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r. czqseoG6LNA
MPORTU
1, DaneidentyfikujEceJednostkeDominuj4c4
1.1. Nazwai forha prawna
sp6{kadziatapod firmqTRUST5P6LKAA(CYJNA.
'1.2.SiedzibaSpa'lki
Poznad61-608,ut. Btaieja6
1.3. Przedmiotdzialalnosci
Pzedmjot dziatatnoici,zgodnie z wpisem do rejestru dziatatnofti Sp6tki obejmuje 14 rodzaje
gospodarczet,
dzialatno3ci
m.in.:
- produkcjabetonowych,cementowychi gipsowychwyrob6wbudowtanych,
- produkcjametatowychetement6wkonstrukcyjnych,
- produkcjazaprawymurarskieji suchegobetonu,
- produkcjai dystrybucjaciepta,
- pob6r, uzdatnianiei rozprowadzanie
wody,
budownictwo,
obsluganieruchomo6ci,
dzialalnoitw zakresrearchitekturyr ininrenr.
jest zgodnyz ujawnjonymw l(rajowymRejestrzeS4dowym.
Faktycznyprzedmiotdziatatno6ci
1.4. Podstawadzialalno;ci
TRIJST
5.A. dzialana podstawie:
- Statutu Sp6tki sporzadzonegow formje aktu notariatnegow dniu 7 tistopada 2007 roku
(Rep.A 14.855/2007)wrazze zmianamj,
- KodeksuSpolekHandlowych- ljstawa z dnia 15 wrzefiia 2000 roku (Dz. U. n( 94, poz. 1037z
j).
poinjejszymizmianam
1,5. Rejestracjew s4dzle Gospodarcryh
W dnju 6 grudnia 2007 roku Sp6lkazostata wpisanado KrajowegoRejestruS4dowegow Sadzie
Rejonowymw Poznanju- Nowe Miasto i Witda
Vlll Wydziatcospodarczy(rajowego Reiestru
pod
Sadowego numeremKRS0000293906.
'1.6.Rejestracjaw UrzedzieSkarbowymi Wojewftzkim urz€dzie Statystycznym
NIP
REGON

7820025468
008494361

1.7. Kapitalpodstawowyi wlasnyGrupy
Kapitat zakladowy na 31 grudnia 2012 roku wynosil 2 000 tys. zt i
10 001 600akcji o wartoici nominalnej0,20 zt kaida.

dzietil sie na

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:

BDO5p. z o,o.
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Akcjonariusz

Liczbaakcji serii A

PawetBugajny
TadeuszRataiczak
JarostawStuja

1 987 625

3 060 l9l

Warto66
nomtnalna
akcii
1 009604

Udzialw
kapitale
50,47%

751075

1 736090

697433

34,87%

1 122612

0

224 522

11,22%

343805

68 761

3,44%

5 140288

7 000320

JanSmogur
RAZEM

Liczbaakcii serii B

0
4 861 312

100,00%

Na kapitalwlasnyGrupyKapitalowejna 31grudnia2012rokusktadatysie ponadto:
kapjtatrezerwowy
z aktualizacjiwyceny

1O4999,40zl

- zyskizatrzymane

64 384078,33zl

LAczniekapitatwtasnyna 31 grudnia2012rokuwynosit

66 4A9397,73zl,

1.8. Zarz4dSp6lki
Nadziei 31 grudnia2012rokuzarzqd5p6tkiDominujqcej
stanowili:
- PanPawelKrzysztofBugajny
- PanJaroslaw
Sluja
' PaniAgnieszka
Matgorzata
Hotewiiska

PrezesZarzadu
wiceprezes
Zarzadu
Wiceprezes
Zarz4du

W roku2012nastqllilazmianaw skladzieZarzEdu w zwi4zkuz ptanowanym
objeciemstanowiska
w
skladzie Rady Nadzorczejrezygnacjez petnionej funkcji WiceprezesaZaazaduz dnjem
24 paidzienika 2012zlo2ytPanTadeuszRatajczakNadziei wydaniaopiniii raportuz badaniasprawozdania
finansowego
ZarzadSp6lkistanowiti:
- PanPawelKrzysztofBugainy

