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OPINIA NIEZALEZNEGO BIEGLEGO REWDENTA

Pzeprowadzili6my badanie zat4czonego

Kapitatowej TRUST' v/ kt6rej jednostka

przy ut. Blaieja 6, na kt6re sktada si€:

- dodatkowe informacje i objainienia - zaweralace

noty do skonsotidowanego sprawozdania finansowego

pozabitansowych.

grudnia 2012 roku,

zastosowane zasady rachunkowoscl,

oraz noty objainiajEce do Pozyclr

dla Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz Rady Nadzorczei

GRUPY KAPITALOWEJ TRUST

w kt6rei iednostkE dominujEcE jest TRUST S'A'

skonsotjdowanego sprawozdania finansowego Grupy

dominuj4ca Jest TRU5T 5.A z siedziba w Poznaniu

- skonsofidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporzadzone na dzieh 31

kt6re Do stronie aktyw6w i pasyw6w wykazuje sume 209 750 tys zt;

- skonsotidowane sprav/ozdanie z catxowitych dochod6w za okres orl dnia-1-stycznja 2012 roku

O" O"i" ,,1 t-*t" ,tt roku wykazui4ce catkowity doch6d w wysokoici 17 364 rys zll

- skonso l i dowanesprawozdan iezezmianwkap i ta rewbsnymzaok resoddn ia l ' s t yczn ia2012
roku do dnia 31 grudnia 2012 roku wykazuj4ce zwiekszenie kaPitatu wlasnego o kwote 17 140

tys. zt;

- skonsolidowane sprawozdanie z pzeptyw6w pienieinych za okres.od.dnia 1 stylznia 2012 roku

do dnia 31 grudnia 2012 roku wykazujace zmnieiszenie stanu 'rodk6w pienieinych netto o

kwote 2 296 tYs zt.

Za sporz4dzenie zgodnego z obow4zui4clani przepisami skonsotidowanego sprawo-zdania finansoweqo

"."r *r"l""ra""n-, OrJ,ahoici crupy Kapitatowej jest odpowiedzialny Zaead Sp6tki-

zazqdorazczlonkowieRadyNadzorczej jednostkidomjnujacejsazobowjEzanidozapewnienia,aby
skonsotidowane sPrawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z dzialatnoki Grupy Kapjtatowej

spetniaty wymagania przewidziane w- ustawle zdnia 29 wrze(nia 1994 r' o rachLlnkowoici

l9z.l. z2O1O (., nt 152, Poz' 1273, z Pozn' 2m')' zwanei dalej "ustawq o rachunkowo(ci"'

Naszymzadaniembytozbadanje, iwyraienieopjni jozgodnofuizwymagajacymizastosowania
zasadami (politykd rachunkowoici tego skonsolidowaneqo sprawozdania finansowego oraz cry

Eetelnie i jasno pzedstawra ono, we wszystkich istotnych aspektach' sytuacje majatkowE

I finansowA, Jak te: wynik finansowy'

Badanie skonsotidowanego sprawozdania finansowego peeprowadziti(my stosownie do postanowlen:

1/ rozdziatu 7 ustawy o rachunkowo'ci'

2/ krajov,/ych standard6w rewizji finansowej, wydanych przez Krajowa Rad€ Bieqtych Rewjdent6w

w
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Badanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego zaplanowatiSmy i przeprowadzitiimy w taki

spos6b, aby uzyskai racjonatn4 pewno(i, pozwataj4ca na wyra2enie opinii o sprawozdaniu'

W szczeg6lno6ci badanie obejmowalo sprawdzenie poprawnoici zastosowanych pzez jednostk€

dominujqc4 oraz jednostki zateine zasad (potityki) rachunkowoki i sprawdzenie - w pruewa2ajacej

mierze w 5pos6b v{yr}'lvkovry - podstaw, z kt6rych wynikaia ticzby i informacie zawarte

w 5konsolidowanym sprawozdaniu finansowym, jak i cato(ciowa ocene skonsotidowanego

sprawozdania f inansowego.

llwaiamy, 2e badanie dostarczylo wystarczaj4cej podstawy do wyrienia opinii'

Naszym zdaniem zbadane sprawozdanie finansowe, we wszystkich jstotnych asPektach:

a) Daedstawia rzetelnie i jasno informacje istotne dta oceny sytuacji majatko\'vej i finansowei

Grupy Kapitatowej TRUST na dziei l1 grudnja 2012 roku, iak te2 jej wyniku finansowego za rok

obrotowy od 1 stycznia do 11 grudnia 2012 roku'

b) zostato spotzAdzone zgodnie z Miedrynarodowymi Standardami Rachunkowoici'

