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Przeprowadzitiimybadanie zataczonegosprawozdaniafinansowegoTRUST 5.A. z siedzibq
w Poznaniu,przy ut. Bta:eja6, sporz4dzonego
za okresod dnia 1 styczniado 31 grudnia2012roku,
na kt6resktadasie:
-

sprawozdanie
z catkowitychdochod6wza okresod dnia 1 stycznia2012rokudo dnia3t grudnia
2012rokuwykazujqce
catkowitydoch6dw wysokoici'l1 083 tys. zlotych;

-

sprawozdanie
z sytuacjifinansowejsporzAdzone
na dziei 31 grudnia2012roku,kt6re po stronie
aktyw6wi pasylv6w
wykazuiesume161 562 tys. ztotych;
ze zmian w kapitatewtasnymza okres od dnia 1 stycznia2012 roku do dnia
sprawozdanie
3l grudnia2012rokuwykazujEce
zwiekszenie
kapitaluwtasnego
o kwote 11 075 tys. ztotych;

-

sprawozdaniez przeptpv6wpieni€2nychza okres od dnia 1 stycznia2012 roku do dnia
31 grudnia2012 roku wykazuiEcyzmnieiszeniestanu irodk6w pienieinychnetto o kwote
2 887 tys. ztotych;
dodatkowe jnformacje i obiaanienia zawierajqcezastosowanezasady rachunkowoaci,
notydo sprawozdania
finansowego
oraznotyobjainiaiacedo pozyciipozabitansowych.

Za sporzqdzeniezgodnego z oboMazuj4cymiprzepisami sprawozdaniafinansowegooraz
jest zarzqdspAki.
sprawozdania
z dzialaLnoici
odpowiedzjatny
Zarzqd5p6tkioraz cztonkowieRadyNadzorczej
sa zobowjAzani
do zapewnienia,
aby sprawozdanie
pzewidziane
finansoweoraz sprawozdanie
z dziatatnoicispelniatywymagania
w ustawiez dnia
29 wtzeania1994t. o rachunkowoki(Dz.U. 22009r, ff 152,poz. 1223,z p6in. zm.l, zwanejdalei
,,ustawao rachunkowosci".
Naszymzadaniembylo zbadaniei wyra2enieopinii o zgodnoiciz wymagaj4rymizastosowania
zasadami(poLitykd rachunkowoicitego sprawozdania
finansowegooraz czy rzeteLniei jasno
przedstawia
ono,we wszystkich
istotnychaspektach,
sytuacjgmajqtkow4i finansow4iak tei wynik
finansowy Spotki oraz o prawidtowosciksiqg rachunkowychstanowi4cychpodstawe jego
sporzadzenia.
przeprowadzitismy
Badaniesprawozdania
finansowego
stosownie
do postanowiei:
1/

rozdziatu7 ustawvo rachunkowosci.

2/

k.ajowychstandard6wrewizji finansowej,wydanychprzezKraiowaRadeBieglychReMdent6w

lBpo
i przeProwadzitiimy
w taki spos6b,aby uzyskaa
zaptanowatiamy
finansowego
Badaniesprawozdania
na wyra2enieopiniio sprawozdaniu.
racjonalnqpewnosa,pozwataj4c4
przezSp6tkezasad
poprawnoaci
zastosowanych
badanieobejmowatosprawdzenie
W szczeg6tnoici
przewaiajqcej
mierzew 5pos6b
sPrawdzeniew
(polityki)rachunkowoici
i znaczAcych
szacunk6w,
wyrywkovvy- dowod6wi zapis6wksiegowych,z kt6rychwynikaja liczby i informacjezawarte
jak i catoiciow4ocene
finansowego.
sprawozdania
finansowym,
w sprawozdaniu
podstawydo wyrazeniaopinii.
vvystarczajacej
Uwaiamy,2e badaniedostarczyto
istotnychaspektach:
finansowe,
we wszystkich
Naszym
zdaniemzbadanesprawozdanie
a)

przedstawiarzetelniei jasno informacjeistotne dta ocenysytuacjimaj4tkoweii finansowej
za rok obrotowyod dnia
5p6lkina dziei 31 grudnia2012roku,jak tez jej wynikufinansowego
grudnia
2012
roku,
1 stycznja2012rokudo dnia31

b) zostato sporzadzone zgodnie z MiedzynarodowymiStandardami Rachunkowoici,
Finansoweioraz zwiazanymiz nimi
StandardamiSprawozdawczoici
Mi€dzynarodowymi
interpretacjamiogloszonymiw formie rozporzqdzeiKomisii Europejskiej,a w zakresie
nieuregutowanym
w tych standardach stosowniedo wymog6wustawy o rachunkowoici
jej
podstawieprzepis6wwykonawczychoraz na podstawie prawidtowo
i wydanych na
prowadzonych
ksiAgrachunkowych,
c)

jest zgodne z wplywaiacymi na treii
statutu5p6tki.
i postanoMeniami

sprawozdaniafinansowegoprzePisamiprawa

Nie zglaszajEczastrze2ehdo zbadanegosprawozdaniafinansowegozwhcamy uwage na
opisanew Nocie13 Informaciidodatkowych,kt6re istotnje
i wycenenieruchomoaci
rektasyfikacje
okresu.
wptynetyna wynikfinansowybadanego
z dziatatno(cijednostki jest komptetnew rozumieniuart. 49 ust. 2 ustawy
Sprawozdanie
o rachunkowo36,a zawarte w nim informacje, pochodzEceze zbadanegosprawozdania
s4 z nim zgodne.
finansowego,

