
lBpo Telefon: +48 22 543 16 00 BDO Sp. z o.o.
Telefax: +48 22 543 16 0l ul. Postepu 12,
E.matl: office@bdo,pl 02.676 Warszawa
Internet: www.bdo.pl Potska

TRUST Sp6lka Akcyjna
ul. Blaieja 6

61-608 Poznah

Opinia i raport niezale2nego biegtego rewidenta
z badania sprawozdania finansowego

za rok obrotowy od 1 stycznia 2012 do 31 grudnia 2O12 roku

3DO Sp. z o.o. 54d Rejooowy dta M. 5t. Wa6zavry, Xl lWydzia{ cospodarczy XRs: 0000291119, Kaptat zakladowy: 1.000.000 PLN,,
N lP l03  000 42  12 .8r ! ra reg iona lneBDOjKatowice40.004,aL .Kodantego2, te l :+43323595000,ka towjce@bdo,p l ;Krak6wt0415,
!t WanowickaSa, tel: '4312 3736900, krakowobdo.pl;Pozna'i61-028, ul. Wa6zaskd43, tel: '43616501080, poznan@bdo.pl;
Wro . law5 l l32 ,u l .Po$tancows lask ichTa, te t : r437t7 l42300,wroc law,abdo.p t

sDosp zo o jest.zlonkiemS0O nternabonal Linired, brytyFkiej spolki iczeicjamjedzy.arodowel re.i BDo,2toionej zniezale2nych



IBDO

OPINIA NIEZALEZNEGO BIEGTEGO REWIDENTA
dla Walnego Zgromadzenia oraz Rady Nadzorczej

TRUST S.A.

Przeprowadzitiimy badanie zataczonego sprawozdania finansowego TRUST 5.A. z siedzibq
w Poznaniu, przy ut. Bta:eja 6, sporz4dzonego za okres od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku,
na kt6re sktada sie:

- sprawozdanie z catkowitych dochod6w za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 3t grudnia
2012 roku wykazujqce catkowity doch6d w wysokoici 'l1 083 tys. zlotych;

- sprawozdanie z sytuacji finansowej sporzAdzone na dziei 31 grudnia 2012 roku, kt6re po stronie
aktyw6w i pasylv6w wykazuie sume 161 562 tys. ztotych;

sprawozdanie ze zmian w kapitate wtasnym za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia
3l grudnia 2012 roku wykazujEce zwiekszenie kapitalu wtasnego o kwote 11 075 tys. ztotych;

- sprawozdanie z przeptpv6w pieni€2nych za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia
31 grudnia 2012 roku wykazuiEcy zmnieiszenie stanu irodk6w pienieinych netto o kwote
2 887 tys. ztotych;

dodatkowe jnformacje i obiaanienia zawierajqce zastosowane zasady rachunkowoaci,
noty do sprawozdania finansowego oraz noty objainiaiace do pozycii pozabitansowych.

Za sporzqdzenie zgodnego z oboMazuj4cymi przepisami sprawozdania finansowego oraz
sprawozdania z dzialaLnoici odpowiedzjatny jest zarzqd spAki.

Zarzqd 5p6tki oraz cztonkowie Rady Nadzorczej sa zobowjAzani do zapewnienia, aby sprawozdanie
finansowe oraz sprawozdanie z dziatatnoici spelniaty wymagania pzewidziane w ustawie z dnia
29 wtzeania 1994 t. o rachunkowoki (Dz. U. 22009 r, ff 152, poz. 1223, z p6in. zm.l, zwanej dalei
,,ustawa o rachunkowosci".

Naszym zadaniem bylo zbadanie i wyra2enie opinii o zgodnoici z wymagaj4rymi zastosowania
zasadami (poLitykd rachunkowoici tego sprawozdania finansowego oraz czy rzeteLnie i jasno
przedstawia ono, we wszystkich istotnych aspektach, sytuacjg majqtkow4 i finansow4 iak tei wynik
finansowy Spotki oraz o prawidtowosci ksiqg rachunkowych stanowi4cych podstawe jego
sporzadzenia.

Badanie sprawozdania finansowego przeprowadzitismy stosownie do postanowiei:

1/ rozdziatu 7 ustawv o rachunkowosci.

2/ k.ajowych standard6w rewizji finansowej, wydanych przez Kraiowa Rade Bieglych ReMdent6w



lBpo
Badanie sprawozdania finansowego zaptanowatiamy i przeProwadzitiimy w taki spos6b, aby uzyskaa

racjonalnq pewnosa, pozwataj4c4 na wyra2enie opinii o sprawozdaniu.

W szczeg6tnoici badanie obejmowato sprawdzenie poprawnoaci zastosowanych przez Sp6tke zasad
(polityki) rachunkowoici i znaczAcych szacunk6w, sPrawdzenie w przewaiajqcej mierze w 5pos6b
wyrywkovvy - dowod6w i zapis6w ksiegowych, z kt6rych wynikaja liczby i informacje zawarte

w sprawozdaniu finansowym, jak i catoiciow4ocene sprawozdania finansowego.