Miedzynarodowymi Standardami sprawozdawczoici Finansowej oraz zwi4zanymi z nimi

interpretacjami ogloszonymi w formie rozporz4dze6 Komisji Europejskiej' a w zakresre

nie0regulowanym w tych standardach - stosownie do wymog6w ustawy o rachunkowo<ci

i wydanych na jej podstawie przepis6w wykonawczych'

c) jest zgodne z wptywajacymi na treii skonsotjdowanego sprawozdania finansowego przepisamj

prawa obowiazuj4cymi Grupe kpitatowa

Nie zglaszaj4c zastrze2eir do zbadanego sprawozdania finansowego zwracamy uwaq€ na

rektasyfikacje i wycene nieruchomojci opisane w Nocie 13 Informacji dodatkowych, kt6re istotnie

wptynely na wynik finansowy badanego okresu.

sprawozdanie z dziatatnoici Grupy Kapitalowej jest kompletne w rozumieniu art' 49 ust' 2 Lrstawy

o rachunkowoici, a zawarte w nim informacje, pochodzace ze zbadanego skonsolidowanego

sprawozdanra finansowego, sq z nim zgodne.

Pozna6, 19 marca 2011 roku

BDO 5P' z o.o.
ul. Postepu 12

02_676 warszawa
Podmiot uprawniony do badania sprawozdaf finansowych nr 3355

Kluczowy biegly rewident
przeprowadzaiecy badanie:

Adtfrq- l#,.ttLdu't -
Edyta Kaliiska
Biegly Rewident
nr ewid. 10336
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Raport uupelnlajacy opini€ z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitator/ei TRUST za 2012 rok
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Raport uzupelniajqcy opinie z badania skonsotidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitalowej TRUSI za 2012 rok

r. czqse oG6LNA MPORTU

1, Dane identyfikujEce Jednostke Dominuj4c4

1.1. Nazwa i forha prawna

sp6{ka dziata pod firmqTRUST 5P6LKA A(CYJNA.

'1.2. Siedziba Spa'lki

Poznad 61-608, ut. Btaieja 6

1.3. Przedmiot dzialalnosci

Pzedmjot dziatatnoici, zgodnie z wpisem do rejestru dziatatnofti Sp6tki obejmuje 14 rodzaje
dzialatno3ci gospodarczet, m.in.:
- produkcja betonowych, cementowych i gipsowych wyrob6w budowtanych,
- produkcja metatowych etement6w konstrukcyjnych,
- produkcja zaprawy murarskiej i suchego betonu,
- produkcja i dystrybucja ciepta,
- pob6r, uzdatnianie i rozprowadzanie wody,

budownictwo,
obsluga nieruchomo6ci,
dzialalnoit w zakresre architektury r ininrenr.

Faktyczny przedmiot dziatatno6ci jest zgodny z ujawnjonym w l(rajowym Rejestrze S4dowym.

1.4. Podstawa dzialalno;ci

TRIJST 5.A. dziala na podstawie:
- Statutu Sp6tki sporzadzonego w formje aktu notariatnego w dniu 7 tistopada 2007 roku

(Rep. A 14.855/2007)wraz ze zmianamj,
- Kodeksu Spolek Handlowych - ljstawa z dnia 15 wrzefiia 2000 roku (Dz. U. n( 94, poz. 1037 z

poin jejszymi zmianam j).

1,5. Rejestracje w s4dzle Gospodarcryh

W dnju 6 grudnia 2007 roku Sp6lka zostata wpisana do Krajowego Rejestru S4dowego w Sadzie
Rejonowym w Poznanju - Nowe Miasto i Witda Vlll Wydziat cospodarczy (rajowego Reiestru
Sadowego pod numerem KRS 0000293906.

'1.6. Rejestracja w Urzedzie Skarbowym i Wojewftzkim urz€dzie Statystycznym

NIP 7820025468
REGON 008494361

1.7. Kapital podstawowy i wlasny Grupy

Kapitat zakladowy na 31 grudnia 2012 roku wynosil 2 000 tys. zt i dzietil sie na
10 001 600 akcji o wartoici nominalnej 0,20 zt kaida.

W roku 20'12 oraz do dnia zakoiczenja badania nje nastapity zmiany kapitatu zaktadowego.
Na31 grudnia 2012 roku akcionariat Sp6lki zgodnie z informacja Zarzadu pzedstawjal sie
nastepujEco:

BDO 5p. z o,o.



