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r. PlsMo ZARZADU

Szanowni Panstwo,

pzekazujemy Panstwu iednostkowy Raport Roczny z dzialalnosci sp6lki TRUST S.A oraz skonsolidowany

Raport Roczny z dzialalnosci Grupy Kapitalowei TRUST za 2012 rck.

TRUST SA swoja dzialalnosc na rynku budowlanym rozpoczea w 1989 roku i dzis iest jednostkq

dominujaca w Grupie Kapitalowej TRUST, w kt6rcj sklad wchodzi jeszcze osiem sp6lek W ramach spdlek

celowych prowadzone sa dwie gl6wne inwestycie Grupy:

- Lubczykowa G6ra - skierowana do tych klientdw, kt6zy ceni4sobie kontakt z natur4 pzestzefl i a jednoczesnie

nie chcqrezygnowa6 z miejskich udogodniefi

- Piqtkowo Park - skierowana do tych klient6w, kt6tzy ponad wszystko ceniAsobie atrakcyjnq lokalizacje polo2onq

w sercu dynamicznie rozwijajqcej siQ poznaitskiej dzielnicy polozonej blisko rozleglych teren6w rekreacyjnych

Wieloletnie doSwiadczenie na wielkopolskim rynku nieruchomosci sprawiaj4 2e TRUST jest cenionq i

rozpoznawalnq firma oferujec4 mieszkania w atrakcyjnych i prestizowych lokalizacjach. Ugruntowane pozycje na

rynku i wysokA wartos6 rynkowa marki wyceniona na 35 mln zl potwierdzily niezale2ne badania Wyceny Marki

organizowane ptzez RadQ Wspierania PazedsiQbiorczosci przy udziale Uniwersytetu Ekonomicznego, Marszalka

Wojew6dztwa Wielkopolskiego, WKK, DGA, DZ Bank Polska oraz Grupy Frcsh

W tym rankingu organizowanym w 2012 roku spolka TRUST znalazia si9 na 5 miejscu wsr6d wielkopolskich firm z

r62nych bran2, co jest ogromnym sukcesem is Qdo dalszego dzialania i rozwoju Spolki.

W 2012 roku sp6lka zwiekszyla iloij6 spzedanych mieszkai, w stosunku do dw6ch lat popfzednich,

uzyskano wa2ne decyzje adminisiracyjne umozliwiaiqce realizacjQ duzych inwestycji oraz dokonano nowej emisii

obligacji.

Plany na 2013 rok to realizacja i spzeda2 dw6ch kluczowych przedsiQwziec deweloperskichi osiedla

Lubczykowa G6ra oraz Piqtkowo Park, kt6re pozwolE na osiqganie stabilnych, wysokich przychod6w w

naibli2szvch latach-

Z powazaniem
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II, WYBRANE DANE FINANSOWE TRUST S.A. PRZELICZONE NA EURO

wvbrane dane finangowe
Slan na

31-12-20't2
Stan na

31.12.2011
Stan na

31-12-20't2
Slan na

31.12.2011

w tys. PLN w tys, EUR

Kapital,rlasny 65 158,74 54 083,58 15 S38,25 12 244,97

Zobowiqzania razem 96 403,05 88 988,24 23  580 ,81 20 147.67

Zobowiazania dluooterminowe 47 286,81 64 242,63 11 566,66 14 545,06

Zobowiqzania k16tkoterminowe 49116,24 24745,64 12014,15 5  602 ,61

Aktywa tMale 39 500,88 7 961,34 I662,17 '1 802,5'1

122 064,91 135  110 ,48 29 856,88 30 590,13

Srodki pieniezne i inne aktywa pieniezne 106,97 2 994,05 26,17 677,88

Vllybrano dane finansowe

ok.os od
01 .01 .2012 do

31.12.2012

okres od
01.0't.2011 do

31-12-20't1

oke5 od
01,01.2012 do

31.,12.2012

okes od
01.01.2011 do

31.12.2011
w tys. PLN w tys. EUR

Pzychody netto ze sprzedazy 18  007  91 31 219,49 4 314,72 7 540,76

Zysk (strata) ze sprzedazy 4  509 ,17 14 466,27 1 080,40 3 494,18

zysk (strata) z dzialalnosci operacyjnej 22 044,42 7 957.24 5 281,87
'1 921,99

Zysk (shata) brutto 15  721 ,O9 5 333,48 3 766,79 1 288,25

Zysk (strata) netto 11  082 ,81 4 275,20 2 655,46 1032 ,63

kurs Sredni NBP 31.12.2012 31.12.2011
dla pozycji bilansu (Srednia arytmetyczna
kurs6w srednich NBP)

4,0882 4,4168

dla pozycji rachunku zysk6w isirat 4,1736 4,1401
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III. JEONOSTKOWE SPMWOZDANIE FINANSOWE TRUST S.A.

