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LIST PREZESA ZARZĄDU
Szanowni Inwestorzy,
W imieniu zarządu spółki Capital Park S.A. jest mi bardzo miło przekazać
w Państwa ręce pierwszy publiczny raport roczny zawierający informacje
o wynikach finansowych Spółki i najważniejszych wydarzeniach Grupy Capital
Park w 2012 roku.
Był to ważny rok w historii Grupy Capital Park, w którym rozpoczęliśmy budowę naszego największego projektu
– kompleksu Eurocentrum. Jednocześnie, przeprowadzona w tym celu emisja obligacji okazała się dużym sukcesem,
czego dowodem była ponad kilkudziesięciomilionowa nadsubskrypcja. Świadczy to o zaufaniu, jakim obdarzyli nas
inwestorzy oraz docenieniu naszej dotychczasowej działalności.
Capital Park ma za sobą udany rok intensywnej pracy. Nasze działania koncentrowaliśmy na komercjalizacji
i uruchomieniu projektów, takich jak Eurocentrum i Royal Wilanów, oraz pozyskania dla nich finansowania.
Eurocentrum Office Complex jest jednym z największych powstających obecnie w Polsce zrównoważonych,
ekologicznych biurowców, przyjaznych zarówno dla pracodawcy, jak i pracownika, czego potwierdzeniem jest
uzyskany w 2012 r. złoty precertyfikat LEED. Dużym sukcesem było pozyskanie finansowania na budowę inwestycji
Royal Wilanów, budynku biurowego klasy A, usytuowanego w samym sercu Wilanowa, którego budowę zamierzamy
rozpocząć jeszcze w 2013 r., po osiągnięciu wymaganego przez bank poziomu najmu obiektu.
Ważnym wydarzeniem było również nabycie pozostałych 35,7% udziałów w spółce celowej Art Norblin, będącej
właścicielem prestiżowej inwestycji znajdującej się w sercu Warszawy. Na terenie dawnej Fabryki Norblina
zamierzamy zbudować wielofunkcyjny obiekt biurowo-handlowo-kulturowy, który stanie się unikalnym miejscem na
mapie stolicy. Projekt otrzymał już warunki zabudowy a obecnie toczy się postępowanie o pozwolenie na budowę.
Inwestycja już teraz cieszy się ogromnym zainteresowaniem najemców, o czym świadczy podpisana na początku
2013 r. umowa najmu ze znaną siecią delikatesów.
W minionym roku kontynuowaliśmy również budowę pierwszego etapu inwestycji mieszkaniowej Rezydencje
Pałacowa w Wilanowie, inteligentnych domów jednorodzinnych zaprojektowanych według standardów nowoczesnej
architektury. Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania sprzedanych zostało już 50% domów. Już w drugim
kwartale 2013 r. pierwsi właściciele będą mogli wprowadzić się do swoich domów.
Wyniki finansowe Grupy za 2012 r. są rezultatem pogorszenia ogólnych warunków gospodarczych i kryzysu strefy
euro, a w konsekwencji, dużych wahań kursów walut. Poniesiona przez Grupę strata z aktualizacji wyceny portfela
nieruchomości inwestycyjnych w kwocie 108 mln zł wynika przede wszystkim ze spadku kursu EUR/PLN w stosunku do
roku ubiegłego. Osłabienie euro przyczyniło się do niższej wyceny nieruchomości komercyjnych, w których umowy
najmu, będące podstawą wyceny, zawierane są głównie w euro. Jednocześnie należy podkreślić, że wartość portfela
denominowana w euro wzrosła z 270 mln euro na dzień 31 grudnia 2011 r. do 286 mln euro na dzień
31 grudnia 2012 r., tj. o 16 mln euro, co stanowi wzrost o 6%.
Pomimo osłabienia rynku, w 2012 r. Grupa odnotowała niewielki wzrost przychodów z tytułu wynajmu w stosunku do
poprzedniego roku, osiągając poziom 42,7 mln zł (40,6 mln zł za rok poprzedni, przy założeniu konsolidacji spółek od
1 stycznia 2011), co jest rezultatem przyjętej strategii Grupy polegającej na aktywnym zarządzaniu portfelem
nieruchomości generujących stabilny dochód z najmu w celu maksymalizacji wyników operacyjnych, dywersyfikacji
ryzyka a także wzrostu wartości dochodów z wynajmu.
Podsumowując, pomimo tego, że w 2012 r. sytuacja na rynku nieruchomości pozostawała wciąż trudna, Grupa Capital
Park zdołała kontynuować dynamiczny rozwój swoich projektów, pozyskując nowych najemców i zapewniając
finansowanie na realizacje prowadzonych inwestycji.
Obecny rok również będzie dla nas rokiem wytężonej pracy – przed nami kontynuacja budowy Eurocentrum
i Rezydencji Pałacowa. Przygotowujemy się także do rozpoczęcia realizacji innych projektów Grupy, takich jak Royal
Wilanów i Art Norblin w Warszawie, Street Mall Vis à Vis w Łodzi, Rezydencja Stachowicza w Krakowie czy Piano House
i Neptun House w Gdańsku. Pracujemy również nad wprowadzeniem na polski rynek unikatowego produktu
inwestycyjnego związanego z rynkiem nieruchomości komercyjnych. Jedno jest pewne – będzie to kolejny rok pełen
ambitnych wyzwań. Wyzwań, które lubimy, gdyż dzięki nim odniesiony sukces smakuje lepiej.
Zachęcam do zapoznania się z raportem rocznym oraz sprawozdaniem zarządu z działalności w 2012 r.
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WPROWADZENIE
Spółka Capital Park S.A. („Spółka”) rozpoczęła działalność 12 listopada 2010 r. jako spółka holdingowa, konsolidując
dotychczasową działalność Grupy Capital Park, polegającą na realizacji projektów inwestycyjnych. Od 28 lipca 2011 r.
Spółka jest podmiotem dominującym Grupy Kapitałowej CAPITAL PARK S.A. („Grupa”) i sporządza skonsolidowane
sprawozdanie finansowe.
Pierwsza spółka w ramach Grupy Kapitałowej została utworzona w 2003 r. pod nazwą Capital Park sp. z o.o. (obecnie
CP Management sp. z o.o.) przez Jana Motza i Jerzego Kowalskiego. Od 2005 r. większościowymi udziałowcami Grupy
Capital Park są spółki: CP Realty II s. à r.l. oraz CP Realty (Gdansk) s. à r.l., kontrolowane przez Grupę Patron Capital
Partners. Patron Capital Partners to jeden z wiodących w Europie podmiotów działających na rynku inwestycyjnym
nieruchomości komercyjnych, zarządzający kapitałem o szacunkowej wartości niemal 2,4 mld euro.
Grupa Capital Park jest doświadczonym inwestorem i deweloperem działającym od ponad ośmiu lat na rynku
nieruchomości w Polsce. Od rozpoczęcia działalności, Grupa dokonała ponad 100 transakcji inwestycyjnych i na dzień
2
31 grudnia 2012 r. majątek Grupy obejmuje 71 nieruchomości, o łącznej powierzchni najmu około 299 tys. m brutto.
Głównym przedmiotem działalności Grupy jest nabywanie nieruchomości z dużym potencjałem wzrostu wartości
poprzez m.in. zmianę warunków zagospodarowania przestrzennego i uzyskanie pozwolenia na budowę, budowę
nowych obiektów lub przebudowę istniejących, rekomercjalizację lub poprawę zarządzania istniejącymi budynkami.
Grupa Capital Park posiada portfel nieruchomości składający się z inwestycji podzielonych na cztery segmenty:
biurowy, handlowy, wielofunkcyjny oraz inwestycji pozostałych. Na dzień 31 grudnia 2012 r. wartość portfela Grupy
wynosi około 1,3 mld zł. Nieruchomości położone są w 38 miastach w Polsce, w tym ok. 74% wartości nieruchomości
zlokalizowane jest w Warszawie.
Spółka wpisana jest do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000373001, Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Siedziba Spółki mieści się w Warszawie przy ul. Marynarskiej
11 w Warszawie.
Na dzień 31 grudnia 2012 r. Spółka była kontrolowana przez CP Realty II s.à r.l. z siedzibą w Luksemburgu oraz
CP Realty (Gdansk) s.à r.l. z siedzibą w Luksemburgu, które posiadały łącznie 100,00 % akcji Spółki.
Akcje Spółki nie są notowane na rynku regulowanym.