Raport uzupelniaj4cy opjnie z badania skonsoljdowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitalowej TRUST za 2012 rok

Akcjonariusz Liczba akcji serii A Liczba akcii serii B
Warto66

nomtnalna
akcii

Udzial w
kapitale

Pawet Bugajny 1 987 625 3 060 l9l 1 009 604 50,47%

Tadeusz Rataiczak 751075 1 736 090 697 433 34,87%

Jarostaw Stuja 1 122 612 0 224 522 11,22%

Jan Smogur 0 343 805 68 761 3,44%

RAZEM 4 861312 5 140 288 7 000 320 100,00%

Na kapital wlasny Grupy Kapitalowej na 31 grudnia 2012 roku sktadaty sie ponadto:

kapjtat rezerwowy z aktualizacji wyceny 1O4 999,40 zl
- zyski zatrzymane 64 384 078,33 zl

LAcznie kapitat wtasny na 31 grudnia 2012 roku wynosit 66 4A9 397,73 zl,

1.8. Zarz4d Sp6lki

Na dziei 31 grudnia 2012 roku zarzqd 5p6tki Dominujqcej stanowili:

- Pan Pawel Krzysztof Bugajny Prezes Zarzadu
- Pan Jaroslaw Sluja wiceprezes Zarzadu
' Pani Agnieszka Matgorzata Hotewiiska Wiceprezes Zarz4du

W roku 2012 nastqllila zmiana w skladzie ZarzEdu w zwi4zku z ptanowanym objeciem stanowiska w
skladzie Rady Nadzorczej rezygnacje z petnionej funkcji Wiceprezesa Zaazadu z dnjem
24 paidzienika 2012 zlo2yt Pan Tadeusz Ratajczak-

Na dziei wydania opinii i raportu z badania sprawozdania finansowego Zarzad Sp6lki stanowiti:

- Pan Pawel Krzysztof Bugainy Prezes Zarzadu
- Pani Agnieszka ilalgorzala Hotewiriska Wiceprezes Zarzqdu
' Pan Jan Jacek Smogur Czlonek Zarzadu

Do dnia wydania opinii z badania sprawozdania finansowego nastqpila zmiana w sktadzie Zazqdu z
dniem 31 grudnia 2012 z funkcji Wiceprezesa ZarzEdu zrezygnowat Pan Jaroslaw Sluja. Zqodnie z
uchwatq nr 1 Watnego Zgromadzenia TRUST 5.A., z dnia 31 stycznia 2013 r. z dniem zarejestrowania
zmian Statutu 5p6lki Pan Jan Smogur zostal powotany w sktad Zar_zEdu jako cztonek Zarzedu.

1.9. Rada Nadzorcza

Na dziei 31 grudnia 2012 roku sklad Rady Nadzorczei Sp6tki TRUST 5.A. stanowili:

- Pan Watdemar Sikora

- Pan l arian Gorynia

- Pan Jacek Napierata

- Pan Jarostaw Bartczak

Przewodniczacy Rady Nadzorczej

Wiceprzewodnjczacy Rady Nadzorczei

Czlonek Rady Nadzorczej

Cztonek Rady Nadzorczej

BDO Sp. z o.o.



Raport uzupetniajqcy opinie z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitatowej TRUST za 2012 rok

- Pan Andr_zej Walkiewicz Czlonek Rady Nadzorczej

- Pan Pawet Grzqbka Czlonek Rady Nadzorczej

W roku 2012 nastapita zmiana w sktadzie Rady Nadzorczej , na podstawie Uchwaty nr 2 Watnego
Zgromadzenia z dnja 9 maja 2012 powotano w sklad Rady Nadzorczej Pana pawta cruabke.

Na dziei wydania opinii i raportu z badania sprawozdania finansowego sklad Rady Nadzorczej
stanowih:
' Pan Watdemar Sikora

- Pan Marian Gorynia

- Pan Jacek Napierala

- Pan Jaroslaw Bartczak

- Pan Pawel Gzabka

Przewodnicz4cy Rady Nadzorczej

WicepeewodniczEcy Rady Nadzorczej

Cztonek Rady Nadzorczej

Cztonek Rady Nadzorczej

Czlonek Rady Nadzorczej

Do dnia wydania opjnii z badania sprawozdanja finansowego nastqpila zmjana w skladzie Rady
Nadzorczej - na podstawie ljchwaty nr 3 z dnia 31 stycznja 2013 z funkcji Czlonka Rady Nadzorczej
odwotano Pana Andrzeja Watkiewicza.

2. Sklad Grupy Kapitalowej TRUST na dzie6 bilansowy i zmiany w bieiqcym okresie

2.1 Jednostka dominujEca

TRUST S.A.

Okres objety sprawozdanjem finansowym 1 stycznia 31 grudnia 2012 r.

