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t. PtsMo zARzADu

SzanowniPafstwo,

Przekazujemy Pafistwu jednostkowy Raport Roczny z dzialalnosci sp6lki TRUST S.A. i oraz skonsolidowany Raport
Roczny z dzialalno5ci Grupy Kapitalowej TRUST.

Trust s.A. dziala na rynku budowlanym od 1989 r. Koncentruje siq na realizacji projekt6w deweloperskich gldwnie
na rynku pozna6skim. Inwestycje firmy charakteryzujq siQ nowoczesnq oraz niepowtarzalnq architekturE iwysoka
jakoSciq material6w budowlanych. Sp6lka wybudowala mieszkania idomy, kt6rych calkowita powierzchnia

u2ytkowa przekracza 100 000 m2.

W 2011 roku sp6lka zadebiutowala na rynku oblitac.iiGPW Catalyst, co bylo pierwszym krokiem do upublicznienia
i budowy nowych relacjiz inwestorami.

W 2011 roku w ofercie Sp6lki pojawily siq dwa nowe, wieloetapowe przedsiewziecia deweloperskie, kt6rych
realizacja potrwa przez nastepnych kilka lat: osiedle dom6wjednorodzinnych Lubczykowa Gdra llw Poznaniu oraz
Amber Piatkowo w Poznaniu osiedle budynk6w wielorodzinnych. RozpoczQcie nowych inwestycji daje
odzwierciedlenie we wzroscie produkcji w toku.

Nadchodzece lata bQdQ stanowia nowe wyzwania dla sp6lki TRUST S.A. oraz sp6lek z Grupy Kapitatowej,
wprowadzenie nowej ustawy O ochronie praw nabywcdw, koficzqcy siQ program Rodzina na swoim oraz ciEgle
obostrzenia bank6w dotyczAce kredytowania hipotecznego, wszystko to powoduje, 2e teoretycznie powinien siQ
zmniejszad popyt na domy i mieszkania. Jednakie miesiEce marzec i kwiecied 2012 r. wskazujq odmienna
tendencje, gdy2 spdtka zanotowala rekordowe iloicisprzeda2y nowych mieszkai

Plany na 2012 roku majQ przede wszystkim na celu realizacje dw6ch kluczowych przedsiQwziqe
deweloperskich, ktdrych sprzedai ma sie przyczynia do wzrostu przychod6w ze sprzedaiy Grupy w nastqpnych
latach

Z powa2aniem

Prezes Zarzadu TRUST5.A.
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II. WYBRANE DANE FINANSOWE TRUST S.A. PRZELICZONE NA EURO

Wybrane dane finansowe
Stan na

31.12.2011
Stan na

31.12.2010
Stan na

?t.t2.20L1
Stan na

31.12-2o�AO
w tys, EUR

Kapitalwlasny 54 083,58 49 816,60 12 244,97 1,2 s79,Oa
Zobowiqzania razem 88 988,24 87 098,4s 20 747 ,67 21,992,89
ZobowiEzania dlugoterminowe 64 242,63 60 640,85 14 545,06 75 31,2,79
Zobowiqzania kr6tkoterminowe 24145,60 26 457 ,59 5 602,61 6 680,70

7 961,34 7 438,20 1802,s1 ! 87a,19
135 110,48 t29 476,84 30 590,13 32 693,69

Srodki pienieine i inne aktywa pieniqine 2994,O5 444,96 617,a8 173,31

oka€s od
01.01.2011do

31.12.2011 . '
w iye. EUR

Przychody netto ?e sprzedary 31 219,49 60 940,62 7 540,76 1,5 278,41
zyskstrata) ze sprzedary 14 466,27 1,4 317.21 3 494,18 3 575,38
Zysk strata) z dzialalnoici operacyjnej I 957,24 10 44t,O4 2 607 ,39
Zysk strata)brutto 5 333,48 9 334,51 r 288,25 2 331,06
Zy5k slrata)netto 4 275,20 1441,94 1 0 3 2 , 6 3 r 968,32
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III. JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE TRUST S.A.