Uwaiamy, 2e badanie dostarczyto vvystarczajacej podstawy do wyrazenia opinii.

Naszym zdaniem zbadane sprawozdanie finansowe, we wszystkich istotnych aspektach:

a) przedstawia rzetelnie i jasno informacje istotne dta oceny sytuacji maj4tkowei i finansowej

5p6lki na dziei 31 grudnia 2012 roku, jak tez jej wyniku finansowego za rok obrotowy od dnia

1 stycznja 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku,

b) zostato sporzadzone zgodnie z Miedzynarodowymi Standardami Rachunkowoici,
Mi€dzynarodowymi Standardami Sprawozdawczoici Finansowei oraz zwiazanymi z nimi

interpretacjami ogloszonymi w formie rozporzqdzei Komisii Europejskiej, a w zakresie
nieuregutowanym w tych standardach stosownie do wymog6w ustawy o rachunkowoici
i wydanych na jej podstawie przepis6w wykonawczych oraz na podstawie prawidtowo
prowadzonych ksiAg rachunkowych,

c) jest zgodne z wplywaiacymi na treii sprawozdania finansowego przePisami prawa

i postanoMeniami statutu 5p6tki.

Nie zglaszajEc zastrze2eh do zbadanego sprawozdania finansowego zwhcamy uwage na

rektasyfikacje i wycene nieruchomoaci opisane w Nocie 13 Informacii dodatkowych, kt6re istotnje

wptynety na wynik finansowy badanego okresu.

Sprawozdanie z dziatatno(ci jednostki
o rachunkowo36, a zawarte w nim
finansowego, s4 z nim zgodne.

Pozna6, 6 marzec 2013 roku

Kluczowy biegty rewident
przeprowadzajecy badanie:

Ao,6to. t'$<,,tl,t-btA-
Edyta Kaliiska
Biegty Rewident
nr ewid. 10336

jest komptetne w rozumieniu art. 49 ust. 2 ustawy
informacje, pochodzEce ze zbadanego sprawozdania

BDO Sp, z o.o.
ul. PostePu 12

02-676 Warszawa
Podmiot uprawniony do badania sprawozda6 finansowych nr 3355
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Raport uzupelniajEcy opinie niezaleinego bieglego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego
TRIJST S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia 2012 do 31 grudnia 2012 roku
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Raport uzupelniaj4cy opinie niezate2nego biegtego rewidenta z badania rccznego sprawozdania finansowego
TRUSI S.A. za rok obrotowy od 1 styenia 2012 do 31 grudnia 2012 roku

I. CZESC OGdLNA MPORTU

'1. Dane identyfikuj4ce Sp6tke

1.1, Nazwa i forma prawna

Spotka dziala pod firmqTR|ST Spotka Akcyina.

sp6lka moie uiywaa skr6conei nazwy w postaci TRU5T 5.A.

'1.2. Siedziba Sp6lki

Poznai 61 - 608, uL. Blaieja 6

1.3. Przedmiot dzialalnosci

Przedmiot dziatatnoici badanej 5p6tki, ustatony w umowle Spdtki i uiawniony w Kraiowym Rejestrze
sedowym obejmuie 34 rodzaje dzialatno3ci gospodarczej, m.in.:

. produkcia betonowych, cementowych i gipsowych wyrob6w budowlanych,

. produkcia metatowych element6w konstrukcyjnych,

. produkcia zaprawy murarskiej i suchego betonu,

. produkcia i dystrybucja ciepta,

. pob6r, uzdatnianie i rozprowadzanje wody,

. budownictwo,

. obstuganieruchomosci,

. dzialalnost w zakresie architektury i iniynierii.

Faktyczny pazedmiot dzialatno6ci jest zgodny z ujawnionym w Krajowym Rejestee S4dowym.

1.4. Podstawa dzialalno6ci

TRUST S.A. dziata na podstawie:

Statutu Sp6lki sporzqdzonego w formie aktu
(Rep. A 14.855/2007) wraz ze zmianami,
Kodeksu sp6tek Handtowych - Ustawa z dnia 15
z po2nieiszymi zmianami).

notariahego w dniu 7 tistopada 2007 roku

wrzeinia 2000 roku (Dz, U, nr 94, poz. 1037

1.5. Rejestracja w Sqdzie Gospodarczym

W dniu 6 grudnia 2007 roku 5p6tka zostata wpisana do Kraiowego Rejestru Sedowego w s4dzie
Rejonowym w Poznaniu - Nowe Miasto i Witda - Vlll wydziat Gospodarczy Krajowego Reiestru
Sqdowego pod numerem KRS 0000293906.

'1.6. Rejestracja w urzedzie Skarbowym i Wojew6dzklm Urzedzie Statystycznym

NtP 7820025468
REGON 008494361

8DO Sp.



