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SzanowniPanstwo,
sp6lkiTRUSTS.A orazskonsolidowany
pzekazujemyPanstwuiednostkowy
RaportRocznyz dzialalnosci
TRUSTza 2012rck.
GrupyKapitalowei
RaportRocznyz dzialalnosci
TRUST SA swoja dzialalnoscna rynku budowlanymrozpoczeaw 1989 roku i dzis iest jednostkq
dominujacaw Grupie KapitalowejTRUST,w kt6rcj sklad wchodzijeszczeosiem sp6lek W ramachspdlek
Grupy:
sa dwiegl6wneinwestycie
celowychprowadzone
- Lubczykowa
do tychklientdw,kt6zy ceni4sobiekontaktz natur4 pzestzefl i a jednoczesnie
G6ra- skierowana
z miejskichudogodniefi
niechcqrezygnowa6
polo2onq
- PiqtkowoPark- skierowana
do tych klient6w,kt6tzyponadwszystkoceniAsobieatrakcyjnqlokalizacje
teren6wrekreacyjnych
dzielnicypolozonejbliskorozleglych
rozwijajqcej
siQpoznaitskiej
w sercudynamicznie
sprawiaj42e TRUSTjest cenionqi
na wielkopolskim
WieloletniedoSwiadczenie
rynku nieruchomosci
pozycjena
lokalizacjach.
Ugruntowane
i prestizowych
w atrakcyjnych
firma oferujec4mieszkania
rozpoznawalnq
niezale2nebadaniaWycenyMarki
rynkui wysokAwartos6rynkowamarkiwycenionana 35 mln zl potwierdzily
przy udzialeUniwersytetu
Marszalka
Ekonomicznego,
ptzezRadQWspieraniaPazedsiQbiorczosci
organizowane
WKK,DGA,DZ BankPolskaorazGrupyFrcsh
Wielkopolskiego,
Wojew6dztwa
firmz
w 2012rokuspolkaTRUSTznalaziasi9 na 5 miejscuwsr6dwielkopolskich
W tym rankinguorganizowanym
r62nychbran2,co jestogromnymsukcesemis Qdodalszegodzialaniai rozwojuSpolki.
W 2012 roku sp6lkazwiekszylailoij6 spzedanychmieszkai,w stosunkudo dw6ch lat popfzednich,
duzychinwestycjioraz dokonanonowejemisii
realizacjQ
umozliwiaiqce
uzyskanowa2nedecyzjeadminisiracyjne
obligacji.
deweloperskichi
osiedla
Plany na 2013 rok to realizacjai spzeda2 dw6ch kluczowychprzedsiQwziec
LubczykowaG6ra oraz PiqtkowoPark, kt6re pozwolEna osiqganiestabilnych,wysokich przychod6ww
latachnaibli2szvch

Z powazaniem
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NA EURO
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wvbrane danefinangowe

Slan na
31-12-20't2

Stan na
31.12.2011

w tys. PLN

Stanna
Slan na
31-12-20't2 31.12.2011
w tys,EUR

Kapital,rlasny

65 158,74

54 083,58

15S38,25

12244,97

razem
Zobowiqzania

96403,05

88 988,24

2 35 8 0 , 8 1

20 147.67

Zobowiazania
dluooterminowe

47 286,81

64 242,63

11 566,66

14545,06

k16tkoterminowe
Zobowiqzania

49116,24

24745,64

12014,15

AktywatMale

39500,88

7 961,34

I662,17

1 3 51 1 0 , 4 8

29 856,88

122064,91
Srodkipienieznei inneaktywapieniezne

Vllybrano
danefinansowe

106,97

2 994,05

26,17

5602,61
'1802,5'1
30 590,13
677,88

okes od
okresod
oke5 od
ok.osod
do 01.01.2011
do
do 01,01.2012
01.01.2012do 01.0't.2011
31.12.2011
31.12.2012
31-12-20't1 31.,12.2012
w tys.EUR
w tys.PLN
31219,49

4 314,72

7 540,76

4 509,17

14 466,27

1 080,40

operacyjnej
zysk (strata)z dzialalnosci

22 044,42

7 957.24

5 281,87

3 494,18
'1921,99

Zysk(shata)brutto

1 57 2 1 , O 9

5 333,48

Zysk(strata)netto

1 10 8 2 , 8 1

4 275,20

3 766,79
2 655,46

Pzychodynettoze sprzedazy

Zysk(strata)
zesprzedazy

kursSredniNBP
arytmetyczna
dla pozycjibilansu(Srednia
kurs6wsrednichNBP)
dla pozycjirachunkuzysk6wisirat

1 80 0 79 1

31.12.2012

31.12.2011

4,0882

4,4168

4,1736

4,1401

1 288,25
1032,63
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SPoLKITRUsrs.A.zA2012RoK
zARzADu
spRAwozDANrE

Informacjeog6lne.