Jednostkowe sprawozdanie finansowe TRUST5.A. stanowi Zalqcznik nr 1do niniejszego rapodu rocznego.
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spRAwozDANtE ZARZADU z DzrALALNoSct spolKt rRusr s.A. zA 2011 RoK

Intormacio og6lne.

Firma: IB!!SI9f!

Siedzibai

Telefonl

Faxi

NIP:

REGON:

PKD:

KRS:

Sklad Zazqdu Sp6lki na dziei 31 grudnia 2011 roku:

Pawel Bugajny - Prezes Zazqdu

Jaroslaw $uja - Wiceprczes Zarzqdu

Tadeusz Ratajczak - Wiceprezes Zarzedu

Agnieszka Holewiiska - Wiceprezes zarzedu

SD6lka nie oosiada oddzial6w

Peedmiotem dzialalnosci Sp6lki jest budowa i sptzedaz mieszkai oraz calych osiedli mieszkaniowych -

dzialalnosd deweloperska.

Walne Zgromadzenie TRUST S.A. z dnia 4 lipca 2011 roku postanowilo, 2e jednostkowe oraz

skonsolidowane sprawozdania finansowe sp6lki TRUST S.A. bed4 spoeqdzane zgodnie z Miedzynarodowymi

Standardami Sprawozdawczosci Finansowej oraz zwiezanymi z nimi interpretacjami ogloszonymi w formie

rozpotzqdzei Komisji Europejskiej, poczawszy od jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego

Ul. Bta2eja 6b, 61-608 Poznai

(061) 8220 993, (061) 8220 998

(061) 8220 993 wew 103

782,00-25468

008494361

4521

0000293906

za rck 2011.
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Podstawowe wielko6ci ekonomiczno-f inansowe.

A. Wyniki finansowe.

Na dzieh 3 1 grudnia 20l l roku aktywa Sp6lki wynosily l43.0Tl,S2 tys. zlotych,

Na aktywa tMale skladaly sie gl6wnie rzeczowe aktywa tMale o wartosci 3.883,92 tys. zl, oraz inwestycje
w jednostkach stowarzyszonych 3.507,00 tys. zt,

Aktywa obrotowe stanowily gl6wnie zapasy w kwocie 109.849,66 tys. zt (w tym towary
w postaci grunt6w wraz z aktylvowanymi odsetkami w kwocie 102.123,87 tys. zl), naleznosci
z tytulu dostaw iuslug oraz pozostale nale2nosci w kwocie 20.366,75 tys. zl, oraz Srodki pieniQ2ne i ich

ekwiwalenty 2.994,05 zl

Kapital wlasny Sp6lki na koniec roku obrotowego wyni6sl 54.083,58 tys. zt, w tym kapital zaktadowy Spolki
na niezmienionym pozromie 2.000,32 tys. zl,

Na koniec roku obrotowego zobowiqzania kr6tkoterminowe Sp6lki wynosily 24.745€0 tys. zt a
zobowiazania dlugoterminowe 64.242,63 tys. zt.,

W 2011 roku Spdlka osiqgnQla og6lem pzychody ze sprzedazy na poziomie 31.219,49 tys. zt.

20't1

Przychody ze spneda2y w tym:
31 219,49

Pzychody z dzialalnoSci deweloperskiej 26.050,02

Pzychody ze spzedazy towar6w i material6w 516S,47

. Koszty wlasny sprzedazy wynidslw 2011 roku16.T53,22tys.zt.Sp6tkaosiqgnelaw20llrokuzyskbrutio
na spzedazy w wysokosci 14.466,27 tys. zl.

w tys. zl 20't'l

Koszt wlasny sprzeda2y 16753,22

Koszty sprzedazy 801 ,97

Koszty og6lnego zarz4du 5 620,53

L
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Po uwzglQdnieniu pozostalych koszt6w operacyjnych, kt6rc wyniosly 411,08 tys. zl ipozostalych
przychod6w operacyjnych w wysokosci 324,54 tys. zl zysk na dziatalnosci operacyjnej wyni6sl 7.957,24

tys. zr

W 20l l roku pzychody finansowe wyniosly 173,01 tys. zl, natomiast koszty finansowe 2.796,77 tys. zl.