WYBRANE DANE FINANSOWE SPÓŁKI

Aktywa razem
Inwestycje długoterminowe
Kapitał własny
Kapitał akcyjny
Zobowiązania długoterminowe
Zysk (strata) netto
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej

01.01.2012 - 31.12.2012

01.01.2011 - 31.12.2011

‘000 PLN

‘000 PLN

‘000 EUR

‘000 EUR

949 053
890 847
752 029
74 559
187 611

232 144
217 907
183 951
18 237
45 891

747 783
736 581
745 691
74 559
0

169 304
166 768
168 831
16 881
0

6 338

1 519

1 329

321

(2 023)
(150 404)
174 950

(485)
(36 037)
41 918

747
(27 085)
33 035

180
(6 542)
7 979
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1

PREZENTACJA SPÓŁKI

1.1

STRUKTURA GRUPY KAPITAŁOWEJ

Na dzień 31 grudnia 2012 r. w skład Grupy Kapitałowej CAPITAL PARK S.A. wchodziło 55 podmiotów, w tym spółka Capital
Park S.A. jako jednostka dominująca, oraz 54 spółki celowe, w tym 40 spółek powiązanych bezpośrednio oraz 14 spółek
powiązanych pośrednio. Funkcje spółki zarządzającej nieruchomościami i projektami Grupy pełni spółka CP Management
sp. z o.o. Poniżej przedstawiono schemat struktury Grupy Kapitałowej.

CAPITAL PARK SA

Camael Investments
sp. z o. o.

100%

CP Development
s.a.r.l.

100%

Art Norblin
sp. z o.o.

100%

Capital Park Gdańsk
sp. z o. o.

100%

Cressida Investments
sp. z o.o.

100%

Fundacja Art Norblin

100%

Pablo Investments
sp. z o. o.

100%

Roan Investments
sp. z o. o.

100%

Orland Investments
sp. z o. o.

100%

CP Management
sp. z o. o.

100%

Silverado Investments
sp. z o.o.

100%

Hazel Investments
sp. z o. o.

100%

Tetrao Investments
sp. z o. o.

100%

Capital Park Opole
sp. z o.o.

100%

Octavio Investments
sp. z o. o.

100%

Zoe Investments
sp. z o. o.

100%

Capital Park Opole
sp. z o.o. sp. k.

100%

Diamante Investments
sp. z o. o.

100%

Marcel Investments
sp. z o. o.

100%

Foxy Investments
sp. z o.o.

100%

Doria Investments
sp. z o. o.

100%

Capital Park TMI
sp. z o. o.

100%

Vera Investments
sp. z o.o.

100%

Marco Investments
sp. z o. o.

100%

Capone Investments
sp. z o. o.

100%

Delphine Investments
sp. z o.o.

100%

Sagitta Investments
sp. z o. o.

100%

Dakota Investments
sp. z o. o.

100%

Elena Investments
sp. z o.o.

100%

Aspire Investments
sp. z o. o.

100%

Capital Park Racławicka
sp. z o. o.

100%

Vika Investments
sp. z o.o.

100%

Makai Investments
sp. z o. o.

100%

Sapia Investments
sp. z o. o.

100%

Calista Investments
sp. z o. o.

100%

Emily Investments
sp. z o. o.

100%

Patron Wilanow

DT-SPV 12
sp. z o.o.

100%

4

Sapia Investments
sp. z o.o. sp. k.

2

66,7%

50%

Rezydencje Pałacowa
sp. z o.o.

100%

Capital Park Kraków
sp. z o. o.

100%

RM1 sp. z o.o.

100%

100%

Sander Investments
sp. z o. o.

100%

CP PROPERTY sp. z o. o.
("SPV1") sp. kom.-akcyjna

100%

Marlene Investments
sp. z o. o.

100%

CP PROPERTY sp. z o. o.
("SPV2") sp. kom.-akcyjna

100%

Felipe Investments
sp. z o. o.

100%

CP PROPERTY sp. z o. o.
("SPV3") sp. kom.-akcyjna

100%

Nerida Investments
sp. z o. o.

100%

CP PROPERTY sp. z o. o.
("SPV4") sp. kom.-akcyjna

100%

Alferno Investments
sp. z o. o.

100%

CP PROPERTY sp. z o. o.
("SPV5") sp. kom.-akcyjna

100%

Twinflexar Ltd

100%

CP PROPERTY
sp. z o. o.

3

1

s.a.r.l.
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Objaśnienia:

1.2

1.

Capital Park S.A. posiada 50% udziałów w prawach głosu oraz 64% udziału w zysku Patron Wilanow s.à r.l. Pozostałe 50% udziałów w prawach
głosu oraz 36% udziału w zysku Patron Wilanow s.à.r.l., celowej spółce joint venture, posiada spółka Real Management S.A. Patron Wilanow
s.à r.l. posiada 100% udziałów w Rezydencje Pałacowa sp. z o.o. i RM1 sp. z o.o.

2.

Sapia Investments sp. z o.o., jest komplementariuszem spółki Sapia Investments sp. z oo. sp. kom., komandytariuszem jest osoba fizyczna.

3.

