyzka
ze sprzedazy
akcji

0,00

0,00

112.65

120,87

wuwy z dKruazaclt wyceny

51 970,61 47 695,41

Na dzien 31 grudnia2011 roku, wyemitowanykapitatakcyjnysp6lkiksztaltuje
sie na niezmienionym
do roku
poprzeon'gopoziomie2.000,32tys. zlotych.Zyskizaltzymane
za 2011rok ksztaltu,aste na wysoktmpoziomie
5'1.970,61
tys.zt,co dajekapitalwtasnyna poziomie54.083.58
tvs.zt.

D.Zobowiezania
warunkowe,
Niewystqpily

E. Inwestyc.ie
sp6lki.
W 2011 rokuSp6tkanieponioslaznaczqcych
n aktad6winwestycyjnych
w aktywatrwale.

F. S.odki trwafe (w tys. zt)
RZECZOWEAKTYWA TRWALE
Srodkitrwale,w tym:

- grunty(wtymprawouZytt<owania
wie-zystegogruntu)
- budynki,lokalei obiektyinzynGriitqd;wej
i wodnej
- urzqdzenia
techniczne
i maszyny

- Srodkitransportu
- innesrodkitMale
- sfodkitMalew budowie

31.12.2011

dt*,r=t
G. Wa2nieiszeoslqgnieciaw dziedziniebadaf i rozwoiu.
W 2011rokuSp6lkaniezanotowala
osiqgniecw dziedzjnie
badahi rozwoiu.

H. Aktywa tinansowe.
Na dzieh31 grudnia2011rokuSpdlkaposiadata
aktywafinansowe
gt6wniew postaciSrodkowpienieznych

l. Zatrudnieniei produktywnosd.
Liczbazatrudnionych
os6b w sp6lce na koniec2011 roku wyniosla30 os6b z czego 33% stanowia
kobietv
czes6mezczy2ni.
PozostalE

Liczbazatrudnbnvch
Wyszczeg6lnienie

201'l.ok

2010rok

Kobiety

'10

g

Me2czy2ni

20

Razem

30

31

Opispodstawowychryzyk i zagroref.
Sp6lkafinansujedzialalnosdoperacy.jnE
z wykorzystaniem
krcdyt6wbanKowycn
orazobtagacji
stad
istnieje
zwiqzane
z wykozystywaniem
ryzyko
obcychir6delfinansowania.
lstniejeryzykowystepowania
niekozystnych
zmianw planowanych
pzeplywach
srodk6wpienie2nych
zwiazanych
z mozliwym
spadkiem
cenmieszkad
czyzmniejszeniem
popytuna zakupmreszkan.
Abyograniczyc
ryzykoutratyptynnosci
finansowej
stosujesie dlugoterminowe
finansowanie
dzialalnoscr,
kontrotowany
poziom
Srodk6w
pienieznych
orazzaptanowanq
skategie
budowy
isprzedazy
mieszkai.
Ponadtoistniejeryzykozwiqzaneze wzrostemkosztdworaz wypracowaniem
wynik6wfinansowych,
kt6rych
osiqganie
zarezym.in od podejmowania
trafnych
decyzjibiznesowych
i umieiQtnosci
przystosowania
sie
dozmieniajEcych
siewarunk6w
rynkowych.

drn,r=r
Opis prowadzone,dzialatnosciope.acyjnel.
Sp6tkaswojqdziatatno6d
prcwadzina tereniepoznaniai okotic,jest to jeden
z ndbaftzte)atrakcyjnych
rynk6w
polsce.
mieszkaniowych
w
Podstawowy
zakresdzialalnosci
pzedsiebiorstwa
to budowai sprzedazmieszkahw zabudowiejednorodzinnei
i
wielorodzinnej
poznania.
orazlokaliuslugowych
na tefenie
W

ramach zabudowy wielorodzinnej Sp6lka oferuje mieszkania
standardowe realizowane
w zabudowiewielokondygnacyjnej,
kompteksowej
o€z ponadstandadowe
rcalizowanew zabudowjewillowej
kilkurodzinnej
i komfortowej
z apartamentami
i penthausami.

Produktyoterowane
przezTRUSTS.A.
l. Budynkiwielorodzinne
w tym:
.

Mieszkaniapopurarne:mieszkaniaw budynkachmieszkarnych
i osiedrachmieszkaniowych
ztokalizowanych
zardwnow centrummiastajak i pozaScislymcentrumpoznanta.

.