Suma bilansowa 161 562 tys. zt

Wynik finansowy 11 081 tys. zt

Wzrost kapitalu wtasnego 11 075 tys. zl

Zmiana stanu 6rodk6w pienieinych (2 887) tys. zl
Przychody ze sprzedai 18 008 tys. zt

Podm iot uprawniony do badania BDO Sp. z o.o. , uL. Postepu 1 2, Warszawa

Rodzaj opinii z badania bez za5tneiei z nastepuj4cym objajnjeniem:

,,Nie zglaszajac zastrze2eh do zbadanego sprawozdania finansowego zwracamy uwage na
rektasyfikacje i trycene nieruchomodci opisane w Nocie'13 Informacji dodatkowych, kt6re istotnie
wplynely na wynik finansowy badanego okresu."

BDO 5p. z o.o. U^-"



Rapo( uzupelniaj4cy opiniez badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitatowej TRUST za 2012 rok

2.2. Podmioty ualeine

Na dziei 31 grudnia 2012 roku Spotka sprawowala kontroLe nad nastepujqcymi spolkami zate2nymi,
kt6re zostaty objete skonsotidowanym sprawozdaniem finansowym:

1. TRIJST Nieruchomoici Sp. z o.o.

Siedziba: Poznai,

Ptzedmiotdziatalnoici: dzialalnoifdewe(opersko-inwestorska

Metoda konsolidacji: petna

Struktura wlasnoici: 100% Trust 5.A.

Okres objety sprawozdaniem: 1 stycznia 2012 roku - 31 grudnia 2012 roku

Opinia z badania: nie badano

2. TRUST 5.A. l,,lateckiego S.K.A.

Siedziba: Poznai

Peedmiotdzialalnoicii dzialalnoiddewetopersko-inwestorska

Metoda konsotidacji: pelna

Struktu ra wlasnoSci: 96, 1 5X Trust 5.A., 3,85% Trust Nieruchomo6ci Sp. z o. o.

Okres objety sprawozdaniem: 1 stycznia 2012 roku 11 grudnia 2012 roku

Opinja z badania: nie badano

3. TRUST 5.A. Zurawiniec s.X.A.

Siedziba: Poznai

Peedmiotdzjatalnoici: dzialalno<adewetopersko-inwestorska

l etoda konsoLidacji: petna

Struktura wtasnoici: 96, 1 5% Trust 5. A., 3,85% Trust Nieruchomoici 5p. z o. o.

Okres objety sprawozdaniem: 1 stycznia 2012 roku - 31 grudnia 2012 roku

Opinia z badania: nie badano

4. TRUST S.A. Radojewo 5.K.A.

Siedziba: Poznai

Pzedmiotdzialatnoici: dziatalnoiidewetopersko-inwestorska

Metoda konsolidacji: pelna

Struktura wlasnoici: 96% Trust 5.A., 4x� Trust Nieruchomoici 5p. z o.o.

Okres objety sprawozdaniem: 1 stycznia 2012 roku 31 grudnia 2012 roku

Opinia z badaniai nie badano

5 " w



Raport uzupelniaj4cy opinie z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitalowej TRUST za 2012 rok

5. TRUST S.A. Btonie S.(.A.

Siedziba: Poznan

Pruedmiotdzialatno6ci: dzialatnoifdewelopersko-inwestorska

Metoda konsotidacji: pelna

Struktura wlasnoici: 96% Trust S.A., 4|x Trust Nieruchomoici 5p. z o.o.

Okres objety sprawozdaniem: 1 stycznia 2012 roku - 31 grudnia 2012 roku

Opinia z badania: nie badano

6. TRIJST S.A. Amber S.K.A.

Siedziba: Poznai

P,zedmiotdziatatno(ci: dziatalnoiadeweLopersko"inwestorska

Metoda konsotidacji: petna

Struktura wlasnojcj: 96% Trust 5.A., 4% Trust Nieruchomo(ci Sp. z o.o.

Okres obj€ty sprawozdaniem: 1 stycznia 2012 roku - 31 grudnia ?012 roku

Opinia z badanja: nie badano

7. TRUST 5.A. Lubczykowa G6ra s.K.A.

Siedziba: Poznai

Przedmiotdziatalnoici: dziatatno6fdewelopersko-inwestorska

Metoda konsoLidacij: pelna

Struktura \4lasnoici: 96% Trust 5.A., 4% Trust Nieruchomo5ci 5p. z o.o.

Okres objety sprawozdaniem: 'l stycznia 2012 roku - 31 grudnia 2012 roku

Opinia z badaniai nie badano

Wszystkie sprawozdania finansowe obejmujq okres od dnia 1 stycznja 2012 roku do dnia 31 grudnia
2012 roku, chyhaie zaznaczono inaczej.

2,3. Podmioty wyt{zone z konsolidacji

Ze wzgtedu na nieistotne wartoici nie znjeksztalcajqce informacjj o wynikach finansowych Grupy
Kapitalowej TRUST nie obj€to konsotidacjq sp6lki zaleinej Infra Sp. z o.o.