Na koniec roku obrotowego Sp6lka osiqgnela zysk pzed opodatkowaniem w wysokosci 5.333,48 tys. zl

oraz zvsk netto z dzialalnosci kontvnuowanei w wvsokosci 4.275.20 tvs. zl.

Efe kW n o'c g o spo d a rcw a n i a

2011 2010

wakaznik rentownosci maiatku ROA 3Yo 6%

wska2nik rentowosci kapitatu wlasnego ROE 90/o 19%

wskaznik rentownosci netto sprzeda2y ROS 14% 13%

wskaznik rentownosci brutto spzedazy 460k 24v"

Wskazniki finansowe obliczono w nastepujqcy spos6b:

wskaznik rentownosci majetku ROA ' jako stosunek wyniku finansowego netto do sumy aktyw6w
(wyra2one w o/o),

wskaznik rentowosci kapitalu wtasnego ROE - jako stosunek wyniku finansowego netto do kapitalu
wlasnego na BO (wyra2one w %),

. wskaznik rcntownosci netto speedazy ROS -jako stosunek wyniku finansowego netto do pEychoddw ze
spzedazy (wyra2one w o/o),

. wskaznik rentownosci brutto spzedazy - jako stosunek wyniku ze spzedazy brutto do pzychod6w ze
sp|zedazy produkt6w itowar6w (wyrazone w %).

Rentownosd majqtku Sp6lki okreslajqca zdolnosd wykozystania posiadanych zasobdw do generowania zysk6w
osiqgnela w roku 2011 wartosd 3%.

Sp6lka posiada wysokie kapitaly wlasne, wypracowane w wyniku kumulacji zyskow z lat poprzednich. WskaZnik
rentownosci kapitalu wlasnego wyni6sl w 2011 roku g%.

L
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Natomiast rcntownos6 sprzeda2y nefto ksztaftowala siQ na poziomie 1470 a brutto - wy.zaJ4ca stosunek wyniku
ze sprzedazy po uwzglednieniu koszt6w dzialalnosci operacyjnej do przychod6w ze swzeda2y produkt6w i
towar6w wynosila 46%.

Przewidwana sytu acja finansowa Sp'tki

W 20'11 roku Sp6lka zamierza zrealizowad pzychody zar6wno z inwestycji realizowanych w ramach SD6lki. a
tak2e w ramach spolek celowvch.

B. StrukluE przychodow (w tys. zl)

Przychody sprzeda2y w tym:
31 219,49

Pzychody z dziatalnosci dewelooeEkiei 34 395,28

Pzychody ze spz-daiffi ar6w 5 169,47

W 2011.roku Sp6tka zreatizowata przychody z dzialalnosci deweloperskiej na pozjomie 26.080,02 tys. zt. costanowilo 83% sumy przychod6w.

Na pzychody ze spzeda2y towar6w skladaly sie przychody zwi4zane ze spzedazq udzial6w w grunciedotyrzacych lokali mieszkalnych, a w mniejszym stopniu zwiqzane ze sprzedazq grunrow do sp6lek cetowych.l\4ialo to wplyw na zmiane struktury w pzychodach sp6lki.

C. Zmiany wwielko6ci i rodzaju kapital6w wlasnych,

W2011 roku nie nastqpila zmiana w kapitale zakladowym Sp6lki, kt6ry ksztattowat sie on na poziomie
2 000,32 tys. zl.

Zyski zatzymane na koniec 2011 rcku wyniosly 51.970,61 tys. zl. Z uwagi na osiqgnjery zysk w 20.1.t roku Spdlka
odnotowala kapitaly wlasne na poziomie 54,083,58 tvs. zl.

StruKura kapital6w wlasnych (w tys. zl)

31.12.201131.12.2010

49 816,60
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Wyemitowany kapital akcyjn!

Nadwyzka ze sprzedazy akcji

2 000,32 2 000,32

0,00 0,00

wuwy z dKrua zaclt wyceny 112 .65 120,87

51 970,61 47 695,41

Na dzien 31 grudnia 2011 roku, wyemitowany kapitat akcyjny sp6lki ksztaltuje sie na niezmienionym do roku
poprzeon'go poziomie 2.000,32 tys. zlotych. Zyski zaltzymane za 2011 rok ksztaltu,a ste na wysoktm poziomie
5'1.970,61 tys. zt, co daje kapital wtasny na poziomie 54.083.58 tvs. zt.