Raport uzupetniaj4cy opinie niezaleinego bieglego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego
TRUST 5.A. za rok obrotowy od 1 stycznia 2012 do 31 grudnia 2012 roku

1.7. Kapitat podstawowy i wlasny Sp6tki

Kapitat zakladowy na 31 grudnia 2012 roku wynosil 2 000 320,00 zt i dzietit sie na 10 001 600 akcji
o warto(ci nominatnej 0,20 zl ka2da.

W roku 2012 oraz do dnia zakonczenia badania nie nastqpity zmiany kapitatu zakladowego.
Na31 grudnia 2012 roku akcjonariat Sp6{ki zgodnie z informacjA Zarz4du przedstawiat sie
nast9pulaco:

Na kapitat wtasny 5p6lki na l1 grudnia 2012 roku skladaty sje ponadto:

kapitat rezerwowy z aktuatizacij wyceny 104 999,40 zl
- zyski zatrzymane 63 053 419,96 zl

Lqcznie kapital wtasny na 31 grudnia 201 2 roku wynosit 65 15a 739 ,36 zl,

1.8, zarz4d sp6lki

Na dlei 31 grudnia 2012 roku zarzEd 5p6tki stanowiti:

- Pan Pawet Krzysztof Bugajny Prezes Zaaz4du
- Pan Jarostaw Sluja Wiceprezes ZarzAdu
- Pani Agnieszka Malgorzata Hotewrisha Wiceprezes Zaaz4du

W roku 2012 nast4lila zmiana w sktadzie Zarz4dlr w zwiazku z planowanym objeciem stanowiska
w sktadzie Rady Nadzorczej rezygnacie z pelnionei funkcji Wiceprezesa ZarzAdu z dniem
24 paidzienika 2012 ztozyt Pan Tadeusz Rataiczak.

Na dziei wydania opinii i raportu z badania sprawozdania finansowego ZarzEd Sp6tki stanowili:

- Pan Pawet Krzysztof Bugajny Prezes Zarzqdu
- Pani Agnieszka Matgorzata Holewinska Wiceprezes ZarzAdu
- Pan Jan Smogur Cztonek Zaftqdu

Do dnia wydania opinii z badania sprawozdania finansowego nastEpita zmiana w skladzie Zaazadu
z dniem 31 grudnia 2012 z funkcji Wceprezesa Zarzadu zrezygnowal Pan Jaros{aw Stuia. Zgodnie
z uchwatE nr 1 Walnego Zgromadzenia TRUST S.A., z dnia 31 stycznia 2013 r. z dniem
zarejestrowania zmian Statutu Sp6tki Pan Jan Smogur zostat powolany w sktad ZarzAdu jako czlonek
Zatz4du.

Akcionariusz Liczba akcji serii A Liczba akcji serii B
WartoSe

nominalna
akcii

Udzial w
kapitale

Pawet Bugajny 1 947 625 3 060 393 1 009 604 50,47%

Tadeusz Ratajczak 1 751 075 1 736 @0 697 433 34,87%

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

Jan Smogur 0 l4l 805 68 761 3,44%

RAZEM 4 861 312 5 140 288 2 000 320 100,00%

8DO Sp. z o.o.



Raport uzupetniaiEcy opinie njezateZnego bieglego rewjdenta z badania rocznego sprawozdania finansowego
TRUST S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia 2012 do 31 grudnia 2012 roku

1.9 Rada Nadzorcza

Na dzieri 31 grudnia 2012 roku sklad Rady Nadzorczej 5p6tki TRUST s.A. stanowiti:

- Pan Waldemar Sikora

- Pan r{arian Gorynia

- Pan Jacek Napierata

- Pan Jarostaw Bartczak

- Pan Andrzej watkiewicz

- Pan Pawet Grz4bka

stanowili:
- Pan watdemar Sikora

- Pan Marian Gorynia

- Pan Jacek Napierata

' Pan Jarostaw Bartczak

- Pan Pawet Grz4bka

PE ewodniczEcy Rady Nadzorczei

Wiceprzewodniczecy Rady Nadzorczej

Cztonek Rady Nadzorczej

Cztonek Rady Nadzorczej

Czlonek Rady Nadzorczej

Cztonek Rady Nadzorczej

Peewod niczAcy Rady Nadzorczej

WiceprzewodniczEcy Rady Nadzorczej

Cztonek Rady Nadzorczej

Cztonek Rady Nadzorczej

Cztonek Rady Nadzorczej

W rokr 2012 nastd)ita zmiana w sktadzie Rady Nadzorczej - na podstawie Uchwaly nr 2 Watnego
zgromadzenia z dnia 9 maja 2012 powolano w sklad Rady Nadzorczej Pana Pawta Gzabke.

Na dziei wydania opjnii i raportu z badania sprawozdania finansowego sktad Rady Nadzorczej

Do dnia wydania opinij z badania sprawozdania finansowego nastd)ila zmiana w sktadzie Rady
Nadzorczej ' na podstawie Uchwaty nr 3 z dnia 31 stycznia 2013 z funkcji Cztonka Rady Nadzorczei
odwotano Pana Andrzeja Walkiewicza.