Pozna6,6 marzec2013roku
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opinieniezate2nego
biegtegorewidentaz badaniarccznego
sprawozdania
finansowego
Raportuzupelniaj4cy
TRUSIS.A.za rok obrotowyod 1 styenia 2012do 31 grudnia2012roku

OGdLNAMPORTU
I. CZESC
'1. Dane identyfikuj4ce Sp6tke
1.1, Nazwai formaprawna
SpotkadzialapodfirmqTR|STSpotkaAkcyina.
5.A.
sp6lkamoie uiywaaskr6coneinazwyw postaciTRU5T
'1.2.SiedzibaSp6lki
Poznai61 - 608,uL.Blaieja6

1.3. Przedmiotdzialalnosci
Przedmiotdziatatnoicibadanej5p6tki, ustatonyw umowleSpdtkii uiawnionyw KraiowymRejestrze
gospodarczej,
m.in.:
sedowymobejmuie34 rodzajedzialatno3ci
.
.
.
.
.
.
.
.

produkciabetonowych,
cementowych
i gipsowych
wyrob6wbudowlanych,
produkciametatowych
element6wkonstrukcyjnych,
produkciazaprawymurarskieji suchego
betonu,
produkciai dystrybucjaciepta,
pob6r,uzdatnianie
i rozprowadzanje
wody,
budownictwo,
obstuganieruchomosci,
dzialalnostw zakresiearchitekturyi iniynierii.

jest zgodnyz ujawnionym
pazedmiot
w KrajowymRejesteeS4dowym.
Faktyczny
dzialatno6ci
1.4. Podstawadzialalno6ci
TRUST
S.A.dziatana podstawie:
w formie aktu notariahegow dniu 7 tistopada2007 roku
Statutu Sp6lkisporzqdzonego
(Rep.A 14.855/2007)
wrazze zmianami,
- Ustawaz dnia 15 wrzeinia2000roku (Dz,U, nr 94, poz. 1037
Kodeksu
sp6tekHandtowych
z po2nieiszymi
zmianami).

1.5. Rejestracjaw SqdzieGospodarczym
w s4dzie
W dniu 6 grudnia2007 roku 5p6tkazostatawpisanado KraiowegoRejestruSedowego
KrajowegoReiestru
Rejonowymw Poznaniu- NoweMiastoi Witda - Vlll wydziat Gospodarczy
podnumeremKRS0000293906.
Sqdowego
'1.6.Rejestracjaw urzedzieSkarbowymi Wojew6dzklmUrzedzieStatystycznym
NtP
REGON

8DOSp.

7820025468
008494361

Raportuzupetniaj4cy
opinieniezaleinego
bieglegorewidentaz badaniarocznego
sprawozdania
finansowego
TRUST
5.A.za rok obrotowyod 1 stycznia2012do 31 grudnia2012roku

1.7. Kapitatpodstawowyi wlasnySp6tki
Kapitatzakladowyna 31 grudnia2012rokuwynosil2 000320,00 zt i dzietitsie na 10001 600 akcji
o warto(cinominatnej0,20zl ka2da.
W roku 2012 oraz do dnia zakonczeniabadanianie nastqpityzmiany kapitatu zakladowego.
Na31grudnia 2012 roku akcjonariat Sp6{ki zgodnie z informacjA Zarz4du przedstawiatsie
nast9pulaco:

Akcionariusz

Liczba akcji serii A

Liczba akcji serii B

WartoSe
nominalna
akcii

Udzial w
kapitale

PawetBugajny

1 947 625

3 060393

1 009 604

50,47%

TadeuszRatajczak

1 751075

1 736@0

697 433

34,87%

JarostawSluja

1 122612

0

224 522

11,22%
3,44%

JanSmogur
RAZEM

0

l4l 805

68 761

4 861 312

5 140 288

2 000320

100,00%

Nakapitatwtasny5p6lkina l1 grudnia2012rokuskladatysje ponadto:
kapitatrezerwowyz aktuatizacijwyceny

104999,40zl

- zyskizatrzymane

63 053419,96zl

Lqczniekapitalwtasnyna 31 grudnia2012 rokuwynosit

65 15a739,36 zl,

1.8, zarz4dsp6lki
Nadlei 31 grudnia2012rokuzarzEd5p6tkistanowiti:
- PanPawetKrzysztofBugajny
- PanJarostaw
Sluja
- PaniAgnieszka
Malgorzata
Hotewrisha