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

tjl. Blazeja6, 61-608Poznarl
(061)8220993,(061)8220998
(061)8220993wew 103
742-00-25468
008494361
4521
0000293906

2012roku:
skladzarzAduSp6lkina dzieh31 grudnia
PawelBugajny
AgnieszkaHolewirlska
Jaroslaw$uja

Zazqdu
Wiceprezes
Wiceprezes
Zarzqdu

SkladZarzaduSp6lkina dzieh6 marca2013roku
PawelBugajny
AgnieszkaHolewifska
Jan Smogur

PrezesZaEAdu
Wiceprezeszarzedu
CzlonekZarzqdu

SoolkanieDosiadaoddzial6w
PzedmiotemdzialalnosciSpotkijest budowa i sprzedazmieszkai oraz calych osiedli mieszkaniowych
deweloperska.
dzialalnoSd
nansowe,
Podstawowewielko6ciekonomiczno-fi
A. Wynikifinansowe.
.
.

.

.
.
.

161-562tys.
ztotych,
Nadzieh3lgrudnia2012rokuaktywaSp6lkiwynosily
inwestycyjne
w kwocie31.456tys. zl oraz rzeczowe
Na aktylvatMale skladalysie gl6wnienieruchomoSci
3.507tys.zl,
wiednostkach
stowazyszonych
aktywatMale o wado6ci3.736tys.zl, i inwestycje
gruntowych
nieruchomosci
zmianie
strategii
wobec
4ixlll2012
zadecydowal
o
Uchwalq
Nr
Zarzed
Zgodniez
niefuchomosci
inwestycyjnych.
polozonych
do
w Radojewie.Gruntyte zostatyzaklasyfikowane
politykqrachunkowosci
Sp6lkiseonewycenianewedlugwartoscigodziwej
Aktywaobrotowestanowilygl6wniezapasyw kwocie97.991tys.zl {w tym towaryw postacigtunt6wwrazz
z tytuludostawi uslugolaz pozostatenale2no6ci
aktywowanymi
odsetkamiw kwocie94.800zl), naleznosci
w wysokosci1.006tys.zl
miedzyokresowe
w kwocie22.840tys-zl orazrozliczenia
wyni6si
65.159tys. zl, wtym kapitalzakladowySp6lkina
roku
obfotowego
KapitalwlasnySp6lkina koniec
poziomie2.000tys.zl,
niezmienionym
Sp6lkiwynosily49.'116tys. zl a zobowiEzania
zobowiqzania
kr6tkoterminowe
Na koniecroku obrotowego
dlugoterminowe
47.287tys.zl.,
ze sprzedazyna poziomie18.008tys.zl.
og6lemprzychody
W 2012rokusp6lkaosaqgnela

TRIJST
w tys. zl

2012

P.zychodyze sprzeda2yw tym:

18.008

z dzialalnoSci
deweloperskiej
Ptzychody
Ptzychody
ze sprzedazytowardwi material6w

14.660

.

3.348

Kosztywlasnyspzedazywyni6slw 2012roku 13.499tys.zl. Sp6lkaosiqgnelaw 2012rokuzysk bruttona
tys.zl.
w wysokosci4.509
sprzedazy
w tys. zf

20't2
'13.499

Kosztwlasnysprzedazy
Kosztyspzeda2y

1.237

Koszty096lnegozarzadu

5.450

pozostalychkoszt6woperacyinych,kt6re wyniosly153 tys zl ipozostalych przychod6w
Po uwzglQdnieniu
w wysokosci24 161
nieruchomosci
inwestycyjnych
214 tys. zl orcz przeszacowania
w wysokoajci
operacyjnych
zl
wyni6sl
22.O44tys.
operacyjnej
rys.zl zyskna dzialalnosci
finansowewyniosly171tys.zl, natomiastkosztyfinansowe6 494 tys.zl
W 2012rokuprzychody
w wysoko6ci15 721 lys zl otaz ZySL
Na koniecrokuobrctowegoSpolkaosiqgnglazysk pzed opodatkowaniem
w wvsoko6ci 11.083tvs.zl
kontvnuowanei
nettoz dzjalalno$ci
EfekW noSCgospoclarowanta

2012

2011

majAtkuROA
wskaznikrentownosci

7%

30/a

wska2nikrentowoscr
kapilaluwlasnegoROt

174/o

8To

nettosprzedazyROS
wskaznikrentownosci

62lo

14%

bruttosprzedazy
wska2nikrcntownosci

250/0

460

spos6b:
finansoweobliczonow nastQpujqcy
Wskazniki
jako
. wska2nikrentownosci
nettodo sumyaktyw6w{wyrazone
stosuneklvynikufinansowego
maiqtk!RoA
w'k),
. wskaznikrentowosci
nettodo kapitaluwlasnego
kapitaluwlasnegoROE- jako stosunekwynikufinansowego
(wyrazone
w %),
. wska2nikrentownosci
netto do pzychod6wze
nettosprzedazyROS- jako stosunekwynikufinansowego
w %),
sprzedazy(wyrazone
. wskaznikrentownoscibruttosptzedazy- jako stosunekwynikuze sprzedazybruttodo przychod6wze
w %).
itowar6w(wyra2one
spzedazyprodukt6w
zysk6w
zasob6wdo generowania
zdolno6dwykozystaniaposiadanych
majetkuSpolkiokreslajeca
Rentownosd
2012
wartosC
7%.
w roku
osiqgnela
Spolka posiadawysokiekapitalywlasne,wypracowanew wyniku kumulacjizysk6w z lat popzednich'stqd
kapitaluwtasnegowyni6slw 2012roku17ok
wskaznikrentownoljci
siQna poziomie62%a bruttowynosila25%
spzedazynettoksztaltowala
Natomiast
rcntowno56

TRIJST
Przewidywanasytuacjafinansowa Sp6lki
W 2013 foku Sp6lkazamierzazrealizowacprzychodyzar6wnoz inwestycjircalizowanych
w ramachSp6lki,a
takzew ramachsp6lekcelowych.
B. Strukturapnychod6w (w tys. zl)

2012

2011

Przychodysp.zedaiy w tym:

18.008

1000/r

31220

100%

Przychody
z dzialalnosci
deweloperskiej

14.660

81yo

26 050

83%

Przychody
ze spzedazytowar6w

3.348

19V.

5 170

170k

przychodyz dzialalnosci
W 2012rokuSp6lkazrealizowala
deweloperskiej
na poziomie14.660tys.zl. co stanowilo
81o/o
sumyPrzychod6w.
Na pzychody ze spzeda2y towar6wskladalysiQ pzychody zwiqzaneze spzeda2q udzial6ww gruncje
dotyczqcych
lokalimieszkalnych
orazze spzedazqgrunt6w
do sp6lekcelowych.
C. Zmianyw wielkoscii rodzajukapital6wwlasnych.
W2012 rokunie nastqpiiazmianaw kapitalezakladowym
Sp6lki,kt6ryksztaltowal
sie na poziomie2.000tys.zl.
ZyskizatEymanena koniec2012roku63.053tys.zl. Z uwagina osiagnietyzyskw 2012rokuSp6lkaodnotowala
kapitalywlasnena poziomie65.'159tys.zl.
Strukturakapital6wwlasnych(w tys. zl)
3't.12.2012 3,t.12.201,1
'|59
54 084

Kapitalwlasny
Wyemitowany
kapitalakcyjny

2 000

Nadwy2ka
ze spzedazyakcji

0,00

2 000
0,00

Kapitalrezerwowy
z aktualizacji
wyceny

105

113

Zyskizatrzymane
63053
5'197'1
grudnia
Na dziefr31
2012 roku, wyemitowany
kapitalakcyjnysp6lkiksztaltujesie na niezmienionym
do roku
poprzedniego
poziomie2.000tys. ziotych.Zyski zatrzymaneza 2012 tok ksztaftuj4sie na wysokimpoziomie
63.053tys.zl, co dajekapitalwlasnyna poziomie65.'159tys.zl.
O.Zobowiezaniawarunkowe.
Niewystqpily
E. Inwestycjesp6lki.
naklad6winwestycyjnych
w aktywatrwale.
W 2012rokuSpolkanie ponioslaznaczqcych
F. Srodkitrwale(w tys. zf)

RZECZOWE
AKTYWATRWALE
SrodkitMale w tym:

- grunty(w tym prawouzytlowariawieczyslego
gruntu)
- budynki,lokaleiobiektyinzynieriilAdowejiwodnej

I

t 1.12-2012
3.736
134
2.516

- ueqdzeniatechniczne
i maszyny

MA

- Srodkitransportu

28

- inneSrodkitrwale

6

- srodkitrwalew budowie

904

c. watniejsze osiqgnieciaw dziedziniebadadi .ozwoju.
w dziedzinie
badani rozwoju.
osiqgniQ6
W 2012rokuSp6lkaniezanotowala
H. Aktywatinansowe.
pieniQ2nychgl6wniew postaciSrodk6w
Na dzien31 grudnia2012rokuSp6lkaposiadalaaktywafinansowe
l. Zatrudnieniei produktywno56.
31.12.2011

i1.12,7012
3
I
9

8

17

Opis podstawowychryzyk izagloiei.
orazobligacjistqdistniejeryzyko
kredyt6wbankowych
Sp6tkafinansujedzialalnosdoperacyjn4zwykorzystaniem
obcych216delfinansowania.
zwiqzanez wykozystywaniem
ptzeplywach
zwi4zanych
Srodk6wpienie2nych
niekozystnych
zmianw planowanych
lstniejeryzykowystepowania
popytu
Aby ograniczyd
na zakupmieszkah.
z mozliwymspadkiemcen mieszkadczy zmniejszeniem
ryzykoutraty
plynnoscitinansowejstosuje sie dlugoterminowe
finansowaniedzialalnosci,konttolowanypoziom 5rcdk6w
pienie2nych
strategigbudowyisprzedazymieszkan.
orazzaplanowanq
wynik6wfinansowych,kt6rych
Ponadtoistniejeryzykozwiqzaneze wzrcstemkoszt6woraz wypracowaniem
si9 do
trafnychdecyzjibiznesowychiumiejetno6ciprzystosowanaa
osiqganiezalezy m.in. od podejmowania
rynkowych.
siQ
warunk6w
zmieniajEcych
Opis prow.dzoneidzialalnoscioperacyinei.
prowadzina tereniePoznaniai okolic,jest to jedenz n4batdzieiairakcyjnych
Sp6lkaswojqdzialalno66
rynk6w
mieszkaniowych
w Polsce.
i
peedsigbiorstwa
to budowai sprzedazmieszkafiw zabudowiejednorodzinnei
zakresdziatalnosci
Podstawowy
na tereniePoznania.
orazlokaliuslugowych
wielorodzinnej
W ramach zabudowywielorodzinnejSpdlka oferuje mieszkaniastandardowe_ realizowanew zabudowie
i
realizowane
w zabudowiewillowejkilkurodzinnej
oraz ponadstandardowe
kompleksowej
wielokondygnacyjnej,
i penthausam
komfortowej
z apartamentami

TRIJST
Prcduklyoferowanop.zezTRUSTs.A.
L

w tYm:
Budynkiwielorodzinne
.

i osiedlachmieszkaniowych
popularne:mieszkaniaw budynkachwielorodzinnych
lMieszkania
jak
poza
ScislymcentrumPoznania'
zardwnow centrummiasta i
zlokalizowanych

.

w zabudowiewillowejz
w budynkachkilkurodzinnych
ponadstandardowe:
mieszkania
Mieszkania
pozaScislymcentrumPoznaniaw poblizuteren6w
zlokalizowane
i penthausami,
apartamentami
zielonychtakichjak np. RezeMatZurawiniecBudynkicechujewysokistandardarchitektoniczny'
i niskazabudowa.
rozwiqzania
komfodowe

.

sq realizowaneprzez Spdlke w mmach
Powiezchnie uslugowe:lokale sklepowo-biurowe
poszczeg6lnych
lokalizacji
budynk6wmieszkalnych,dziSkitemu podnoszqone atrakcyjnosC
Pzychodyze spzedazytego typu
udogodnieh.
dodatkowych
popzez oferowaniemieszka6com
przychodach
og6lem.
powierzchni
stanowieniewielkiudzialw

2.DomyiednorodzinnewolnostojAoe,wzabudowiebli2niaczej'szeregowejczypoczw6rnej'realizow
w atrakcyjnychlokalizaciachz
obtzezachPoznanialub w gminach bezposrednioprzylegaj4cych,
dogodnymdojazdemdo centrumPoznania
Rynkizbytu i zaopatrzeniaoraz uzaleinieniaod odbiorc6wi dostawc6w.
sp6lka reatizujeswoje przychodywyl4czniena rynku krajowym.Gl6wnymiodbiorcamis4 przedewszystkim
Poznaniai okolic,iak |6wniezkliencizinnychregion6wPolski
mieszka|lcv
w 20'12roku w oferciebyly zar6wnomieszkaniastandadowejak i luksusowe
oferta sp6lkijest zr6znicowana,
orazdomyjednorodzinne.
apartamenty
sena rynkukrajowym
i uslugrealizowane
Zakupytowar6w,material6w
kt6re se tMa|e zwiezaneko|ejnymiprojektamii
sp6lka sta|e wspolp€cuje z flrmami podwykonawczymi,
iwykonawstwabie2qcychi
zatrudnienia
wsp6lpracadaje gwarancjestabilnosci
fimy, a wieloletnia
inwestycjami
planowanych
inwestycji.
Znaczaceumowyzawartep.zezTRUSTS.A.w 2012loku.
g|untowychdo sp6lekce|owych:Trust Spd|ka
W 20'12roku Sp6|kazawaliaumowyspzedazy nieluchomosci
SKA.
AkcyjnaBlonieSKAorazTrustSp6lkaAkcyinaZurawiniec
na kwote'13660tys zl
emisjaobligaciipzezDomMaklerskiBPS
W 2012rokuzostalaprzeprowadzona
orazumolvy
i uslugowych
Ponadtow 20.12foku Spolkazawieralaumowydotyczacesprzedazylokalimieszkalnych
poszczeg6lnych
etap6wbudowyprzezfirmypodwykonawcze
na rcalizacje

TRIJsT
z innymi podmiotami
Informacjeo powiqzaniachorganizacyjnychlub kapitalowychSptS'lki
w GrupieKapitalowej:
Wykazpodmiot6w
Jednostka
Udzialw lednostcezaleinoji
dominuiqca:
100% 2.494iys.zl

Jednoatkizalein.:
Sp.z o.o.
Trust-Nieruchomosci

INFRAsp.z o.o.
100% 417lys.zl
SKA
96,15% 50 tys.zl + 8.692iys.zl (funduszzat.) TrustSp6lkaAkcyjna[4ateckiego
9 6 , 1 5 % 50 tys.zl + 148tys.zl (funduszzal.)

TRUSTS,A.

96%
96%

48 tys.zl + 2 tys.zl (funduszzaj.)
48 tys.z1+ 2 tys zl (funduszzal.)

SKA
TrustSpolkaAkcyjnaZurawiniec
TrustSp6lkaAkcylnaRadojewoSKA
TrustSpolkaAkcyjnaBlonieSKA

48 tys.zl + 2 tys.zl (funduszzal.)

Trust SpolkaAkcyjnaLubczykowa
G6ra
SKA
TrustSp6lkaAkcyjnaAmberSKA
48 tys.zl + 2 tys.zl (funduszzal.)
96%
Sp.z o.o.(w czesci
Pozostale
udzialyw sp6lkachkomandytowoakcyjnychposiadasp6lkaTrust- Nieruchomosci
lub
4%).
3,85%o
96Vo

jako ,,inwestycje
w jednostkachstowazyszonych'
LEcznawartoscakcji i udzia{6wTrust S.A. klasyfikowanych
wynosina koniec2012r.:3.507tys.zl.
Informacja o zaciqgnietych kredytach, o umowach po:yczki oraz o udzielonych gwaaanciach
iporeczeniach.
Umowykredytowei pozyczkistanna 3'1.12.2012r.

Instytucja (podmiot)
finansuj4cy
PKOBANKPOLSKI
SA
PKOBANKPOLSKISA
Pozyczka

Kwotazadluzenia
kapitalu(w zl)
'18769061
I 045685

338800

Rodzajzobowi4,zania
finansowego

Okres
kredytowania
do

UmowaKredytu

06.2013

UmowaKrcdytu
Umowypozyczki

06.2013
06.2013

Emisjeobligacjistanna 31.12.20121

Insqucja(podmiot)
obejmujqcy/oferujaca
obligacie
DMBPS
DI\4BPS
DMBPS

Kwota(zl)

Rodzajzobowiezania
finansowego

Datawykupu

13660000
22000000

Obligacjekorporacyjne
Obligacjekorporacyjne
Obligacjekorporacyjne

12.2013
06.2014

16000000

12.2014

zasobamifinansowymi.
OcenazatzTdzania
emisji
z kapitaluwlasnego,kredytubankowego,
swojEdzialalnosc
W prezentowanym
okresieSp6lkafinansowala
wobecdostawcdw.
obligacjiorazzobowiazan

TRLIST
ocena ptynnosci finansowei
TRUSTS.A.
finansowej
Tabela:Wska2nikiplynnosci
2012

201'l

0,5

1,0

wska2nikbiezEcejplynnoSci
wska2nikplynnosci
szybkiel

spos6b:
Wskaznikifinansoweobliczonow nastepujacy
. wska2nikbiez4cejptynnosci- stosunekaktyw6wbie2qcychdo stanuzobowl4zaibiezacychna koniec
danegooKresu,
' wskaznikplynnosciszybkiej- stosunekaktyw6wbiezacychpomniejszonych
o zapasyi kr6tkotermanowe
na koniecokresu,
miedzyokresowe
do zobowi4zaibiezqcych
rozliczenia
Swiadczy
o wysokim
szybkieiplynno6ci,
biezaceiplynnoscia wska2nikiem
znacz4car6znicamiedzywska2nikiem
poziomiezapas6ww sp6lce, co oczywisciezwi4zanejest ze specyfikAdzialalnoscii posiadanymbankiem
gl6wniejako zapasytowar6w.
grunt6w,ksiegowanym
Zadluzeniei strukturafinansowaniamajEtkuoraz wskatniki pokryciafinansowego
Tabela:Wskainikizadluzen,a
2011

2011

wska2nikog6lnegozadluzenia

59,7%

62,2%

kapitaluwiasnego
wska:nikzadluzenia
dlugoterminowego

72.6%

118,ao/o

kapitaluw{asnego
kr6tkoterminowego
wskaznikzadluzenia

75.40

45,8%

w nastepuiqcy
spos6b:
Wska2niki
finansoweobliczono
-jako stosunekkapitatuobcegodo aktyw6w,
. wska2nik096lnegozadluzenia
.
.
.

wskaznik zadluzenia dlugoterminowegokapitalu wlasnego - jako stosunek kapitalu obcego
do kapitaluwlasnego,
dlugoterminowego
kapitalu wlasnego - jako stosunek kapitalu obcego
wska2nik zadluzenia krotkoterminowego
do kapitaluwlasnego,
kr6tkoterminowego
do pokryciaodsetekzysklem- jako stosunekzyskubruttowraz z
wskaznikzdolnosciprzedsiebiorstwa
odsetkamido odsetek.

przezkapita{obcyczylizobowiqzania
og6temw wysokosci59,7%W 2012 rokumajatekSp6lkibyl finansowany
do 20'11 roku.
zmniejszyl
sie w pofOwnaniu
Poziomtegowskaznika
kapitaluwlasnego,kt6regopoziomspadl do
Poprawieulegly r6wnie2wska2nikzadluzeniadlugoierminowego
2e Sp6lka
kapitaluwlasnego.Nalezypodkre3li6,
krdtkoterminowego
72,6%,natomiastwzroslwska2nikzadluzenja
posiadawysokiekapitatywtasneksztaltujqce
sle na poziomie65.159tys.zl.
Ocenaczynnik6wi nietypowychzdarze maiqcychwplyw na wynik 2 dzialalnosciza dany okes.
zdazenia.
Na koniec2012rokuniewystArilyw Sp6lcenietypowei nadzwyczajne
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Charakterystykazewnetrznychi wewnetrznychcrynnik6w istotnych dle bzwoju pzedsiebioEtwa oraz
perspektywyrozwojudzialalnoScizuwzglQdnieniem
elemont6wstrategiirynkowej.
pozycjilidera pod wzgledemjakosci
CelemTfust S.A jest budowasilnej marki.Sp6tkad4zy do osiqgniQcia
w swoimsegmencie
obrot6worazwizerunkuna rynkuwielkopolskim
wykonaniapraci uslug,wysokoscisprzedazy,
mievkaniowego.
w bran2ybudownictwa
pelnegozadowolenia
ich pzyszlymu2ytkownikom,
dlatego
Sp6lkarealizujeinwestycjemajacna celuzapewnienie
jak
poznae
wymagajecych
klient6w.
Ju2 na
oczekiwania
najbardziei
najlepiej
te2 dokiadawszelkichstara6,aby
itrend6wrynkowych.
analiziepotzeb konsument6w
etapieplanowania
opierasie na kompleksowej
architektamii wykonawcamibudowlanymi,
Dba o to, aby realizacje,powstaj4cewe wsp6lpracyz najlepszymi
i zastosowaniempzyjaznych
funkcjonalnymi,
indywidualnosci4
wyr6znialysie najnowszym!rozwiqzaniami
technologii.
istabilny rozw6j swojej dzialalnosciima na uwadze f62ne opcje rozwoju
Sp6tkastawia na systematyczny
ijakosdofedy,a takzedbalosCo relacjez klientemiiego doskonalqobstugena kazdym
dzialalnosci,
atrakcyjnosc
etapierealizacjiinwestycji.
swoichsilnychi slabychstron,dlategotez dokladawszelkichstaraf, aby nieustannie
TrustS.A.ma Swiadomo56
jak i umiejQtnosci,
kt6re pozwoleoferowaaobslugena najwyzszympoziomie
swoje
kompetencje
doskonali6
pojawiajqce
sie zmianymogqcestanowi6zagrczeniedla efektywnejrealizacji
Sp6lkaszybkoreagujena wszelkie
podstawowqwartosci4firmy.
projekt6w.
Dbao dobrcrelacjew firmie:Zesp6lpracownik6wjest
Sp6lkadostzega r6wniezzewnetrzneczynniki,kt6re mogqmiee istolnywplywna rozw6jfirmy,tj. koniunktura
lstotne
gospodarczakraju,dostepno6di oprccentowanie
kredyt6w,kursywalutowe,otoczeniekonkurencyjne.
znaczeniedla obni2eniakoszt6wfinansowychSp6lkima zmniejszeniew stosunkudo lipca 2012 roku st6p
procentowych
o 1,5p.p.
Zmianyw podstawowychzasadachzarzqdzaniaSp6lk4.
Sp6lka
zmianyzasadzarzqdzania
okresienie nastEpily
W prezentowanym
Zmianyw skladzieos6b za.zqdzajqcychi nadzoruiqcychSp6lkQ.
SkladZaeaduSp6lkina dzieh31 grudnia2012roku
PrezesZarzqd|l
PawelBugajny
zarzqdu
Wiceprezes
JaroslawSluja
WiceprezesZarzqdu
AgnieszkaHolewirlska
zmianyw skladzieZazqdui
W okresieod 1 stycznia2012do 6 marca2013rokunastqpity
- w zwiqzkuz planowanym
z pelnionejfunkcji
rezygnacje
w skladzieRadyNadzorczej
objeciemstanowiska
pa2dzietnika
Ratajczak
2012zlozyl PanTadeusz
WiceprezesaZaEadu z dniern24
- z dniem31 grudnia2012 z funkcjiWiceprezesaZatzqduztezygnowalPan Jaroslawguja, pozostalna
Dyrektora
ds. PzygotowaniaProdukcji
stanowisku
- Zgodniez uchwalqnf 'l WalnegoZgromadzenia
TRUST S.A., z dnia 31 stycznia2013 r. z dniem
zmian StatutuSp6lkiPan Jan Smogurzostal powolanyw sktadzazadu jako Cztonek
zarejestrowania
Wykonawczego.
obj4lfunkcieDyrektora
ZazAdu,jednoczesnie

TRIJST
ZazqduSpdlklna dzieh6 marca2013roku:
PawelBugajny
PrezesZarzqdu
WiceprezeszarzqdL
AgnieszkaHolewrnska
Jan Smogur
CzlonekZarzqdu
SkladRadyNadzorczej
Spolkina dzieh31 grudnia20'12roku
Przewodniczqcy
RadyNadzorczej,
WaldemarSikora
Wicepzewodniczecy
RadyNadzorczej,
MarianGorynia
CzlonekRadyNadzorczej,
JacekNapierala
JaroslawBartczak
CzlonekRadyNadzorczej,
PawelGrzebka
CzlonekRadyNadzorczej,
AndrzejWalkiewicz
CzlonekRadyNadzorczej
W okresieod '1stycznia2012do 6 marca2013rokunastqpily
zmianyw skladzieRadyNadzorczej:
- na podstawieUchwalynr 2 WalnegoZgromadzenia
z dniaI maja2012powolanow skladRadyNadzofczej
PanaPawlaGz4dke
- na podstawieUchwalynr 3 z dnia 31 stycznia2013 z fr.rnkcji
CzlonkaRady Nadzorczej
odwolanoPana
AndrzejaWalkiewicza.
SkladRadyNadzorczej
Spolkinadzie'l6 marca2013roku:
Przewodnicz4cy
RadyNadzofczej,
WaldemarSikora
lvlarianGorynia
Wicepzewodniczqcy
RadyNadzorczej,
CztonekRadyNadzorczej,
JacekNapierala
JaroslawBartczak
CzlonekRadyNadzorczej,
PawetGzqbka
CzlonekRadyNadzorczej,
Intormacieo umowacho Swiadczenieuslug czlonk6w organ6wzarzqdzaiqcychi nadzorczychze Sp6lke,
okreslaiAcychSwiadczeniawyplacane w chwili .ozwiEzaniastosunkuprucy.
orazum6wo pracena czasnieokreslony.
W 2012tokr Zatzqddzialalw Sp6lcena podstawieuchwalyo powolaniu
zestawieniestanu poaiadaniaakcii pnez osoby zadqdzajqcei nadzoruiqce.
% posiadanego
kapitalu

% posiadanych
plaw glosu

3.060.393

50,47%

50,47 0k

1.751.075

1.736090

34,87%

34,870/a

1.122.612

0

1122%

11,220/a

343.805

3,44yo

3,440/o

5140.288

100%

100%

11056
akcii
seril A

11056
akcjl
sedi B

PawelBugajny

1.987.625

TadeuszRatajczak
JarosiawSluja

Akcionariu62

JanSmogur
RAZEM

0
4.861.312

Intormac.ia
o gl6wnychakcionariuszachSp6lki,
Sp6lkibyli:PawelBugajny,TadeuszRat4czak,JaroslawSiuiai
Na dzien3'1grudnia2012 rokuakcjonariuszami
JanSmogur.
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oswtADczENrEzARzADu

OSWIADCZENIE

2e wedle swojejnajlepszejwiedzyrocznesprawozdanie
Dzialajecw imieniuspolkiTRUSTS.A. oswiadczam,
finansoweTRUSTS.A. za okres 12 miesiecyzakoilczonydnia 31 grudnia2012 tok! i dane por6wnywalne
w spos6b
o€z ze odzwjerciedlaje
zasadamirachunkowosci
sporzqdzonezostalyzgodniez obowi4zujacymi
jego
jasny
wynik
finansowy,
oraz 2e
prawdziwy,zetelny i
sytuacjgmajqtkowqi finansow4emiientaoraz
emitentazawieraprawdziwyobrazrozwojuiosiEgni€6orazsytuacjiemitenta,w tym
sp€wozdaniez dzialalnosci
podstawowych
i ryzyka.
zagtoZei
opis
2e podmiotuprawniony
do badaniasprawozdaifinansowych
Dzialaj4c
w imieniusp6lkiTRUSTS.A.oswiadczam,
finansowego
TRUSTS-A.za okres 12miesiecyzakoiczonydnia 3l
dokonujqcy
badaniarocznegosprawozdania
gaudnia2012 roku, zostal wybranyzgodniez pzepisami prawa oraz 2e podmiotten oraz biegli rewidenci,
i niezaleznej
opiniio badanym
bezstronnej
spelnialiwarunkido v!ryrazenia
badaniategosp|awozdania,
dokonujAcy
pzepisamii normamizawodowymi.
zgodniez obowiazujqcymi
finansowym,
rocznymsprawozdaniu

vt.

Do BADANTAspRAwozDAtil
oprNrA oRAz RApoRT poDMroru upRAWNtoNEGo
SPRAWOZDANIA
FINANSOWEGO
FINANSOWYCH
Z BADANIAROCZNEGO

rapodu
finansowego
stanowiZalqczniknr 2 do niniejszego
Opiniaoraz raportz badaniarocznegosprawozdania
rccznego.