Jednostkowe spEwozdanie finansowe TRUsT S.A. stanowi Zalqcznik nr 1 do ninieiszego raportu rocznego
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fv. spRAwozDANrE zARzADu z DzrALALNoSct SPoLKI TRUsr s.A. zA2012RoK

Informacje og6lne.

Firma: IBlELfu\
Siedziba:
Telefon:
Fax:
NIP:
REGON:
PKDi
KRS:

sklad zarzAdu Sp6lki na dzieh

Pawel Bugajny
Agnieszka Holewirlska
Jaroslaw $uja

tjl. Blazeja 6, 61-608 Poznarl
(061) 8220 993, (061) 8220 998
(061) 8220 993 wew 103
742-00-25468
008494361
4521
0000293906

31 grudnia 2012 roku:

Wiceprezes Zazqdu
Wiceprezes Zarzqdu

Sklad Zarzadu Sp6lki na dzieh 6 marca 2013 roku

Pawel Bugajny Prezes ZaEAdu
AgnieszkaHolewifska Wiceprezeszarzedu
Jan Smogur Czlonek Zarzqdu

Soolka nie Dosiada oddzial6w

Pzedmiotem dzialalnosci Spotki jest budowa i sprzedaz mieszkai oraz calych osiedli mieszkaniowych -

dzialalnoSd deweloperska.

Podstawowe wielko6ci ekonomiczno-fi nansowe,

A. Wyniki finansowe.

. Nadzieh3l grudnia 2012 roku aktywa Sp6lkiwynosily 161-562tys. ztotych,

. Na aktylva tMale skladaly sie gl6wnie nieruchomoSci inwestycyjne w kwocie 31.456 tys. zl oraz rzeczowe
aktywa tMale o wado6ci 3.736 tys. zl, i inwestycje wiednostkach stowazyszonych 3.507 tys. zl,
Zarzed Uchwalq Nr 4ixlll2012 zadecydowal o zmianie strategii wobec nieruchomosci gruntowych
polozonych w Radojewie. Grunty te zostaty zaklasyfikowane do niefuchomosci inwestycyjnych. Zgodnie z
politykq rachunkowosci Sp6lki seone wyceniane wedlug wartosci godziwej

. Aktywa obrotowe stanowily gl6wnie zapasy w kwocie 97.991 tys. zl {w tym towary w postaci gtunt6w wraz z
aktywowanymi odsetkami w kwocie 94.800 zl), naleznosci z tytulu dostaw i uslug olaz pozostate nale2no6ci
w kwocie 22.840 tys- zl oraz rozliczenia miedzyokresowe w wysokosci 1.006 tys. zl

. Kapital wlasny Sp6lki na koniec roku obfotowego wyni6si 65.159 tys. zl, wtym kapital zakladowy Sp6lki na
niezmienionym poziomie 2.000 tys. zl,

. Na koniec roku obrotowego zobowiqzania kr6tkoterminowe Sp6lki wynosily 49.'116 tys. zl a zobowiEzania
dlugoterminowe 47.287 tys. zl.,

. W 2012 roku sp6lka osaqgnela og6lem przychody ze sprzedazy na poziomie 18.008 tys. zl.
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w tys. zl 2012

P.zychody ze sprzeda2y w tym: 18.008

Ptzychody z dzialalnoSci deweloperskiej 14.660

Ptzychody ze sprzedazy towardw i material6w 3.348

. Koszty wlasny spzedazy wyni6sl w 2012 roku 13.499 tys. zl. Sp6lka osiqgnela w 2012 roku zysk brutto na
sprzedazy w wysokosci4.509 tys. zl.