Mieszkania

ponadstandardowe: mieszkania w
budynkach
kitkurodzinnych
w zabudowiewillowejz apartamentami
ipenthausami,zlokalizowanepoza Scrslymcenrum
Poznania
w pobtizutercndwzielonych
takichjak np.RezerwatZurawinjec.
Budynkicechujewysoki
standardarchitektoniczny,
komfortowerczwiqzania
i niskazabudowa.czes6 mieszKanoosrada
niezalezne
wejsciazewnghzne,wyjsciaz pokojudziennegona larasyzewngkzne
I ogr6dki oraz
ogromnetarasyna ostatnichkondygnacjach.

.

Powierzchnie uslugowe: lokale sklepowo_biurowes4 realizowane
pEez Sp6lke
w ramach budynk6wmieszkalnych,
dzieki temu podnoszeone atrakcyjnosdposzczegotnych
lokalizacjipoprzezoferowaniemieszkaicomdodatkowych
udogodnien.przychodyze spzedazy
tegotypupowierzchni
stanowjqniewielkiudzialw przychodach
ogolem.

2. oomyjednorodzinne
wolnostojece,
w zabudowie
blizniaczej,
szeregowej

czypoczwdrnej,
realEowane
na
obee2ach
Poznania
lub
w
gminach
bezposrednio przylegajqcych,
w atrakcyjnych
lokalizacjach
z dogodnym
poznania.
dojazdem
docentrum

Rynkizbytu i zaopatrzeniaoraz uzale2nieniaod odbiorc6wi dostawc6w.

Spdlkarealizuje
swojepzychodywytacznie
na rynkukfajowym-Gldwnymiodbiorcamisq pzede wszystkim
mieszkancy
Poznania
jak r6wnjez
i okolic,
klienciz innychregion6wPolski.

drn,r=r
oferta sp6lki jest zr6znicowana.w 2011 rcku w ofercie byly
zar6wno mieszKanrastanclardowejak
iluksusoweapartamenty
orazmjeszkania
typupenthause,
jednorodzinne.
a tak2edomy
Zakupytowar6w,material6w
iuslug realizowane
sqna rynKukrajowym.
Sp6lka stale wsp6lpracujez firmami podwykonawczymi,
kt6re s4 trwale zwiqzane kotejnymipfojektiamii
inwestycjami
firmy,a wieloletniawsp6lpracadajegwarancjgstabilnosci
zatrudnieniatwyKonawstwa
biezacvchi
planowanych
inwestycli.

Znacz4ceumowyzawarteprzezTRUSTS.A.w 2Ol,troku.
W 2010 roku Sp6lkazawarlaumowyspzedazy nieruchomosci
gruntowychcio sp6lekcelowych:Irust
SpdlkaAkcyjnaAmberSKAorazTrustSpdlkaAkcyjnaLubczykowa
G6raSl(A.
W 2011 rokuzostalyprzeprowadzone
dwie emisjeobljgacjiptzez Dom

MakterskiBpS na qcznq kwotg
38.000 tys. zl. Gldwnymcetem emisji byta sptatazobowj4zankredytowych
zwiqzanycnz zaKupamigrumoworaz
realizacja
pzedsiewzie6
deweloperskich
sp6tkii crupy TRUST.
Ponadto w 2011 roku Spdlka zawierala umowy dotyczqce
sprzedazy lokalj mieszkalnych
I usrlrgowych
orazumowyna realizacjgposzczeg6lnych
etap6wbudowyprzezfirmypoawyKonawcze.

Informacieo powiqzaniachorganizacyinychtub kapitatowychSp6lkiz
innymi podmiotami.
Wykazpodmiot6w
w GrupieKapitalowej:
Jednostka
dominujqca:
TRUSTS.A.

LJdzial
w jednostcezale2neji

Jednostkizalezne:

1O0o/o 2.494fys.
zl

Trust-NieruchomoSciSp.
i-il

100% 417 lys.zl

lNFRAsp.
z o.o.

96,150/o

50tys.zl + 8 692tysrt
(fundusz
zal.)

96,150/o 50 tys.zl + 148tys zl

(funduszzal.)

TrustSp6lkaAkcynat\,t-Gct<iego
SKA
TrustSp6tka
Akcyjna
ZurawinieiERA

96%

48 tys.zl + 2 tys.zl (fundusz TrustSp6lka
Akcyjna
Radojewo
SKn
zat.)