CP PROPERTY sp. z o.o. jest komplementariuszem w spółkach CP PROPERTY sp. z o. o. ("SPV1") sp. kom.-akcyjna, CP PROPERTY sp. z o. o.
("SPV2") sp. kom.-akcyjna, CP PROPERTY sp. z o. o. ("SPV3") sp. kom.-akcyjna, CP PROPERTY sp. z o. o. ("SPV4") sp. kom.-akcyjna, CP PROPERTY
sp. z o. o. ("SPV5") sp. kom.-akcyjna, posiadającym 490 imiennych akcji serii A uprawniających do 0,1% udziału w zysku spółki, pozostałe 10 akcji
imiennych serii A oraz 49.500 akcji imiennych serii B, uprawniających do 99,9% udziału w zysku spółek, posiada spółka Capital Park S.A.

4.

CP Management posiada 667 udziałów (20%) w spółce DT-SPV 12 sp. z o.o., Cressida Investments sp. z o.o. - 924 udziały (30%), a Roan
Investments – 1249 udziałów (40%).

ZMIANY W STRUKTURZE GRUPY, KTÓREJ JEDNOSTKĄ DOMINUJĄCĄ JEST SPÓŁKA

W roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2012 r. wystąpiły następujące zmiany w strukturze Grupy:
W dniu 6 czerwca 2012 r., spółka CP Development s.à r.l., podmiot zależny od Spółki nabyła 357 udziałów w spółce
Art Norblin sp. z o.o. („Art Norblin„) o wartości nominalnej 50 zł każdy i o łącznej wartości nominalnej 17.850 zł,
stanowiących pozostałe 35,7% udziałów w kapitale zakładowym Art Norblin, stając się w ten sposób 100%
udziałowcem spółki.
W dniu 13 lutego 2012 r. spółka Patron Wilanów s.à r.l., podmiot współkontrolowany przez Spółkę, nabyła od spółki
Real Management Sp. z o.o. (partnera joint-venture w spółce celowej Rezydencje Pałacowa sp. z o.o.) 100% udziałów
w kapitale zakładowym spółki RM1 Sp. z o.o. Transakcja miała na celu wydzielenie do nowej spółki celowej
nieruchomości gruntowej położonej w Warszawie w dzielnicy Wilanów, należącej wcześniej do spółki Rezydencje
Pałacowa, na której Grupa planuje zrealizować inny projekt inwestycyjny. Sprzedaż w/w nieruchomości ze spółki
Rezydencje Pałacowa do RM1 nastąpiła w dniu 13 marca 2012 r.
W dniu 24 kwietnia 2012 r. spółka Capital Park S.A. nabyła 1.000 udziałów o wartości 1 euro każdy i o łącznej wartości
nominalnej 1.000 euro w spółce Twinflexar Limited („spółka”) z siedzibą w Nikozji na Cyprze, stanowiących 100%
w kapitale zakładowym spółki. Spółka została nabyta pod nowe inwestycje i na dzień sporządzenia sprawozdania
finansowego nie posiadała żadnego majątku.
W dniu 20 lipca 2012 r. CP Management Sp. z o.o., podmiot zależny od Spółki, nabyła 490 akcji oraz prawa
komplementariusza w spółce Trinity Limited Partnerships sp. z o.o. (SPV6) sp. komandytowo-akcyjna z siedzibą w
Warszawie („spółka”; pierwsza zmiana nazwy – CP Management sp. z o.o. Income Assets sp. komandytowo-akcyjna).
Pozostałe 49.500 akcji imiennych niemych serii B o wartości 1,00PLN oraz 10 akcji imiennych serii A o wartości
nominalnej 1,00 PLN nabyła spółka Capital Park S.A. W dniu 27 listopada 2012 r. spółka CP Management sp. z o.o.
sprzedała udziały i prawa komplementariusza w spółce do CP Property sp. z o.o, podmiotu zależnego od Spółki (druga
zmiana nazwy - CP Property sp. zo.o. („SPV1”) sp. komandytowo-akcyjna).
W dniu 19 listopada 2012 r. akcyjnej została zawiązana spółka CP Property sp. z o.o. ("SPV2") sp. komandytowo –
akcyjna. Komplementariuszem spółki, posiadającym 490 imiennych akcji serii A o wartości nominalnej 1,00 zł każda,
została spółka CP Property sp. zo.o. a akcjonariuszem, posiadającym 49.500 imiennych akcji serii B oraz posiadającym
10 imiennych akcji serii A - Capital Park S.A. Rejestracja spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym nastąpiła w dniu 26
listopada 2012 r. Kapitał zakładowy spółki został w całości pokryty gotówką.
W dniu 27 grudnia 2012 r. zostały zawiązane trzy nowe podmioty: CP Property sp. z o.o. ("SPV3") sp. komandytowoakcyjna, CP Property sp. z o.o. ("SPV4") sp. komandytowo-akcyjna, CP Property sp. z o.o. ("SPV5") sp.
komandytowo-akcyjna. Komplementariuszem spółek, posiadającym po 490 imiennych akcji serii A o wartości
nominalnej 1,00 zł w każdej spółce, została spółka CP Property sp. z o.o., a akcjonariuszem, posiadającym w każdej
spółce po 49.500 imiennych akcji serii B oraz posiadającym 10 imiennych akcji serii A została spółka Capital Park S.A.
Kapitały zakładowe spółek zostały pokryte w całości gotówką. Na dzień 31 grudnia 2012 r. wyżej wymienione spółki
nie podlegały konsolidacji ze względu na fakt, że do dnia bilansowego nie zostały zarejestrowane w Krajowym
Rejestrze Sądowym.
Wyżej wymienione spółki zostały nabyte w związku z refinansowaniem nieruchomości handlowych znajdujących się w
portfelu Grupy. Więcej informacji na temat planowanych zmian w strukturze Grupy znajduje się w Nocie 2.9.1
niniejszego sprawozdania („Planowana struktura Grupy Kapitałowej Capital Park”).
1.3

PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI I GRUPY KAPITAŁOWEJ CAPITAL PARK S.A.