w tys. zf 20't2

Koszt wlasny sprzedazy
'13.499

Koszty spzeda2y 1 .237

Koszty 096lnego zarzadu 5.450

Po uwzglQdnieniu pozostalych koszt6w operacyinych, kt6re wyniosly 153 tys zl ipozostalych przychod6w

operacyjnych w wysokoajci 214 tys. zl orcz przeszacowania nieruchomosci inwestycyjnych w wysokosci 24 161

rys. zl zysk na dzialalnosci operacyjnej wyni6sl 22.O44tys. zl

W 2012 roku przychody finansowe wyniosly 171 tys. zl, natomiast koszty finansowe 6 494 tys. zl

Na koniec roku obrctowego Spolka osiqgngla zysk pzed opodatkowaniem w wysoko6ci 15 721 lys zl otaz ZySL
netto z dzjalalno$ci kontvnuowanei w wvsoko6ci 1 1.083 tvs. zl

Efe kW n o SC g o spocl a row a n t a
2012 2011

wskaznik rentownosci majAtku ROA 7% 30/a

wska2nik rentowoscr kapilalu wlasnego ROt 174/o 8To

wskaznik rentownosci netto sprzedazy ROS 62lo 14%

wska2nik rcntownosci brutto sprzedazy 250/0 460

Wskazniki finansowe obliczono w nastQpujqcy spos6b:
. wska2nik rentownosci maiqtk! RoA - jako stosunek lvyniku finansowego netto do sumy aktyw6w {wyrazone

w'k),
. wskaznik rentowosci kapitalu wlasnego ROE - jako stosunek wyniku finansowego netto do kapitalu wlasnego

(wyrazone w %),
. wska2nik rentownosci netto sprzedazy ROS - jako stosunek wyniku finansowego netto do pzychod6w ze

sprzedazy (wyrazone w %),
. wskaznik rentownosci brutto sptzedazy - jako stosunek wyniku ze sprzedazy brutto do przychod6w ze

spzedazy produkt6w itowar6w (wyra2one w %).

Rentownosd majetku Spolki okreslajeca zdolno6d wykozystania posiadanych zasob6w do generowania zysk6w
osiqgnela w roku 2012 wartosC 7%.

Spolka posiada wysokie kapitaly wlasne, wypracowane w wyniku kumulacji zysk6w z lat popzednich' stqd
wskaznik rentownoljci kapitalu wtasnego wyni6sl w 2012 roku 17ok

Natomiast rcntowno56 spzedazy netto ksztaltowala siQ na poziomie 62% a brutto wynosila 25%
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Przewidywana sytuacja fin ansowa Sp6lki

W 2013 foku Sp6lka zamierza zrealizowac przychody zar6wno z inwestycji rcalizowanych w ramach Sp6lki, a
takze w ramach sp6lek celowych.

B. Struktura pnychod6w (w tys. zl)

W 2012 roku Sp6lka zrealizowala przychody z dzialalnosci deweloperskiej na poziomie 14.660 tys. zl. co stanowilo
81o/o sumy Przychod6w.
Na pzychody ze spzeda2y towar6w skladaly siQ pzychody zwiqzane ze spzeda2q udzial6w w gruncje
dotyczqcych lokali mieszkalnych oraz ze spzedazqgrunt6w do sp6lek celowych.

C. Zmiany w wielkosci i rodzaju kapital6w wlasnych.

W2012 roku nie nastqpiia zmiana w kapitale zakladowym Sp6lki, kt6ry ksztaltowal sie na poziomie 2.000 tys. zl.

Zyski zatEymane na koniec 2012 roku 63.053 tys. zl. Z uwagi na osiagniety zysk w 2012 roku Sp6lka odnotowala
kapitaly wlasne na poziomie 65.'159 tys. zl.

Struktura kapital6w wlasnych (w tys. zl)

2012 2011
Przychody sp.zedaiy w tym: 18.008 1000/r 31 220 100%

Przychody z dzialalnosci deweloperskiej 14.660 81yo 26 050 83%

Przychody ze spzedazy towar6w 3.348 19V. 5  170 170k

3't.12.2012 3,t .12.201,1

Kapital wlasny '| 59 54 084

Wyemitowany kapital akcyjny 2 000 2 000
Nadwy2ka ze spzedazy akcji 0,00 0,00
Kapital rezerwowy z aktualizacji wyceny 105 1 1 3

Zyski zatrzymane 63 053 5'197'1

W 2012 roku Spolka nie poniosla znaczqcych naklad6w inwestycyjnych w aktywa trwale.