96%

48 tys.zl + 2 tys.zl (fundus; TrustSp6tkaAkcylnaEionieSXA-

dt*r=t
zat.J
96%

48 tys zl + 2 tys.zt (fundusz TrustSp6lkaAkcyjnaLubczykolva
zat.)
G6ra SKA

960/"

48 tys.zl + 2 tys.zl (fundusz Tru6tSp6lkaAkcyjnaAmberSKA
zat_J

Pozostate
udzialyw sp6{kac
3,85%lub4%).

(* czeSci

LAcznawartosdakcji i udzial6wTrust S.A. ktasyfikowanych
jako 'inwestycjew jednostkachstowarzyszonych,,
wynosina koniec2011r.: 3.507tys.zl.

Informacja o zaciqgnietych kredlrtach, o umowach po2yczki oraz o
udzietonych gwa.ancjach
iporQczeniach.
Umowykredytowe
i pozyczkistanna 31.12.2011r.
Instytucja
(podmiot)
finansujecy

Kwotazadluzenia
kapitalu(w zl)

Rodzajzobowiezania
finansowego

PKOBANKPOLSKISA

'18459 337,06

UmowaKredytu

03.2013

PKOBANKPOLSKISA

8 991796,84

LJmowa
Kredytu

03.2013

1 000000

Umowypozyczki

03.2013

Pozyczki
lnwestor
Property

Okres
kredytowania
do

Emisje
obfigacjr
stanna 31.122Ojjt.

lnstytucja
(podmiot)
obejmujecy/oferujqca
obligacje

Kwota(zl)

Rodzajzobowiazania
finansowego

Datawykupu

Dl Investors

10700000

Obligacje
korporacyjne

06.2012

DI\4BPS

22000000

Obligacjekorporacyjne

06.2014

DMBPS

16000000

Obligacje
korporacyjne

12.2014

dr*'=t
Ocena zatz4dzaniazasobami f inansowymi.
W prezentowanym
okresieSp6lkafinansowala
swojqdzialalnosd
z kapitatuwlasnego,kedytu bankowego,
emisji
obligacjiorazzobowiezah
wobecdostawc6w.
Ocena plynno5cifinansowej
Tabela:Wska2niki
plynnosci
finansowej
TRUSTS.A_

2011
wska2nikbiezqceJ
plynno6ci

2010
521

wska2nikplynno6ci
szybkiej

0,93

0,86

wskaznik
wyplacalnosci
got6wkowej

0,14

0,02

Wskazniki
finansowe
obliczonow nastepujqcy
sposoD:
.
.
.

wskatnikbiezEcejptynnosci- stosunekaktyw6wbiezEcychdo stanuzobowjqzai
biez4cychna koniec
oanegooKresu,
wska2nikplynnosciszybkiej- stosunekaktyw6wbie2qcychpomniejszonych

o zapasyi kr6tkoterminowe

rozliczenia
miedzyokresowe
do zobowiezaibie2qcych
na koniecokresu.
wskarnikwyplacalno6ci
got6wkowej_ stosunekkoncowegostanuSrodk6wpienie2nych

do zobowiezai

biez4cych
na koniecokresu.

W 2011rokupoziomwska2nika
plynnosci
biezecej
uteglzwiekszeniu
w stosunku
do rokupopEedniego
i
wyni6sl5,5.
znaczqca
r62nica
miQdzy
wskaznikiem
prynnosci
biezqcej
a wskaznikiem
plynnosci,
szybkiej
swiadczy
o wysokim
pozomte
zapas6w
w Sp6lce,co oczywiscie
jestz bankiem
zwiqzane
gruntdw,
ksjegowanym
zapasytowarOw
JaKo
a poweKszonym
o aktywowane
odsetki.
Wskaznik
ptynnosci
szybkiej
ksztaltowal
sjena poz,omie
0,93.
W 2011rokuwr6slpoziomwskaznika
wyplacalnosci
got6wkowej
i kvtaftujesiQ

pozomie0,14.

na zadawalajqcym

dtnust
Zadluzeniei sttu4ura finansowaniamajqtkuomz w1kaZnikipokrycia finansowego
Tabela:Wska:nikizadlu2enia

uvunrcauzcuruzenta

oru9orermtnowego
kapitatuwlasnego
Inowegokapttatu
wlasnego
,( zuuntosur
przeosteotorsMa
oo pokryciaodsetekzyskiem

20,t1

2010

62,20/o

63,7%

118,80/o

123,70/o

41,3%

50,0%

1,8

Wska2niki
finansowe
obticzono
w nastepujqcy
spos6b:
.
.