PrezesZaaz4du
Wiceprezes
ZarzAdu
Wiceprezes
Zaaz4du

W roku 2012nast4lila zmianaw sktadzieZarz4dlr w zwiazkuz planowanym
objeciemstanowiska
w sktadzie Rady Nadzorczejrezygnaciez pelnionei funkcji WiceprezesaZarzAduz dniem
24 paidzienika 2012ztozyt PanTadeuszRataiczak.
Nadziei wydaniaopiniii raportuz badaniasprawozdania
finansowego
ZarzEdSp6tkistanowili:
- PanPawetKrzysztofBugajny

PrezesZarzqdu

- PaniAgnieszka
Matgorzata
Holewinska

Wiceprezes
ZarzAdu

- PanJanSmogur

CztonekZaftqdu

Do dnia wydaniaopinii z badaniasprawozdania
finansowego
nastEpita
zmianaw skladzieZaazadu
z dniem 31 grudnia2012z funkcji WceprezesaZarzaduzrezygnowalPanJaros{awStuia.Zgodnie
z uchwatEnr 1 WalnegoZgromadzenia
TRUSTS.A., z dnia 31 stycznia 2013 r. z dniem
jako czlonek
zarejestrowania
zmianStatutuSp6tkiPanJanSmogurzostatpowolanyw sktadZarzAdu
Zatz4du.

8DOSp.z o.o.

RaportuzupetniaiEcy
opinienjezateZnego
bieglegorewjdentaz badaniarocznego
sprawozdania
finansowego
TRUST
S.A.za rok obrotowyod 1 stycznia2012do 31 grudnia2012roku

1.9 RadaNadzorcza
s.A. stanowiti:
Nadzieri31 grudnia2012rokuskladRadyNadzorczej
5p6tkiTRUST
- PanWaldemarSikora

PEewodniczEcyRadyNadzorczei

- Panr{arianGorynia

Wiceprzewodniczecy
RadyNadzorczej

- PanJacekNapierata

CztonekRadyNadzorczej

- PanJarostawBartczak

CztonekRadyNadzorczej

- PanAndrzejwatkiewicz

CzlonekRadyNadzorczej

- PanPawetGrz4bka

CztonekRadyNadzorczej

W rokr 2012nastd)itazmianaw sktadzieRadyNadzorczej- na podstawieUchwalynr 2 Watnego
PanaPawtaGzabke.
zgromadzenia
z dnia9 maja2012powolanow skladRadyNadzorczej

finansowegosktad RadyNadzorczej
Na dziei wydaniaopjnii i raportu z badaniasprawozdania
stanowili:
- PanwatdemarSikora
PeewodniczAcyRadyNadzorczej
- PanMarianGorynia

WiceprzewodniczEcy
RadyNadzorczej

- PanJacekNapierata

CztonekRadyNadzorczej

' PanJarostawBartczak

CztonekRadyNadzorczej

- PanPawetGrz4bka

CztonekRadyNadzorczej

finansowegonastd)ila zmianaw sktadzieRady
Do dnia wydaniaopinij z badaniasprawozdania
'
Nadzorczej na podstawieUchwatynr 3 z dnia 31 stycznia2013z funkcji CztonkaRadyNadzorczei
odwotanoPanaAndrzejaWalkiewicza.
'1.1o.Informacjao jednostkachpowlEzanych
grupykapitatoweji sporz4dza
TRUST
5.A.jest jednostkqdominuiecE
sprawozdanie
skonsoLidowane.
jednostki
powiEzane
ze 5p6tk4uznajesie podmiotykrajowei zagraniczne
zgodniez definicjE
Za
powiezanej
zawart4wl
iedzynarodowych
Sprawozdawczoici
Finansowej.
Standardach
iednostkj

BDOSp.z o.o.

RaportuzupelniajEcy
opinieniezaleZnego
biegtego
rewidentaz badaniarocznego
sprawozdania
finansowego
TRUSIS-A.za rokobrotowyod 1 stycznia2012do 31grudnia2012roku

2. Dane identyfikujece zbadane sprawozdanie finansowe
Pzedmiotembadaniabyto sprawozdanie
finansoweTRUSTS.A. spoizadzoneza rok obrotowy
od 1 styczniado 31 grudnia2012roku,obejmuiAce:
z calkowitychdochod6wza okresod dnia 1 stycznia2012rokudo dnia31 grudnia
sprawozdanie
2012rokuwykazuj4ce
calkowitydoch6dw wysokosci
11 083 tys. ztotych;
-

sprawozdanie
z sytuacjifinansowejsporzqdzone
na dzieh31 grudnia2012roku, kt6re po stronie
aktywowi pasyw6w
wykazujesume161 562 tys. ztotych;