Podstawowym przedmiotem działalności Spółki jest działalność holdingu finansowego. Od 28 lipca 2011 r. Spółka jest
podmiotem dominującym w Grupie Kapitałowej CAPITAL PARK S.A., której działalność związana jest ściśle z rynkiem
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nieruchomości komercyjnych w Polsce. Spółka realizuje swoje zadania głównie poprzez podmioty zależne
i współkontrolowane, w których posiada udziały.
1.4

OPIS PORTFELA NIERUCHOMOŚCI GRUPY

Na dzień 31 grudnia 2012 r. Grupa Kapitałowa CAPITAL PARK
posiada portfel nieruchomości obejmujący 71 obiektów
zlokalizowanych w 38 miastach w Polsce. Zgodnie z coroczną
wyceną niezależnego rzeczoznawcy przeprowadzoną na dzień
31 grudnia 2012 r. bieżąca wartość portfela wynosi ok. 1,3 mld zł
a wartość docelowa, tj. po zakończeniu wszystkich obecnie
realizowanych i planowanych projektów, wynosi 3 mld zł.
Portfel Grupy składa się z 6 projektów biurowych o łącznej
2
powierzchni najmu 128,1 tys. m , 49 projektów handlowych o
2
łącznej powierzchni najmu 26,2 tys. m , 7 projektów
2
wielofunkcyjnych o łącznej powierzchni najmu 113,3 tys. m
i 9 pozostałych o łącznej powierzchni najmu lub sprzedaży
2
31,2 tys. m .
Spośród wszystkich projektów, których łączna docelowa
2
powierzchnia najmu wynosi 299 tys. m , Grupa posiada 49
2
gotowych projektów, które oferują łącznie 42,6 tys. m
powierzchni najmu (w tym 41% w 2 projektach biurowych, 38% w
42 projektach handlowych, 18% w 4 projektach wielofunkcyjnych
oraz 3% w pozostałych projektach).
Portfel inwestycji planowanych oraz będących w trakcie realizacji
obejmuje 22 nieruchomości, w tym trzy największe projekty,
tj. Eurocentrum, ArtNorblin oraz Royal Wilanów. Projekty te, po
2
ich ukończeniu, będą oferować łącznie ok. 203 tys. m
powierzchni najmu.
Inwestycje zlokalizowane w Warszawie stanowią 74% łącznej
wartości portfela Grupy oraz 83% łącznej powierzchni najmu.
Należą do nich przede wszystkim: budynki biurowe (Eurocentrum
i Racławicka Point), obiekty wielofunkcyjne (Royal Wilanów,
ArtNorblin oraz Sobieskiego 104), inwestycja domów
jednorodzinnych Rezydencje Pałacowa w Wilanowie oraz
pozostałe obiekty handlowe (Świętokrzyska, Czerska, Grochowska
i Leszno).

Struktura portfela wg powierzchni (w tys. mkw)
31,2
10%
26,2
9%

128,1
43%

113,3
38%

Projekty biurowe

Projekty wielofukncyjne

Projekty handlowe

Pozostałe projekty

Struktura portfela wg wartości (w mln zł)
126,6
10%
220,0
17%

527,5
41%

407,0
32%

Projekty biurowe

Projekty wielofukncyjne

Projekty handlowe

Pozostałe projekty
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2.1

DZIAŁALNOŚĆ SPÓŁKI I GRUPY KAPITAŁOWEJ CAPITAL PARK S.A. W 2012 ROKU

W roku zakończonym 31 grudnia 2012 r. spółka Capital Park S.A. realizowała zadania związane z podstawowym
przedmiotem jej działalności, tj. działalnością holdingu finansowego.
W okresie od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. spółki z Grupy Kapitałowej CAPITAL PARK S.A. zarówno
kontynuowały działalność rozpoczętą w latach poprzednich jak i realizowały nowo rozpoczęte projekty inwestycyjne.
2.1.1

PROJEKTY INWESTYCYJNE ZAKOŃCZONE W 2012 ROKU

W sierpniu 2012 r. Grupa ukończyła budowę apartamentowca Rubinowy Dom zlokalizowanego w Bydgoszczy przy
2
ul. Krasińskiego 23, w którym znajduje się 15 wysokiej klasy apartamentów o łącznej powierzchni użytkowej 1.408 m
2
oraz powierzchni handlowo-usługowej wynoszącej 173 m . 5 października 2012 r. inwestycja otrzymała nagrodę Grand
Prix w konkursie Budowa na Medal Pomorza i Kujaw w kategorii budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne
– apartamentowce, odbywającym się pod patronatem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, Marszałka Województwa
oraz Pomorsko-Kujawskiej Izby Budownictwa. Jest to przyznawana od 15 lat najbardziej prestiżowa nagroda dla
zrealizowanych inwestycji budowlanych województwa.

7

Sprawozdanie Zarządu z Działalności CAPITAL PARK S.A.
za rok obrotowy od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.
2.1.2

PROJEKTY INWESTYCYJNE W TRAKCIE REALIZACJI I W PRZYGOTOWANIU

Na dzień 31 grudnia 2012 r. Grupa realizowała budowę dwóch inwestycji: biurowej i mieszkaniowej.
Eurocentrum – inwestycja biurowa Eurocentrum Office Complex, zlokalizowana w Warszawie w Al. Jerozolimskich
124/136 złożona z trzech połączonych ze sobą 15-kondygnacyjnych budynków klasy A (Beta, Gamma, Delta) o łącznej
2
powierzchni najmu brutto ok. 70 tys. m wraz z trzykondygnacyjnym parkingiem podziemnym mieszczącym ok. 600
2
miejsc postojowych. Obecnie trwa budowa pierwszej fazy inwestycji obejmującej ok. 42 tys. m powierzchni. Budynek
został zaprojektowany zgodnie z normami zrównoważonego rozwoju, czego potwierdzeniem jest uzyskany
precertyfikat LEED na poziomie Gold. Ukończenie inwestycji zaplanowane jest na czerwiec 2014 r. Inwestycja
realizowana jest przez spółkę celową Dakota Investments sp. z o.o. Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania
2
2
Grupa podpisała umowy najmu na powierzchnię ok. 15 tys. m oraz otrzymała list intencyjny na wynajęcie 6 tys. m
powierzchni biurowej, co stanowi łącznie ok. 50% powierzchni fazy I.
Rezydencje Pałacowa – inwestycja realizowana w ramach przedsięwzięcia joint venture prowadzonego wraz ze spółką
Real Management S.A., obejmująca budowę pierwszego etapu inwestycji domów jednorodzinnych w Wilanowie, pod
nazwą Rezydencje Pałacowa, która docelowo zakłada budowę 48 wysokiej jakości domów mieszkalnych o łącznej
2
2
powierzchni użytkowej 11 tys. m . Domy, o powierzchni około 237 m , będą oferowane w standardzie deweloperskim,
2
wraz z dwoma miejscami parkingowymi w garażu podziemnym i ogrodem o powierzchni około 500 m . Pierwsza faza
Inwestycji obejmująca 24 domy rozpoczęła się w pod koniec 2011 r. a w dniu 22 lutego 2013 r. Grupa otrzymała
prawomocne pozwolenie na użytkowanie nieruchomości. Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania
sprzedanych zostało 12 z 24 domów budowanych w pierwszej fazie.
W najbliższych latach Grupa planuje rozpocząć budowę następujących inwestycji:
Royal Wilanów – czterokondygnacyjny budynek biurowo-usługowy klasy A zlokalizowany w warszawskiej dzielnicy
Wilanów o łącznej powierzchni najmu ok. 37,3 tys. m², w tym 7,5 tys. m² powierzchni handlowej oraz 29,8 tys. m²
powierzchni biurowej wraz z trzykondygnacyjnym parkingiem podziemnym mieszczącym 921 miejsc parkingowych.
Grupa otrzymała prawomocne pozwolenie na budowę, pozyskała finansowanie a na dzień sporządzenia niniejszego
sprawozdania podpisała umowy z najemcami na 63% powierzchni handlowej.
Art Norblin – inwestycja w centrum Warszawy, obejmująca budowę wielofunkcyjnego obiektu handlowo-usługowego,
biurowego oraz obiektu kultury o powierzchni ok. 61 tys. m² wraz z trzykondygnacyjnym parkingiem podziemnym na
2
około 800 miejsc postojowych. Planowana powierzchnia pod wynajem ma obejmować ok. 22 tys. m powierzchni
2
handlowej oraz ok. 39 tys. m powierzchni biurowej. Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania Grupa uzyskała
warunki zabudowy dla projektu oraz jest w trakcie postępowania o pozwolenie na budowę. Na początku
2
2013 r. Grupa podpisała ze znaną siecią delikatesów umowę na wynajem 2,3 tys. m powierzchni.
Steet Mall Vis-a-Vis Łódź – inwestycja zlokalizowana w Łodzi przy ul. Zgierskiej obejmująca, zgodnie z koncepcją Vis a
Vis, budowę średniej wielkości centrum handlowego, o powierzchni handlowo-usługowej wynoszącej ponad
2
5,5 tys. m . Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania Grupa pozyskała finansowanie budowy oraz podpisała
2
umowy najmu na 2,8 tys. m powierzchni handlowej.
2.2