F. Srodki trwale (w tys. zf)
RZECZOWE AKTYWA TRWALE t 1.12-2012

Srodki tMale w tym: 3.736
- grunty (w tym prawo uzytlowaria wieczyslego gruntu) 134
- budynki, lokale iobiekty inzynierii lAdowej iwodnej 2.516

Na dziefr 31 grudnia 2012 roku, wyemitowany kapital akcyjny sp6lki ksztaltuje sie na niezmienionym do roku
poprzedniego poziomie 2.000 tys. ziotych. Zyski zatrzymane za 2012 tok ksztaftuj4 sie na wysokim poziomie
63.053 tys. zl, co daje kapital wlasny na poziomie 65.'159 tys. zl.

O. Zobowiezania warunkowe.

Nie wystqpily

E. Inwestycje sp6lki.

I



- ueqdzenia techniczne i maszyny MA

- Srodkitransportu 28

- inne Srodkitrwale 6

- srodki trwale w budowie 904

c. watniejsze osiqgniecia w dziedzinie badad i .ozwoju.

W 2012 roku Sp6lka nie zanotowala osiqgniQ6 w dziedzinie badan i rozwoju.

H. Aktywa tinansowe.

Na dzien 31 grudnia 2012 roku Sp6lka posiadala aktywa finansowe gl6wnie w postaci Srodk6w pieniQ2nych-

l. Zatrudnienie i produktywno56.

i1.12,7012 3 1 . 1 2 . 2 0 1 1

3

I

9

1 7

8

Opis podstawowych ryzyk izagloiei.

Sp6tka finansuje dzialalnosd operacyjn4z wykorzystaniem kredyt6w bankowych oraz obligacji stqd istnieje ryzyko
zwiqzane z wykozystywaniem obcych 216del finansowania.

lstnieje ryzyko wystepowania niekozystnych zmian w planowanych ptzeplywach Srodk6w pienie2nych zwi4zanych
z mozliwym spadkiem cen mieszkad czy zmniejszeniem popytu na zakup mieszkah. Aby ograniczyd ryzyko utraty
plynnosci tinansowej stosuje sie dlugoterminowe finansowanie dzialalnosci, konttolowany poziom 5rcdk6w
pienie2nych oraz zaplanowanq strategig budowy isprzedazy mieszkan.

Ponadto istnieje ryzyko zwiqzane ze wzrcstem koszt6w oraz wypracowaniem wynik6w finansowych, kt6rych
osiqganie zalezy m.in. od podejmowania trafnych decyzji biznesowych iumiejetno6ci przystosowanaa si9 do
zmieniajEcych siQ warunk6w rynkowych.

Opis prow.dzonei dzialalnosci operacyinei.

Sp6lka swojq dzialalno66 prowadzi na terenie Poznania i okolic, jest to jeden z n4batdziei airakcyjnych rynk6w
mieszkaniowych w Polsce.

Podstawowy zakres dziatalnosci peedsigbiorstwa to budowa i sprzedaz mieszkafi w zabudowie jednorodzinnei i
wielorodzinnej oraz lokali uslugowych na terenie Poznania.

W ramach zabudowy wielorodzinnej Spdlka oferuje mieszkania standardowe _ realizowane w zabudowie
wielokondygnacyjnej, kompleksowej oraz ponadstandardowe realizowane w zabudowie willowej kilkurodzinnej i
komfortowej z apartamentami i penthausam
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Prcdukly oferowano p.zez TRUST s.A.

L Budynki wielorodzinne w tYm:

. lMieszkania popularne: mieszkania w budynkach wielorodzinnych i osiedlach mieszkaniowych
zlokalizowanych zardwno w centrum miasta jak i poza Scislym centrum Poznania'

. Mieszkania ponadstandardowe: mieszkania w budynkach kilkurodzinnych w zabudowie willowej z

apartamentami i penthausami, zlokalizowane poza Scislym centrum Poznania w poblizu teren6w

zielonych takich jak np. RezeMat Zurawiniec Budynki cechuje wysoki standard architektoniczny'
komfodowe rozwiqzania i niska zabudowa.

. Powiezchnie uslugowe: lokale sklepowo-biurowe sq realizowane przez Spdlke w mmach

budynk6w mieszkalnych, dziSki temu podnoszq one atrakcyjnosC poszczeg6lnych lokalizacji
popzez oferowanie mieszka6com dodatkowych udogodnieh. Pzychody ze spzedazy tego typu
powierzchni stanowie niewielki udzial w przychodach og6lem.