-

sprawozdanie
ze zmian w kapitatewtasnymza okresod dnia 1 stycznia2012 roku do dnia
grudnia
31
2012rokuwykazujqce
zwiekszenie
kapitaluwlasnego
o kwote 11 075 tys. ztotych;
z przeplyw6wpienieznychza okres od dnia 1 stycznia2012 roku do dnia
sprawozdanie
31 grudnia2012 roku wykazuj4cyzmnieiszeniestanu Srodk6wpienie2nychnetto o kwote
2 887 tys. ztotych;

-

dodatkowe informacje i objainienia ' zawierajEcezastosowanezasady rachunkowosci,
notydo sprawozdania
finansowego
o.aznotyobja<niajqce
do pozyciipozabitansowych.
Zarzaduz dziatatnoaci
orazsprawozdanie
Spotki.

3. Dane identyfikujace podmiot uprawniony i biegtego rewidenta przeprowadzaj4cego
badanie
przez
BadaniesprawozdaniafinansowegoTRUST5.A. za ZO1Ztok zostato przeprowadzone
BDOSp.z o.o. z siedzibE
w Warszawie,
ut. Postepu12, podmiotuprawnionydo badaniasprawozdai
podnr 3355.
finansowych,
wpisanyna liste KrajowejlzbyBjegtychRewident6w
Wyboru biegtegorewidenta dokonataRada Nadzorczabadanei Sp6lki na podstawieuchwaty
nr 4/Y/ 2012z d^ia 9 maia2012 roku.
Badaniezostaloprzeprowadzone
na podstawieumowyo badaniezawartejdnja 14 stycznia2013
roku, w terminie od dnia 11 tutego 2013 roku, z przerwami,do dnia wydaniaopinii, peez
(nr ewidencyjny10336).
kLuczowego
biegtegorewidentaEdWeKaliirskE
Oiwiadczamy,2e BDOSp. z o.o,, jej zarzqdoraz biegty rewidentwraz z zespotembadaiacym
opisanesprawozdanje
finansowespetniajAwarunkido wyra2eniabezstronneii niezatezneiopinii
obadanymsprawozdaniu-zgodniezart.56ust.3i4Ustawyobiegtychrewidentachiich
podmiotachuprawnionychdo badaniasprawozdarifinansowychoraz o nadzorze
samoazadzie,
publicznym(Dz.u.z 2009roku,nr 77, poz.649).
Sp6tkaw czasiebadaniaudostepnilabiegtemurewidentowiiadane dane i udietita informacji
i wyjainiei niezbednych
do peeprowadzenia
badaniaorazpoinformowata
o brakuistotnychzdarzei,
po
kt6renastqpily daciebiLansu,
do dniazloienjao6wiadczenia.
Nie nastApilyogranieeniazakresubadaniaoraz biegly rewidentnie byt ograniczony
w doborze
wtaiciwychmetodbadania.

4. Informacje o sprawozdaniu finansowym za rok poprzedni
Podstaw4otwarcia ksi€ rachunkowych
bylo sprawozdanie
finansowespoizadzoneza okres od
1 stycznia2011do 31 grudnia2011roku, ktdre zostatozbadaneprzez BDOSp. z o.o. i uzyskato
opjniez badaniabezzastrze2ei.
BDO5p.z o.o.

Rapo( rEupetniaja€y
opjnieniezaleinego
biegtego
rewidentaz badaniarocznego
sprawozdania
finansowego
TRUST
S.A.za rok obrotowyod 1 stycnia 2012do 11 grudnia2012roku

Sprawozdanie
finansoweSp6tkiza okres od 1 stycznia2011 do 31 grudnia20ll roku zostato
zatwierdzone
uchwatanumer'l Watnego
Zgromadzenia
z dnia28 czerwca2012roku.
postanowitoo przeznaczeniu
L,chwat4numer3 z dnia 28 czetwca2012roku WatneZgromadzenie
peez Spotkew okresieod 1 stycznia2011do 31 grudnia2011 roku
zyskunetto wypracowanego
w wysokoSci
4 275tys. zt na kapitatzapasowy.
Sprawozdaniefinansowe za rok 2011 pftekazano do wtaaciwegomieiscowo UEedu Skarbowego
w dniu29 czerwca2012orazdo KrajowegoReiestruSqdowego
w dniu4 lipca2012.
W dniu 3 tipca 2011 sprawozdaniefinansoweza okres od dnia 1 stycznia 2011 roku do
31 grudnia2011zostatozlo2onedo ogtoszenia
w tr{onitonePolskimB,
5. Pozostaleinformacje
Ze wzgt€du na sytuacjg ekonomicznEna rynku nieruchomoicimieszkaniowychi rynkach
kapita{owych
na iednej z nieruchomosci
iednostkanie b€dzieprowadziiinwestycjidevetoperskiej
sklasyfikowanejwczeSnieijako zapasyprzeznaczonedo spEedaiy w ramach zwyktej dziatatnoaci
operacyinej.SpAkaw oparciuo niezate2nq
opinie prrekwatifikowata
nieruchomoiciz zapas6wdo
grunt6wznaidui4sie w Nocie13
nieruchomo(ci
inwestycinych.InformacjedotyczAce
reklasyfikacii
informacjidodatkowej.