ZDARZENIA ISTOTNIE WPŁYWAJĄCE NA DZIAŁALNOŚĆ SPÓŁKI I GRUPY W 2012 ROKU

Emisja obligacji
W dniu 9 lipca 2012 r. spółka Capital Park S.A. wyemitowała 1.000.000 (jeden milion) obligacji zwykłych na okaziciela
serii A o wartości nominalnej 100 zł każda i o łącznej wartości nominalnej 100.000 tys. zł („Obligacje”). Szczegółowe
informacje na temat emisji przedstawione zostały w Nocie 2.4. („Informacje o wyemitowanych w 2012 roku dłużnych
instrumentach finansowych”) niniejszego sprawozdania.
Wypłata dywidendy przez spółkę zależną
W dniu 23 listopada 2012 r. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki Marcel Investments Sp. z o.o., podmiot
zależny od Spółki, postanowił o wypłacie dywidendy na rzecz wspólnika, tj. Capital Park S.A., w kwocie 7.000 tys. zł.
Podwyższenie/obniżenie kapitału zakładowego w spółkach celowych
W dniu 27 kwietnia 2012 r. podwyższony został kapitał zakładowy w spółce Marcel Investments sp. z o.o., podmiocie
zależnym od Spółki, z kwoty 1.029 tys. zł do kwoty 1.121 tys. zł, to jest o kwotę 92 tys. zł, poprzez ustanowienie 184
nowych równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 500 zł każdy, które objęte zostały przez spółkę
Capital Park S.A. i pokryte w całości wkładem niepieniężnym w postaci nieprzedawnionych wierzytelności pieniężnych
8
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wraz z odsetkami przysługujących Spółce. Podwyższenie kapitału zostało zarejestrowane w Krajowym Rejestrze
Sądowym w dniu 8 maja 2012 r.
W dniu 7 grudnia 2012 r. podwyższony został kapitał zakładowy w spółce CP Property Sp. z o.o., podmiocie zależnym
od Spółki, z kwoty 5 tys. zł do kwoty 80 tys. zł, to jest o kwotę 75 tys. zł, poprzez ustanowienie 1.500 nowych
równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 50 zł każdy, które objęte zostały przez spółkę Capital Park
S.A. i pokryte w całości wkładem niepieniężnym w postaci nieprzedawnionych wierzytelności pieniężnych bez odsetek
przysługujących Spółce. Podwyższenie kapitału zostało zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym w dniu
10 stycznia 2013 r.
W dniu 29 marca 2012 r. obniżony został kapitał zakładowy w spółce Silverado Investments Sp. z o.o., podmiocie
zależnym od Spółki, z kwoty 8.258 tys. zł do kwoty 8.058 tys. zł, to jest o kwotę 200 tys. zł, poprzez umorzenie 400
udziałów o wartości nominalnej 500 zł każdy. Obniżenie kapitału zostało zarejestrowane w Krajowym Rejestrze
Sądowym w dniu 14 września 2012 r.
W dniu 29 marca 2012 r. obniżony został kapitał zakładowy w spółce DT-SPV 12 Sp. z o.o., podmiocie zależnym od
Spółki, z kwoty 2.840 tys. zł do kwoty 2.640 tys. zł, to jest o kwotę 200 tys. zł, poprzez umorzenie 200 udziałów
o wartości nominalnej 1 tys. zł każdy. Obniżenie kapitału zostało zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym
w dniu 10 grudnia 2012 r.
Zawarcie istotnych umów
Nabycie wierzytelności
W dniu 4 czerwca 2012 r., spółka Capital Park S.A. (Cesjonariusz) zawarła z Makai Investments sp. z o.o. (Cedent),
podmiotem zależnym od Spółki, umowę przelewu wierzytelności pieniężnych przysługujących Cedentowi z tytułu
umowy pożyczki zawartej pomiędzy Cedentem a spółką Dakota Investments sp. z o.o., podmiotem zależnym od Spółki,
w dniu 5 maja 2009 roku w kwocie 628 tys. EUR, której wartość wraz z odsetkami pozostałymi do spłaty na dzień
4 czerwca 2012 r. wynosiła 3.557 tys. zł. Zapłata za przelew wierzytelności ma nastąpić do dnia 31 grudnia 2015 r.
W dniu 6 czerwca 2012 r., spółka CP Development s.à r.l. („CP Development”), podmiot zależny od Spółki, w ramach
przyrzeczonej umowy nabycia udziałów i wierzytelności, zawartej ze spółką East Management Polska sp. z o.o.
(„EMP”), nabyła od EMP:

2.3

•

4.676 niezabezpieczonych obligacji wyemitowanych przez Art Norblin o łącznej wartości nominalnej
28.320,5 tys. zł wraz ze wszystkimi należnymi do nich odsetkami,

•

wierzytelności z tytułu pożyczek udzielonych Art Norblin w łącznej kwocie głównej wynoszącej 3.313 tys. zł
wraz ze wszystkimi należnymi do nich odsetkami.
INFORMACJA O ZAWARTYCH W 2012 ROKU UMOWACH KREDYTÓW I POŻYCZEK