BDo sp. z o.o. 
4 U'
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Rapon uzupetniajqcy opini€ z badania skonsoljdowanego sprawozdania tinansowego
Grupy Kapitalowej TRUST za 2012 rok

3. Dane identyfikujEce zbadane sprawozdanie finansowe

Przedmiotem badania bylo skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitatowej TRUST
sporzqdzone za rok obrotowy od 1 stycznja do 31 grudnia 2012 roku, obejmujace:

- skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporzEdzone na dzieh l'l grudnia 2012 roku,
kt6re po stronie aktylv6w i pasyw6w wykazuie sume 209 750 tys. zl;

skonsolidowane sprawozdanie z calkowitych dochod6w za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku
do dnia 31 grudnia 2012 roku wykazujace caikowjty doch6d w wysokojci 17 364 tys. zl:

- skonsotidowane sprawozdanie ze zmian w kapitate wtasnym za okres od dnia 1 stycznia 2012
roku do dnia 31 grudnia 2012 roku wykazuj4ce zwiekszenie kapitalu wlasnego o kwote 17140
tys. zl;

skonsolidowane sprawozdanie z przeptyw6w pienie2nych za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku
do dnia 31 grudnja 2012 roku wykazujace zmniejszenje stanu 6rodk6w pienieinych netto o
kwote 2 296 tys. zt.

dodatkowe jnformacje i objainienja' zawierajace zastosowane zasady rachunkowoici,
noty do skonsotjdowanego sprawozdania fjnansowego oraz noty obja5nia.iqce do pozycji
pozabitansowych.

4. Dane identyfikuj4ce podmiot uprawniony i bieglego rewidenta przeprowadzaiecego badanie

Badanie skonsolidowanego sprawozdanja finansowego Grupy Kapitatowej TRUST za 2012 rok zostato
p.zeprowadzone przez BDO Sp. z o.o. z siedziba w Warszawie, ut. Postepu 12, podmjot uprawniony
do badania sprawozdai fjnansowych, wpisany na list€ Krajowej lzby Biegtych Rewident6w pod nr
3355.

Wyboru bieglego rewidenta dokonata Rada Nadzorcza badanej Sp6tkj na podstawie uchwaly
nr 4/YlZOl2zdnia9 maja 2012 roku.

Badanie zostato przeprowadzone na podstawie umowy o badanie zawartej dnia 14 stycznia 2013
roku, w terminie od dnia 11 Lutego 2013 roku, z przerwami, do dnia wydania opinii, pzez
kluczowego biegtego rewidenta Edyte Kaltiska (nr ewidencyjny 10136).

Ofuiadczamy, te BDO 5p, z o.o. oraz bjegly rewident wraz z zespolem badajEcym opisane sprawozdanie
finansowe spetniaje warunki do wyraienia bezstronnej i niezaleinei opjnii o badanym sprawozdaniu -
zgodnie z art, 56, 57 i 60 ustawy z 7 maja 2010 roku o bieglych rewidentach i ich samorzEdzie,
podmiotach uprawnionych do badania sprawozdai finansolvych oraz o nadzorze publicznym
(Dz.U.22010 roku, ff n, poz, g9).

ZarzEd iednostki dominuj4cej w czasie badania udostepnil biegtemu rewidentowi iadane dane
j udzietil informacji j wyjainiei niezb€dnych do przeprowadzenja badanja oraz poinformowal
o braku istotnych zdaEe6, kt6re nasqpily po dacie bilansu, do dnia zloienia o(wiadczenia.

Biegty rewident nie byt ograniczony w doboae wla6ciwych metod badania.

BDo 5p. z o.o.
4.U-
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5. InformacJe o Sprawozdaniu finansowym za rok poptzedni

Podstaw4 bilansu otwarcia byto skonsotidowane sprawozdanie finansowe sporzadzone za okres od
1 stycznia do 31 grudnia 201t roku, kt6re zostato zbadane przez BDO Sp. z o.o. i uzyskalo opini€
z badania bez zastrzeiei.

Skonsotidowane sprawozdanie finansowe Sp6lki za okres od 1 stycznia do 11 grudnia 2011 roku
zostalo zatwierdzone uchwa{a nr 2 Watnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z 28 czerwca 2013 roku.

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 2011 rok ztoiono w Xrajowym Rejestrze Sadowym
4 Ljpca 2011 roku oraz ogtoszono w Monitotze Potskim B.