'1.1o. Informacja o jednostkach powlEzanych

TRUST 5.A. jest jednostkq dominuiecE grupy kapitatowej i sporz4dza sprawozdanie skonsoLidowane.
Za jednostki powiEzane ze 5p6tk4 uznaje sie podmioty krajowe i zagraniczne zgodnie z definicjE

iednostkj powiezanej zawart4wl iedzynarodowych Standardach Sprawozdawczoici Finansowej.

BDO Sp. z o.o.



Raport uzupelniajEcy opinie niezaleZnego biegtego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego
TRUSI S-A. za rok obrotowy od 1 stycznia 2012 do 31 grudnia 2012 roku

2. Dane identyfikujece zbadane sprawozdanie finansowe

Pzedmiotem badania byto sprawozdanie finansowe TRUST S.A. spoizadzone za rok obrotowy
od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku, obejmuiAce:

sprawozdanie z calkowitych dochod6w za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia
2012 roku wykazuj4ce calkowity doch6d w wysokosci 11 083 tys. ztotych;

- sprawozdanie z sytuacji finansowej sporzqdzone na dzieh 31 grudnia 2012 roku, kt6re po stronie
aktywow i pasyw6w wykazuje sume 161 562 tys. ztotych;

- sprawozdanie ze zmian w kapitate wtasnym za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia
31 grudnia 2012 roku wykazujqce zwiekszenie kapitalu wlasnego o kwote 11 075 tys. ztotych;

sprawozdanie z przeplyw6w pienieznych za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia
31 grudnia 2012 roku wykazuj4cy zmnieiszenie stanu Srodk6w pienie2nych netto o kwote
2 887 tys. ztotych;

- dodatkowe informacje i objainienia ' zawierajEce zastosowane zasady rachunkowosci,
noty do sprawozdania finansowego o.az noty obja<niajqce do pozycii pozabitansowych.

oraz sprawozdanie Zarzadu z dziatatnoaci Spotki.

3. Dane identyfikujace podmiot uprawniony i biegtego rewidenta przeprowadzaj4cego
badanie

Badanie sprawozdania finansowego TRUST 5.A. za ZO1Z tok zostato przeprowadzone przez
BDO Sp. z o.o. z siedzibE w Warszawie, ut. Postepu 12, podmiot uprawniony do badania sprawozdai
finansowych, wpisany na liste Krajowej lzby Bjegtych Rewident6w pod nr 3355.

Wyboru biegtego rewidenta dokonata Rada Nadzorcza badanei Sp6lki na podstawie uchwaty
nr 4 /Y / 2012 z d^ia 9 maia 201 2 roku.

Badanie zostalo przeprowadzone na podstawie umowy o badanie zawartej dnja 14 stycznia 2013
roku, w terminie od dnia 11 tutego 2013 roku, z przerwami, do dnia wydania opinii, peez
kLuczowego biegtego rewidenta EdWe KaliirskE (nr ewidencyjny 10336).

Oiwiadczamy, 2e BDO Sp. z o.o,, jej zarzqd oraz biegty rewident wraz z zespotem badaiacym
opisane sprawozdanje finansowe spetniajA warunki do wyra2enia bezstronnei i niezateznei opinii
o b a d a n y m s p r a w o z d a n i u - z g o d n i e z a r t . 5 6 u s t . 3 i 4 U s t a w y o b i e g t y c h r e w i d e n t a c h i i c h
samoazadzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdari finansowych oraz o nadzorze
publicznym (Dz.u. z 2009 roku, nr 77, poz.649).

Sp6tka w czasie badania udostepnila biegtemu rewidentowi iadane dane i udietita informacji
i wyjainiei niezbednych do peeprowadzenia badania oraz poinformowata o braku istotnych zdarzei,
kt6re nastqpily po dacie biLansu, do dnia zloienja o6wiadczenia.

Nie nastApily ogranieenia zakresu badania oraz biegly rewident nie byt ograniczony w doborze
wtaiciwych metod badania.

4. Informacje o sprawozdaniu finansowym za rok poprzedni

Podstaw4 otwarcia ksi€ rachunkowych bylo sprawozdanie finansowe spoizadzone za okres od
1 stycznia 2011 do 31 grudnia 2011 roku, ktdre zostato zbadane przez BDO Sp. z o.o. i uzyskato
opjnie z badania bez zastrze2ei.

BDO 5p. z o.o.



Rapo( rEupetniaja€y opjnie niezaleinego biegtego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego
TRUST S.A. za rok obrotowy od 1 stycnia 2012 do 11 grudnia 2012 roku

Sprawozdanie finansowe Sp6tki za okres od 1 stycznia 2011 do 31 grudnia 20ll roku zostato
zatwierdzone uchwata numer'l Watnego Zgromadzenia z dnia 28 czerwca 2012 roku.

L,chwat4 numer 3 z dnia 28 czetwca 2012 roku Watne Zgromadzenie postanowito o przeznaczeniu
zysku netto wypracowanego peez Spotke w okresie od 1 stycznia 2011 do 31 grudnia 2011 roku
w wysokoSci 4 275 tys. zt na kapitat zapasowy.