_jako stosunekkapitatuobcegodo aktyw6w,
wskaznikog6tnegozadtu2enia
wskaZnik zadluzenia dlugotermidowegokapitalu wlasnego _ jako

.

dlugoterminowego
do kapitaluwtasnego,
wskaZnik zadluzenia kr6tkoterminowego
kapitalu wlasnego -

'

stosuneK kaoitalu obceoo

jako stosunek kapitalu obcego
kr6tkoteminowego
do kapitatuwlasnego,
wska'nikzdornosciprzedsiebiorstwa
do pokryciaodsetekzyskiem- jako stosunekzyskubruttowraz z
odsetkamidoodsetek.

W 2011rokumajatek
Sp6tkibytfjnansowany
peez kapitalobcyczylizobowiqzania
og6lemw wysokosci
62,270.
Poziom
tegowska2nika
zmniejszyl
siew por6wnani!
do20lOroku.
Poprawieuregryr6wniezwska2nikizadruzenia
dlugoterminowego
kapitaruwasnegoi zadlu2enia
pierwszy
kr6tkoterminowego
kapitalu
wlasnego.
obnizylsieo 5 p.p.a drugjo 9 p.p.Nate2y
podkreslid,
ze Spolka
posrada
wysokie
kapjtaly
wtasne
wskaznikzdornosci
pzedsiebiorstwa
do pokryciaodsetekzyskiem,kt6ry okresrare .azy w zysKubrutto
poweKszonym
o odsetkimieszczqsie kosztyobstugizadluzenia
ksztaltowal
sig na poziomie1,8.W Sp6tce
nastQpuje
aktwowanie
koszt6w
finansowania
zobowiqzai
zaciqgniQtych
w cerusfinansowania
zapas6w
lowa6w.
Wskaznik
obejmuje
rowniez
odsetki
aktywowane
w
zapasach,

w kwocie4.051tys.zl

dt*,-r=t
ocena czynnik6wi nietypowychzdarzef
maiqcychwpryw na wynik z

dziararnosciza oany oke6.

Na koniec20,1 rokuniewystqpilyw sp6rce
nietypowe
i nadzwyczajnezda,.enia.

charakterystykazewnetrznychiwewnQtrznych
czynnik6w istotnych ara rczworu przedsiebiorstwa
oraz
porspektywyrozwojudzialalnoSci
z uwzglednieniemelement6wstrategii
rynkowej.
CelemTrust S.A jest budowasilnej marki.
Sp6tkadq2y do osiqgni€ciapozycjitiderapod
wzgtedemjakosci
wykonaniapraci uslug'wysokoscisprzedazy,
obrot6worazwizerunkunu
rynt, ","t*opo,"*,,n* swoimsegmencie
w branzybudownictwa
mieszkaniowego.
sp6lkarearizuje
inwestycje
maiEcna celuzapewnienie
pelnegozadoworenia
ich przyszrym
u2ytkownikom,
dratego
te2 dokradawszerkichstarai' aby jak najrepiej
pozna. .czekiwanianajbardziej
wymagaiqcych
krient.w.Ju2 na
etapieplanowania
opierasie na kompleksowej
analiziepotzebkonsumentdw
i trendowrynrowycn.
Dba o to' aby rearizacje'powstajqcewe
wsp6lpracyz najrepszymi
architektamii wykonawcamibudowranymi,
Wt62nialy
sie
najnowszymr
rozwezaniamj
funkcjonalnymr,
indywidualnosciq
I zastosowaniem
pzyjaznychtechnologii.
sp6lka stawia na systematycznyi stabirny
rozwdj swojej dzialarnosci:
ma na uwadze r62ne opcje rozwoju
dzialarnosci'
ahakcyjno6d
i jakos. .ferty' a takzedbalosco reracje
z klientemijego doskonalqobslLrge
na kazdym
etapiereajizacjiinwestycji.
Trusts A ma Swiadomosd
swoichsiinychi slabychstron,dtatego
tez dokladawszerkichstarah,aby njeustannie
doskonaiidswoje kompetencje i umiejetnosci,
iak
kt6re pozwolaofuro*"C oU"t[g na najwyzszym
poziomie.
sp6rkaszybkoreagujena wszerkiepojawiaiqce
siQzmianymogqcestanowidzagrozenie
dra efektywnejrearizacji
prqektdwDbao dobrerelacjew firmie:
zesp6lpracownik6wjest
podstawowq
wa;osciqfirmy.
sp6rkadosftzegar6wnie2zewnQtzneczynniki'
kt6remogqmiee istotnywptywna rozwoJ
firmy,tj. koniunktura
gospodarcza
kraju,dostepnosc
ioprocentowanie
kredyt6w,kursywarutowe,
otoczeniekonkurencyine.