PrezesZarzadu

- PaniAgnieszka
ilalgorzalaHotewiriska

Wiceprezes
Zarzqdu

' PanJanJacekSmogur

CzlonekZarzadu

Dodniawydaniaopiniiz badaniasprawozdania
finansowego
nastqpilazmianaw sktadzieZazqdu z
dniem31 grudnia2012z funkcji Wiceprezesa
ZarzEduzrezygnowat
PanJaroslawSluja. Zqodniez
TRUST
uchwatqnr 1 WatnegoZgromadzenia
5.A.,z dnia31 stycznia2013r. z dniemzarejestrowania
jako cztonekZarzedu.
zmianStatutu5p6lkiPanJanSmogurzostalpowotany
w sktadZar_zEdu
1.9. RadaNadzorcza
Nadziei 31 grudnia2012rokuskladRadyNadzorczei
Sp6tkiTRUST
5.A.stanowili:
- PanWatdemar
Sikora

Przewodniczacy
RadyNadzorczej

- Panl arianGorynia

Wiceprzewodnjczacy
RadyNadzorczei

- PanJacekNapierata

CzlonekRadyNadzorczej

- PanJarostawBartczak

CztonekRadyNadzorczej

BDOSp.z o.o.
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- PanAndr_zej
Walkiewicz

CzlonekRadyNadzorczej

- PanPawetGrzqbka

CzlonekRadyNadzorczej

W roku 2012 nastapitazmianaw sktadzieRadyNadzorczej, na podstawieUchwatynr 2 Watnego
Zgromadzenia
z dnja 9 maja 2012powotanow skladRadyNadzorczejPanapawtacruabke.

Na dziei wydania opinii i raportu z badania sprawozdaniafinansowegosklad Rady Nadzorczej
stanowih:
' PanWatdemarSikora
Przewodnicz4cy
RadyNadzorczej
- PanMarianGorynia

WicepeewodniczEcy
RadyNadzorczej

- PanJacekNapierala

CztonekRadyNadzorczej

- PanJaroslawBartczak

CztonekRadyNadzorczej

- PanPawelGzabka

CzlonekRadyNadzorczej

Do dnia wydania opjnii z badania sprawozdanjafinansowegonastqpilazmjana w skladzie Rady
Nadzorczej- na podstawieljchwaty nr 3 z dnia 31 stycznja2013z funkcji CzlonkaRadyNadzorczej
odwotanoPanaAndrzejaWatkiewicza.

2. SkladGrupy KapitalowejTRUSTna dzie6 bilansowyi zmiany w bieiqcym okresie
2.1 JednostkadominujEca
TRUSTS.A.
Okresobjety sprawozdanjem
finansowym

1 stycznia 31 grudnia2012r.

Sumabilansowa

161562tys. zt

Wynikfinansowy

11 081 tys. zt

Wzrostkapitaluwtasnego

11 075 tys. zl

Zmianastanu6rodk6wpienieinych

(2 887)tys. zl

Przychodyze sprzedai

18 008 tys. zt

Podmiot uprawnionydo badania

BDOSp.z o.o., uL.Postepu12, Warszawa

Rodzajopinii z badania

bezza5tneiei z nastepuj4cymobjajnjeniem:

,,Nie zglaszajac zastrze2eh do zbadanego sprawozdaniafinansowego zwracamy uwage na
rektasyfikacjei trycene nieruchomodci
opisanew Nocie'13Informacji dodatkowych,kt6re istotnie
wplynelyna wynik finansowybadanegookresu."
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2.2.

Podmiotyualeine

Na dziei 31 grudnia2012roku SpotkasprawowalakontroLenad nastepujqcymispolkamizate2nymi,
kt6re zostatyobjete skonsotidowanym
sprawozdaniem
finansowym:
1. TRIJST
NieruchomoiciSp.z o.o.
Siedziba:

Poznai,

Ptzedmiotdziatalnoici:

dzialalnoifdewe(opersko-inwestorska

Metodakonsolidacji:

petna

Strukturawlasnoici:

100%Trust 5.A.

Okresobjety sprawozdaniem:

1 stycznia2012roku- 31 grudnia2012roku

Opiniaz badania:

nie badano

2. TRUST5.A.l,,lateckiego
S.K.A.
Siedziba:

Poznai

Peedmiotdzialalnoicii

dzialalnoiddewetopersko-inwestorska

Metodakonsotidacji:

pelna

Struktura wlasnoSci:

96,15XTrust5.A., 3,85%Trust Nieruchomo6ci
Sp. z o.o.