2.DomyiednorodzinnewolnostojAoe,wzabudowiebli2niaczej 'szeregowejczypoczw6rnej 'real izowanena
obtzezach Poznania lub w gminach bezposrednio przylegaj4cych, w atrakcyjnych lokalizaciach z

dogodnym dojazdem do centrum Poznania

Rynki zbytu i zaopatrzenia oraz uzaleinienia od odbiorc6w i dostawc6w.

sp6lka reatizuje swoje przychody wyl4cznie na rynku krajowym. Gl6wnymi odbiorcami s4 przede wszystkim

mieszka|lcv Poznania i okolic, iak |6wniez klienciz innych region6w Polski

oferta sp6lki jest zr6znicowana, w 20'12 roku w ofercie byly zar6wno mieszkania standadowe jak i luksusowe

apartamenty oraz domy jednorodzinne.

Zakupy towar6w, material6w i uslug realizowane sena rynku krajowym

sp6lka sta|e wspolp€cuje z flrmami podwykonawczymi, kt6re se tMa|e zwiezane ko|ejnymi projektami i

inwestycjami fimy, a wieloletnia wsp6lpraca daje gwarancje stabilnosci zatrudnienia iwykonawstwa bie2qcych i

planowanych inwestycji.

Znaczace umowy zawarte p.zez TRUST S.A. w 2012 loku.

W 20'12 roku Sp6|ka zawalia umowy spzedazy nieluchomosci g|untowych do sp6lek ce|owych: Trust Spd|ka

Akcyjna Blonie SKA oraz Trust Sp6lka Akcyina Zurawiniec SKA.

W 2012 roku zostala przeprowadzona emisja obligaciipzez Dom MaklerskiBPS na kwote'13 660 tys zl

Ponadto w 20.12 foku Spolka zawierala umowy dotyczace sprzedazy lokali mieszkalnych i uslugowych oraz umolvy

na rcalizacje poszczeg6lnych etap6w budowy przez firmy podwykonawcze
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Informacje o powiqzaniach organizacyjnych lub kapitalowych SptS'lki z innymi podmiotami

Wykaz podmiot6w w Grupie Kapitalowej:
Jednostka

dominuiqca:
Udzial w lednostce zaleinoji Jednoatki zalein.:

TRUST S,A.

100% 2.494iys. zl Trust-Nieruchomosci Sp. z o.o.

100% 417 lys. zl INFRA sp. z o.o.

96,15% 50 tys. zl + 8.692 iys. zl (fundusz zat.) Trust Sp6lka Akcyjna [4ateckiego SKA

9 6 , 1 5 % 50 tys. zl + 148 tys. zl (fundusz zal.) Trust Spolka Akcyjna Zurawiniec SKA

96% 48 tys. zl + 2 tys. zl (fundusz zaj.) Trust Sp6lka Akcylna Radojewo SKA

96% 48 tys. z1 + 2 tys zl (fundusz zal.) Trust Spolka Akcyjna Blonie SKA

96Vo 48 tys. zl + 2 tys. zl (fundusz zal.) Trust Spolka Akcyjna Lubczykowa G6ra
SKA

96% 48 tys. zl + 2 tys. zl (fundusz zal.) Trust Sp6lka Akcyjna Amber SKA

Pozostale udzialy w sp6lkach komandytowo - akcyjnych posiada sp6lka Trust - Nieruchomosci Sp. z o.o. (w czesci
3,85%o lub 4%).

LEczna wartosc akcji i udzia{6w Trust S.A. klasyfikowanych jako
wynosi na koniec 2012 r.:  3.507 tys. zl.

,,inwestycje w jednostkach stowazyszonych'

Informacja o zaciqgnietych kredytach, o umowach po:yczki oraz o udzielonych gwaaanciach
iporeczeniach.