BDo
sp.z o.o.

-U/
6

biegtego
rewidentaz badaniarocnegosprawozdania
finansowego
RaportuzupetniajAcy
opini€niezaLeinego
TRUST
S.A.za rokobrotowyod 1 stycznia2012do 11 qrudnia2012roku

SPOLKI
II. ANALIZAFINANSOWA
Poniiej przedstawionowybrane wietkoaci ze sprawozdaniaz sytuacii finansowej i sprawozdania
z dochod6w catkowitych w pelnych tysiacach zlotych oraz podstawowe wskainiki finansowe,
wietkoiciza tata ubiegte.
w por6wnaniudo analogicznych
1.

Podstawowewartoici ze sprawozdaniaz sytuacji finansowej
(w tys. zl)
%sumy
%sumy
31.12.2012 bilansowej 31.12.2011
39 501

Rzeczoweaktyrvatrwate
jnwestycyjne
Nieruchomoscj
Inwestycje
w jednostkach
Aktylva z tlt. podatku
Pozostaleaktywaf inansowe
Zapasy
NaLeinoici
z tyt. dostawi uslug
nateinosci
orazpozostate
Pozostaleaktywaf inansowe
BiezEceaktwa podatkowe
Srodkipienietnei ich
Rozticzeniamiedzyokresowe

Kapital wlasny
Zobowiezania
dlugoterminowe
poiyczkii
Dlugoterminowe
Rezerwaz tytutu odroczonego
podatkudochodowego
Przychodyprllsztlrh okresow
Zobowiezania
Zobowiezanja
z tyt. dostawi
ustugorazpozostate
Kr6tkoterminowepoiyczki i
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%sumy
31-12-2010 bilansowej

24,4
2,1

7 961
3 884

2,7

7 434
I 604

5,496
2,6%

19,5

o

0,0

0

0,0%

3 507

2,2

3 507

578

o,4

413

0,3

318

0,2%

224

0,1

157

o,1

89

o,1%

122 061
97 991

75,6
60,7

1 3 51 1 1
109850

129477
76,4

107661

94,6%
78,6%

22 840

14,1

zo 367

14,2

20 739

15,1X

108
9

0,1
0,0

750

0,5
0,1

0

107

0,1

z 994

1 006

0,6

1 065

161 362

100,0

143 072

3 736
31456

85

3 407

o,gl(

87

0,1x

449

0,3j6

o,7

541

0,4%

100,o

136915

100,0%

65 159

40,3

54083

37,a

49 817

36,4,.4

47 247

29,3

64 243

44,9

60 640

44,3%

39 107

24,2

60 868

42,5

47 315

34,6%

8 151

5,0

3 341

29
0

0,0
0,0

34
0

49 116

30,4

z 647

1,916

0,0
0,0

29
10 649

0,M
7,8%

24 746

17,3

26 454

19,3%

2 623

'1,6

I 999

2,4

3 833

42 926

26,6

17925

'12,5

20 763

2,8%
'15,2%
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Bieiace zobowiazania

'| 364

0,8

801

0,6

1't35

0,8x

1964
239

'|,2
0,1

1 588
431

1,1
0,3

727
0

o,5%
o,o%

161 562

100,0

143072

'100,0

.t36915

100,0%

Prrychodyprzyttych okresow
SUMAPASYWOW

2.

Podstawowewielko6ci
ze sDrawozdania
z dochod6wcalkowitvch
(w tys. zt)

Wyszczeg6lnienie

zolz

Ptzychodyze sprzedai
KosztwlasnyspEedaiy
Wynik brutto ze sprz€daty
Kosztysprzedaiyi og6lnego
za'z4du
Wynikze sprzedaty
Wynikna pozostatych
przychodach
i kosztach
Wynikna dzialalno6ci

18008
1349

57,68%

dynamika
2011J2010

2010

4 509

80,58X
31,17%

6 687

104,13X

6 422

125,53%

(21781

a o44

47,496

24 222

(87)

15 721
4 638

Podatekdochodowy
Wynik finansowy netto

2011
31219
16753
l4 466

(6 323)

Wynikfinansowybrutto

3.

dynamika
201U2011

11 083

240,9814
294,79%
418,4914
259,25%

51,23%
35,93%
1O1,O3

60 941
44 623
A 314
5116
9 202
1 240

12624)

237,A%

\1 1O7)