Okresobjety sprawozdaniem:

1 stycznia2012roku 11 grudnia2012roku

Opinjaz badania:

nie badano

3. TRUST
5.A. Zurawiniecs.X.A.
Siedziba:

Poznai

Peedmiotdzjatalnoici:

dzialalno<adewetopersko-inwestorska

l etoda konsoLidacji:

petna

Strukturawtasnoici:

96,15%Trust5.A., 3,85%Trust Nieruchomoici5p. z o.o.

Okresobjety sprawozdaniem:

1 stycznia2012roku - 31 grudnia2012roku

Opiniaz badania:

nie badano

4. TRUST
S.A. Radojewo5.K.A.
Siedziba:

Poznai

Pzedmiotdzialatnoici:

dziatalnoiidewetopersko-inwestorska

Metodakonsolidacji:

pelna

Strukturawlasnoici:

96%Trust5.A., 4x Trust Nieruchomoici5p. z o.o.

Okresobjety sprawozdaniem:

1 stycznia2012roku 31 grudnia2012roku

Opiniaz badaniai

nie badano
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5. TRUSTS.A.BtonieS.(.A.
Siedziba:

Poznan

Pruedmiotdzialatno6ci:

dzialatnoifdewelopersko-inwestorska

Metodakonsotidacji:

pelna

Strukturawlasnoici:

96%Trust S.A.,4|xTrust Nieruchomoici5p. z o.o.

Okresobjety sprawozdaniem:

1 stycznia2012roku- 31 grudnia2012roku

Opiniaz badania:

nie badano

6. TRIJST
S.A.AmberS.K.A.
Siedziba:

Poznai

P,zedmiotdziatatno(ci:

dziatalnoiadeweLopersko"inwestorska

Metodakonsotidacji:

petna

Strukturawlasnojcj:

96%Trust5.A., 4%Trust Nieruchomo(ci
Sp. z o.o.

Okresobj€ty sprawozdaniem:

1 stycznia2012roku - 31 grudnia?012roku

Opiniaz badanja:

nie badano

7. TRUST5.A. Lubczykowa
G6ras.K.A.
Siedziba:

Poznai

Przedmiotdziatalnoici:

dziatatno6fdewelopersko-inwestorska

MetodakonsoLidacij:

pelna

Struktura\4lasnoici:
Okresobjety sprawozdaniem:

96%Trust5.A., 4%Trust Nieruchomo5ci
5p. z o.o.
'l stycznia2012roku - 31 grudnia2012roku

Opiniaz badaniai

nie badano

Wszystkiesprawozdania
finansoweobejmujq okresod dnia 1 stycznja2012 roku do dnia 31 grudnia
2012 roku, chyhaie zaznaczonoinaczej.

2,3. Podmiotywyt{zone z konsolidacji
Ze wzgteduna nieistotnewartoici nie znjeksztalcajqceinformacjj o wynikachfinansowychGrupy
KapitalowejTRUSTnie obj€to konsotidacjq
sp6lkizaleinej InfraSp. z o.o.

BDosp.z o.o.
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3. DaneidentyfikujEcezbadanesprawozdaniefinansowe
Przedmiotembadania bylo skonsolidowanesprawozdaniefinansowe Grupy Kapitatowej TRUST
sporzqdzone
za rok obrotowyod 1 stycznjado 31 grudnia2012roku, obejmujace:
-

skonsolidowane
sprawozdanie
z sytuacjifinansowejsporzEdzone
na dziehl'l grudnia2012roku,
kt6re po stronieaktylv6wi pasyw6wwykazuiesume209 750 tys. zl;
skonsolidowane
sprawozdanie
z calkowitychdochod6wza okres od dnia 1 stycznia2012 roku
grudnia
do dnia 31
2012rokuwykazujacecaikowjtydoch6dw wysokojci17 364 tys. zl:

-

skonsotidowane
sprawozdanie
ze zmian w kapitatewtasnymza okresod dnia 1 stycznia2012
roku do dnia 31 grudnia2012roku wykazuj4cezwiekszeniekapitaluwlasnegoo kwote 17140
tys. zl;
skonsolidowane
sprawozdanie
z przeptyw6wpienie2nychza okresod dnia 1 stycznia2012roku
grudnja
do dnia 31
2012 roku wykazujacezmniejszenjestanu 6rodk6wpienieinych netto o
kwote 2 296 tys. zt.
dodatkowe jnformacje i objainienja' zawierajace zastosowanezasady rachunkowoici,
noty do skonsotjdowanego
sprawozdaniafjnansowegooraz noty obja5nia.iqcedo pozycji
pozabitansowych.