Zmianyw podstawowychzasadachzarzqdzania
Sp6lk4.
W prezentowanym
okresentenastqprly
zmianyzasadzarzqdzanra
Sp6lk+

Zmianyw sktadzieos6b zarzedzaiqcych
I nadzoruiAcych
Sp6lke.
Na dzieh31 grudnia2011roku,ZarzEdw

TrustS.A.petniqi

(

dt*ausr
PawelBugajny- prezesZaz4du,
JaroslawSluja- WiceprezesZatzEdu,
TadeuszRatajczak
- Wiceprezes
Zarzqdu,
AgnieszkaHolewiiska_ Wiceprezes
ZarzEdu

Intormacje

o
umowach o
iwiadczenie
uslug
czlonk6w
organOw zar24dzar4cych
i nadzoJczych
ze Sp6lkfuokreslajqcychSwiadczeniawyplacane
w chwili rozwiEzaniastosunkupracy.
w 2011tokuzatzqddzialalw sp6lcena podstawie
uchwalyo powolaniuorazum6wo pracena czas
nieokreslonv.

Zestawieniestanu posiadaniaakcii przezosooy
zaeqdzaiEcei nadzorui4ce.
Nazwiskoi imig

Bugajny
Pawet
Ratajczak
Tadeusz

guja Jaroslaw

Liczbaakcii serii
A
1 987 625
751075
1 122612

SmogurJan
Razem

4 861 312

Liczbaakcii serii

Wartoscakcjiw
tys. zl
796

% w og6le
akcji
39,82%

| /JO U90

697

34,870/o

1 065238

438

21,870/.

J4J bub

69

3,440/o

o t4uzuu

2 000

100,00%

Informaciao gl6wnychakcionariuszachSp6lki.
Na dzied31 grudnia2011 rokuakcjonariuszani
Sp6tkibyli:pawelBugajny,TadeuszRatajczak,
JaroslawSlujai
JanSmogur.

v.

oswtADczENtEZARZADU

OSwrADczrNrE

Dzialaiqcw imieniusp6lkiTRUSTS.A.oiwiadczam,2ewedle swojej najlepszej
wiedzy RoczneSprawozdanie
FinansoweTRUSTS.A. za okres 12 miesiQcyzakoiczonyania :f
2011 roku wraz z danymi
lruanii
por6wnywalnymi
wykazanymiw tym sprawozdaniu,
sporzEdzone
zostaio-zgodniez obowiazujqcymi
zasadami
rachunkowojci
oraz odzwierciedlajq
w spos6bprawdziwy,
rzetelnyijasny sytuacjemajEtkowE
ifinansowE
Emitentaorazjego wynik finansowyoraz ie rocznesprawozdanie
z oziatainoiciEmitentazawieraprawdzjwy
obrazrozwojuiosiqgniQd
orazsytuacjiEmitenta,wtym opispodstawowych
zagroie6i ryzvka.

DzialaiEc
w imieniusp6lkiTRUSTS.A.oswiadczam,
2e wedleswojejnajlepszejwiedzypodmiotuprawnionydo
badaniasprawozdad
finansowychdokonujqcybadaniarocznegosfriwozdinia finansowego
rRUsr s.A.za okres
12 miesiQc-y
zakoiczonydnia31 Erudnia2011roku.zostarwybranyzgodniez przepisama
p,"wa oraz2epodmiot
ten orazbie8lirewidenci,dokonujEcybadaniatego sprawozdania,
spelnialiwarunkido wyraieniabezsironneji
niezaleine.iopinii o badanymrocznymsprawozdaniufinansowym,zgodnie
z obowrQzujqcymi
przepisamii
normamizawodowvmi;

PawelBugajny
PrezesZarzqdu

optNtA oRAz RApoRT poDMtoru^_
upRAwNroNEGoDo BADANTAspMwozDAfl
FrNANsowycH
z BADANTA
RoczNEGo
spnlwozoelia n^rnruiJ*a6t^opiniaorazraportz badaniarocznegosprawozdania
finansowego
stanowizarQcz
nik nr 2 do niniejszego
raportu
rocznego.