5. Pozostale informacje

Ze wzgl€du na sytuacj€ ekonomiczn4 na rynku nieruchomoici miesi(aniowych i rynkach
kapitatolvych Grupa Kapitatowe nie bedzie prowadzii inwestycii devetopeBkich na
nieruchomoiciach w Radojewi€ sklasyfikowanych wczejniej jako zapary peeznaczone do sprzedaiy
w ramach zwyktej dzialatnolci operacyjnej. Grupa w oparciu o niezatein4 opinie ptz ekwalifikowala
nieruchomoici z zapas6w do nieruchomoici inwestycyjnych i dokonala wyceny tych nieruchomo6cj
wedlug wartoici godziwej. Informacje dotyczace rekLasyfikacji grunt6w znajdlja 5i€ w Nocie 13
informacji dodatkowej.

8DO 5p. z o.o.
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II. ANALIZA FINANSOWA GRUPY KAPITALOWEJ

Poni2ej przedstawiono wybrane wielkoici ze sprawozdania z sytuacji finansowej, rachunku zysk6w i strat
oraz podstawowe wskalniki finansowe, w por6wnaniu do analogicznych wieLkosci za tata ubiegte.

1, Podstawowe wartoscl ze sprawozdania z sytuacji finansowej

(w tys. zt.)

31. t2.
2012

0,0

2,1

0,1

0,2

19,2

77,O

74,5

1 , 2

0,7

0,6

31.12.

2011
31.12.
2010

wartoki njematerjatne j prawne
e eczowe aktylva trwate
naleinoici dtugoterminowe

inwestycje dlugoterminowe
nieruchomoici inwestycyjne
aktywa z tltutu odroczonego podatku

zapasy
naleinosci kr6tkoterminowe
inwestycje kr6tkoterminowe
rozlieenia miedzyokresowe

SUIIA AKTYWOW

Kapital wlasny

Zobowitzania i r€zerwy
rezerwy na zobowiezania
zobowiq.zania dtugoterminowe
zobowiezania krotkoterminowe
rozticzenia miedzyokresowe

SUA4A PASYWOW

4A 265 7 517 5 E.l9

1

4 351

274

417

40 283

2 987

3

4 271
't57

2 669

0,0

0,1

0,2

1 , 6

3 871

90

417

1467

0,0
2,6
0,'l

0,3

1 , 0

't61 145 162 351 95,6 145144 96,1

139 446 92,'156 327

2 550

1 365
'| 243

r55 663
1964

3 661
1 065

91,6

0,6

4 070
'I 127

541
o,7
0,4

209 750 100,0 169 870 100,0 _____E!!!l 100,0

66 449 31,7

54,3

6,1
'18,6

8,2

49 349 29,1 48 006 31,8

143 261 1ZO 527 70,9 103027 54,2
'12 820

39107

74 063
'17 271

6046

25 712

12 U7

3,6
45,0
14,4

4112 2,9

58 959 39,0

24242 15,1
'15474 10,2

209 750 100,0 159 470 100,0 151033 100,0

BDO 5p. z o.o.
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2. Podstawowe wielko6ci ze sprawozdania z calkowitych dochod6w

2011
20 385
9 345

11 040
6 802
4 238

89
(3 007)
1 320

(306)

1 0 1 4

(w tys. zt)

dynamika
2011t2010 2010

47,g)4
54,9%
37,6%
28,4%
65,8%

93,8%
43,2%

88,8%

86,7%

89,3%

01 .01 .10 -
3 1 . 1 2 . 1 0

Wyszczeg6lnionie

Przychody ze sprzedazy
Koszt wtasny spneda:y
Wynik brutto ze sprzedaiy

Koszt sprzedai i og6tnego zarzadu

Wynik ze sprzedaiy
Wynik na pozostatych przychodach

i kosztach operacyjnych
wynik na dziatatnosci finansowej
Wynik finansowy brutto

Podatek dochodowy

Wynik finansowy netto

2012

21 526
14 446
7 080
6 687

29 92�4
17 092),

(s 861)

17 364

dynamika
2012t701'l

5,6%
54,6%
35,9%

1,7%
90,7%

33522,5%
135,8%

1659,5%

1815,4%

1612,4%

38 445
20 741
17 704

5 794
1a 406

1 437
(2 100)
11743

12 295\

9 448

3, Podstawowe wskainikl flnansowe

RentownoSe majqtku

wynjk finansowy netto x 100%
suma aktyw6w

RentownosC kapitatu wlasnego

wynik finansowy netto x 100%

01.01.12-
31.12.12

0 1 . 0 1 . 1 1 -
31.12.11

kapitat wtasny

Rentownosa netto sprzedaiy

8,3%

26,1%

80,7%

1,8%

0,6% 6,3%

19,7%

5,0% 74,6%

20,A% 32,3%

wynik finansowy netto )( 100%

przychody ze sprzedaiy

Rentownoia brutto sprzedaiy

wynik ze sprzedaiy x 100%

przychody ze sprledai

wskainik ptynnoici I

aktylva obrotowe og6tem

zobowiEzania kr6tkoterm jnowe

BDO 5p. z o.o.