4. Daneidentyfikuj4cepodmiot uprawnionyi bieglegorewidentaprzeprowadzaiecegobadanie
Badanieskonsolidowanego
sprawozdanja
finansowegoGrupyKapitatowejTRUSTza 2012 rok zostato
p.zeprowadzone
przez BDOSp. z o.o. z siedzibaw Warszawie,ut. Postepu12, podmjot uprawniony
do badaniasprawozdaifjnansowych,wpisanyna list€ Krajowej lzby BiegtychRewident6wpod nr
3355.
Wyboru bieglego rewidenta dokonata Rada Nadzorczabadanej Sp6tkj na podstawie uchwaly
nr 4/YlZOl2zdnia9 maja 2012roku.
Badaniezostatoprzeprowadzone
na podstawieumowy o badaniezawartej dnia 14 stycznia2013
roku, w terminie od dnia 11 Lutego2013 roku, z przerwami, do dnia wydania opinii, pzez
kluczowegobiegtegorewidentaEdyteKaltiska(nr ewidencyjny10136).
Ofuiadczamy,te BDO5p, z o.o. oraz bjegly rewident wraz z zespolembadajEcymopisanesprawozdanie
finansowe spetniaje warunki do wyraienia bezstronnej i niezaleinei opjnii o badanymsprawozdaniuzgodniez art, 56, 57 i 60 ustawyz 7 maja 2010 roku o bieglychrewidentachi ich samorzEdzie,
podmiotach uprawnionych do badania sprawozdai finansolvych oraz o nadzorze publicznym
(Dz.U.22010roku,ff n, poz,g9).
ZarzEdiednostki dominuj4cej w czasie badania udostepnilbiegtemu rewidentowi iadane dane
j udzietil informacji j wyjainiei niezb€dnychdo przeprowadzenjabadanja oraz poinformowal
o brakuistotnychzdaEe6,kt6re nasqpilypo daciebilansu,do dniazloieniao(wiadczenia.
Biegtyrewidentnie byt ograniczony
w doboaewla6ciwych
metodbadania.

BDo5p.z o.o.
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5. InformacJeo Sprawozdaniu
finansowymza rok poptzedni
Podstaw4bilansuotwarciabyto skonsotidowane
sprawozdaniefinansowesporzadzone
za okres od
1 styczniado 31 grudnia201t roku,kt6rezostatozbadane
przezBDOSp.z o.o. i uzyskalo
opini€
z badania
bezzastrzeiei.
Skonsotidowane
sprawozdanie
finansoweSp6lkiza okresod 1 styczniado 11 grudnia2011roku
zostalozatwierdzone
uchwa{a
nr 2 Watnego
Zgromadzenia
Akcjonariuszy
z 28czerwca2013roku.
Skonsolidowane
sprawozdaniefinansoweza 2011 rok ztoiono w XrajowymRejestrzeSadowym
4 Ljpca2011rokuorazogtoszono
w Monitotze
Potskim
B.

5. Pozostale
informacje
Ze wzgl€du na sytuacj€ ekonomiczn4
na rynku nieruchomoicimiesi(aniowychi rynkach
kapitatolvych Grupa Kapitatowe nie bedzie prowadzii inwestycii devetopeBkich na
nieruchomoiciach
w Radojewi€sklasyfikowanych
wczejniej jako zaparypeeznaczonedo sprzedaiy
w ramachzwyktejdzialatnolcioperacyjnej.Grupaw oparciuo niezatein4opinie ptzekwalifikowala
nieruchomoici
z zapas6w
do nieruchomoici
inwestycyjnych
i dokonala
wycenytych nieruchomo6cj
wedlugwartoicigodziwej.InformacjedotyczacerekLasyfikacji
grunt6wznajdlja 5i€ w Nocie13
informacjidodatkowej.

8DO5p.z o.o.

Raportuzupetniajacy
opiniez badaniaskonsoLidowanego
sprawozdania
finansowego
GrupyKapita{oweiTRUSTza 2012rok

II. ANALIZAFINANSOWA
GRUPYKAPITALOWEJ
Poni2ejprzedstawiono
wybranewielkoici ze sprawozdania
z sytuacjifinansowej,rachunkuzysk6wi strat
orazpodstawowewskalnikifinansowe,w por6wnaniudo analogicznych
wieLkosciza tata ubiegte.
1, Podstawowewartoscl ze sprawozdaniaz sytuacji finansowej

(wtys.zt.)
31.t2.
2012
4A 265

j prawne
wartoki njematerjatne
e eczoweaktylva trwate
naleinoicidtugoterminowe
inwestycje dlugoterminowe
nieruchomoici
inwestycyjne
aktywaz tltutu odroczonegopodatku

31.12.
2010

31.12.
2011
7 517

1
4 351

0,0
2,1

274

0,1

417
40 283

0,2
19,2

2 987

3
4 271
't57

2 669

5 E.l9

0,0
0,1

90

0,0
2,6
0,'l

0,2

417

0,3

1,6

1467

1,0

3 871

't61 145

77,O

162 351

95,6

145144

96,1

156327
2 550
1 365
'| 243

74,5
1,2
0,7
0,6

r 5 56 6 3
1964

91,6

139446

92,'

209750

100,0

169870

66 449

31,7

49 349

29,1

Zobowitzania i r€zerwy
rezerwyna zobowiezania
zobowiq.zania
dtugoterminowe
zobowiezaniakrotkoterminowe
rozticzeniamiedzyokresowe

143 261
'12820

54,3

1ZO527

70,9

SUA4A
PASYWOW

209 750

zapasy
naleinoscikr6tkoterminowe
inwestycje kr6tkoterminowe
rozlieenia miedzyokresowe
SUIIAAKTYWOW

Kapital wlasny
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39107
74 063
'17271

6,1
'18,6

3 661
1 065

6046
25 712

8,2

12U7

100,0

159 470

4 070
'I 127
0,6

541

100,0_____E!!!l

3,6
45,0
14,4

100,0

4 80 0 6
103027
4112
58959
24242
'15474

o,7
0,4

100,0

31,8
54,2
2,9
39,0
15,1
10,2

151033 100,0

sprawozdania
finansowego
RaportLzupetniajEcy
opiniez badaniaskonsoLidowanego
TRUST
za 2012rok
Grupyl.,apitatowej

(wtys.zt)

2. Podstawowewielko6ci ze sprawozdaniaz calkowitych dochod6w

Wyszczeg6lnionie
Przychodyze sprzedazy
Kosztwtasnyspneda:y
Wynikbrutto ze sprzedaiy
Kosztsprzedai i og6tnegozarzadu
Wynikze sprzedaiy
przychodach
Wynikna pozostatych
i kosztach
operacyjnych
wynikna dziatatnosci
finansowej
Wynikfinansowybrutto

2012
21 526
14 446
7 080
6 687

29 924
17092),

Podatekdochodowy

(s 861)

Wynik finansowy netto

17 364

dynamika

dynamika
2012t701'l

2011 2011t2010
5,6% 20385
47,g)4
9 345
54,9%
54,6%
35,9% 11040
37,6%
28,4%
1,7%
6 802
90,7%
4 238
65,8%

33522,5%
89
(3
135,8%
007)
1659,5%
1 320
1815,4%
1612,4%

(306)
1014

2010
38445
20 741
17 704
5 794
1a 406

93,8%
43,2%
88,8%

1 437
(2 100)
11743

86,7%

12295\
9 448

89,3%

3, Podstawowe
wskainikl flnansowe

01.01.1231.12.12

0 1 . 0 1 . 1 1 - 01.01.1031.12.11
31.12.10

majqtku
RentownoSe
wynjkfinansowynetto x 100%

sumaaktyw6w

8,3%

0,6%

6,3%

RentownosC
kapitatuwlasnego
wynikfinansowynetto x 100%
kapitatwtasny

19,7%

26,1%

Rentownosa
netto sprzedaiy
wynikfinansowynetto )( 100%
przychodyze sprzedaiy

80,7%

5,0%

74,6%

1,8%

20,A%

32,3%

2,2

6,4

6,0

Rentownoiabrutto sprzedaiy
wynikze sprzedaiyx 100%
przychody
ze sprledai
wskainik ptynnoiciI
aktylvaobrotoweog6tem
jnowe
zobowiEzania
kr6tkoterm
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wskainik ptynnoscill
aktylva obrotowe - zapasy
kr6tkoterminowe
zobowiazania