5 333
I 058
4 275

57,13%

9 335
I 453

72,81%
54,24%

7 aaz

Podstawowewskainiki finansowe

Wskatnikiptnnogci

2012

2010

20lt

wskainik plynnoiciI
aktywaobrotoweoq6lem

2,5

zobowiqzania
krotkoterminowe
Wskatnikplynnoicill
aktywaobrotoweog6lem- zapasy

0,5

1,0

0,8

414

137

10

zobowi4zania
kr6tkoterminowe
kkatniki aktywndki
Szybkogisplatyn.letno&i w dniach
irednj stannateinoici') z tytulu dostawi
ustugx 365
przychodyze sprzedaiy
Szybkoi€obrotu zapas6ww dniach
iredni stanzapas6w')x365
kosztwtasnyspftedai
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Wskatnikirentownoici
Rentowno.iisprzedaiynetto
wynikfinansowy
netto

61,5%

13,7%

'12,9%

25,O%

46,3%

23,5%

. -,-.--, -- -..---,-/
Rentownoiisprzedaiybrutto
wynikle sp?eda2y
pzychodyze sprzedaiy
Rentown06a
majqtku
wynikfinansowy
netto

6,9%

3,0%

5,8X

netto
wynikfinansowy

17,O%

7,9%

15,8%

98

102

47

Rentownoiakapital'r
kapitalwtasny
Wska2nikizadlutenia
Szybko.ia
splatyzobowinzaiw dniach
arednistanzobowiEzai')ztytulu dostawi
ustugx 365
kosztwlasnyspfteda:y
Wskatnikzadlutenia
zoDowrazanra
r rezerwvna zoDowrazanra

59,7%

62,2%

63,6%

sumapaswow

') iredni ston nole2noici,zoposCNi zobowiqzanjest wyli.zony jako irednio o.ytretwzna wc.toki pozycji z bilontu otwarcio
oraz bilonsuzonkniecio.

Komentarz
W badanymokresiewarto(asumybilansowej
Jednostkiuleglazwiekszeniu
o 12,9%,Z anatizystruktury
grudnia
aktyw6w wynika, ie aktywa trwate oraz aktylva obrotowe na dziei 31
2012 roku stanowity
pozycji
odpowiednio
24,4%i 75,6%wartoicisumybilansowei.lJdziatprocentowy
wy:ej wymienionych
por6wnaniu
bitansowych
uLegtistotnymzmianomw
do roku 2011.wptyw na zmianestrukturymiat
peede wszystkim fakt p,zeszacowania
i rektasyfikacjigrunt6w z zapasow do inwestycji
dtugoterminowych.
Najbardziejistotnq wartoiciowopozycjAaktyw6w sA zapasy(60,7%sumy
prezentujace
poniesione
naktadydotyczqce
biLansowej)
reatizowanych
kontrakt6wdewetoperskich
oraz
grunt6w
pod
pozycja
wartoii
realizowane
inwestycje.w badanymokresie
ta zmniejszyta
sie o 15,1
punktuprocentowego
w por6wnaniu
do rokupoprzedniego,
tj. z 109850tys. zl do 97990 tys.zl. Jest
to zwi4zanez rektasyfikacj4
do pozycjinieruchomoici
inwestycyjne.lstotnq
iednej z nieruchomosci
cze6aaktyw6w(14,1%)stanowienale2nosci
kr6tkoterminowe,
kt6rychudziatw struktuze aktyw6w
spadto 0,1 punktuprocentowego
w stosunku
do rokupopizedniego.
gospodarcza
Z anatizystrukturypasyw6wwynika, 2e dziataLnoaa
Spotkiw badanymokresiebyla
finansowana
w 40,3%kapitatemwtasnymorazw 59, kapitatemobcym.W pordwnaniu
z 2011rokiem
udzial kapitat6wwtasnychw finansowaniudlalatnoacj Sp6tki utegt zwiekszeniuo2,5 punktu
procentowego.Na dziei bitansowymajatek trwaty badaneiJednostkibyt w pelni finansowany
kapjtatemwtasnym,
a wieczostatazachowana
w struktueebitansu.
,,zlotaregutabiLansowa"