D. Zobowiezania warunkowe,

Nie wystqpily

E. Inwestyc.ie sp6lki.

W 201 1 roku Sp6tka nie poniosla znaczqcychnaktad6w inwestycyjnych w aktywa trwale.

F. S.odki trwafe (w tys. zt)

RZECZOWE AKTYWA TRWALE 31.12.2011

Srodki trwale, w tym:

- grunty (w tym prawo uZytt<owania wie-zystego gruntu)

- budynki, lokale i obiekty inzynGrii tqd;wej i wodnej

- urzqdzenia techniczne i maszyny

- Srodkitransportu

- inne srodki tMale

- sfodki tMale w budowie

l-
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G. Wa2nieisze oslqgniecia w dziedzinie badaf i rozwoiu.

W 2011 roku Sp6lka nie zanotowala osiqgniec w dziedzjnie badah i rozwoiu.

H. Aktywa tinansowe.

Na dzieh 31 grudnia 2011 roku Spdlka posiadata aktywa finansowe gt6wnie w postaci Srodkow pienieznych

l. Zatrudnienie i produktywnosd.

Liczba zatrudnionych os6b w sp6lce na koniec 2011 roku wyniosla 30 os6b z czego 33% stanowia kobietv
PozostalE czes6 mezczy2ni.

Liczba zatrudnbnvch

Wyszczeg6lnienie 201'l .ok 2010 rok

gKobiety '10

Me2czy2ni 20

Razem 30 3 1

Opis podstawowych ryzyk i zagroref.

Sp6lka finansuje dzialalnosd operacy.jnE z wykorzystaniem krcdyt6w banKowycn oraz obtagacji stad
istnieje ryzyko zwiqzane z wykozystywaniem obcych ir6del finansowania.

lstnieje ryzyko wystepowania niekozystnych zmian w planowanych pzeplywach srodk6w pienie2nych
zwiazanych z mozliwym spadkiem cen mieszkad czy zmniejszeniem popytu na zakup mreszkan. Aby ograniczyc
ryzyko utraty ptynnosci finansowej stosuje sie dlugoterminowe finansowanie dzialalnoscr, kontrotowany poziom
Srodk6w pienieznych oraz zaptanowanq skategie budowy isprzedazy mieszkai.

Ponadto istnieje ryzyko zwiqzane ze wzrostem kosztdw oraz wypracowaniem wynik6w finansowych,
kt6rych osiqganie zarezy m.in od podejmowania trafnych decyzji biznesowych i umieiQtnosci przystosowania sie

l-

do zmieniajEcych sie warunk6w rynkowych.
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Opis prowadzone, dzialatnosci ope.acyjnel.

Sp6tka swojq dziatatno6d prcwadzi na terenie poznania i okotic, jest to jeden z ndbaftzte) atrakcyjnych rynk6w
mieszkaniowych w polsce.

Podstawowy zakres dzialalnosci pzedsiebiorstwa to budowa i sprzedaz mieszkah w zabudowie jednorodzinnei i
wielorodzinnej oraz lokali uslugowych na tefenie poznania.

W ramach zabudowy wielorodzinnej Sp6lka oferuje mieszkania
w zabudowie wielokondygnacyjnej, kompteksowej o€z ponadstandadowe
kilkurodzinnej i komfortowej z apartamentami i penthausami.

standardowe - realizowane
rcalizowane w zabudowje willowej

Produkty oterowane przez TRUST S.A.

l. Budynki wielorodzinne w tym:

. Mieszkania popurarne: mieszkania w budynkach mieszkarnych i osiedrach mieszkaniowych
ztokalizowanych zardwno w centrum miasta jak i poza Scislym centrum poznanta.

. Mieszkania ponadstandardowe: mieszkania w budynkach kitkurodzinnych
w zabudowie willowej z apartamentami ipenthausami, zlokalizowane poza Scrslym cenrum
Poznania w pobtizu tercndw zielonych takich jak np. Rezerwat Zurawinjec. Budynki cechuje wysoki
standard architektoniczny, komfortowe rczwiqzania i niska zabudowa. czes6 mieszKan oosrada
niezalezne wejscia zewnghzne, wyjscia z pokoju dziennego na larasy zewngkzne I ogr6dki oraz
ogromne tarasy na ostatnich kondygnacjach.