W roku obrotowym zakończonym 2012 r. Spółka zaciągnęła następujące umowy pożyczek:
W dniu 14 czerwca 2012 r. spółka Capital Park S.A. zawarła z jej akcjonariuszem, tj. CP Realty II s.à r.l. umowę, na mocy
której CP Realty II s.à r.l. udzieliła Spółce pożyczki do kwoty 72.000 tys. zł. W ramach powyższej pożyczki, w dniu 29
maja 2012 r. została wypłacona Spółce transza w kwocie 71.100 tys. zł celem sfinansowania transakcji nabycia
obligacji, wierzytelności oraz udziałów w kapitale zakładowym Art Norblin sp. z o.o., podmiocie zależnym od Spółki, za
łączną cenę 71.000 tys. zł, a w dniu 18 lipca 2012 r. została wypłacona transza w kwocie 438 tys. zł na pokrycie
kosztów w/w transakcji. Powyższa pożyczka jest niezabezpieczona. Pożyczka podporządkowana jest płatnościom
z tytułu obligacji, o których mowa w punkcie 2.4 niniejszego sprawozdania.
W dniu 14 czerwca 2012 r. spółka Capital Park S.A. zawarła z jej akcjonariuszem, tj. CP Realty II s.à r.l. umowę pożyczki
na kwotę 5.400 tys. zł. Powyższa pożyczka jest niezabezpieczona. Pożyczka podporządkowana jest płatnościom z tytułu
obligacji, o których mowa w punkcie 2.4 niniejszego sprawozdania oraz płatnościom z tytułu pożyczki, o której mowa
w punkcie powyżej. Pożyczka została udzielona w celu finansowania bieżącej działalności Spółki.
W dniu 28 czerwca 2012 r. spółka Capital Park S.A. zawarła z Orland Investments Sp. z o.o, podmiotem zależnym
od Spółki, umowę pożyczki na kwotę 1.900 tys. zł. Powyższa pożyczka jest niezabezpieczona.
W roku obrotowym zakończonym 2012 r. Spółka nie zawierała umów kredytowych.

9

Sprawozdanie Zarządu z Działalności CAPITAL PARK S.A.
za rok obrotowy od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.
2.4

INFORMACJA O WYEMITOWANYCH W 2012 ROKU DŁUŻNYCH INSTRUMENTACH FINANSOWYCH

W dniu 9 lipca 2012 r. spółka Capital Park S.A. wyemitowała 1.000.000 (jeden milion) obligacji zwykłych na okaziciela
serii A o wartości nominalnej 100 zł każda i o łącznej wartości nominalnej 100.000 tys. zł („Obligacje”). Oferta obligacji
została przeprowadzona w trybie art. 9 pkt 1 Ustawy o Obligacjach, w drodze oferty publicznej w rozumieniu art. 3
ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do
zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r., Nr 185, poz. 1439 ze
zm.) („Ustawa o Ofercie”), zgodnie z art. 7 ust. 3 pkt 2 oraz art. 38 ust 3 Ustawy o Ofercie.
Obligacje oprocentowane są stawką Wibor 6M powiększoną o 5,0 p.p. marży. Odsetki wypłacane są w okresach co 6
miesięcy. Terminem wykupu obligacji przypada na 9 lipca 2015 roku.
Wpływy netto z emisji obligacji wyniosły 96.872 tys. zł, po odliczeniu kosztów emisji w wysokości 3.128 tys. zł.
Grupa zamierzała przeznaczyć minimum 60% środków pieniężnych pozyskanych z emisji obligacji serii A
na finansowanie budowy inwestycji biurowej Eurocentrum Office Complex w Warszawie. Dodatkowo Grupa może
wykorzystać do 40% wpływów z emisji na finansowanie innych projektów inwestycyjnych Grupy.
W dniu 22 sierpnia 2012 r. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) podjął uchwałę
Nr 829/2012 w sprawie wprowadzenia Obligacji do alternatywnego systemu obrotu na rynku Catalyst.
2.5

INFORMACJA O UDZIELONYCH W 2012 ROKU POŻYCZKACH

W 2012 r. Spółka udzielała pożyczki tylko podmiotom z Grupy Kapitałowej w celu finansowania projektów
realizowanych przez spółki celowe. Pożyczki mają charakter długoterminowy i oprocentowane są na poziomie
6,00-20,25% w skali roku.
Na dzień 31 grudnia 2012 r. spółka Capital Park S.A. posiadała należności z tytułu udzielonych pożyczek w łącznej
kwocie 225.091 tys. zł. Zmianę stanu udzielonych pożyczek w 2012 r. przedstawiono poniżej.
Aktywa finansowe
Stan na początek okresu
- zwiększenia
- udzielone pożyczki
- naliczone odsetki
- różnice kursowe
- cesja
- zmniejszenia
- spłacone odsetki
- różnice kursowe
-spłaty udzielonych pożyczek
- konwersja pożyczek na kapitał
Stan na koniec okresu
w tym:
- długoterminowe
- krótkoterminowe

31.12.2012
45 846
184 137
165 842
14 684
54
3 557
(4 893)
(704)
(468)
(2 725)
(995)
225 091

31.12.2011
0,00
45 846
27 140
863
215
17 629
0
0
0
0
0
45 846

202 929
22 162

45 846
0

Na dzień 31 grudnia 2012 r. udzielone pożyczki nie były przeterminowane, ani nie nastąpiła utrata ich wartości.
Pożyczki udzielone przez Spółkę nie są zabezpieczone na majątku spółek zależnych.
2.6

INFORMACJA O UDZIELONYCH I OTRZYMANYCH W 2012 ROKU PORĘCZENIACH I GWARANCJACH

W 2012 r. Grupa nie udzielała gwarancji i poręczeń za wyjątkiem opisanym poniżej.
W dniu 14 lutego 2012 r., spółka Capital Park S.A. zablokowała kwotę 300 tys. zł na rachunku bankowym w banku
Pekao S.A., w celu zabezpieczenia spłaty kredytu udzielonego spółce Sander Investments sp. z o.o., podmiotowi
zależnemu od Spółki, na mocy umowy kredytu nr SV/10/0075 (Transza A) i nr SV/10/0278 (Transza B) sporządzonej
dnia 30.06.2010 r. Blokada środków będzie obowiązywać do czasu całkowitej spłaty kredytu wraz z odsetkami i innymi
należnościami względem banku z ww. umowy kredytu.