Sprawozdanie finansowe za rok 2011 pftekazano do wtaaciwego mieiscowo UEedu Skarbowego
w dniu 29 czerwca 2012 oraz do Krajowego Reiestru Sqdowego w dniu 4 lipca 2012.

W dniu 3 tipca 2011 sprawozdanie finansowe za okres od dnia 1 stycznia 2011 roku do
31 grudnia 2011 zostato zlo2one do ogtoszenia w tr{onitone Polskim B,

5. Pozostale informacje

Ze wzgt€du na sytuacjg ekonomicznE na rynku nieruchomoici mieszkaniowych i rynkach
kapita{owych iednostka nie b€dzie prowadzii inwestycji devetoperskiej na iednej z nieruchomosci
sklasyfikowanej wczeSniei jako zapasy przeznaczone do spEedaiy w ramach zwyktej dziatatnoaci
operacyinej. SpAka w oparciu o niezate2nq opinie prrekwatifikowata nieruchomoici z zapas6w do
nieruchomo(ci inwestycinych. Informacje dotyczAce reklasyfikacii grunt6w znaidui4 sie w Nocie 13
informacji dodatkowej.

BDo sp. z o.o. 
-U/
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Raport uzupetniajAcy opini€ niezaLeinego biegtego rewidenta z badania rocnego sprawozdania finansowego
TRUST S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia 2012 do 11 qrudnia 2012 roku

II. ANALIZA FINANSOWA SPOLKI

Poniiej przedstawiono wybrane wietkoaci ze sprawozdania z sytuacii finansowej i sprawozdania
z dochod6w catkowitych w pelnych tysiacach zlotych oraz podstawowe wskainiki finansowe,
w por6wnaniu do analogicznych wietkoici za tata ubiegte.

1. Podstawowe wartoici ze sprawozdania z sytuacji finansowej

Rzeczowe aktyrva trwate

Nieruchomoscj jnwestycyjne

Inwestycje w jednostkach

Aktylva z tlt. podatku

Pozostale aktywa f inansowe

Zapasy

NaLeinoici z tyt. dostaw i uslug
oraz pozostate nateinosci

Pozostale aktywa f inansowe

BiezEce aktwa podatkowe

Srodki pienietne i ich

Rozticzenia miedzyokresowe

Kapital wlasny
Zobowiezania
dlugoterminowe

Dlugoterminowe poiyczki i

Rezerwa z tytutu odroczonego
podatku dochodowego

Przychody prllsztlrh okresow
Zobowiezania

Zobowiezanja z tyt. dostaw i
ustug oraz pozostate

Kr6tkoterminowe poiyczki i

31.12.2012

39 501

3 736

31 456

3 507

578

224

122 061

97 991

22 840

108

9

107

1 006

% sumy
bilansowej

24,4

2,1

19,5

2,2

o,4

0 , 1

75,6

60,7

14,1

0 , 1

0,0

0 , 1

0,6

100,0

31.12.2011

7 961

3 884

o

3 507

413

157

1 3 5  1 1 1

109 850

zo 367

750

85

z 994

1 065

% sumy

2,7

0,0

0,3

o,1

76,4

14,2

0,5

0 , 1

o,7

100,o

31-12-2010

7 434

I 604

0

3 407

318

89

129 477

107 661

20 739

0

87

449

541

(w tys. zl)

% sumy
bilansowej

5,496

2,6%

0,0%

0,2%

o,1%

94,6%

78,6%

1 5 , 1 X

o,gl(

0,1x

0,3j6

0,4%

161 362 143 072 136 915 100,0%

65 159

47 247

39 107

8  1 5 1

29

0

49 116

2 623

42 926

40,3

29,3

24,2

5,0

0,0

0,0

30,4

'1,6

26,6

54 083

64 243

60 868

3 341

34

0

24 746

I 999

17 925

37,a

44,9

42,5

0,0

0,0

17,3

2 , 4

'12,5

49 817

60 640

47 315

z 647

29

10 649

26 454

3 833

20 763

36,4,.4

44,3%

34,6%

1,916

0,M

7,8%

19,3%

2,8%

'15,2%
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Bieiace zobowiazania

Prrychody przyttych okresow

SUMA PASYWOW 161 562

'| 364

1964

239

0,8

' | ,2

0,1

100,0

801

1 588
431

0,6

1 , 1

0,3

'100,0

1 ' t 3 5

727

0

0,8x

o,5%
o,o%

143 072 .t36 915 100,0%

2. Podstawowewielko6cize sDrawozdania z dochod6w calkowitvch

zolz

(w tys. zt)

dynamika
2011 2011J2010 2010

Wyszczeg6lnienie

Ptzychody ze sprzedai

Koszt wlasny spEedaiy

Wynik brutto ze sprz€daty
Koszty sprzedaiy i og6lnego
za'z4du

Wynik ze sprzedaty

Wynik na pozostatych
przychodach i kosztach

Wynik na dzialalno6ci

Wynik finansowy brutto

Podatek dochodowy

Wynik finansowy netto

18 008

13 49

4 509

6 687

(21781

24 222

(6 323)