. Powierzchnie uslugowe: lokale sklepowo_biurowe s4 realizowane pEez Sp6lke
w ramach budynk6w mieszkalnych, dzieki temu podnosze one atrakcyjnosd poszczegotnych
lokalizacji poprzez oferowanie mieszkaicom dodatkowych udogodnien. przychody ze spzedazy
tego typu powierzchni stanowjq niewielki udzial w przychodach ogolem.

oomy jednorodzinne wolno stojece, w zabudowie blizniaczej, szeregowej czy poczwdrnej,
obee2ach Poznania lub w gminach bezposrednio
w atrakcyjnych lokalizacjach z dogodnym dojazdem do centrum poznania.

2.

Spdlka realizuje swoje pzychody wytacznie na rynku
mieszkancy Poznania i okolic, jak r6wnjez klienci z innych

realEowane na
przylegajqcych,

kfajowym- Gldwnymi odbiorcami sq pzede wszystkim

Rynki zbytu i zaopatrzenia oraz uzale2nienia od odbiorc6w i dostawc6w.

region6w Polski.
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oferta sp6lki jest zr6znicowana. w 2011 rcku w ofercie byly zar6wno mieszKanra stanclardowe jak
iluksusowe apartamenty oraz mjeszkania typu penthause, a tak2e domy jednorodzinne.

Zakupy towar6w, material6w iuslug realizowane sqna rynKu krajowym.

Sp6lka stale wsp6lpracuje z firmami podwykonawczymi, kt6re s4 trwale zwiqzane kotejnymi pfojektiami i
inwestycjami firmy, a wieloletnia wsp6lpraca daje gwarancjg stabilnosci zatrudnienia twyKonawstwa biezacvch i
planowanych inwestycli.

Znacz4ce umowy zawarte przez TRUST S.A. w 2Ol,t roku.

W 2010 roku Sp6lka zawarla umowy spzedazy nieruchomosci gruntowych cio sp6lek celowych: Irust
Spdlka Akcyjna Amber SKA oraz Trust Spdlka Akcyjna Lubczykowa G6ra Sl(A.

W 2011 roku zostaly przeprowadzone dwie emisje obljgacji ptzez Dom Makterski BpS na
38.000 tys. zl. Gldwnym cetem emisji byta sptata zobowj4zan kredytowych zwiqzanycn z zaKupami
realizacja pzedsiewzie6 deweloperskich sp6tki i crupy TRUST.

Ponadto w 2011 roku Spdlka zawierala umowy dotyczqce sprzedazy lokalj
I usrlrgowych oraz umowy na realizacjg poszczeg6lnych etap6w budowy przez firmy poawyKonawcze.

Informacie o powiqzaniach organizacyinych tub kapitatowych Sp6lkiz innymi podmiotami.

Wykaz podmiot6w w Grupie Kapitalowej:

qcznq kwotg
grumow oraz

mieszkalnych

Jednostka
dominujqca: LJdzial w jednostce zale2neji Jednostkizalezne:

TRUST S.A. 1O0o/o 2.494fys. zl Trust-NieruchomoSciSp. i-il

100% 417 lys. zl lNFRAsp. z o.o.

96,150/o 50 tys. zl + 8 692 tysrt
(fundusz zal.)

Trust Sp6lka Akcyna t\,t-Gct<iego SKA

96,150/o 50 tys. zl + 148 tys zl
(fundusz zal.)

Trust Sp6tka Akcyjna ZurawinieiERA

96% 48 tys. zl + 2 tys. zl (fundusz
zat.)

Trust Sp6lka Akcyjna Radojewo SKn

96% 48 tys. zl + 2 tys. zl (fundus; Trust Sp6tka AkcylnaEionie SXA-

L
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zat. J

96% 48 tys zl + 2 tys. zt (fundusz
zat.)