Umowy kredytowe i pozyczkistan na 3'1.12.2012r.
Instytucja (podmiot) Kwotazadluzenia Rodzaj zobowi4,zania

finansowegofinansuj4cy kapitalu (w zl)
Okres

kredytowania do

PKO BANK POLSKI

PKO BANK POLSKI

SA

SA

'18 769 061

I 045 685

Umowa Kredytu

Umowa Krcdytu

06.2013

06.2013
Pozyczka 338 800 Umowy pozyczki 06.2013

Emisje obligacji stan na 31.12.20121
Insq ucja (podmiot)

obejmujqcy/oferujaca
obligacie

Kwota (zl) Rodzaj zobowiezania
finansowego

Data wykupu

DM BPS 13 660 000 Obligacje korporacyjne 12.2013
DI\4 BPS 22 000 000 Obligacje korporacyjne 06.2014
DM BPS 16 000 000 Obligacje korporacyjne 12.2014

Ocena zatzTdzania zasobami finansowymi.

W prezentowanym okresie Sp6lka finansowala swojE dzialalnosc z kapitalu wlasnego, kredytu bankowego, emisji
obligacji oraz zobowiazan wobec dostawcdw.
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ocena pty n nosci fin an sowei

Tabela: Wska2niki plynnosci finansowej TRUST S.A.
2012 201'l

wska2nik biezEcej plynnoSci

wska2nik plynnosci szybkiel 0 ,5 1 , 0

Wskazniki finansowe obliczono w nastepujacy spos6b:

. wska2nik biez4cej ptynnosci - stosunek aktyw6w bie2qcych do stanu zobowl4zai biezacych na koniec
danego oKresu,

' wskaznik plynnosci szybkiej - stosunek aktyw6w biezacych pomniejszonych o zapasy i kr6tkotermanowe
rozliczenia miedzyokresowe do zobowi4zai biezqcych na koniec okresu,

znacz4ca r6znica miedzy wska2nikiem biezacei plynnosci a wska2nikiem szybkiei plynno6ci, Swiadczy o wysokim
poziomie zapas6w w sp6lce, co oczywiscie zwi4zane jest ze specyfikA dzialalnosci i posiadanym bankiem
grunt6w, ksiegowanym gl6wnie jako zapasytowar6w.

Zadluzenie i struktura finansowania majEtku oraz wskatniki pokrycia finansowego

Tabela: Wskainiki zadluzen,a
2011 2011

wska2nik og6lnego zadluzenia 59,7% 62,2%

wska:nik zadluzenia dlugoterminowego kapitalu wiasnego 72.6% 118,ao/o

wskaznik zadluzenia kr6tkoterminowego kapitalu w{asnego 75.40 45,8%

Wska2niki finansowe obliczono w nastepuiqcy spos6b:

. wska2nik 096lnego zadluzenia -jako stosunek kapitatu obcego do aktyw6w,

. wskaznik zadluzenia dlugoterminowego kapitalu wlasnego - jako stosunek kapitalu obcego
dlugoterminowego do kapitalu wlasnego,

. wska2nik zadluzenia krotkoterminowego kapitalu wlasnego - jako stosunek kapitalu obcego
kr6tkoterminowego do kapitalu wlasnego,

. wskaznik zdolnosci przedsiebiorstwa do pokrycia odsetek zysklem - jako stosunek zysku brutto wraz z
odsetkami do odsetek.

W 2012 roku majatek Sp6lki byl finansowany przez kapita{ obcy czyli zobowiqzania og6tem w wysokosci 59,7%-
Poziom tego wskaznika zmniejszyl sie w pofOwnaniu do 20'1 1 roku.

Poprawie ulegly r6wnie2 wska2nik zadluzenia dlugoierminowego kapitalu wlasnego, kt6rego poziom spadl do
72,6%, natomiast wzrosl wska2nik zadluzenja krdtkoterminowego kapitalu wlasnego. Nalezy podkre3li6, 2e Sp6lka
posiada wysokie kapitaty wtasne ksztaltujqce sle na poziomie 65.159 tys. zl.

Ocena czynnik6w i nietypowych zdarze maiqcych wplyw na wynik 2 dzialalnosci za dany okes.

Na koniec 2012 roku nie wystArily w Sp6lce nietypowe i nadzwyczajne zdazenia.

L
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Charakterystyka zewnetrznych i wewnetrznych crynnik6w istotnych dle bzwoju pzedsiebioEtwa oraz
perspektywy rozwoju dzialalnoSciz uwzglQdnieniem elemont6w strategii rynkowej.

Celem Tfust S.A jest budowa silnej marki. Sp6tka d4zy do osiqgniQcia pozycji lidera pod wzgledem jakosci

wykonania prac i uslug, wysokosci sprzedazy, obrot6w oraz wizerunku na rynku wielkopolskim w swoim segmencie
w bran2y budownictwa mievkaniowego.

Sp6lka realizuje inwestycje majac na celu zapewnienie pelnego zadowolenia ich pzyszlym u2ytkownikom, dlatego
te2 dokiada wszelkich stara6, aby jak najlepiej poznae oczekiwania najbardziei wymagajecych klient6w. Ju2 na
etapie planowania opiera sie na kompleksowej analizie potzeb konsument6w itrend6w rynkowych.

Dba o to, aby realizacje, powstaj4ce we wsp6lpracy z najlepszymi architektami i wykonawcami budowlanymi,
wyr6znialy sie najnowszym! rozwiqzaniami funkcjonalnymi, indywidualnosci4 i zastosowaniem pzyjaznych
technologii.

Sp6tka stawia na systematyczny istabilny rozw6j swojej dzialalnoscii ma na uwadze f62ne opcje rozwoju
dzialalnosci, atrakcyjnosc ijakosd ofedy, a takze dbalosC o relacje z klientem iiego doskonalq obstuge na kazdym
etapie realizacji inwestycji.

Trust S.A. ma Swiadomo56 swoich silnych i slabych stron, dlatego tez doklada wszelkich staraf, aby nieustannie
doskonali6 swoje kompetencje jak i umiejQtnosci, kt6re pozwole oferowaa obsluge na najwyzszym poziomie
Sp6lka szybko reaguje na wszelkie pojawiajqce sie zmiany mogqce stanowi6 zagrczenie dla efektywnej realizacji
projekt6w. Dba o dobrc relacje w firmie: Zesp6l pracownik6wjest podstawowqwartosci4firmy.

Sp6lka dostzega r6wniez zewnetrzne czynniki, kt6re mogq miee istolny wplyw na rozw6j firmy, tj. koniunktura
gospodarcza kraju, dostepno6d i oprccentowanie kredyt6w, kursy walutowe, otoczenie konkurencyjne. lstotne
znaczenie dla obni2enia koszt6w finansowych Sp6lki ma zmniejszenie w stosunku do lipca 2012 roku st6p
procentowych o 1,5 p.p.

Zmiany w podstawowych zasadach zarzqdzania Sp6lk4.

W prezentowanym okresie nie nastEpily zmiany zasad zarzqdzania Sp6lka

Zmiany w skladzie os6b za.zqdzajqcych i nadzoruiqcych Sp6lkQ.

Sklad Zaeadu Sp6lki na dzieh 31 grudnia 2012 roku
Pawel Bugajny Prezes Zarzqd|l
Jaroslaw Sluja Wiceprezes zarzqdu
AgnieszkaHolewirlska WiceprezesZarzqdu

W okresie od 1 stycznia 2012 do 6 marca 2013 roku nastqpity zmiany w skladzie Zazqdui

- w zwiqzku z planowanym objeciem stanowiska w skladzie Rady Nadzorczej rezygnacje z pelnionej funkcji
Wiceprezesa ZaEadu z dniern 24 pa2dzietnika 2012 zlozyl Pan Tadeusz Ratajczak

- z dniem 31 grudnia 2012 z funkcji Wiceprezesa Zatzqdu ztezygnowal Pan Jaroslaw guja, pozostal na
stanowisku Dyrektora ds. Pzygotowania Produkcji

- Zgodnie z uchwalq nf 'l Walnego Zgromadzenia TRUST S.A., z dnia
zarejestrowania zmian Statutu Sp6lki Pan Jan Smogur zostal powolany
ZazAdu, jednoczesnie obj4l f unkcie Dyrektora Wykonawczego.

31 stycznia 2013 r. z dniem
w sktad zazadu jako Cztonek
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Zazqdu Spdlkl na dzieh 6 marca 2013 roku:
Pawel Bugajny Prezes Zarzqdu
AgnieszkaHolewrnska WiceprezeszarzqdL
Jan Smogur Czlonek Zarzqdu

Sklad Rady Nadzorczej Spolki na dzieh 31 grudnia 20'12 roku
Waldemar Sikora
Marian Gorynia
Jacek Napierala
Jaroslaw Bartczak
Pawel Grzebka
Andrzej Walkiewicz

Sklad Rady Nadzorczej Spolki
Waldemar Sikora
lvlarian Gorynia
Jacek Napierala
Jaroslaw Bartczak
Pawet Gzqbka

Przewodniczqcy Rady Nadzorczej,
Wicepzewodniczecy Rady Nadzorczej,
Czlonek Rady Nadzorczej,
Czlonek Rady Nadzorczej,
Czlonek Rady Nadzorczej,
Czlonek Rady Nadzorczej

na dzie' l  6 marca 2013 roku:
Przewodnicz4cy Rady Nadzofczej,
Wicepzewodniczqcy Rady Nadzorczej,
Cztonek Rady Nadzorczej,
Czlonek Rady Nadzorczej,
Czlonek Rady Nadzorczej,

W okresie od '1 stycznia 2012 do 6 marca 2013 roku nastqpily zmiany w skladzie Rady Nadzorczej:
- na podstawie Uchwaly nr 2 Walnego Zgromadzenia z dnia I maja 2012 powolano w sklad Rady Nadzofczej

Pana Pawla Gz4dke
- na podstawie Uchwaly nr 3 z dnia 31 stycznia 2013 z fr.rnkcji Czlonka Rady Nadzorczej odwolano Pana

Andrzeja Walkiewicza.

Intormacie o umowach o Swiadczenie uslug czlonk6w organ6w zarzqdzaiqcych i nadzorczych ze Sp6lke,
okreslaiAcych Swiadczenia wyplacane w chwili .ozwiEzania stosunku prucy.

W 2012 tokr Zatzqd dzialal w Sp6lce na podstawie uchwaly o powolaniu oraz um6w o prace na czas nieokreslony.

zestawienie stanu poaiadania akcii pnez osoby zadqdzajqce i nadzoruiqce.

Akcionariu62
11056 akcii

seril A
11056 akcjl

sedi B
% posiadanego

kapitalu
% posiadanych

plaw glosu

Pawel Bugajny 1.987.625 3.060.393 50,47 % 50,47 0k

Tadeusz Ratajczak 1 .751 .075 1.736 090 34,87% 34,870/a

Jarosiaw Sluja 1.122.612 0 1122% 11,220/a

Jan Smogur 0 343.805 3,44yo 3,440/o

RAZEM 4.861.312 5140.288 100% 100%

Intormac.ia o gl6wnych akcionariuszach Sp6lki,

Na dzien 3'1 grudnia 2012 roku akcjonariuszami Sp6lki byli: Pawel Bugajny, Tadeusz Rat4czak, Jaroslaw Siuia i
Jan Smogur.
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v. oswtADczENrEzARzADu

OSWIADCZENIE

Dzialajec w imieniu spolki TRUST S.A. oswiadczam, 2e wedle swojej najlepszej wiedzy roczne sprawozdanie
finansowe TRUST S.A. za okres 12 miesiecy zakoilczony dnia 31 grudnia 2012 tok! i dane por6wnywalne
sporzqdzone zostaly zgodnie z obowi4zujacymi zasadami rachunkowosci o€z ze odzwjerciedlaje w spos6b
prawdziwy, zetelny i jasny sytuacjg majqtkowq i finansow4 emiienta oraz jego wynik finansowy, oraz 2e
sp€wozdanie z dzialalnosci emitenta zawiera prawdziwy obraz rozwoju iosiEgni€6 oraz sytuacji emitenta, w tym
opis podstawowych zagtoZei i ryzyka.

Dzialaj4c w imieniu sp6lki TRUST S.A. oswiadczam, 2e podmiot uprawniony do badania sprawozdai finansowych
dokonujqcy badania rocznego sprawozdania finansowego TRUST S-A. za okres 12 miesiecy zakoiczony dnia 3l
gaudnia 2012 roku, zostal wybrany zgodnie z pzepisami prawa oraz 2e podmiot ten oraz biegli rewidenci,
dokonujAcy badania tego sp|awozdania, spelniali warunki do v!ryrazenia bezstronnej i niezaleznej opinii o badanym
rocznym sprawozdaniu finansowym, zgodnie z obowiazujqcymi pzepisami i normami zawodowymi.



vt. oprNrA oRAz RApoRT poDMroru upRAWNtoNEGo Do BADANTA spRAwozDAtil
FINANSOWYCH Z BADANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Opinia oraz raport z badania rocznego sprawozdania finansowego stanowi Zalqcznik nr 2 do niniejszego rapodu
rccznego.