0,1

0,3

o,2

21

13

'14

151

157

85

3948

6098

2591

68,3%

70,9%

64,2%

srybkoSfsplat naleino3ciw dniach
iredni stannateznoSci
bruttoz tytutu
dostawi ustug'365 dni
przychody
ze sprzedaiy
Srybkoiesplatyzobowiqzaiw dniach
z tytu{udostawi
arednistanzobowi4zati
ustug' 365dnj
produkt6w
kosztwtasnysprzedanych

szybkoseobrotu zapas6w
dni
irednistanzapas6w'365
produktdw
kosztwlasnysprzedanych
wskainik zadtuienia
x
i rezeMy na zobowiazania
zobowiqzania
100%
sumapasyvvow

') tre.hi stdnnaleinoici, zapasowi zobawiqzanjest vlllczohy ioko ltednia orytmetwna wortot i Wycji z biLonsuatwarcio
a.
orozbilans' zomknieci

4. Interpretacjawskainik6wi og6lnasytuacjaekonomicznaGrupyKapitalowej
w badanymokresieGrupa KapitatowaTRUST
W wyniku prowadzonejdzialatnoicigospodarczei
dodatniwynik finansowynetto w wysoko<ci17 364 tys. zt. zysk netto za 2012 rok
wypracowata
nastepuiEce
wynjki:
uksztaltowaty
.
.
.
.

zyskna sprzedai bruttow wysokoici7 080tys. zt,
operacyjneiw wysokoici29 924tla. zt,
zyskna pozostale,dziataLno(ci
(7 092)tys. zl,
strataz dziatatnoicifinansowejw wysokosci
podatekdochodowy
w wysokojci5 861tys. zt.

Podstawowym:r6dtem zysku generowanegoptzez Gtupe KapitatowEsq przychodyz dziatalnosci
deweloperskiei.W anatizowanymokresie nastqpit wzrost tych przychod6wo 5,6 % przy
jednoczesnym
podwy2szeniu
spadekrysk! na sprzedaiyo 90,7%.
koszt6w,co spowodowato

zo.o.

