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I. PISMO ZARZADU

Szanowni Pahstwo,

przekazujemy Paistwu jednostkowy Raport Roczny z dzialalnosci sp6lki TRUST S.A. oraz skonsolidowany

Raport Roczny z dzialalno6ci Grupy Kapitalowej TRUST za 2012 rok.

TRUST SA swojq dzialalnose na rynku budowlanym rozpoczela w 1989 roku i dzis jest jednostkq

dominujacq w Grupie Kapitalowej TRUST, w kt6rej sklad wchodzi jeszcze osiem spolek. W ramach sp6lek

celowych pfowadzone sedwie 9l6wne inwestycje Grupy:

- Lubczykowa G6ra - skierowana do tych klient6w, kt6zy ceniAsobie kontakt z naturA pzesttzei i a jednoczesnie

nre chcarezygnowa6 z miejskich udogodn€i

- Piatkowo Park - skiercwana do tych klient6w, kt6zy ponad wszystko ceniasobie atrakcyjnq lokalizacje polozon4

w sercu dynamicznie rozwijajqcej siQ poznaiskiej dzielnicy polo2onei blisko rozleglych teren6w rekreacyinych.

Wieloletnie doSwiadczenie na wielkopolskim rynku nieruchomo6ci sprawiaj4 ze TRUST jest cenionq i

rozpoznawalnA fifmq, oferujqcq mieszkania w atrakcyjnych i prestizowych lokalizacjach. l-JgruntowanA pozycjQ na

rynku i wysokq wartosC rynkowE marki wycenionq na 35 mln zl, potwierdzily niezalezne badania Wyceny Marki

organizowane przez RadQ Wspierania Pzedsiebiotczo$ci ptzy udziale Uniwersytetu Ekonomicznego, Marszalka

Wojew6dztwa Wielkopolskiego, WKK, DGA, DZ Bank Polska oraz Grupy Fresh.

W tym rankingu organizowanym w 2012 roku sp6lka TRUST znalazla sie na 5 miejscu wsr6d wielkopolskich firm z

r62nych branz, co jest ogromnym sukcesem i silado dalszego dzialania i rozwoju Sp6lki.

W 2012 roku sp6lka zwiekszyla ibse spzedanych mieszkai, w stosunku do dw6ch lat popzednich,

uzyskano wa2ne decyzje administracyjne umozliwiaiqce realizacje duzych inwestycji o€z dokonano nowej emisji

obligacji.

Plany na 2013 rok to rcalizacja i spzeda2 dwdch kluczowych pzedsiewziec deweloperskichi osiedla

Lubczykowa G6ra oraz Piqtkowo Park, kt6rc pozwola na osiqganie stabilnych, wysokich przychod6w w

najblizszych latach.
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II, WYBRANE DANE FINANSOWE GRUPY KAPITATOWEJ TRUST PRZELICZONE NA EURO

V!rybrane dane finansowe
Stan na

31.'t2-20't2
Stan na

31.12.2011
Stan na

31.12.2012
Stan na

31-12-20't1
w tys. PLN w tys. EUR

Kapital wlasny 66 489,40 49 349,17 16 263,73 11  173 ,06

Zobowiazania razem 143  260 ,18 120 521,25 35 042,36 27 247 ,O0

zobowiqzania dlugoterminowe 49 963,42 8 9  8 8 1  1 7 12 221,37 20 349,83

ZobowiAzania kr6tkoterminowe 93 296,76 30 640,08 22 820,99 6  937 ,17

48 265,37 7  516 ,48 11 806,02 1701 ,79

161484,21 162 353,94 39 500,08 36 758,27

Srodki pieniezne i inne aktywa pienie2ne 1364 ,81 3 661,09 333,84 828,90

Vllybmne dane finanaowe

okrea od
01.01.2012 do

31.,12.2072

okrea od
01.01.2011 do

3'1.12.2011

okea od
01.01.20't2 do

3't,12-2012

okras od
01,01.2011 do

31.12.2011

w ty8. PLN w ty8. EUR

Przychody netto ze sprzedazy 21526,43 20 385,52 4 923.92

Zysk (strata) ze sprzedazy 7 080,20 '11 040,34 1696,42 2 666,68

Zysk (strata) z dzialalnosci operacyjnej 30 317,80 4 327 ,49 7 264,14 1045,26

Zysk (strata) brutto 23 225,48 '1 320,13 5 564,86 3 1 8 , 8 6

Zysk (strata) netto 17 364,32 1014,23 4160 ,51 244,98

kurs Sredni NBP 31.12.20'12 t1.12.20't1
dla pozyqi bilansu (Srednia arytmetyczna
kurs6w srednich NBP)

4,0882 4,4168

dla pozycji rachunku zysk6w i strat 4,1736 4,1401



III. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITALOWEJ TRIJST

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitatowej TRUST stanowi Zalecznik nr 1do niniejszego
skonsolidowanego €podu rocznego.
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tv. spRAwozDANtE ZARZAOU Z DZIALALNOSCI GRUPY KAPITALOWEJ TRUSTZA 2012 ROK

Informacje og6lne o Gtupie Kapitalowej TRUST

Wykaz podmiot6w w Grupie Kapitalowej:

Jednostka
dominureca:

Udzial w jednostce zaleznei: Jednoatki zaleino:

TRUST S.A.

'to0% 2.494lys. zl TruslNieruchomoaci Sp. z o.o.
'100'/" 417 rys.zl INFRA sp. zo.o.

96,15% 50 tys. zl + 8.692 tys. zl (fundusz zal.) Trusl Sp6lka Akcyjna Mateckiego SKA

96,15% 50 tys. zl + 148 tys. z1(fundusz zal.) Trusl Spolka Akcyjna Zurawiniec SKA

96% 48 tys. zl + 2 tys. zl (fundusz zat.) Trusl Spolka Akcyjna Radojewo SKA

96% 48 tys. zl + 2 tys. zl (fundusz zal.) Trust Sp6tka Akcyjna Blonie SKA

96% 48lys. zl + 2 tys. zi (fundusz zal.)
Trust Spolka Akcyjna Lubczykowa G6ra

SKA

96% 48 tys. zl + 2 tys. zl (funduszzal.) Trust Spolka Akcyjna AmberSKA

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

Lqczna wadose ak6ji i udzial6w TRUST S.A. klas!'fikowanych jako ,,inwestycie w jednostkach zaleznych wynosi na
koniec 2012 r.:  3.507 tys. zl.

Jednostka dominujqca:
REGON
NIP
KRS
PKD
telefon:
fax:

TRUST S.A., ul. Btazeja 6, 61-608 Poznad
008494361
7A2-O0-25468
0000293906
4521
(061) 8220 993, (061) 8220 S98,
(061) 8220 993 wew. 103

Sklad ZazEdu Sp6lki
Pawel Bugajny
Agnieszka Holewiiska
Jaroslaw Sluja

zmiany w skladzie os6b za.zqdzaiqcych i nadzoruiqcych Sp6lkq.

W okresie od 1 stycznia 2012 do 19 marca 2013 roku nastAlily zmiany w skladzie Zarzadu:
- w zwiqzku z planowanym objeciem stanowiska w skladzie Rady Nadzorczej rezygnacje z pelnionej funkcji

Wiceprezesa Zarzadu z dniem 24 pa2dzietnika 2012 zlozyl Pan Tadeusz Ratajczak
- z dniem 31 grudnia 2012 z funkcji Wiceprezesa Zatz4du ztezygnowal Pan Jaroslaw Sluja, pozostal na

na dzien 31 grudnia 20'12 roku:
Prczes Zatzqd!
Wiceprezes Zarzqdu
Wiceprezes Zarzedu

stanowisku Dyrektora ds. Przygotowania Produkcii
- zgodnie z uchwale nf 1 Walnego zgromadzenia TRUST S.A., z dnia

zareiestrowania zmian Statutu Sp6lki Pan Jan Smogur zosta{ powolany
ZazAdu, jednoczesnie obiel funkcjq Dyrektora Wykonawczego.

31 stycznia 2013 r. z dnaem
w sklad Zarz4du jako Czlonek



TRT.lsT
Zarzqdu Sp6lki na
Pawei Bugajny
Agnieszka Holewiiska
Jan Smogur

dziei l9 marca 2013 roku:
Prczes Zatz4dt)
Wiceprezes Zarzedu
Czlonek zatzqd!

Sklad Rady Nadzorczej Spolki na dziei 31 grudnia 2012 roku:
Waldemar Sikora
Marian Gorynia
Jacek Napierala
Jaroslaw Bartczak
Pawel Grzabka
Andrzej Walkaewicz

W okresie od 1 slycznia2ol2
- na podstawie lJchwaly

Pana Pawla GEqdke
- na podstawie Uchwaly

Andrzeja Walkiewicza.

Pzewodniczqcy Rady Nadzorczej,
Wicepzewodniczqcy Rady Nadzorczej,
Czlonek Rady Nadzorczel,
Czlonek Rady Nadzorczej,
Czlonek Rady Nadzorczej,
Czlonek Rady Nadzorczej

do 19 marca 2013 roku nastArily zmiany w sktadzie Rady Nadzofczej:
nr 2 Walnego zgromadzenia z dnia I maja 20'12 powolano w sklad Rady Nadzorczej

nr 3 z dnia 31 stycznia 2013 z funkcji cztonka Rady Nadzorczej odwolano Pana

Sktad Rady Nadzorczej Sp6lki na dzierl 19 marca 2013 roku:

Waldemar Sikora
Marian Gorynia
Jacek Napierala
Jaroslaw Bartczak
Pawel GzEbka

Zestawienie stanu posiadania

Pzewodniczqcy Rady Nadzorczej,
Wicepzewodniczacy Rady Nadzorczej,
Czlonek Rady Nadzorczei,
Czlonek Rady Nadzorczej,
Czlonek Rady Nadzorczej,

akcji przez osoby zarzEdzaiece i nadzoruj4ce.

So6lka nie oosiada oddzial6w

Przedmiotem dzialalnosci sp6lki jest budowa ispEedaz mieszkai oraz calych osiedli mieszkaniowych -

dzialalno56 deweloperska.

jednostka zalezna: Trust-Nieruchomo6ci Sp. z o.o.
ul. Blazeja 6c, 61-608 Poznah, REGON 634397357, NIP 972-10-49-98' l '  KRS 000013348s

Jednostka za|ezna: INFRA sp. z o.o. ze wzg|edu na nie]stotnose danych jednostka nje zostala objeta

skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym
ul. Blazeja 6c, 61-608 Poznah, REGON 634396470, NIP 972-10-49-998

iednostka zalezna: Trust sp6tka Akcyjna Mateckiego Sp6lka komandytowo-akcyjna
ut. Blazeia 6, 61-608 Poznah, REGON 301000458, NIP 9721191466, KRS 0000310636

jednostka zaleznar Trust Spotka Akcyjna Zurawiniec Spolka komandytowo_akcyjna
ul. Btazeia 6. 61-608 Poznai, REGON 301000435, NIP 972-11-91443, KRS 0000311674

Akcjonadusz l1066 akcji sedi A 11056 akcil serii B
% posladanego

kapitalu
% posiadanych

plaw gfosu

Pawel Bugajny 1987 .625 3.060.393 50,47 Vo 50,47./"

Tadeusz Ratajczak 1 .751075 '1.736.090 34.87% 34,87%

Jaroslaw Sluja 1.122.612 0 11,221o 11,220k

Jan Smogur 0 343.805 3,440/0 3,44%

RAZEM 4.861 .312 5.140.288 1000/0 100%
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jednostka zale2nai Trust Sp6lka Akcyjna Radojewo Sp6'lka komandytowo-akcyina
ul. Bla2eja 6, 61408 Poznan, REGON 301553720 NIP 972-122-0245, KRS 0000365705

jednostka zalezna: Trust Sp6lka Akcyina Blonie Sp6lka komandytowo-akcyjna
ul. Btazeja 6, 61-608 Poznair, REGON 301551193, NIP 972-0122-01-79, KRS 0000365727

jednostka zale2na: Trust Sp6lka Akcyrna Lubczykowa G6r. Sp6lka komandytowo-akcyjna
ul. Blazeja 6, 61-608 Poznan, REGON 301736870 NIP 972-12-2a459, KRS 0000384844

jednostka zalezna: Trust Sp6lka Akcyjna Amber Sp6lka komandytowo-akcyjna
ul. Bla2eja 6, 6'1608 Poznan, REGON 301736834, NIP 97212-28-465, KRS 0000384753

Opis sp6lek zale2nych

Ttust-NieruchomoSci So. z o.o.

Jedynym zalo2ycielem sp6lki TruslNieruchomosci Sp. z o.o. jest TRIJST S.A. Gl6wnym pzedmiotem dzialalno6ci
Trust- Nieruchomosci Sp. z o.o. jest dzialalnosc agencji obslugi nieruchomosci. Sp6lka zostala utworzona, aby
nabywac i wynajmowac lokale a tak2e realizowad projekty deweloperskie. W ramach tej sp6lki zrealizowane
zostalo osiedle dom6w w zabudowie szeregowej LeSna Konwalia w Tulcach.

Sklad Zarz4du jednostki zaleznej na dziei 31 grudnia 2012 roku:

Dariusz Walczak - Dyrektor ZazAdu

INFRA So. z o.o.

Jedynym zalo2ycielem Sp6lka INFRA Sp. z o.o. jest TRUST S.A. Gi6wnym przedmiotem dzialalnosci INFRA Sp. z
o.o. jest dystrybucja energiicieplnej oraz dzierzawa kolektora sanatarnego.

Sklad zazedu jednostki zaleznej na dzien 3'l grudnia 2012 roku: Dariusz Walczak - Prezes Zarzqdu

TRUST SP1LKA AK'YJNA MATEjKIEG1 sKA

Sp6lka Mateckiego SKA jest wlascicielem znaku towarowego TRUST. Sp6lka lvlateckiego SKA realizuje budowQ
budynku wielorodzinnego (8.500 m'�)w ramach osiedla Amber Piqtkowo.

7RUST SPOLKA AKCYJNA ZURAWINIEC SKA

Sp6tka celowa powolana do realizacji ll etapu osiedla 'Zurawiniec 4", czyli 5 budynk6w z 62 mieszkaniami.

TRUST SP'LKA AK'YJNA RADjJEWO SKA

sp6lka celowa powolana do realizacji czesci osiedla ,,Lubczykowa G6ra ll" na obszaze o powierzchni 7,9 ha.

TRUST SPOLKA AKCYJNA BLONIE SM

Sp6lka celowa powolana do realizacji czesci osiedla ,,Lubczykowa G6ra Il" - realizacja 7 budynk6w w zabudowae
poczwornel.

TRUsr sp1LKA AKCYJNA LUBczyKowA GORA sKA

Sp6lka celowa powolana do realizacji czesci osiedla ,Lubczykowa G6ra ll" - realizacja 10 budynk6w w zabudowie
poczwornel.

TRUST SPOLM AKCYJNA AMBER SKA

Spdlka celowa powolana do realizacji inwestycji w ramach osiedla Amber Pietkowo.

W sp6lkach komandytowo-akcyjnych Zazqd sprawuje Zazqd sp6lkiTRUST SA.
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Podstawowe skon6olidowane wielko6ci ekonomiczno-finansowe Gaupy Kapitalowej TRUsT:

Na dzlei 31 grudnia 2012 roku aktwa w ujeciu skonsolidowanym wynosily 209.749,58 tys. ztotych,
Na aktywa tMale skiadaly sie gl6wnie nieruchomo6ci inwestycyjne w kwocie 40.283,17 tys. zl a takze
zeczowe aktylva trwale o wartosci 4.353,42 tys. zl, aktywa z tytulu odroczonego Podatku 2.986,95 tys. zl
oraz inwestycje wjednostkach powiEzanych o wartosci417,00 tys. zl,
zazqd Uchwala v 4lxlll2ol2 zadecydowal o zmianie skategii wobec nieruchomosci gruntowych
polozonych w Radojewie. Grunty te zostaly zaklasyfikowane do nieruchomoaici inwestycyjnych. Zgodnie z
poliiyk4 rach u nkowosci Sp6lki s4 one wyceniane wedlug warto6ci godziwej.
Aktwa obrotowe stanowiiy gt6wnie zapasy w kwocie 156.326,34 tys. zt (w tym towary w kwocie 124.175,52
tys. zl), naleznosciz tytulu dostaw iuslug oraz pozostale naleznosci 1.541,'16 tys. zl oraz Srcdkipienie2ne i
ich ekwiwalenty 1.364,81 tys. zl.
Kapital wlasny w ujeciu skonsolidowanym na koniec roku obfotowego wyniosl 66.489,40 tys. zl, w tym
kapital zakladowy na poziomie 2.000,32 tys. zl
Na koniec roku obrotowego zobowiqzania kr6tkoterminowe w ljeciu skonsolidowanym wynosily 93.296,76
tys. zl a zobowiazania dlugoierminowe 49.963,42 tys. zi.,
W 2012 roku osiqgnieto w ujeciu skonsolidowanym pzychody ze spzedazy na poziomie 21.526,43 tys. zl, a
koszt wlasny sprzedazy wyniosl 14.446,24 lys. zl, co dalo zysk brutto ze sprzedazy 7.080,20 tys. zl
Koszty sprzedazy wyniosly 1.236,64 tys. zl a koszty og6lnego zarzAdu 5.450,40 tys. zt. Kwota
przeszacowania nieruchomosci inwestycyjnych ksztaltowala siQ na poziomie 29.668,61 tys. zl
Na koniec roku obrotowego Grupa Kapitalowa TRI-JST osiqgnela zysk przed opodatkowaniem w wysokosci
23.225,48 tys. zl oraz zvsk netto w wvsoko6ci 17-364.32 tvs. zl.

Wskazn i ki fi n ans owe G rupy
2012 20't1

wska2nik rentownosci maiatku ROA 8v" 10/.

wskaZnrk rentowo6ci kaprtaru wlasnego ROE 26% 2'/o

wska2nik fentownosci netto spzedazy ROS 800/o 5%

wska2nik biezqcej plynno6ci 2.2 6,4

wska2nik plynnoSci szybkiej 0 ,1 0,3

wskaznik og6lnego zadlu2enia 68% 710k

wskarnik zadlu2enia dlugoterminowego kapitalu wlasnego 75To 182./.

wska2nik zadluzenia kr6tkoterminowego kapitalu wlasnego 140v" 590/o

Pzy skonsolidowanym zysku na poziomie 17.364 tys. zl, wskazniki rentownosci ksztaltowaly sae na wysokim
poziomie.

Wska2nik biezacej plynnosci i plynnosci szybkiej, ksztaltowaly siQ odpowiednio na poziomie 2,2 oraz0,1. znaczqca
r62nica miedzy wskaznikiem biezqcej ptynnosci a wska2nikiem plynnosci szybkiej Swiadczy o wysokim poziomie
zapas6w, gl6wnie znaczacym zasobie banku ziemiw Grupie, peeznaczonej pod przyszle i realizowane inwestycje.

W 2012 poziom wska2nika 096lnego zadlu2enia spadl do poziomu 68%.

Zatrudnienie

Liczba zakudnionych os6b w Grupie na koniec 2012 roku wyniosla 30 os6b

ozialalnos6 operacyjna Grupy

Grupa Kapitalowa TRUST swojq dzialalnoSC prowadzi na terenie Poznania iokolic



Podstawowy zakres dzialalno6ci to budowa i sprzedaz mieszkad w zabudowie jednorodzinnej i wielorodzinnej oraz
lokali uslugowych, a takze budownictwo przemyslowe (oczyszczalnie Sciek6w) na terenie Poznania.

W €mach zabudowy wielorodzinnej Grupa oferuje mieszkania standardowe - realizowane w zabudowie
wielokondygnacyjnej, kompleksowej oraz ponadstandardowe realizowane w zabudowie willowej kilkurodzinnej i
komfortowej z apartamentami i penthausamioraz domy jednorodzinne wzabudowie grupowej.

W 2012 roku Grupa oferowa{a mieszkania na osiedlach:, Zlrawiniec lV, Triangulum, Lubczykowa G6ra ll oraz
Amber Piatkowo .

W ramach obranych kierunk6w rozwoju, w najblizszych latach Grupa zamierzal
. Kontynuowac dzialalnosC inwestycyjne i utrzymac pozycie lidera w zakresie budowy i sprzedazy wiekszych

mieszkafr i dom6w.
. Budowad siln4 rozpoznawalnq marke, kt6ra pozwoli umocni6 pozyttvny wizerunek i rozpowszechnie go na

rynku nieruchomoSci.

Rynki zbytu i zaopatrzenia

Grupa realizuje swoje przychody wylacznie na rynku krajowym. Gl6wnymi odbiorcami se pzede wszystkim
mieszkadcy Poznania iokolic, jak r6wniez klienciz innych .egion6w Polski.

Zakupy towarow, material6w i uslug realizowane sq na rynku krajowym.

crupa od ponad dziesieciu lat stale wsp6tpracuje z kilkudziesiecioma firmami podwykonawczymi, ktdre sq trwale
zwiqzane kolejnymi poektami i inwestycjami firmy. Liczba podwykonawc6w wraz z rozwojem firmy sukcesywnie
wz€sta. Ponadto realizowane sar6wniez inwestycje z udzialem Generalnego Wykonawcy.

Opis podstawowych ryzyk i zagro2eri.

Sp6lka finansuje dzialalnos6 operacyjnAz wykotzystaniem kredyt6w bankowych, a takze Srodk6w pochodzEcych
z emisji obligacji, st4d istnieje ryzyko zwiqzane z wykorzystylvaniem obcych t6del finansowania.

lstnieje ryzyko wystqpowania niekozystnych zmian w planowanych przeplywach 6rodkdw pienie2nych zwiqzanych
z mo2liwym spadkiem 6en mieszkafr czy zmniejszeniem popytu na zakup mieszkaf. Aby ograniczyd ryzyko utraty
plynnosci finansowej stosuje siQ dlugoterminowe finansowanie dzialalnosci, kontrolowany poziom 6rodk6w
pienie2nych o€z zaplanowanq strategie budowy isprzedazy mieszkafl.

Ponadto istnieje ryzyko zwiqzane ze wzrostem koszt6w o€z wypracowaniem wynik6w finansowych, kt6rych
osiqganie zalezy m-in. od podejmowania trafnych decyzji biznesowych i umiejetnosci ptzystosowania si9 do
zmieniajqcych siQ warunk6w rynkowych.
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v. oswtADczENtEZARZADU

oswrAoczENtE

Dzialajac w imieniu Grupy Kapitalowej TRUST oswiadczam,2e wedle swojej najlepszej wiedzy roczne
skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitalowei TRUST za okres 12 miesiecy zakohczony dnia 3't
grudnia 20'12 roku i dane por6wntwalne spozqdzone zostaly zgodnie z obowiazujecymi zasadami rachunkowosci
oraz 2e odzwierciedlaje w spos6b prawdziwy, rzetelny i jasny sytuacje majqtkowq i finansowq Grupy Kapitalowej
TRUST o€z jej wynik finansowy, oraz ze sprawozdanie z dzialalnosci Grupy Kapitalowej TRIJST zawiera
prawdziwy ob|az rozwoju i osiqgnieC oraz sytuacji Grupy lGpitalowej TRIJST, w tyrn opis podstawowych zagro2ei
rryzyKa.

Dzialajqc w imieniu Grupy Kapitalowej TRUST oswiadczam, ze podmiot uprawniony do badania spmwozdan
finansowych dokonujacy badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitalowej
TRUST za okres 12 miesiecy zakoflczony dnia 31 grudnia 2012 rcku, zostal wybrany zgodnie z przepisami p€wa
oraz ze podmiot ten oraz biegli rewidenci, dokonujAcy badania tego sprawozdania, spelniali warunki do wyra2enia
bezstronnej iniezaleznej opinii o badanym rocznym skonsolidowanym sprawozdaniu flnansowym, zgodnie z
obowiqzujAcymi przepisami i normami zawodowymi.
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FINANSOWYCH Z BADANIA ROCZNEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA
FINANSOWEGO

Opinia oraz raport z badania rccznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego stanowi Zalacznik nr 2 do
niniejszego skonsolidowanego raportu rocznego.

/