Trust Sp6lka Akcyjna Lubczykolva
G6ra SKA

960/" 48 tys. zl + 2 tys. zl (fundusz
zat_J

Tru6t Sp6lka Akcyjna Amber SKA

Pozostate udzialy w sp6{kac (* czeSci
3,85% lub4%).

LAczna wartosd akcji i udzial6w Trust S.A. ktasyfikowanych jako 'inwestycje w jednostkach stowarzyszonych,,
wynosi na koniec 2011 r.: 3.507 tys. zl.

Informacja o zaciqgnietych kredlrtach, o umowach po2yczki oraz o udzietonych gwa.ancjach
iporQczeniach.

Umowy kredytowe i pozyczki stan na 31.12.2011r.

Instytucja (podmiot)
finansujecy

Kwota zadluzenia
kapitalu (w zl)

Rodzaj zobowiezania
finansowego

Okres
kredytowania do

PKO BANK POLSKI SA

PKO BANK POLSKI SA

'18 459 337,06

8 991 796,84

Umowa Kredytu

LJmowa Kredytu

03.2013

03.2013

Pozyczki lnwestor
Property 1 000 000 Umowy pozyczki 03.2013

Emisje obfigacjr stan na 31.122Ojjt.

lnstytucja (podmiot)
obejmujecy/oferujqca

obligacje

Kwota (zl) Rodzaj zobowiazania
finansowego

Data wykupu

Dl Investors 10 700 000 Obligacje korporacyjne 06.2012

DI\4 BPS 22 000 000 Obligacje korporacyjne 06.2014

DM BPS 16 000 000 Obligacje korporacyjne 12.2014

I
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Ocena zatz4dzania zasobami f inansowymi.

W prezentowanym okresie Sp6lka finansowala swojq dzialalnosd z kapitatu
obligacji oraz zobowiezah wobec dostawc6w.

Ocen a ply n no5ci f i n ansowej

Tabela: Wska2niki plynnosci finansowej TRUST S.A_

wlasnego, kedytu bankowego, emisji

2011 2010

wska2nik biezqceJ plynno6ci 521

wska2nik plynno6ci szybkiej 0,93 0,86

wskaznik wyplacalnosci got6wkowej 0 ,14 0,02

Wskazniki finansowe obliczono w nastepujqcy sposoD:

. wskatnik biezEcej ptynnosci - stosunek aktyw6w biezEcych do stanu zobowjqzai biez4cych na koniec
oanego oKresu,

. wska2nik plynnosci szybkiej - stosunek aktyw6w bie2qcych pomniejszonych
rozliczenia miedzyokresowe do zobowiezai bie2qcych na koniec okresu.

. wskarnik wyplacalno6ci got6wkowej _ stosunek koncowego stanu Srodk6w
biez4cych na koniec okresu.

o zapasy i kr6tkoterminowe

pienie2nych do zobowiezai

W 2011 roku poziom wska2nika biezecej plynnosci utegl zwiekszeniu w stosunku do roku popEedniego i
wyni6sl5,5.

znaczqca r62nica miQdzy wskaznikiem biezqcej prynnosci a wskaznikiem szybkiej plynnosci, swiadczy o wysokim
pozomte zapas6w w Sp6lce, co oczywiscie zwiqzane jest z bankiem gruntdw, ksjegowanym JaKo zapasy towarOw
a poweKszonym o aktywowane odsetki. Wskaznik ptynnosci szybkiej ksztaltowal sje na poz,omie 0,93.

W 2011 roku wr6sl poziom wskaznika wyplacalnosci got6wkowej i kvtaftuje siQ na zadawalajqcym
pozomie 0,14.
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Zadluzenie i sttu4ura finansowania majqtku omz w1kaZniki pokrycia finansowego

Tabela: Wska:niki zadlu2enia

20,t1 2010

uvunrcau zcuruzenta 62,20/o 63,7%

oru9orermtnowego kapitatu wlasnego 118,80/o 123,70/o

Inowego kapttatu wlasnego 41,3% 50,0%

,( zuuntosur przeosteotorsMa oo pokrycia odsetek zyskiem 1 , 8

Wska2niki finansowe obticzono w nastepujqcy spos6b:

. wskaznik og6tnego zadtu2enia _jako stosunek kapitatu obcego do aktyw6w,

. wskaZnik zadluzenia dlugotermidowego kapitalu wlasnego _ jako stosuneK kaoitalu obceoo
dlugoterminowego do kapitalu wtasnego,

. wskaZnik zadluzenia kr6tkoterminowego kapitalu wlasnego - jako stosunek kapitalu obcego
kr6tkoteminowego do kapitatu wlasnego,

' wska'nik zdornosci przedsiebiorstwa do pokrycia odsetek zyskiem - jako stosunek zysku brutto wraz z
odsetkamido odsetek.