2,2 6 , 4 6,0

1 0



Raport uzupelniaj4cy opinie z badania skonsotidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitalowej TRUST za 2012 rok

wskainik ptynnosci ll

aktylva obrotowe - zapasy 0,1 o,20,3
zobowiazania kr6tkoterminowe

srybkoSf splat naleino3ci w dniach

iredni stan nateznoSci brutto z tytutu
dostaw i ustug '365 dni 21 13 '14

przychody ze sprzedaiy

Srybkoie splaty zobowiqzai w dniach

aredni stan zobowi4zati z tytu{u dostaw i
ustug ' 365 dnj 851571 5 1

koszt wtasny sprzedanych produkt6w

szybkose obrotu zapas6w

iredni stan zapas6w'365 dni
3948

koszt wlasny sprzedanych produktdw

wskainik zadtuienia

zobowiqzania i rezeMy na zobowiazania x
100% 68,3% 70,9% 64,2%

suma pasyvvow

') tre.hi stdn naleinoici, zapasow i zobawiqzan jest vlllczohy ioko ltednia orytmetwna wortot i Wycji z biLonsu atwarcio
oroz bi lans' zomknieci a.

4. Interpretacja wskainik6w i og6lna sytuacja ekonomiczna Grupy Kapitalowej

W wyniku prowadzonej dzialatnoici gospodarczei w badanym okresie Grupa Kapitatowa TRUST

wypracowata dodatni wynik finansowy netto w wysoko<ci 17 364 tys. zt. zysk netto za 2012 rok

uksztaltowaty nastepuiEce wynjki:

. zysk na sprzedai brutto w wysokoici 7 080 tys. zt,

. zysk na pozostale, dziataLno(ci operacyjnei w wysokoici 29 924 tla. zt,

. strata z dziatatnoici finansowej w wysokosci (7 092) tys. zl,

. podatek dochodowy w wysokojci 5 861 tys. zt.

Podstawowym :r6dtem zysku generowanego ptzez Gtupe KapitatowE sq przychody z dziatalnosci

deweloperskiei. W anatizowanym okresie nastqpit wzrost tych przychod6w o 5,6 % przy
jednoczesnym podwy2szeniu koszt6w, co spowodowato spadek rysk! na sprzedaiy o 90,7%.

25916098

z o . o .
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Mimo spadku zysku na spEedaiy Grupa Kapitalowa wypracowata zysk netto ponad
siedemnastokrotnie .,{/2szy nit w roku ubieglym. Tak wysoki zysk udalo sie osiEgnaa dzieki
przeszacowaniu nieruchomo(ci inwestycyjnych do wartoici godziwej.

W strukturze maj4tko Grupy Kapitatowej TRUST domjnuje majqtek obrotowy, kt6ry stanowi 77%
sumy bitansowe,. W ramach analizy struktury maratku obrotowego mo2na zauwa2ya, i2 najwiekszy
udzial stanowia zapasy, w kt6rych obok reatizowanych inwestycji budowlanych prezentowane sq
grunty pod pruyszte inwestycje. Najwieksz4 pozycje aktyw6w trwalych stanowia nieruchomo(ci
inwestycyjne wycenione wedtug wartoici godziwej.

Z anahzy struktury pas!.r,/6w wynjka, ie dziatalnoii gospodarcza crupy Kapita{owej TRUST
w badanym okresie byla finansowania w 31,7% kapitalem wtasnym, a w 68,3% kapitatem obcym. w
badanym okresie znacznie wzr6sl udzial zobowiazai kr6tkoterminowych, co zwiazane jest ze zmiane
warunk6w umowy kredytu odnawiatnego.

W badanym roku wszystkie wskainiki rentownofti z wyjqtkiem rentownoici spruedai znaczaco
wzrosly w por6wnaniu do roku poprzedniego, co zwiEzane jest z wysokim zyskjem netto
wypracowanym przez Grupe. Wskainik rentownoici sprzedai brutto spadl z poziomu 20,8% do
1,8%, co wynika z ponad dzjesieciokrotnego spadku zysku ze sprzedaiy.

Spadek wskarnik6w w por6wnaniu z rokiem ubieglym zwiazany jest ze istotnym zwiekszeniem poziomLl
zobowiazad kdtkotermino[ych. Bardzo njska warto# przyjat wskainik plynnoici ll ze wzgtedu na
dominuj4ce w aktywach kr6tkoterminowych Grupy zapasy, kt6rych pt),nnold jest stosunkowo niska, na
co wskazuje wskainik szybkoici obrotu zapasow.