L
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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 osiEgnaadzieki
przeszacowaniu
nieruchomo(ciinwestycyjnych
do wartoici godziwej.
W strukturze maj4tko Grupy KapitatowejTRUSTdomjnuje majqtek obrotowy, kt6ry stanowi 77%
sumybitansowe,.W ramachanalizystruktury maratkuobrotowegomo2nazauwa2ya,i2 najwiekszy
udzial stanowiazapasy,w kt6rych obok reatizowanychinwestycji budowlanychprezentowanesq
grunty pod pruyszteinwestycje. Najwieksz4pozycje aktyw6w trwalych stanowia nieruchomo(ci
inwestycyjnewycenionewedtugwartoici godziwej.
Z anahzy struktury pas!.r,/6wwynjka, ie dziatalnoii gospodarczacrupy Kapita{owej TRUST
w badanymokresiebyla finansowaniaw 31,7%kapitalemwtasnym,a w 68,3%kapitatemobcym.w
badanymokresieznaczniewzr6sludzialzobowiazaikr6tkoterminowych,
co zwiazanejest ze zmiane
warunk6wumowykredytuodnawiatnego.
W badanymroku wszystkiewskainiki rentownofti z wyjqtkiem rentownoici spruedai znaczaco
wzrosly w por6wnaniu do roku poprzedniego,co zwiEzanejest z wysokim zyskjem netto
wypracowanymprzez Grupe. Wskainik rentownoici sprzedai brutto spadl z poziomu20,8%do
1,8%,co wynikaz ponaddzjesieciokrotnego
spadkuzyskuze sprzedaiy.
poziomLl
Spadekwskarnik6ww por6wnaniu
z rokiemubieglymzwiazanyjest ze istotnymzwiekszeniem
przyjat
plynnoici
kdtkotermino[ych.
Bardzo
njska
zobowiazad
warto#
wskainik
ll ze wzgtedu na
dominuj4cew aktywach kr6tkoterminowychGrupyzapasy, kt6rych pt),nnoldjest stosunkowoniska, na
co wskazujewskainikszybkoiciobrotuzapasow.
W 2012 roku wartofti wskainik6wrotacjj nateino6cioraz szybkoacisptatyzobowiazaiksztaltowaly
sie odpowiedniona poziomie:21 dni oraz 151 dni. W por6wnaniudo roku popzedniegoczassplywu
zobowi4zarinie utegl istotnej zmianie,natomiastokressplywunaLeinoiciutegtwydlu2eniuo 8 dni.
Wartoici tych wska2nik6wwskazujE,2e crupa KapitatowaTRUSTjnkasowataswoje natdnoici
szybciejnii regutowataswojezobowiazania.
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m.czqseszczEGOLowA
MPoRTU
'1. Zasadyrachunkowo3ci
Podmioty obj€te skonsotidowanym
sprawozdaniemcrupy kpitalowej TRUSTstosuiE jednotite
zasadyrachunkowoftii metodywycenyposzczeg6lnych
pozycjiaktyw6wi pasyw6w.
W badanym okresie sprawozdawczymna podstawie uchwaty Zarzadu Sp6tki Dominujacej
fi 5lrlllz0lz z dnia 27 grudnia2012 nastqpilazmjana polityki rachunkowoiciw zakresiewyceny
ujmowanianieruchomoiciinwestycyjnych.Nieruchomoiciinwestycyjneod chwjli wej6ciaw iycte
uchwalysa wycenianewedtugwartoici godzjwej.
2. ZasadysporzEdzeniaskonsolidowanego
sprawozdaniafinansowego
Skonsolidowane
sprawozdanjefinansoweGrupy (apjtalowej TRUSTzostato spotz4dzonezgodnie
z
tliedzynarodowymi Standardami Rachunkowojci, Miedzynarodowymi Standardami
SprawozdawczojciFinansowejoraz zlviEzanymiz nimi interpretacjami ogloszonymiw formje
rozporzEdzeiKomisjiEuropejskiej,a w zakresienjeuregutowanym
w tych standardach- srosornre
jej
do wymog6wustawyo rachunkowojcii wydanychna
podstawjeprzepis6wwykonawczych.
3. Sprawozda^ia z sytuacji finansowej i sp.awozdania z calkowitych dochod6w
Najwainiejszepozycjesprawozdania
z sytuacji finansoweji sprawozdania
z calkoMtych dochod6w
zostaty opisanew notach do skonsolidowanego
sprawozdaniafinansowego0|a2 w Sprawozdaniu
z dzialalnodciGrupyKapitalowej.
4. Informacjadodatkowa
Informacja dodatkowa o pruyjQtych zasadach rachunkowojci oraz inne informacje zostaty
sporzqdzonew sposobkomptetnyi poprawny,z uwzgtednienjem
wymog6wwynikajqcychz tvjsR,
a w zakresie nie ureguLov/anymw tych standardach - stosownie do wymog6w ustawy

5. Skonsolidowane
sprawozdanieze zhian w kapitale wlasnyh
Danewykazanew skonsolidowanym
sprawozdaniu
ze zmjanw kapitatewtasnymzostalyprawidlowo
powiazaneze sprawozdaniem
z sytuacjifinansowejoraz ksjegamirachunkowymii w spos6bzetelny
i prawidlowyobrazuiEzmianyw kapitatachSpotki.
6. Skonsolidowane
sprawozdaniez przeplyw6wpieniernych
SkonsoLidowane
sprawozdaniez przeplyw6w pienie2nych zostato sporzqdzoneprzez Grupe
z uwzgtednieniemMSR7, metodE pojredni4 i wykazuie prawidtowepowi4zanjeodpowjednioze
sprawozdaniemz sytuacji finansowej, sprawozdaniemz calkowitych dochod6woraz zapisami
w ksiegachrachunkowych.
7. Sprawozdaniez dzialalnosciGrupy Kapitalowej
Zgodnie z wymogami art. 49 ustawy o rachunkorofti, Zarz4d sprz4dnl sprawozdaniez dzialalnojci
Grupy. Informacje zawane w sprawozdaniuz dzialatnojcisE zgodne z informacjamizawartymi
w zbadanymsprawozdaniufi nansolvym.
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8. o6wladczenleklerownictwajednostkl
KierownictwoJednostkidominuJqcejzlozllto pisemneoiwiad@enleo komptetnymuieciu danych
w ksiegachrachunkowych,wykazaniuwszetklchzobo,viEzafwarunkowychoraz o nle wystapieniu
zdarrei podniubilansowym.
istotnych
Poznai.'19marca2013roku
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