W 2011 roku majatek Sp6tki byt fjnansowany peez kapital obcy czyli zobowiqzania og6lem w wysokosci
62,270. Poziom tego wska2nika zmniejszyl sie w por6wnani! do 20lO roku.

Poprawie uregry r6wniez wska2niki zadruzenia dlugoterminowego kapitaru wasnego i zadlu2enia
kr6tkoterminowego kapitalu wlasnego. pierwszy obnizyl sie o 5 p.p. a drugj o 9 p.p. Nate2y podkreslid, ze Spolka
posrada wysokie kapjtaly wtasne

wskaznik zdornosci pzedsiebiorstwa do pokrycia odsetek zyskiem, kt6ry okresra re .azy w zysKu brutto
poweKszonym o odsetki mieszczq sie koszty obstugi zadluzenia ksztaltowal sig na poziomie 1,8. W Sp6tce
nastQpuje aktwowanie koszt6w finansowania zobowiqzai zaciqgniQtych w ceru sfinansowania zapas6w lowa6w.
Wskaznik obejmuje
w kwocie 4.051 tys. zl

rowniez odsetki aktywowane w zapasach,



charakterystyka zewnetrznych iwewnQtrznych czynnik6w istotnych ara rczworu przedsiebiorstwa orazporspektywy rozwoju dzialalnoSci z uwzglednieniem element6w strategii rynkowej.
Celem Trust S.A jest budowa silnej marki. Sp6tka dq2y do osiqgni€cia pozycji tidera pod wzgtedem jakosciwykonania prac i uslug' wysokosci sprzedazy, obrot6w oraz wizerunku nu rynt, ","t*opo,"*,,n * swoim segmenciew branzy budownictwa mieszkaniowego.

sp6lka rearizuje inwestycje maiEc na celu zapewnienie pelnego zadoworenia ich przyszrym u2ytkownikom, drategote2 dokrada wszerkich starai' aby jak najrepiej pozna. .czekiwania najbardziej wymagaiqcych krient.w. Ju2 naetapie planowania opiera sie na kompleksowej analizie potzeb konsumentdw i trendow rynrowycn.
Dba o to' aby rearizacje' powstajqce we wsp6lpracy z najrepszymi architektami i wykonawcami budowranymi,Wt62nialy sie najnowszymr rozwezaniamj funkcjonalnymr, indywidualnosciqI zastosowaniem pzyjaznych technologii.

sp6lka stawia na systematyczny i stabirny rozwdj swojej dzialarnosci: ma na uwadze r62ne opcje rozwojudzialarnosci' ahakcyjno6d i jakos. .ferty' a takze dbalosc o reracje z klientem ijego doskonalq obslLrge na kazdymetapie rea jizacji inwestycji.

Trust s A ma Swiadomosd swoich siinych i slabych stron, dtatego tez doklada wszerkich starah, aby njeustanniedoskonaiid swoje kompetencje iak i umiejetnosci, kt6re pozwola ofuro*"C oU"t[g na najwyzszym poziomie.sp6rka szybko reaguje na wszerkie pojawiaiqce siQ zmiany mogqce stanowid zagrozenie dra efektywnej rearizacjiprqektdw Dba o dobre relacje w firmie: zesp6l pracownik6wjest podstawowq wa;osciq firmy.
sp6rka dosftzega r6wnie2 zewnQtzne czynniki' kt6re mogq miee istotny wptyw na rozwoJ firmy, tj. koniunkturagospodarcza kraju, dostepnosc ioprocentowanie kredyt6w, kursy warutowe, otoczenie konkurencyine.

dt*,-r=t
ocena czynnik6w i nietypowych zdarzef maiqcych wpryw na wynik z dziararnosci za oany oke6.
Na koniec 20,1 roku nie wystqpily w sp6rce nietypowe i nadzw yczajne zda,.enia.