riuu5p.z o.o.
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W badanymokresieSp6tkaosi{gnetadodatniwynikfinansowynetto w wysokoki 11083tys. zt,
TRUST5.A. uzyskujeprzychodyz reatizacji projekt6w deweloperskichna terenie Poznania
i okofic Poznania.W 2012roku warto6aprzychod6wze sprzedaiyoraz kosztwtasnysprzeda2y,
w por6wnaniudo rokupoprzedniego,
ulegtyzmniejszeniu,
co byto wynikiemprzekazania
realizacji
projekt6wdeweloperskich
do sp6tekceLowych.
Wynikz dziatatnoaci
operacyinejwzr6slw por6wnaniudo analogicznego
okresu201'1o 14087tys.
zl. 5p6tkaosiagnelawprawdziestrate ze sptzeda4,jednak pozytywnywpt!l^' na wynik finansowy
grunt6w zakwalifikowanychdo nieruchomoici
mjat przych6d pochodz4cyz przeszacowania
inwestycyj
nych.
W badanymroku Jednostkaodnotowata
dodatnjarentownoiazar6wnomaj4tku,kapitatuwtasnego,
jak
speedaiynetto
i sprzeda2y
brutto.Wskainikite ksztaltowaty
sie odpowiednio
na po7jomie6,9%;
17,g%t61,5%oraz25,0%.Na dodatniewartoici wskainik6wwplynEtwypracowany
przezSp6tkezysk
w wysokoici11 083tys.zl. WskainikrentownoftimajEtkuksztattuiacy
sje na poziomie6,9%oznacza,
2e katde 100zl zaanga2owane
w majqtekgeneruje6,90zl zyskunetto. W por6wnaniu
do roku2011
nastEjlilwzrostrentowno6ci
kapitatui majatku.
Wskainikiptynnoicispadtydwukrotnie
w stosunku
do rokuubieglego
i ksztaltowaly
sie na poziomie:
- wskarnikptynnoiciI 2,5 podczas
gdyw okresiepor6wnlr,vatnym
wynosit5,5;
- wska2nik
ptynnoaci
podczas
gdyw rokuubieglym
ll 0,5w rokubiezAcym,
wynosit1,0.
Spadek
wska2nik6w
w por6wnaniu
z rokiemubieglymzwiAzany
iest ze jstotnymzwiekzeniempoziomu
zobowiqzafrkr6tkoterminowych.
Wska2nik
inkasanale2noaci
w 2012rokuwyni6st439dni, wzr6sto 198dniw stosunku
do rokuubieglego.
Powodem wzrostu wskainika sq mniejszeprzychodyze sp.zedaT.y
w roku 2012. Wskainik rotacii
zobowiazaiuLeglwydlu2eniu
w stosunku
do wskainikaz roku2011o 10dni i wyni6sl89 dni. Wartosci
powy:szychwskainik6w wskazuj4 2e Spotkaregutowataswoje zobowiqzaniaptzecjetnie o 350 dni
szybciej,ni2inkasowala
swojenate2noici.
Cykl obrotu zapasamiutegtwydtu2eniu
w badanymokresieo 440 dni w por6wnaniu
do 2011 roku
i obecniewynosi2 810 dni. Wysokawartosatego wskainikazwi4zanajest ze specyfikadialatnoici
prezentowane
Spakii faktem,2ew zapasach
s4 grunty,na kt6rychbudowane
sEbudynkimieszkalne
poniesione
projektydeweLoperskie.
orazprodukciaw tok! prezentuiAca
naktadyna rozpocz€te
osiqgni€tewynikj jak i og6tnasytuacjafinansowaSp6tkinie wskazujAna zagroieniekontynuacji
po rokubadanym,
pftepis6wo rachunkowoki.
dziatalnoici,
w rokunastepnym
w rozumienju
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m. czEse
szczEc6lowa
MPoRTU
'1. Ocena systemu ksiegowoscii kontroli wewnetrznej
opisujqcqprzyigtepEez niq zasadyrachunkowoaci,
Sp6lkaposiadadokumentacje
okre6tona
w art. 10
ustawy o rachunkowoici.zastosowanezasadyrachunkukoszt6w, wyceny aktyw6w i pasyw6woraz
ustatania wyniku finansowego s4 zgodne z przepisami MiedzynarodowychStandard6w
SprawozdawczoiciFinansowejoraz zwiqzanychznimi jnterpretacij og{oszonychwformie
' stosownie
tozpotzqdzefi
KomisjiEuropejskiei,
a w zakresienieureguLowanym
w tych Standardach
(Dz.
poz.
po2niejszymi
do wymog6wustawyo rachunkowosci
U. z 2009 roku, nr 152,
1223,z
zmianami)i wydanychna jej podstawieprzepis6wwykonawczych
oraz na podstawieprawidlowo
prowadzonych ksiag rachunkowych. Prryiete przez Sp6lke zasady wyceny aktyw6w
i pasyw6w oraz ustaLaniawyniku finansowegozostaty ponadto opisane we wprowadzeniu
do sprawozdania
finansowego
Jednostki.
W badanymokresiesprawozdawcrym
na podstaMeuchwalyZarzEdu
nr 5/Xll/7O12z dnia27 {udnia
2012 nastqpitazmiana potjtykj rachunkowoki w zakresiewyceny ujmowania nieruchomoici
inwestyryjnych.Nieruchomoiciinwestycyineod chwiti wejicia w iycie uchwalys4 wyceniane
wedtugwartoici godziwej.
Ewidencja kiegowa prowadzonabyta w sjedzibie badanej sp6tki przy wykorzystaniu systemu
finansowo-ki€qowego ,,FK" opracowanegoprzez PrzedsiebiorstwoProjektowania i Wdra2ania
Informatykiw Rachunkowofti
z siedzib4w Pite.Dostepdo danychi systemuich pzetwarzaniamaja
!,,ytaenie osobyupowainione.
PodstawEotwarcia ksiEgrachunkowychSpolki na 1 styczei 2012 roku byto sprawozdaniefinansowe
spoeedzone
na 3'l grudnia2011roku.
Zapisyw ki€gach rachunkowychodzwierciedtajEstan rzeczywistyoperacji gospodarczych.Danes4
wprowadzanekompletnie i poprawniena podstawiezakwalifikowanychdo zakiegowania dowod6w
kiegowych. zapewnionociaglo(i zapis6worazbezbtedno(ddziataniastosowanychprocedur.
Chronotogiazdarzei gospodarczychw Spotce jest przestrzegana.Sp6tka dokonuie miesiecznych
zamkni€c ksi€, spotzqdzaj4c zestawienie obrot6w i sald kont syntetycznych oraz dziennik
jegoobrot6wz obrotamizestawienia
umoiliwiajqcyuzgodnienie
obrot6wi satdkontkiegi gt6wnej.
Dowody bedAce podstawE zapis6w ksiegowychzawjerajq niezbedne dane wymagane ustawq
o rachunkowo(ci.
Inwentarfzacje aktyw6w i pasyw6w przeprowadzonow zakresie, terminach i z czestotLiwoaci4
przewidzianew ustawieo rachunkowoici.Inwentarlzacjazostatarozliczonaw ksiegachrachunkowych
badanego
roku.
EadaniesystemukontrouwewnQtnnei byto pizeprowadzonew takim zakresie,w jakim wie2e sie ona
ze sprawozdaniem
finansowym.Nie miato ono na cetu ujawnieniawszystkichewentuaLnych
nieprawidtowoicitego syrtemu.

2. Informacje dodatkowe
5p6tkasporzqdzitainformacjedodatkoweobejmuj4cEzastosowane
zasadyrachunkowoici,noty
do sprawozdaniafinansowegooraz dodatkoweinformacie i obiainienia spetniajAcewymogi
wynikajEce z l iedzynarodowychStandard6wSprawozdawczoici
Finansowei,a w zakresie
(Dz. U.
nie uregutowanym
w tych standardach stosowniedo wymog6wUstawyo rachunkowo6ci
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z zoo9 toku, fi 157, poz. 1223,z p6aniejszynl zmianami) i wydanychna iej podstawieprzepis6w
jest komptetna,
a daneLiczbowe
w niei zawartewynikai4zewidenciikiegowej
Informacia
dodatkowa
zbadanego
sprawozdania
finansowego
orazstanemfaktycznym.
i sEzgodnez pozostatymi
eLementami
3. Sprawozdanieze zmian w kapitale wlasnym
w spos6bzgodny
ze zmian w kapitatewtasnymzostatoprawidlowosporzqdzone
Sprawozdanie
standard6w SprawozdawczoSci
finansowej, a w zakresie
z peepisami l,tiedzynarodowych
- stosowniedo wymog6wUstawyo rachunkowoici(Dz. U.
nie uregutowanym
w tych standardach
z 2oo9 roku, N 152, poz. 1223,z p6inieiszymi zmianami)i wydanychna jej podstawieprzepis6w
wykonawczych.Dane wykazane w tym sprawozdaniuwykazuia prawidtowe powiazanie
ze sprawozdaniem
z sytuacji finansowejoraz rachunkiemzysk6wj strat i w spos6brzetelny
w kapitatachSpolki.
i prawidlowyobrazuj4zmiany
4. Sprawozdaniez przeplyw6w pienieinych
z przeplylv6wpienie2nychzostato sporzadzoneprawidlowo, metodq poiredni4
Sprawozdanie
pienie2nych
przepis6wMSR7. Danewykazanew rachunkuprzeplyvv6w
wykazuj4
z uw_zgtednieniem
prawidlowepowiezanieze sprawozdaniem
z sytuacjjfinansowej,rachunkiemzysk6wi strat oraz
i w spos6bEetelny i prawidlowyobrazujeir6dta finansowania
zapisamiw ksiegachrachunkowych
dzialatnosci
Spotki.
5. Sprawozdaniez dziatalnosci Sp6tki
Zgodniez wymogamiart. 49 lJstawyo rachunkowoicj,Kodeksemsp6tek handlowych,Zarz4d
spoizadzit sprawozdaniez dziatatnoaciSp6lkj w badanym okresie. Informacje zawarte
w sprawozdanju
z dla{alnoici sE zgodnez informacjamizawartymiw zbadanymsprawozdaniu
finansowym.
6. Oswiadczeniekierownictwa jednostki
Kierownictwo5p6tki zto2ylo pisemneoiwiadczenieo komptetnymuieciu danych w ksiegach
rachunkowych,
wykazaniuwszetkichzobowi4zaiwarunkowychoraz o nje wystApieniuistotnych
zdarzenpo dniubilansowym
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