W 2012 roku wartofti wskainik6w rotacjj nateino6ci oraz szybkoaci sptaty zobowiazai ksztaltowaly
sie odpowiednio na poziomie: 21 dni oraz 151 dni. W por6wnaniu do roku popzedniego czas splywu
zobowi4zari nie utegl istotnej zmianie, natomiast okres splywu naLeinoici utegt wydlu2eniu o 8 dni.
Wartoici tych wska2nik6w wskazujE,2e crupa Kapitatowa TRUST jnkasowata swoje natdnoici
szybciej nii regutowata swoje zobowiazania.

bljo 5p. 7 o.o u
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m. czqse szczEGOLowA MPoRTU

'1. Zasady rachunkowo3ci

Podmioty obj€te skonsotidowanym sprawozdaniem crupy kpitalowej TRUST stosuiE jednotite
zasady rachunkowofti i metody wyceny poszczeg6lnych pozycji aktyw6w i pasyw6w.

W badanym okresie sprawozdawczym na podstawie uchwaty Zarzadu Sp6tki Dominujacej
fi 5lrlllz0lz z dnia 27 grudnia 2012 nastqpila zmjana polityki rachunkowoici w zakresie wyceny
ujmowania nieruchomoici inwestycyjnych. Nieruchomoici inwestycyjne od chwjli wej6cia w iycte
uchwaly sa wyceniane wedtug wartoici godzjwej.

2. Zasady sporzEdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego

Skonsolidowane sprawozdanje finansowe Grupy (apjtalowej TRUST zostato spotz4dzone zgodnie
z tliedzynarodowymi Standardami Rachunkowojci, Miedzynarodowymi Standardami
Sprawozdawczojci Finansowej oraz zlviEzanymi z nimi interpretacjami ogloszonymi w formje
rozporzEdzei Komisji Europejskiej, a w zakresie njeuregutowanym w tych standardach - srosornre
do wymog6w ustawy o rachunkowojci i wydanych na jej podstawje przepis6w wykonawczych.

3. Sprawozda^ia z sytuacji finansowej i sp.awozdania z calkowitych dochod6w

Najwainiejsze pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej i sprawozdania z calkoMtych dochod6w
zostaty opisane w notach do skonsolidowanego sprawozdania finansowego 0|a2 w Sprawozdaniu
z dzialalnodci Grupy Kapitalowej.

4. Informacja dodatkowa

Informacja dodatkowa o pruyjQtych zasadach rachunkowojci oraz inne informacje zostaty
sporzqdzone w sposob komptetny i poprawny, z uwzgtednienjem wymog6w wynikajqcych z tvjsR,
a w zakresie nie ureguLov/anym w tych standardach - stosownie do wymog6w ustawy

5. Skonsolidowane sprawozdanie ze zhian w kapitale wlasnyh

Dane wykazane w skonsolidowanym sprawozdaniu ze zmjan w kapitate wtasnym zostaly prawidlowo
powiazane ze sprawozdaniem z sytuacji finansowej oraz ksjegami rachunkowymi i w spos6b zetelny
i prawidlowy obrazuiE zmiany w kapitatach Spotki.

6. Skonsolidowane sprawozdanie z przeplyw6w pieniernych

SkonsoLidowane sprawozdanie z przeplyw6w pienie2nych zostato sporzqdzone przez Grupe
z uwzgtednieniem MSR 7, metodE pojredni4 i wykazuie prawidtowe powi4zanje odpowjednio ze
sprawozdaniem z sytuacji finansowej, sprawozdaniem z calkowitych dochod6w oraz zapisami
w ksiegach rachunkowych.

7. Sprawozdanie z dzialalnosci Grupy Kapitalowej

Zgodnie z wymogami art. 49 ustawy o rachunkorofti, Zarz4d sprz4dnl sprawozdanie z dzialalnojci
Grupy. Informacje zawane w sprawozdaniu z dzialatnojci sE zgodne z informacjami zawartymi
w zbadanym sprawozdaniu fi nansolvym.

eOO Sp. z o
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8. o6wladczenle klerownictwa jednostkl

Kierownictwo Jednostki dominuJqcej zlozllto pisemne oiwiad@enle o komptetnym uieciu danych
w ksiegach rachunkowych, wykazaniu wszetklch zobo,viEzaf warunkowych oraz o nle wystapieniu
istotnych zdarrei po dniu bilansowym.

Poznai. '19 marca 2013 roku

8DO Sp. z o,o.
ul. Postepu 12

02-676 Warsz.wa
Podmiot uprawniony do badanla sprawozdai flnansowych nr !355
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