Zmiany w podstawowych zasadach zarzqdzania Sp6lk4.

W prezentowanym okrese nte nastqprly zmiany zasad zarzqdzanra Sp6lk+

Zmiany w sktadzie os6b zarzedzaiqcych I nadzoruiAcych Sp6lke.

Na dzieh 31 grudnia 2011 roku, ZarzEd w Trust S.A. petniqi
(

I
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Pawel Bugajny - prezes Zaz4du,

Jaroslaw Sluja - Wicep rezes ZatzEdu,

Tadeusz Ratajczak - Wiceprezes Zarzqdu,

Agnieszka Holewiiska _ Wiceprezes ZarzEdu

Intormacje o umowach o iwiadczenie uslug czlonk6w organOw zar24dzar4cychi nadzoJczych ze Sp6lkfu okreslajqcych Swiadczenia wyplacane w chwili rozwiEzania stosunku pracy.
w 2011 toku zatzqd dzialal w sp6lce na podstawie uchwaly o powolaniu oraz um6w o prace na czas nieokreslonv.

Informacia o gl6wnych akcionariuszach Sp6lki.

Na dzied 31 grudnia 2011 roku akcjonariuszani Sp6tki byli: pawel Bugajny, Tadeusz Ratajczak, Jaroslaw Sluja iJan Smogur.

Zestawienie stanu posiadania akcii przez osooy zaeqdzaiEce i nadzorui4ce.

Nazwisko i imig Liczba akcii serii
A

Liczba akcii serii Wartosc akcji w
tys. zl

% w og6le
akcji

Bugajny Pawet 1 987 625 796 39,82%

Ratajczak Tadeusz 751075 |  /JO U90 697 34,870/o
guja Jaroslaw 1 122 612 1 065 238 438 21,870/.

SmogurJan J4J bub 69 3,440/o

Razem 4 861 312 o t4u zuu 2 000 100,00%



v. oswtADczENtEZARZADU

Dzialaiqc w imieniu sp6lki TRUST S.A. oiwiadczam,2e wedle swojej najlepszej wiedzy Roczne SprawozdanieFinansowe TRUST S.A. za okres 12 miesiQcy zakoiczony ania :f lruanii 2011 roku wraz z danymipor6wnywalnymi wykazanymi w tym sprawozdaniu, sporzEdzone zostaio- zgodnie z obowiazujqcymi zasadamirachunkowojci oraz odzwierciedlajq w spos6b prawdziwy, rzetelny i jasny sytuacje majEtkowE if inansowEEmitenta oraz jego wynik finansowy oraz ie roczne sprawozdanie z oziatainoici Emitenta zawiera prawdzjwy
obraz rozwoju iosiqgniQd oraz sytuacji Emitenta, wtym opis podstawowych zagroie6 i ryzvka.

DzialaiEc w imieniu sp6lki TRUST S.A. oswiadczam, 2e wedle swojej najlepszej wiedzy podmiot uprawniony dobadania sprawozdad finansowych dokonujqcy badania rocznego sfriwozdinia finansowego rRUsr s.A. za okres12 miesiQc-y zakoiczony dnia 31 Erudnia 2011 roku. zostar wybrany zgodnie z przepisama p,"wa oraz 2e podmiot
ten oraz bie8li rewidenci, dokonujEcy badania tego sprawozdania, spelniali warunki do wyraienia bezsironnej iniezaleine.i opinii o badanym rocznym sprawozdaniu finansowym, zgodnie z obowrQzujqcymi przepisami inormami zawodowvmi;

OSwrADczrNrE

Pawel Bugajny
Prezes Zarzqdu



optNtA oRAz RApoRT poDMtoru^_ upRAwNroNEGo Do BADANTA spMwozDAflFrNANsowycH z BADANTA RoczNEGo spnlwozoelia n^rnruiJ*a6t^-

opinia oraz raport z badania rocznego sprawozdania finansowego sta nowi zarQcz n ik nr 2 do niniejszego raporturocznego.

l-�


