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SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE
GRUPY KAPITA•OWEJ BBI Development S.A.
ZA ROK 2014

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITA•OWEJ BBI Development S.A. ZA OKRES
01.01.– 31.12.2014 R.

(wszystkie kwoty podane s! w tys. z"otych o ile nie podano inaczej)

INFORMACJE OGÓLNE
I. Dane jednostki dominuj!cej:
Nazwa:

BBI Development S.A. (dalej: Spó•ka)

Forma prawna:

Spó•ka akcyjna

Siedziba:

ul. Emilii Plater 28, 00-688 Warszawa
Polska

Kraj rejestracji:
Podstawowy przedmiot dzia•alno•ci:

-

Dzia•alno•! holdingów finansowych

-

Dzia•alno•! trustów, funduszów i podobnych instytucji finansowych

-

Pozosta•a finansowa dzia•alno•! us•ugowa

-

Realizacja projektów budowlanych zwi"zanych ze wznoszeniem budynków

-

Wynajem i zarz"dzanie nieruchomo•ciami w•asnymi i dzier#awionymi

Organ prowadz"cy rejestr:

S"d Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydzia• Gospodarczy,

Numer statystyczny REGON:

010956222

Numer KRS:

000033065

II. Czas trwania grupy kapita•owej:
Spó•ka dominuj"ca BBI Development S.A. i pozosta•e jednostki Grupy Kapita•owej zosta•y utworzone na czas nieoznaczony.

III. Okresy prezentowane
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe zawiera dane za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku. Dane
porównawcze prezentowane s" wed•ug stanu na dzie$ 31 grudnia 2013 roku dla skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji
finansowej, za okres od 01 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku dla skonsolidowanego rachunku zysków i strat,
sprawozdania z ca•kowitych dochodów, skonsolidowanego sprawozdania z przep•ywów pieni%#nych oraz sprawozdania ze zmian w
skonsolidowanym kapitale w•asnym.

IV. Sk•ad organów jednostki dominuj!cej wed•ug stanu na dzie• 31.12.2014 r.:
Zarz"d:
Micha• Skotnicki

-

Prezes Zarz"du

Rafa• Szczepa$ski

-

Wiceprezes Zarz"du

Piotr Litwi$ski

-

Cz•onek Zarz"du

Krzysztof Tyszkiewicz

-

Cz•onek Zarz"du

Zmiany w sk•adzie Zarz!du Spó•ki:
Pawe• Nowacki z•o#y• rezygnacj% z funkcji Cz•onka Zarz"du ze skutkiem na dzie$ 31 pa&dziernika 2014

Rada Nadzorcza:
Pawe• Turno

-

Przewodnicz"cy Rady Nadzorczej

W•odzimierz G•owacki

-

Cz•onek Rady Nadzorczej

Maciej Matusiak

-

Cz•onek Rady Nadzorczej

Rafa• Lorek

-

Cz•onek Rady Nadzorczej

Jan Ro•ciszewski

-

Maciej Radziwi••

-

Cz•onek Rady Nadzorczej
Cz•onek Rady Nadzorczej

Zmiany w sk•adzie Rady Nadzorczej Spó•ki :
W dniu 24 czerwca 2014 roku panowie Micha• Kurzy$ski i Ewaryst Zagajewski z•o#yli rezygnacj% z funkcji Cz•onka Rady Nadzorczej.
W dniu 25 czerwca 2014 Zwyczajne Walne Zgromadzenie powo•a•o panów Macieja Matusiaka i Macieja Radziwi••a na Cz•onków Rady
Nadzorczej

Za"!czone noty stanowi! integralna cz#$% niniejszego sprawozdania finansowego
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V. Biegli rewidenci:
PKF Consult Sp. z o. o.
ul. Orzycka 6 lok 1b
02 -695 Warszawa

VI. Prawnicy (istotne kancelarie):
Kancelaria Adwokacka W•odzimierz Bendza
Hogan Lovells (Warszawa) LLP Oddzia• w Polsce

VII. Banki jednostki dominuj•cej:
Alior Bank SA
Raiffeisen Bank Polska SA

VIII. Notowania na rynku regulowanym:
1.

Informacje ogólne:
Gie•da:

Gie•da Papierów Warto"ciowych w Warszawie S.A.
ul. Ksi••#ca 4
00-498 Warszawa

Symbol na GPW:

BBD

Sektor na GPW:

Deweloperzy

2.

System depozytowo – rozliczeniowy:

3.

Kontakty z inwestorami:

Krajowy Depozyt Papierów Warto"ciowych S.A. (KDPW)
ul. Ksi••#ca 4
00-498 Warszawa

CC Group Sp. z o.o.
ul. Zielna 41/43, 00-108 Warszawa
WWW.ccgroup.com.pl

IX. O"wiadczenie zarz•du
Na podstawie rozporz•dzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bie••cych i okresowych
przekazywanych przez emitentów papierów warto$ciowych, Zarz•d Spó•ki dominuj•cej o$wiadcza, •e wedle swojej najlepszej
wiedzy, niniejsze sprawozdanie finansowe i dane porównywalne sporz•dzone zosta•y zgodnie z obowi•zuj•cymi Grup# zasadami
rachunkowo$ci oraz •e odzwierciedlaj• w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuacj# maj•tkowa i finansowa Spó•ki oraz jej wynik
finansowy.
Zarz•d o$wiadcza tak•e, •e sprawozdanie z dzia•alno$ci emitenta zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osi•gni#% oraz sytuacji
emitenta, w tym opis podstawowych zagro•e& i ryzyka.
Niniejsze sprawozdanie finansowe zosta•o przygotowane przy zastosowaniu zasad rachunkowo$ci, zgodnie z Mi#dzynarodowymi
Standardami Sprawozdawczo$ci Finansowej, które zosta•y zatwierdzone przez Uni# Europejska oraz w zakresie wymaganym przez
rozporz•dzenie Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bie••cych i okresowych przekazywanych przez
emitentów papierów warto$ciowych (Dz. U. z 2014, poz. 133). Sprawozdanie to obejmuje okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014
roku i okres porównywalny od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku.
Zarz•d jednostki dominuj•cej o$wiadcza, •e podmiot uprawniony do badania sprawozda& finansowych, dokonuj•cy badania
sprawozdania finansowego zosta• wybrany zgodnie z przepisami prawa oraz •e podmiot ten i biegli rewidenci, dokonuj•cy tego
badania, spe•niali warunki do wyra•enia bezstronnej i niezale•nej opinii o badanym rocznym sprawozdaniu finansowym, zgodnie z
obowi•zuj•cymi przepisami i normami zawodowymi.
Zgodnie z przyj#tymi przez Zarz•d zasadami •adu korporacyjnego, bieg•y rewident zosta• wybrany przez Rad# Nadzorcz• uchwa•• nr
13/VII/2014 z dnia 13 maja 2014 roku w sprawie wyboru bieg•ego rewidenta. Rada Nadzorcza dokona•a powy•szego wyboru, maj•c
na uwadze zagwarantowanie pe•nej niezale•no$ci i obiektywizmu samego wyboru, jak i realizacji zada& przez bieg•ego rewidenta

X. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego
Niniejsze skonsolidowane sprawozdanie finansowe zosta•o zatwierdzone do publikacji przez Zarz•d jednostki dominuj•cej w dniu 23
marca 2015 roku.

Za"!czone noty stanowi! integralna cz#$% niniejszego sprawozdania finansowego
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SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Grupy Kapita•owej BBI
Development SA
Skonsolidowany rachunek zysków i strat

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Przychody ze sprzeda•y
Przychody z tytu•u odsetek od po•yczek
Przychody z tytu•u wyceny wierzytelno!ci
Udzia• w wyniku jednostek wspó•kontrolowanych
Przychody z wyceny nieruchomo!ci inwestycyjnych
Przychody ze sprzeda•y wyrobów
Przychody ze !wiadczonych us•ug
Koszty operacyjne
Amortyzacja
Zu•ycie materia•ów i energii
Us•ugi obce
Podatki i op•aty
Wynagrodzenia
Ubezpieczenia spo•eczne i inne !wiadczenia
Pozosta•e koszty rodzajowe
Warto!" sprzedanych wyrobów
Zysk (strata) brutto na sprzeda•y
Pozosta•e przychody operacyjne
Pozosta•e koszty operacyjne
Zysk (strata) na dzia!alno"ci operacyjnej
Przychody finansowe
Koszty finansowe
Zysk (strata) przed opodatkowaniem
Podatek dochodowy
Zysk (strata) netto z dzia!alno"ci kontynuowanej
Zysk (strata) z dzia!alno"ci zaniechanej
Zysk (strata) netto

nota

1,2

2,3

4
4
5
5
6

za okres
01.01.2013 31.12.2013

47 287
1 169
570
-14 302
29 287
5 272
25 291
36 144
655
1 065
17 945
732
7 992
749
1 761
5 245
11 143
73
8 766
2 450
215
16 652
-13 987
-165
-13 822

69 617
1 134
570
14 258
0
19 840
33 815
64 700
582
1 236
33 085
467
8 016
911
2 160
18 243
4 917
173
3 832
1 258
477
5 296
-3 561
-20 897
17 336

-13 822

17 336

0

0

-13 822

17 336

-0,13
-0,13

0,03
0,03

-0,13
-0,13

0,03
0,03

7

Zysk (strata) przypisana akcjonariuszom niekontroluj#cym
Zysk (strata) netto podmiotu dominuj"cego
Zysk (strata) netto na jedn" akcj• (w z•)
Podstawowy za okres obrotowy
Rozwodniony za okres obrotowy
Zysk (strata) netto na jedn" akcj• z dzia•alno•ci
kontynuowanej (w z•)
Podstawowy za okres obrotowy
Rozwodniony za okres obrotowy
Zysk (strata) netto na jedn" akcj• z dzia•alno•ci
zaniechanej (w z•)

za okres
01.01.2014 31.12.2014

8

Warszawa, dnia 23 marca 2015 r.
Podpisy Cz•onków Zarz"du:
Micha• Skotnicki
Prezes Zarz"du

Rafa• Szczepa&ski
Wiceprezes Zarz"du

Piotr Litwi&ski
Cz•onek Zarz"du

Krzysztof Tyszkiewicz
Cz•onek Zarz"du

Podpis osoby sporz"dzaj"cej sprawozdanie:
Marcin Rzeszutkowski, G•ówny Ksi•gowy
Za"!czone noty stanowi! integralna cz#$% niniejszego sprawozdania finansowego

4

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITA•OWEJ BBI Development S.A. ZA OKRES
01.01.– 31.12.2014 R.

(wszystkie kwoty podane s! w tys. z"otych o ile nie podano inaczej)

Skonsolidowane sprawozdanie z ca•kowitych dochodów
NOTA

za okres 01.01.2014 31.12.2014

Zysk (strata) netto
Zmiany w nadwy•ce z przeszacowania
Zyski (straty) z tytu!u przeszacowania sk!adników aktywów
finansowych dost"pnych do sprzeda•y

za okres 01.01.2013 31.12.2013

-13 822

17 336

-13 822

17 336

0

0

-13 822

17 336

Efektywna cz"#$ zysków i strat zwi%zanych z instrumentami
zabezpieczaj%cymi przep!ywy #rodków pieni"•nych
Zyski (straty) aktuarialne z programów okre#lonych #wiadcze•
emerytalnych
Ró•nice kursowe z wyceny jednostek dzia!aj%cych za granic%
Udzia! w dochodach ca!kowitych jednostek stowarzyszonych
Podatek dochodowy zwi%zany z elementami pozosta!ych
ca!kowitych dochodów
Suma dochodów ca•kowitych
10, 11
Suma
dochodów
ca!kowitych
przypisana
akcjonariuszom
niekontroluj%cym
Suma dochodów ca•kowitych przypadaj!ca na podmiot
dominuj!cy
Warszawa, dnia 23 marca 2015 r.
Podpisy Cz•onków Zarz!du:

Micha• Skotnicki
Prezes Zarz!du

Rafa• Szczepa•ski
Wiceprezes Zarz!du

Piotr Litwi•ski
Cz•onek Zarz!du

Krzysztof Tyszkiewicz
Cz•onek Zarz!du

Podpis osoby sporz!dzaj!cej sprawozdanie:

Marcin Rzeszutkowski, G•ówny Ksi%gowy

Za"!czone noty stanowi! integralna cz#$% niniejszego sprawozdania finansowego
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Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej
AKTYWA

nota

Aktywa trwa•e

31.12.2014

31.12.2013

316 341

226 981
11 238

Rzeczowe aktywa trwa•e

12

10 842

Warto!cie niematerialne

13

716

492

Warto!" firmy

14

23 975

23 975

Nieruchomo!ci inwestycyjne

15

95 703

182

Inwestycje w jednostkach powi#zanych wycenianych metod#
praw w•asno!ci

16

170 982

186 138

21,40

12 480

4 056

Aktywa z tytu•u odroczonego podatku dochodowego

Pozosta•e aktywa finansowe

6

1 643

900

Pozosta•e aktywa trwa•e

18

0

0

231 921

280 759

175 693

230 141

Aktywa obrotowe
Zapasy
Nale•no!ci handlowe
Nale•no!ci z tytu•u bie•#cego podatku dochodowego
Pozosta•e nale•no!ci

22,23
24

311

874

0

290

25

15 466

9 971

Pozosta•e aktywa finansowe

21,40

26 876

26 713

Rozliczenia mi%dzyokresowe

26

868

750

&rodki pieni%•ne i ich ekwiwalenty

27

AKTYWA RAZEM

12 707

12 020

548 262

507 740

Warszawa, dnia 23 marca 2015 r.
Podpisy Cz•onków Zarz!du:

Micha• Skotnicki
Prezes Zarz!du

Rafa• Szczepa•ski
Wiceprezes Zarz!du

Piotr Litwi•ski
Cz•onek Zarz!du

Krzysztof Tyszkiewicz
Cz•onek Zarz!du

Podpis osoby sporz!dzaj!cej sprawozdanie:

Marcin Rzeszutkowski, G•ówny Ksi%gowy
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PASYWA

nota

31.12.2014

31.12.2013

Kapita•y w•asne

267 213

281 029

Kapita•y w•asne akcjonariuszy jedn. dominuj•cej

256 601

270 420

Kapita• zak•adowy

28

52 308

52 308

Kapita• zapasowy ze sprzeda!y akcji powy!ej ceny nominalnej

29

143 161

143 161

Pozosta•e kapita•y

30

149 924

132 588

Niepodzielony wynik finansowy

31

-74 970

-74 973

-13 822

17 336

Wynik finansowy bie!"cego okresu
Kapita• akcjonariuszy niekontroluj•cych

32

Zobowi!zania d•ugoterminowe
Kredyty i po!yczki

10 612

10 609

106 893

82 896

33

30 643

24 983

Pozosta•e zobowi"zania finansowe

34,40

75 151

57 156

Inne zobowi"zania d•ugoterminowe

35

26

33

Rezerwy z tytu•u odroczonego podatku dochodowego

6

925

575

Pozosta•e rezerwy

43

Zobowi!zania krótkoterminowe
Kredyty i po!yczki

148

149

174 156

143 815

33

99 081

81 803

34,40

38 898

34 515

36

3 441

6 088

320

0

Pozosta•e zobowi"zania

37

18 455

8 906

Rozliczenia mi•dzyokresowe przychodów

41

11 664

9 505

Rezerwa na $wiadczenia emerytalne i podobne

42

2 297

1 780

Pozosta•e rezerwy
Zobowi!zania bezpo"rednio zwi!zane z aktywami
klasyfikowanymi jako przeznaczone do sprzeda#y
PASYWA RAZEM

43

0

1 218

7

0

0

548 262

507 740

Pozosta•e zobowi"zania finansowe
Zobowi"zania handlowe
Zobowi"zania z tytu•u bie!"cego podatku dochodowego

Warszawa, dnia 23 marca 2015 r.
Podpisy Cz•onków Zarz!du:

Micha• Skotnicki
Prezes Zarz!du

Rafa• Szczepa•ski
Wiceprezes Zarz!du

Piotr Litwi•ski
Cz•onek Zarz!du

Krzysztof Tyszkiewicz
Cz•onek Zarz!du

Podpis osoby sporz!dzaj!cej sprawozdanie:

Marcin Rzeszutkowski, G•ówny Ksi%gowy
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Sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale w•asnym
Kapita•
zak•adowy

Kapita• zapasowy ze
Pozosta•e
sprzeda•y akcji
kapita•y
powy•ej ceny
nominalnej

Niepodzielony
wynik
finansowy

Wynik
finansowy
bie•"cego
okresu

Kapita• w•asny
akcjonariuszy
jednostki
dominuj"cej

Kapita•
akcjonariuszy
niekontroluj"cych

Razem kapita•y
w•asne

Dwana•cie miesi•cy zako#czonych 31.12.2014
Kapita• w•asny na dzie# 01.01.2014 r.

52 308

143 161

132 588

-74 973

17 336

Korekty z tyt. b••dów podstawowych
Kapita• w•asny po korektach

10 609

0
52 308

143 161

132 588

-74 973

17 336

Emisja akcji
Podzia• zysku netto

17 336

-17 336

Wyp•ata dywidendy / podzia• zysku w spó•kach
Korekty wynikaj•ce ze zmian w grupie

52 308

143 161

149 924

-74 970

281 029
0

270 420

10 609

281 029

0

3

3

0

0

0

0

3

3

-13 822

-13 822

-13 822

-13 822

256 601

10 612

267 213

2 207

253 263

10 609

263 872

3

Suma dochodów ca•kowitych
Kapita• w•asny na dzie# 31.12.2014 r.

270 420

Dwana•cie miesi•cy zako#czonych 31.12.2013
Kapita• w•asny na dzie# 01.01.2013 r.

52 308

143 161

130 381

-74 794

Korekty z tyt. b••dów podstawowych
Kapita• w•asny po korektach

0
52 308

143 161

130 381

-74 794

2 207

253 263

0
10 609

263 872

Emisja akcji

0

0

Koszt emisji akcji

0

0

0

0

-179

-179

Podzia• zysku netto

2 207

-2 207

Wyp•ata dywidendy / podzia• zysku w spó•kach

0

Korekty ze zmian wynikaj•cych w grupie

-179

Suma dochodów ca•kowitych
Kapita• w•asny na dzie# 31.12.2013 r.

52 308

143 161

132 588

-74 973

0

17 336

17 336

17 336

270 420

17 336
10 609

281 029

Warszawa, dnia 23 marca 2015 r.
Podpisy Cz•onków Zarz"du:
Micha• Skotnicki
Prezes Zarz"du
Piotr Litwi#ski
Cz•onek Zarz"du

Rafa• Szczepa#ski
Wiceprezes Zarz"du
Krzysztof Tyszkiewicz
Cz•onek Zarz"du

Podpis osoby sporz"dzaj"cej sprawozdanie:
Marcin Rzeszutkowski, G•ówny Ksi•gowy
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Skonsolidowane sprawozdanie z przep•ywów pieni••nych, metoda bezpo•rednia
za okres 12 miesi•cy
zako#czony 31.12.2014

za okres 12 miesi•cy
zako#czony 31.12.2013

DZIA$ALNO"% OPERACYJNA

Razem
Nak•ady na projekty deweloperskie
Platno!ci na rzecz kontrahentów konsorcjum
Udzielone po•yczki
Odsetki otrzymane od po•yczek
Wp•ywy ze zwrotu VAT
Otrzymane nale"no•ci, w tym wp•ywy ze sprzeda"y mieszka#
Otrzymane dywidendy
Zwrot kaucji i wadiów
Wynagrodzenia i narzuty na wynagrodznenia
Wynajem powierzchni biurowej

-27 114

-21 047

-8 470

-28 222

-768

-575

490
2 779

-603

35 240

59 986

663

3 834

215

-502

-7 839

-8 353

-881

-831

Pozosta•e przep•ywy zwi•zane z dzia•alno•ci• operacyjn•

-10 690

-12 111

Gotówka z dzia•alno•ci operacyjnej

-16 375

-8 424

Podatek dochodowy (zap•acony) / zwrócony

381

-681

-15 994

-9 105

Wp•ywy

0

0

Wydatki

5 028

2 346

535

331

A. Przep•ywy pieni••ne netto z dzia•alno•ci operacyjnej
DZIA•ALNO•• INWESTYCYJNA

Nabycie warto•ci niematerialnych oraz rzeczowych akywów trwa•ych
Wydatki na aktywa finansowe

4 493

2 015

-5 028

-2 346

Wp•ywy

81 711

61 689

Kredyty i po"yczki

28 711

39 824

Emisja d•u"nych papierów warto•ciowych

53 000

21 865

Wydatki

60 002

48 550

B. Przep•ywy pieni••ne netto z dzia•alno•ci inwestycyjnej
DZIA$ALNO"% FINANSOWA

Dywidendy i inne wp•aty na rzecz w•a•cicieli

100

0

Sp•aty kredytów i po"yczek

13 077

18 622

Wykup d•u"nych papierów warto•ciowych

31 500

15 500

Odsetki

14 596

14 428

729

0

21 709

13 139

687

1 688

687

1 688

Inne wydatki finansowe
C. Przep•ywy pieni••ne netto z dzia•alno•ci finansowej
D. Przep•ywy pieni••ne netto razem
E. Bilansowa zmiana stanu •rodków pieni••nych, w tym
- zmiana stanu •rodków pieni•"nych z tytu•u ró"nic kursowych

-358

-129

F. "rodki pieni••ne na pocz#tek okresu

12 020

10 332

G. "rodki pieni••ne na koniec okresu

12 707

12 020

Warszawa, dnia 23 marca 2015 r.
Podpisy Cz!onków Zarz"du:
Micha! Skotnicki
Prezes Zarz"du

Rafa! Szczepa#ski
Wiceprezes Zarz"du

Piotr Litwi#ski
Cz!onek Zarz"du

Krzysztof Tyszkiewicz
Cz!onek Zarz"du

Podpis osoby sporz"dzaj"cej sprawozdanie:
Marcin Rzeszutkowski, G!ówny Ksi•gowy

Za••czone noty stanowi• integralna cz••• niniejszego sprawozdania finansowego
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INFORMACJA DODATKOWA
FINANSOWEGO

DO

SKONSOLIDOWANEGO

SPRAWOZDANIA

I. Zgodno•• z Mi•dzynarodowymi Standardami Sprawozdawczo•ci Finansowej.
Niniejsze skonsolidowane sprawozdanie finansowe zosta•o sporz•dzone zgodnie z Mi•dzynarodowymi Standardami
Sprawozdawczo•ci Finansowej oraz interpretacjami wydanymi przez Rad• Mi•dzynarodowych Standardów Rachunkowo•ci
zatwierdzonymi przez Uni• Europejsk•, na mocy Rozporz•dzenia w sprawie MSSF (Komisja Europejska 1606/2002), zwanymi dalej
„MSSF UE”.
MSSF UE obejmuj• standardy i interpretacje zaakceptowane przez Rad• Mi•dzynarodowych Standardów Rachunkowo•ci (RMSR)
oraz Komisj• ds. Interpretacji Mi•dzynarodowej Sprawozdawczo•ci Finansowej (KIMSF), zatwierdzone do stosowania w UE.
Sporz•dzaj•c skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2014 Grupa stosuje takie same zasady rachunkowo•ci jak przy
sporz•dzaniu rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2013, z wyj•tkiem zmian do standardów i nowych
standardów i interpretacji zatwierdzonych przez Uni• Europejsk•, które obowi•zuj• dla okresów sprawozdawczych rozpoczynaj•cych
si• w dniu lub po 1 stycznia 2014 roku:
a)

MSSF 10 „Skonsolidowane sprawozdania finansowe” (*)

b)

MSSF 11 „ Wspólne ustalenia umowne” (*)

c)

MSSF 12 „ Ujawnianie informacji na temat udzia!ów w innych jednostkach” (*)

d)

Zmieniony MSR 27 „ Jednostkowe Sprawozdania Finansowe” (*)

e)

Zmieniony MSR 28 „ Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych i wspólnych przedsi•wzi•ciach” (*)

f)

Zmiana do MSSF 10 „Skonsolidowane sprawozdania finansowe”, MSSF 12 „ Ujawnianie informacji na temat udzia!ów w
innych jednostkach” i MSR 27 „ Jednostkowe Sprawozdania Finansowe” – Spó!ki inwestycyjne

g)

Zmiana do MSR 32 „Instrumenty finansowe: prezentacja” – Kompensowanie aktywów finansowych i zobowi•za" finansowych

h)

Zmiana do MSR 36 „Utrata warto•ci aktywów” - Ujawnienie warto•ci odzyskiwalnej w odniesieniu do aktywów niefinansowych

i)

Zmiana do MSR 39 „Instrumenty finansowe: ujmowanie i wycena” – Nowacja instrumentów pochodnych i kontynuacja
rachunkowo•ci zabezpiecze"

j)

KIMSF 21: Op!aty
(*) Grupa rozpocz•!a stosowanie wymienionych powy#ej standardów lub zmian do nich (punkty od a do e) w poprzednim
okresie sprawozdawczym tj. w okresie rozpoczynaj•cym si• od 1 stycznia 2013.

W 2014 roku Grupa przyj•!a wszystkie nowe i zatwierdzone standardy i interpretacje wydane przez Rad• Mi•dzynarodowych
Standardów Rachunkowo•ci i Komitet ds. Interpretacji Mi•dzynarodowych Standardów Rachunkowo•ci i zatwierdzone do stosowania
w UE, maj•ce zastosowanie do prowadzonej przez ni• dzia!alno•ci i obowi•zuj•ce w okresach sprawozdawczych od 1 stycznia
2014r. Przyj•cie powy#szych zmian standardów nie spowodowa!o zmian w polityce rachunkowo•ci Spó!ki ani w prezentacji danych
w sprawozdaniu finansowym.

II. Za•o•enie kontynuacji dzia•alno•ci gospodarczej i porównywalno•• sprawozda• finansowych
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe zosta!o sporz•dzone przy za!o#eniu kontynuowania dzia!alno•ci gospodarczej przez Grup•
w okresie 12 miesi•cy po ostatnim dniu bilansowym, czyli 31.12.2014 roku. Zarz•d Spó!ki dominuj•cej nie stwierdza na dzie"
podpisania sprawozdania istnienia faktów i okoliczno•ci, które wskazywa!yby na zagro#enia dla mo#liwo•ci kontynuowania
dzia!alno•ci w okresie 12 miesi•cy po dniu bilansowym na skutek zamierzonego lub przymusowego zaniechania b•d$ istotnego
ograniczenia dotychczasowej dzia!alno•ci.
Do dnia sporz•dzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2014 rok nie wyst•pi!y zdarzenia, które nie zosta!y, a
powinny by% uj•te w ksi•gach rachunkowych okresu sprawozdawczego. Jednocze•nie w niniejszym sprawozdaniu finansowym nie
wyst•puj• istotne zdarzenia dotycz•ce lat ubieg!ych.

III. Zasady konsolidacji
a) Jednostki zale•ne
Jednostki zale#ne to wszelkie jednostki, w odniesieniu do których Grupa ma zdolno•% kierowania ich polityk• finansow• i operacyjn•,
co zwykle towarzyszy posiadaniu wi•kszo•ci ogólnej liczby g!osów w organach stanowi•cych. Przy dokonywaniu oceny, czy Grupa
kontroluje dan• jednostk•, uwzgl•dnia si• istnienie i wp!yw potencjalnych praw g!osu, które w danej chwili mo#na zrealizowa% lub
zamieni%.
Jednostki zale#ne podlegaj• pe!nej konsolidacji od dnia przej•cia nad nimi kontroli przez Grup•. Przestaje si• je konsolidowa% z
dniem ustania kontroli. Przej•cie jednostek zale#nych przez Grup• rozlicza si• metod• nabycia. Koszt przej•cia ustala si• jako
warto•% godziw• przekazanych aktywów, wyemitowanych instrumentów kapita!owych oraz zobowi•za" zaci•gni•tych lub przej•tych
Za"!czone noty stanowi! integralna cz#$% niniejszego sprawozdania finansowego
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na dzie• wymiany, powi•kszon• o koszty bezpo•rednio zwi•zane z przej•ciem. Mo•liwe do zidentyfikowania aktywa nabyte oraz
zobowi•zania i zobowi•zania warunkowe przej•te w ramach po••czenia jednostek gospodarczych wycenia si• pocz•tkowo wed•ug
ich warto•ci godziwej na dzie• przej•cia, niezale•nie od wielko•ci ewentualnych udzia•ów niekontroluj•cych. Nadwy•k• kosztu
przej•cia nad warto•ci• godziw• udzia•u Grupy w mo•liwych do zidentyfikowania przej•tych aktywach netto ujmuje si• jako warto•#
firmy. Je•eli koszt przej•cia jest ni•szy od warto•ci godziwej aktywów netto przej•tej jednostki zale•nej, ró•nic• ujmuje si•
bezpo•rednio w rachunku zysków i strat.
Przychody i koszty, rozrachunki i niezrealizowane zyski na transakcjach pomi!dzy spó•kami Grupy s• eliminowane. Niezrealizowane
straty równie$ podlegaj• eliminacji, chyba, $e transakcja dostarcza dowodów na utrat! warto•ci przez przekazany sk•adnik aktywów.
Zasady rachunkowo•ci stosowane przez jednostki zale$ne zosta•y zmienione, tam gdzie by•o to konieczne, dla zapewnienia
zgodno•ci z zasadami rachunkowo•ci stosowanymi przez Grup!.
b) Udzia•y/akcje niekontroluj•ce oraz transakcje z udzia•owcami / akcjonariuszami niekontroluj•cymi
Udzia•y niekontroluj•ce obejmuj• nie nale$•ce do Grupy udzia•y w spó•kach obj!tych konsolidacj•. Udzia•y niekontroluj•ce ustala si!
jako warto•% aktywów netto jednostki powi•zanej, przypadaj•cych na dzie& nabycia, akcjonariuszom spoza grupy kapita•owej.
Zidentyfikowane udzia•y niekontroluj•ce w aktywach netto skonsolidowanych jednostek zale$nych ujmuje si! oddzielnie od udzia•u
w•asno•ciowego jednostki dominuj•cej w tych aktywach netto. Udzia•y niekontroluj•ce w aktywach netto obejmuj•:
(i) warto•% udzia•ów niekontroluj•cych z dnia pierwotnego po••czenia, obliczon• zgodnie z MSSF 3, oraz
(ii) zmiany w kapitale w•asnym przypadaj•ce na udzia• niekontroluj•cy pocz•wszy od dnia po••czenia.
Zyski i straty oraz ka$dy sk•adnik innych ca•kowitych dochodów przypisuje si! do w•a•cicieli jednostki dominuj•cej oraz udzia•ów
niekontroluj•cych. '•czne ca•kowite dochody przypisuje si! do w•a•cicieli jednostki dominuj•cej oraz udzia•ów niekontroluj•cych
nawet wtedy, gdy w rezultacie udzia•y niekontroluj•ce przybieraj• warto•% ujemn•.
c) Jednostki stowarzyszone i wspó•kontrolowane
Jednostki stowarzyszone to jednostki, na które Grupa wywiera znacz•cy wp•yw, lecz których nie kontroluje, co zwykle towarzyszy
posiadaniu od 20 do 50* ogólnej liczby g•osów w organach stanowi•cych. Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych s• rozliczana
metod• praw w•asno•ci, a uj!cie pocz•tkowe nast!puje wed•ug kosztu.
Udzia• Grupy w wyniku finansowym jednostki stowarzyszonej od dnia nabycia ujmuje si! w rachunku zysków i strat, za• jej udzia• w
zmianach stanu innych kapita•ów od dnia nabycia – w pozosta•ych kapita•ach. O ••czne zmiany stanu od dnia nabycia koryguje si!
warto•% bilansow• inwestycji.
e) Spó•ki nie obj!te skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym
Nie dotyczy

IV. Opis przyj•tych zasad (polityki) rachunkowo•ci, w tym metod wyceny aktywów i pasywów oraz
przychodów i kosztów
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe zosta•o sporz•dzone w oparciu o zasad! kosztu historycznego, za wyj•tkiem inwestycji w
nieruchomo•ci, które zosta•y wycenione wed•ug warto•ci godziwej.
Warto•% bilansowa uj!tych zabezpieczanych aktywów i zobowi•za& jest korygowana o zmiany warto•ci godziwej, które mo$na
przypisa% ryzyku, przed którym te aktywa i zobowi•zania s• zabezpieczane.
Niniejsze skonsolidowane sprawozdanie finansowe jest przedstawione w z•otych („PLN”), a wszystkie warto•ci, o ile nie wskazano
inaczej, podane s• w tysi•cach PLN.

Przychody i koszty dzia!alno•ci operacyjnej
Przychody s• ujmowane w takiej wysoko•ci, w jakiej jest prawdopodobne, $e Grupa uzyska korzy•ci ekonomiczne zwi•zane z dan•
transakcj• oraz gdy kwot! przychodów mo$na wyceni% w wiarygodny sposób. Przychody s• rozpoznawane w warto•ci godziwej
zap•aty otrzymanej lub nale$nej po pomniejszeniu o podatek od towarów i us•ug (VAT) oraz rabaty. Przy ujmowaniu przychodów
obowi•zuj• równie$ kryteria przedstawione poni$ej.
Przychody z inwestycji w spó•ki celowe
Ka$dy projekt deweloperski jest realizowany w ramach specjalnie dla tego celu utworzonej odr!bnej spó•ki celowej. Podstawowym
+ród•em przychodów Spó•ki wynikaj•cym z dzia•alno•ci holdingu finansowego b!d• zatem dywidendy oraz przychody ze sprzeda$y
akcji lub wyp•aty z maj•tku likwidowanych spó•ek celowych. Generowane na poziomie spó•ki celowej przychody i odpowiadaj•ce im
koszty dzia•alno•ci deweloperskiej s• ujmowane w momencie przekazania znacz•cej cz!•ci ryzyk i korzy•ci wynikaj•cej z prawa
w•asno•ci do towarów i produktów oraz gdy kwot! przychodu mo$na wyceni% w wiarygodny sposób.
Grupa rozpoznaje przychody z tytu•u zarz•dzania projektami developerskim realizowanymi przez spó•ki celowe jako przychody
operacyjne
Odsetki
Przychody z tytu•u odsetek s• ujmowane sukcesywnie w miar! ich naliczania (z uwzgl!dnieniem metody efektywnej stopy
procentowej, stanowi•cej stop! dyskontuj•c• przysz•e wp•ywy pieni!$ne przez szacowany okres $ycia instrumentów finansowych) w
stosunku do warto•ci bilansowej netto danego sk•adnika aktywów finansowych.

Za"!czone noty stanowi! integralna cz#$% niniejszego sprawozdania finansowego
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Podatki dochodowe – podatek bie•"cy
Zobowi•zania i nale•no•ci z tytu•u bie••cego podatku za okres bie••cy i okresy poprzednie wycenia si• w wysoko•ci kwot
przewidywanej zap•aty na rzecz organów podatkowych (podlegaj•cych zwrotowi od organów podatkowych) z zastosowaniem stawek
podatkowych i przepisów podatkowych, które prawnie lub faktycznie ju• obowi•zywa•y na dzie! bilansowy

Podatki dochodowe - podatek odroczony
Na potrzeby sprawozdawczo•ci finansowej, podatek odroczony jest obliczany metod• zobowi•za! bilansowych w stosunku do ró•nic
przej•ciowych wyst•puj•cych na dzie! bilansowy mi•dzy warto•ci• podatkow• aktywów i zobowi•za!, a ich warto•ci• bilansow•
wykazan• w sprawozdaniu finansowym.
Rezerwa na podatek odroczony ujmowana jest w odniesieniu do wszystkich dodatnich ró•nic przej•ciowych:
z wyj•tkiem sytuacji, gdy rezerwa na podatek odroczony powstaje w wyniku pocz•tkowego uj•cia warto•ci firmy lub
pocz•tkowego uj•cia sk•adnika aktywów b•d" zobowi•zania przy transakcji nie stanowi•cej po••czenia jednostek
gospodarczych i w chwili jej zawierania nie maj•cej wp•ywu ani na wynik finansowy brutto, ani na dochód do opodatkowania
czy strat• podatkow• oraz
w przypadku dodatnich ró•nic przej•ciowych wynikaj•cych z inwestycji w jednostkach zale•nych lub stowarzyszonych i
udzia•ów we wspólnych przedsi•wzi•ciach – z wyj•tkiem sytuacji, gdy terminy odwracania si• ró•nic przej•ciowych podlegaj•
kontroli inwestora i gdy prawdopodobne jest, i• w daj•cej si• przewidzie# przysz•o•ci ró•nice przej•ciowe nie ulegn•
odwróceniu.
Aktywa z tytu•u podatku odroczonego ujmowane s• w odniesieniu do wszystkich ujemnych ró•nic przej•ciowych, jak równie•
niewykorzystanych ulg podatkowych i niewykorzystanych strat podatkowych przeniesionych na nast•pne lata, w takiej wysoko•ci, w
jakiej jest prawdopodobne, •e zostanie osi•gni•ty dochód do opodatkowania, który pozwoli wykorzysta# ww. ró•nice, aktywa i straty:
z wyj•tkiem sytuacji, gdy aktywa z tytu•u odroczonego podatku dotycz•ce ujemnych ró•nic przej•ciowych powstaj• w wyniku
pocz•tkowego uj•cia sk•adnika aktywów b•d" zobowi•zania przy transakcji nie stanowi•cej po••czenia jednostek
gospodarczych i w chwili jej zawierania nie maj• wp•ywu ani na wynik finansowy brutto, ani na dochód do opodatkowania czy
strat• podatkow• oraz
w przypadku ujemnych ró•nic przej•ciowych z tytu•u inwestycji w jednostkach zale•nych lub stowarzyszonych oraz udzia•ów
we wspólnych przedsi•wzi•ciach, sk•adnik aktywów z tytu•u odroczonego podatku jest ujmowany w bilansie jedynie w takiej
wysoko•ci, w jakiej jest prawdopodobne, i• w daj•cej si• przewidzie# przysz•o•ci ww. ró•nice przej•ciowe ulegn• odwróceniu
i osi•gni•ty zostanie dochód do opodatkowania, który pozwoli na potr•cenie ujemnych ró•nic przej•ciowych.
Warto•# bilansowa sk•adnika aktywów z tytu•u odroczonego podatku jest weryfikowana na ka•dy dzie! bilansowy i ulega stosownemu
obni•eniu o tyle, o ile przesta•o by# prawdopodobne osi•gni•cie dochodu do opodatkowania wystarczaj•cego do cz••ciowego lub
ca•kowitego zrealizowania sk•adnika aktywów z tytu•u odroczonego podatku dochodowego. Nieuj•ty sk•adnik aktywów z tytu•u
odroczonego podatku dochodowego podlega ponownej ocenie na ka•dy dzie! bilansowy i jest ujmowany do wysoko•ci
odzwierciedlaj•cej prawdopodobie!stwo osi•gni•cia w przysz•o•ci dochodów do opodatkowania, które pozwol• na odzyskanie tego
sk•adnika aktywów.
Aktywa z tytu•u odroczonego podatku dochodowego oraz rezerwy na podatek odroczony wyceniane s• z zastosowaniem stawek
podatkowych, które wed•ug przewidywa! b•d• obowi•zywa# w okresie, gdy sk•adnik aktywów zostanie zrealizowany lub rezerwa
rozwi•zana, przyjmuj•c za podstaw• stawki podatkowe (i przepisy podatkowe) obowi•zuj•ce na dzie! bilansowy lub takie, których
obowi•zywanie w przysz•o•ci jest pewne na dzie! bilansowy.
Podatek dochodowy dotycz•cy pozycji ujmowanych bezpo•rednio w kapitale w•asnym jest ujmowany w kapitale w•asnym, a nie w
rachunku zysków i strat.
Grupa kompensuje ze sob• aktywa z tytu•u odroczonego podatku dochodowego z rezerwami z tytu•u odroczonego podatku
dochodowego wtedy i tylko wtedy, gdy posiada mo•liwy do wyegzekwowania tytu• prawny do przeprowadzenia kompensat nale•no•ci
ze zobowi•zaniami z tytu•u bie••cego podatku i odroczony podatek dochodowy ma zwi•zek z tym samym podatnikiem i tym samym
organem podatkowym

Rzeczowe aktywa trwa•e
Rzeczowe aktywa trwa•e wykazywane s• wed•ug ceny nabycia/kosztu wytworzenia pomniejszonych o umorzenie oraz odpisy
aktualizuj•ce z tytu•u utraty warto•ci. Warto•# pocz•tkowa •rodków trwa•ych obejmuje ich cen• nabycia powi•kszon• o wszystkie
koszty bezpo•rednio zwi•zane z zakupem i przystosowaniem sk•adnika maj•tku do stanu zdatnego do u•ywania. W sk•ad kosztu
wchodzi równie• koszt wymiany cz••ci sk•adowych maszyn i urz•dze! w momencie poniesienia, je•li spe•nione s• kryteria rozpoznania.
Koszty poniesione po dacie oddania •rodka trwa•ego do u•ywania, takie jak koszty konserwacji i napraw, obci••aj• rachunek zysków i
strat w momencie ich poniesienia.
$rodki trwa•e w momencie ich nabycia zostaj• podzielone na cz••ci sk•adowe b•d•ce pozycjami o istotnej warto•ci, do których mo•na
przyporz•dkowa# odr•bny okres ekonomicznej u•yteczno•ci. Cz••ci• sk•adow• s• równie• koszty generalnych remontów.
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(wszystkie kwoty podane s• w tys. z•otych o ile nie podano inaczej)
Amortyzacja jest naliczana metod• liniow• przez szacowany okres u•ytkowania danego sk•adnika aktywów, wynosz•cy w typowych
przypadkach:
Typ

Budynki i budowle
Urz•dzenia biurowe oraz pozosta•e !rodki
trwa•e
"rodki transportu
Komputery
Inwestycje w obcych !rodkach trwa•ych

Okres

Indywidualnie, zale•nie od spodziewanego
okresu u•ytkowania
3-5 lat
5 lat
2-4 lata
10 lat

"rodki trwa•e o niskiej warto!ci jednostkowej, tj. poni•ej 3.500 z• odpisuje si# w koszty w momencie oddania do u•ytkowania.
Warto!$ ko%cow•, okres u•ytkowania oraz metod# amortyzacji sk•adników aktywów weryfikuje si# corocznie, i w razie konieczno!ci –
koryguje z efektem od pocz•tku w•a!nie zako%czonego roku obrotowego. W sytuacji gdy warto!$ ko%cowa przewy•sza warto!$
bie••c•, amortyzacja nie jest naliczana.
Dana pozycja rzeczowych aktywów trwa•ych mo•e zosta$ usuni#ta z bilansu po dokonaniu jej zbycia lub w przypadku, gdy nie s•
spodziewane •adne ekonomiczne korzy!ci wynikaj•ce z dalszego u•ytkowania takiego sk•adnika aktywów. Wszelkie zyski lub straty
wynikaj•ce z usuni#cia danego sk•adnika aktywów z bilansu (obliczone jako ró•nica pomi#dzy ewentualnymi wp•ywami ze sprzeda•y
netto a warto!ci• bilansow• danej pozycji) s• ujmowane w rachunku zysków i strat w okresie, w którym dokonano takiego usuni#cia.
Inwestycje rozpocz#te dotycz•ce !rodków trwa•ych b#d•cych w toku budowy lub monta•u innych ni& nieruchomo!ci inwestycyjne s•
wykazywane wed•ug cen nabycia lub kosztu wytworzenia, pomniejszonych o ewentualne odpisy z tytu•u utraty warto!ci. "rodki trwa•e w
budowie nie podlegaj• amortyzacji do czasu zako%czenia budowy i przekazania !rodka trwa•ego do u•ywania.

Warto•ci niematerialne
Warto!ci niematerialne nabyte w oddzielnej transakcji lub wytworzone (je•eli spe•niaj• kryteria rozpoznania dla kosztów prac
badawczych i rozwojowych) wycenia si# przy pocz•tkowym uj#ciu odpowiednio w cenie nabycia lub koszcie wytworzenia. Cena nabycia
warto!ci niematerialnych nabytych w transakcji po••czenia jednostek gospodarczych jest równa ich warto!ci godziwej na dzie%
po••czenia. Po uj#ciu pocz•tkowym, warto!ci niematerialne s• wykazywane w cenie nabycia lub koszcie wytworzenia pomniejszonym o
umorzenie i odpisy aktualizuj•ce z tytu•u utraty warto!ci. Nak•ady poniesione na warto!ci niematerialne wytworzone we w•asnym
zakresie, z wyj•tkiem aktywowanych nak•adów poniesionych na prace rozwojowe, nie s• aktywowane i s• ujmowane w kosztach
okresu, w którym zosta•y poniesione.
Grupa ustala, czy okres u•ytkowania warto!ci niematerialnych jest ograniczony czy nieokre!lony. Warto!ci niematerialne o
ograniczonym okresie u•ytkowania s• amortyzowane przez okres u•ytkowania oraz poddawane testom na utrat# warto!ci
ka•dorazowo, gdy istniej• przes•anki wskazuj•ce na utrat# ich warto!ci. Okres i metoda amortyzacji warto!ci niematerialnych o
ograniczonym okresie u•ytkowania s• weryfikowane przynajmniej na koniec ka•dego roku obrotowego. Zmiany w oczekiwanym okresie
u•ytkowania lub oczekiwanym sposobie konsumowania korzy!ci ekonomicznych pochodz•cych z danego sk•adnika aktywów s•
ujmowane poprzez zmian# odpowiednio okresu lub metody amortyzacji, i traktowane jak zmiany warto!ci szacunkowych.
Warto!ci niematerialne o nieokre!lonym okresie u•ytkowania oraz te, które nie s• u•ytkowane, s• corocznie poddawane weryfikacji pod
k•tem ewentualnej utraty warto!ci, w odniesieniu do poszczególnych aktywów lub na poziomie o!rodka wypracowuj•cego !rodki
pieni#•ne.
Okresy u•ytkowania s• poddawane corocznej weryfikacji, a w razie potrzeby, korygowane z efektem od pocz•tku w•a!nie
zako%czonego roku obrotowego.
Zyski lub straty wynikaj•ce z usuni#cia warto!ci niematerialnych z bilansu s• wyceniane wed•ug ró•nicy pomi#dzy wp•ywami ze
sprzeda•y netto a warto!ci• bilansow• danego sk•adnika aktywów i s• ujmowane w rachunku zysków i strat w momencie ich usuni#cia
z bilansu.
Oprogramowanie jest amortyzowane metod• liniow• przez okres ekonomicznego u•ytkowania, nie przekraczaj•cy pi#ciu lat.

Warto•! firmy
Warto!$ firmy powstaj•ca przy przej#ciu wynika z wyst•pienia na dzie% przej#cia nadwy•ki kosztu przej#cia jednostki nad udzia•em
Grupy w warto!ci godziwej netto daj•cych si# zidentyfikowa$ aktywów, zobowi•za% i zobowi•za% warunkowych jednostki zale•ne.
Dla celów testowania utraty warto!ci warto!$ firmy alokuje si# na poszczególne jednostki Grupy generuj•ce przep•ywy pieni#•ne.
Jednostki generuj•ce przep•ywy pieni#•ne testuje si# pod wzgl#dem utraty warto!ci raz w roku lub cz#!ciej, je!li powsta•y przes•anki
!wiadcz•ce o mo•liwo!ci utraty warto!ci.. Je!li warto!$ odzyskiwalna jednostki generuj•cej przep•ywy pieni#•ne jest mniejsza od jej
warto!ci bilansowej, strat# z tytu•u utraty warto!ci alokuje si# najpierw w celu redukcji kwoty bilansowej warto!ci firmy alokowanej do tej
jednostki, a nast#pnie do pozosta•ych aktywów tej jednostki proporcjonalnie do warto!ci bilansowej poszczególnych sk•adników
aktywów tej jednostki. Strata z tytu•u utraty warto!ci uj#ta dla warto!ci firmy nie podlega odwróceniu w nast#pnym okresie .
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(wszystkie kwoty podane s• w tys. z•otych o ile nie podano inaczej)
Utrata warto•ci aktywów niefinansowych
Na ka•dy dzie• bilansowy Grupa ocenia, czy istniej! jakiekolwiek przes"anki wskazuj!ce na to, •e mog"a nast!pi# utrata warto$ci
którego$ ze sk"adników niefinansowych aktywów trwa"ych. W razie stwierdzenia, •e przes"anki takie zachodz!, lub w razie konieczno$ci
przeprowadzenia corocznego testu sprawdzaj!cego, czy nast!pi"a utrata warto$ci, Grupa dokonuje oszacowania warto$ci
odzyskiwalnej danego sk"adnika aktywów lub o$rodka wypracowuj!cego $rodki pieni%•ne, do którego dany sk"adnik aktywów nale•y.
Warto$# odzyskiwalna sk"adnika aktywów lub o$rodka wypracowuj!cego $rodki pieni%•ne odpowiada warto$ci godziwej pomniejszonej
o koszty sprzeda•y tego sk"adnika aktywów lub odpowiednio o$rodka wypracowuj!cego $rodki pieni%•ne, lub jego warto$ci u•ytkowej,
zale•nie od tego, która z nich jest wy•sza. Warto$# odzyskiwaln! ustala si% dla poszczególnych aktywów, chyba •e dany sk"adnik
aktywów nie generuje samodzielnie wp"ywów pieni%•nych, które w wi%kszo$ci s! niezale•ne od tych, które s! generowane przez inne
aktywa lub grupy aktywów. Je$li warto$# bilansowa sk"adnika aktywów jest wy•sza ni• jego warto$# odzyskiwalna, ma miejsce utrata
warto$ci i dokonuje si% wówczas odpisu do ustalonej warto$ci odzyskiwalnej. Przy szacowaniu warto$ci u•ytkowej prognozowane
przep"ywy pieni%•ne s! dyskontowane do ich warto$ci bie•!cej przy zastosowaniu stopy dyskontowej przed uwzgl%dnieniem skutków
opodatkowania, która odzwierciedla bie•!ce rynkowe oszacowanie warto$ci pieni!dza w czasie oraz ryzyko typowe dla danego
sk"adnika aktywów.
Na ka•dy dzie• bilansowy Grupa ocenia, czy wyst%puj! przes"anki wskazuj!ce na to, •e odpis aktualizuj!cy z tytu"u utraty warto$ci,
który by" uj%ty w okresach poprzednich w odniesieniu do danego sk"adnika aktywów jest zb%dny, lub czy powinien zosta# zmniejszony.
Je•eli takie przes"anki wyst%puj!, Grupa szacuje warto$# odzyskiwaln! tego sk"adnika aktywów. Poprzednio uj%ty odpis aktualizuj!cy z
tytu"u utraty warto$ci ulega odwróceniu wtedy i tylko wtedy, gdy od czasu uj%cia ostatniego odpisu aktualizuj!cego nast!pi"a zmiana
warto$ci szacunkowych stosowanych do ustalenia warto$ci odzyskiwalnej danego sk"adnika aktywów. W takim przypadku, podwy•sza
si% warto$# bilansow! sk"adnika aktywów do wysoko$ci jego warto$ci odzyskiwalnej. Podwy•szona kwota nie mo•e przekroczy#
warto$ci bilansowej sk"adnika aktywów, jaka zosta"aby ustalona (po odj%ciu umorzenia), gdyby w ubieg"ych latach w ogóle nie uj%to
odpisu aktualizuj!cego z tytu"u utraty warto$ci w odniesieniu do tego sk"adnika aktywów. Odwrócenie odpisu aktualizuj!cego z tytu"u
utraty warto$ci sk"adnika aktywów ujmuje si% niezw"ocznie jako przychód w rachunku zysków i strat. Po odwróceniu odpisu
aktualizuj!cego, w kolejnych okresach odpis amortyzacyjny dotycz!cy danego sk"adnika jest korygowany w sposób, który pozwala w
ci!gu pozosta"ego okresu u•ytkowania tego sk"adnika aktywów dokonywa# systematycznego odpisania jego zweryfikowanej warto$ci
bilansowej pomniejszonej o warto$# ko•cow!.

Nieruchomo•ci inwestycyjne
Do nieruchomo$ci inwestycyjnych zalicza si% te nieruchomo$ci, których w"a$cicielem b!d& leasingobiorc! w leasingu finansowym jest
Spó i które s"u•! do osi!gania korzy$ci ekonomicznych wynikaj!cych z przyrostu ich warto$ci godziwej b!d& z przychodów z tytu"u ich
wynajmu (lub z obu tych tytu"ów jednocze$nie). Do nieruchomo$ci inwestycyjnych zalicza si% równie• nieruchomo$ci inwestycyjne w
trakcie budowy tj. przed oddaniem do u•ytkowania.
Pocz!tkowe uj%cie nieruchomo$ci inwestycyjnych nast%puje wed"ug ceny nabycia z uwzgl%dnieniem kosztów transakcji. Warto$#
bilansowa sk"adnika aktywów obejmuje koszt wymiany cz%$ci sk"adowej nieruchomo$ci inwestycyjnej w chwili jego poniesienia, o ile
spe"nione s! kryteria ujmowania, i nie obejmuje kosztów bie•!cego utrzymania tych nieruchomo$ci.
Po pocz!tkowym uj%ciu nieruchomo$ci inwestycyjne s! wykazywane wed"ug warto$ci godziwej. Zyski lub straty wynikaj!ce ze zmian
warto$ci godziwej nieruchomo$ci inwestycyjnych s! ujmowane w rachunku zysków i strat w tym okresie, w którym powsta"y.
Nieruchomo$ci inwestycyjne s! usuwane z bilansu w przypadku ich zbycia lub w przypadku sta"ego wycofania danej nieruchomo$ci
inwestycyjnej z u•ytkowania, gdy nie s! spodziewane •adne przysz"e korzy$ci z jej sprzeda•y. Wszelkie zyski lub straty wynikaj!ce z
usuni%cia nieruchomo$ci inwestycyjnej z bilansu s! ujmowane w rachunku zysków i strat w tym okresie, w którym dokonano takiego
usuni%cia.
Przeniesienia aktywów do nieruchomo$ci inwestycyjnych dokonuje si% tylko wówczas, gdy nast%puje zmiana sposobu ich u•ytkowania
potwierdzona przez zako•czenie u•ytkowania sk"adnika aktywów przez w"a$ciciela, zawarcie umowy leasingu operacyjnego lub
zako•czenie budowy/wytworzenia nieruchomo$ci inwestycyjnej. Je•eli sk"adnik aktywów wykorzystywany przez w"a$ciciela staje si%
nieruchomo$ci! inwestycyjn!, Grupa stosuje zasady opisane w cz%$ci Rzeczowe aktywa trwa•e a• do dnia zmiany sposobu
u•ytkowania tej nieruchomo$ci. W przypadku przeniesienia aktywów z zapasów do nieruchomo$ci inwestycyjnych, ró•nic% mi%dzy
warto$ci! godziw! nieruchomo$ci ustalon! na ten dzie• przeniesienia a jej poprzedni! warto$ci! bilansow! ujmuje si% w rachunku
zysków i strat. Gdy Grupa ko•czy budow% lub wytworzenie nieruchomo$ci inwestycyjnej, ró•nic% mi%dzy ustalon! na ten dzie•
warto$ci! godziw! tej nieruchomo$ci a jej poprzedni! warto$ci! bilansow! ujmuje si% w rachunku zysków i strat.
W przypadku przeniesienia nieruchomo$ci inwestycyjnej do aktywów wykorzystywanych przez w"a$ciciela lub do zapasów,
domniemany koszt takiego sk"adnika aktywów, który zostanie przyj%ty dla celów jego uj%cia w innej kategorii jest równy warto$ci
godziwej nieruchomo$ci ustalonej na dzie• zmiany jej sposobu u•ytkowania.

Umowy d!ugoterminowe
Przychody i koszty zwi!zane z realizacj! umów d"ugoterminowych, w tym na przyk"ad umów o us"ug% budowlan!, ujmuje si%
odpowiednio do stanu zaawansowania realizacji umowy na dzie• bilansowy (tzw. metoda stopnia zaawansowania). W przypadku, kiedy
istnieje prawdopodobie•stwo, i• "!czne koszty umowy przekrocz! "!czne przychody z tytu"u umowy, przewidywan! strat% ujmuje si%
bezzw"ocznie jako koszt.

Leasing
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(wszystkie kwoty podane s• w tys. z•otych o ile nie podano inaczej)
Grupa jako leasingobiorca
Umowy leasingowe, zgodnie, z którymi leasingodawca zachowuje zasadniczo ca•e ryzyko i wszystkie po•ytki wynikaj•ce z posiadania
przedmiotu leasingu, zaliczane s• do umów leasingu operacyjnego. Op•aty leasingowe z tytu•u leasingu operacyjnego oraz pó!niejsze
raty leasingowe ujmowane s• jako koszty w rachunku zysków i strat metod• liniow• przez okres trwania leasingu.
Grupa jako leasingodawca
Umowy leasingowe, zgodnie z którymi Grupa zachowuje zasadniczo ca•e ryzyko i wszystkie po•ytki wynikaj•ce z posiadania
przedmiotu leasingu, zaliczane s• do umów leasingu operacyjnego. Pocz•tkowe koszty bezpo"rednie poniesione w toku negocjowania
umów leasingu operacyjnego dodaje si# do warto"ci bilansowej "rodka stanowi•cego przedmiot leasingu i ujmuje przez okres trwania
leasingu na tej samej podstawie, co przychody z tytu•u wynajmu. Warunkowe op•aty leasingowe s• ujmowane jako przychód w okresie,
w którym stan• si# nale•ne.

Inwestycje w jednostkach zale•nych i wspó•kontrolowanych
Jednostkami zale•nymi s• podmioty nad którymi Grupa sprawuje kontrol#, rozumian• jako zdolno"$ do wp•ywania, bezpo"rednio b•d!
te• po"rednio, na polityk# finansow• i operacyjn• jednostki, w sposób pozwalaj•cy na osi•gni#cie korzy"ci dla Grupy z dzia•alno"ci
tej•e jednostki. Jednostki wspó•kontrolowane to wszelkie jednostki, na które Grupa wywiera znaczny wp•yw, lecz nie kontroluje, co
zwykle towarzyszy posiadaniu od 20 do 50% ogólnej liczby g•osów w organach stanowi•cych. Inwestycje w jednostkach zale•nych praz
w jednostkach stowarzyszonych wykazywane s• w wysoko"ci historycznej ceny nabycia pomniejszonej o odpisy aktualizuj•ce z tytu•u
utraty warto"ci.

Aktywa finansowe
Aktywa finansowe dzielone s• na nast#puj•ce kategorie:
Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalno"ci,
Aktywa finansowe wyceniane w warto"ci godziwej przez wynik finansowy,
Po•yczki udzielone i nale•no"ci,
Aktywa finansowe dost#pne do sprzeda•y.
Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalno"ci s• to aktywa finansowe nieb#d•ce instrumentami pochodnymi, o okre"lonych
lub mo•liwych do okre"lenia p•atno"ciach oraz ustalonym terminie wymagalno"ci, które Grupa zamierza i ma mo•liwo"$ utrzyma$ w
posiadaniu do tego czasu, inne ni•:
-wyznaczone przy pocz•tkowym uj#ciu jako wyceniane w warto"ci godziwej przez wynik finansowy,
-wyznaczone jako dost#pne do sprzeda•y,
-spe•niaj•ce definicj# po•yczek i nale•no"ci.
Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalno"ci wyceniane s• wed•ug zamortyzowanego kosztu przy u•yciu metody
efektywnej stopy procentowej. Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalno"ci kwalifikowane s• jako aktywa
d•ugoterminowe, je•eli ich zapadalno"$ przekracza 12 miesi#cy od dnia bilansowego.
Sk•adnikiem aktywów finansowych wycenianych w warto"ci godziwej przez wynik finansowy jest sk•adnik spe•niaj•cy jeden z
poni•szych warunków:
a.

jest klasyfikowany jako przeznaczony do obrotu. Sk•adniki aktywów finansowych kwalifikuje si# jako przeznaczone do
obrotu, je"li s•:

-nabyte g•ównie w celu sprzeda•y w krótkim terminie,
-cz#"ci• portfela okre"lonych instrumentów finansowych zarz•dzanych ••cznie i co do których istnieje prawdopodobie&stwo uzyskania
zysku w krótkim terminie,
-instrumentami pochodnymi, z wy••czeniem instrumentów pochodnych b#d•cych elementem rachunkowo"ci zabezpiecze& oraz umów
gwarancji finansowych,
b. zosta• zgodnie z MSR 39 zakwalifikowany do tej kategorii w momencie pocz•tkowego uj#cia.
Aktywa finansowe wyceniane w warto"ci godziwej przez wynik finansowy s• wyceniane w warto"ci godziwej uwzgl#dniaj•c ich warto"$
rynkow• na dzie& bilansowy bez uwzgl#dnienia kosztów transakcji sprzeda•y. Zmiany warto"ci tych instrumentów finansowych
ujmowane s• w rachunku zysków i strat jako przychody lub koszty finansowe. Je•eli kontrakt zawiera jeden lub wi#cej wbudowanych
instrumentów pochodnych, ca•y kontrakt mo•e zosta$ zakwalifikowany do kategorii aktywów finansowych wycenianych w warto"ci
godziwej przez wynik finansowy. Nie dotyczy to przypadków, gdy wbudowany instrument pochodny nie wp•ywa istotnie na przep•ywy
pieni#•ne z kontraktu lub wydzielenie wbudowanych instrumentów pochodnych jest wyra!nie zakazane. Aktywa finansowe mog• by$
przy pierwotnym uj#ciu zakwalifikowane do kategorii wycenianych w warto"ci godziwej przez wynik finansowy, je•eli poni•sze kryteria
s• spe•nione: (i) taka kwalifikacja eliminuje lub znacz•co obni•a niespójno"$ traktowania, gdy zarówno wycena jak i zasady
rozpoznawania strat lub zysków podlegaj• innym regulacjom; lub (ii) aktywa s• cz#"ci• grupy aktywów finansowych, które s•
zarz•dzane i oceniane w oparciu o warto"$ godziw•, zgodnie z udokumentowan• strategi• zarz•dzania ryzykiem; lub (iii) aktywa
finansowe zawieraj• wbudowane instrumenty pochodne, które powinny by$ oddzielnie ujmowane.
Po•yczki udzielone i nale•no"ci to niezaliczane do instrumentów pochodnych aktywa finansowe o ustalonych lub mo•liwych do
ustalenia p•atno"ciach, nienotowane na aktywnym rynku. Zalicza si# je do aktywów obrotowych, o ile termin ich wymagalno"ci nie
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przekracza 12 miesi•cy od dnia bilansowego. Po•yczki udzielone i nale•no•ci o terminie wymagalno•ci przekraczaj•cym 12 miesi•cy
od dnia bilansowego zalicza si• do aktywów trwa•ych.
Aktywa finansowe dost•pne do sprzeda•y s• to aktywa finansowe nieb•d•ce instrumentami pochodnymi, które zosta•y zaklasyfikowane
jako dost•pne do sprzeda•y lub nienale••ce do •adnej z wcze•niej wymienionych trzech kategorii aktywów. Aktywa finansowe
dost•pne do sprzeda•y s• ujmowane wed•ug warto•ci godziwej, bez potr•cania kosztów transakcji sprzeda•y, z uwzgl•dnieniem
warto•ci rynkowej na dzie! bilansowy. W przypadku braku notowa! gie•dowych na aktywnym rynku i braku mo•liwo•ci wiarygodnego
okre•lenia ich warto•ci godziwej metodami alternatywnymi, aktywa finansowe dost•pne do sprzeda•y wyceniane s• w cenie nabycia
skorygowanej o odpis z tytu•u utraty warto•ci. Dodatni• i ujemn• ró•nic• pomi•dzy warto•ci• godziw• aktywów dost•pnych do
sprzeda•y (je•li istnieje cena rynkowa ustalona na aktywnym rynku albo których warto•" godziwa mo•e by" ustalona w inny wiarygodny
sposób), a ich cen• nabycia, po pomniejszeniu o podatek odroczony, odnosi si• na kapita• rezerwowy z aktualizacji wyceny. Spadek
warto•ci aktywów dost•pnych do sprzeda•y spowodowany utrat• warto•ci odnosi si• do rachunku zysków i strat jako koszt finansowy.
Nabycie i sprzeda• aktywów finansowych rozpoznawane s• na dzie! dokonania transakcji. W momencie pocz•tkowego uj•cia sk•adnik
aktywów finansowych wycenia si• w warto•ci godziwej, powi•kszonej, w przypadku sk•adnika aktywów niekwalifikowanego jako
wyceniony w warto•ci godziwej przez wynik finansowy, o koszty transakcji, które mog• by" bezpo•rednio przypisane do nabycia.
Sk•adnik aktywów finansowych zostaje usuni•ty z bilansu, gdy Grupa traci kontrol• nad prawami umownymi sk•adaj•cymi si• na dany
instrument finansowy; zazwyczaj ma to miejsce w przypadku sprzeda•y instrumentu lub gdy wszystkie przep•ywy •rodków pieni••nych
przypisane danemu instrumentowi przechodz• na niezale•n• stron• trzeci•.

Utrata warto•ci aktywów finansowych
Na ka•dy dzie! bilansowy Grupa ocenia, czy istniej• obiektywne przes•anki utraty warto•ci sk•adnika aktywów finansowych lub grupy
aktywów finansowych.
Aktywa ujmowane wed!ug zamortyzowanego kosztu
Je•eli istniej• obiektywne przes•anki na to, •e zosta•a poniesiona strata z tytu•u utraty warto•ci po•yczek udzielonych i nale•no•ci
wycenianych wed•ug zamortyzowanego kosztu, to kwota odpisu aktualizuj•cego z tytu•u utraty warto•ci równa si• ró•nicy pomi•dzy
warto•ci• bilansow• sk•adnika aktywów finansowych a warto•ci• bie••c• oszacowanych przysz•ych przep•ywów pieni••nych (z
wy••czeniem przysz•ych strat z tytu•u nie•ci•gni•cia nale•no•ci, które nie zosta•y jeszcze poniesione), zdyskontowanych z
zastosowaniem pierwotnej (tj. ustalonej przy pocz•tkowym uj•ciu) efektywnej stopy procentowej. Warto•" bilansow• sk•adnika aktywów
obni•a si• bezpo•rednio lub poprzez odpis aktualizuj•cy. Kwot• straty ujmuje si• w rachunku zysków i strat.
Grupa ocenia najpierw, czy istniej• obiektywne przes•anki utraty warto•ci poszczególnych sk•adników aktywów finansowych, które
indywidualnie s• znacz•ce, a tak•e przes•anki utraty warto•ci aktywów finansowych, które indywidualnie nie s• znacz•ce. Je•eli z
przeprowadzonej analizy wynika, •e nie istniej• obiektywne przes•anki utraty warto•ci indywidualnie ocenianego sk•adnika aktywów
finansowych, niezale•nie od tego, czy jest on znacz•cy, czy te• nie, to Grupa w••cza ten sk•adnik do grupy aktywów finansowych o
podobnej charakterystyce ryzyka kredytowego i ••cznie ocenia pod k•tem utraty warto•ci. Aktywa, które indywidualnie s• oceniane pod
k•tem utraty warto•ci i dla których uj•to odpis aktualizuj•cy z tytu•u utraty warto•ci lub uznano, •e dotychczasowy odpis nie ulegnie
zmianie, nie s• brane pod uwag• przy ••cznej ocenie grupy aktywów pod k•tem utraty warto•ci.
Je•eli w nast•pnym okresie odpis z tytu•u utraty warto•ci zmniejszy• si•, a zmniejszenie to mo•na w obiektywny sposób powi•za" ze
zdarzeniem nast•puj•cym po uj•ciu odpisu, to uprzednio uj•ty odpis odwraca si•. Pó#niejsze odwrócenie odpisu aktualizuj•cego z
tytu•u utraty warto•ci ujmuje si• w rachunku zysków i strat w zakresie, w jakim na dzie! odwrócenia warto•" bilansowa sk•adnika
aktywów nie przewy•sza jego zamortyzowanego kosztu.
Aktywa finansowe wykazywane wed!ug kosztu
Je•eli wyst•puj• obiektywne przes•anki, •e nast•pi•a utrata warto•ci nienotowanego instrumentu kapita•owego, który nie jest
wykazywany wed•ug warto•ci godziwej, gdy• jego warto•ci godziwej nie mo•na wiarygodnie ustali", albo instrumentu pochodnego, który
jest powi•zany i musi zosta" rozliczony poprzez dostaw• takiego nienotowanego instrumentu kapita•owego, to kwot• odpisu z tytu•u
utraty warto•ci ustala si• jako ró•nic• pomi•dzy warto•ci• bilansow• sk•adnika aktywów finansowych oraz warto•ci• bie••c•
oszacowanych przysz•ych przep•ywów pieni••nych zdyskontowanych przy zastosowaniu bie••cej rynkowej stopy zwrotu dla podobnych
aktywów finansowych.
Aktywa finansowe dost"pne do sprzeda•y
Je•eli wyst•puj• obiektywne przes•anki, •e nast•pi•a utrata warto•ci sk•adnika aktywów finansowych dost•pnego do sprzeda•y, to
kwota stanowi•ca ró•nic• pomi•dzy cen• nabycia tego sk•adnika aktywów (pomniejszona o wszelkie sp•aty kapita•u i amortyzacj•) i
jego bie••c• warto•ci• godziw•, pomniejszon• o wszelkie odpisy z tytu•u utraty warto•ci tego sk•adnika uprzednio uj•te w rachunku
zysków i strat, zostaje wyksi•gowana z kapita•u w•asnego i przeniesiona do rachunku zysków i strat. Nie mo•na ujmowa" w rachunku
zysków i strat odwrócenia odpisu z tytu•u utraty warto•ci instrumentów kapita•owych kwalifikowanych jako dost•pne do sprzeda•y.
Je•eli w nast•pnym okresie warto•" godziwa instrumentu d•u•nego dost•pnego do sprzeda•y wzro•nie, a wzrost ten mo•e by"
obiektywnie ••czony ze zdarzeniem nast•puj•cym po uj•ciu odpisu z tytu•u utraty warto•ci w rachunku zysków i strat, to kwot•
odwracanego odpisu ujmuje si• w rachunku zysków i strat.
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Zapasy
Zapasy wyceniane s• wed•ug ni•szej z dwóch warto•ci: ceny nabycia / kosztu wytworzenia i mo•liwej do uzyskania ceny sprzeda•y
netto.
Koszty wytworzenia obejmuj•: prawo wieczystej dzier•awy gruntów lub grunty, koszty budowy dotycz•ce prac wykonanych przez
podwykonawców w zwi•zku z budowami, skapitalizowane koszty zawieraj•ce koszty planowania i projektu oraz pozosta•e koszty
dotycz•ce budowy.
Cen• sprzeda•y netto mo•liw• do uzyskania jest szacowana cena sprzeda•y dokonywana w toku zwyk•ej dzia•alno!ci gospodarczej,
pomniejszona o koszty wyko"czenia i szacowane koszty niezb#dne do doprowadzenia sprzeda•y do skutku.
Zaliczki na zapasy obejmuj• w szczególno!ci zaliczki przekazane z tytu•u przysz•ych zakupów zapasów.
Jako zapasy Grupa traktuje nieruchomo!ci, które planuje sprzeda$ w toku zwyk•ej dzia•alno!ci.

Nale•no•ci handlowe i pozosta•e
Nale•no!ci z tytu•u dostaw i us•ug s• ujmowane i wykazywane wed•ug kwot pierwotnie zafakturowanych, z uwzgl#dnieniem odpisu na
w•tpliwe nale•no!ci. Odpis na nale•no!ci oszacowywany jest wtedy, gdy !ci•gni#cie pe•nej kwoty nale•no!ci przesta•o by$
prawdopodobne. Nale•no!ci nie!ci•galne s• odpisywane do rachunku zysków i strat w momencie stwierdzenia ich nie!ci•galno!ci.
W przypadku, gdy wp•yw warto!ci pieni•dza w czasie jest istotny, warto!$ nale•no!ci jest ustalana poprzez zdyskontowanie
prognozowanych przysz•ych przep•ywów pieni#•nych do warto!ci bie••cej, przy zastosowaniu stopy dyskontowej odzwierciedlaj•cej
aktualne oceny rynkowe warto!ci pieni•dza w czasie. Je•eli zastosowana zosta•a metoda polegaj•ca na dyskontowaniu, zwi#kszenie
nale•no!ci w zwi•zku z up•ywem czasu jest ujmowane jako przychody finansowe.
Pozosta•e nale•no!ci obejmuj• w szczególno!ci zaliczki przekazane z tytu•u przysz•ych zakupów rzeczowych aktywów trwa•ych oraz
warto!ci niematerialnych. Zaliczki s• prezentowane zgodnie z charakterem aktywów, do jakich si# odnosz• – odpowiednio jako aktywa
trwa•e lub obrotowe. Jako aktywa niepieni#•ne zaliczki nie podlegaj• dyskontowaniu.

!rodki pieni"•ne i ich ekwiwalenty
%rodki pieni#•ne i ich ekwiwalenty wykazane w bilansie obejmuj• !rodki pieni#•ne w banku i w kasie , lokaty krótkoterminowe o
pierwotnym okresie zapadalno!ci nieprzekraczaj•cym trzech miesi#cy oraz inwestycje w jednostki uczestnictwa pieni#•nych funduszy
inwestycyjnych spe•niaj•cych kryterium wysokiej p•ynno!ci..
Saldo !rodków pieni#•nych i ich ekwiwalentów wykazane w rachunku przep•ywów pieni#•nych sk•ada si# z okre!lonych powy•ej
!rodków pieni#•nych i ich ekwiwalentów, pomniejszonych o niesp•acone kredyty w rachunkach bie••cych.

Aktywa przeznaczone do sprzeda•y i dzia•alno•# zaniechana
Aktywa przeznaczone do sprzeda•y i dzia•alno!$ zaniechana ujmowane s• w sprawozdaniu z sytuacji finansowej wg ni•szej spo!ród
dwóch warto!ci – pierwotnej warto!ci bilansowej lub warto!ci godziwej, pomniejszonej o koszty zwi•zane ze sprzeda••

Kapita•y w•asne
Kapita• akcyjny oraz kapita• zapasowy wycenia si# w warto!ci nominalnej. Ró•nice mi#dzy warto!ci• godziw• uzyskanej zap•aty i
warto!ci• nominaln• akcji s• ujmowane w kapitale zapasowym ze sprzeda•y akcji powy•ej warto!ci nominalnej. Koszty emisji akcji
poniesione przy powstaniu spó•ki akcyjnej lub podwy•szeniu kapita•u zak•adowego zmniejszaj• kapita• zapasowy spó•ki do wysoko!ci
nadwy•ki warto!ci emisji nad warto!ci• nominaln• akcji.

Rezerwy
Rezerwy tworzone s• wówczas, gdy na Grupie ci••y istniej•cy obowi•zek (prawny lub zwyczajowo oczekiwany) wynikaj•cy ze zdarze"
przesz•ych, i gdy prawdopodobne jest, •e wype•nienie tego obowi•zku spowoduje konieczno!$ wyp•ywu korzy!ci ekonomicznych oraz
mo•na dokona$ wiarygodnego oszacowania kwoty tego zobowi•zania. Je•eli Grupa spodziewa si#, •e koszty obj#te rezerw• zostan•
zwrócone, na przyk•ad na mocy umowy ubezpieczenia, wówczas zwrot ten jest ujmowany jako odr#bny sk•adnik aktywów, ale tylko
wtedy, gdy jest rzecz• praktycznie pewn•, •e zwrot ten rzeczywi!cie nast•pi. Koszty dotycz•ce danej rezerwy s• wykazane w rachunku
zysków i strat po pomniejszeniu o wszelkie zwroty.
W przypadku, gdy wp•yw warto!ci pieni•dza w czasie jest istotny, wielko!$ rezerwy jest ustalana poprzez zdyskontowanie
prognozowanych przysz•ych przep•ywów pieni#•nych do warto!ci bie••cej, przy zastosowaniu stopy dyskontowej odzwierciedlaj•cej
aktualne oceny rynkowe warto!ci pieni•dza w czasie oraz ewentualnego ryzyka zwi•zanego z danym zobowi•zaniem. Je•eli
zastosowana zosta•a metoda polegaj•ca na dyskontowaniu, zwi#kszenie rezerwy w zwi•zku z up•ywem czasu jest ujmowane jako
koszty finansowe.
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Zobowi•zania handlowe i pozosta•e
Zobowi•zania krótkoterminowe z tytu•u dostaw i us•ug wykazywane s• w kwocie wymagaj•cej zap•aty.
Zobowi•zania finansowe wyceniane w warto•ci godziwej przez wynik finansowy obejmuj• zobowi•zania finansowe przeznaczone do
obrotu oraz zobowi•zania finansowe pierwotnie zakwalifikowane do kategorii wycenianych do warto•ci godziwej przez wynik finansowy.
Zobowi•zania finansowe s• klasyfikowane jako przeznaczone do obrotu, je•eli zosta•y nabyte dla celów sprzeda•y w niedalekiej
przysz•o•ci. Zobowi•zania finansowe mog• by# przy pierwotnym uj$ciu zakwalifikowane do kategorii wycenianych w warto•ci godziwej
przez wynik finansowy, je•eli poni•sze kryteria s• spe•nione: (i) taka kwalifikacja eliminuje lub znacz•co obni•a niespójno•#
traktowania, gdy zarówno wycena jak i zasady rozpoznawania strat lub zysków podlegaj• innym regulacjom; lub (ii) zobowi•zania s•
cz$•ci• grupy zobowi•za% finansowych, które s• zarz•dzane i oceniane w oparciu o warto•# godziw•, zgodnie z udokumentowan•
strategi• zarz•dzania ryzykiem; lub (iii) zobowi•zania finansowe zawieraj• wbudowane instrumenty pochodne, które powinny by#
oddzielnie ujmowane.
Zobowi•zania finansowe wyceniane w warto•ci godziwej przez wynik finansowy s• wyceniane w warto•ci godziwej, uwzgl$dniaj•c ich
warto•# rynkow• na dzie% bilansowy bez uwzgl$dnienia kosztów transakcji sprzeda•y. Zmiany w warto•ci godziwej tych instrumentów
s• ujmowane w rachunku zysków i strat jako koszty lub przychody finansowe.
Inne zobowi•zania finansowe, nieb$d•ce instrumentami finansowymi wycenianymi w warto•ci godziwej przez wynik finansowy, w tym
kredyty i po•yczki, s• wyceniane wed•ug zamortyzowanego kosztu przy u•yciu metody efektywnej stopy procentowej.
Grupa wy••cza ze swojego bilansu zobowi•zanie finansowe, gdy zobowi•zanie wygas•o – to znaczy, kiedy obowi•zek okre•lony w
umowie zosta• wype•niony, umorzony lub wygas•. Zast•pienie dotychczasowego instrumentu d•u•nego przez instrument o zasadniczo
ró•nych warunkach dokonywane pomi$dzy tymi samymi podmiotami Grupa ujmuje jako wyga•niecie pierwotnego zobowi•zania
finansowego i uj$cie nowego zobowi•zania finansowego. Podobnie znacz•ce modyfikacje warunków umowy dotycz•cej istniej•cego
zobowi•zania finansowego Grupa ujmuje jako wyga•niecie pierwotnego i ujecie nowego zobowi•zania finansowego. Powstaj•ce z
tytu•u zamiany ró•nice odno•nych warto•ci bilansowych wykazuje si$ w rachunku zysków i strat.
Pozosta•e zobowi•zania niefinansowe obejmuj• w szczególno•ci zobowi•zania z tytu•u podatków oraz zobowi•zania z tytu•u
otrzymanych zaliczek, które b$d• rozliczone poprzez dostaw$ towarów, us•ug lub •rodków trwa•ych. Pozosta•e zobowi•zania
niefinansowe ujmowane s• w kwocie wymagaj•cej zap•aty.

Koszty finansowania zewn•trznego
Koszty finansowania zewn$trznego ujmowane s• jako koszty w momencie ich poniesienia, z wyj•tkiem kosztów, które mo•na
bezpo•rednio przyporz•dkowa# nabyciu, budowie lub wytworzeniu dostosowywanego sk•adnika aktywów. W takim przypadku koszty
finansowania zewn$trznego s• aktywowane jako element ceny nabycia lub kosztu wytworzenia tego sk•adnika aktywów, o ile istnieje
prawdopodobie%stwo •e w przysz•o•ci przynios• one korzy•ci ekonomiczne.

Wyp!ata dywidend
Dywidendy s• ujmowane w momencie ustalenia praw akcjonariuszy do ich otrzymania

Waluta funkcjonalna i waluta prezentacji
a) Waluta funkcjonalna i waluta prezentacji
Pozycje zawarte w sprawozdaniu finansowym wycenia si$ w walucie podstawowego •rodowiska gospodarczego, w którym Grupa
prowadzi dzia•alno•# („waluta funkcjonalna”). Sprawozdanie finansowe prezentowane jest w z•otych polskich (PLN), który jest walut•
funkcjonaln• i walut• prezentacji Spó•ki.

b) Transakcje i salda
Transakcje wyra•one w walutach obcych przelicza si$ na walut$ funkcjonaln• wed•ug kursu obowi•zuj•cego w dniu transakcji. Zyski i
straty kursowe z rozliczenia tych transakcji oraz wyceny bilansowej aktywów i zobowi•za% pieni$•nych wyra•onych w walutach obcych
ujmuje si$ w rachunku zysków i strat, o ile nie odracza si$ ich w kapitale w•asnym, gdy kwalifikuj• si$ do uznania za zabezpieczenie
przep•ywów pieni$•nych i zabezpieczenie udzia•ów w aktywach netto.

V. Istotne warto•ci oparte na profesjonalnym os#dzie i szacunkach
a) Profesjonalny os#d i niepewno•$ szacunków
W procesie stosowania zasad (polityki) rachunkowo•ci wobec niektórych zagadnie% najwi$ksze znaczenie, oprócz szacunków
ksi$gowych, ma profesjonalny os•d kierownictwa. Jak zawsze w przypadku oszacowa% i os•dów, mo•e to oznacza# ryzyko
konieczno•ci wprowadzenia istotnej korekty warto•ci bilansowych aktywów i pasywów w trakcie kolejnego roku finansowego lub
okresów pó&niejszych. Zagadnienia, w których niepewno•# wynikaj•ca z szacunków wyst$puje w najwi$kszym stopniu, s• opisane
poni•ej

Utrata warto•ci aktywów
Za••czone noty stanowi• integralna cz••• niniejszego sprawozdania finansowego
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(wszystkie kwoty podane s• w tys. z•otych o ile nie podano inaczej)
Grupa przeprowadzi•a testy na utrat! warto"ci udzia•ów w spó•kach zale•nych i wspó•kontrolowanych. Testy te zosta•y oparte na
wycenach przygotowanych przez niezale•nych od Grupy ekspertów oraz na modelach przygotowanych wewn!trznie przez Grup! i
uwzgl!dniaj•cych ogólnie dost!pne parametry makro i mikroekonomiczne.

Sk•adnik aktywów z tytu•u podatku odroczonego
Spó•ka rozpoznaje sk•adnik aktywów z tytu•u podatku odroczonego bazuj•c na za•o•eniu, •e w przysz•o"ci zostanie osi•gni!ty zysk
podatkowy pozwalaj•cy na jego wykorzystanie. Pogorszenie uzyskiwanych wyników podatkowych w przysz•o"ci mog•oby spowodowa%,
•e za•o•enie to sta•oby si! nieuzasadnione.

Stawki amortyzacyjne
Wysoko"% stawek amortyzacyjnych ustalana jest na podstawie przewidywanego okresu ekonomicznej u•yteczno"ci sk•adników
rzeczowego maj•tku trwa•ego oraz warto"ci niematerialnych. Spó•ka corocznie dokonuje weryfikacji przyj!tych okresów ekonomicznej
u•yteczno"ci na podstawie bie••cych szacunków.

VI. Zmiany zasad (polityki) rachunkowo!ci
Poni•ej zosta•y przedstawione opublikowane nowe standardy i interpretacje KIMSF, które zosta•y opublikowane przez Rad! ds.
Mi!dzynarodowych Standardów Rachunkowo"ci i s• obowi•zuj•ce dla okresów sprawozdawczych rozpoczynaj•cych si! po
1 stycznia 2014 i pó&niej.

Za••czone noty stanowi• integralna cz••• niniejszego sprawozdania finansowego
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DODATKOWE NOTY I OBJA•NIENIA DO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA
FINANSOWEGO
Nota 1. PRZYCHODY ZE SPRZEDA•Y
Zgodnie z MSR 18 przychody ze sprzeda•y produktów, towarów, materia•ów i us•ug, po pomniejszeniu o podatek od towarów i us•ug,
rabaty i upusty s! rozpoznawane w momencie, gdy znacz!ce ryzyko i korzy"ci wynikaj!ce z ich w•asno"ci zosta•y przeniesione na
kupuj!cego.

Przychody ze sprzeda•y i przychody ogó•em Grupy prezentuj• si" nast"puj•co:
Wyszczególnienie
Dzia•alno#$ kontynuowana
Przychody z wyceny nieruchomo"ci inwestycyjnych
Udzia• w wyniku jednostek wspó•kontrolowanych
Przychody z po•yczek i wierzytelno"ci
Przychody ze sprzeda•y wyrobów
Przychody ze "wiadczenia us•ug
w tym przychody z realizacji umów d•ugoterminowych
SUMA przychodów ze sprzeda•y
Pozosta•e przychody operacyjne
Przychody finansowe
SUMA przychodów ogó•em z dzia•alno#ci kontynuowanej
Przychody z dzia•alnosci zaniechanej
SUMA przychodów ogó•em

01.01.2014 - 31.12.2014 01.01.2013 - 31.12.2013
29 287
-14 302
1 739
5 272
25 291
7 926
47 287
73
215

0
14 258
1 704
19 840
33 815
25 591
69 617
173
477

47 575
0
47 575

70 267
0
70 267

Nota 2. SEGMENTY OPERACYJNE
Z uwagi na indywidualny charakter prowadzonych w ramach Grupy projektów, najbardziej uzasadnionym kryterium wyodr#bnienia
segmentów operacyjnych jest podzia• na poszczególne spó•ki prowadz!ce konkretne projekty. Tam gdzie to uzasadnione
zaawansowaniem projektu, segmenty operacyjne nieosi!gaj!ce wyznaczonych w MSSF 8 „Segmenty Operacyjne” kryteriów s!
prezentowane osobno gdy• zdaniem kierownictwa Grupy mog! by$ przydatne dla u•ytkownika sprawozda% finansowych.

Za••czone noty stanowi• integralna cz••• niniejszego sprawozdania finansowego
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Informacje o poszczególnych segmentach operacyjnych wyst•puj•cych w okresie 01.01.- 31.12. 2014 r.

Skonsolidowane segmenty operacyjne wg stanu na 31.12.2014

Plac Unii
(*)

Koneser

Przychody ze sprzeda•y towarów i us"ug Sprzeda• na zewn•trz
Sprzeda• mi!dzy segmentami
Udzia" w wyniku spó"ek
wspó"kontrolowanych

Juvenes
Projekt

BBID

Wy!•czenia
konsolidacyjne

Pozosta!e

23 186

2 390

4 251

11

10 230

992

0

1 479

5 950

3 148

8

-14 059

0

0

0

0

0

-243

0

0

0

56

0

7 256

3 353

-8926

1 739

-4 282

-1 621

-4

713

-19 112

-2 076

26 619

-13 822

8

1

104

9

71

332

121 468

104 170

4 780

4 532

305 154

200 429

-193 413

547 120

121 468

104 170

4 780

4 532

305 154

200 429

-193 413

547 120

-14 059

n/d

Aktywa segmentu

50 521
-12 691

Zobowi•zania segmentu

9 116
-14 302

525

0

Aktywa nieprzypisane
Zobowi•zania ogó!em

Ogó!em

19 852

Pozosta"e przychody, w tym finansowe
Aktywa ogó!em

Juvenes
Serwis

831

Przychody z tytu"u odsetek od po•yczek i wyceny wierzytelno#ci
Zysk/ (strata) segmentu

Szczecin
Ma!e B!onia

n/d

50 425

72 134

3 858

2 372

150 133

87 293

-86 308

279 907

50 425

72 134

3 858

2 372

150 133

87 293

-86 308

279 907

Zobowi•zania nieprzypisane

0
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Informacje o poszczególnych segmentach operacyjnych wyst•puj•cych w okresie 01.01.- 31.12. 2013 r.
Dzia!alno"# kontynuowana
Skonsolidowane segmenty operacyjne wg stanu na 31.12.2013

Foksal (*)

Supersam
(*)

Przychody ze sprzeda•y towarów i us"ug Sprzeda• na zewn•trz
Sprzeda• mi!dzy segmentami
Udzia" w wyniku spó"ek
wspó"kontrolowanych
Zysk/ (strata) segmentu

Juvenes
Serwis

Juvenes
Projekt

Wy!•czenia
konsolidacyj
ne

Pozosta!e

831

19 852

23 186

2 390

23

46 282

0

992

0

1 479

5 950

5 921

1 231

13 028

0

0

0

0

-1

-1 194

-597

14

-685

-1 003

4 221

756

0

0

0

0

5 835

-4131

1 704

n/d

n/d

Pozosta"e przychody, w tym finansowe
n/d

n/d

Aktywa segmentu

-8559

5 783
14 258

5

0

105

2

365

131 470

105 258

11 298

5 964

396 368

-142 618

507 740

477

131 470

105 258

11 298

5 964

396 368

-142 618

507 740

30 981

70 465

10 372

4 517

152 726

-42 350

226 711

30 981

70 465

10 372

4 517

152 726

-42 350

226 711

0

Aktywa nieprzypisane
Zobowi•zania ogó!em

Ogó!em

0

Przychody z tytu"u odsetek od po•yczek i wyceny wierzytelno#ci
Aktywa ogó!em

Koneser

Szczecin
Ma!e B!onia

n/d

n/d

Zobowi•zania segmentu
Zobowi•zania nieprzypisane

0

(*) konsolidacja metod• praw w!asno"ci
Grupa dzia"a wy"•cznie na terenie Polski i nie osi•ga przychodów z innych regionów geograficznych.

Za••czone noty stanowi• integralna cz••• niniejszego sprawozdania finansowego

22

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITA•OWEJ BBI Development S.A. ZA OKRES
01.01.– 31.12.2014 R.

(wszystkie kwoty podane s• w tys. z•otych o ile nie podano inaczej)

Nota 3. KOSZTY DZIA•ALNO•CI OPERACYJNEJ
Wyszczególnienie kosztów us•ug obcych

01.01.2014 - 31.12.2014 01.01.2013 - 31.12.2013

Ochrona

429

390

Najem biura

780

786

Zarz•dzanie nieruchomo•ci•

172

251

Us!ugi audytorskie

128

106

2 523

994

Us!ugi ksi"gowe i kadrowe

327

340

Telefon, internet

253

246

Prace projektowe

750

3 671

2 540

1 114

Us!ugi prawne

Us!ugi zarz•dzania projektami

616

537

us!ugi budowlano monta#owe

5 116

20 580

Us!ugi doradcze

3 437

2 668

Us!ugi marketingowe i PR

Pozosta!e
Razem us•ugi obce

Wyszczególnienie kosztów amortyzacji

874

1 402

17 945

33 085

01.01.2014 - 31.12.2014 01.01.2013 - 31.12.2013

Pozycje uj!te w koszcie w•asnym sprzeda"y:
Amortyzacja •rodków trwa!ych

0

0

0

0

Amortyzacja warto•ci niematerialnych
Utrata warto•ci rzeczowych •rodków trwa!ych
Utrata warto•ci warto•ci niematerialnych
Pozycje uj!te w kosztach sprzeda"y
Amortyzacja •rodków trwa!ych
Amortyzacja warto•ci niematerialnych
Utrata warto•ci rzeczowych •rodków trwa!ych
Utrata warto•ci warto•ci niematerialnych
Pozycje uj!te w kosztach ogólnego zarz#du:
Amortyzacja •rodków trwa!ych

655

582

505

474

Amortyzacja warto•ci niematerialnych

150

108

Utrata warto•ci rzeczowych •rodków trwa!ych
Utrata warto•ci warto•ci niematerialnych

Wyszczególnienie kosztów •wiadcze% pracowniczych

01.01.2014 - 31.12.2014 01.01.2013 - 31.12.2013

Wynagrodzenia

7 992

Ubezpieczenia spo!eczne i inne •wiadczenia
Suma kosztów •wiadcze% pracowniczych, w tym:
Pozycje uj"te w koszcie w!asnym sprzeda#y

911

8 741
0

8 927
0

0

0

8 741

8 927

Pozycje uj"te w kosztach sprzeda#y
Pozycje uj"te w kosztach ogólnego zarz•du

8 016

749

Nota 4. POZOSTA•E PRZYCHODY I KOSZTY OPERACYJNE
Pozosta•e przychody operacyjne

01.01.2014 - 31.12.2014 01.01.2013 - 31.12.2013

Rozwi•zanie rezerw

43

62

Uzyskane kary, grzywny i odszkodowania
Pozosta!e
Razem

16
14
73

103
8
173
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Pozosta•e koszty operacyjne

01.01.2014 - 31.12.2014 01.01.2013 - 31.12.2013

Strata ze zbycia maj•tku trwa•ego

Utworzenie odpisów aktualizuj•cych

0

6110

3542

0
6
0

127
77
0

10
509
142
6 777

76

Zawi•zanie rezerw
Darowizny
Strata na przekazaniu dzia•ek pod budow! infrastruktury
Zaplacone kary i odszkodowania
Podatek u "ród•a
Pozosta•e
Razem
Utworzenie odpisów aktualizuj•cych warto"#

10
3 832

01.01.2014 - 31.12.2014 01.01.2013 - 31.12.2013

Aktywa finansowe
Nale#no•ci
Zapasy

6110

3476

Warto•% firmy
Warto•ci niematerialne

66

Rzeczowe aktywa trwa•e
Razem

6 110

3 542

Nota 5. PRZYCHODY I KOSZTY FINANSOWE

Przychody finansowe
Przychody z tytu•u odsetek

01.01.2014 - 31.12.2014 01.01.2013 - 31.12.2013
177

128

34
4

349
0

215

477

Nadwy#ka dodatnich ró#nic kursowych
Pozosta•e
Razem

Koszty finansowe
Koszty z tytu•u odsetek
Nadwy#ka ujemnych ró#nic kursowych
Strata netto na sprzeda#y udzielonych po#yczek
Pozosta•e
Razem

01.01.2014 - 31.12.2014 01.01.2013 - 31.12.2013
14 974

4 988

1 175

197

458
45

111

16 652

5 296
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Ujawnienia przychodów, kosztów, zysków lub strat w podziale na kategorie instrumentów finansowych

01.01.2014 - 31.12.2014

Aktywa finansowe
wyceniane w
warto•ci godziwej
przez wynik
finansowy

Aktywa finansowe
wyceniane w warto•ci
godziwej przez wynik
finansowy (wyznaczone
przy pocz•tkowym uj"ciu)

Aktywa
finansowe
utrzymywane do
terminu
wymagalno•ci

Aktywa
finansowe
dost"pne do
sprzeda•y

Zobowi zania
finansowe wyceniane
w warto•ci godziwej
przez wynik
finansowy

Po•yczki
udzielone i
nale#no•ci
w$asne

Pozosta$e
zobowi•zania
finansowe

Razem wycena
instrumentów
finansowych

Przychody/koszty!z!tytu"u!
wyceny!do!warto#$!godziwej

0

Przychody/koszty z tytu"u
wyceny do warto#$ godziwej
przeniesione
z
kapita"u
w"asnego!
Przychody / koszty z tytu"u
odsetek

0
1 916

-15 019

Przychody z tytu"u odsetek
zwi zane aktywami, które
uleg"y!utracie!warto#ci!!
Utworzenie
odpisów
aktualizuj cych!
Rozwi zanie
odpisów
aktualizuj cych!
Zyski/!straty!z!tytu"u!ró•nic!
kursowych

-13103

0
0
0
-1 141

-1141

Zyski/straty ze zbycia
instrumentów!finansowych!

0

Kwota przeniesiona z
kapita"ów!w"asnych!do!
rachunku!zysków!i!strat!z!
tytu"u!stosowania!
rachunkowo#ci!zabezpiecze%!
Koszty!z!tytu"u!realizacji!
instrumentów!pochodnych
Razem zysk strata

0
0
0

0
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Ujawnienia przychodów, kosztów, zysków lub strat w podziale na kategorie instrumentów finansowych

01.01.2013 - 31.12.2013

Aktywa finansowe
wyceniane w
warto•ci godziwej
przez wynik
finansowy

Aktywa finansowe
wyceniane w warto•ci
godziwej przez wynik
finansowy (wyznaczone
przy pocz•tkowym uj•ciu)

Aktywa
finansowe
utrzymywane do
terminu
wymagalno•ci

Aktywa
finansowe
dost•pne do
sprzeda#y

Zobowi•zania
finansowe wyceniane
w warto•ci godziwej
przez wynik
finansowy

Po•yczki
udzielone i
nale•no•ci
w•asne

Pozosta•e
zobowi•zania
finansowe

Razem wycena
instrumentów
finansowych

Przychody/koszty z tytu!u
wyceny do warto•# godziwej

0

Przychody/koszty z tytu!u
wyceny do warto•# godziwej
przeniesione
z
kapita!u
w!asnego
Przychody / koszty z tytu!u
odsetek

0
1 832

-5 099

Przychody z tytu!u odsetek
zwi•zane aktywami, które
uleg•y utracie warto"ci
Utworzenie
odpisów
aktualizuj•cych
Rozwi•zanie
odpisów
aktualizuj•cych
Zyski/ straty z tytu•u ró$nic
kursowych

-3267

0
0
0
152

152

Zyski/straty ze zbycia
instrumentów finansowych

0

Kwota przeniesiona z
kapita•ów w•asnych do
rachunku zysków i strat z
tytu•u stosowania
rachunkowo"ci zabezpiecze•
Koszty z tytu•u realizacji
instrumentów pochodnych
Razem zysk strata

0
0
0

0
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Nota 6. PODATEK DOCHODOWY I ODROCZONY PODATEK DOCHODOWY
G•ówne sk•adniki obci••enia podatkowego za lata zako!czone 31 grudnia 2014 i 2013 roku przedstawiaj• si" nast"puj•co:

Podatek dochodowy wykazany w RZiS
Bie••cy podatek dochodowy

01.01.2014 31.12.2014
229

Dotycz•cy roku obrotowego

01.01.2013 31.12.2013
0

229

0

Odroczony podatek dochodowy

-394

-20 897

Zwi•zany z powstaniem i odwróceniem si" ró•nic
przej#ciowych
Zwi•zany z obni•eniem stawek podatku dochodowego

-394

-20 897

0

0

Obci••enie podatkowe wykazane w skonsolidowanym
rachunku zysków i strat

-165

-20 897

01.01.2014 31.12.2014
-13 987

01.01.2013 31.12.2013
-3 561

Korekty dotycz•ce lat ubieg•ych

Bie••cy podatek dochodowy
Zysk przed opodatkowaniem
Przychody lat ubieg•ych zwi"kszaj•ce podstaw" do
opodatkowania
Przychody wy••czone z opodatkowania
Koszty lat ubieg•ych zmniejszaj•ce podstaw" opodatkowania
Koszty nieb"d•ce kosztami uzyskania przychodów
Dochód do opodatkowania
Odliczenia od dochodu - darowizna, strata

660

6 787

19 801

14 258

3 657

7 228

14 330

6 260

-22 455

-12 000
0

Korekta o udzia• w wyniku spó•ek osobowych
Podstawa opodatkowania
Podatek dochodowy przy zastosowaniu stawki 19%
Efektywna stawka podatku (udzia• podatku dochodowego w
zysku przed opodatkowaniem)

0
-22 455

-12 000

-4 266

-2 280

30,50%

64,03%

Cz"#$ bie••ca podatku dochodowego ustalona zosta•a wed•ug stawki równej 19% dla podstawy opodatkowania podatkiem
dochodowym. Podatek dotycz•cy zagranicznych jurysdykcji podatkowych nie wyst"puje.

Ujemne ró•nice przej!ciowe b•d•ce podstaw• do
tworzenia aktywa z tytu#u podatku odroczonego
Rezerwa na pozosta•e #wiadczenia pracownicze

31.12.2013

zwi•kszenia

zmniejszenia

31.12.2014

1 779

1 543

-1 025

2 297

2 858

9 790

-8 921

3 727

435

252

-687

0

Pozosta•e rezerwy

1 751

263

-275

1 739

Przeszacowanie kontraktów terminowych wycenionych w
warto#ci godziwej przez wynik finansowy

2 506

Rezerwa na niewykorzystane urlopy
Rezerwa na naliczone odsetki od obligacji
Naliczone odsetki od otrzymanych po•yczek

Odpis na utrat" warto#ci zapasów
Ujemne ró•nice kursowe
Straty mo•liwe do odliczenia od przysz•ych dochodów do
opodatkowania
Suma ujemnych ró•nic przej!ciowych
stawka podatkowa
Aktywa z tytu#u odroczonego podatku

-2 506

0

6 000

6 000

621

0

-621

0

9 950

17 848

-14 035

13 763

19%

19%

19%

19%

1 891

3 391

-2 667

2 615
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Dodatnie ró•nice przej•ciowe b•d•ce podstaw• do
tworzenia rezerwy z tytu•u podatku odroczonego

31.12.2013

zwi•kszenia

zmniejszenia

31.12.2014

Przeszcowanie nieruchomo•ci inwestycyjnych do warto•ci
godziwej
Przeszacowanie aktywów finansowych dost!pnych do
sprzeda"y do warto•ci godziwej

4 710

570

5 280

Naliczone odsetki od udzielonych po"yczek

3 534

1 170

4 704

0

Pozosta#e

0

0

Suma dodatnich ró•nic przej•ciowych
stawka podatkowa
Rezerwa z tytu•u podatku odroczonego na koniec okresu:

0

8 244

1 740

0

9 984

19%

19%

19%

19%

1 566

331

0

1 897

Aktywa/Rezerwa netto z tytu•u podatku odroczonego
Wyszczególnienie

31.12.2014

Aktywo z tytu#u podatku odroczonego
Rezerwa z tytu#u podatku odroczonego – dzia#alno••
kontynuowana
Rezerwa z tytu#u podatku odroczonego – dzia#alno••
zaniechana
Aktywa/Rezerwa netto z tytu•u podatku odroczonego

31.12.2013

1 643

900

925

575

0

0

718

325

Nota 7. DZIA•ALNO•• ZANIECHANA
Nie wyst!puje

Nota 8. ZYSK PRZYPADAJ!CY NA JEDNA AKCJ"
Zysk podstawowy przypadaj%cy na jedn% akcj! oblicza si! poprzez podzielenie zysku netto za okres przypadaj%cego na zwyk#ych
akcjonariuszy Grupy przez •redni% wa"on% liczb! wyemitowanych akcji zwyk#ych wyst!puj%cych w ci%gu okresu.
Zysk rozwodniony przypadaj%cy na jedn% akcj! oblicza si! poprzez podzielenie zysku netto za okres przypadaj%cego na zwyk#ych
akcjonariuszy (po potr%ceniu odsetek od umarzalnych akcji uprzywilejowanych zamiennych na akcje zwyk#e) przez •redni% wa"on%
liczb! wyemitowanych akcji zwyk#ych wyst!puj%cych w ci%gu okresu (skorygowan% o wp#yw opcji rozwadniaj%cych oraz
rozwadniaj%cych umarzalnych akcji uprzywilejowanych zamiennych na akcje zwyk#e).

Dzia•alno•! kontynuowana i zaniechana
Wyliczenie zysku na jedn• akcj• zosta•o oparte na nast•puj•cych informacjach:
Wyliczenie zysku na jedn• akcje - za•o•enia
Zysk netto z dzia#alno•ci kontynuowanej
Strata na dzia#alno•ci zaniechanej
Zysk wykazany dla potrzeb wyliczenia warto•ci podstawowego
zysku przypadaj•cego na jedn• akcj•
Efekt rozwodnienia:
Zysk wykazany dla potrzeb wyliczenia warto•ci rozwodnionego
zysku przypadaj•cego na jedn• akcj•

01.01.2014 - 31.12.2014 01.01.2013 - 31.12.2013
-13 822
0

17 336
0

-13 822
0

17 336
0

-13 822

17 336

Liczba wyemitowanych akcji

Liczba wyemitowanych akcji
!rednia wa"ona liczba akcji wykazana dla potrzeb wyliczenia
warto•ci podstawowego zysku na jedn• akcj• w szt.
Efekt rozwodnienia liczby akcji zwyk•ych
!rednia wa"ona liczba akcji zwyk#ych wykazana dla potrzeb
wyliczenia warto•ci rozwodnionego zysku na jedn• akcj• w szt.

01.01.2014 - 31.12.2014 01.01.2013 - 31.12.2013

104 615 650
0

523 078 250
0

104 615 650

523 078 250

W 2014 r. zosta•a podj!ta uchwa•a Walnego Zgromadzenia Spó•ki dotycz"ca zmiany warto#ci nominalnej z 0,10 z• na 0.,50 z• i scalenia
akcji w stosunku 1:5. Po tej operacji liczba wyemitowanych akcji b!dzie wynosi•a 104.615.650 sztuk
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Nota 9. DYWIDENDY ZAPROPONOWANE LUB UCHWALONE DO DNIA ZATWIERDZENIA
SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
Nie wyst•puje.
Nota 10. UJAWNIENIE ELEMENTÓW POZOSTA•YCH DOCHODÓW CA•KOWITYCH
Nie wyst•puje.

Nota 11. EFEKT PODATKOWY POZOSTA•YCH DOCHODÓW CA•KOWITYCH
Nie wyst•puje
Nota 12. RZECZOWE AKTYWA TRWA•E
Struktura w•asno•ciowa
Wyszczególnienie
W!asne
U"ywane na podstawie umowy najmu, dzier"awy lub innej umowy, w
tym umowy leasingu
Razem

31.12.2014

31.12.2013
10 842

11 238

0
10 842

0
11 238

Rzeczowe aktywa trwa•e, do których tytu• prawny podlega ograniczeniom oraz stanowi!ce zabezpieczenie
zobowi!za•

Nie wyst•puj•.
Kwoty zobowi!za" umownych do nabycia w przysz•o•ci rzeczowych aktywów trwa•ych

Nie wyst•puj•.
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Zmiany •rodków trwa•ych (wg grup rodzajowych) – za okres 01.01.2014-31.12.204 r.

Wyszczególnienie
Warto•# bilansowa brutto na
dzie$ 01.01.2014
Zwi•kszenia, z tytu•u:
- nabycia •rodków trwa•ych
- wytworzenia we w•asnym
zakresie •rodków trwa•ych
Zmniejszenia, z tytu•u:
- sprzeda!y
- likwidacji
- sprzeda#y spó•ki zale#nej
- przeszacowania
- wniesienia aportu
- inne

Budynki i
budowle

Grunty

Maszyny
i urz•dzenia

"rodki
transportu

Pozosta•e
•rodki
trwa•e

"rodki
trwa•e w
budowie

Razem

0

10 126

843

191

1 442

0

12 602

0
0

0
0

47
47

0
0

75
75

0
0

122
122

0
0
0
0
0
0
0

7
0
7
0
0
0
0

14
0
14
0
0
0
0

5
5
0
0
0
0
0

0
12
0
12
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

0
38
5
33
0
0
0
0

Warto•# bilansowa brutto na
dzie$ 31.12.2014

0

10 119

876

186

1 505

0

12 686

Umorzenie na dzie$ 01.01.2014
Zwi•kszenia, z tytu•u:
- amortyzacji
- przeszacowania
- inne
Zmniejszenia, z tytu•u:
- sprzeda#y
- likwidacji
- przeszacowania
- inne

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

50
85
85
0
0
2
2
0
0
0

565
109
109
0
0
7
7
0
0
0

175
8
8
0
0
4
0
4
0
0

574
303
303
0
0
12
12
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1 364
505
505
0
0
25
21
4
0
0

0

133

667

179

865

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

0

0

0

0

0

Umorzenie na dzie$ 31.12.2014
Odpisy aktualizuj!ce na dzie$
01.01.2014
Zwi•kszenia, z tytu•u:
- utraty warto•ci
- inne
Zmniejszenia, z tytu•u:
- odwrócenie odpisów
aktualizuj"cych
- likwidacji lub sprzeda!y
- inne
Odpisy aktualizuj!ce na dzie$
31.12.2014
- ró!nic kursowych netto z
przeliczenia sprawozdania
Warto•# bilansowa netto na
dzie$ 31.12.2014

0

1 844
0
0
0
0
0
0
0
0

0

0

0

0

0

0

0
0

0

9 986

209
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Zmiany •rodków trwa•ych (wg grup rodzajowych) – za okres 01.01.2013-31.12.2013 r.

Wyszczególnienie
Warto•# bilansowa brutto na
dzie$ 01.01.2013
Zwi•kszenia, z tytu•u:
- nabycia •rodków trwa•ych
- wytworzenia we w•asnym
zakresie •rodków trwa•ych
Zmniejszenia, z tytu•u:
- sprzeda!y
- likwidacji
- sprzeda#y spó•ki zale#nej
- przeszacowania
- wniesienia aportu
- inne
Warto•# bilansowa brutto na
dzie$ 31.12.2013
Umorzenie na dzie$ 01.01.2013
Zwi•kszenia, z tytu•u:
- amortyzacji
- przeszacowania
- inne
Zmniejszenia, z tytu•u:
- sprzeda#y
- likwidacji
- przeszacowania
- inne
Umorzenie na dzie$ 31.12.2013
Odpisy aktualizuj!ce na dzie$
01.01.2013
Zwi•kszenia, z tytu•u:
- utraty warto•ci
- inne
Zmniejszenia, z tytu•u:
- odwrócenie odpisów
aktualizuj"cych
- likwidacji lub sprzeda!y
- inne
Odpisy aktualizuj!ce na
31.12.2013
- ró!nic kursowych netto z
przeliczenia sprawozdania
Warto•# bilansowa netto na
dzie$ 31.12.2013

Budynki i
budowle

Grunty

Maszyny
i urz!dzenia

"rodki
transportu

Pozosta•e
•rodki
trwa•e

"rodki
trwa•e w
budowie

Razem

0

9 700

673

198

1 442

0

12 013

0

426
426

170
170

0
0

0
0

0

596
596

0

0

0

7

0

0

0

0

0

0

0
7
0
0
0
0
0
7

7
0

10 126

843

191

1 442

0

12 602

0
0

0
50
50

420
145
145

172
9
9

304
270
270

0
0
0

0

0

0

6

0

0

896
474
474
0
0
6
0
0
0
6

6
0

0

50

565

175

574

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

0

0

0

0

0

1 364
0
0
0
0
0
0
0
0

0

0

0

0

0

0

0
0

0

10 076

278

16

868

0

11 238

"rodki trwa•e w budowie

Nie wyst•puj"
Warto•# i powierzchnia gruntów u%ytkowanych wieczy•cie (nie dotyczy Spó•ek zagranicznych)

Nie wyst•puj"
Leasingowane •rodki trwa•e

Nie wyst•puj"
Odpisy aktualizuj!ce z tytu•u utraty warto•ci w okresie od 01.01.2014 – 31.12.2014 r. oraz w okresie od
01.01.2013 – 31.12.2013

Nie wyst•puj"
Za••czone noty stanowi• integralna cz••• niniejszego sprawozdania finansowego
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Nota 13. WARTO•CI NIEMATERIALNE
Zmiany warto•ci niematerialnych (wg grup rodzajowych) – za okres 01.01.2014-31.12.2014r.

Wyszczególnienie
Warto•• bilansowa brutto na dzie• 01.01.2014
Zwi!kszenia, z tytu"u:
- nabycia
- przeszacowania
- po••czenia jednostek gospodarczych
- inne
Zmniejszenia, z tytu•u:
- zbycia
- likwidacji
- przeszacowania
- inne
Warto•• bilansowa brutto na dzie• 31.12.2014
Umorzenie na dzie• 01.01.2014
Zwi!kszenia, z tytu•u:
- amortyzacji
- przeszacowania
- inne
Zmniejszenia, z tytu•u:
- likwidacji
- sprzeda•y
- przeszacowania
- inne
Umorzenie na dzie• 31.12.2014
Odpisy aktualizuj$ce na dzie• 01.01.2014
Zwi!kszenia, z tytu•u:
Zmniejszenia, z tytu•u:
- ró•niceaktualizuj$ce
kursowe nettona
z przeliczenia
sprawozdania
Odpisy
dzie• 31.12.2014
finansowego na walut! prezentacji
Warto•• bilansowa netto na dzie• 31.12.2014
1

Koszty prac
rozwojowych

Znaki
1

Patenty i

towarowe

2

2

licencje

Oprogramowanie
komputerowe

2

Inne2

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

80
53
53
0
0
0
0
0
0
0
0
133

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

718
194
194
0
0
0
0
0
0
0
0
912

24
0
0
0
0
0
12
0
12
0
0
12

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

15
16
16
0
0
0
0
0
0
0
31

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

286
134
134
0
0
0
0
0
0
0
420

17
0
0
0
0
0
0
0
0
0
17

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0

102

0

492

-5

Warto•ci
niematerialne w Ogó!em
budowie
810
-12
139
386
374
127
0
0
0
0
12
12
0
12
0
0
12
0
0
0
0
0
127
1 184
318
0
0
150
150
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
468
0
0
0
0
0
0
0
0
0
127
716

Wytworzone we w•asnym zakresie, 2 Zakupione gospodarczych
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Zmiany warto•ci niematerialnych (wg grup rodzajowych) – za okres 1.01.2013 - 31.12.2013 r.

Wyszczególnienie
Warto•• bilansowa brutto na dzie• 01.01.2013
Zwi•kszenia, z tytu•u:
- nabycia
Zmniejszenia, z tytu•u:
- likwidacji
Warto•• bilansowa brutto na dzie• 31.12.2013
Umorzenie na dzie• 01.01.2013
Zwi•kszenia, z tytu•u:
- amortyzacji
- przeszacowania
- inne
Zmniejszenia, z tytu•u:
- likwidacji
- sprzeda•y
- przeszacowania
- inne

1

Koszty prac
rozwojowych

Znaki
1

Patenty i

towarowe

0
0

2

2

licencje

0
0

Oprogramowanie
komputerowe

2

0

60
20
20
0

0

80

0

0
0

0
15
15

0
0

205
93
93

0

0

0

12

0

447
316
316
45
45
718

Umorzenie na dzie• 31.12.2013
Odpisy aktualizuj$ce na dzie• 01.01.2013
Zwi•kszenia, z tytu•u:
Zmniejszenia, z tytu•u:
-Odpisy
ró•niceaktualizuj$ce
kursowe nettona
z przeliczenia
sprawozdania
dzie• 31.12.2013
finansowego na walut! prezentacji

0

15

0

12
286

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

Warto•• bilansowa netto na dzie• 31.12.2013

0

65

0

432

Inne2

Warto•ci
niematerialne w Ogó!em
budowie
531
24
0
0
336
0
336
12
57
0
12
57
24
-12
810
222
17
0
0
108
0
108
0
0
0
12
0
0
0
0
12
17
0
318
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7
-12
492

2

Wytworzone we w•asnym zakresie, Zakupione/powsta•e w wyniku po••czenia jednostek gospodarczych

Odpisy aktualizuj$ce z tytu•u utraty warto•ci w okresie od 01.01.2014 – 31.12.2014 r oraz w okresie od 01.01.2013 – 31.12.2013

Nie wyst!puj•
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Struktura w•asno•ci
Wyszczególnienie
W•asne
U ywane!na!podstawie!umowy!najmu,!dzier awy!lub!innej!umowy,!w!
tym umowy leasingu
Razem

31.12.2014

31.12.2013
282

329

434
716

163
492

Warto•ci niematerialne, do których tytu• prawny podlega ograniczeniom oraz stanowi!ce zabezpieczenie
zobowi!za"

Nie!wyst"puj#
Kwoty zobowi!za" umownych do nabycia w przysz•o•ci warto•ci niematerialnych

Nie!wyst"puj#
Nota 14. WARTO•• FIRMY
Wyszczególnienie
Juvenes Sp. z o.o.
Warto•# firmy (netto)

31.12.2014

31.12.2013
23 975
23 975

23 975
23 975

31.12.2014
23 975
0

31.12.2013
23 975
0

0

0

23 975

23 975

Odpisy aktualizuj!ce z tytu•u utraty warto•ci na pocz!tek
okresu

0

0

Odpisy aktualizuj!ce z tytu•u utraty warto•ci na koniec okresu

0

0

23 975

23 975

Zmiany stanu warto•ci firmy z konsolidacji
Wyszczególnienie
Warto•# bilansowa brutto na pocz!tek okresu
Zwi!kszenia, z tytu"u:
Zwi"kszenie!stanu!z!tytu•u!przej"cia!jednostki
Zmniejszenia, z tytu"u:
Zmniejszenie!stanu!z!tytu•u!korekt!wynikaj#cych!z!pó$niejszego!
uj"cia
Warto•# bilansowa brutto na koniec okresu

Warto•# firmy (netto)

Na!podstawie!przeprowadzonego!testu!na!dzie%!31!grudnia!2014!nie!stwierdzono!utraty!warto&ci!firmy
Po•!czenia jednostek gospodarczych
W 2014 oraz w 2013 roku!nie!wyst#pi•y!po•#czenia!z!innymi!jednostkami!gospodarczymi.
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Nota 15. NIERUCHOMO•CI INWESTYCYJNE
Nieruchomo•ci inwestycyjne wyceniane w warto•ci godziwej
Wyszczególnienie
Warto•! bilansowa brutto na pocz"tek okresu
Zwi!kszenia stanu, z tytu"u:
- nabycie nieruchomo•ci w wyniku po••czenia jednostek
gospodarczych
- aportu nieruchomo•ci
- aktywowanych pó!niejszych nak•adów
- inne zwi"kszenia - modyfikacja modelu wyceny

31.12.2014
182
95 521

31.12.2013
234 897
0

66 234

0

0

29 287
0

0
234 715

95 703

234 715
182

- zysk netto wynikaj•ca z przeszacowania do warto•ci godziwej
Zmniejszenia stanu, z tytu"u:
- zbycia nieruchomo•ci
- reklasyfikacji z oraz do innej kategorii aktywów
- strata netto wynikaj•ca z przeszacowania do warto•ci godziwej
- inne zmniejszenia (zmiana metody konsolidacji)
Warto•! bilansowa brutto na koniec okresu

Z uwagi na brak aktywnego rynku nieruchomo••, na której realizowany jest projekt „Centrum Praskie Koneser”” zosta• wyceniony
metod• zdyskontowanych przep•ywów pieni••nych
Model wyceny jest na bie••co weryfikowany i modyfikowany je•li s• dost•pne nowe informacje mog•ce mie• wp•yw na wycen•
nieruchomo•ci. Zmiany za•o•e! w modelu nie stanowi• zmiany zasad rachunkowo•ci i ich ewentualny wp•yw na wycen• jest
rozpoznawany bezpo•rednio w rachunku zysków i strat.

Nota 16. INWESTYCJE W JEDNOSTKACH POWI•ZANYCH WYCENIANYCH METOD• PRAW
W•ASNO•CI
Wyszczególnienie
Stan na pocz!tek okresu
Zwi!kszenia w okresie sprawozdawczym, z tytu"u:
zmiana metody konsolidacji
udzia• w wyniku jedn. wspó•kontrolowanych
Zmniejszenia w okresie sprawozdawczym, z tytu"u:
udzia• w wyniku jedn. wspó•kontrolowanych
- korekty konsolidacyjne
Stan na koniec okresu

31.12.2014
186 138
0

15 156
14 962
194
170 982

31.12.2013
0
187 596
173 338
14 258
1 458
0
1 458
186 138

Nota 17. AKCJE / UDZIA•Y W JEDNOSTKACH PODPORZ•DKOWANYCH NIE OBJ#TYCH
KONSOLIDACJ•
Nie wyst!puj"

Nota 18. POZOSTA•E AKTYWA TRWA•E
31.12.2014
Nale#no$ci d•ugoterminowe
D•ugoterminowe rozliczenia mi•dzyokresowe
RAZEM

31.12.2013
0
0
0

0
0
0

Nota 19. AKTYWA FINANSOWE DOST#PNE DO SPRZEDA$Y
Nie wyst•puj"
Nota 20. AKTYWA FINANSOWE WYCENIANE W WARTO•CI GODZIWEJ PRZEZ WYNIK FINANSOWY
Nie wyst•puj"
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Nota 21. POZOSTA•E AKTYWA FINANSOWE
Inwestycje d•ugoterminowe
Po•yczki udzielone, w tym:
- dla Zarz!du i Rady Nadzorczej
Zaliczki na poczet nabycia udzia•ów i akcji
Instrumenty finansowe utrzymywane do terminu wymagalno#ci
Inne
Razem

31.12.2014

Inwestycje krótkoterminowe
Po•yczki udzielone, w tym:
- dla Zarz!du i Rady Nadzorczej

31.12.2014

31.12.2013
0

0

8 164

4 000

4 225
91
12 480

56
4 056

31.12.2013
13 031

13 438
0

Instrumenty finansowe utrzymywane do terminu wymagalno#ci

13 845

13 275

Razem

26 876

26 713

Nale•no"ci d•ugoterminowe

Nie wyst$puj!
Udzielone po•yczki
31.12.2014
Udzielone po•yczki, w tym:
- dla Zarz!du i Rady Nadzorczej
Odpisy aktualizuj!ce z tytu"u utraty warto•ci
Suma netto udzielonych po•yczek
- d"ugoterminowe
- krótkoterminowe

31.12.2013
13 031
0
0
13 031
0
13 031

13 438
0
0
13 438
0
13 438

Udzielone po•yczki c.d.

Po•yczkobiorca
Wg stanu na dzie# 31.12.2014
Serenus Sp. z o.o.
Zarz!dzanie Sezam Sp. z o.o.
Nowy Sezam SK
Wg stanu na dzie# 31.12.2013
Serenus Sp. z o.o.
Nowy Plac Unii S.A.
Zarz!dzanie Sezam Sp. z o.o.
Nowy Sezam SK

Kwota
Warto !"
po•yczki
bilansowa
wg umowy

Oprocentowanie
nominalne

efektywne

Termin
sp•aty

Zabezpieczenia

7 790

13 031
12 504

15,00%

15,00% 2015-12-31

hipoteka

390

527

12,00%

12,00% na •!danie

egzekucja

7 790
1 247

13 438
11 324
1 616

15,00%
10,00%

15,00% 2014-12-31
10,00% 2014-06-30

hipoteka
brak

390

498

12,00%

12,00% na •!danie

egzekucja

Instrumenty"finansowe"utrzymywane"do"terminu"zapadalno ci
Wyszczególnienie
Wierzytelno•• wobec Serenus
Skyline

31.12.2014
13 845
4 225

31.12.2013
13 275

Razem"inwestycje"utrzymywane"do"terminu"wymagalno ci

18 070

13 275

- d!ugoterminowe
- krótkoterminowe

0
18 070

0
13 275
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Zmiana stanu instrumentów finansowych

31.12.2014

Stan na pocz•tek okresu
Zwi•kszenia
Zakup akcji
Udzielenie po!yczek
Kredyty i po!yczki
Odsetki naliczone wg efektywnej
stopy procentowej
Wycena bilansowa odniesiona
na kapita•
Wycena bilansowa odniesiona w
RZIS
Inne –przekwalifikowania
Zmniejszenia
Sprzeda! akcji
Sp•ata po!yczek udzielonych
Sp•ata kredytów i po!yczek
Odpisy z tytu•u utraty warto#ci
Wycena bilansowa odniesiona
na kapita•
Wycena bilansowa odniesiona w
RZIS
Inne –przekwalifikowania
Stan na koniec okresu

31.12.2013

Stan na pocz•tek okresu
Zwi•kszenia
Zakup akcji
Udzielenie po!yczek
Kredyty i po!yczki
Odsetki naliczone wg efektywnej
stopy procentowej
Wycena bilansowa odniesiona
na kapita•
Wycena bilansowa odniesiona w
RZIS
Inne –przekwalifikowania
Zmniejszenia
Sp•ata po!yczek udzielonych
Sp•ata kredytów i po!yczek
Odpisy z tytu•u utraty warto#ci
Wycena bilansowa odniesiona
na kapita•
Wycena bilansowa odniesiona w
RZIS
Inne –przekwalifikowania
Stan na koniec okresu

Aktywa
Aktywa
finansowe
finansowe
wyceniane w
warto!ci
utrzymywane do
terminu
godziwej przez
wynik
wymagalno!ci
finansowy
0
13 275
0
570

Aktywa
finansowe
dost•pne do
sprzeda#y
0
4 225
4 225

Zobowi•zania
finansowe
Po•yczki
Pozosta•e
wyceniane w
udzielone i
zobowi!zania
warto•ci
nale•no•ci
finansowe
godziwej przez
w•asne
wynik
finansowy
13 438
0
0
1 330
0
0
10

570

0

1 320

0

0

1 737

0

0

0

0

1 737

0

13 845

Aktywa
Aktywa
finansowe
finansowe
wyceniane w
utrzymywane do
warto•ci
terminu
godziwej przez
wymagalno•ci
wynik
finansowy
0
12 705
0
570

4 225

Aktywa
finansowe
dost"pne do
sprzeda•y
0
0

13 031

Zobowi•zania
finansowe
Po!yczki
Pozosta•e
wyceniane w
udzielone i
zobowi!zania
warto•ci
nale•no•ci
finansowe
godziwej przez
w•asne
wynik
finansowy
10 979
0
0
2 459
0
0
575

570

1 290

594
0

0

0

0

0

0

0

13 275

0

13 438

0

0
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Instrumenty zabezpieczaj•ce warto•• godziw•

Nie wyst•puj•
Instrumenty pochodne zabezpieczaj•ce warto•• godziw•

Nie wyst•puj•
Instrumenty zabezpieczaj•ce przep!ywy pieni$•ne

Nie wyst•puj•
Wynik na instrumentach zabezpieczaj•cych przep!ywy pieni$•ne uj$te bezpo•rednio w dochodach ca!kowitych

Nie wyst•puje

Nota 22. ZAPASY
Zapasy wyceniane s• wed!ug ceny nabycia lub kosztów wytworzenia nie wy"szych od ich ceny sprzeda"y netto mo"liwej do uzyskania
na dzie# bilansowy. Warto$% netto mo"liwa do uzyskania jest oszacowan• cen• sprzeda"y dokonywanej w toku bie"•cej dzia!alno$ci
gospodarczej, pomniejszona o szacowane koszty wyko#czenia oraz koszty niezb•dne do doprowadzenia sprzeda"y do skutku.
Wyszczególnienie
Pó!produkty i produkcja w toku
Produkty gotowe
Zapasy brutto
Odpisy aktualizujace stan zapasów
Zapasy netto, w tym:
- warto$% bilansowa zapasów wykazana w warto$ci godziwej
pomniejszonej o koszty sprzeda"y
- warto$% bilansowa zapasów stanowi•cych zabezpieczenie
zobowi•za#

31.12.2014
183 190
1 930
185 120
9 427
175 693

31.12.2013
226 453
8 546
234 999
4 858
230 141

175 693

230 141

0

0

Zapasy stanowi•ce zabezpieczenie
Nie wyst•puj•

Zapasy w okresie od 01.01. – 31.12.2014 r.
Wyszczególnienie
Warto$% zapasów uj•tych jako koszt w okresie
Odpisy warto$ci zapasów uj•te jako koszt w okresie
Odpisy warto$ci zapasów odwrócone w okresie

materia!y
0
0
0

pó!produkty i
produkcja w
toku

produkty
gotowe

0
6 000
0

5 245
110
0

towary
0
0
0

Razem
5 245
6 110
0

Analiza wiekowa zapasów
Nie dotyczy

Zmiany stanu odpisów aktualizuj•cych zapasy
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Wyszczególnienie

Stan na 01.01.2014
Zwi•kszenia w tym:

Odpisy aktualizuj"ce:
Razem odpisy
pó•produkty i
aktualizuj"ce
produkty
produkcj! w
materia•y
towary
zapasy
gotowe
toku
0
3 053
1 805
0
4 858
0
6 000
110
0
6 110

- utworzenie odpisów aktualizuj•cych w korespondencji z
pozosta•ymi kosztami operacyjnymi
- przemieszczenia
- inne
Zmniejszenia w tym:

6 000

0

0

110

6 110

1 541

0
0
1 541

0

- rozwi•zanie odpisów aktualizuj•cych w korespondencji
z pozosta•ymi przychodami operacyjnymi
- wykorzystanie odpisów
- przemieszczenia
Stan na 31.12.2014
Stan na 01.01.2013
Zwi•kszenia w tym:

0
1 541
0
0

- utworzenie odpisów aktualizuj•cych w korespondencji z
pozosta•ymi kosztami operacyjnymi
- przemieszczenia
- inne
Zmniejszenia w tym:
- wykorzystanie odpisów
Stan na 31.12.2013

0
0

1 541
0
9 427
1 510
3 348

9 053
1 510
1 543

374

0

1 805

0

1 543

1 805

3 348

0

0

1 805

0

0
0
0
0
4 858

0
0
3 053
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Nota 23. UMOWA O US•UG• BUDOWLAN•
Wyszczególnienie umów
Kwota przychodów z umowy pocz!tkowo
ustalona w umowie
Zmiany
"•czna kwota przychodów z umowy
Koszty umowy poniesione do dnia
bilansowego
Koszty pozostaj•ce do realizacji umowy
Szacunkowe ••czne koszty umowy
Szacunkowe zyski
Stan zaawansowania na dzie$ bilansowy
Kwota otrzymanych zaliczek
Koszty poniesione do ko$ca okresu w zwi•zku
z realizacj• umowy
Zyski uj%te do ko$ca okresu (-)
Straty uj%te do ko$ca okresu
Koszty poniesione skorygowane o uj%te zyski i
straty
Kwoty zafakturowane do ko$ca okresu,
narastaj•co
Nale&no'ci z tytu•u umowy na koniec okresu
Zobowi•zania z tytu•u umowy koniec okresu

Umowa nr 1
2013

2014

2012

59 561
3 949
63 510

59 561
2 559
62 120

59 561
438
59 999

59 784
0
59 784
3 726

52 806
6 208
59 014
3 106

30 780
26 219
56 999
3 000

100,0%
0

89,5%
1 140

54,0%
1 150

59 784
3 726
0

52 806
2 779
0

30 780
0
0

63 510

55 585

30 780

63 510

58 091

34 923

0

0

0

0

2 506

4 143

Do wyceny d•ugoterminowych umów o us•ugi budowlane Grupa stosuje metod• szacowania stopnia zaanga!owania kosztów
poniesionych do ca•o"ci kosztów przewidzianych w umowie.

Nota 24. NALE!NO"CI HANDLOWE
Wyszczególnienie
Nale&no'ci handlowe
- od jednostek powiazanych
- od pozosta•ych jednostek
Odpisy aktualizuj•ce
Nale&no'ci handlowe brutto

31.12.2014

31.12.2013
311
53
258
765
1 076

874
53
821
804
1 678

Nale!no"ci z tytu•u dostaw i us•ug nie s# oprocentowane i maj# zazwyczaj 14-dniowy termin p•atno"ci.
Grupa posiada odpowiedni# polityk• w zakresie dokonywania sprzeda!y tylko zweryfikowanym klientom. Dzi•ki temu, zdaniem
kierownictwa, nie istnieje dodatkowe ryzyko kredytowe, ponad poziom okre"lony odpisem aktualizuj#cym nie"ci#galne nale!no"ci
w•a"ciwym dla nale!no"ci handlowych Grupy.
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Zmiana stanu odpisów aktualizuj•cych warto•• nale•no•ci handlowych
Wyszczególnienie
Jednostki powi!zane
Stan odpisów aktualizuj•cych warto•• nale•no•ci handlowych
na pocz•tek okresu
Zwi•kszenia, w tym:
Zmniejszenia w tym:

31.12.2014

31.12.2013

Stan odpisów aktualizuj•cych warto•• nale•no•ci handlowych
od jednostek powi•zanych na koniec okresu
Jednostki pozosta•e
Stan odpisów aktualizuj•cych warto•• nale•no•ci handlowych
na pocz•tek okresu
Zwi•kszenia, w tym:

804

709

4

127

4

127

43
43

32
32

Stan odpisów aktualizuj•cych warto•• nale•no•ci handlowych
od jednostek pozosta!ych na koniec okresu

765

804

Stan odpisów aktualizuj•cych warto•• nale•no•ci handlowych
ogó!em na koniec okresu

765

804

- dokonanie odpisów na nale•no•ci przeterminowane i sporne
- reklasyfikacje - wydzielenie odpisu z BO
- przej!cie odpisów w wyniku po••czenia jednostek gospodarczych
Zmniejszenia w tym:
- wykorzystanie odpisów aktualizuj•cych

Nale•no•ci handlowe dochodzone na drodze s•dowej
Wyszczególnienie

31.12.2014

31.12.2013

Nale•no•ci handlowe skierowane na drog! post!powania s#dowego

282

298

Odpisy aktualizuj#ce warto•$ nale•no•ci spornych

282

298

0

0

Warto•• netto nale•no•ci handlowych dochodzonych na
drodze s•dowej

Nota 25. POZOSTA#E NALE$NO%CI
Wyszczególnienie
Pozosta!e nale•no•ci, w tym:

31.12.2014

- z tytu"u podatków, z wyj#tkiem podatku dochodowego od osób
prawnych
- z tytu"u ce"

31.12.2013

15 466

9 971

14 727

1 656

74

74

- z tytu"u ubezpiecze%
- z tytu"u zbycia gruntów
- z tytu"u nale•no•ci od udzia"owców w podmiotach
wspó"kontrolowanych
- z tytu"u sprzeda•y wierzytelno•ci
- inne
Odpisy aktualizuj#ce
Pozosta!e nale•no•ci brutto

8 000
665
146

241
146

15 612

10 117

Pozosta!e nale•no•ci skierowane na drog$ post$powania s•dowego
Nie wyst!puj#
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Nota 26. ROZLICZENIA MI•DZYOKRESOWE
Wyszczególnienie
Ubezpieczenia maj•tkowe
Prenumerata czasopism
Ubezpieczenie odpowiedzialno•ci cywilnej
Media (energia, ogrzewanie, woda)
Reklama
Op"aty do rozliczeia przy sprzeda•y lokali
Prowizje rozliczane w czasie

31.12.2014

Pozosta"e rozliczenia mi•dzyokresowe
Czynne rozliczenia mi!dzyokresowe kosztów

31.12.2013
13
3
57
25
9
70
667

36
3
46
34
12
39
562

24
868

18
750

6 337
3
6 334

31.12.2013
10 996
6
10 953

Nota 27. !RODKI PIENI•"NE I ICH EKWIWALENTY
Wyszczególnienie
"rodki pieni!•ne kasie i na rachunkach bankowych:
kasa w PLN
!rodki na rachunkach prowadzonych w PLN

31.12.2014

!rodki na rachunkach prowadzonych w walutach

0

37

6 312
744

841
0

5 568
0
58
58

841
0
183
183

0

0

12 707

12 020

Inne •rodki pieni!•ne:
%rodki pieni••ne w drodze
Lokaty overnight
Lokaty krótkoterminowe o terminie realizacji do 3 m-cy
Inne aktywa pieni!•ne:
%rodki w funduszu rynku pieni••nego
"rodki pieni!•ne w banku i w kasie przypisane dzia%alno•ci
zaniechanej
Razem

%rodki pieni••ne w banku s• oprocentowane wed"ug zmiennych stóp procentowych, których wysoko!& zale•y od stopy oprocentowania
jednodniowych lokat bankowych. Lokaty krótkoterminowe s• dokonywane na ró•ne okresy, od jednego dnia do jednego miesi•ca,
w zale•no!ci od aktualnego zapotrzebowania Grupy na !rodki pieni••ne i s• oprocentowane wed"ug ustalonych dla nich stóp
procentowych. Grupa wykorzystuje zakup jednostek uczestnictwa w funduszach rynku pieni••nego jako ekwiwalent lokat
krótkoterminowych. Warto!& godziwa !rodków pieni••nych i ich ekwiwalentów na dzie' 31 grudnia 2014 roku wynosi 58 tysi•cy PLN
(31 grudnia 2013 roku: 183 tysi•ce PLN).

"rodki pieni!•ne o ograniczonej mo•liwo•ci dysponowania
Wyszczególnienie

31.12.2014

31.12.2013

blokady na rachunkach bankowych

0

0

Razem

0

0

31.12.2014
104 616
0,50
52 308

31.12.2013
523 078
0,10
52 308

Nota 28. KAPITA• ZAK•ADOWY
Kapita• zak•adowy - struktura
Wyszczególnienie
Liczba akcji w tys sztuk
Warto•• nominalna akcji w PLN
Kapita• zak•adowy
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Kapita• zak•adowy – struktura (dotyczy jednostki dominuj!cej)

Seria/emisja rodzaj akcji

Akcje zwyk•e, seria A
Akcje zwyk•e, seria B
Akcje zwyk•e, seria C
Akcje zwyk•e, seria G
Akcje zwyk•e, seria H
Akcje zwyk•e, seria I

Akcje zwyk•e, seria J

Rodzaj
ograniczenia Liczba akcji (*)
praw do akcji
n/d
n/d
n/d
n/d
n/d
n/d

n/d

Warto"#
jednostkowa

22 844
91 374
114 218
17 300
24 574
190 000

Warto"#
serii / emisji
wg warto"ci
nominalnej

0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10

62 769

2 284
9 137
11 422
1 730
2 457
19 000

Sposób
pokrycia
kapita•u
wp•ata
wp•ata
wp•ata
wp•ata
wp•ata
wp•ata

wydanie w ramach
przej!cia Juvenes
6 277 Sp. z o.o.

0,10

Data
rejestracji

2001-08-03
2006-10-03
2007-06-05
2008-01-24
2009-02-05
2009-06-26

2010-05-10

(*) wg danych historycznych, tj. przed scaleniem akcji i zmian" warto#ci nominalnej z 0,10 na 0,50 groszy
$adna z serii nie jest uprzywilejowana. Wszystkie wyemitowane akcje posiadaj" warto#% nominaln" wynosz"c" 0,5 PLN i zosta•y w
pe•ni op•acone

Kapita• zak•adowy – znacz!cy akcjonariusze na dzie$ 31 grudnia 2014:
Akcjonariusz
Pioneer FIO
Fundusze Quercus TFI SA
Maciej Radziwi•l
ING OFE
Pozostali
Razem

Liczba akcji w
tys. sztuk
10 526
13 378
8 121
5 500
67 091
104 616

% kapita•u
akcyjnego
10,06%
12,79%
7,76%
5,26%
64,13%
100,00%

Liczba
g•osów
10 526
13 378
8 121
5 500
67 091
104 616

% g•osów
10,06%
12,79%
7,76%
5,26%
64,13%
100,00%

Nota 29. KAPITA• ZAPASOWY ZE SPRZEDA•Y AKCJI POWY•EJ CENY NOMINALNEJ
W 2014 oraz 2013 roku nie by•o zmiany wysoko#ci kapita•u zapasowego ze sprzeda& akcji powy&ej ceny nominalnej.

Nota 30. POZOSTA•E KAPITA•Y
Nadwy&ka ze sprzeda&y akcji powy&ej warto#ci nominalnej
Kapita• zapasowy
RAZEM

31.12.2014
143 161
149 924
293 085

Za••czone noty stanowi• integralna cz••• niniejszego sprawozdania finansowego

31.12.2013
143 161
132 588
275 749
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(wszystkie kwoty podane s• w tys. z•otych o ile nie podano inaczej)
Zmiana stanu pozosta•ych kapita•ów

Wyszczególnienie

Nadwy•ka ze
sprzeda•y
akcji powy•ej
warto"ci
nominalnej

Kapita•
zapasowy

01.01.2014
Zwi•kszenia w okresie
Podzia•/ pokrycie zysku/straty netto
Zmniejszenia w okresie
Podzia•/ pokrycie zysku/straty netto
31.12.2014
01.01.2013
Zwi•kszenia w okresie
Emisja akcji
Koszty emisji akcji
Podzia• zysku w spó•kach
podlegaj!cych konsolidacji
Korekty wynikaj!ce ze zmian w grupie

Kapita•
rezerwowy

Razem

132 588
17 336

143 161
0

0
0

275 749
17 336

17 336
0

0

0

17 336
0

149 924
130 381
2 207
0
0

143 161
143 161
0
0
0

0
0
0
0
0

0
293 085
273 542
2 207
0
0

0

0

0

0

Podzia•/ pokrycie zysku/straty netto
Zmniejszenia w okresie

2 207
0

0
0

0
0

2 207
0

Podzia•/ pokrycie zysku/straty netto
31.12.2013

132 588

143 161

0

0
275 749

Nota 31. NIEPODZIELONY WYNIK FINANSOWY
Niepodzielony wynik obejmuje równie• kwoty, które nie podlegaj• podzia•owi to znaczy nie mog• zosta# wyp•acone w formie
dywidendy.

Nota 32. KAPITA• PRZYPADAJ"CY NA AKCJONARIUSZY NIEKONTROLUJ"CYCH
Wyszczególnienie
Na pocz•tek okresu
Korekta b•$dów z lat ubieg•ych
Udzia• w wyniku jednostek zale"nych
Zmiany w strukturze udzia•owców w jednostkach zale"nych
Wyp•ata dywidendy/zysku w jednostkach zale"nych
Na koniec okresu

31.12.2014

31.12.2013

10 609
0
0
3
0
10 612

10 609
0
0
0
0
10 609

Nota 33. KREDYTY I PO•YCZKI
Wyszczególnienie
Kredyty bankowe
Po"yczki
- od Zarz!du i Rady Nadzorczej
Suma kredytów i po•yczek, w tym
- d•ugoterminowe
- krótkoterminowe

31.12.2014

31.12.2013
73 511
56 213

129 724
30 643
99 081

Za••czone noty stanowi• integralna cz••• niniejszego sprawozdania finansowego

65 813
40 973
2 006
106 786
24 983
81 803
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(wszystkie kwoty podane s• w tys. z•otych o ile nie podano inaczej)
Struktura zapadalno•ci kredytów i po•yczek
Wyszczególnienie
Kredyty i po•yczki krótkoterminowe
Kredyty i po•yczki d!ugoterminowe
- p!atne powy•ej 1 roku do 3 lat
- p!atne powy•ej 3 lat do 5 lat
- p!atne powy•ej 5 lat
Kredyty i po•yczki razem

31.12.2014

31.12.2013

99 081
30 643
15 891
16 045
0
129 724

81 803
24 983
18 082
458
6 443
106 786

Kredyty i po•yczki – stan na 31.12.2014
Nazwa banku
/po•yczkodawcy i rodzaj
kredytu/po•yczki

Kwota kredytu/po•yczki Kwota pozosta!a do
wg umowy [tys. PLN]
sp!aty [tys. PLN]

Efektywna stopa
procentowa %

Pekao SA

23 138

Pekao SA

7 644

Pekao SA

21 124

13 322 WIBOR 1M + mar•a

Pekao SA

3 448

1 693 WIBOR 1M + mar•a

Pekao SA (dot VAT)

2 000

103 WIBOR 1M + mar•a

31 384
7 000
48 325
554
144 617

31 721 WIBOR 1M + mar•a
10,00%
7 282
5,00%
48 371
5,65%
560
129 724

PKO BP SA
LW Devepopment Co.
NPU Sp. z o.o. Sp.k.
NPU Sp. z o.o. Sp.k.
RAZEM

19 141 WIBOR 1M + mar•a
7 531

Euribor 3M + mar•a

Termin sp!aty

Zabezpieczenia

hipoteka,
2015-02-28 kaucja
hipoteka,
2019-11-29 kaucja
hipoteka,
2015-09-30 kaucja
hipoteka,
2015-12-31 kaucja
hipoteka,
2015-09-30 kaucja
hipoteka,
2017-09-30 kaucja
2018-03-31 zastawy
2015-10-31 brak
2015-06-30 brak

Kredyty i po•yczki – stan na 31.12.2013

Nazwa banku
/po•yczkodawcy i rodzaj
kredytu/po•yczki

Pekao SA
osoba fizyczna na rzecz MTP
Sp. z o.o. PD1 SKA
PD1 na rzecz BBID
LWIF dla R2M Sp. z o.o. PD5
SKA

Kwota kredytu/po•yczki Kwota pozosta!a do
wg umowy [tys. PLN]
sp!aty [tys. PLN]

23 138

Efektywna stopa
procentowa %

19 141 WIBOR 1M + mar•a

2 000
1 886

2 006
2 321

14%
15%

33 692

36 646

16%

Pekao SA

7 644

7 529

Euribor 3M + mar•a

Pekao SA

1 532

1 532 WIBOR 1M + mar•a

PKO BP SA

33 683

34 020 WIBOR 1M + mar•a

PKO BP SA
RAZEM

23 162
126 737

3 591 WIBOR 1M + mar•a
106 786

Termin sp!aty

Zabezpieczenia

hipoteka,
2014-08-31 kaucja
zastaw
2014-12-31 rejestrowy
2014-12-31 brak
zastaw
2014-06-30 rejestrowy
hipoteka,
2019-11-29 kaucja
hipoteka,
2015-06-30 kaucja
hipoteka,
2016-09-30 kaucja
hipoteka,
2014-04-01 kaucja

(*) umowy przewiduj" nast•puj"ce zabezpieczenia:
- hipoteka
- zastaw rejestrowy na rzeczach ruchomych, prawach i kontach bankowych
- cesja praw i obowi•zków z umów najmu, umów zarz•dzania nieruchomo$ci•, umów na us•ugi budowlane

Za••czone noty stanowi• integralna cz••• niniejszego sprawozdania finansowego
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(wszystkie kwoty podane s• w tys. z•otych o ile nie podano inaczej)
Struktura walutowa kredytów i po•yczek
Wyszczególnienie

warto!"
w walucie

PLN
EUR
Kredyty i po•yczki razem

73 262
13 247
x

31.12.2013
warto!"
warto!"
w walucie
w PLN
62 611
62 611
10 603
44 175
x
106 786

warto!"
w PLN
73 262
56 462
129 724

Nota 34. POZOSTA•E ZOBOWI•ZANIA FINANSOWE
31.12.2014
zobowi•zania leasingowe
obligacje
zobowi•zania wyceniane w warto•ci godziwej przez wynik
finansowy
Razem zobowi•zania finansowe
- d"ugoterminowe
- krótkoterminowe

31.12.2013

322
113 727

312
91 359
0

114 049
75 151
38 898

91 671
57 156
34 515

Zobowi•zania leasingowe
Wyszczególnienie
Zobowi•zania leasingowe krótkoterminowe
Zobowi•zania leasingowe d•ugoterminowe, w tym:
- od roku do pi#ciu lat
- powy$ej pi#ciu lat
Zobowi•zania leasingowe razem

31.12.2014

31.12.2013
171
151
151

156
156
156
0
312

322

Obligacje
Wyszczególnienie

31.12.2014

Obligacje 1-roczne
Obligacje 2-letnie
Obligacje 3-letnie
Razem obligacje
- d"ugoterminowe
- krótkoterminowe

Typ transakcji

31.12.2013

0
0
113 727
113 727
75 000
38 727

Data zawarcia

Czas
transakcji

Kwota
nominalna

0
0
91 359
91 359
57 000
34 359

Oprocentowanie
nominalne

efektywne

Wg stanu na dzie$ 31.12.2014

Warto••
bilansowa
113 727

Obligacje 3-letnie

stycze% i luty 2012

23-02-2015

Obligacje 3-letnie

luty 13

22-02-2016

Obligacje 3-letnie

luty 14

07-02-2017

WIBOR 6M
35 000
+ 6.5%
WIBOR 6M
22 000
+ 6,5%
WIBOR 6M
53 000
+ 6,0%

Wg stanu na dzie$ 31.12.2013

36 153
22 731
54 843
91 359

Obligacje 3-letnie

luty 11

21-02-2014

Obligacje 3-letnie

stycze% i luty 2012

23-02-2015

Obligacje 3-letnie

luty 13

22-02-2016

WIBOR 6M
31 500
+ 6%
WIBOR 6M
35 000
+ 6.5%
WIBOR 6M
22 000
+ 6.5%

32 477
36 148
22 734

Zobowi!zania finansowe wyceniane w warto•ci godziwej przez wynik finansowy
Nie wyst•puj•

Za••czone noty stanowi• integralna cz••• niniejszego sprawozdania finansowego
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Instrumenty zabezpieczaj•ce warto•• godziw•
Nie wyst•puj•

Instrumenty zabezpieczaj•ce przep•ywy pieni••ne
Nie wyst•puj•

Wynik na instrumentach zabezpieczaj•cych przep•ywy pieni••ne uj•te bezpo!rednio w dochodach
ca•kowitych
Nie wyst•puje

Nota 35. INNE ZOBOWI•ZANIA D•UGOTERMINOWE
Wyszczególnienie
Zobowi•zanie wobec SSSupersam
Opcja odkupu akcji NPU
Pozosta!e
Razem

31.12.2014

31.12.2013
0
0
26
26

0
0
33
33

Inne zobowi•zania d•ugoterminowe – struktura zapadalno!ci
Wyszczególnienie
zobowi•zania d!ugoterminowe
- p!atne powy"ej 1 roku do 3 lat
Razem

31.12.2014

31.12.2013
26
26
26

33
33
33

Nota 36. ZOBOWI•ZANIA HANDLOWE
Zobowi•zania handlowe
Wyszczególnienie
Zobowi•zania handlowe
Wobec jednostek powi•zanych
Wobec jednostek pozosta!ych

31.12.2014

31.12.2013
3 441
0
3 441

6 088
0
6 088

Zobowi•zania handlowe – struktura przeterminowania
Wyszczególnienie
31.12.2014
Wobec jednostek powi•zanych
Wobec jednostek pozosta!ych
31.12.2013
Wobec jednostek powi•zanych
Wobec jednostek pozosta!ych

Razem
3 441
0
3 441
6 088
0
6 088

Nie
przetermin
owane
2 628
0
2 628
3 199
0
3 199

Przeterminowane, lecz !ci"galne
< 60 dni 61 – 90 dni 91 – 180 dni
605
0
605
1 515
0
1 515

64
0
64
389
0
389

Za••czone noty stanowi• integralna cz••• niniejszego sprawozdania finansowego

11
0
11
486
0
486

181 – 360 dni
86
0
86
173
0
173

>360 dni
47
0
47
326
0
326
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Nota 37. POZOSTA•E ZOBOWI•ZANIA
Pozosta•e zobowi•zania krótkoterminowe
Wyszczególnienie

31.12.2014

Zobowi•zania z tytu•u pozosta•ych podatków, ce•, ubezpiecze•
spo•ecznych i innych, z wyj•tkiem podatku dochodowego od osób
prawnych
Podatek VAT
Podatek zrycza•towany u !ród•a
Podatek dochodowy od osób fizycznych
Sk•adki na ubezpieczenie spo•eczne (ZUS)
Podatek pobrany u !ród•a
Akcyza
Pozosta•e
Pozosta•e zobowi•zania
Zobowi•zania wobec pracowników z tytu•u wynagrodze•
Zobowi•zania wobec podmiotów powi•zanych
Inne zobowi•zania - kaucje
Opcja odkupu akcji NPU
Bierne rozliczenia mi"dzyokresowe
Razem pozosta•e zobowi•zania

31.12.2013

16 369
15 589

262
93

138
177
376

60
109

89
1 314

0
8 644

0
0
1 314
0
772
18 455

0
0
644
8 000
0
8 906

Pozosta•e zobowi•zania krótkoterminowe – struktura przeterminowania
Przeterminowane, lecz !ci"galne
Wyszczególnienie
31.12.2014
Wobec jednostek powi•zanych
Wobec jednostek pozosta•ych
31.12.2013
Wobec jednostek powi•zanych
Wobec jednostek pozosta•ych

Nieprzeter
minowane

Razem

< 60 dni 61 – 90 dni 91 – 180 dni
0

0

0

181 – 360 dni
0

>360 dni

18 453

18 453

0

8 906

8 906

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8 906
8 906
0

8 906
8 906
0

0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

Nota 38. MAJ•TEK SOCJALNY ORAZ ZOBOWI•ZANIA ZF#S
Nie wyst"puj•

Zobowi•zania inwestycyjne
Nie wyst•puj•

Nota 39. ZOBOWI•ZANIA WARUNKOWE
Jednostka dominuj•ca jest por•czycielem sp!aty kredytu jednej ze spó!ek zale"nych, podlegaj•cych pe!nej konsolidacji. Zobowi•zanie z
tego tytu!u jest wykazane w Nocie nr 33 „Po"yczki i kredyty” w kwocie 31.721 tys z!

Zobowi•zania warunkowe z tytu!u udzielonych gwarancji i por"cze#
Nie wyst•puj• , poza por•czeniem opisanym powy"ej

Zobowi•zania warunkowe z tytu!u leasingu operacyjnego
Nie wyst•puj•

Za••czone noty stanowi• integralna cz••• niniejszego sprawozdania finansowego
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Nota 40. NALE•NO•CI I ZOBOWI ZANIA!D"UGO!I!KRÓTKOTERMINOWE!Z!TYTU"U!LEASINGU
FINANSOWEGO
31.12.2014
Wyszczególnienie

Op•aty
minimalne

Warto!"
bie•$ca op•at

W okresie 1 roku
W okresie od 1 do 5 lat
Powy•ej 5 lat
Minimalne op•aty leasingowe ogó•em
Przysz!y koszt odsetkowy

185
164

Warto•" bie•$ca minimalnych op•at leasingowych, w tym:
krótkoterminowe
d!ugoterminowe

322
185
164

Finansuj$cy

GrenkeLeasing sp z o.o.
GrenkeLeasing sp z o.o.
GrenkeLeasing sp z o.o.

349
27

GrenkeLeasing sp z o.o.
GrenkeLeasing sp z o.o.
GrenkeLeasing sp z o.o.

166
189
0
355
43

x
322
171
151

Warto•"
pocz$tkowa

Numer umowy

Op•aty
minimalne

171
151
0
322

102-2440
102-4340
102-5239

Finansuj$cy

31.12.2013

Warto•"
zobowi$za% na
koniec okresu
sprawozdawczego

2014-12-31
2014-12-31
2014-12-31

156
156
0
312
x

312
166
189

Warto•"
pocz$tkowa
(waluta)

77
316
157

Termin
zako%czenia
umowy

Warto•"
bie•$ca op•at

77
316
157

Warunki
przed•u•enia
umowy lub
mo•liwo•"
zakupu

312
156
156

Oznaczenie
waluty

z!
z!
z!

Ograniczenia
wynikaj$ce z
umowy

1
190
131

Nota 41. ROZLICZENIA!MI#DZYOKRESOWE!PRZYCHODÓW
Wyszczególnienie
Dotacje
Przychody przysz•ych okresów
Dyskonto przej"tych wierzytelno#ci
Zaliczki na poczet sprzeda•y lokali
Zaliczki na poczet !wiadczonych us"ug
Rozliczenia mi•dzyokresowe przychodów, w tym:
d"ugoterminowe
krótkoterminowe

31.12.2014

31.12.2013

0
11 664
0
11 663
1
11 664
0
11 664

0
9 505
0
5 859
3 646
9 505
0
9 505

Nota 42. REZERWA NA •WIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE
31.12.2014
Rezerwy na pozosta"e !wiadczenia
Razem, w tym:
- d"ugoterminowe
- krótkoterminowe

31.12.2013
2 297
2 297
0
2 297

1 780
1 780
0
1 780

Grupa wyp"aca pracownikom przechodz#cym na emerytury kwoty odpraw emerytalnych w wysoko•ci okre•lonej przez Kodeks pracy.
Na dzie$ 31.12.2014 oraz na 31.12.2013 kwota ewentualnej rezerwy na odprawy emerytalne by"aby nieistotna i nie zosta"a utworzona.

Za••czone noty stanowi• integralna cz••• niniejszego sprawozdania finansowego
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Nota 43. POZOSTA•E REZERWY
31.12.2014
Rezerwy na naprawy gwarancyjne oraz zwroty
Rezerwa na koszty reklamy
Rezerwa na audyt i us•. ksi•gowe
Us•ugi prawne
Uslugi projektantów i budowlane
Rezerwa na sporne op•aty za wieczyste u!ytkowanie
Rezerwa na prowizje za sprzeda! mieszka"
Pozosta•e
Razem, w tym:
- d•ugoterminowe
- krótkoterminowe

31.12.2013
148
0
0
0
0
0
0
0
148
148
0

161
58
59
99
862
0
75
53
1 367
149
1 218

Zmiana stanu rezerw

Wyszczególnienie

Rezerwy na
naprawy
gwarancyjne
oraz zwroty

Stan na 01.01.2014
Utworzone w ci#gu roku obrotowego
Wykorzystane
Rozwi#zane
Reklasyfikacja na RMK bierne
Stan na 31.12.2014, w tym:
- d•ugoterminowe
- krótkoterminowe
Stan na 01.01.2013
Utworzone w ci#gu roku obrotowego
Wykorzystane
Rozwi#zane
Korekta z tytu•u zmiany metody
konsolidacji
Korekta stopy dyskontowej
Stan na 31.12.2013, w tym:
- d•ugoterminowe
- krótkoterminowe

Rezerwa
restrukturyzacyjna

Inne
rezerwy

164
0
16
0

0

0

148
148
0
166
0
2
0

0
0
0
0
0
0
0

1 203

-1 203
0
0
0
4 184
1 129
2 628
0
-1 482

164
149
15

0
0
0

1 203
0
1 203

Ogó em

1 367
0
16
0
-1 203
148
148
0
4 350
1 129
2 630
0
-1 482
0
1 367
149
1 218

Rezerwa na naprawy gwarancyjne oraz zwroty
Grupa tworzy rezerw• na koszty przewidywanych napraw gwarancyjnych sprzedanych produktów (mieszka"). Z uwagi na brak
historycznych danych dotycz#cych takich napraw rezerwa zosta•a oszacowana jako 1 (jeden) procent nak•adów rzeczowych
poniesionych przy wytworzeniu produktów.

Rezerwa restrukturyzacyjna
Nie dotyczy.

Inne rezerwy
Nie dotyczy.

Nota 44. CELE I ZASADY ZARZ!DZANIA RYZYKIEM FINANSOWYM
Do g•ównych instrumentów finansowych z których korzysta lub mo!e korzysta$ Grupa nale!# obligacje kuponowe zmienno procentowe,
kredyty bankowe o zmiennej stopie procentowej oraz zaci#gni•te po!yczki o sta•ej lub zmiennej stopie procentowej. Podstawowym
celem tych instrumentów jest pozyskanie %rodków na dzia•alno%$ Grupy Kapita•owej. Grupa posiada tak!e aktywa finansowe takiej jak
%rodki pieni•!ne, depozyty krótkoterminowe, jednostki uczestnictwa w funduszach rynku pieni•!nego traktowanych analogicznie jak
depozyty krótkoterminowe oraz po!yczki udzielone, które powstaj# w zwi#zku z prowadzon# przez Grup• dzia•alno%ci#. Podstawowym
ryzykiem na jakie nara!ony jest Grupa jest ryzyko zwi#zane ze zmienno%ci# stóp procentowych, g•ównie stawki WIBOR 1 – i 6miesi•cznej, stanowi#cych referencyjne stawki odniesienia dla oprocentowanych zobowi#za" finansowych Grupy. Grupa nie prowadzi
obrotu instrumentami finansowymi.
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Ryzyko stopy procentowej
Najwi•kszy ewentualny wp•yw na wynik Grupy, mog• wywiera• koszty finansowe obs•ugi wyemitowanych obligacji kuponowych o
zmiennym oprocentowaniu, opartych na stawce WIBOR 6-miesi•cznej.Na dzie! 31 grudnia 2014 to ryzyko jest ograniczone przez fakt
"e oprocentowanie obligacji jest ustalone w oparciu o ju" ustalon• stawk• WIBOR, czyli z punktu widzenia 31 grudnia 2014 jest
niezale"ne od waha! stopy referencyjnej.
Ryzyko stopy procentowej – wra liwo!"#na#zmiany
Poni"sza tabela przedstawia wra"liwo#• wyniku finansowego brutto na racjonalnie mo"liwe zmiany stóp procentowych przy za•o"eniu
niezmienno#ci innych czynników (w zwi•zku z oprocentowanymi aktywami i zobowi•zaniami).
Wp•yw na wynik Wp•yw na kapita• Wp•yw na wynik Wp•yw na kapita•
finansowy brutto
w•asny
finansowy brutto
w•asny
31.12.2014

31.12.2013

+ 3%/- 3%

+ 3%/- 3%

Aktywa wyceniane w zamortyzowanym koszcie, w tym:
- udzielone po•yczki
- nale•no!ci z tyt. dostaw i us"ug

-117

115

- nieruchomo!ci inwestycyjne

-185

183

-527

528

Zobowi•zania wyceniane w zamortyzowanym, koszcie, w
tym
- otrzymane kredytu i po•yczki
- zobowi•zani z tyt. dostaw i us"ug
- inne

Ryzyko walutowe
Z uwagi na zaci•gni$te zobowi•zania w Euro ryzyko walutowe wyst$puje lecz jest zminimalizowane dzi$ki zawarciu umów z
wykonawcami w walucie zobowi•zania tj. w Euro.

Ryzyko cen towarów
Z uwagi na charakter prowadzonej dzia"alno!ci Grupa mo•e by% nara•ona na ryzyko niekorzystnych zmian kosztu wytworzenia
powierzchni u•ytkowej (koszty materia"ów i robocizna), wynikaj•ce w szczególno!ci z nierównowagi poda•y i popytu. Grupa mo•e
ograniczy% to ryzyko poprzez kontraktowanie prac w okresie wzgl$dnej dekoniunktury oraz poprzez precyzyjne zapisy umowne.
Jako sprzedawca Grupa mo•e by% nara•ona na ryzyko spadku popytu i/lub cen sprzeda•y wytworzonej powierzchni u•ytkowej, np. w
skutek niekorzystnych zmian makroekonomicznych. Grupa ogranicza to ryzyko dysponuj•c portfelem atrakcyjnych i unikatowych
lokalizacji.

Ryzyko kredytowe
Grupa zawiera transakcje wy"•cznie z renomowanymi firmami o dobrej zdolno!ci kredytowej. Aktualny etap rozwoju Grupy i charakter
jej dzia"alno!ci powoduj• •e przypadki wyst•pienia kredytu kupieckiego wyst$puj• sporadycznie i dotycz• niematerialnych w skali
operacji Grupy kwot.
W Spó"ce nie wyst$puj• istotne koncentracje ryzyka kredytowego.

Ryzyko zwi!zane z p•ynno"ci!
Grupa monitoruje ryzyko braku funduszy przy pomocy narz$dzia okresowego planowania p"ynno!ci. Narz$dzie to uwzgl$dnia terminy
wymagalno!ci/ zapadalno!ci zarówno inwestycji jak i aktywów finansowych (np. konta nale•no!ci, pozosta"ych aktywów finansowych)
oraz prognozowane przep"ywy pieni$•ne z dzia"alno!ci operacyjnej.
Celem Grupy jest utrzymanie równowagi pomi$dzy ci•g"o!ci• a elastyczno!ci• finansowania, poprzez korzystanie z rozmaitych &róde"
finansowania, takich jak kredyty w rachunku bie••cym, kredyty bankowe, obligacje, akcje uprzywilejowane, umowy leasingu
finansowego oraz umowy dzier•awy z opcj• zakupu.
Tabela poni•ej przedstawia zobowi•zania finansowe Spó"ki na dzie' 31 grudnia 2014 roku oraz na dzie' 31 grudnia 2013 wg daty
zapadalno!ci na podstawie umownych niezdyskontowanych p"atno!ci.
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Na ••danie

> 3 miesi•cy

Od 3 do 12
miesi•cy

Od 1 do 5 lat

> 5 lat

31.12.2014
Oprocentowane kredyty i po•yczki

26 641

Wyemitowane obligacje
Zobowi!zania z tytu"u dostaw i us"ug
oraz pozosta"e zobowi!zania

38 727

72 440

30 643

0

75 000

19 810

1 340

0

3 361

55 162

24 983

- od jednostek powi!zanych
Instrumenty pochodne
31.12.2013
Oprocentowane kredyty i po•yczki
Wyemitowane obligacje
Zobowi!zania z tytu"u dostaw i us"ug
oraz pozosta"e zobowi!zania

34 359
6 350

0

57 000
677

- od jednostek powi!zanych
Instrumenty pochodne

Nota 45. INFORMACJA O INSTRUMENTACH FINANSOWYCH
Warto!ci godziwe poszczególnych klas instrumentów finansowych
Poni•sza tabela przedstawia porównanie warto•ci bilansowych i warto•ci godziwych wszystkich instrumentów finansowych Spó"ki, w
podziale na poszczególne klasy i kategorie aktywów i zobowi!za$.
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Warto!# bilansowa
AKTYWA FINANSOWE

31.12.2014

Aktywa finansowe dost•pne do sprzeda•y (d•ugoterminowe), w tym:

31.12.2013

Warto!# godziwa
31.12.2014

31.12.2013

0
12 480
0

0
4 056
0

0
12 480
0

0
4 056
0

- zaliczki na poczet nabycia akcji
Nale•no!ci z tytu•u dostaw i us•ug oraz pozosta•e nale•no!ci
Pozosta•e aktywa finansowe (krótkoterminowe), w tym:
- po•yczki udzielone

4 225
8 255
0
26 876
13 031

0
4 056
0
27 587
13 438

4 225
8 255
0
26 876
13 031

0
4 056
0
26 713
13 438

- wierzytelno!ci utrzymywane do terminu zapadalno!ci
- nale•no!ci
"rodki pieni••ne i ich ekwiwalenty
- !rodki na rachunkach bankowych i krótkoterminowych lokatach

13 845
311
12 707
12 649

13 275
874
12 020
11 837

13 845
311
12 711
12 649

13 275
874
12 020
11 837

Pozosta•e aktywa finansowe (d•ugoterminowe), w tym:
- po•yczki udzielone
- akcje i udzia"y

Warto!# bilansowa
ZOBOWI%ZANIA FINANSOWE

31.12.2014

Oprocentowane kredyty bankowe i po•yczki, w tym:
- d"ugoterminowe oprocentowane wg zmiennej stopy procentowej*
- krótkoterminowe oprocentowane wg zmiennej stopy procentowej*
- d•ugoterminowa cz•!$ zobowi•zania z tytu•u emisji obligacji
- krotkoterminowa cz•!$ zobowi•zania z tytu•u emisji obligacji
Pozosta•e zobowi$zania inne (d•ugoterminowe), w tym:
- pozosta•e zobowi•zania - nieoprocentowane
Zobowi$zania z tytu•u dostaw i us•ug oraz pozosta•e zobowi$zania
Zobowi$zania finansowe, w tym:
- pochodne instrumenty finansowe, w tym:

Za••czone noty stanowi• integralna cz••• niniejszego sprawozdania finansowego

243 451
30 643
99 081
75 000
38 727
26
26
21 896
0
0

31.12.2013
198 145
24 983
81 803
57 000
34 359
33
33
14 994
0
0

Maksymalne
nara•enie na
ryzyko kredytowe

Kategoria instrumentów
finansowych

po•yczki udzielone i nale•no!ci
akt. finansowe utrzymywane do
terminu zapadalno!ci
po•yczki udzielone i nale•no!ci
po•yczki udzielone i nale•no!ci
po•yczki udzielone i nale•no!ci
akt. finansowe utrzymywane do
terminu zapadalno!ci
po•yczki udzielone i nale•no!ci
po•yczki udzielone i nale•no!ci

Warto!# godziwa
31.12.2014
243 451
30 643
99 081
75 000
38 727
26
26
21 896
0

31.12.2013
198 145
24 983
81 803
57 000
34 359
33
33
14 994
0

Kategoria instrumentów finansowych

zobowi•zania do term. zapadaln.
zobowi•zania do term. zapadaln.
zobowi•zania do term. zapadaln.
zobowi•zania do term. zapadaln.
zobowi•zania do term. zapadaln.
zobowi•zania do term. zapadaln.
zobowi•zania wyceniane przez wynik finansowy
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Zabezpieczenia
Zabezpieczenia przep•ywów •rodków pieni••nych
Nie wyst•puj!

Warto•! godziwa powy•szych kontraktów kszta•towa•a si• nast•puj"co:
Nie wyst•puj!

Zabezpieczenie warto•ci godziwej
Nie wyst•puj!

Nota 46. ZARZ•DZANIE KAPITA•EM
G"ównym celem zarz!dzania kapita"em Grupy jest utrzymanie dobrego ratingu kredytowego i bezpiecznych wska#ników kapita"owych
(w szczególno$ci zgodnych z wymogami wynikaj!cymi z obowi!zuj!cych Spó"k• umów z instytucjami finansuj!cymi), które wspiera"yby
dzia"alno$% operacyjn! Grupy i zwi•ksza"y warto$% dla jej akcjonariuszy.
Spó"ka zarz!dza struktur! kapita"ow! i w wyniku zmian warunków ekonomicznych wprowadza do niej zmiany. W celu utrzymania lub
skorygowania struktury kapita"owej, Spó"ka mo&e zmieni% wyp"at• dywidendy dla akcjonariuszy, zwróci% kapita" akcjonariuszom lub
wyemitowa% nowe akcje.
Spó"ka prowadzi monitorowanie stanu kapita"ów przy wykorzystaniu wska#ników :
kapita•y w•asne do ca•kowitego zad•u•enia
kapita•y w•asne do sumy bilansowej
Dla ca•kowitego zad•u•enia Spó•ka wlicza wyemitowane obligacje, oprocentowane kredyty i po•yczki, zobowi•zania z tytu•u dostaw i
us•ug i inne zobowi!zania, z wy•!czeniem rozlicze" mi#dzyokresowych przychodów i rezerwy na podatek odroczony.
Zasady Spó•ki stanowi!, by powy•sze wska$niki kszta•towa•y si# powy•ej poziomu 66% dla kapita•ów w•asnych do ca•kowitego
zad•u•enia oraz powy•ej 40% dla kapita•ów w•asnych do sumy bilansowej

Wyszczególnienie
Oprocentowane kredyty i po•yczki
Wyemitowane obligacje i inne zobowi!zania finansowe
Zobowi!zania z tytu•u dostaw i us•ug oraz pozosta•e zobowi!zania
Ca kowite!zad u"enie
Kapita !w asny
Suma bilansowa
Kapita• w•asny do ca•kowitego zad•u•enia
Kapita• w•asny do sumy bilansowej

31.12.2014
129 724
114 049

31.12.2013
106 786
91 671

5 912
249 685
267 213
548 262

9 268
207 725
281 029
507 740

107%
49%

135%
55%

Nota 47. PROGRAMY •WIADCZE• PRACOWNICZYCH
NIe dotyczy
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Nota 48. INFORMACJE O PODMIOTACH POWI•ZANYCH
Nast•puj•ca tabela przedstawia ••czne kwoty transakcji zawartych z podmiotami powi•zanymi, nie nale••cymi do Grupy, za bie••cy i poprzedni rok obrotowy

Podmiot powi•zany
Znacz•cy inwetor
BB Investment SA

Przychody z odsetek od
podmiotów
powi•zanych

Zakupy od podmiotów
powi•zanych

Nale#no"ci od
podmiotów
powi•zanych

w tym przeterminowane

Zobowi•zania wobec
podmiotów
powi•zanych

w tym zaleg!e, po
up!ywie terminu
p!atno"ci

31.12.2014 31.12.2013 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2014 31.12.2013
0
4
0
0
59
36
0
0
0
0
4
7

Jednostka dominuj•ca ca!ej Grupy
Z uwagi na rozdrobnion• struktur• akcjonariatu nie wyst•puje jednostka dominuj•ca wobec Grupy.

Podmiot o znacz•cym wp!ywie na Grup$
Informacja o podmiotach posiadaj•cych ponad 5% g•osów w zgromadzeniu akcjonariuszy jednostki dominuj•cej jest podana w nocie nr 28.

Jednostka stowarzyszona
Na dzie! 31 grudnia 2014 roku oraz na 31 grudnia 2013 roku Grupa nie posiada udzia•ów w jednostkach stowarzyszonych.

Jednostki wspó!kontrolowane, w którym Grupa jest wspólnikiem

01.01.2014 - 31.12.2014 01.01.2013 - 31.12.2013
Mazowieckie Towarzystwo Powiernicze Sp. z o.o. Projekt
Developerski 1 SKA

5,90%

5,90%

NPU Sp. z o.o. SKA (dawniej: Nowy Plac Unii SA)

35,09%

35,09%

Zarz•dzanie Sezam Sp. z o.o.

34,95%

34,95%

9,39%

9,26%

Zarz•dzanie Sezam Sp. z o.o. Nowy Sezam SK

Warunki transakcji z podmiotami powi•zanymi
Transakcje pomi•dzy podmiotami powi•zanymi odby•y si• na warunkach równorz•dnych z tymi, które obowi•zuj• w transakcjach zawartych na warunkach rynkowych

Po•yczka udzielona cz•onkowi Zarz•du
Grupa nie udziela•a po!yczek cz•onkom Zarz•du

Inne transakcje z udzia•em cz•onków Zarz•du
Grupa nie przeprowadza•a transakcji z udzia•em cz•onków Zarz•du..
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Nota 49. WYNAGRODZENIA WY•SZEJ KADRY KIEROWNICZEJ I RADY NADZORCZEJ
Wynagrodzenie kadry kierowniczej Grupy
Wynagrodzenie wyp•acone lub nale•ne cz•onkom Zarz•du oraz cz•onkom Rady Nadzorczej Grupy
•wiadczenia wyp•acane Cz•onkom Zarz!du

01.01.2014 - 31.12.2014 01.01.2013 - 31.12.2013
Krótkoterminowe #wiadczenia pracownicze (wynagrodzenia i narzuty)
wyp!"cone przez jednostk$ dominuj"c"
Krótkoterminowe #wiadczenia pracownicze wyp!acone przez spó!ki
Juvenes Projekt i Juvenes Serwis
Nagrody jubileuszowe
•wiadczenia po okresie zatrudnienia
•wiadczenia z tytu!u rozwi"zania stosunku pracy
•wiadczenia pracownicze w formie akcji w!asnych
Pozosta!e #wiadczenia d!ugoterminowe
Razem

Imi• i nazwisko

2 576

2 600

733
0
0
0
0
0
3 309

780
0
0
0
0
0
3 380

Funkcja

01.01.2014 - 31.12.2014 01.01.2013 - 31.12.2013
Wynagrodzenia Cz•onków Zarz!du jednostki dominuj!cej
Micha! Skotnicki
Prezes Zarz"du
800
752
Rafa! Szczepa%ski
Wiceprezes Zarz"du
430
405
Piotr Litwi%ski
Cz!onek Zarz"du
800
752
Pawe! Nowacki
Cz!onek Zarz"du
320
484
Krzysztof Tyszkiewicz
Cz!onek Zarz"du
226
207
Rados!aw •wi"tkowski
Cz!onek Zarz"du
RAZEM
2 576
2 600
Wynagrodzenia Cz•onków Zarz!du Juvenes-Projekt Sp. z o.o.
Rafa! Szczepa%ski
Prezes Zarz"du
285
300
Krzysztof Tyszkiewicz
Wiceprezes Zarz"du
224
200
RAZEM
509
500
Wynagrodzenia Cz•onków Zarz!du Juvenes-Serwis Sp. z o.o.
Krzysztof Tyszkiewicz
Prezes Zarz"du
224
280
RAZEM
224
280
Wynagrodzenia cz•onków Rady Nadzorczej (RN) jednostki dominuj!cej
Pawe! Turno
Przewodnicz"cy RN
48
48
W!odzimierz G!owacki
Z-ca Przewodnicz"cego RN
36
36
Micha! Kurzy%ski
Cz!onek RN
18
36
Ewaryst Zagajewski
Cz!onek RN
18
36
Rafa! Lorek
Cz!onek RN
36
36
Jan Ro#ciszewski
Cz!onek RN
36
36
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Nota 50. ZATRUDNIENIE
Przeci•tne zatrudnienie (*)
Wyszczególnienie

01.01.2014 - 31.12.2014 01.01.2013 - 31.12.2013

Zarz•d
Administracja
Dzia !sprzeda"y

7

8

12

11

6

6

Pion produkcji

25

26

Pozostali
Razem

2

2

52

53

Rotacja zatrudnienia (*)
Wyszczególnienie

01.01.2014 - 31.12.2014 01.01.2013 - 31.12.2013

Liczba!pracowników!przyj#tych

2

Liczba!pracowników!zwolnionych

3

4

-1

3

Razem

7

(*)!zatrudnienie!podane!dla!jednostki!dominuj•cej!i!jednostek!zale"nych,!bez!uwzgl#dniania!danych!z!jednostek!wspólkontrolowanych.

Nota 51. UMOWY LEASINGU OPERACYJNEGO
Nie dotyczy

Nota 52. AKTYWOWANE KOSZT FINANSOWANIA ZEWN•TRZNEGO
01.01.2014 - 31.12.2014

Koszt finansowania
zewn•trznego

01.01.2013 - 31.12.2013

Stopa
kapitalizacji

Koszt finansowania
zewn•trznego

Stopa
kapitalizacji

Rzeczowe aktywa trwa•e
Warto!ci niematerialne
Nieruchomo!ci inwestycyjne

282

Zapasy

16 305

RAZEM

16 587

9 669
0

9 669

0

Nota 53. PRZYCHODY UZYSKIWANE SEZONOWO, CYKLICZNIE LUB SPORADYCZNIE
Grupa rozpoznaje przychody ze sprzeda"y mieszka# po przeniesieniu na nabywc$ praw i obowi%zków, co jest równoznaczne z
zawarciem umowy sprzeda"y mieszkania w formie aktu notarialnego. Przychody te s% rozpoznawane po uko#czeniu konkretnego
projektu inwestycyjnego. Rozpoznanie przychodów z ró"nych projektów jest rozpoznawane niezale"nie od siebie i oddzielone
znacznymi przerwami.

Nota 54. SPRAWY S•DOWE
Wg najlepszej wiedzy Emitenta, na dzie# zatwierdzenia do publikacji niniejszego sprawozdania finansowego spó•ka celowa Realty 3
Management spó•ka z ograniczon% odpowiedzialno!ci% Projekt Developerski 6 S.K.A. jest stron% dwóch istotnych z punktu widzenia
Grupy Kapita•owej Emitenta post$powa# s%dowych:
1) post$powania przed S%dem Rejonowym dla Warszawy Pragi Pó•noc w Warszawie, II Wydzia• cywilny, które zosta•o wszcz$te przez
spó•k$ celow% powództwem z dnia 10 lipca 2009 roku skierowanym przeciwko Skarbowi Pa#stwa – Ministrowi Skarbu Pa#stwa o
usuni$cie niezgodno!ci mi$dzy stanem prawnym nieruchomo!ci ujawnionym w ksi$dze wieczystej a rzeczywistym stanem prawnym.
Warto!& przedmiotu sporu: 8.261.755 PLN. Post$powanie w I instancji zako#czy•o si$ oddaleniem powództwa spó•ki celowej. Od
wyroku s%du I instancji spó•ka celowa wnios•a apelacj$. Apelacja ta zosta•a odrzucona z uwagi na niedochowanie terminu. Spó•ka
celowa wnios•a jednak wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia apelacji, który to wniosek nie zosta• dotychczas prawomocnie
rozpoznany.
2) post$powanie przed S%dem Okr$gowym dla Warszawy Pragi w Warszawie, I Wydzia• Cywilny, które zosta•o wszcz$te z powództwa
Skarbu Pa#stwa – Ministra Skarbu Pa#stwa z dnia 02 czerwca 2010 roku, wytoczonego przeciwko spó•ce celowej o zap•at$ kwoty
wynosz%cej nieco ponad 8.000.000 PLN. Przedmiotowe post$powanie, po okresie zawieszenia, jest na wst$pnym etapie rozpoznania.

Za••czone noty stanowi• integralna cz••• niniejszego sprawozdania finansowego

57

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITA•OWEJ BBI Development S.A. ZA OKRES
01.01.– 31.12.2014 R.

(wszystkie kwoty podane s• w tys. z•otych o ile nie podano inaczej)
W ocenie Zarz•du wy•ej wymienione post•powania s•dowe w perspektywie najbli•szego roku obrotowego nie skutkuj• istotnym,
szacowalnym ryzykiem dla Spó!ki

Nota 55. ROZLICZENIA PODATKOWE
Rozliczenia podatkowe oraz inne obszary dzia!alno"ci podlegaj•ce regulacjom (na przyk!ad sprawy celne czy dewizowe) mog• by#
przedmiotem kontroli organów administracyjnych, które uprawnione s• do nak!adania wysokich kar i sankcji. Brak odniesienia do
utrwalonych regulacji prawnych w Polsce powoduje wyst•powanie w obowi•zuj•cych przepisach niejasno"ci i niespójno"ci. Cz•sto
wyst•puj•ce ró•nice w opiniach, co do interpretacji prawnej przepisów podatkowych zarówno wewn•trz organów pa$stwowych, jak i
pomi•dzy organami pa$stwowymi i przedsi•biorstwami, powoduj• powstawanie obszarów niepewno"ci i konfliktów. Zjawiska te
powoduj•, •e ryzyko podatkowe w Polsce jest znacz•co wy•sze ni• istniej•ce zwykle w krajach o bardziej rozwini•tym systemie
podatkowym.
Rozliczenia podatkowe mog• by# przedmiotem kontroli przez okres pi•ciu lat, pocz•wszy od ko$ca roku, w którym nast•pi!a zap!ata
podatku. W wyniku przeprowadzanych kontroli dotychczasowe rozliczenia podatkowe Grupy mog• zosta# powi•kszone o dodatkowe
zobowi•zania podatkowe. Zdaniem Grupy na dzie$ 31 grudnia 2014 roku utworzono odpowiednie rezerwy na rozpoznane i policzalne
ryzyko podatkowe.

Nota 56. ZU•YTY SPRZ•T ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY
Nie dotyczy

Nota 57. ZDARZENIA PO DACIE BILANSU
Istotne zdarzenia po dacie bilansu s• przedstawione poni•ej:
W dniu 20 lutego 2015 roku, w ramach postanowie$ aneksów do umowy agencyjnej z 9 listopada 2006 r. zawartej z
Raiffeisen Bank Polska S.A., Spó!ka wyemitowa!a obligacje o !•cznej warto"ci nominalnej 35.000.000 PLN (trzydzie"ci pi•#
milionów z!otych).
W dniu 23 lutego 2015 r. Spó!ka naby!a w celu umorzenia 2.145 sztuk w!asnych obligacji trzyletnich wyemitowanych dnia 13
stycznia 2012 r. oraz 1.355 sztuk w!asnych obligacji trzyletnich wyemitowanych dnia 23 lutego 2012 o !•cznej warto"ci
nominalnej 35.000.000 z! (trzydzie"ci pi•# milionów z!), powi•kszonej o sum• odsetek od obligacji za ostatni okres odsetkowy
do dnia wykupu. Obligacje zosta!y wykupione w terminie wynikaj•cym z warunków emisji.

Nota 58. UDZIA• SPÓ•EK ZALE•NYCH NIE OBJ•TYCH SKONSOLIDOWANYM SPRAWOZDANIEM
FINANSOWYM
Nie wyst•puje

Nota 59. INFORMACJE O TRANSAKCJACH Z PODMIOTEM DOKONUJ!CYM BADANIA
SPRAWOZDANIA
Wynagrodzenie wyp•acone lub nale•ne za rok obrotowy

01.01.2014 - 31.12.2014 01.01.2013 - 31.12.2013

- za badanie rocznego sprawozdania finansowego i
skonsolidowanego sprawozdania finansowego

54

59

41
8

51

0

19

103

129

- za inne us!ugi po"wiadczaj#ce, w tym przegl#d sprawozdania
finansowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego
- za pozosta!e us!ugi
- za badanie rocznych sprawozda$ jednostek wspó!kontrolowanych
(*)
RAZEM

(*) podana kwota dotyczy ca!o"ci wynagrodzenia, a nie proporcjonalnego udzia!u Grupy w tym wynagrodzeniu.
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Warszawa, dnia 23 marca 2015 r.
Podpisy Cz•onków Zarz•du:

Micha• Skotnicki
Prezes Zarz•du

Rafa• Szczepa#ski
Wiceprezes Zarz•du

Piotr Litwi#ski
Cz•onek Zarz•du

Krzysztof Tyszkiewicz
Cz•onek Zarz•du

Podpis osoby sporz•dzaj•cej sprawozdanie:
Marcin Rzeszutkowski
G•ówny Ksi"gowy
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Sprawozdanie Zarz•du z dzia•alno•ci
Grupy Kapita•owej
BBI Development S.A.
w roku obrotowym ko!cz•cym si"
31 grudnia 2014 roku

Warszawa, dnia 23 marca 2015 roku
1

Zarz•d BBI Development S.A. („Spó ka”,! „Emitent”),! przekazuje sprawozdanie! z! dzia alno"ci Grupy
Kapita owej!BBI!Development!S.A. (dalej:!„Grupa”) za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku,
stanowi•ce! cz#"$! raportu! skonsolidowanego Emitenta, a sporz•dzone zgodnie z postanowieniami
Rozporz•dzenia Ministra!Finansów!z!19!lutego 2009 roku (Dz. U. z 2009 r., Nr 33, poz. 259 – dalej:
„Rozporz•dzenie”) w sprawie informacji bie%•cych! i! okresowych! przekazywanych! przez! emitentów!
papierów! warto"ciowych! oraz! warunków! uznawania! za! równowa%ne informacji wymaganych
przepisami prawa pa&stwa nieb#d•cego pa&stwem!cz onkowskim.
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Podstawowe wielko•ci ekonomiczno-finansowe ujawnione w rocznym
skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym.
Aktywa Grupy na koniec 2014 roku! wynosi y 548.262 tys.! z ! (128.631 tys.! euro),! za"! kapita !
w asny,!przypadaj•cy!akcjonariuszom Spó ki 256.601 tys.!z (60.202 tys. euro). Rok 2014 Grupa
zamkn# a!zyskiem na!dzia alno"ci!operacyjnej!w!kwocie 2.450 tys.!z !(585 tys. euro) i strat•!netto!
w kwocie 13.822 tys.!z !(3.299 tys. euro)
Podstawowy!wp yw!na!wynik!osi•gni#ty!w!2014 r.!mia y:

Udzia !
w!
wyniku!
wspó kontrolowanych
Przychody
z!
inwestycyjnych

wyceny!

koszty operacyjne Grupy

jednostek!

nieruchomo"ci!

w tys. z!

tys. €

-14.302

-3.414

29.287

36.144

6.991
8.628

Gotówka! i! jej! ekwiwalenty! na! koniec! 2014 roku wynosi y! 12.707 tys. z ! (2981 tys.! €),! co!
stanowi o!!2,3 '!aktywów!Grupy.
Poza ujawnionymi w niniejszym sprawozdaniu w 2014 roku!nie!wyst•pi y!nietypowe!wydarzenia,!
które!mia aby!istotny!wp yw!na!wyniki!finansowe!osi•gni#te!przez!Grup#.
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Charakterystyka struktury aktywów i pasywów skonsolidowanego
bilansu, w tym z punktu widzenia p!ynno•ci Grupy
Na! dzie&! 31! grudnia! 2014 roku Emitent sporz•dzi ! skonsolidowane sprawozdanie finansowe
Grupy.
Sprawozdanie! to! sporz•dzono! zgodnie! z! Mi#dzynarodowymi! Standardami! Sprawozdawczo"ci!
Finansowej,! zatwierdzonymi! przez! Uni#! Europejska! (*MSSF! zatwierdzonymi! przez! UE*).! BBI!
Development!S.A.!pocz•wszy!od!1!stycznia!2007!roku!sporz•dza!sprawozdanie!finansowe!zgodnie!
z MSSF.
Szczegó owe! zasady! rachunkowo"ci! zastosowane! przy! sporz•dzeniu! skonsolidowanego!
sprawozdania! finansowego! zosta y! opisane! w! skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym w
punkcie IV.
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Opis czynników i zdarze• maj•cych znacz•cy wp•yw na dzia•alno••
Grupy i osi•gni!te przez ni• zyski lub poniesione straty w roku
obrotowym.
Czynniki i zdarzenia maj•ce wp•yw na dzia•alno•• Grupy zostan• omówione oddzielnie, dla
poszczególnych spó•ek celowych i projektów developerskich realizowanych przez Grup! (pkt.
3.1.) oraz odr!bnie – dla samego Emitenta (pkt. 3.2.), przy czym czynniki i zdarzenia dotycz•ce
Emitenta zostan• wskazane jedynie skrótowo. Ich szczegó•owy opis znajduje si! w sprawozdaniu
Zarz•du z dzia•alno•ci BBI Development S.A. stanowi•cym element jednostkowego raportu
rocznego.

3.1
3.1.1

Czynniki i zdarzenia dotycz•ce spó•ek celowych
Projekt Centrum Praskie Koneser (“CPK”)
Projekt „Centrum Praskie Koneser” realizowany jest, pocz•wszy od lutego 2014 roku, przez
dwie odr!bne spó•ki celowe: Realty 3 Management sp. z o.o. Projekt Developerski 6 sp.k.
(dawniej w formie spó•ki komandytowo akcyjnej) – zwanej dalej w skrócie PD6, a tak"e przez
spó•k! Centrum Praskie Koneser sp. z o.o. sp. k., powsta•• w lutym 2014 roku – zwan• dalej w
skrócie CPK. PD6 realizuje dotychczasow• cz!•• mieszkaniow• projektu (budynki E1, E2, E3,
E4, N, M), za• CPK realizuje cz!•• handlowo-biurow• stanowi•c• tzw. „Kwarta• Centralny”
(budynki B, C, D, F, G, H, I, J, K, L, O, P). Cz!•• mieszkaniowa realizowana jest przez Emitenta
samodzielnie, tj. bez udzia•u wspó•inwestora, natomiast cz!•• biurowo-handlowa realizowana
jest obecnie przy wspó•udziale spó•ki celowej Liebrecht&WooD: K-Invest sp. z o.o. (dalej
„Inwestor”). Do marca 2015 roku wspó•praca Inwestora i Emitenta odbywa•a si! na podstawie
przedwst!pnej umowy inwestycyjnej zawartej 13 sierpnia 2013 roku (dalej: „PIA”) i
aneksowanej w dniu 16 maja 2014 roku. Natomiast w dniach 4 i 5 marca 2015 roku nast•pi•o
formalne przyst•pienie Emitenta oraz Inwestora do przyrzecznej umowy inwestycyjnej oraz
umowy wspólników, które szczegó•owo uregulowa•y prawa i obowi•zki obu stron inwestycji
oraz zasady jej realizacji.
W styczniu 2014 roku Inwestor zako#czy• proces badania due diligence projektu „Centrum
Praskie Koneser” przeprowadzonego w ramach PIA. Inwestor uzna• wynik procesu due
diligence za pozytywny, w nast!pstwie czego strony PIA zawar•y w dniu 16 maja 2014 roku
aneks do PIA. W wykonaniu PIA Liebrecht&WooD Development Company Ltd., w dniu 5
sierpnia 2014 roku, zawar•a z CPK umow! po"yczki, na podstawie której udzieli•a CPK po"yczki
w kwocie 10.500.000,00 PLN, z przeznaczeniem na sfinansowanie cz!•ci biurowo-handlowej
projektu.
Prze•omem w realizacji projektu by•o zawarcie w dniu 17 grudnia 2014 roku przez PD6 i CPK
umowy sprzeda"y, na podstawie której – w wykonaniu PIA – PD6 zby•a na rzecz CPK prawo
u"ytkowania wieczystego dzia•ek gruntu wchodz•cych w sk•ad Kwarta•u Centralnego wraz z
prawem w•asno•ci budynków na tych dzia•kach posadowionych. %•czny obszar nabytych przez
CPK gruntów to 3,2615 hektara. Jednocze•nie CPK ustanowi•a na rzecz PD6, b!d•cej
u"ytkownikiem wieczystym s•siaduj•cych z Kwarta•em Centralnym dzia•ek gruntu, stosowne
s•u"ebno•ci, które maj• na celu zapewnienie dzia•kom nale"•cym do PD6 pe•nej
funkcjonalno•ci i u"yteczno•ci, wobec dokonanego podzia•u dotychczas jednolitego obszaru
projektu. Cena nabycia ••cznie z podatkiem VAT wynios•a 73.881.146,79 z•otych i na dzie#
publikacji niniejszego sprawozdania zosta•a w ca•o•ci rozliczona. Cena nabycia zosta•a
cz!•ciowo – w kwocie 14.400.000 z•otych – sfinansowana z kredytu bankowego zaci•gni!tego
przez CPK w Banku Polska Kasa Opieki S.A. (dalej: "Bank"), na podstawie umowy kredytu
zawartej w dniu 17 grudnia 2014 roku. Na podstawie tej umowy Bank udzieli• CPK
krótkoterminowego (pomostowego) kredytu na zakup nieruchomo•ci na kwot! 14.400.000
z•otych. Termin sp•aty kredytu oznaczony zosta• na 31 sierpnia 2015 roku. Z tytu•u
zaci•gni!tego kredytu CPK zobowi•zana b!dzie do zap•aty na rzecz Banku odsetek. Stopa
odsetkowa równa b!dzie 1-miesi!cznemu WIBOR powi!kszonemu o mar"! Banku.
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W celu zabezpieczenia sp•aty kredytu na wszystkich nieruchomo•ciach projektu "Centrum
Praskie KONESER" (zarówno tych nale••cych do PD6, jak i zbytych na rzecz CPK) zosta•a w
styczniu 2015 roku ustanowiona hipoteka ••czna do maksymalnej kwoty 28.800.000 z•otych.
Ponadto zarówno CPK, jak i PD6, a nadto wspólnicy tych spó•ek zobowi•zali si!, poprzez
stosowne dokumenty zabezpiecze#, ustanowi$ szereg zabezpiecze# rzeczowych oraz
finansowych kredytu, w tym m.in. zastawy rejestrowe na rachunkach bankowych,
pe•nomocnictwa do rachunków bankowych, o•wiadczenia o poddaniu si! egzekucji, umowy
wsparcia i podporz•dkowania. Na ich podstawie dosz•o m.in. do podporz•dkowania
wierzytelno•ci (nale•no•ci) wspólników CPK oraz wspólników PD6 wierzytelno•ciom
(nale•no•ciom) Banku z tytu•u umowy kredytu, a tak•e do zobowi•zania wspólników CPK do
finansowego wsparcia CPK w razie wyst•pienia okoliczno•ci przewidzianych w dokumentach
zabezpiecze#.
Pozosta•a cz!•$ ceny nabycia nieruchomo•ci rozliczona zosta•a poprzez wp•at! gotówkow•
(kwota podatku VAT) oraz umow! przekazu i potr•cenia wzajemnych wierzytelno•ci zawart•
pomi!dzy Funduszem Immobilia, CPK a PD6, na podstawie której dosz•o do rozliczenia
nast!puj•cych wzajemnych wierzytelno•ci: a) wierzytelno•ci CPK wzgl!dem Immobilia z tytu•u
wniesienia nowego wk•adu do CPK; b) wierzytelno•ci Immobilia wzgl!dem PD6 z tytu•u zwrotu
Immobilia cz!•ci wk•adu wniesionego do PD6, c) wierzytelno•ci PD6 wzgl!dem CPK z tytu•u
zobowi•zania CPK do zap•aty cz!•ci ceny sprzeda•y wynikaj•cej z umowy sprzeda•y Kwarta•u
Centralnego. Ka•da z rozliczonych wierzytelno•ci by•a równa kwocie 45.665.973,00 PLN. W
wyniku powy•szej transakcji wk•ad Immobilia w PD6 zmniejszy• si! o kwot! 45.665.973,00 PLN
i jednocze•nie o tak• kwot! wzrós• udzia• Immobilia w CPK.
Warto tak•e nadmieni$, •e w dniu 16 maja 2014 roku PD6 oraz CPK zawar•y umow! najmu z
Agros Holding S.A. – spó•k• nale••c• do Grupy Pernod Ricard, na podstawie której PD6 oraz
CPK zobowi•za•y si! wynaj•$ Agros Holding S.A. (dalej: „Najemca”) powierzchni! w budynku K
od poziomu -1 do +4, o powierzchni ok. 3278,29 m² z przeznaczeniem na muzeum polskiej
wódki wraz z funkcjami towarzysz•cymi. Miesi!czny czynsz najmu ustalony przez strony nie
odbiega od rynkowych stawek czynszu powszechnie stosowanych dla obiektów o standardzie i
lokalizacji zbli•onych do realizowanego. Okres najmu zosta• oznaczony na 120 miesi!cy (10
lat), pocz•wszy od dnia otwarcia kompleksu „Centrum Praskie KONESER”, co planowane jest w
2017 roku. Najemca b!dzie mia• prawo do przed•u•enia okresu najmu na kolejny okres 60
miesi!cy, pod warunkiem pisemnego powiadomienia, dor!czonego wynajmuj•cemu. W
przysz•o•ci jedynym wynajmuj•cym stanie si! CPK, zgodnie z podzia•em kompetencji obu
spó•ek celowych. W przypadku, gdy Kwarta• Centralny, tj. cz!•$ us•ugowa i handlowa, nie
zostanie wynaj!ty w 65%, Wynajmuj•cy mo•e by$ zobowi•zany do zap•aty kar umownych na
rzecz Najemcy.
Tak•e w zakresie cz!•ci mieszkaniowej widoczny jest post!p realizacji inwestycji. Awansowane
s• w dalszym ci•gu prace budowlane kwarta•ów E2 i E4, za• w dniu marcu 2014 roku sta•y si!
ostateczne decyzje zatwierdzaj•ce projekt budowlany oraz udzielaj•ce pozwolenia na budow!
budynków E1 oraz E3.
W czerwcu 2014 roku PD6 zosta•a przekszta•cona ze spó•ki komandytowo-akcyjnej w spó•k!
komandytow•.
Post!p realizacji inwestycji umo•liwi• zawarcie z Bankiem Pekao S.A. (finansuj•cym cz!•$
mieszkaniow• projektu) aneksów (w dniach 29 stycznia 2014 oraz 27 sierpnia 2014), na
podstawie których przesuni!to dat! ostatecznej sp•aty kredytu refinansuj•cego zakup cz!•ci
nieruchomo•ci, na której realizowany jest projekt "Centrum Praskie Koneser", do dnia 28
lutego 2015 roku. W terminie tym PD6 sp•aci•a w ca•o•ci przedmiotowy kredyt.
3.1.2

Projekt “Plac Unii”
W dniu 29 stycznia 2014 roku Zarz•d Emitenta podj•• decyzj! o uruchomieniu procesu
sprzeda•y projektu "Plac Unii”. W toku ca•ego 2014 roku, zw•aszcza za• w drugiej jego po•owie
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trwa•y intensywne prace nad przygotowaniem transakcji sprzeda•y projektu. Uwie•czeniem
tego procesu by•o zawarcie przez spó•k• zale•n• Emitenta: Realty 3 Management spó•ka z
ograniczon• odpowiedzialno$ci• Projekt Developerski 5 spó•ka komandytowa (dalej: "PD5") w
dniu 18 grudnia 2014 roku umowy sprzeda•y udzia•ów, na podstawie której PD5 dokona•a
zbycia na rzecz RMM 179 GmbH & Co. KG - podmiotu powi•zanego z Invesco Real Estate
("Invesco") - wszystkich posiadanych przez siebie udzia•ów w spó•ce Bletwood Investment sp.
z o.o. (dalej: "Bletwood"), która to spó•ka by•a spó•k• celow• Emitenta b•d•c• jedynym
u•ytkownikiem wieczystym nieruchomo$ci "Plac Unii". Proces sprzeda•y mia• skomplikowany
przebieg, st•d niniejsze sprawozdanie ograniczy si• jedynie do wskazania nast•puj•cych,
najistotniejszych jego elementów:
1. W dniu 5 czerwca 2014 roku spó•ka wspó•kontrolowana przez Emitenta – NPU spó•ka z
ograniczon! odpowiedzialno"ci! S.K.A. (dalej: #NPU#) podpisa•a list intencyjny (dalej:
#LOI#) dotycz!cy negocjacji transakcji sprzeda$y Projektu Plac Unii. Potencjalnym
nabywc! i jednocze"nie drug! stron! listu intencyjnego by•a Invesco Real Estate renomowana, mi•dzynarodowa instytucja zarz!dzaj!ca inwestycjami, prowadz!ca
aktywn! dzia•alno"& tak$e na obszarze Polski (dalej: #Inwestor"). W LOI strony
uzgodni•y mi•dzy innymi, $e prowadzi& b•d! w dobrej wierze dalsze negocjacje
dotycz!ce wspomnianej powy$ej transakcji, w celu doprowadzenia do zawarcia – w
nieodleg•ej przysz•o"ci - umowy sprzeda$y Projektu Plac Unii. LOI zosta• zawarty pod
warunkiem, $e w terminie 14 dni od dnia jego podpisania zostanie pisemnie
potwierdzony przez Inwestora oraz zostanie uzyskana akceptacja jego Zarz!du oraz
Komitetu Inwestycyjnego.
2. W terminie wskazanym w LOI nie nast!pi•o potwierdzenie jego warunków przez
Inwestora i w•a"ciwe organy Inwestora. Pomimo to Strony, w okresie czerwiecgrudzie' 2014 nadal prowadzi•y w dobrej wierze negocjacje zmierzaj!ce do okre"lenia
warunków transakcji sprzeda$y.
3. Wobec przed•u$aj!cych si• negocjacji z Inwestorem, a tak$e z uwagi na
uwarunkowania finansowe oraz prawne przysz•ej transakcji Emitent oraz L*W
Development Company (dalej: "Liebrecht & wooD") zdecydowali o wykorzystaniu
nowej, wspó•kontrolowanej spó•ki celowej Bletwood oraz o przeprowadzeniu transakcji
sprzeda$y Projektu Plac Unii w dwóch etapach:
a. sprzeda$ #wewn•trzna# – pomi•dzy wspó•kontrolowanymi przez Emitenta oraz
Liebrecht * wooD spó•kami NPU (jako sprzedaj!ca) i Bletwood (jako kupuj!ca).
Etap ten polega• na zawarciu umowy sprzeda$y prawa u$ytkowania wieczystego
gruntu przy ul. Pu•awskiej 2 w Warszawie wraz z prawem w•asno"ci
posadowionego na tym gruncie budynku handlowo-biurowego. Umowa taka
zosta•a zawarta w dniu 26 wrze"nia 2014 roku. Ca•kowita cena nabycia (której
p•atno"& zosta•a odroczona) wynios•a 226.050 tys. Euro, jednak$e transakcja ta
stanowi•a jedynie przygotowanie w•a"ciwej transakcji od strony finansowej i
formalno-prawnej. Dla Emitenta umowa ta mia•a przede wszystkim to
znaczenie, i$ Projekt Plac Unii zosta• formalnie przeniesiony do nowej spó•ki
wspó•kontrolowanej, która w kolejnym etapie, w zamierzeniu Emitenta oraz
Liebrecht * wooD mia•a zosta& sprzedana Inwestorowi.
b. sprzeda$ docelowa (#zewn•trzna#) – która w zamierzeniu Emitenta mia•a
polega& na sprzeda$y wszystkich udzia•ów w Bletwood (b•d!cej ju$
w•a"cicielem Projektu Plac Unii) Inwestorowi z jednoczesnym zapewnieniem
przez Inwestora finansowania Bletwood w celu umo$liwienia tej spó•ce zap•aty
ceny do NPU.
4. Dokonanie sprzeda$y Projektu Plac Unii do spó•ki Bletwood w dniu 26 wrze"nia 2014
roku wi!za•o si• tak$e z istotnymi zmianami w stosunkach NPU z bankiem
kredytuj!cym: Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. w Warszawie. W dniu 26 wrze"nia
2014 roku dokonano stosownych zmian w umowie kredytowej z dnia 17 stycznia 2012
roku sprowadzaj!cych si• zasadniczo do przeniesienia zobowi!za' wynikaj!cych z tej
umowy z NPU na Bletwood, w zwi!zku ze sprzeda$! Projektu Plac Unii. Tym samym,
d•u$nikiem Banku PEKAO z tytu•u tej$e umowy sta• si• Bletwood. Niezale$nie od
powy$szego Bletwood zaci!gn••a w Banku PEKAO S.A. tak$e nowy kredyt w celu
sfinansowania podatku VAT od transakcji przeniesienia Projektu Plac Unii.
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5. W zwi•zku ze zmianami dokonanymi w umowie kredytowej z 17 stycznia 2012 roku
oraz w zwi•zku z nowym kredytem na sfinansowanie VAT spó!ka PD5, jako udzia!owiec
Bletwood oraz akcjonariusz NPU zobowi•zana zosta!a do ustanowienia zabezpiecze"
zobowi•za" kredytowych Bletwood na nale#•cych do siebie aktywach. W wykonaniu
tego zobowi•zania PD5 w szczególno$ci ustanowi!a zastawy rejestrowe na posiadanych
przez PD5 udzia!ach w Bletwood oraz dokona!a zmiany, dotychczas ustanowionych na
zabezpieczenie kredytów udzielonych przez Bank PEKAO, zastawów rejestrowych na
akcjach posiadanych przez PD5 w NPU oraz na udzia!ach posiadanych przez PD5 w
spó!ce NPU sp. z o.o.
6. W dniu 18 grudnia 2014 roku dosz!o do zawarcia przez Bletwood oraz przez PD5
szeregu istotnych umów oraz porozumie", które statuuj• z!o#ony proces sprzeda#y
udzia!ów w Bletwood, sp!aty kredytu zaci•gni•tego przez Bletwood w Banku Polska
Kasa Opieki S.A. w dniu 26 wrze$nia 2014 roku oraz rozliczenia ceny sprzeda#y z tytu!u
umowy sprzeda#y Projektu Plac Unii z dnia 26 wrze$nia 2014 roku. Najistotniejszymi
dokumentami spo$ród zawartych by!y:
a) przedwst•pna umowa sprzeda#y udzia!ów w Bletwood, zawarta pomi•dzy
Liebrecht & wooD, PD5 oraz RMM 179 GmbH & Co. KG (spó!ka powi•zana z
niemieck• grup• zarz•dzaj•cych aktywami: Invesco Real Estate), jak równie#
zawarta w jej wykonaniu umowa sprzeda#y udzia!ów, a tak#e umowy im
towarzysz•ce, na podstawie których RMM 179 GmbH & Co. KG naby!a od
Liebrecht & wooD oraz PD5 wszystkie 100 udzia!ów w Bletwood, co jest
jednoznaczne z po$redni• sprzeda#• do RMM 179 GmbH & Co. KG kompleksu
biurowo-handlowego Plac Unii.
b) umowa kredytu bankowego zawarta przez Bletwood, na podstawie której
Bletwood zaci•gn•!a kredyt z przeznaczeniem m.in. na sp!at• na rzecz NPU
ceny sprzeda#y, do której sp!aty na rzecz NPU Bletwood by!a zobowi•zana
zgodnie z umowa sprzeda#y z dnia 26 wrze$nia 2014 roku.
W wyniku powy#szych czynno$ci Projekt Plac Unii sta! si• w!asno$ci• RMM 179 GmbH
& Co. KG, podmiotu powi•zanego z Invesco Real Estate, za$ NPU S.K.A.
zagwarantowa!a sobie zap!at• ceny sprzeda#y nieruchomo$ci Plac Unii w maksymalnej
wysoko$ci 226.050 tys. Euro, przy czym mechanizm rozliczenia ceny wraz z
uruchamianiem jej poszczególnych cz•$ci sk!adowych jest uzale#niony w szczególno$ci
od tempa wynajmu powierzchni niewynaj•tych oraz parametrów ekonomicznych
funkcjonowania cz•$ci handlowej. Przewa#aj•ca cz•$' ceny zosta!a wyp!acona przy
zawarciu umowy, pozosta!e cz•$ci ceny, w zale#no$ci od wymienionych powy#ej
czynników, b•d• zwalniane w przeci•gu najbli#szych trzech lat.
W marcu 2015 roku dosz!o do podzia!u przez NPU ceny sprzeda#y Projektu Plac Unii
pomi•dzy jej udzia!owców: PD5 oraz Liebrecht&WooD Development Company Ltd.
Obrano sposób rozliczenia w postaci umorzenia akcji w!asnych NPU. PD5 przenios!a
na rzecz NPU 4.032.258 akcji zwyk!ych, imiennych serii A w spó!ce NPU za
wynagrodzenie wynosz•ce 23.812.272 Euro. W odniesieniu do nabytych akcji walne
zgromadzenie NPU podj•!o decyzj• o ich umorzeniu. Ca!o$' powy#szego
wynagrodzenia zosta!a rozliczona z dniem 18 marca 2015 roku.
3.1.3

Projekt “Ma•e B•onia” w Szczecinie
W dniu 19 listopada 2014 roku spó!ka Realty 2 Management Spó!ka z ograniczon•
odpowiedzialno$ci• Projekt Developerski 10 Spó!ka komandytowo-akcyjna (dalej: „PD10”)
realizuj•ca projekt deweloperski Ma!e B!onia w Szczecinie, podpisa!a (jako zamawiaj•cy) z firm•
ERBUD S.A. z siedzib• w Warszawie (jako wykonawc•) umow• o roboty budowlane, której
przedmiotem jest wybudowanie dwóch zespo!ów mieszkalnych w ramach kolejnego
realizowanego etapu powy#szego przedsi•wzi•cia deweloperskiego.
Wynagrodzenie rycza!towe dla firmy Erbud S.A. z tytu!u realizacji przedmiotu umowy wynosi
10.581.178,89 z!otych netto, powi•kszone o podatek od towarów i us!ug. Przedmiotem umowy
jest wybudowanie w systemie Generalnego Wykonawstwa dwóch zespo!ów mieszkalnych
kolejnego etapu projektu Ma!e B!onia w Szczecinie (II etap, zadanie 2A), stanowi•cego !•cznie
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pi•• budynków wielorodzinnych o powierzchni u•ytkowej oko•o 4.171 m2 wraz z
zagospodarowaniem terenu, zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym i pozwoleniem
na budow• z dnia 19 grudnia 2013 r.
W dniu 22 grudnia 2014 roku PD10 zawar•a z Bankiem PKO BP S.A. ("Bank"), aneks do umowy
kredytowej z dnia 19 wrze!nia 2008 r. (z pó#niejszymi zmianami), przesuwaj$cy dat• ca•kowitej
sp•aty kredytu refinansuj$cego zakup nieruchomo!ci, na której realizowany jest projekt "Ma•e
B•onia", do dnia 30 wrze!nia 2017 r. oraz ustanowienie poni•szego harmonogramu sp•aty
kredytu: 14.02.2015r. kwota 7 500 000,00 z• (uiszczone przez PD10), 31.12.2015 r. kwota 8
176 000,00 z•; 31.03.2016r kwota 4 211 000,00 z•; 30.09.2016r. kwota 4 211 000,00 z•;
31.03.2017 r. kwota 4 211 000,00 z•; 30.09.2017r. kwota 4 210 697,10 z•.
3.1.4

Projekt “Centrum Marsza•kowska” (“Nowy Sezam”).
W dniu 28 sierpnia 2014 roku sta•a si• ostateczna decyzja Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 25
marca 2014 roku zatwierdzaj!ca projekt budowlany i udzielaj!ca spó•ce celowej pozwolenia na
budow• budynku wielofunkcyjnego realizowanego przez Emitenta w ramach projektu „Centrum
Marsza•kowska”, przy ul. Marsza•kowskiej 126/134 (dawny DH „Sezam”) w Warszawie (dalej:
„Pozwolenie na Budow•”).
Od korzystnego dla Emitenta Pozwolenia na Budow• z•o"one zosta•y, w kwietniu i maju 2014 roku,
dwa niezale"ne odwo•ania. W stosunku do jednego z nich Wojewoda Mazowiecki, dzia•aj!cy jako
organ administracji II instancji, w dniu 28 sierpnia 2014 roku, stwierdzi• uchybienie terminu do
wniesienia odwo•ania. Natomiast drugie z odwo•a# Wojewoda Mazowiecki rozpatrzy• negatywnie,
wydaj!c w dniu 28 sierpnia 2014 roku decyzj• utrzymuj!c! w mocy Pozwolenie na Budow•. Oba
rozstrzygni•cia Wojewody Mazowieckiego s! ostateczne w administracyjnym toku instancji, a co za
tym idzie ostatecznym sta•o si• tak"e korzystne dla Emitenta Pozwolenie na Budow• (jakkolwiek
przedmiotowe rozstrzygni•cia Wojewody Mazowieckiego mog! by$ jednak przedmiotem zaskar"enia
do Wojewódzkiego S!du Administracyjnego). Ostateczno%$ Pozwolenia na Budow• jest istotnym
pozytywnym zdarzeniem w projekcie „Centrum Marsza•kowska” i umo"liwia rozpocz•cie prac
budowlanych.
W grudniu 2014 roku rozpocz•to rozbiórk• dotychczasowego obiektu domu handlowego SEZAM
(zosta•a ona zasadniczo zako#czona w marcu 2015 r.), a w II kwartale 2015 roku planowane jest
wy•onienie generalnego wykonawcy nowego obiektu.

3.1.5

Projekt “Z•ota”
W dniu 27 sierpnia 2014 roku Emitent zawar• ze Skyline Residences S.a.r.l (dalej: "Inwestor",
„Skyline”) - spó•k! prawa luksemburskiego, wchodz!c! w sk•ad portfela inwestycyjnego
ameryka#skiego funduszu nieruchomo%ciowego AMSTAR, jak równie" z AMSTAR Poland
Property Fund I l.p. (dalej: &AMSTAR&), umow• subskrypcyjn! i umow• akcjonariuszy
(Subscription and Shareholders Agreement), dotycz!c! warunków wspólnej z AMSTAR
realizacji luksusowego wysoko%ciowego projektu mieszkaniowego przy ul. Z•otej 44 w
Warszawie, zaprojektowanego przez Daniela Libeskinda. Powy"sza umowa by•a bezpo%redni!
konsekwencj! nabycia w dniu 27 sierpnia 2014 r. przez Inwestora (jako Kupuj!cego) od Orco
Property Group S.A. z siedzib! w Luksemburgu oraz od Endurance Residential Asset S.a.r.l z
siedzib! w Luksemburgu (jako Sprzedaj!cych), za kwot• 63 mln EUR, 100' udzia•ów oraz
wierzytelno%ci wzgl•dem spó•ki celowej Orco Property Sp. z o.o., b•d!cej u"ytkownikiem
wieczystym nieruchomo%ci przy Z•otej 44.
Nast•pnie, we wrze%niu 2014 roku, dokonano zmiany firmy spó•ki celowej nadaj!c jej now!
nazw• Z•ota 44 sp. z o.o. (dalej: „Z•ota”). W wykonaniu Subscription and Shareholders
Agreement Emitent zainwestowa• do ko#ca 2014 r. w Skyline Residences S.a.r.l kwot• 1 mln
Euro, poprzez obj•cie udzia•ów oraz innych instrumentów finansowych wyemitowanych przez
Skyline. G•ówny ci•"ar finansowania inwestycji spoczywa na AMSTAR, który w pierwszej
kolejno%ci samodzielnie sfinansowa•, kwot! 63 mln EUR, nabycie spó•ki oraz wierzytelno%ci
wzgl•dem Orco Property sp. z o.o. Do dnia publikacji niniejszego sprawozdania Inwestor
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zainwestowa• w Z•ot! •!czn! kwot• oko•o 73 mln EUR, natomiast Emitent ••czn• kwot• 3 mln
EUR.
W dalszej kolejno•ci przewiduje si• finansowanie projektu kredytem bankowym. W razie
przekroczenia zaplanowanego bud•etu inwestycji, zarówno Emitent, jak i AMSTAR przewiduj•
sfinansowanie powsta•ego przekroczenia w ••cznej kwocie nie wy•szej ni• 5 mln EUR, z czego
Emitent sfinansuje 1,25 mln EUR, za• AMSTAR 3,75 mln EUR.
W dniu 30 pa%dziernika 2014 roku Emitent zawar• z Inwestorem oraz Z•ot• umow•
developersk• (Development Managementy Agreement, dalej „DMA”), która okre•la warunki
uczestnictwa Emitenta w przedsi•wzi•ciu deweloperskim przy ul. Z•otej 44, a w szczególno•ci
okre•la zakres us•ug wykonywanych przez Emitenta w powy•szym przedsi•wzi•ciu, obejmuj•cy
kompleksowe zarz•dzanie i nadzór nad inwestycj•, przeprowadzenie wyboru i nadzoru nad
generalnym wykonawc•, pozyskanie finansowania zewn•trznego, sprzeda• apartamentów oraz
komercjalizacj• powierzchni handlowych. Zgodnie z podpisan• umow• DMA, Emitent zostanie
wynagrodzony za wykonanie powy•szych us•ug w nast•puj•cy sposób:
a) otrzyma premi• dewelopersk• za realizacj• projektu, która b•dzie zamieniana na akcje
wyemitowane przez Inwestora, z czym zwi•zany jest równie• odpowiadaj•cy udzia•
Emitenta w zysku z przedsi•wzi•cia;
b) otrzyma wynagrodzenie pieni••ne z projektu, w tym w szczególno•ci za sprzeda•
apartamentów i komercjalizacj• powierzchni;
Dotychczas, do dnia publikacji niniejszego sprawozdania, Emitentowi za wykonanie DMA
przyznane zosta•o wynagrodzenie w kwocie 1 mln EUR. Warto•& przysz•ego wynagrodzenia
okre•lonego w punktach a) i b) powy•ej jest zale•na od wielu ekonomiczno–finansowych i
komercyjnych aspektów przedsi•wzi•cia, w zwi•zku z czym na dzie' publikacji niniejszego
sprawozdania jest trudna do precyzyjnego okre•lenia, jednak Emitent szacuje je na kwot•
istotnie przekraczaj•c• 10* jednostkowych kapita•ów w•asnych Emitenta wed•ug bilansu na
dzie' 31 grudnia 2014 r., z tym zastrze•eniem, •e warto•& wynagrodzenia Emitenta wraz z
jego udzia•em w zysku z projektu mo•e ulec zwi•kszeniu w przypadku osi•gni•cia lepszych od
zak•adanych wyników finansowych, jak równie• ulec obni•eniu, w szczególno•ci w przypadku
wyd•u•enia okresu realizacji projektu.
W dniu 11 grudnia 2014 roku spó•ka INSO Sistemi Per Le Infrastructure Sociali S.P.A. z
siedzib• we Florencji zawar•a ze Z•ot• umow• generalnego wykonawstwa obejmuj•c•
doko'czenie budowy apartamentowca przy ul. Z•otej 44, za• w •lad za t• umow•, w dniu 7
stycznia 2015 roku, Inwestor zawar• aneks do umowy nabycia Projektu Z•ota 44 z dnia 27
sierpnia 2014 roku, w którym to aneksie ostatecznie ustalono cen• nabycia projektu na nieco
ponad 50 mln Euro. Pozosta•a cz••& pierwotnej ceny, tj. 13 mln Euro zosta•a przekazana INSO
w celu zaspokojenia roszcze' INSO i umo•liwienia INSO wznowienia prac budowlanych w
projekcie Z•ota 44.

3.2

Czynniki i zdarzenia dotycz•ce Emitenta
Do najwa•niejszych czynników i zdarze' dotycz•cych Emitenta, a które wyst•pi•y w roku
obrotowym 2014 zaliczy& nale•y:
a) emisja nowych obligacji oraz nabycie w celu umorzenia obligacji dotychczas
wyemitowanych;
b) scalenie akcji Emitenta w stosunku 5 do 1;
c) zmiany w sk•adzie Rady Nadzorczej;
Wszystkie te zdarzenia i czynniki zosta•y szczegó•owo opisane w sprawozdaniu Zarz•du z
dzia•alno•ci BBI Development S.A. stanowi•cym element jednostkowego raportu rocznego.
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Ocena czynników i nietypowych zdarze! maj"cych wp•yw na
dzia•alno•% Grupy Kapita•owej, z okre•leniem stopnia wp•ywu tych
czynników lub nietypowych zdarze! na osi"gni&ty wynik finansowy.
Na osi•gni•ty w omawianym roku obrotowym skonsolidowany wynik finansowy Grupy
najwi•kszy wp!yw mia!y:
a)

Przychody z wyceny nieruchomo"ci inwestycyjnych – zwi•zanych w przewa#aj•cej
wi•kszo"ci z dodatni• wycen• projektu Kwarta! Centralny Centrum Praskiego
Koneser

b)

Udzia! w wyniku jednostek wspó!kontrolowanych, na któr• sk!ada! si• przede
wszystkim udzia! w projekcie Plac Unii

c)

Przychody ze •wiadczonych us•ug, sk•adaj•ce si• z przychodów realizowanych
przez spó•ki zale•ne Juvenes Projekt i Juvenes Serwis, jak równie• przychodów BBI
Development z projektu Z•ota 44.

d)

Przychody ze sprzeda•y wyrobów, obejmuj•ce w wi•kszo•ci przychody ze
sprzeda•y mieszka$ w projekcie Ma•e B•onia w Szczecinie,

e)

Koszty operacyjne, w tym koszty us•ug obcych i warto•% sprzedanych mieszka$,

f)

Koszty finansowe, w tym ponoszone koszty obs•ugi wyemitowanych przez Spó•k•
obligacji zmiennoprocentowych oraz koszty obs•ugi kredytów i po•yczek.

Poza opisanymi w niniejszym dokumencie, w okresie sprawozdawczym nie wyst•pi•y
nietypowe zdarzenia maj•ce wp•yw na wynik z dzia•alno•ci za rok obrotowy.
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Omówienie perspektyw i kierunków rozwoju dzia•alno•ci Grupy
Kapita•owej Emitenta w najbli'szym roku obrotowym oraz ocena
mo'liwo•ci realizacji zamierze! inwestycyjnych, w tym inwestycji
kapita•owych, Grupy Kapita•owej, w porównaniu do wielko•ci
posiadanych •rodków, z uwzgl&dnieniem mo'liwych zmian w
strukturze finansowania tej dzia•alno•ci wraz z ocen" zarz"dzania
zasobami finansowymi.
W perspektywie najbli•szego roku obrotowego Emitent nie planuje istotnych zmian w
stosowanej dotychczas strategii inwestycyjnej, z tym zastrze•eniem, •e po dokonanych
zmianach strukturalnych polityka ta b•dzie w kolejnych latach obrotowych realizowana przede
wszystkim za po•rednictwem Funduszu Immobilia.
Emitent planuje kontynuacj• dotychczasowej strategii w zakresie dzia•alno•ci na rynku
nieruchomo•ci jako podmiot, którego g•ównym przedmiotem dzia•alno•ci jest prowadzenie
inwestycji developerskich pocz•wszy od etapu pozyskiwania gruntu do etapu
komercjalizacji/sprzeda•y. Kluczowymi elementami realizowanej strategii pozostaj•:
a) koncentracja na atrakcyjnych projektach warszawskich: intensywna kontynuacja Projektu
KONESER (zw•aszcza za• cz••ci biurowo-handlowej) jak równie• nowo pozyskanego
projektu Z•ota 44, optymalne wykorzystanie lokalnych kompetencji,
b) projekty eksponowane i wra•liwe medialnie, cz•sto bez decyzji o warunkach zabudowy lub
planów miejscowych,
c) dzi•ki koncentracji na projektach „trudnych” Emitent korzysta z mo•liwo•ci uzyskania
ni•szej ceny nabycia i/lub unika konkurencji, a w konsekwencji mo•e liczy% na osi•gni•cie
wy•szej stopy zwrotu z inwestycji,
d) potwierdzona zdolno•% pozyskiwania wyj•tkowo atrakcyjnych projektów dzi•ki
do•wiadczeniu i relacji na rynku warszawskim,
e) po••czenie kompetencji architektonicznych i finansowych – tworzenie przedsi•wzi•%
efektywnych ekonomicznie i optymalnych pod wzgl•dem projektowym,
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f) posiadany know-how i do•wiadczenie w zakresie budowy z•o•onych wspólnych
przedsi•wzi••, zarówno z w•a•cicielami nieruchomo•ci, jak i z inwestorami zewn•trznymi.
Pewne zmiany w sposobie inwestowania przedsi•wzi•• nast!pi•y w zwi!zku z utworzeniem
funduszu IMMOBILIA FUND SICAV SIF, gdy• po utworzeniu Funduszu spó•ki celowe s! przede
wszystkim finansowane wk•adem w•asnym wnoszonym przez Fundusz, nie za• bezpo•rednio
przez Emitenta.
Inwestycje Emitenta nadal b•d! zwi!zane z projektami developerskimi prowadzonymi w
formie podmiotów celowych, a ich finansowanie b•dzie si• odbywa•o poprzez kapita• (wk•ad
w•asny) i po•yczki udzielane spó•kom celowym lub finansowanie d•u•ne pozyskiwane
bezpo•rednio przez te spó•ki.
Procedura inwestycji w spó•ki celowe, po w•!czeniu Funduszu do struktury Grupy Kapita•owej
Emitenta, polega na pozyskaniu finansowania przez Fundusz, ze "róde• Grupy Kapita•owej
(emisja akcji nowej emisji skierowana do Emitenta) lub ze •rodków zewn•trznych (np. emisje
d•u•nych instrumentów finansowych), a nast•pnie udzielenie finansowania przez Fundusz
danej spó•ce celowej. Nie wyklucza si• przy tym finansowania projektów bezpo•rednio przez
Emitenta, np. w drodze po•yczek udzielanych spó•kom celowym. Nadal podstawowym "ród•em
finansowania projektów b•dzie finansowanie zewn•trzne (kredyty bankowe), uzupe•nione
finansowaniem w postaci wk•adów w•asnych wnoszonych przez Fundusz (a po•rednio przez
Emitenta), finansowanych b!d" to ze •rodków w•asnych b!d" te• z emisji d•u•nych
instrumentów finansowych. Istotnym elementem strategii Emitenta pozostanie tak•e realizacja
wspólnych przedsi•wzi•• z partnerami zewn•trznymi (jak nowo pozyskany projekt Z•ota 44
realizowany z ameryka#skim funduszem AMSTAR czy te• projekt Centrum Praskie Koneser
realizowany wspólnie z Liebrecht & Wood).
W najbli•szej perspektywie Emitent b•dzie kierowa• posiadane zasoby finansowe przede
wszystkim do:
a) projektu Koneser i to zarówno do cz••ci mieszkalnej, jak i przede wszystkim cz••ci
Kwarta•u Centralnego w ramach wspólnego przedsi•wzi•cia z Liebrecht & Wood;
b) projektu Centrum Marsza•kowska (finansowanie prac przygotowawczych i
rozbiórkowych oraz - cz••ciowo - budowlanych);
c) finansowania prac prowadzonych na rzecz projektu Z•ota 44;
d) nowych projektów, zw•aszcza projektu „Wie•a”, w zakresie prac polegaj!cych na
prawnym, projektowym oraz organizacyjnym przygotowaniu gruntu pod realizacj•
inwestycji;
e) nowego etapu mieszkaniowego w projekcie Ma•e B•onia w Szczecinie.
O atrakcyjno•ci polskiego rynku nieruchomo•ci decyduj! czynniki wynikaj!ce zarówno z
procesów integracji europejskiej, jak i sytuacji wewn•trznej w kraju, w szczególno•ci:
korzystna sytuacja na rynku mieszkaniowym (polskie zasoby mieszkaniowe s! najmniejsze w
Europie oraz s! niskiej jako•ci), rosn!ca zdolno•• nabywcza spo•ecze#stwa, spadek ryzyka
inwestycyjnego w Polsce, strategiczne po•o•enie kraju, pojawienie si• efektu „eksportu
us•ug” (umiejscawianie w Polsce centrów obs•ugi du•ych, globalnych korporacji), a tak•e
ogólna, relatywnie dobra na tle innych pa#stw Unii Europejskiej, sytuacja gospodarcza kraju.
W•ród danych statystycznych charakteryzuj!cych ostatnie miesi!ce 2014 roku szczególn!
uwag• Emitent po•wi•ca tendencji dalszego, powolnego spadku warto•ci nieruchomo•ci
komercyjnych na rynku warszawskim oraz systematycznie rosn!cego wska"nika pustostanów
na warszawskim rynku biurowym, który w III kwartale 2014 roku wyniós• prawie 14 % (wg
informacji NBP o cenach mieszka# i sytuacji na rynku nieruchomo•ci mieszkaniowych i
komercyjnych w Polsce w III kwartale). Rok 2014 przyniós• spadek popytu na powierzchni•
biurow•. W ca•ej Polsce w 2015 r. na rynku przyb•dzie ok. 900 tys. mkw. powierzchni
biurowej, natomiast w 2016 r. ok. 700 tys. mkw. Aktualnie w Warszawie powstaje ponad 40
nowych biurowców o ••cznej powierzchni ponad 660 tys. mkw. Przewiduje si•, !e poda!
osi•gnie punkt kulminacyjny w okolicach II kwarta•u 2016 r., wtedy Warszawa odnotuje
wzrost powierzchni niewynaj•tej do rekordowego poziomu ok. 18-21 proc., z dzisiejszych
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prawie 14 proc. Emitent przewiduje, •e wobec tak znacznej poda•y nowej powierzchni
biurowej, najbardziej stabilne i odporne na spadki czynszów i wzrosty liczby pustostanów
b•d• obiekty najbardziej presti•owe oraz w najatrakcyjniejszych lokalizacjach. Emitent
spodziewa si•, •e realizacja i uwalnianie nowych projektów inwestycyjnych w toku 2015 roku
skutkowa• b•dzie narastaj•c• nierównowag• pomi•dzy popytem na przestrze• biurow• a
zwi•kszaj•c• si• poda••.
W odniesieniu natomiast do rynku mieszkaniowego Emitent spodziewa si• utrzymania
dotychczasowej, wysokiej rentowno!ci projektów mieszkaniowych, maj•c zw"aszcza na
uwadze korzystn• dla deweloperów relacj• cen mieszka• do spadaj•cych od kilku lat
kosztów materia"ów budowlanych. W toku 2014 roku na rynek warszawski wprowadzono do
sprzeda•y oko•o 18 tys. jednostek mieszkaniowych, za• sprzedano w tym samym okresie
prawie 17 tys. Emitent przewiduje, •e w 2015 roku silniejsze ni• 2014 roku mog• si• okaza•
tendencje zwi•zane z rosn•ca liczb• kontraktów na budow• nowych mieszka• oraz liczb•
mieszka•, których produkcja jest w toku. Emitent przewiduje tak•e, i• systematycznie rosn••
b•dzie zapas niesprzedanych mieszka•. W ocenie Emitenta okoliczno!•, i• w 2015 roku
nast•pi" wzrost wymaganego wk"adu w"asnego klienta si•gaj•cy minimum 10%, narzucony
przez KNF w konsekwencji wprowadzenia rekomendacji S, nie wp"ynie znacz•co na
dzia"alno!• Emitenta, z uwagi na profil klienta, do którego adresowana jest oferta Emitenta.
W portfelu inwestycyjnym Emitenta znajduje si• obecnie, na ró•nych etapach realizacji (bez
uwzgl•dnienia zako•czonej Rezydencji Foksal), siedem projektów, z których jeden
finansowany jest wy"•cznie po•yczkami udzielonymi podmiotowi celowemu. Za"o•enia
wszystkich projektów s• w pe"ni zgodne ze strategi• inwestycyjn• Spó"ki, a ich wyró•nikiem
jest atrakcyjna i unikalna, w opinii Emitenta, lokalizacja.
Wi•kszo!• projektów zlokalizowanych jest w Warszawie: 4 w dzielnicy #ródmie!cie, 1 w
dzielnicy Mokotów, 1 na Pradze Pó"noc. Poza Warszaw• w portfelu Grupy znajduje si•
projekt w Szczecinie. W opinii Emitenta lokalizacj• zdecydowanej wi•kszo!ci nieruchomo!ci
okre!li• mo•na jako bardzo dobr• z punktu widzenia realizacji planowanych projektów
developerskich.
W!ród realizowanych i planowanych na powy•szych nieruchomo!ciach projektów
developerskich Grupy znajduj• si• 2 inwestycje mieszkaniowe wielorodzinne, 2 inwestycje
handlowo-biurowe, 2 inwestycje biurowe oraz jedna inwestycja "•cz•ca w sobie funkcje
mieszkaniowe, biurowe, i handlowe.
Wi•kszo!• realizowanych przez Grup• inwestycji mieszkaniowych zaklasyfikowa• mo•na do
segmentu budownictwa o podwy•szonym standardzie lub segmentu budownictwa
apartamentowego. Budynki biurowe w ramach Projektu „Plac Unii”, Projektu „Centrum
Marsza"kowska” (dawniej „Nowy Sezam”), Projektu „Roma Tower” i Projektu „Pasa•
Simonsa” spe"niaj• kryteria stawiane nowoczesnym obiektom biurowym klasy A.
W!ród nieruchomo!ci znajduj•cych si• w portfelu dwa obiekty obj•te s• ochron•
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Nieruchomo!• Projektu Centrum Praskie Koneser w
Warszawie wpisana jest do wojewódzkiego rejestru zabytków pod nr 1320. Dwór „Sienno”
wraz z budynkami towarzysz•cymi oraz parkiem znajduj•cy si• na jednej z nieruchomo!ci,
na której realizowany jest Projekt Ma"e B"onia w Szczecinie stanowi zabytek i wpisany jest do
wojewódzkiego rejestru zabytków.
G"ównym $ród"em finansowania poszczególnych projektów na poziomie spó"ek celowych
pozostanie kredytowanie bankowe, stanowi•ce oko"o 65% – 75% bud•etu inwestycji. W
przypadku projektów biurowo – handlowych $ród"em sp"aty kredytów budowlanego b•dzie
najcz•!ciej kredyt inwestycyjny, sp"acany z czynszów najmu, w przypadku projektów
mieszkaniowych – realizowane przez spó"k• celow• przychody ze sprzeda•y. Na poziomie
Emitenta $ród"em finansowania wk"adu w"asnego do projektów developerskich b•d• wp"ywy
z ko•czonych przedsi•wzi••, wp"ywy ze sprzeda•y us"ug w spó"kach zale•nych oraz
finansowanie d"u•ne pozyskane w ramach programu emisji obligacji.
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Charakterystyka zewn•trznych i wewn•trznych czynników istotnych
dla rozwoju Grupy Kapita!owej, w tym czynników ryzyka i zagro"e#, z
okre$leniem, w jakim stopniu Grupa Kapita!owa jest na nie nara"ona
oraz okre$leniem ewentualnych dzia!a#, s!u"%cych przeciwdzia!aniu
tym zagro"eniom.
W ocenie Emitenta, podstawowe czynniki ryzyka i zagro•enia nie uleg y istotnym zmianom w
stosunku do ujawnionych w sprawozdaniu za poprzedni rok obrotowy. Niemniej, w wyniku
wdro•enia,!od roku 2013,!nowego!systemu!kontroli!wewn"trznej!i!zarz#dzania!ryzykiem!oraz!
ponowienia aktualizacji! ryzyk! dotycz#cych! dzia alno$ci! Emitenta! i! jego! Grupy! Kapita owej,!!
Zarz#d!Emitenta!dokona !rozszerzenia!katalogu!potencjalnych!ryzyk.
Z uwagi na strategi" Emitenta realizacji inwestycji na rynku nieruchomo$ci za po$rednictwem
spó ek celowych, powo ywanych wy #cznie w celu realizacji konkretnego przedsi"wzi"cia,
czynniki,!które!mog# mie% wp yw na wynik finansowy Emitenta dotycz# go przede wszystkim
w!sposób!po$redni – poprzez swoje oddzia ywanie na dzia alno$% spó ek celowych. Do takich
czynników i zagro•e& zaliczy% nale•y w!szczególno$ci:
a) Ryzyko niesystematyczno$ci przychodów i zysków – Dzia alno$%! dewelopersk#!
charakteryzuje! nieregularno$%! generowania! przychodów.! Jest! to! zwi#zane! ze! skal#!
przedsi"wzi"cia!i!d ugim!okresem!realizacji!inwestycji!i!poszukiwania!nabywcy,!a!tak•e!ze!
znacznym! uzale•nieniem! dzia alno$ci! od! pozyskania! gruntów! przeznaczanych! pod!
zabudow".! Ponadto! bran•a! deweloperska! mo•e! po$rednio! do$wiadczy%! zjawiska!
sezonowo$ci! przychodów! wynikaj#cego! z! sezonowo$ci! w! bran•y! budownictwa.! Trudno$ci!
w!pozyskiwaniu!kolejnych! nieruchomo$ci!oraz!ewentualne!przed u•anie!procesu! realizacji!
przedsi"wzi"cia,! a! nast"pnie! sprzeda•y! wytworzonej! powierzchni! u•ytkowej! mog#!
spowodowa%,!•e!przej$ciowo!Emitent!nie!b"dzie!w!stanie!wypracowa%!zysku!w!segmencie
dzia alno$ci! deweloperskiej.! Powy•sze! ryzyko! jest! szczególnie! zauwa•alne! w! przypadku!
Emitenta,! który! zgodnie! ze! swoj#! strategi"! koncentruje! si"! na! projektach! atrakcyjnych!
lokalizacyjnie! i! ekonomicznie,! lecz! cz"stokro%! skomplikowanych! pod! wzgl"dem! prawno –
administracyjnym.! Dla! ograniczenia! niekorzystnego! wp ywu! opisywanych! czynników,!
Emitent! stara! si"! równolegle! realizowa%! kilka! przedsi"wzi"%! deweloperskich,! które!
generuj#!wp ywy!w!ró•nych!momentach.
b) Ryzyko utraty zdolno$ci do obs!ugi zad!u"enia przez spó!ki celowe lub
upad!o$ci – spó ki! celowe! Emitenta,! wskutek! np.! problemów! z! zarz#dzaniem!
realizowanymi!przedsi"wzi"ciami!lub!wskutek!zdarze&!od!nich!niezale•nych!mog#!np.!nie!
by%! w! stanie! zako&czy%! realizowanych! inwestycji! lub! koszty! inwestycji! mog#! znacz#co!
wzrosn#%.!W!efekcie!spó ka!celowa!mo•e!nie!by%!w!stanie!w!pe ni!wywi#za%!si"!ze!swoich!
zobowi#za&!wobec!wierzycieli!lub!w!skrajnym!przypadku!mo•e!og osi%!upad o$%,!wskutek!
czego! Emitent! mo•e! nie! odzyska%! cz"$ci! lub! ca o$ci! zainwestowanych! w! ni#! $rodków. W
celu! zminimalizowania! tego! ryzyka,! Emitent! dokonuje! analizy! wykonalno$ci! ka•dego! z!
podejmowanych! przedsi"wzi"%! i! na! bie•#co! monitoruje! post"p! prac! i! koszty! ka•dego!
przedsi"wzi"cia.
c) Ryzyko niepozyskania, nieprzed!u"enia lub za"%dania wcze$niejszej sp!aty
kredytu – finansowanie! spó ek! celowych! Emitenta! odbywa! si"! najcz"$ciej! poprzez!
finansowanie bankowe. W przypadku – w!szczególno$ci!- niekorzystnej sytuacji na rynku
finansowym! lub! niekorzystnej! oceny! danego! przedsi"wzi"cia! przez! instytucje! finansowe!
mog#! wyst#pi%! trudno$ci! z! pozyskaniem! finansowania! niezb"dnego! do! uruchomienia!
przedsi"wzi"cia,!b#d'!te•!trudno$ci!z!przesuni"ciem!terminu!sp aty!kredytu!(w!przypadku!
gdy! Emitent! b"dzie! zabiega ! o! takie! przesuni"cie).! Mo•e! tak•e! wyst#pi%! •#danie! banku!
wcze$niejszej! sp aty! kredytu,! w! przypadku! nie! wywi#zywania! si"! Emitenta! lub! spó ki!
celowej! z! obowi#zków! okre$lonych! umow#! kredytow#.! Ewentualne! wyst#pienie!
powy•szych! sytuacji! mog oby! zmusi%! Emitenta! lub! spó k"! celow#! do! wcze$niejszej!
sprzeda•y! ca o$ci! lub! cz"$ci nieruchomo$ci! b#d'! do! wstrzymania! realizacji! projektu,! co!
odbi oby! si"! negatywnie! na! efektywno$ci! finansowej! danego! przedsi"wzi"cia.! W! celu!
unikni"cia!takich!sytuacji,!Emitent!i!spó ki!celowe!b"d#!zachowywa%!bezpieczn#!struktur"!
kapita ow#! i! zarz#dza%! bie•#c#! p ynno$ci#! finansow#,! jak! równie•! prowadzi%! aktywny!

12

d)

e)

f)

g)

h)

i)

monitoring rynku instytucji finansowych. Prognozowanie przysz•ych przep•ywów
pieni••nych, poprzez monitoring sp•ywu nale•no•ci i projekcje kosztów, b•dzie procesem
ci•g•ym.
Ryzyko stopy procentowej - zmienno•• rynkowych stóp procentowych mo•e mie•
wp•yw na koszt obs•ugi zad•u•enia przez spó•ki celowe. Ewentualny wzrost stóp
procentowych obni•y efektywno•• finansow• realizowanych przedsi•wzi•• i wp•ynie na
obni•enie wyniku finansowego. Niepo••dane konsekwencje wzrostu stóp procentowych
mo•na ograniczy• poprzez efektywne zarz•dzanie struktur• zad•u•enia, dobieraj•c - w
zale•no•ci od rozwoju sytuacji - instrumenty d•u•ne o sta•ym lub zmiennym
oprocentowaniu
Ryzyko zwi•zane z udzielonymi po•yczkami, por•czeniami - Emitent finansuje
projekty deweloperskie m.in. poprzez udzielanie po•yczek spó•kom celowym b•d! te• za
pomoc• kredytów zaci•ganych bezpo•rednio przez te spó•ki. Sp•ata takich po•yczek b•d!
kredytów jest uzale•niona od kondycji finansowej spó•ek celowych, która determinowana
jest w szczególno•ci rzeczywist• realizacj• zak•adanego harmonogramu konkretnych
przedsi•wzi••. Konsekwencj• ewentualnych opó!nie" w harmonogramie realizacji
poszczególnych przedsi•wzi•• deweloperskich mo•e by• niemo•no•• sp•aty po•yczki na
rzecz Emitenta b•d! te• niemo•no•• sp•aty kredytu przez spó•k• celow• (a w przypadku
por•czenia go przez Emitenta – realizacja por•czonego zobowi•zania). W takiej sytuacji
Emitent b•dzie musia• si• liczy• z brakiem terminowej sp•aty po•yczki b•d! z sp•at• d•ugu
wynikaj•cego z kredytu. W celu ograniczenie ryzyka zwi•zanego z realizowanymi
projektami, Emitent wspiera i monitoruje dzia•ania spó•ek celowych prowadz•ce do
realizowania za•o•onego harmonogramu projektów.
Ryzyko transakcji z podmiotami powi•zanymi – Emitent zawiera• i b•dzie zawiera•
transakcje z podmiotami powi•zanymi, w szczególno•ci umowy po•yczki ze spó•kami
zale•nymi. Transakcje z podmiotami powi•zanymi mog• stanowi• przedmiot badania
organów podatkowych w celu stwierdzenia, czy by•y one zawierane na warunkach
rynkowych i czy wobec tego podmiot prawid•owo ustali• zobowi•zania podatkowe. W
ocenie Zarz•du Emitenta transakcje z podmiotami powi•zanymi zawierane s• i b•d• na
warunkach rynkowych. Transakcje z podmiotami powi•zanymi opisane s• szczegó•owo
sprawozdaniu finansowym. Niemniej istnieje potencjalne ryzyko, •e organy podatkowe
zakwestionuj• rynkowo•• warunków wybranej transakcji z podmiotem powi•zanym, co
mog•oby powodowa• konieczno•ci zap•aty dodatkowego podatku wraz z odsetkami za
zw•ok•.
Ryzyko zwi•zane z niepozyskaniem atrakcyjnych gruntów inwestycyjnych –
rentowno•• realizowanych projektów w du•ym stopniu determinowana jest przez zdolno••
do pozyskania po konkurencyjnych cenach atrakcyjnych gruntów pod zabudow• oraz ich
w•a•ciwego zagospodarowania. Zdolno•• do pozyskiwania atrakcyjnych gruntów jest
uzale•niona nie tylko od sprawno•ci Emitenta w tym zakresie, ale tak•e od obiektywnych
czynników rynkowych, takich jak: niewystarczaj•ca poda• gruntów w danej okolicy, brak
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego lub ograniczony zasób terenów
posiadaj•cych wymagan• infrastruktur•. Cech• szczególn• dzia•alno•ci Emitenta jest
ograniczanie powy•szego ryzyka poprzez aktywne poszukiwanie atrakcyjnych gruntów,
cho• o bardziej z•o•onej sytuacji prawnej lub w•a•cicielskiej oraz poprzez realizacj•
projektów tak•e w kooperacji z ich dotychczasowym w•a•cicielem, jako wspó•inwestorem.
Ryzyko zwi•zane z post•powaniami administracyjnymi – prowadzenie dzia•alno•ci
deweloperskiej uzale•nione jest od szeregu decyzji i zezwole" administracyjnych,
budowlanych, których uzyskanie mo•e si• wi•za• ze znacznymi opó!nieniami w realizacji
inwestycji. Emitent ogranicza powy•sze ryzyko spó•ki celowej poprzez zachowanie
najwy•szej staranno•ci w ramach poszczególnych post•powa" administracyjnych, dobór
kompetentnych i do•wiadczonych partnerów biznesowych, sta•y nadzór nad procesami
organizacyjnymi.
Ryzyko zwi•zane z protestami spo!ecznymi i ••daniami okolicznych
mieszka"ców – niektóre z projektów deweloperskich realizowanych przez spó•ki celowe
Emitenta (dla przyk•adu „Centrum Marsza•kowska”) s• realizowane na nieruchomo•ciach
po•o•onych w •cis•ych centrach miejskich, s•siaduj•cych z g•st•, nierzadko zabytkow•
zabudow• mieszkaniow•, wielorodzinn•. Realizacja projektów deweloperskich na tych
nieruchomo•ciach mo•e rodzi• sprzeciwy b•d! protesty mieszka"ców czy u•ytkowników
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s•siednich nieruchomo•ci. Protesty te mog• z kolei wp•yn•• negatywnie na bieg
post•powa• administracyjnych dotycz•cych projektów. Emitent minimalizuje opisane
ryzyko dok•adaj•c najwy!szej staranno•ci ju! na etapie projektowania budynków i
przygotowania dokumentacji, prowadz•c dialog ze stronami post•powania i staraj•c si•
rozstrzygn•• wszelkie w•tpliwo•ci w toku post•powa• administracyjnych.
j) Ryzyko wad prawnych nieruchomo•ci (ryzyko zwi•zane z transakcj• nabycia
nieruchomo•ci) – istnieje ryzyko, ze nieruchomo•ci, na których realizowane s• projekty
deweloperskie s• obarczone wadami prawnymi, jak np. roszczenia reprywatyzacyjne,
wadliwy tytu• prawny do nieruchomo•ci, wadliwa podstawa nabycia nieruchomo•ci.
Ujawnienie si• tego rodzaju wad prawnych po nabyciu nieruchomo•ci mo!e skutkowa•
istotnym spadkiem warto•ci nieruchomo•ci, a w skrajnym przypadku mo!e prowadzi• do
utraty w•asno•ci takiej nieruchomo•ci. W celu zminimalizowania tego ryzyka Emitent
wnikliwie bada stan prawny nieruchomo•ci oraz dok•ada nale!ytej staranno•ci w zakresie
stosowania mechanizmów ochrony prawnej nabywcy, w tym korzystaj•c z doradców
prawnych o odpowiedniej renomie i do•wiadczeniu na rynku nieruchomo•ci.
k) Ryzyko zwi•zane z uzale"nieniem od wykonawców robót budowlanych,
opó#nie$ w realizacji tych robót lub ze wzrostem ich kosztów - Emitent oraz jego
spó•ki celowe nie prowadz• robót budowlanych. Zadania te s• powierzane
wyspecjalizowanym podmiotom prowadz•cym dzia•alno•• budowlan•. W umowach z
wykonawcami Emitent zastrzega stosowne postanowienia dotycz•ce odpowiedzialno•ci
wykonawców z tytu•u niewykonania b•d" nienale!ytego wykonania powierzonych im prac,
a tak!e zakresu ich obowi•zków w okresie gwarancji. Pomimo, !e Emitent nadzoruje
wykonanie tych prac (w szczególno•ci w ramach nadzoru inwestycyjnego), to jednak nie
mo!e gwarantowa•, !e wszystkie prace zostan• wykonane terminowo i w sposób
prawid•owy. W szczególno•ci takie zdarzenia jak: zmiana decyzji administracyjnych
dotycz•cych budowy, wszcz•cie post•powa• administracyjnych w zwi•zku z budow•
(g•ównie post•powa• kontrolnych), wzrost cen materia•ów budowlanych, wzrost kosztów
zatrudnienia wykwalifikowanych pracowników, b•d" niedobór pracowników, wypadki przy
pracy, z•e warunki atmosferyczne etc. mog• spowodowa•, !e wykonawca nie wykona
swych zobowi•za• w sposób zgodny z umow•, zw•aszcza nie wykona ich w terminie
przyj•tym w harmonogramie b•d" za wynagrodzenie okre•lone w umowie.
Konsekwencjami tego stanu rzeczy mog• by• opó"nienia w realizacji projektu
deweloperskiego, wzrost kosztów tego projektu, czy powstanie sporu z wykonawc•.
Szczególnym rodzajem opisywanego ryzyka jest utrata p•ynno•ci finansowej przez
wykonawców, którym zlecono wykonanie okre•lonych prac b•d" robót. Utrata p•ynno•ci
finansowej mo!e doprowadzi• do opó"nie• w realizacji prac albo te! ca•kowitego
zaprzestania prac przez wykonawc•, co spowoduje konieczno•• jego zmiany. Wszelkie
opó"nienia oraz koszty zwi•zane z niewykonaniem b•d" nienale!ytym wykonaniem umów
przez wykonawców mog• istotnie, negatywnie wp•yn•• na wynik finansowy projektu
deweloperskiego, a w rezultacie na dzia•alno•• gospodarcz• i sytuacj• finansow• Grupy
Emitenta. Grupa ogranicza powy!sze ryzyko poprzez podejmowanie wspó•pracy ze
sprawdzonymi wykonawcami, ponadto zawierane przez Grup• umowy dotycz•ce prac
budowlanych zawieraj• stosowne klauzule zabezpieczaj•ce Grup• przed ryzykiem.
l) Ryzyko zwi•zane z wynajmowaniem oraz zarz•dzaniem i utrzymywaniem
nieruchomo•ci – Dzia•alno•• Emitenta i jego spó•ek celowych zak•ada, !e w toku
eksploatacji wzniesionych w ramach projektów developerskich budynków spó•ki celowe
Emitenta b•d• wynajmowa•y powierzchnie u!ytkowe na cele komercyjne. Ta dzia•alno••
mo!e nara!a• je na odpowiedzialno•• wynikaj•c• z umów najmu b•d" te! ze zobowi•za•
poprzedzaj•cych zawarcie tych umów (np. oddania w najem okre•lonej powierzchni w
danym terminie). Odpowiedzialno•• ta mo!e obejmowa• m.in. roszczenia najemców o
odszkodowanie b•d" te! o obni!enie czynszu. W razie zasadno•ci tych roszcze•, spó•ki z
Grupy Kapita•owej Emitenta mog• ponie•• okre•lone koszty wynikaj•ce z ich
zaspokojenia. Dzia•alno•• polegaj•ca na wynajmie pomieszcze• niesie ze sob• tak!e
konieczno•• znalezienia podmiotów zainteresowanych najmem powierzchni, jak równie!
ryzyko niewyp•acalno•ci najemców b•d" te! braku z ich strony woli do przed•u!enia umów
najmu. Je•li spó•kom z Grupy nie uda si• pozyska• najemców, b•d" te! przed•u!y•
zawartych umów najmu na korzystnych dla Emitenta warunkach mo!e to mie•
niekorzystny wp•yw na sytuacj• finansow• Grupy. Nadto, je•li zdolno•• finansowa
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najemców pogorszy si• w krótkim lub •rednim terminie, tak •e nie b•d• oni w stanie
wykonywa• swoich zobowi•za• wzgl•dem wynajmuj•cych, wówczas dochody Grupy z
tytu$u najmu mog• ulec istotnemu zmniejszeniu. Z wynajmem nieruchomo•ci zwi•zana
jest tak•e konieczno•• jej nale•ytego utrzymania
m) Ryzyko
niepozyskania
nabywców
zako•czonego
przedsi•wzi•cia
deweloperskiego – sytuacja taka mo!e mie" miejsce w przypadku np. wyst•pienia wad
prawnych nieruchomo$ci, nietrafionej lokalizacji, pogorszenia si• sytuacji rynkowej. W
efekcie spó&ka celowa, a w konsekwencji Emitent mo!e nie odzyska" cz•$ci lub ca&o$ci
zainwestowanych w nieruchomo$" $rodków, co niekorzystnie wp&ynie na efektywno$"
finansow• realizowanych przedsi•wzi•" Emitenta. W celu unikni•cia tego ryzyka, Emitent
dochowuje nale!ytej staranno$ci, badaj•c stan prawny nieruchomo$ci przed ich kupnem.
n) Ryzyko p!ynno"ci - Nieruchomo$ci nale!• do aktywów, których zbycie po cenie
rynkowej jest zwykle procesem d&ugotrwa&ym i wymaga aktywnego poszukiwania
nabywcy. D&ugotrwa&e opó'nienie w sprzeda!y mo!e negatywnie wp&yn•" na efektywno$"
finansow• przedsi•wzi•" realizowanych przez Emitenta. Emitent poprzez wp&yw wywierany
na spó&ki celowe minimalizuje ryzyko p&ynno$ci, dochowuj•c najwy!szej staranno$ci w
przygotowaniu procesu sprzeda!y i wykorzystuj•c wszystkie dost•pne kana&y sprzeda!y.
o) Ryzyko wyceny - nieruchomo$ci wymagaj• wyceny zarówno na etapie zakupu, jak
sprzeda!y. Ewentualny b&•d wyceny mo!e by" przyczyn• zakupu nieruchomo$ci po cenie
wy!szej od jej warto$ci rynkowej lub sprzeda!y po cenie ni!szej od warto$ci rynkowej.
Takie zdarzenia mog&yby mie" negatywny wp&yw na efektywno$" finansow• realizowanych
przez Emitenta przedsi•wzi•". Emitent i spó&ki celowe b•d• zachowywa" szczególn•
staranno$" w szacowaniu warto$ci nieruchomo$ci.
Do czynników ryzyka o mniejszym znaczeniu dla Emitenta, z uwagi na ma&e
prawdopodobie(stwo ich ziszczenia si• lub ograniczony wp&yw takiego ryzyka na sytuacj•
prawn• lub finansow• Emitenta, nale!y zaliczy" tak!e: ryzyko wyw&aszczenia nieruchomo$ci
na cele publiczne, ryzyko zwi•zane z odpowiedzialno$ci• z tytu&u ochrony $rodowiska za
zanieczyszczenia nieruchomo$ci, ryzyko utraty kontroli nad spó&kami celowymi, ryzyko wad
prawnych spó&ek celowych, ryzyko zwi•zane z brakiem odpowiedniej infrastruktury
nieruchomo$ci inwestycyjnej.
Emitent podlega tak!e ryzykom powszechnym, takim jak: ryzyka makroekonomiczne, ryzyka
kursowe, ryzyka zwi•zane z koniunktur• w bran!y, ryzyko niestabilno$ci prawa oraz
judykatury, ryzyko konkurencji.

7

G!ówne cechy stosowanych w przedsi•biorstwach Grupy Kapita!owej
systemów kontroli wewn•trznej i zarz#dzania ryzykiem w odniesieniu
do procesu sporz#dzania sprawozda• finansowych.
Zarz•d Spó&ki jest odpowiedzialny za system kontroli wewn•trznej w Spó&ce i jego skuteczno$"
w procesie sporz•dzania sprawozda( finansowych i raportów okresowych przygotowywanych i
publikowanych zgodnie Rozporz•dzenia Ministra Finansów z 19 lutego 2009 roku w sprawie
informacji bie!•cych i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów warto$ciowych
oraz warunków uznawania za równowa!ne informacji wymaganych przepisami prawa pa(stwa
nieb•d•cego pa(stwem cz&onkowskim.
Rada Nadzorcza sprawuje bezpo$redni nadzór nad funkcjonowaniem systemu kontroli
wewn•trznej oraz ocenia jego adekwatno$" i skuteczno$".
Podstawowymi systemami kontroli wewn•trznej w odniesieniu do procesu sporz•dzania
sprawozda( finansowych w BBI Development S.A. s•:
a) wewn•trzny podzia& obowi•zków w procesie przygotowania sprawozda(
finansowych i bie!•cy wewn•trzny nadzór,
b) przegl•d okresowych raportów finansowych, w tym bud!etów i planów
finansowych,
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c) wewn•trzne procedury zawierania istotnych transakcji, polegaj•ce m.in. na
obowi•zku wyra!enia zgody przez Rad• Nadzorcz• na transakcje o warto•ci
powy!ej 20% sumy bilansowej Emitenta wed•ug ostatniego bilansu,
d) autoryzacja sprawozda$ finansowych przed publicznym og•oszeniem,
e) okresowy przegl•d i badanie sprawozda$ finansowych przez bieg•ego rewidenta.
W trakcie roku Zarz•d Spó•ki analizuje bie!•ce wyniki finansowe, wykorzystuj•c do tego m.in.
stosowan• w Spó•ce sprawozdawczo•& zarz•dcz•.
Przegl•dowi przez bieg•ego rewidenta podlegaj• pó•roczne sprawozdania finansowe;
natomiast badaniu podlegaj• sprawozdania finansowe roczne: jednostkowe i skonsolidowane.
Roczne sprawozdania finansowe opiniowane s• przez Rad• Nadzorcz•.
Za przygotowywanie sprawozda$ finansowych, okresowej sprawozdawczo•ci finansowej i
bie!•cej sprawozdawczo•ci zarz•dczej Spó•ki odpowiedzialny jest pion finansowy kierowany
przez Cz•onka Zarz•du, b•d•cego jednocze•nie Dyrektorem Finansowym Spó•ki.
Od roku 2013 roku Spó•ka posiada komórk• kontroli wewn•trznej – Biuro Kontroli
Wewn•trznej (BKW), oraz uchwalony w tym samym roku Regulamin Organizacji Biura Kontroli
Wewn•trznej. Regulamin ten okre•la szczegó•owo zadania oraz wewn•trzn• struktur•
organizacyjn• przedmiotowego biura. Zgodnie z tym regulaminem zadaniem Biura Kontroli
Wewn•trznej jest badanie i ocena w sposób niezale!ny i obiektywny adekwatno•ci i
skuteczno•ci systemu kontroli wewn•trznej oraz opiniowanie systemu zarz•dzania Spó•k•, w
tym skuteczno•ci zarz•dzania ryzykiem zwi•zanym z dzia•alno•ci• Spó•ki. BKW kontroluje i
dokonuje oceny dzia•alno•ci poszczególnych jednostek organizacyjnych Spó•ki oraz
przeprowadza badania w podmiotach Zale!nych Spó•ki, w zakresie zgodno•ci ich dzia•ania z
wewn•trznymi aktami normatywnymi, jak równie! pod wzgl•dem ich efektywno•ci,
racjonalno•ci oraz ponoszonego ryzyka.
BKW raportuje wyniki swych prac bezpo•rednio do Rady Nadzorczej Spó•ki z kopi• do
wiadomo•ci Prezesa Zarz•du Spó•ki. Pod wzgl•dem organizacyjnym Biuro Kontroli
Wewn•trznej podlega Prezesowi Zarz•du Spó•ki.
Do kompetencji BKW nale!y w szczególno•ci:
a) przekazywanie Radzie Nadzorczej, okresowo, co najmniej raz w roku zbiorczych informacji
na temat stwierdzonych nieprawid•owo•ci i wniosków wynikaj•cych z przeprowadzonych
audytów wewn•trznych oraz dzia•a$ naprawczych;
b) uczestniczenie w posiedzeniach Zarz•du oraz Rady Nadzorczej w zakresie, w jakim
rozpatrywane b•d• sprawy zwi•zane z dzia•aniem kontroli wewn•trznej w Spó•ce;
c) dokonywanie dora'nych kontroli wewn•trznych oraz planowanych audytów wewn•trznych
przeprowadzanych zgodnie z rocznym planem kontroli.
Prac• BKW kieruje Dyrektor BKW. Dyrektor BKW jest powo•ywany przez Zarz•d spo•ród osób
rekomendowanych przez Rad• Nadzorcz•. Osoba zajmuj•ca stanowisko Dyrektora BKW
powinna posiada& odpowiednie kwalifikacje i umiej•tno•ci do wykonywania powierzonych jej
zada$, przy czym wymaganiem koniecznym jest do•wiadczenie w kontroli wewn•trznej w
zakresie finansów lub rachunkowo•ci, a nadto osoba ta powinna cechowa& si• postaw•
etyczn• niezb•dn• dla w•a•ciwego wykonywania obowi•zków Dyrektora BKW.
Tak!e w dniu 22 maja 2013 roku Zarz•d Emitenta przyj•• Szczegó•owe zasady funkcjonowania
systemu kontroli wewn•trznej. Zgodnie z tymi zasadami system kontroli wewn•trznej Emitenta
obejmuje:
a) samokontrol• prawid•owo•ci wykonywania w•asnej pracy;
b) kontrol• funkcjonaln• wykonywan• przez ka!dego pracownika;
c) kontrol• instytucjonaln• sprawowan• przez BKW
Kontrola przeprowadzana jest z punktu widzenia nast•puj•cych kryteriów:
a) sprawno•ci organizacji,
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b)
c)
d)
e)

celowo•ci,
gospodarno•ci,
rzetelno•ci,
legalno•ci.

Kontrola prowadzona jest w formie kontroli wst!pnej (kontrola decyzji i zamierze•), kontroli
bie#$cej (kontrola w trakcie wykonywania danego dzia•ania, operacji) oraz kontroli nast!pczej
(badanie przedsi!wzi!cia po jego zrealizowaniu).

Szczegó•owe zasady funkcjonowania systemu kontroli wewn!trznej reguluj$ tak#e, obok
podstawowych zasad samokontroli i kontroli funkcjonalnej, obowi$zki jednostki zale#nej lub
komórki organizacyjnej w toku kontroli instytucjonalnej, prawa i obowi$zki kontroluj$cych w
trakcie wykonywania kontroli instytucjonalnej, jak równie# wskazuj$ ogólne zasady
post!powania w sytuacjach nietypowych.
W dniu 13 maja 2014 roku po wcze•niejszym przed•o#eniu przez Zarz$d Spó•ki, Rada podj!•a
uchwa•! w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Nadzoru nad Jednostkami Zale#nymi.
Regulamin okre•la m.in. szczegó•owy zakres obowi$zków Zarz$du Spó•ki w zakresie:
a) powo•ywania i odwo•ywania cz•onków organów Jednostek Zale#nych i Inwestycyjnych
Jednostek Zale#nych;
b) kontroli czynno•ci prawnych, których stron$ jest Inwestycyjna Jednostka Zale#na lub
Jednostka Zale#na, a których przedmiotem jest rozporz$dzenie lub obci$#enie aktywów, w
tym w szczególno•ci aktywów w postaci instrumentów finansowych wyemitowanych przez
Jednostki Zale#ne.

8

Podstawowe produkty, towary lub us•ugi Grupy Kapita•owej Emitenta
wraz z ich okre!leniem warto!ciowym i ilo!ciowym oraz udzia•em
poszczególnych produktów, towarów i us•ug (je"eli s# istotne) albo ich
grup w sprzeda"y Grupy ogó•em.
Z uwagi na indywidualny charakter prowadzonych w ramach Grupy projektów developerskich,
najbardziej uzasadnionym kryterium wyodr!bnienia produktów jest podzia• na poszczególne
przedsi!wzi!cia, realizowane przez poszczególne spó•ki celowe. Taki podzia• w celu
wyodr!bnienia segmentów operacyjnych jest zawarty w nocie nr 2 stanowi$cej integraln$ cz!•&
skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

9

Rynki zbytu oraz $ród•a zaopatrzenia Grupy, z okre!leniem
uzale"nienia od jednego lub wi%cej odbiorców b#d$ dostawców.
Podstawowymi rynkami zbytu Grupy jest Warszawa oraz Szczecin. Nie wyst!puj$ uzale#nienia od
jednego lub wi!cej odbiorców b$d' dostawców.

10 Umowy znacz#ce dla dzia•alno!ci Grupy
Umowy znacz$ce zawierane w roku obrotowym 2014 przez Emitenta, jak i umowy znacz$ce
zawierane w tym okresie przez spó•ki zale#ne Emitenta zosta•y szczegó•owo opisane w pkt. 3
powy#ej oraz w pkt. 2 sprawozdania Zarz$du z dzia•alno•ci Emitenta, stanowi$cego element
jednostkowego raportu rocznego.

11 Zaci#gni%te albo wypowiedziane umowy kredytu i po"yczek
W roku obrotowym 2014 Emitent nie zawar• #adnej umowy kredytu, jak równie# nie mia•o
miejsca wypowiedzenia #adnej umowy kredytu.
W roku obrotowym 2014 Emitent zaci$gn$• szereg po#yczek od spó•ki zale#nej Emitenta – Realty
3 Management spó•ka z o.o. Projekt Developerski 5 S.K.A. na •$czn$ kwot! 17.550 tys. z•otych.
Umowy przewidywa•y okres sp•aty po#yczki do maksymalnie jednego roku. Aktualne zad•u#enie
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Emitenta wobec spó•ki zale•nej z tytu•u przedmiotowych umów po•yczek wynosi 32.137 tys.
z•otych. Wszystkie po•yczki s! wykonywane przez Emitenta terminowo i nale•ycie.
W roku obrotowym 2014 nie mia•o miejsca wypowiedzenie po•yczek udzielonych Emitentowi.
Znacz!ce umowy kredytowe oraz znacz!ce umowy po•yczek, a tak•e do tych umów, zawarte
przez spó•ki celowe w roku 2014, zosta•y opisane w pkt. 3 niniejszego sprawozdania.
W roku obrotowym 2014 roku nie mia•o miejsca wypowiedzenie •adnej umowy kredytowej
zawartej przez jednostki zale•ne wchodz!ce w sk•ad Grupy Kapita•owej Emitenta.
W roku obrotowym 2014 roku nie mia•o miejsca wypowiedzenie •adnej umowy po•yczki zawartej
przez jednostki zale•ne wchodz!ce w sk•ad Grupy Kapita•owej Emitenta.

12 Udzielone po•yczki
W trakcie roku obrotowego 2014, poza opisanymi w pkt 11. powy•ej, Emitent ani spó•ka
wchodz!ca w sk•ad Grupy Kapita•owej Emitenta nie udziela•a po•yczek, stanowi!cych wi"cej ni•
10 % kapita•ów w•asnych Emitenta.

13 Udzielone albo otrzymane por!czenia i gwarancje
W trakcie roku obrotowego 2014 Emitent ani spó•ka wchodz!ca w sk•ad Grupy Kapita•owej
Emitenta nie udziela• por"cze#, ani gwarancji, stanowi!cych co najmniej 10% kapita•ów w•asnych
Emitenta.
W roku obrotowym 2014 spó•ki zale•ne nie udziela•y por"cze#, ani gwarancji, których •!czna
warto$& stanowi•aby co najmniej 10% kapita•ów w•asnych Emitenta.

14 Struktura Grupy, opis powi•za# kapita•owych i organizacyjnych.
Omówienie zmian, jakie wyst•pi•y w roku obrotowym 2014.
Grup" Kapita•ow! Emitenta tworz! nast"puj!ce podmioty, wobec których Emitent jest podmiotem
dominuj!cym bezpo$rednio i po$rednio poprzez spó•ki zale•ne (dane na 31 grudnia 2014 roku):
KRAJ
SIEDZIBY

UDZIA% W
KAPITALE
ZAK%ADOWYM
(MAJ&TKU)1

Realty 2 Management sp. z o.o.

POLSKA

100 %

Realty 3 Management sp. z o.o.

POLSKA

100 %

Realty 4 Management sp. z o.o.

POLSKA

100 %

Realty 4 Management sp. z o.o.
Juvenes Development 1 sp.k.

POLSKA

100 %

Realty 3 Management sp. z o.o.
Projekt Developerski 3 sp.k.

POLSKA

100 %

Realty 4 Management sp. z o.o.
Projekt Developerski 4 sp.k.

POLSKA

100 %

Realty 3 Management sp. z o.o.
Projekt Developerski 5 sp.k.4

POLSKA

99,98 %

Realty 3 Management sp. z o.o.
Projekt Developerski 6 sp.k.4

POLSKA

99,99 %

NAZWA SPÓ%KI
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Realty 2 Management sp. z o.o.
Projekt Developerski 10 S.K.A.

POLSKA

75,44 %

Juvenes-Projekt sp. z o.o.

POLSKA

100 %

Juvenes-Serwis sp. z o.o.

POLSKA

100 %

POLSKA

34,95 %

POLSKA

9,39 %

POLSKA

5,90 % (37,8
%)

Luksemburg

99,97 % (99,57
%)

POLSKA

35,09 %

Realty 4 Management sp. z o.o.
Projekt Developerski 7 S.K.A.

POLSKA

100 %

Centrum Praskie Koneser sp. z o.o.

POLSKA

100 %

Centrum Praskie Koneser spó•ka z
ograniczon• odpowiedzialno•ci• sp.k. 3

POLSKA

94 %

Zarz•dzanie Sezam Sp. z o.o.2

3

Zarz•dzanie Sezam Sp. z o.o. Nowy
Sezam sp.k. 2 3
Mazowieckie Towarzystwo Powiernicze
Sp. z o.o. Projekt Developerski 1
S.K.A.2 4
IMMOBILIA FUND SIF SICAV
NPU Sp. z o.o. S.K.A.2

3

1

w nawiasach, jedynie w przypadku spó•ek kapita•owych oraz komandytowo-akcyjnych, podano udzia• w ogólnej
liczbie g•osów na walnym zgromadzeniu (zgromadzeniu wspólników) danej spó•ki. Je•eli udzia•u tego, w odniesieniu
do tych•e spó•ek, nie podano, to oznacza to, i• udzia• ten jest to•samy z udzia•em w kapitale zak•adowym (maj•tku)
spó•ki.;
2
jednostka obj$ta konsolidacj• metod• praw w•asno"ci;
3
udzia• w ca•o"ci po"rednio, poprzez inne spó•ki nale••ce do Grupy;
4
uwzgl$dniono udzia• po"redni poprzez IMMOBILIA FUND SIF SICAV

Spó•ka NPU sp. z o.o. Nowy Placu Unii S.K.A. (poprzednio Suelo sp. z o.o. Nowy Plac Unii
S.K.A.) powsta•a z przekszta•cenia spó•ki Nowy Plac Unii S.A., które to przekszta•cenie mia•o
miejsce w listopadzie 2013 roku. Spó•ka NPU sp. z o.o. (poprzednio: Suelo sp. z o.o.) pe•ni
rol$ komplementariusza w spó•ce przekszta•conej. Udzia•y w spó•ce Suelo sp. z o.o. (obecnie
NPU sp. z o.o.) Grupa naby•a w dniu 5 listopada 2013 roku.
Poza opisan• powy•ej Grup• Kapita•ow• Emitent nie nale•y do •adnej innej grupy
kapita•owej.

15 Transakcje z podmiotami powi•zanymi
Transakcje z podmiotami powi•zanymi zosta•y szczegó•owo wymienione i opisane w nocie nr 46
stanowi•cej integraln• cz$"• Jednostkowego Sprawozdania Finansowego Grupy za okres 12
miesi$cy ko&cz•cy si$ 31 grudnia 2014.

16 Wykorzystanie przez Grup! Kapita"ow• wp"ywów z emisji papierów
warto#ciowych.
16.1 Wykorzystanie #rodków z emisji obligacji Emitenta
W roku obrotowym 2014 Emitent wykorzysta• "rodki z emisji obligacji na nast$puj•ce cele:
a. wykup w•asnych obligacji wraz z odsetkami;
b. dofinansowanie spó•ki zale•nej Realty 3 Management sp. z o.o. Projekt Developerski 6
Spó•ka Komandytowa, realizuj•cej projekt Centrum Praskie Koneser;
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c.

dofinansowanie innych przedsi•wzi•• developerskich w szczególno•ci projektu
„Centrum Marsza•kowska” i Projektu „Roma Tower” u zbiegu ulic Nowogrodzkiej i
Emilii Plater w Warszawie czy projektu Ma•e B•onia w Szczecinie.

16.2 Wykorzystanie •rodków z emisji akcji
W roku obrotowym 2014 Emitent nie dokonywa• emisji akcji.

17 Obja•nienie ró!nic pomi"dzy wynikami finansowymi wykazanymi w
raporcie rocznym a wcze•niej publikowanymi prognozami
Emitent nie publikowa• prognoz wyników finansowych na 2014 rok.

18 Strategia Emitenta.
Emitent planuje kontynuacj! dotychczasowej strategii w zakresie dzia•alno"ci na rynku
nieruchomo"ci jako podmiot, którego g•ównym przedmiotem dzia•alno"ci jest prowadzenie
inwestycji developerskich pocz•wszy od etapu pozyskiwania gruntu do etapu
komercjalizacji/sprzeda$y.
Strategia Emitenta zosta•a szczegó•owo opisana powy$ej, w pkt 5. niniejszego dokumentu pt.
„Omówienie perspektyw i kierunków rozwoju dzia•alno"ci Grupy Kapita•owej Emitenta w
najbli$szym roku obrotowym oraz ocena mo$liwo"ci realizacji zamierze• inwestycyjnych, w tym
inwestycji kapita•owych, Grupy Kapita•owej, w porównaniu do wielko"ci posiadanych "rodków, z
uwzgl!dnieniem mo$liwych zmian w strukturze finansowania tej dzia•alno"ci wraz z ocen•
zarz•dzania zasobami finansowymi”.

19 Zmiany w podstawowych zasadach zarz#dzania przedsi"biorstwami
Grupy Kapita$owej.
W 2014 roku nie mia•y miejsca istotne zmiany w zakresie zarz•dzania przedsi!biorstwem
Emitenta.

20 Umowy Emitenta z osobami zarz#dzaj#cymi w przedmiocie wyp$aty
rekompensat w zwi#zku z ich rezygnacj#, odwo$aniem, zwolnieniem,
etc.
Zawarte przez Emitenta umowy z osobami zarz•dzaj•cymi nie przewiduj• wyp•aty odr!bnych
rekompensat w zwi•zku z ich rezygnacj•, odwo•aniem czy zwolnieniem.

21 Warto•% wynagrodze&, nagród lub korzy•ci wyp$aconych, nale!nych lub
potencjalnie nale!nych dla ka!dej z osób zarz#dzaj#cych i
nadzoruj#cych Emitenta.
Informacja na temat wynagrodzenia Cz•onków Zarz•du i Rady Nadzorczej jest uj!ta w nocie nr
49 stanowi•cej integraln• cz!"• Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy
Kapita•owej za okres 12 miesi!cy ko•cz•cy si! 31 grudnia 2014 roku.

22 Akcje Emitenta oraz jednostek powi#zanych b"d#ce w posiadaniu osób
zarz#dzaj#cych i nadzoruj#cych Emitenta.
Stan posiadania akcji Spó•ki przez cz•onków Zarz•du i Rady Nadzorczej na dzie• przekazania
raportu za 2014 rok przedstawia si! nast!puj•co:
Warto•% nominalna
Liczba
posiadanych akcji
Imi" i nazwisko
posiadanych akcji
(PLN)**
Osoby zarz#dzaj#ce
Micha• Skotnicki

1.721.927

860.963,5

20

Piotr Litwi•ski*
Rafa! Szczepa•ski
Krzysztof Tyszkiewicz
Osoby Nadzoruj•ce
Pawe! Turno
W!odzimierz G!owacki
Maciej Radziwi!!
Maciej Matusiak
Rafa! Lorek
Jan Ro•ciszewski

2.987.393
2.987.393

1.493.696,5
1.493.696,5

2.323.061
6.571.489

1.161.530,5
3.285.744,5
-

-

-

* osoba blisko zwi•zana z Panem Piotrem Litwi•skim (cz!onek rodziny) posiada 68.000 akcji o !•cznej warto•ci
nominalnej 34.000 z!.
** warto•• nominalna akcji Emitenta wynosi 0,50 z!

Stan posiadania przez cz!onków Zarz•du i Rady Nadzorczej udzia!ów/akcji jednostek powi•zanych
Emitenta na dzie• przekazania raportu za 2014 rok przedstawia! si• nast•puj•co:
Akcje
Liczba

Warto!" nominalna (w PLN)

Micha• Skotnicki
IMMOBILIA FUND S.A. SICAV SIF

240

240

Jan Ro!ciszewski
IMMOBILIA FUND S.A. SICAV SIF

200

200

Krzysztof Tyszkiewicz
IMMOBILIA FUND S.A. SICAV SIF

240

240

Rafa• Szczepa$ski
IMMOBILIA FUND S.A. SICAV SIF

320

320

23 Umowy, w wyniku których mog• nast•pi• zmiany w stanie posiadania
akcji Emitenta przez dotychczasowych akcjonariuszy i obligatariuszy
(w tym tak!e umowy zawarte po dniu bilansowym).
Wed•ug stanu na dzie• niniejszego sprawozdania Emitent nie posiada wiedzy o umowach, w
wyniku których mog• nast•pi• zmiany w stanie posiadania akcji Emitenta.

24 System kontroli programów akcji pracowniczych.
Emitent nie prowadzi kontroli programów akcji pracowniczych.

25 Podmiot uprawniony do badania sprawozda" finansowych.
25.1 Informacje o podmiocie oraz umowie o dokonanie badania (przegl•du)
sprawozdania (data zawarcia, okres obowi•zywania)
W dniu 13 maja 2014 roku Rada Nadzorcza Emitenta dokona•a wyboru spó•ki PKF Consult
sp. z o.o. jako podmiotu uprawnionego dla dokonania badania jednostkowego
sprawozdania finansowego Spó•ki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapita•owej BBI Development S.A. sporz•dzonych za rok obrotowy ko•cz•cy si! 31
grudnia 2014 roku oraz dla przegl•du pó•rocznego jednostkowego sprawozdania Spó•ki
oraz pó•rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapita•owej BBI
Development S.A. sporz•dzonych za I pó•rocze roku obrotowego 2014.
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PKF Consult Sp. z o.o. z siedzib• w Warszawie, ul. Orzycka 6 lok. 1b, jest uprawniona do
wykonywania bada! sprawozda! finansowych na podstawie wpisu na list• podmiotów
uprawnionych do dokonywania czynno•ci rewizji finansowej pod nr 477 w Krajowej Izbie
Bieg•ych Rewidentów w Warszawie.
Wybór zosta• dokonany zgodnie z obowi•zuj•cymi przepisami i normami zawodowymi.
W dniu 11 czerwca 2014 roku Emitent zawar• z w/w podmiotem umow•, na podstawie
której zleci• PKF Consult sp. z o.o. dokonanie badania jednostkowego i skonsolidowanego
sprawozdania finansowego za rok 2014 oraz przegl•d pó•rocznego sprawozdania
jednostkowego i pó•rocznego sprawozdania skonsolidowanego za I pó•rocze 2014 roku.

25.2 Wynagrodzenie podmiotu wyp•acone lub nale!ne za rok obrotowy 2013 i rok
obrotowy 2014.
%•czna kwota wynagrodzenia z tytu•u badania rocznych sprawozda! finansowych
(jednostkowego i skonsolidowanego za rok 2013) oraz z tytu•u przegl•du pó•rocznych
sprawozda! finansowych (jednostkowego i skonsolidowanego za I pó•rocze 2013 roku)
wynios•a 100 tys. z• (w tym za czynno•• przegl•du - 41.000 z•otych), powi•kszona o
podatek od towarów i us$ug.
%•czna kwota wynagrodzenia z tytu•u badania rocznych sprawozda! finansowych
(jednostkowego i skonsolidowanego za rok 2014) oraz z tytu•u przegl•du pó•rocznych
sprawozda! finansowych (jednostkowego i skonsolidowanego za I pó•rocze 2014 roku)
wynios•a 95 tys. z• (w tym za czynno•• przegl•du – 41 tys. z•otych), powi•kszona o
podatek od towarów i us•ug.

26 Istotne zdarzenia, jakie wyst"pi•y po dniu bilansowym.
Czynniki i zdarzenia maj•ce wp•yw na dzia•alno•• Grupy Kapita•owej Emitenta, a które nast•pi•y
po dniu bilansowym (31 grudnia 2014 roku) zostan• wskazane oddzielnie, dla poszczególnych
spó•ek celowych i projektów developerskich realizowanych przez Emitenta oraz odr•bnie – dla
samego Emitenta.

26.1 Zdarzenia dotycz"ce Emitenta
Emisja i wykup obligacji Emitenta
W dniu 20 lutego 2015 roku, w ramach postanowie• aneksów do umowy agencyjnej z 9 listopada
2006 r. zawartej z Raiffeisen Bank Polska S.A., Emitent dokona• z istniej•cego Programu Emisji
Obligacji (#Program#), emisji obligacji (#Obligacje#) o ••cznej warto•ci nominalnej 35.000.000 PLN
(pi%&dziesi•t trzy miliony z•otych).
W dniu 23 lutego 2015 roku Emitent dokona• wykupu:
a) 2.145 (dwa tysi•ce sto czterdzie•ci pi%&) trzyletnich obligacji wyemitowanych w dniu 13
stycznia 2012 roku, oznaczonych jako seria BBD0215 oznaczonych kodem ISIN
PLNFI1200125, nie maj•cych formy dokumentu, b%d•cych przedmiotem obrotu
organizowanego w alternatywnym systemie obrotu przez Gie•d% Papierów Warto•ciowych w
Warszawie S.A. oraz BondSpot S.A. (rynek Catalyst), o ••cznej warto•ci nominalnej
21.450.000 PLN (dwadzie•cia jeden milionów czterysta pi%&dziesi•t tysi%cy) z•otych.
b) 1.355 (tysi•c trzysta pi%&dziesi•t pi%&) trzyletnich obligacji wyemitowanych w dniu 23 lutego
2012 roku, oznaczonych jako seria BBI0215, oznaczonych kodem ISIN PLNFI1200133, nie
maj•cych formy dokumentu, b%d•cych przedmiotem obrotu organizowanego w alternatywnym
systemie obrotu przez Gie•d% Papierów Warto•ciowych w Warszawie S.A. oraz BondSpot S.A.
(rynek Catalyst), o ••cznej warto•ci nominalnej 13.550.000 PLN (trzyna•cie milionów pi%&set
pi%&dziesi•t tysi%cy) z•otych.
Obligacje powy•sze zosta•y wykupione przez Emitenta w terminie wykupu, na podstawie
warunków emisji Obligacji. W wyniku wykupu Obligacje zosta•y umorzone.
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26.2 Zdarzenia dotycz•ce spó•ek celowych Emitenta
Rozliczenie ceny sprzeda•y projektu Z•ota 44, opisane bli•ej w punkcie 3.1.5. niniejszego
sprawozdania.
W dniu 30 stycznia br. Spó•ka zale•na „Realty 2 Management Spó•ka z ograniczon•
odpowiedzialno•ci• Projekt Developerski 10 Spó•ka komandytowo – akcyjna zawar•a z Bankiem
PKO BP SA umowy kredytowe dotycz•ce finansowania kolejnych pi•ciu budynków mieszkalnych
w ramach Projektu deweloperskiego „Ma•e B•onia” na nieruchomo•ci po•o•onej w Szczecinie.
Zawarcie umowy inwestycyjnej oraz umowy wspólników oraz przyst•pienie inwestora
zewn•trznego do projektu Centrum Praskie KONESER. W nocy z dnia 4 na 5 marca 2015 roku
Emitent, jak równie• spó•ki od Emitenta zale•ne, zawar•y pakiet •ci•le ze sob• zwi•zanych
umów oraz z•o•y•y szereg o•wiadcze!, których najistotniejszym przedmiotem by•o
przyst•pienie do projektu Centrum Praskie KONESER (a tym samym do spó•ek Centrum Praskie
Koneser sp. z o.o. oraz Centrum Praskie Koneser spó•ka z ograniczon• odpowiedzialno•ci• sp.
k.) spó•ki celowej K-Invest sp. z o.o. z grupy Liebrecht & WooD. Najistotniejszym elementem
transakcji s• umowa inwestycyjna oraz umowa wspólników, które reguluj• warunki
przyst•pienia Inwestora oraz warunki realizacji przez Inwestora i grup" kapita•ow• Emitenta (a
w jej ramach zw•aszcza przez Immobilia Fund SICAV SIF Subfundusz 6) projektu Centrum
Praskie KONESER.

27 Informacje o zasadach •adu korporacyjnego w odniesieniu do Emitenta
Zgodnie z § 92 ust. 4 Rozporz•dzenia Emitent przekazuje informacj" na temat zasad •adu
korporacyjnego stosowanych przez Emitenta.

27.1 Zbioru zasad •adu korporacyjnego, któremu podlega Emitent.
Emitent podlega zbiorowi zasad •adu korporacyjnego Dobre Praktyki Spó•ek Notowanych na
GPW, opublikowanemu na stronie internetowej www.corp-gov.gpw.pl (dalej: Dobre Praktyki)

27.2 Wskazanie zasad •adu korporacyjnego, które nie by•y przez Emitent
stosowane, wraz ze wskazaniem jakie by•y okoliczno!ci i przyczyny
niezastosowania danej zasady oraz w jaki sposób Emitent zamierza usun••
ewentualne skutki niezastosowania danej zasady lub jakie kroki zamierza
podj"#, by zmniejszy# ryzyko niezastosowania danej zasady w przysz•o!ci.
Od 1 stycznia 2008 roku Emitent podlega zbiorowi zasad •adu korporacyjnego Dobre Praktyki
Spó•ek Notowanych na GPW.
Zgodnie z o•wiadczeniem Emitent przestrzega zasad •adu korporacyjnego zawartych w
Dobrych Praktykach Spó•ek Notowanych na GPW, z nast"puj•cymi zastrze•eniami:
w odniesieniu do zasady I.1 Dobrych Praktyk, tj.:

Spó•ka powinna prowadzi# przejrzyst• i efektywn• polityk" informacyjn•, zarówno z
wykorzystaniem tradycyjnych metod, jak i z u•yciem nowoczesnych technologii oraz
najnowszych narz"dzi komunikacji zapewniaj•cych szybko•#, bezpiecze!stwo oraz efektywny
dost"p do informacji. Korzystaj•c w jak najszerszym stopniu z tych metod, Spó•ka powinna
w szczególno•ci: a) prowadzi# swoj• stron" internetow•, o zakresie i sposobie prezentacji
wzorowanym na modelowym serwisie relacji inwestorskich, dost"pnym pod adresem:
http://naszmodel.gpw.pl/; b) zapewni# odpowiedni• komunikacj" z inwestorami i
analitykami, wykorzystuj•c w tym celu równie• nowoczesne metody komunikacji
internetowej.
Zasada, w pewnej swej cz"•ci, nie by•a i nie jest stosowana przez Emitenta. Emitent nie
zamierza tak•e stosowa# tej zasady w najbli•szej przysz•o•ci.
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Emitent dok•ada stara•, aby wymiana informacji z inwestorami i akcjonariuszami odbywa•a
si! przy zastosowaniu nowoczesnych technologii, w tym najnowszych "rodków
porozumiewania si! na odleg•o"#. Przyk•adem takich dzia•a• jest np. korzystanie z
internetowych systemów do obs•ugi konferencji prasowych, czy spotka• z inwestorami.
Niemniej w zakresie kompozycji strony internetowej Emitent korzysta ze sprawdzonych
i jednolitych, dotychczas wypracowanych schematów, które w ocenie Emitenta s$ dla
akcjonariuszy dostatecznie czytelne i rozpoznawalne. Obecnie Emitent nie wzoruje swych
serwisów internetowych na modelowym serwisie relacji inwestorskich. Rozwi$zanie takie
b!dzie rozwa%ane przez Zarz$d Emitenta przy okazji kolejnej istotnej zmiany kompozycji
strony internetowej.
w odniesieniu do zasady I.5 Dobrych Praktyk, tj.:

Spó•ka powinna posiada# polityk! wynagrodze• oraz zasady jej ustalania. Polityka
wynagrodze• powinna w szczególno"ci okre"la# form!, struktur! i poziom wynagrodze•
cz•onków organów nadzoruj$cych i zarz$dzaj$cych. Przy okre"laniu polityki wynagrodze•
cz•onków organów nadzoruj$cych i zarz$dzaj$cych spó•ki powinno mie# zastosowanie
zalecenie Komisji Europejskiej z 14 grudnia 2004 r. w sprawie wspierania odpowiedniego
systemu wynagrodze• dyrektorów spó•ek notowanych na gie•dzie (2004/913/WE),
uzupe•nione o zalecenie KE z 30 kwietnia 2009 r. (2009/385/WE).
Zasada nie by•a i nie jest stosowana przez Emitenta w ca•o"ci. Emitent nie zamierza tak%e
stosowa# tej zasady w najbli%szej przysz•o"ci.
Emitent nie posiada obecnie polityki wynagrodze•. Zasady wynagradzania cz•onków
organów zarz$dzaj$cych okre"la ka%dorazowo Rada Nadzorcza, w oparciu o opinie i
zapatrywania Komitetu Wynagrodze•. Komitet Wynagrodze• opiera swe rekomendacje na
wskazaniach zalecenia Komisji Europejskiej.
w odniesieniu do zasady I.9 Dobrych Praktyk, tj.:

GPW rekomenduje spó•kom publicznym i ich akcjonariuszom, by zapewnia•y one
zrównowa%ony udzia• kobiet i m!%czyzn w wykonywaniu funkcji zarz$du i nadzoru w
przedsi!biorstwach, wzmacniaj$c w ten sposób kreatywno"# i innowacyjno"# w prowadzonej
przez spó•ki dzia•alno"ci gospodarczej.
Zasada nie by•a i nie jest stosowana przez Emitenta. Emitent nie zamierza tak%e stosowa# tej
zasady w najbli%szej przysz•o"ci.
Emitent nie prowadzi %adnej polityki kadrowej opieraj$cej si! o uprzywilejowanie p•ci i nie
ogranicza udzia•u przedstawicieli %adnej p•ci w wykonywaniu funkcji zarz$du i nadzoru.
Decyzja w zakresie obsady organów Emitenta nale%y do akcjonariuszy Emitenta, którzy
dokonuj$c zmian w sk•adzie tych organów winni kierowa# si! kompetencjami,
do"wiadczeniem i umiej!tno"ciami kandydatów, nie za" ich p•ci$.
w odniesieniu do zasady I.12 Dobrych Praktyk, tj.:

Spó•ka powinna zapewni# akcjonariuszom mo%liwo"# wykonywania osobi"cie lub przez
pe•nomocnika prawa g•osu w toku walnego zgromadzenia, poza miejscem odbywania
walnego zgromadzenia, przy wykorzystaniu "rodków komunikacji elektronicznej.
Zasada nie by•a i nie jest stosowana przez Emitenta w ca•o"ci. Emitent nie zamierza tak%e
stosowa# tej zasady w najbli%szej przysz•o"ci.
W odniesieniu do najbli%szych walnych zgromadze• Zarz$d Emitenta nie zamierza zapewnia#
akcjonariuszom mo%liwo"ci wykonywania prawa g•osu przy wykorzystaniu "rodków
komunikacji elektronicznej. W ocenie Zarz$du Emitenta udzia• w g•osowaniach przy
wykorzystaniu "rodków komunikacji elektronicznej nadal budzi liczne w$tpliwo"ci natury
organizacyjno-technicznej (np. szybko"# i jako"# dost!pnych •$czy - wp•ywaj$ca na
opó&nienie transmisji), ale tak%e prawnej (wykonywanie niektórych uprawnie• akcjonariuszy
drog$ elektroniczn$). Nie bez znaczenia jest tak%e istotny koszt organizacji internetowej
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transmisji walnych zgromadze• (konieczno•• zaanga•owania specjalistycznych podmiotów
zajmuj•cych si• techniczn• organizacj• takich transmisji), który obci••a• b•dzie bud•et
Emitenta. Nadto tego rodzaju transmisje nie s• jeszcze w dostateczny sposób
upowszechnione w•ród emitentów GPW i w ocenie Zarz•du w interesie Emitenta le•y
zapoznanie si• w pierwszej kolejno•ci z do•wiadczeniami innych Emitentów, którzy z uwagi
na wi•ksze mo•liwo•ci i •rodki podejmuj• pierwsze próby transmisji internetowych.
w odniesieniu do zasady II.1 pkt 7 Dobrych Praktyk, tj.:

Spó!ka prowadzi korporacyjn• stron• internetow• i zamieszcza na niej, oprócz informacji
wymaganych przez przepisy prawa: pytania akcjonariuszy dotycz•ce spraw obj•tych
porz•dkiem obrad, zadawane przed i w trakcie walnego zgromadzenia, wraz z
odpowiedziami na zadawane pytania.
Zasada w pewnej swej cz••ci nie by!a, nie jest i nie b•dzie stosowana przez Emitenta.
Zgodnie z brzmieniem art. 428 §§ 6-7 w zw. z art. 402(3) § 1 pkt 3) KSH, Zarz•d
obowi•zany jest do zamieszczania na stronie internetowej, jako dokumentacji dla walnego
zgromadzenia, odpowiedzi Zarz•du udzielonych na pytania akcjonariuszy poza walnym
zgromadzeniem, w trybie okre•lonym w art. 428 §§ 6-7 KSH. Ponadto zgodnie z § 38 ust. 1
pkt 8) Rozporz•dzenia o raportach bie••cych i okresowych Emitent jest tak•e zobowi•zany
do przekazywania - w formie raportu bie••cego - informacji udzielonych akcjonariuszowi
poza walnym zgromadzeniem (stosownie do art. 428 § 5 lub 6 KSH), a tak•e informacji
udzielonych akcjonariuszowi zgodnie z art. 429 KSH (informacje udzielone w wykonaniu
zobowi•zania s•du). Emitent b•dzie przestrzega! komentowanej zasady jedynie w zakresie,
jaki wynika z brzmienia w/w przepisów prawa. Oznacza to w szczególno•ci, •e Emitent nie
b•dzie publikowa! na stronie internetowej pyta• zadawanych w trakcie walnego
zgromadzenia oraz odpowiedzi na te pytania udzielanych na walnym zgromadzeniu.
Powy•sze stanowisko Zarz•d uzasadnia tym, •e w toku walnych zgromadze• zadawana jest
bardzo du•a ilo•• pyta•, cz•sto ma!o istotnych, za• nie wszystkie wypowiedzi i pytania
wymagaj• zgodnie z prawem protoko!owania. O umieszczeniu poszczególnych kwestii w
protoko!ach zgromadze• decyduje ich przewodnicz•cy, kieruj•c si• przepisami prawa, wag•
danej sprawy oraz uzasadnionymi ••daniami akcjonariuszy. Przekazywanie wszystkich
zapyta• w trybie wskazanym w zasadzie stanowi!oby nadmiern• uci••liwo•• dla Spó!ki.
Akcjonariusze maj• mo•liwo•• udzia!u w walnych zgromadzeniach oraz zadawania w ich
toku pyta• i uzyskiwania odpowiedzi. To uprawnienie zdaniem Zarz•du Emitenta w
wystarczaj•cy sposób zapewnienia akcjonariuszom dost•p do odpowiedzi na istotne dla
Emitenta pytania.
w odniesieniu do zasady II.1 pkt. 9a) Dobrych Praktyk, tj.:

Spó!ka prowadzi korporacyjn• stron• internetow• i zamieszcza na niej oprócz informacji
wymaganych przez przepisy prawa zapis przebiegu obrad walnego zgromadzenia w formie
audio lub wideo.
Zasada nie by!a, nie jest i nie b•dzie stosowana przez Emitenta w ca!o•ci.
Emitent nie rejestruje przebiegu walnych zgromadze• ani w formie audio ani w formie
wideo. Walne zgromadzenia w spó!ce akcyjnej nie s• jawne i powszechnie dost•pne. Udzia!
w walnym zgromadzeniu zastrze•ony jest dla akcjonariuszy, cz!onków organów spó!ki, za•
osoby postronne nie s• uprawnione do udzia!u w walnym zgromadzeniu, chyba •e zezwoli
na to przewodnicz•cy walnego zgromadzenia lub samo walne zgromadzenie. Zatem
zamieszczanie na stronie internetowej Emitenta zapisu przebiegu walnego zgromadzenia
prowadzi!oby do publicznego ujawnienia przebiegu walnego zgromadzenia, które z istoty
swej nie jest jawne. W toku walnych zgromadze• cz•sto dyskutowane s• zagadnienia i
kwestie dotycz•ce •ci•le dzia!alno•ci Emitenta, podejmowanych przez niego przedsi•wzi••,
zamierze• lub planów. Ujawnienie przebiegu tych dyskusji do wiadomo•ci publicznej
mog!oby naruszy• pozycj• konkurencyjn• Emitenta i prowadzi• do ujawnienia nie tyle

25

tajemnic przedsi•biorstwa, co informacji maj•cych po prostu znaczenie dla dzia•alno•ci
Emitenta.
w stosunku do zasady II.1 pkt 11 Dobrych Praktyk, tj.

Spó•ka prowadzi korporacyjn• stron• internetow• i zamieszcza na niej, oprócz informacji
wymaganych przez przepisy prawa: powzi•te przez zarz•d, na podstawie o!wiadczenia
cz•onka rady nadzorczej informacje o powi•zaniu cz•onka rady nadzorczej z akcjonariuszem
reprezentuj•cym nie mniej ni" 5% ogólnej liczby g•osów na walnym zgromadzeniu.
Emitent przestrzega•, przestrzega i deklaruje przestrzeganie w przysz•o!ci w/w zasady,
wskazuje jednak i doprecyzowuje, "e na stronie internetowej Emitenta zamieszczane b•d•
informacje uzyskane przez Zarz•d, zgodnie z brzmieniem zasady, na podstawie o!wiadcze#
cz•onków Rady Nadzorczej, z•o"onej Zarz•dowi.
w odniesieniu do zasady II.2 Dobrych Praktyk, tj.

Spó•ka zapewnia funkcjonowanie swojej strony internetowej równie" w j•zyku angielskim,
przynajmniej w zakresie wskazanym w cz•!ci II. pkt 1.
Zasada w pewnej swej cz•!ci nie by•a, nie jest i nie b•dzie stosowana przez Emitenta.
Emitent zapewnia prowadzenie strony internetowej w j•zyku angielskim i dok•ada stara#,
aby informacje najistotniejsze dla Emitenta by•y t•umaczone, niemniej nie wszystkie
dokumenty okre!lone w zasadzie II.1 s• dost•pne w j•zyku angielskim.
w odniesieniu do zasady IV.10. Dobrych Praktyk, tj.:

Spó•ka powinna zapewni$ akcjonariuszom mo"liwo!$ udzia•u w walnym zgromadzeniu przy
wykorzystywaniu !rodków komunikacji elektronicznej, polegaj•cego na:
1) transmisji obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym;
2) dwustronnej komunikacji w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze mog•
wypowiada$ si• w toku obrad walnego zgromadzenia w miejscu innym ni" miejsce
obrad.
Zasada nie by•a i nie jest stosowana przez Emitenta w ca•o!ci. Emitent nie zamierza tak"e
stosowa$ tej zasady w najbli"szej przysz•o!ci.
W odniesieniu do najbli"szych walnych zgromadze# Zarz•d Emitenta nie zamierza zapewnia$
akcjonariuszom udzia•u w walnych zgromadzeniach przy wykorzystaniu !rodków komunikacji
elektronicznej. W ocenie Zarz•du Emitenta udzia• w walnych zgromadzeniach przy
wykorzystaniu !rodków komunikacji elektronicznej nadal budzi liczne w•tpliwo!ci natury
organizacyjno-technicznej (np. szybko!$ i jako!$ dost•pnych ••czy - wp•ywaj•ca na
opó&nienie transmisji), ale tak"e prawnej (wykonywanie niektórych uprawnie# akcjonariuszy
drog• elektroniczn•). Nie bez znaczenia jest tak"e istotny koszt organizacji internetowej
transmisji walnych zgromadze# (konieczno!$ zaanga"owania specjalistycznych podmiotów
zajmuj•cych si• techniczn• organizacj• takich transmisji), który obci•"a$ b•dzie bud"et
Emitenta. Nadto tego rodzaju transmisje nie s• jeszcze w dostateczny sposób
upowszechnione w!ród emitentów GPW i w ocenie Zarz•du w interesie Emitenta le"y
zapoznanie si• w pierwszej kolejno!ci z do!wiadczeniami innych Emitentów, którzy z uwagi
na wi•ksze mo"liwo!ci i !rodki podejmuj• pierwsze próby transmisji internetowych.

27.3 Sposób dzia•ania oraz uprawnienia walnego zgromadzenia
Obrady Walnych Zgromadze# Emitenta odbywaj• si• zgodnie z Kodeksem spó•ek
handlowych, Statutem oraz Regulaminem Walnych Zgromadze#. Zarówno Statut, jak i
Regulamin Walnych Zgromadze# zosta•y w roku obrotowym 2009 istotnie zmienione. Zmiany
te zosta•y wprowadzone uchwa•ami (Nr 22 i Nr 23) Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z
dnia 30 lipca 2009 roku i by•y konieczne z uwagi na wej!cie w "ycie w dniu 3 sierpnia 2009
roku ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy - Kodeks spó•ek handlowych oraz
ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Kolejna, istotna zmiana Statutu Emitenta oraz
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Regulaminu Walnych Zgromadze• mia•a miejsce w dniu 26 czerwca 2013 roku i by•a
zwi•zana przede wszystkim z uchyleniem ustawy z dnia 30 kwietnia 1993 roku o narodowych
funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji. Zmian dotyczy•y stosowne uchwa•y nr 2022/2013 i nr 30/2013 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 26 czerwca 2013 roku.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwo•uje Zarz•d z w•asnej inicjatywy, na wniosek Rady
Nadzorczej lub na !•danie akcjonariusza (akcjonariuszy) reprezentuj•cych co najmniej jedn•
dwudziest• kapita•u zak•adowego. "•danie zwo•ania nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia nale!y z•o!y# Zarz•dowi na pi$mie lub w postaci elektronicznej. "•danie
powinno by# uzasadnione. "•danie to mo!e obejmowa# tak!e wniosek o umieszczenie
okre$lonych spraw w porz•dku obrad tego zgromadzenia. Zarz•d obowi•zany jest w terminie
dwóch tygodni od dnia przedstawienia mu !•dania zwo•a# nadzwyczajne Walne
Zgromadzenie. Wniosek Rady Nadzorczej w przedmiocie zwo•ania nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia, zawieraj•cy stosowne uzasadnienie, winien by# z•o!ony Zarz•dowi na pi$mie,
najpó%niej na miesi•c przed proponowanym przez Rad& terminem nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia. Rada Nadzorcza mo!e tak!e zwo•a# nadzwyczajne Walne Zgromadzenie,
je!eli jego zwo•anie uzna za wskazane. Ponadto nadzwyczajne Walne Zgromadzenie mog•
zwo•a# tak!e akcjonariusze reprezentuj•cy co najmniej po•ow& kapita•u zak•adowego lub co
najmniej po•ow& ogó•u g•osów na Walnym Zgromadzeniu. Akcjonariusze wyznaczaj•
przewodnicz•cego tego zgromadzenia.
Zwyczajne Walne Zgromadzenia zwo•uje Zarz•d najpó%niej do ko•ca czerwca po up•ywie
roku obrotowego. Rada Nadzorcza mo!e zwo•a# zwyczajne Walne Zgromadzenie, je!eli
Zarz•d nie zwo•a go w przepisanym terminie.
Rada Nadzorcza, jak równie! akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentuj•cy co najmniej
jedn• dwudziest• kapita•u zak•adowego mog• !•da# umieszczenia okre$lonych spraw w
porz•dku obrad najbli!szego Walnego Zgromadzenia. "•danie powinno zosta# zg•oszone
Zarz•dowi nie pó%niej ni! na dwadzie$cia jeden dni przed wyznaczonym terminem
zgromadzenia. "•danie powinno zawiera# uzasadnienie lub projekt uchwa•y dotycz•cej
proponowanego punktu porz•dku obrad. "•danie mo!e zosta# z•o!one w postaci
elektronicznej. Zarz•d jest obowi•zany niezw•ocznie, jednak nie pó%niej ni! na 18
(osiemna$cie) dni przed wyznaczonym terminem walnego zgromadzenia, og•osi# zmiany w
porz•dku obrad, wprowadzone na !•danie akcjonariuszy lub Rady Nadzorczej. Og•oszenie
nast&puje w sposób w•a$ciwy dla zwo•ania walnego zgromadzenia.
Zwo•anie nast&puje przez og•oszenie dokonywane na stronie internetowej Spó•ki oraz w
sposób okre$lony dla przekazywania informacji bie!•cych (w formie raportu bie!•cego).
Og•oszenie powinno by# dokonane co najmniej na dwadzie$cia sze$# dni przed terminem
walnego zgromadzenia.
W zakresie prawa do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Statut nie przewiduje
odmiennych od Kodeksu spó•ek handlowych uregulowa•. Zgodnie z Kodeksu spó•ek
handlowych prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spó•ki publicznej maj• tylko
osoby b&d•ce akcjonariuszami spó•ki na szesna$cie dni przed dat• walnego zgromadzenia
(tzw. dzie• rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu). Natomiast uprawnieni z akcji
imiennych i $wiadectw tymczasowych oraz zastawnicy i u!ytkownicy, którym przys•uguje
prawo g•osu, maj• prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, je!eli s• wpisani do
ksi&gi akcyjnej w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Na !•danie
uprawnionego z akcji zdematerializowanych zg•oszone nie wcze$niej ni! po og•oszeniu o
zwo•aniu walnego zgromadzenia i nie pó%niej ni! w pierwszym dniu powszednim po dniu
rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu, podmiot prowadz•cy rachunek papierów
warto$ciowych wystawia imienne za$wiadczenie o prawie uczestnictwa w walnym
zgromadzeniu.
Prawo do ustanowienia pe•nomocnika do uczestnictwa i wykonywania prawa g•osu na
Walnym Zgromadzeniu nie zosta•o uregulowane w Statucie odmiennie od postanowie•
zawartych w Kodeksie spó•ek handlowych (art. 412 – 4122). Ka!dy akcjonariusz mo!e zatem
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uczestniczy• w walnym zgromadzeniu oraz wykonywa• prawo g•osu osobi•cie lub przez
pe•nomocnika. Pe•nomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na walnym
zgromadzeniu, chyba •e co innego wynika z tre•ci pe•nomocnictwa. Pe•nomocnictwo do
uczestniczenia w walnym zgromadzeniu i wykonywania prawa g•osu wymaga formy
pisemnej lub udzielenia w postaci elektronicznej.
Zgodnie z postanowieniami Statutu Walne Zgromadzenia odbywaj! si" w Warszawie. Walne
Zgromadzenia organizowane s! w miejscu i czasie u•atwiaj!cym jak najszerszemu kr"gowi
akcjonariuszy uczestnictwo w Zgromadzeniu. Walne Zgromadzenie mo•e podejmowa•
uchwa•y pod warunkiem obecno•ci na nim akcjonariuszy reprezentuj!cych co najmniej 25%
kapita•u zak•adowego Funduszu. Uchwa•y Walnego Zgromadzenia podejmowane s!
wzgl"dn! wi"kszo•ci! g•osów oddanych, je•eli Statut lub ustawa nie stanowi! inaczej.
Szczegó•y dotycz!ce przebiegu Walnych Zgromadze# zosta•y okre•lone w nowym
Regulaminie Walnych Zgromadze#. Do najistotniejszych postanowie# tego regulaminu
nale•!:
a) okre•lenie sposobu zawiadamiania Spó•ki o ustanowieniu pe•nomocnictwa w postaci
elektronicznej. Zawiadomienie takie powinno by• przesy•ane do Spó•ki za
po•rednictwem poczty elektronicznej, na adres wskazany na stronie internetowej Spó•ki
lub w og•oszeniu o zwo•aniu Walnego Zgromadzenia. Zarz!d mo•e okre•li• inny sposób
przes•ania zawiadomienia. Sposób zawiadomienia jest ka•dorazowo wskazywany w
og•oszeniu o zwo•aniu Walnego Zgromadzenia. Tre•• zawiadomienia pozwalaj!ca na
identyfikacj" mocodawcy i pe•nomocnika zosta•a szczegó•owo okre•lona w regulaminie.
Je•eli zawiadomienie zosta•o dokonane zgodnie z wymogami Spó•ka niezw•ocznie
potwierdza mocodawcy dokonanie zawiadomienia. Je•eli zawiadomienie nie odpowiada
wymogom niezw•ocznie informuje o tym zg•aszaj!cego wskazuj!c na braki
zawiadomienia. Brak zawiadomienia albo zawiadomienie dokonane z naruszeniem
wymogów jest uwzgl"dniane przy ocenie istnienia zgodnego z prawem umocowania
pe•nomocnika do reprezentacji mocodawcy na Walnym Zgromadzeniu. W szczególno•ci
mo•e stanowi• podstaw" do niedopuszczenia lub do wykluczenia danej osoby z
uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
b) okre•lenie sposobu zg•aszania •!dania umieszczenia okre•lonych spraw w porz!dku
obrad najbli•szego Walnego Zgromadzenia - •!danie takie powinno zawiera•
uzasadnienie lub projekt uchwa•y dotycz!cej proponowanego punktu porz!dku obrad.
$!danie powinno zosta• zg•oszone Zarz!dowi nie pó&niej ni• na dwadzie•cia jeden dni
przed terminem Walnego Zgromadzenia. Do •!dania winny zosta• za•!czone
dokumenty, z których w sposób nie budz!cy w!tpliwo•ci wynika• b"dzie, •e na dzie#
z•o•enia •!dania sk•adaj!cy je s! akcjonariuszami reprezentuj!cymi •!cznie co najmniej
jedn! dwudziest! kapita•u zak•adowego Spó•ki. $!danie powinno zawiera• adres do
korespondencji ze zg•aszaj!cymi •!danie. $!danie, jego forma oraz sposób jego
z•o•enia winny odpowiada• przepisom prawa, regulaminowi oraz wymogom wskazanym
ka•dorazowo w og•oszeniu o zwo•aniu Walnego Zgromadzenia.
c) okre•lenie sposób przeprowadzania g•osowania - g•osowanie nad projektami uchwa• w
danej sprawie przeprowadza si" wed•ug kolejno•ci wynikaj!cej z listy projektów. Je•li w
toku g•osowania za danym projektem uchwa•y opowie si" wi"kszo•• wymagana do
podj"cia uchwa•y, uchwa•" uwa•a si" za podj"t! w brzmieniu zaproponowanym w tym
projekcie. W takim przypadku g•osowania nad pozosta•ymi projektami nie przeprowadza
si". G•osowanie Walnego Zgromadzenia jest jawne, chyba, •e przepisy Kodeksu spó•ek
handlowych b!d& Statut przewiduj! przeprowadzenie g•osowania tajnego. G•osowanie
mo•e si" odbywa• przy wykorzystaniu komputerowego systemu liczenia g•osów. Udzia•
w g•osowaniu korespondencyjnie jest niedopuszczalny.
d) okre•lenie sposób przeprowadzania wyborów do Rady Nadzorczej - wybór cz•onków
Rady Nadzorczej odbywa si" poprzez g•osowanie na kolejnych kandydatów wpisanych
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na list• kandydatów. Cz•onkami Rady Nadzorczej zostaj• ci kandydaci, którzy uzyskali
bezwzgl•dn• wi•kszo•• g•osów.
e) Regulamin wprowadza tak•e szczegó•owe rozwi•zania dotycz•ce korzystania oraz
przesy•ania w•a•ciwych zawiadomie• przy wykorzystaniu •rodków komunikacji
elektronicznej. St•d w regulaminie znalaz•o si• wiele regu• natury technicznej
dotycz•cej dost•pu akcjonariuszy do informacji o zgromadzeniach, prawa wprowadzania
okre•lonych spraw do porz•dku obrad, prawa przedstawiania projektów uchwa•,
umocowywania pe•nomocników i zawiadamiania Spó•ki.
Je•eli chodzi o uprawnienia Walnego Zgromadzenia, to ich zakres nie odbiega od wzorca
ustawowego okre•lonego w art. 393 i nast. Kodeksu spó•ek handlowych i obejmuj• m.in.:
rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarz•du z dzia•alno•ci Funduszu oraz
sprawozdania finansowego za ubieg•y rok obrotowy, podj•cie uchwa•y co do podzia•u zysku i
pokrycia strat, udzielenie cz•onkom organów Funduszu absolutorium z wykonania
obowi•zków, a tak•e udzielanie zgody na emisj• obligacji, na zbycie przedsi•biorstwa
Funduszu, po••czenie z inn• spó•k• czy rozwi•zanie Funduszu

27.4 Opis praw akcjonariuszy i sposób ich wykonywania
Z posiadaniem akcji Emitenta zwi•zane s• prawa akcjonariusza okre•lone w przepisach
Kodeksu Spó•ek Handlowych, w Statucie oraz w innych przepisach prawa.
Akcjonariuszowi Emitenta przys•uguj• nast•puj•ce prawa o charakterze maj•tkowym:
a)

Prawo do udzia!u w zysku wykazanym w sprawozdaniu finansowym,
zbadanym przez bieg!ego rewidenta, który zosta! przeznaczony przez walne
zgromadzenie w drodze uchwa!y o podziale zysku do wyp!aty
akcjonariuszom. Zysk rozdziela si" w stosunku do liczby akcji (art. 347 KSH).
Statut nie przewiduje innego sposobu podzia!u zysku.

Uprawnionymi do dywidendy za dany rok obrotowy s• akcjonariusze, którzy s• posiadaczami
akcji w dniu dywidendy. W dniu dywidendy ustalana jest lista akcjonariuszy uprawnionych
do dywidendy. Dzie• ten wyznacza zwyczajne Walne Zgromadzenie. Dzie• ten mo•e by!
wyznaczony albo na dzie• powzi•cia uchwa•y o podziale zysku albo na inny dzie• w okresie
kolejnych trzech miesi•cy, licz•c od dnia powzi•cia uchwa•y (art. 348 § 3 KSH). W my•l art.
348 § 2 KSH prawo do dywidendy powstaje zasadniczo w dniu powzi•cia uchwa•y o podziale
zysku, jednak je•li Walne Zgromadzenie w uchwale o podziale zysku wyznaczy•o dzie•
dywidendy na dzie• inny, ni• dzie• powzi•cia uchwa•y, wówczas prawo akcjonariuszy do
dywidendy powstaje w dniu dywidendy. Prawo do wyp•aty dywidendy staje si• za•
wymagalne od dnia terminu wyp•aty dywidendy. Wed•ug art. 348 § 3 KSH termin wyp•aty
dywidendy ustalany jest przez zwyczajne Walne Zgromadzenie. Postanowienia ustawy
zosta•y powtórzone w art. 33 Statutu, który stanowi, •e dat• nabycia praw do dywidendy
oraz termin wyp•aty dywidendy ustala Walne Zgromadzenie. Nadto wspomniane
postanowienie Statutu przewiduje, •e termin wyp•aty dywidendy powinien nast•pi! nie
pó"niej ni• w ci•gu 8 (o•miu) tygodni od dnia podj•cia uchwa•y o podziale zysku. Przy
okre•laniu terminu wyp•aty dywidendy na uwadze mie! nale•y tak•e regulacje zawarte w
Szczegó•owych Zasadach Dzia•ania KDPW, które reguluj• sposób dystrybucji •rodków z
tytu•u dywidendy.
Kwota przeznaczona do podzia•u mi•dzy akcjonariuszy nie mo•e przekracza! zysku za
ostatni rok obrotowy, powi•kszonego o niepodzielone zyski z lat ubieg•ych oraz o kwoty
przeniesione z utworzonych z zysku kapita•ów zapasowego i rezerwowych, które mog• by!
przeznaczone na wyp•at• dywidendy. Kwot• t• nale•y pomniejszy! o niepokryte straty, akcje
w•asne oraz o kwoty, które zgodnie z ustaw• lub statutem powinny by! przeznaczone z
zysku za ostatni rok obrotowy na kapita•y zapasowy lub rezerwowe (art. 348 § 1 KSH).
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b)

Prawo pierwsze•stwa do obj•cia nowych akcji w stosunku do liczby
posiadanych akcji (prawo poboru).

Na warunkach, o których mowa w art. 433 KSH, akcjonariusz mo•e zosta• pozbawiony
prawa poboru w cz••ci lub w ca•o•ci w interesie Spó•ki. O pozbawieniu prawa poboru
decyduje walne zgromadzenie w drodze uchwa•y podj•tej wi•kszo•ci• co najmniej czterech
pi•tych g•osów. Przepisu o konieczno•ci uzyskania wi•kszo•ci co najmniej 4/5 g•osów nie
stosuje si•, gdy uchwa•a o podwy•szeniu kapita•u zak•adowego stanowi, •e nowe akcje maj•
by• obj•te w ca•o•ci przez instytucj• finansow• (subemitenta), z obowi•zkiem oferowania
ich nast•pnie akcjonariuszom celem umo•liwienia im wykonania prawa poboru na warunkach
okre•lonych w uchwale. Przepisu tego nie stosuje si• tak•e gdy uchwa•a stanowi, •e nowe
akcje maj• by• obj•te przez subemitenta w przypadku, gdy akcjonariusze, którym s•u•y
prawo poboru, nie obejm• cz••ci lub wszystkich oferowanych im akcji; pozbawienie
akcjonariuszy prawa poboru akcji mo•e nast•pi• w przypadku, gdy zosta•o to zapowiedziane
w porz•dku obrad walnego zgromadzenia. Pozbawienie akcjonariuszy prawa poboru akcji
mo•e nast•pi• w przypadku, gdy zosta•o to zapowiedziane w porz•dku obrad walnego
zgromadzenia.
c)

Prawo do obci•"ania posiadanych akcji zastawem lub u"ytkowaniem.

W okresie, gdy akcje spó•ki publicznej, na których ustanowiono zastaw lub u•ytkowanie, s•
zapisane na rachunku papierów warto•ciowych prowadzonym przez podmiot uprawniony
zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi, prawo g•osu z tych akcji
przys•uguje akcjonariuszowi (art. 340 § 3 KSH).
d)

Akcje Emitenta mog! by# umorzone za zgod! akcjonariusza w drodze
nabycia akcji przez Spó•k• (umorzenie dobrowolne).

Umorzenie akcji wymaga uchwa•y walnego zgromadzenia, która powinna okre•la• w
szczególno•ci podstaw• prawn• umorzenia, wysoko•• wynagrodzenia przys•uguj•cego
akcjonariuszowi akcji umorzonych b•d! uzasadnienie umorzenia akcji bez wynagrodzenia
oraz sposób obni•enia kapita•u zak•adowego (art. 359 Kodeksu Spó•ek Handlowych).
e)

Prawo do udzia•u w nadwy"kach w przypadku likwidacji (art. 474 KSH)

W wypadku likwidacji Emitenta jego maj•tek pozosta•y po zaspokojeniu albo zabezpieczeniu
wierzycieli dzieli si• pomi•dzy akcjonariuszy Emitenta w stosunku do posiadanych Akcji
Emitenta. Podzia• mi•dzy akcjonariuszy maj•tku pozosta•ego po zaspokojeniu lub
zabezpieczeniu wierzycieli nie mo•e nast•pi• przed up•ywem roku od dnia ostatniego
og•oszenia o otwarciu likwidacji i wezwaniu wierzycieli. "adne z akcji Emitenta nie s•
uprzywilejowane co do podzia•u maj•tku. Statut nie okre•la innych zasad podzia•u maj•tku.
Akcjonariuszom Emitenta przys•uguj• nast•puj•ce uprawnienia zwi•zane z uczestnictwem w
Spó•ce:
a)

Prawo do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu (art. 4061 KSH).

Prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spó•ki publicznej maj• tylko osoby b•d•ce
akcjonariuszami spó•ki na szesna•cie dni przed dat• walnego zgromadzenia (dzie# rejestracji
uczestnictwa w walnym zgromadzeniu).
b)

Prawo do g•osowania na walnym zgromadzeniu (art. 411 - 413 KSH).

Na ka•d• akcj• Emitenta przypada jeden g•os. Statut nie przewiduje zakazu przyznawania
prawa g•osu zastawnikowi lub u•ytkownikowi akcji.
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Statut nie przewiduje ogranicze• w wykonywaniu prawa g•osu. Nie przewiduje równie•
kumulacji i redukcji g•osów nale••cych do akcjonariuszy, mi•dzy którymi istnieje stosunek
dominacji lub zale•no•ci.
Regulamin Walnego
oddawania g•osów.

Zgromadzenia

nie

przewiduje

mo•liwo•ci

korespondencyjnego

Akcjonariusz mo•e g•osowa! odmiennie z ka•dej z posiadanych akcji.
Akcjonariusz mo•e co do zasady uczestniczy! w walnym zgromadzeniu oraz wykonywa!
prawo g•osu osobi•cie lub przez pe•nomocnika.
c)

Prawo do ••dania zwo•ania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia oraz
umieszczenia okre•lonych spraw w porz•dku obrad zgromadzenia
przyznane akcjonariuszowi lub akcjonariuszom reprezentuj•cym co
najmniej jedn• dwudziest• kapita•u zak•adowego Spó•ki (art. 400 i 401
KSH).

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentuj•cy co najmniej jedn• dwudziest• kapita•u
zak•adowego mog• ••da! zwo•ania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia i umieszczenia
okre•lonych spraw w porz•dku obrad tego zgromadzenia. "•danie zwo•ania nadzwyczajnego
walnego zgromadzenia nale•y z•o•y! zarz•dowi na pi•mie lub w postaci elektronicznej.
Je•eli w terminie dwóch tygodni od dnia przedstawienia ••dania zarz•dowi nadzwyczajne
walne zgromadzenie nie zostanie zwo•ane, s•d rejestrowy mo•e upowa•ni! do zwo•ania
nadzwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy wyst•puj•cych z tym ••daniem. S•d
wyznacza przewodnicz•cego tego zgromadzenia. Zgromadzenie podejmuje uchwa••
rozstrzygaj•c•, czy koszty zwo•ania i odbycia zgromadzenia ma ponie•! spó•ka.
Akcjonariusze, na ••danie których zosta•o zwo•ane zgromadzenie, mog• zwróci! si• do s•du
rejestrowego o zwolnienie z obowi•zku pokrycia kosztów na•o•onych uchwa•• zgromadzenia.
Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentuj•cy co najmniej jedn• dwudziest• kapita•u
zak•adowego mog• ••da! umieszczenia okre•lonych spraw w porz•dku obrad najbli•szego
walnego zgromadzenia. "•danie powinno zosta! zg•oszone zarz•dowi nie pó#niej ni• na
dwadzie•cia jeden dni. "•danie powinno zawiera! uzasadnienie lub projekt uchwa•y
dotycz•cej proponowanego punktu porz•dku obrad. "•danie mo•e zosta! z•o•one w postaci
elektronicznej.
Zarz•d jest obowi•zany niezw•ocznie, jednak nie pó#niej ni• na osiemna•cie dni przed
wyznaczonym terminem walnego zgromadzenia, og•osi! zmiany w porz•dku obrad,
wprowadzone na ••danie akcjonariuszy. Og•oszenie nast•puje w sposób w•a•ciwy dla
zwo•ania walnego zgromadzenia.
d)

Prawo do zg•aszania Spó•ce projektów uchwa• dotycz•cych spraw
wprowadzonych do porz•dku obrad walnego zgromadzenia lub spraw,
które maj• zosta! wprowadzone do porz•dku obrad (art. 401 KSH).

Akcjonariusz lub akcjonariusze spó•ki publicznej reprezentuj•cy co najmniej jedn•
dwudziest• kapita•u zak•adowego mog• przed terminem walnego zgromadzenia zg•asza!
spó•ce na pi•mie lub przy wykorzystaniu •rodków komunikacji elektronicznej projekty uchwa•
dotycz•ce spraw wprowadzonych do porz•dku obrad walnego zgromadzenia lub spraw,
które maj• zosta! wprowadzone do porz•dku obrad. Spó•ka niezw•ocznie og•asza projekty
uchwa• na stronie internetowej.
Ka•dy z akcjonariuszy mo•e podczas walnego zgromadzenia zg•asza! projekty uchwa•
dotycz•ce spraw wprowadzonych do porz•dku obrad.
e)

Prawo do zaskar•ania uchwa• walnego zgromadzenia (art. 422-427 KSH).
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Prawo to obejmuje mo•liwo•• wniesienia powództwa o uchylenie uchwa•y Walnego
Zgromadzenia sprzecznej ze Statutem b!d" dobrymi obyczajami i godz!cej w interes Spó•ki
lub maj!cej na celu pokrzywdzenie akcjonariusza.
Uchwa•a Walnego Zgromadzenia sprzeczna z ustaw! mo•e by• zaskar•ona w drodze
powództwa o stwierdzenie niewa•no•ci uchwa•y.
Oba powy•sze powództwa mog! by• wniesione przez Zarz!d, Rad# Nadzorcz! oraz
poszczególnych cz•onków tych organów, ale tak•e przez akcjonariusza, który: g•osowa•
przeciwko uchwale, a po jej powzi#ciu za•!da• zaprotoko•owania sprzeciwu, lub zosta•
bezzasadnie niedopuszczony do udzia•u w Walnym Zgromadzeniu, lub nie by• obecny na
Walnym Zgromadzeniu, w przypadku jego wadliwego zwo•ania lub powzi#cia uchwa•y w
sprawie nieobj#tej porz!dkiem obrad.
Powództwo o uchylenie uchwa•y walnego zgromadzenia nale•y wnie•• w terminie miesi!ca
od dnia otrzymania wiadomo•ci o uchwale, nie pó"niej jednak ni• trzy miesi!ce od dnia
powzi#cia uchwa•y.
Powództwo o stwierdzenie niewa•no•ci uchwa•y walnego zgromadzenia spó•ki publicznej
powinno by• wniesione w terminie trzydziestu dni od dnia jej og•oszenia, nie pó"niej jednak
ni• w terminie roku od dnia powzi#cia uchwa•y.
Zaskar•enie uchwa•y walnego zgromadzenia nie wstrzymuje post#powania rejestrowego.
S!d rejestrowy mo•e jednak•e zawiesi• post#powanie rejestrowe po przeprowadzeniu
rozprawy. W przypadku wniesienia oczywi•cie bezzasadnego powództwa s!d, na wniosek
pozwanej spó•ki, mo•e zas!dzi• od powoda kwot# do dziesi#ciokrotnej wysoko•ci kosztów
s!dowych oraz wynagrodzenia jednego adwokata lub radcy prawnego. Nie wy•!cza to
mo•liwo•ci dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych.
f)

Prawo do ••dania wyboru Rady Nadzorczej oddzielnymi grupami (art. 385
KSH).

Na wniosek akcjonariuszy, reprezentuj!cych co najmniej jedn! pi!t! kapita•u zak•adowego,
wybór rady nadzorczej powinien by• dokonany przez najbli•sze walne zgromadzenie w
drodze g•osowania oddzielnymi grupami.
Osoby reprezentuj!ce na walnym zgromadzeniu t# cz#•• akcji, która przypada z podzia•u
ogólnej liczby reprezentowanych akcji przez liczb# cz•onków rady, mog! utworzy• oddzieln!
grup# celem wyboru jednego cz•onka rady, nie bior! jednak udzia•u w wyborze pozosta•ych
cz•onków.
Mandaty w radzie nadzorczej nieobsadzone przez dan! grup# akcjonariuszy obsadza si# w
drodze g•osowania, w którym uczestnicz! wszyscy akcjonariusze, których g•osy nie zosta•y
oddane przy wyborze cz•onków rady nadzorczej, wybieranych w drodze g•osowania
oddzielnymi grupami.
Je•eli na walnym zgromadzeniu nie dojdzie do utworzenia co najmniej jednej grupy zdolnej
do wyboru cz•onka rady nadzorczej, nie dokonuje si# wyborów.
Przy wyborze rady nadzorczej grupami ka•dej akcji przys•uguje tylko jeden g•os bez
przywilejów lub ogranicze$, z uwzgl#dnieniem jednak•e wy•!czenia g•osów akcji niemych.
g)

Prawo do ••dania zbadania przez bieg•ego na koszt Emitenta okre"lonego
zagadnienia
zwi•zanego
z
utworzeniem
spó•ki
publicznej
lub
prowadzeniem jej spraw (rewident do spraw szczególnych – art. 84 – 86
Ustawy o ofercie).
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Na wniosek akcjonariusza lub akcjonariuszy posiadaj•cych co najmniej 5% ogólnej liczby
g•osów, walne zgromadzenie mo•e podj•• uchwa•• w sprawie zbadania przez bieg•ego, na
koszt spó•ki, okre&lonego zagadnienia zwi•zanego z utworzeniem spó•ki lub prowadzeniem
jej spraw (rewident do spraw szczególnych). Akcjonariusze ci mog• w tym celu ••da•
zwo•ania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia lub ••da• umieszczenia sprawy podj•cia
tej uchwa•y w porz•dku obrad najbli•szego walnego zgromadzenia.
Je•eli walne zgromadzenie nie podejmie uchwa•y zgodnej z wnioskiem o powo•anie
rewidenta do spraw szczególnych wnioskodawcy mog•, w terminie 14 dni od dnia podj•cia
uchwa•y, wyst•pi• do s•du rejestrowego o wyznaczenie wskazanego podmiotu jako
rewidenta do spraw szczególnych.
h)

Prawo do uzyskania informacji o Spó•ce (art. 428 KSH)

Podczas obrad walnego zgromadzenia zarz•d jest obowi•zany do udzielenia akcjonariuszowi
na jego ••danie informacji dotycz•cych spó•ki, je•eli jest to uzasadnione dla oceny sprawy
obj•tej porz•dkiem obrad. Akcjonariusz mo•e si• zwróci• o udzielenie informacji dotycz•cych
spó•ki tak•e poza walnym zgromadzeniem.
Zarz•d odmawia udzielenia informacji, je•eli mog•oby to wyrz•dzi• szkod• spó•ce, spó•ce z
ni• powi•zanej albo spó•ce lub spó•dzielni zale•nej, w szczególno!ci przez ujawnienie
tajemnic technicznych, handlowych lub organizacyjnych przedsi•biorstwa. Cz•onek zarz•du
mo•e odmówi• udzielenia informacji, je•eli udzielenie informacji mog•oby stanowi• podstaw•
jego odpowiedzialno!ci karnej, cywilnoprawnej b•d" administracyjnej.
Odpowied" uznaje si• za udzielon•, je•eli odpowiednie informacje s• dost•pne na stronie
internetowej spó•ki w miejscu wydzielonym na zadawanie pyta# przez akcjonariuszy i
udzielanie im odpowiedzi.
Zarz•d mo•e tak•e udzieli• informacji na pi!mie poza walnym zgromadzeniem, je•eli
przemawiaj• za tym wa•ne powody. Zarz•d jest obowi•zany udzieli• informacji nie pó"niej
ni• w terminie dwóch tygodni od dnia zg•oszenia ••dania podczas walnego zgromadzenia.
W dokumentacji przedk•adanej najbli•szemu walnemu zgromadzeniu, zarz•d ujawnia na
pi!mie informacje udzielone akcjonariuszowi poza walnym zgromadzeniem wraz z podaniem
daty ich przekazania i osoby, której udzielono informacji. Informacje przedk•adane
najbli•szemu walnemu zgromadzeniu mog• nie obejmowa• informacji podanych do
wiadomo!ci publicznej oraz udzielonych podczas walnego zgromadzenia.
Akcjonariusz, któremu odmówiono ujawnienia ••danej informacji podczas obrad walnego
zgromadzenia i który zg•osi• sprzeciw do protoko•u, mo•e z•o•y• wniosek do s•du
rejestrowego o zobowi•zanie zarz•du do udzielenia informacji. Wniosek nale•y z•o•y• w
terminie tygodnia od zako#czenia walnego zgromadzenia, na którym odmówiono udzielenia
informacji. Akcjonariusz mo•e równie• z•o•y• wniosek do s•du rejestrowego o zobowi•zanie
spó•ki do og•oszenia informacji udzielonych innemu akcjonariuszowi poza walnym
zgromadzeniem.
i)

Prawo do !"dania wydania odpisów sprawozdania zarz"du z dzia•alno#ci
Spó•ki i sprawozdania finansowego wraz z odpisem sprawozdania rady
nadzorczej oraz opinii bieg•ego rewidenta najpó$niej na pi%tna#cie dni
przed walnym zgromadzeniem (art. 395 § 4 KSH).

j)

Prawo do przegl"dania w lokalu Zarz"du listy akcjonariuszy uprawnionych
do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu oraz !"dania odpisu listy za
zwrotem kosztów jego sporz"dzenia (art. 407 § 1 KSH).

k)

Prawo do !"dania wydania odpisu wniosków w sprawach obj%tych
porz"dkiem obrad w terminie tygodnia przed walnym zgromadzeniem oraz
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prawo ••dania przes•ania listy akcjonariuszy drog• elektroniczn• (art. 407
KSH).
l)

Prawo do z•o•enia wniosku o sprawdzenie listy obecno!ci na walnym
zgromadzeniu przez wybran• w tym celu komisj", z•o•on• co najmniej z
trzech osób (art. 410 § 2 KSH).

Wniosek mog• z•o•y• akcjonariusze, posiadaj•cy jedn• dziesi•t• kapita•u zak•adowego
reprezentowanego na tym walnym zgromadzeniu. Wnioskodawcy maj• prawo wyboru
jednego cz•onka komisji.
m)

Prawo do przegl•dania ksi"gi protoko•ów oraz ••dania wydania
po!wiadczonych przez Zarz•d odpisów uchwa• (art. 421 § 3 KSH).

n)

Prawo do wniesienia pozwu o naprawienie szkody wyrz•dzonej Emitentowi
na zasadach okre!lonych w art. 486 i 487 Kodeksu Spó•ek Handlowych,
je•eli Emitent nie wytoczy powództwa o naprawienie wyrz•dzonej jej
szkody w terminie roku od dnia ujawnienia czynu wyrz•dzaj•cego szkod".

o)

Prawo do przegl•dania dokumentów oraz ••dania udost"pnienia w lokalu
Spó•ki bezp•atnie odpisów dokumentów, o których mowa w art. 505 § 1
KSH (w przypadku po••czenia spó•ek), w art. 540 § 1 KSH (w przypadku
podzia•u Spó•ki) oraz w art. 561 § 1 KSH (w przypadku przekszta•cenia
Spó•ki).

p)

Prawo do przegl•dania ksi"gi akcyjnej i ••dania wydania odpisu za
zwrotem kosztów jego sporz•dzenia (art. 341 § 7 Kodeksu Spó•ek
Handlowych).

q)

Prawo ••dania, aby spó•ka handlowa, która jest akcjonariuszem Emitenta,
udzieli•a informacji, czy pozostaje ona w stosunku dominacji lub zale•no!ci
wobec okre!lonej spó•ki handlowej albo spó•dzielni b"d•cej akcjonariuszem
Emitenta albo czy taki stosunek dominacji lub zale•no!ci usta•.
Akcjonariusz mo•e ••da# równie• ujawnienia liczby akcji lub g•osów albo
liczby udzia•ów lub g•osów, jakie ta spó•ka handlowa posiada, w tym tak•e
jako zastawnik, u•ytkownik lub na podstawie porozumie$ z innymi
osobami. %•danie udzielenia informacji oraz odpowiedzi powinny by#
z•o•one na pi!mie (art. 6 § 4 i 6 KSH).

r)

Postanowienia w sprawie zmiany - Statut Emitenta przewiduje jedynie
istnienie akcji na okaziciela (art. 9 ust. 3 Statutu). Postanowienie to
wy••cza uprawnienie akcjonariuszy do ••dania zamiany akcji na okaziciela
na akcje imienne, poniewa• akcje takie w Spó•ce nie istniej•. Zamiana akcji
na akcje imienne wymaga•aby uprzedniej zmiany Statutu.

27.5 Zarz•d Emitenta
27.5.1 Sk•ad
Na dzie! 31 grudnia 2014 roku w sk•ad Zarz•du Emitenta wchodzili:
1. Pan Micha• Skotnicki – Prezes Zarz•du,
2. Pan Rafa• Szczepa!ski – Wiceprezes Zarz•du,
3. Pan Piotr Litwi!ski – Cz•onek Zarz•du,
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4. Pan Krzysztof Tyszkiewicz – Cz onek!Zarz"du.
W! dniu! 17! pa#dziernika! 2014! roku! Pan! Pawe ! Nowacki! z o$y ! rezygnacj%! z! funkcji! cz onka
Zarz"du! Emitenta! ze! skutkiem! na! dzie&! 31! pa#dziernika! 2014! roku.! Pan! Pawe ! Nowacki
pozostaje w strukturze BBI Development, w obszarze zarz"dzania! wybranymi!
przedsi%wzi%ciami!deweloperskimi.
Obecny!Zarz"d!jest!Zarz"dem!X!kadencji.
27.5.2 Zasady dotycz•ce powo•ywania i odwo•ywania cz•onków Zarz•du
Zgodnie! z! Artyku em! 12! Statutu! Emitenta! Zarz"d! sk ada! si%! z! jednej! do! siedmiu! osób.!
Cz onków!Zarz"du!powo uje!Rana!Nadzorcza!na!okres!wspólnej!kadencji!wynosz"cej!trzy lata.
Rada! Nadzorcza! mo$e! odwo a'! cz onka! Zarz"du,! jak! równie$! ca y! Zarz"d! przed! up ywem!
kadencji!Zarz"du.!Cz onek!Zarz"du!mo$e!by'!odwo any!tak$e!przez!walne!zgromadzenie.
27.5.3 Uprawnienia Zarz•du, w tym do emisji i wykupu akcji
Zgodnie! z! Artyku em! 13! Statutu! Emitenta! Zarz"d! wykonuje! wszelkie! uprawnienia! w! zakresie!
zarz"dzania! Emitentem! z! wyj"tkiem! uprawnie&! zastrze$onych! przez! prawo! i! Statut! dla!
pozosta ych!organów!Funduszu.!!
Zarz"d,! na! mocy! upowa$nienia! zawartego! w! Artykule! 91 Statutu jest uprawniony do
podwy$szenia! kapita u! zak adowego w! ramach! kapita u! docelowego! o! kwot%! wynosz"c"! do!
6.853.059,50! z otych! poprzez! emisj%! do! 13.706.119! nowych! akcji! zwyk ych! na! okaziciela! o!
warto(ci! nominalnej! 0,50! z ! ka$da! akcja.! Zarz"d! mo$e! wykonywa'! powy$sze! uprawnienie!
przez! dokonanie! jednego! albo! kilku! kolejnych! podwy$sze&! kapita u! zak adowego.!
Upowa$nienie!Zarz"du!wygasa!z!dniem!26!czerwca!2016!roku.
W!zakresie!reprezentacji!Artyku !14!Statutu!stanowi,!i$!w przypadku!Zarz"du!jednoosobowego!
do!sk adania!o(wiadcze&!i!podpisywania!w!imieniu!Emitenta!upowa$niony!jest! jeden!cz onek!
Zarz"du.! W! przypadku! Zarz"du! wieloosobowego! do! sk adania! o(wiadcze&! wymagane! jest!
wspó dzia anie! dwóch! cz onków! Zarz"du.! Je$eli! za(! zosta a! ustanowiona! prokura,! prokurent!
sk ada! i! podpisuje! o(wiadczenia! w! imieniu! Emitenta! zawsze! "cznie! z! jednym! cz onkiem!
Zarz"du.
Zarz"d!mo$e!dokonywa'!nabycia!w asnych!akcji!Emitenta!jedynie!w!przypadkach!okre(lonych!
w! art.! 362! Kodeksu! spó ek! handlowych.! Zgodnie! z! Artyku em! 10! Statutu! nabycie! przez!
Emitenta! w asnych! akcji! w! celu! ich! umorzenia! wymaga! upowa$nienia! udzielonego! uchwa "!
walnego! zgromadzenia.! W! uchwale! tej! walne! zgromadzenie! okre(la! liczb%! akcji,! jaka! ma!
zosta'!nabyta!przez!Emitenta!oraz!cen%,!za!któr"!nast"pi!ich!nabycie.!Nabycie!przez!Emitenta!
akcji!w asnych,!w!celu!ich!umorzenia,!powinno!by'!dokonane!w!taki!sposób,!aby!$adna!grupa!
akcjonariuszy! nie! by a! uprzywilejowana.! Umorzenie! akcji! wymaga! uchwa y! walnego!
zgromadzenia,!z!zastrze$eniem!art.!363!§!5!Kodeksu!spó ek!handlowych
27.5.4 Opis dzia•alno!ci
Zarz"d! kieruje! dzia alno(ci"! Emitenta! i! reprezentuje! go! na! zewn"trz.! Podstaw"!
funkcjonowania!Zarz"du!s"!przepisy!ustawy,!Statut!oraz!regulamin! pracy!Zarz"du!uchwalony
przez!Zarz"d!w!dniu!5!kwietnia!2007!roku!)uchwa a!Zarz"du!8/2007*.
Zgodnie!z!artyku em!13!Statutu!Zarz"d!wykonuje!wszelkie!uprawnienia!w!zakresie!zarz"dzania!
Emitentem! z! wyj"tkiem! uprawnie&! zastrze$onych! przez! prawo! i! Statut! dla! pozosta ych!
organów. Zarz"dowi!podlegaj"!tak$e!pracownicy!Emitenta,!który!zawiera!i!rozwi"zuje!z!nimi!
umowy!o!prac%!oraz!ustala!ich!wynagrodzenie.
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W regulaminie Zarz•du (§ 5) znajduje si• postanowienie, i• Zarz•d, kieruj•c si• interesem
Emitenta, okre•la strategi• oraz g•ówne cele dzia•ania i przedk•ada je Radzie Nadzorczej, po
czym jest odpowiedzialny za ich wdro•enie i realizacj•.
Zarz•d regularnie przygotowuje i przedstawia – wymagane prawem, lub innymi regulacjami
obowi•zuj•cymi Emitenta - wyczerpuj•ce informacje o wszystkich istotnych sprawach
dotycz•cych dzia•alno•ci Emitenta oraz o ryzyku zwi•zanym z prowadzon• dzia•alno•ci• oraz o
sposobach zarz•dzania tym ryzykiem.
W roku obrotowym 2014 Zarz•d odby• szereg posiedze!, na których podj•te zosta•y
najistotniejsze decyzje dotycz•ce dzia•alno•ci i funkcjonowania Emitenta i jego Grupy
Kapita•owej, w tym m.in.:
a) uchwa•y w sprawie uruchomienia procesu sprzeda•y Placu Unii oraz sprzeda•y Placu
Unii
b) uchwa•y dotycz•ce podwy•szenia kapita•ów zak•adowych spó•ek zale•nych i
zwi•kszenia zaanga•owania finansowego w te spó•ki;
c) uchwa•y dotycz•ce emisji obligacji;
d) uchwa•a w przedmiocie zniesienia oddzia•u Spó•ki w Poznaniu;
e) uchwa•a w sprawie zaanga•owania Emitenta w projekt Z•ota 44;
f) uchwa•a dotycz•ca przeniesienia nieruchomo•ci Kwarta•u Centralnego projektu
Centrum Praskie KONESER;
Szczegó•owe zasady dotycz•ce wykonywania powierzonych Zarz•dowi zada! zawiera
regulamin pracy Zarz•du. Zgodnie z jego postanowieniami Zarz•d podejmuje uchwa•y na
posiedzeniach oraz poza posiedzeniami - w trybie g•osowania pisemnego lub przy
wykorzystaniu •rodków bezpo•redniego porozumiewania si• na odleg•o•".

27.6 Rada Nadzorcza Emitenta
27.6.1 Sk•ad
Na dzie! 31 grudnia 2014 roku w sk•ad Rady Nadzorczej wchodzili:
1.

Pan Pawe• Turno – Przewodnicz•cy Rady,

2.

Pan W•odzimierz G•owacki – Zast•pca Przewodnicz•cego Rady,

3.

Pan Maciej Matusiak – Cz•onek Rady,

4.

Pan Maciej Radziwi•• – Cz•onek Rady,

5.

Rafa• Lorek – Cz•onek Rady,

6.

Jan Emeryk Ro•ciszewski – Cz•onek Rady.

W dniu 25 czerwca 2014 r. odby•o si• Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spó•ki. W przeddzie!
walnego zgromadzenia Panowie Ewaryst Zagajewski oraz Micha• Kurzy!ski z•o•yli rezygnacj• z
pe•nienia funkcji cz•onków Rady Nadzorczej Emitenta.
Przedmiotem Obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia by•o, obok spraw standardowo
nale••cych do rozstrzygni•cia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, powo•anie do Rady
Nadzorczej Emitenta dwóch nowych Cz•onków Rady Nadzorczej tj. Pana Macieja Radziwi••a
oraz Pana Macieja Matusiaka. W sk•ad Rady Nadzorczej Emitenta na dzie! przekazania raportu
rocznego wchodz•: Pan W•odzimierz G•owacki, Pan Maciej Matusiak, Pan Rafa• Lorek, Pan Jan
Emeryk Ro•ciszewski, Pan Pawe• Turno, oraz Pan Maciej Radziwi••.
Rada Nadzorcza funkcjonuje jako Rada Nadzorcza VII kadencji.
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27.6.2 Opis dzia•alno•ci
W roku obrotowym 2014 Rada Nadzorcza odby•a 6 posiedze!. Do najwa"niejszych decyzji
Rady w 2014 roku nale"a•y:
a) wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego oraz
skonsolidowanego sprawozdania finansowego Funduszu za rok obrotowy 2014,
b) przyj•cie sprawozdania Rady z oceny sprawozda! finansowych i sprawozda! z
dzia•alno$ci w 2013 roku, a tak"e z oceny wniosków Zarz•du w przedmiocie
pokrycia straty za rok obrotowy 2013,
c) przyj•cie sprawozdania z dzia•alno$ci Rady i jej komitetów,
d) dokonanie oceny systemu kontroli wewn•trznej i systemu zarz•dzania ryzykiem w
Spó•ce,
e) dokonanie oceny pracy Rady Nadzorczej oraz zwi•z•ej oceny sytuacji Spó•ki,
f) powo•anie cz•onków Komitetu Audytu oraz cz•onków Komitetu Wynagrodze!;
g) przyj#cie zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej (15 pa&dziernika 2014 r. )
W ramach Rady Nadzorczej funkcjonuj%: Komitet Audytu i Komitet Wynagrodze!.
W dniu 3 wrze$nia 2014 roku, w zwi%zku z ze z•o"eniem rezygnacji przez Pana Ewarysta
Zagajewskiego z cz•onkostwa w Rady Nadzorczej, pe•ni%cego dotychczas funkcj#
przewodnicz%cego Komitetu Audytu, zaistnia•a konieczno$' uzupe•nienia sk•adu Komitetu
Audytu. Rada Nadzorcza powo•a•a do Komitetu Audytu Pana Macieja Matusiaka. Na
Przewodniczego Komitetu Audytu zosta• wybrany Pan Jan Ro$ciszewski.
Komitet na bie"%co monitoruje niezale"no$' zewn#trznego podmiotu uprawnionego do
badania sprawozda! finansowych. Rekomendowa• tak"e Radzie wybór spó•ki PKF Audyt sp. z
o.o. na bieg•ego rewidenta Emitenta. Komitet monitoruje wykonywanie czynno$ci rewizji
finansowej oraz jest odpowiedzialny za kontakt z podmiotem uprawnionym do badania
sprawozda! finansowych Spó•ki, jak równie" za bie"%ce kontakty z Biurem Kontroli
Wewn#trznej.
Równie" w dniu 3 wrze$nia 2014 r., w zwi%zku ze z•o"eniem rezygnacji przez Pana Micha•a
Kurzy!skiego z cz•onkostwa w Rady Nadzorczej, pe•ni%cego dotychczas funkcj# cz•onka
Komitetu Wynagrodze!, zaistnia•a konieczno$' uzupe•nienia sk•adu Komitetu Wynagrodze!.
Rada Nadzorcza powo•a•a do Komitetu Wynagrodze! Pana Macieja Radziw••a.
W roku 2014 Komitet Wynagrodze! zajmowa• si# w szczególno$ci doradzaniem i
rekomendowaniem Radzie propozycji rozwi%za! w zakresie ogólnych zasad wynagradzania
cz•onków Zarz%du. Komitet s•u"y• Radzie g•osem doradczym w szczególno$ci podczas
posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 13 maja 2014 roku, na którym Rada rozpatrywa•a
kwesti# ustalenia premii rocznej dla Cz•onków Zarz%du.
Rok 2014 by• rokiem $cis•ej wspó•pracy Rady Nadzorczej z Biurem Kontroli Wewn#trznej.
Sprawy dotycz%ce systemu kontroli wewn#trznej i zarzadzania ryzykiem stawa•y na
porz%dkach posiedze! m.in. w dniach 12 lutego 2014 roku, 13 maja 2014 roku, na którym
Radzie Nadzorczej zosta•o przedstawione sprawozdania z dzia•alno$ci BKW w roku 2013,
oraz 3 wrze$nia 2014 roku, 15 pa&dziernika 2014 r. i 18 grudnia 2014 roku.

27.7 Znaczni akcjonariusze
Wg najlepszej wiedzy Emitenta na dzie! 31 grudnia 2014 roku znacznymi akcjonariuszami,
posiadaj%cymi bezpo$rednio lub po$rednio przez podmioty zale"ne, co najmniej 5 * ogólnej
liczby g•osów na walnym zgromadzeniu Emitenta byli:

Akcjonariusz

Liczba
akcji
Liczba
g•osów

Udzia• w
kapitale
zak•adowym
(%)

Udzia• w
ogólnej
liczbie g•osów
(%)
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Fundusze
PIONEER
PEKAO TFI S.A. (w tym
Pioneer FIO)1

10.491.954

10,03

10,03

Pioneer FIO2

10.526.076

10,06

10,06

Maciej Radziwi••3

8.121.490

7,76

7,76

Fundusze QUERCUS TFI
S.A.4

13.378.010

12,79

12,79

5.500.000

5,26

5,26

ING Otwarty
Emerytalny5

Fundusz

1

udzia• Funduszy PIONEER PEKAO TFI S.A. obejmuje tak!e udzia• Pioneer FIO, podany w wierszu poni!ej. "•czny
udzia• Funduszy PIONEER PEKAO TFI podano na podstawie historycznych zawiadomie$ z poprzednich okresów
sprawozdawczych;
2
w dniu 31 pa%dziernika 2013 r. Zarz•d BBI Development S.A. otrzyma• zawiadomienie od PIONEER PEKAO
Investment Management S.A. („PPIM”) z siedzib• w Warszawie, dzia•aj•cego w imieniu Pioneer Funduszu
Inwestycyjnego Otwartego o wzro•cie zaanga!owania Pioneer Funduszu Inwestycyjnego Otwartego do poziomu
10,06' ca•kowitej liczby g•osów na Walnym Zgromadzeniu BBI Development S.A. w zakresie akcji wchodz•cych w
sk•ad portfela funduszu zarz•dzanego przez PPIM.
3
dane na podstawie zawiadomienia z dnia 23 grudnia 2013 roku;
4
dane na podstawie zawiadomienia z dnia 21 listopada 2014 roku;
5
dane na podstawie wykazu akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w
dniu 25 czerwca 2014 roku;

Wg najlepszej wiedzy Emitenta na dzie$ sporz•dzenia sprawozdania znacznymi
akcjonariuszami, posiadaj•cymi bezpo•rednio lub po•rednio przez podmioty zale!ne, co
najmniej 5 ' ogólnej liczby g•osów na walnym zgromadzeniu Emitenta s•:
Liczba
akcji
Liczba
g•osów

Udzia• w
kapitale
zak•adowym
(%)

Udzia• w
ogólnej
liczbie g•osów
(%)

Fundusze
PIONEER
PEKAO TFI S.A. (w tym
Pioneer FIO)

10.491.954

10,03

10,03

Pioneer FIO

10.526.076

10,06

10,06

Maciej Radziwi••1

6.571.489

6,28

6,28

Fundusze QUERCUS TFI
S.A.

13.378.010

12,79

12,79

5.500.000

5,26

5,26

Akcjonariusz

ING Otwarty
Emerytalny
1

Fundusz

dane na podstawie zawiadomienia otrzymanego w dniu 2 stycznia 2015 roku;

27.8 Posiadacze papierów
uprawnienia kontrolne.

warto•ciowych

Emitenta,

daj•cych

specjalne

Emitent nie dokonywa• emisji papierów warto•ciowych daj•cych ich posiadaczom szczególne
uprawnienia kontrolne.

27.9 Wszelkie ograniczenia w wykonywaniu prawa g•osu.
Nie istniej• !adne ograniczenia w wykonywania prawa g•osu z akcji Emitenta.
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27.10

Ograniczenia w przenaszalno•ci akcji Emitenta
Wszystkie akcje Emitenta s• akcjami zwyk•ymi, na okaziciela. Wszystkie akcje Emitenta zosta•y
wprowadzone do obrotu na rynku regulowanym, rynku podstawowym organizowanym przez
Gie•d! papierów Warto•ciowych w Warszawie S.A.
Z akcjami Emitenta nie s• zwi•zane •adne ograniczenia co do ich przenaszalno•ci.

27.11

Zasady dokonywania zmian Statutu Emitenta
Zgodnie z art. 430 wszelkie zmiany w Statucie Emitenta wymagaj• uchwa•y walnego
zgromadzenia oraz wpisu do rejestru. Uchwa•a walnego zgromadzenia dotycz•ca zmiany
Statutu musi by$ co do zasady podj!ta wi!kszo"ci• ¾ g•osów. Surowsze wymagania wynika$
mog• z postanowie% ustawy b•d& Statutu. Kodeks spó•ek handlowych przewiduje
przyk•adowo, #e uchwa•y w przedmiocie zmian statutu zwi!kszaj•cych "wiadczenia
akcjonariuszy lub uszczuplaj•cych prawa przyznane osobi"cie poszczególnym akcjonariuszom
wymagaj• zgody wszystkich akcjonariuszy, których dotycz• (art. 415 § 3 KSH). Statut
Emitenta nie przewiduje dla zmiany Statutu surowszych wymogów ni# przewidziane w
ustawie. Statut Emitenta przewiduje jednak, #e Walne Zgromadzenie mo#e podejmowa$
wa#ne i skuteczne uchwa•y jedynie w obecno"ci akcjonariuszy reprezentuj•cych co najmniej
25 ' kapita•u zak•adowego Spó•ki.
Je#eli istnieje zamiar zmiany Statutu przez walne zgromadzenie, w og•oszeniu o zwo•aniu
nale#y powo•a$ dotychczasowe postanowienia, jak równie# tre"$ projektowanych zmian.

Warszawa, dnia 23 marca 2015 roku

…………………………..
Micha• Skotnicki
Prezes Zarz•du

…………………………
Rafa• Szczepa%ski
Wiceprezes Zarz•du

………………………
Piotr Litwi%ski
Cz•onek Zarz•du

……………………………………………
Krzysztof Tyszkiewicz
Cz•onek Zarz•du

39

O•WIADCZENIE ZARZ•DU BBI DEVELOPMENT S.A.
DO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU ROCZNEGO
Zarz•d Emitenta o•wiadcza, •e podmiot uprawiony do badania sprawozda• finansowych,
dokonuj!cy badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapita"owej BBI
Development S.A. za 2014 roku, zosta" wybrany zgodnie z przepisami prawa oraz •e podmiot
ten oraz biegli rewidenci, dokonuj!cy badania tego sprawozdania, spe"niali warunki do
wyra•enia bezstronnej i niezale•nej opinii o badanym rocznym, skonsolidowanym
sprawozdaniu finansowym Grupy Kapita"owej BBI Development S.A. za 2014 rok, zgodnie z
obowi!zuj!cymi przepisami i normami zawodowymi.
Wed"ug najlepszej wiedzy Zarz!du Emitenta, skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy
Kapita"owej BBI Development S.A. za 2014 rok i dane porównywalne sporz!dzone zosta"y
zgodnie z obowi!zuj!cymi zasadami rachunkowo•ci oraz odzwierciedlaj! w sposób prawdziwy,
rzetelny i jasny sytuacj# maj!tkow! i finansow! Grupy Kapita"owej BBI Development S.A. oraz
jej wynik finansowy.
Wed"ug najlepszej wiedzy Zarz!du Funduszu, sprawozdanie z dzia"alno•ci Grupy Kapita"owej
BBI Development S.A. za 2014 rok zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osi!gni#$ oraz sytuacji
Grupy Kapita"owej BBI Development S.A., w tym tak•e opis podstawowych zagro•e• i ryzyk.

Warszawa, 23 marca 2015 roku

…………………………..
Micha" Skotnicki
Prezes Zarz!du

…………………………
Rafa" Szczepa•ski
Wiceprezes Zarz!du

………………………
Piotr Litwi•ski
Cz"onek Zarz!du

……………………………………………
Krzysztof Tyszkiewicz
Cz"onek Zarz!du
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