15 721

4 638

11 083

dynamika
201U2011

57,68%

80,58X

31,17%

104,13X

240,9814

294,79%

418,4914

259,25%

31219

16 753

l4 466

6 422

a o44

(87)

12 624)

5 333
I 058
4 275

51,23%

35,93%

1O1,O3

125,53%

47,496

237,A%

57,13%

72,81%

54,24%

60 941

44 623

A 314

5 1 1 6

9 202

1 240

\1 1O7)

9 335

I 453

7 aaz

3. Podstawowe wskainiki finansowe

aktywa obrotowe oq6lem

zobowiqzania krotkoterminowe

Wskatnik plynnoici ll

aktywa obrotowe og6lem - zapasy

zobowi4zania kr6tkoterminowe

kkatniki aktywndki

Szybkogi splaty n.letno&i w dniach
irednj stan nateinoici ') z tytulu dostaw i

ustug x 365

Wskatniki ptnnogci

wskainik plynnoici I

przychody ze sprzedaiy

Szybkoi€ obrotu zapas6w w dniach

iredni stan zapas6w')x 365

2012 20lt 2010

0,81 ,0

2,5

0,5

1 0414 137

BDO Sp. z o.o.
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Wskatniki rentownoici

Rentowno.ii sprzedaiy netto

wynik finansowy netto

. - , - . -- ,  --  - . . --- , - /

Rentownoii sprzedaiy brutto

wynik le sp?eda2y

pzychody ze sprzedaiy

Rentown06a majqtku

wynik finansowy netto

wynik finansowy netto

kapital wtasny

Wska2niki zadlutenia

Szybko.ia splaty zobowinzai w dniach
aredni stan zobowiEzai')z tytulu dostaw i

ustug x 365

Rentownoia kapital'r

koszt wlasny spfteda:y

61,5% 13,7%

25,O% 46,3%

6,9% 3,0%

17,O% 7,9%

59,7% 62,2%

'12,9%

23,5%

5,8X

15,8%

63,6%

4710298

Wskatnik zadlutenia

zoDowrazanra r rezerwv na zoDowrazanra

suma paswow

') iredni ston nole2noici, zoposCN i zobowiqzan jest wyli.zony jako irednio o.ytretwzna wc.toki pozycji z bilontu otwarcio

oraz bi lonsu zonknieci o.

Komentarz

W badanym okresie warto(a sumy bilansowej Jednostki ulegla zwiekszeniu o 12,9%, Z anatizy struktury
aktyw6w wynika, ie aktywa trwate oraz aktylva obrotowe na dziei 31 grudnia 2012 roku stanowity
odpowiednio 24,4% i 75,6% wartoici sumy bilansowei. lJdziat procentowy wy:ej wymienionych pozycji
bitansowych uLegt istotnym zmianom w por6wnaniu do roku 2011. wptyw na zmiane struktury miat
peede wszystkim fakt p,zeszacowania i rektasyfikacji grunt6w z zapasow do inwestycji
dtugoterminowych. Najbardziej istotnq wartoiciowo pozycjA aktyw6w sA zapasy (60,7% sumy
biLansowej) prezentujace poniesione naktady dotyczqce reatizowanych kontrakt6w dewetoperskich oraz
wartoii grunt6w pod realizowane inwestycje. w badanym okresie pozycja ta zmniejszyta sie o 15,1
punktu procentowego w por6wnaniu do roku poprzedniego, tj. z 109 850 tys. zl do 97 990 tys. zl. Jest
to zwi4zane z rektasyfikacj4 iednej z nieruchomosci do pozycji nieruchomoici inwestycyjne. lstotnq
cze6a aktyw6w (14,1%) stanowie nale2nosci kr6tkoterminowe, kt6rych udziat w struktuze aktyw6w
spadt o 0,1 punktu procentowego w stosunku do roku popizedniego.

Z anatizy struktury pasyw6w wynika, 2e dziataLnoaa gospodarcza Spotki w badanym okresie byla
finansowana w 40,3% kapitatem wtasnym oraz w 59, kapitatem obcym. W pordwnaniu z 2011 rokiem
udzial kapitat6w wtasnych w finansowaniu dlalatnoacj Sp6tki utegt zwiekszeniu o2,5 punktu
procentowego. Na dziei bitansowy majatek trwaty badanei Jednostki byt w pelni finansowany
kapjtatem wtasnym, a wiec zostata zachowana ,,zlota reguta biLansowa" w struktuee bitansu.

riuu 5p. z o.o.
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W badanym okresie Sp6tka osi{gneta dodatni wynik finansowy netto w wysokoki 11 083 tys. zt,

TRUST 5.A. uzyskuje przychody z reatizacji projekt6w deweloperskich na terenie Poznania
i okofic Poznania. W 2012 roku warto6a przychod6w ze sprzedaiy oraz koszt wtasny sprzeda2y,
w por6wnaniu do roku poprzedniego, ulegty zmniejszeniu, co byto wynikiem przekazania realizacji
projekt6w deweloperskich do sp6tek ceLowych.

Wynik z dziatatnoaci operacyinej wzr6sl w por6wnaniu do analogicznego okresu 201'1 o 14087 tys.
zl. 5p6tka osiagnela wprawdzie strate ze sptzeda4, jednak pozytywny wpt!l^' na wynik finansowy
mjat przych6d pochodz4cy z przeszacowania grunt6w zakwalifikowanych do nieruchomoici
inwestycyj nych.

W badanym roku Jednostka odnotowata dodatnja rentownoia zar6wno maj4tku, kapitatu wtasnego,
speedaiy netto jak i sprzeda2y brutto. Wskainiki te ksztaltowaty sie odpowiednio na po7jomie 6,9%;
17,g%t 61,5% oraz 25,0%. Na dodatnie wartoici wskainik6w wplynEt wypracowany przez Sp6tke zysk
w wysokoici 11 083 tys. zl. Wskainik rentownofti majEtku ksztattuiacy sje na poziomie 6,9% oznacza,
2e katde 100 zl zaanga2owane w majqtek generuje 6,90 zl zysku netto. W por6wnaniu do roku 2011
nastEjlil wzrost rentowno6ci kapitatu i majatku.

Wskainiki ptynnoici spadty dwukrotnie w stosunku do roku ubieglego i ksztaltowaly sie na poziomie:

- wskarnik ptynnoici I 2,5 podczas gdy w okresie por6wnlr,vatnym wynosit 5,5;

- wska2nik ptynnoaci ll 0,5 w roku biezAcym, podczas gdyw roku ubieglym wynosit 1,0.

Spadek wska2nik6w w por6wnaniu z rokiem ubieglym zwiAzany iest ze jstotnym zwiekzeniem poziomu
zobowiqzafr kr6tkoterminowych.

Wska2nik inkasa nale2noaci w 2012 roku wyni6st 439 dni, wzr6st o 198 dni w stosunku do roku ubieglego.
Powodem wzrostu wskainika sq mniejsze przychody ze sp.zedaT.y w roku 2012. Wskainik rotacii
zobowiazai uLegl wydlu2eniu w stosunku do wskainika z roku 2011 o 10 dni i wyni6sl 89 dni. Wartosci
powy:szych wskainik6w wskazuj4 2e Spotka regutowata swoje zobowiqzania ptzecjetnie o 350 dni
szybciej, ni2 inkasowala swoje nate2noici.

Cykl obrotu zapasami utegt wydtu2eniu w badanym okresie o 440 dni w por6wnaniu do 2011 roku
i obecnie wynosi 2 810 dni. Wysoka wartosa tego wskainika zwi4zana jest ze specyfika dialatnoici
Spaki i faktem, 2e w zapasach prezentowane s4 grunty, na kt6rych budowane sE budynki mieszkalne
oraz produkcia w tok! prezentuiAca poniesione naktady na rozpocz€te projekty deweLoperskie.

osiqgni€te wynikj jak i og6tna sytuacja finansowa Sp6tki nie wskazujA na zagroienie kontynuacji
dziatalnoici, w roku nastepnym po roku badanym, w rozumienju pftepis6w o rachunkowoki.

BDO Sp. z o.o.
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m. czEse szczEc6lowa MPoRTU

'1. Ocena systemu ksiegowosci i kontroli wewnetrznej

Sp6lka posiada dokumentacje opisujqcq przyigte pEez niq zasady rachunkowoaci, okre6tona w art. 10
ustawy o rachunkowoici. zastosowane zasady rachunku koszt6w, wyceny aktyw6w i pasyw6w oraz
ustatania wyniku finansowego s4 zgodne z przepisami Miedzynarodowych Standard6w
Sprawozdawczoici Finansowej oraz zwiqzanych znimi jnterpretacij og{oszonych wformie
tozpotzqdzefi Komisji Europejskiei, a w zakresie nieureguLowanym w tych Standardach ' stosownie
do wymog6w ustawy o rachunkowosci (Dz. U. z 2009 roku, nr 152, poz. 1223, z po2niejszymi
zmianami) i wydanych na jej podstawie przepis6w wykonawczych oraz na podstawie prawidlowo
prowadzonych ksiag rachunkowych. Prryiete przez Sp6lke zasady wyceny aktyw6w
i pasyw6w oraz ustaLania wyniku finansowego zostaty ponadto opisane we wprowadzeniu
do sprawozdania finansowego Jednostki.

W badanym okresie sprawozdawcrym na podstaMe uchwaly ZarzEdu nr 5/Xll/7O12 z dnia 27 {udnia
2012 nastqpita zmiana potjtykj rachunkowoki w zakresie wyceny ujmowania nieruchomoici
inwestyryjnych. Nieruchomoici inwestycyine od chwiti wejicia w iycie uchwaly s4 wyceniane
wedtug wartoici godziwej.

Ewidencja kiegowa prowadzona byta w sjedzibie badanej sp6tki przy wykorzystaniu systemu
finansowo-ki€qowego ,,FK" opracowanego przez Przedsiebiorstwo Projektowania i Wdra2ania
Informatyki w Rachunkowofti z siedzib4 w Pite. Dostep do danych i systemu ich pzetwarzania maja
!,,ytaenie osoby upowainione.

PodstawE otwarcia ksiEg rachunkowych Spolki na 1 styczei 2012 roku byto sprawozdanie finansowe
spoeedzone na 3'l grudnia 2011 roku.

Zapisy w ki€gach rachunkowych odzwierciedtajE stan rzeczywisty operacji gospodarczych. Dane s4
wprowadzane kompletnie i poprawnie na podstawie zakwalifikowanych do zakiegowania dowod6w
kiegowych. zapewniono ciaglo(i zapis6w oraz bezbtedno(d dziatania stosowanych procedur.

Chronotogia zdarzei gospodarczych w Spotce jest przestrzegana. Sp6tka dokonuie miesiecznych
zamkni€c ksi€, spotzqdzaj4c zestawienie obrot6w i sald kont syntetycznych oraz dziennik
umoiliwiajqcy uzgodnienie jego obrot6w z obrotami zestawienia obrot6w i satd kont kiegi gt6wnej.

Dowody bedAce podstawE zapis6w ksiegowych zawjerajq niezbedne dane wymagane ustawq
o rachunkowo(ci.

Inwentarfzacje aktyw6w i pasyw6w przeprowadzono w zakresie, terminach i z czestotLiwoaci4
przewidziane w ustawie o rachunkowoici. Inwentarlzacja zostata rozliczona w ksiegach rachunkowych
badanego roku.

Eadanie systemu kontrou wewnQtnnei byto pizeprowadzone w takim zakresie, w jakim wie2e sie ona
ze sprawozdaniem finansowym. Nie miato ono na cetu ujawnienia wszystkich ewentuaLnych
nieprawidtowoici tego syrtemu.

2. Informacje dodatkowe

5p6tka sporzqdzita informacje dodatkowe obejmuj4cE zastosowane zasady rachunkowoici, noty
do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacie i obiainienia spetniajAce wymogi
wynikajEce z l iedzynarodowych Standard6w Sprawozdawczoici Finansowei, a w zakresie
nie uregutowanym w tych standardach - stosownie do wymog6w Ustawy o rachunkowo6ci (Dz. U.

BDO Sp. z o.o.
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z zoo9 toku, fi 157, poz. 1223, z p6aniejszynl zmianami) i wydanych na iej podstawie przepis6w

Informacia dodatkowa jest komptetna, a dane Liczbowe w niei zawarte wynikai4z ewidencii kiegowej
i sE zgodne z pozostatymi eLementami zbadanego sprawozdania finansowego oraz stanem faktycznym.

3. Sprawozdanie ze zmian w kapitale wlasnym

Sprawozdanie ze zmian w kapitate wtasnym zostato prawidlowo sporzqdzone w spos6b zgodny
z peepisami l,tiedzynarodowych standard6w SprawozdawczoSci finansowej, a w zakresie
nie uregutowanym w tych standardach - stosownie do wymog6w Ustawy o rachunkowoici (Dz. U.
z 2oo9 roku, N 152, poz. 1223, z p6inieiszymi zmianami) i wydanych na jej podstawie przepis6w
wykonawczych. Dane wykazane w tym sprawozdaniu wykazuia prawidtowe powiazanie
ze sprawozdaniem z sytuacji finansowej oraz rachunkiem zysk6w j strat i w spos6b rzetelny
i prawidlowy obrazuj4zmiany w kapitatach Spolki.

4. Sprawozdanie z przeplyw6w pienieinych

Sprawozdanie z przeplylv6w pienie2nych zostato sporzadzone prawidlowo, metodq poiredni4
z uw_zgtednieniem przepis6w MSR 7. Dane wykazane w rachunku przeplyvv6w pienie2nych wykazuj4
prawidlowe powiezanie ze sprawozdaniem z sytuacjj finansowej, rachunkiem zysk6w i strat oraz
zapisami w ksiegach rachunkowych i w spos6b Eetelny i prawidlowy obrazuje ir6dta finansowania
dzialatnosci Spotki.

5. Sprawozdanie z dziatalnosci Sp6tki

Zgodnie z wymogami art. 49 lJstawy o rachunkowoicj, Kodeksem sp6tek handlowych, Zarz4d
spoizadzit sprawozdanie z dziatatnoaci Sp6lkj w badanym okresie. Informacje zawarte
w sprawozdanju z dla{alnoici sE zgodne z informacjami zawartymi w zbadanym sprawozdaniu
finansowym.

6. Oswiadczenie kierownictwa jednostki

Kierownictwo 5p6tki zto2ylo pisemne oiwiadczenie o komptetnym uieciu danych w ksiegach
rachunkowych, wykazaniu wszetkich zobowi4zai warunkowych oraz o nje wystApieniu istotnych
zdarzen po dniu bilansowym

Poznan, 6 marzec 2013 roku
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