10

Sprawozdanie Zarządu z Działalności CAPITAL PARK S.A.
za rok obrotowy od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.
2.7

INFORMACJE O ISTOTNYCH TRANSAKCJACH Z JEDNOSTKAMI POWIĄZANYMI ZAWARTYCH W 2012 ROKU
NA WARUNKACH INNE NIŻ RYNKOWE

W roku obrotowym zakończonym 2012 roku nie wystąpiły żadne transakcje pomiędzy spółką Capital Park S.A.
a jednostką od niej zależną współzależną lub powiązaną na warunkach innych niż rynkowe.
2.8

ISTOTNE ZDARZENIA PO DNIU 31 GRUDNIA 2012 ROKU

Wszystkie istotne zdarzenia po dniu 31 grudnia 2012 r. zostały opisane w nocie 19. („Zdarzenia po dacie bilansu”)
Dodatkowych informacji i objaśnień do Sprawozdania Finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia
2012 r.
2.9

KIERUNKI I PERSPEKTYWY ROZWOJU SPÓŁKI

2.9.1

PLANOWANE ZMIANY W STRUKTURZE GRUPY KAPITAŁOWEJ CAPITAL PARK S.A.

Grupa planuje zmiany w strukturze organizacyjnej, poprzez podziały i likwidacje spółek celowych, które mają uczynić ją
bardziej czytelną i przejrzystą.
Działalność Grupy koncentruje się obecnie na dwóch liniach biznesowych, które obejmują nieruchomości handlowe
zlokalizowane przy głównych arteriach miast (spółki High Street) generujące stały dochód z czynszów najmu oraz
spółki realizujące projekty deweloperskie (spółki Development).
Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania Grupa planuje wyodrębnić portfel 40 nieruchomości handlowych do
jednego podmiotu, który będzie właścicielem nieruchomości pośrednio, poprzez celowe spółki komandytowo-akcyjne.
W tym celu Grupa rozpoczęła już pierwszy etap procesu zmiany struktury polegający na zawiązaniu sześciu celowych
spółek komandytowo-akcyjnych. Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania Grupa zawiązała już wszystkie spółki
komandytowo-akcyjne, w których Spółka posiada bezpośrednio po 99% akcji a komplementariuszem posiadającym
pozostałe 1% akcji jest podmiot zależny Spółki, tj. CP Property sp. z o.o. Wszystkie w/w nieruchomości handlowe mają
zostać docelowo zrefinansowane w formie leasingu finansowego lub, alternatywnie, finansowaniem bankowym.
2.9.2

STRATEGIA

Grupa, w której Spółka Capital Park S.A. jest podmiotem dominującym, ma na celu maksymalizację wartości dla
akcjonariuszy poprzez zapewnienie skutecznej realizacji planów biznesowych związanych z posiadaną bazą projektów
oraz poprzez zakupy nowych projektów wykorzystując rozwój polskiego rynku i pojawiające się okazje inwestycyjne.
Przyjmując taką strategię Grupa zamierza utrzymywać dywersyfikację swojego portfela zapewniając w ten sposób
optymalny profil ryzyka i zwrotu z inwestycji.
Wykorzystanie rozwoju polskiego rynku nieruchomości należy do priorytetów Grupy Capital Park. Podejmowane
działania mają na celu aktywne szukanie nowych okazji inwestycyjnych oraz efektywne wykorzystywanie
pojawiających się szans.
Celem Grupy Capital Park jest maksymalizacja wartości portfela poprzez:

2.10

•

optymalizację obecnego portfela nieruchomości oraz aktywne zarządzanie projektami generującymi dochód,

•

ukończenie z sukcesem obecnie realizowanych projektów,

•

tworzenie wartości poprzez efektywne wykorzystywanie istniejącej bazy aktywów,

•

szybką adaptację do zmieniających się warunków rynkowych, identyfikację nowych okazji inwestycyjnych
i realizację nowych, atrakcyjnych projektów deweloperskich.
CZYNNIKI RYZYKA I ZAGROŻEŃ

Z uwagi na to, że Spółka Capital Park S.A., jako jednostka dominująca w Grupie Kapitałowej CAPITAL PARK, realizuje
swoje zadania głównie poprzez działalność podmiotów zależnych, poniżej przedstawiono opis kluczowych czynników
ryzyka, które zdaniem Zarządu mają wpływ na działalność Grupy.
Omówione poniżej ryzyka nie stanowią kompletnej ani wyczerpującej listy i w konsekwencji nie mogą być traktowane
jako jedyne ryzyka, na które narażona jest Grupa.
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Ryzyko zmiennej sytuacji makroekonomicznej
Kryzys na rynkach finansowych spowolnił tempo rozwoju gospodarczego w wielu krajach na świecie, także w Polsce,
gdzie Grupa prowadzi swoją działalność. Pogorszenie ogólnych warunków gospodarczych oraz sytuacji na rynku
nieruchomości w Polsce wpłynęło znacząco na gotowość i zdolność klientów do pozyskania finansowania i nabycia lub
najmu nieruchomości. W przypadku spadku popytu na nieruchomości, Grupa może być zmuszona do sprzedaży lub
wynajęcia swoich obiektów ze stratą lub może nie mieć możliwości sprzedaży lub wynajęcia swoich obiektów w ogóle.
Skutkiem potencjalnego pogorszenia ogólnych warunków gospodarczych i sytuacji na rynku nieruchomości w Polsce
może być także spadek wartości rynkowej nieruchomości Grupy. Kryzys na rynkach finansowych może również
wywrzeć negatywny wpływ na działalność Grupy, powodując upadłość najemców lub instytucji finansowych
zapewniających finansowanie. Ponadto wpływ na ogólną sytuację makroekonomiczną Polski, a przez to na sytuację
finansową i wynik Grupy mają takie czynniki jak stopa wzrostu gospodarczego, stopa bezrobocia, stopa inflacji, stopa
procentowa oraz ogólna koniunktura na rynku nieruchomości i sytuacja w branży deweloperskiej.
Ryzyko kursowe
Znakomita większość przychodów operacyjnych Grupy, szczególnie przychodów z tytułu czynszu, wyrażona jest
w euro. Natomiast zdecydowana większość kosztów Grupy, takich jak koszty robocizny i wynagrodzeń dla określonych
generalnych wykonawców, ponoszona jest w złotych. Spółki z Grupy, celem zabezpieczenia ryzyka walutowego
(currency hedging), aby zmniejszyć wpływ wahań kursów walut oraz niestabilność zwrotów z inwestycji, mogą
zawierać umowy i dokonywać transakcji zabezpieczających, między innymi transakcji na instrumentach pochodnych,
pozyskiwać finansowanie dłużne denominowane w euro oraz zawierać umowy z wykonawcami określające
wynagrodzenie wyrażone w euro. Nie można jednak zapewnić, że takie transakcje hedgingowe będą w pełni skuteczne
lub korzystne. Ponadto wszelkie wahania kursów walut mogą mieć istotny wpływ na wyceny nieruchomości Grupy,
sporządzane przez zewnętrznych rzeczoznawców, oraz wyceny kredytów sporządzane na dzień bilansowy.
Ryzyko stóp procentowych
Grupa posiada lub zamierza zaciągnąć określone zadłużenie na mocy istniejących kredytów, od których naliczane jest
oprocentowanie według zmiennych stóp procentowych. Stopy procentowe są w wysokim stopniu uzależnione od
wielu czynników, włącznie z polityką monetarną Rady Polityki Pieniężnej (RPP) oraz krajowymi i międzynarodowymi
warunkami gospodarczymi i politycznymi a także innymi czynnikami poza kontrolą Grupy. Zmiany stóp procentowych
mogą zwiększyć koszt finansowania Grupy z tytułu istniejących kredytów, wpływając na jej rentowność. Ewentualna
konieczność zabezpieczenia ryzyka stóp procentowych poprzez hedging jest rozpatrywana przez Grupę dla każdego
przypadku indywidualnie, z wyłączeniem przypadków, w których zabezpieczenie stosownego ryzyka stóp
procentowych jest wymogiem kredytodawców. Wahania stóp procentowych mogą mieć istotny negatywny wpływ na
działalność, sytuację finansową lub wyniki działalności Grupy.
Ryzyko związane z wyceną nieruchomości
Nieruchomości Grupy generujące dochód oraz obiekty w budowie są poddawane corocznej, niezależnej aktualizacji
wyceny, dokonywanej zgodnie z zasadami rachunkowości Spółki. Tym samym, zgodnie z zasadami opisanymi
w MSR 40 „Nieruchomości Inwestycyjne”, przyjętym przez UE, wszelki wzrost lub obniżenie wartości nieruchomości
rozpoznawane są jako zysk lub strata z aktualizacji wyceny w skonsolidowanym sprawozdaniu z całkowitych dochodów
Spółki za okres, w którym występuje aktualizacja. W wyniku powyższego Spółka może posiadać znaczące zyski i straty
niepieniężne w poszczególnych okresach w zależności od zmian wartości godziwej jej nieruchomości, bez względu na
to, czy nieruchomości takie zostaną sprzedane, czy nie zostaną sprzedane.
Wycena nieruchomości jest z natury subiektywna i niepewna ponieważ dokonywana jest na podstawie założeń, które
mogą okazać się nieprawidłowe. Wyceny nieruchomości Grupy zostały sporządzone na podstawie określonych
prognoz i założeń dotyczących rynku nieruchomości w Polsce. Nie ma pewności, że wyceny obecnych i przyszłych
nieruchomości Grupy będą odzwierciedlały faktyczne ceny ich sprzedaży (nawet jeżeli sprzedaż nastąpi wkrótce po
dacie stosownej wyceny) ani że zostanie osiągnięty szacowany zysk i zrealizowany zostanie zakładany roczny przychód
z wynajmu nieruchomości. Prognozy mogą okazać się nieprawidłowe z powodu ograniczonej ilości oraz jakości
publicznie dostępnych danych i badań dotyczących Polski w porównaniu z rynkami rozwiniętymi. Dodatkowym
czynnikiem wpływającym na wycenę, w szczególności projektów planowanych, są koszty budowy, szacowane przez
Grupę i określane na podstawie aktualnych cen oraz prognozowanych kosztów budowy w przyszłości. Faktyczne koszty
mogą okazać się odmienne.
Jeżeli prognozy i założenia stanowiące podstawę dokonanych przez niezależnego rzeczoznawcę majątkowego wycen
nieruchomości w portfelu Grupy okażą się nieprawidłowe, faktyczna wartość nieruchomości w portfelu Grupy może
różnić się od wartości rozpoznanej w sprawozdaniu finansowym.
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Ponadto spadek wartości nieruchomości stanowiących aktywa Grupy może zarówno negatywnie wpłynąć na
współczynnik wartości kredytu do wartości nieruchomości (tzw. loan-to-value ratio – LTV), pogarszając zdolność Grupy
do pozyskania i obsługi jej finansowania bankowego, jak również spowodować konieczność ustanowienia
dodatkowych zabezpieczeń.
Ryzyko płynności
Mimo że wskaźnik zadłużenia netto Grupy jest stosunkowo niski (41,0% na dzień 31 grudnia 2012 r.), w związku
z przeprowadzoną emisją obligacji o łącznej wartości nominalnej 100 mln zł w lipcu 2012 r., koszty finansowe Grupy
mogą systematycznie przekraczać zysk ze sprzedaży (tj. wynik finansowy Grupy przed uwzględnieniem aktualizacji
wyceny nieruchomości inwestycyjnych, rozumiany jako przychody z wynajmu brutto powiększone o zysk ze zbycia
inwestycji i pomniejszone o koszty działalności operacyjnej). Sytuacja ta może mieć istotny negatywny wpływ na
bieżącą płynność Grupy, która może być zmuszona do pozyskania dodatkowego kapitału obrotowego, co może z kolei
mieć istotny negatywny wpływ na działalność, sytuację finansową i wyniki działalności Grupy.
Ryzyko związane z finansowaniem projektów
Działalność Grupy jest kapitałochłonna, a Grupa ponosi znaczące wydatki wstępne na zakup nieruchomości oraz
pokrycie kosztów infrastrukturalnych, budowlanych i projektowych. Tym samym Grupa potrzebuje znaczących kwot
pieniężnych oraz finansowania przez banki, aby kontynuować i rozwijać swoją działalność. Potrzeby kapitałowe Grupy
zależą od wielu czynników, w szczególności od warunków rynkowych, które są poza kontrolą Grupy. Jeżeli parametry
pozyskania niezbędnego Grupie kapitału będą znacząco odbiegały od obecnie zakładanych, konieczne może być
pozyskanie przez Grupę dodatkowego finansowania. W przypadku wystąpienia trudności z pozyskaniem takiego
dodatkowego finansowania, skala rozwoju Grupy oraz tempo osiągania przez nią określonych celów strategicznych
może różnić się od pierwotnie zakładanej.
Ryzyko administracyjne
Grupa nie może zagwarantować, że jakiekolwiek pozwolenia, zgody lub decyzje wymagane od podmiotów
administracji publicznej w związku z istniejącymi lub nowymi projektami deweloperskimi zostaną uzyskane w terminie
lub - co jest mniej prawdopodobne - że zostaną uzyskane w ogóle ani że posiadane obecnie lub nabyte w przyszłości
pozwolenia, zgody lub decyzje nie zostaną cofnięte. Przykładowo, Grupa, podobnie jak inni polscy inwestorzy
dokonuje okresowych zakupów gruntów o przeznaczeniu innym niż komercyjne. Wszelka zabudowa takich
nieruchomości w celach komercyjnych wymaga albo nowego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
(„MPZP”), albo decyzji o warunkach zabudowy. Przyjęcie zmienionego MPZP albo wydanie korzystnego pozwolenia na
budowę jest niepewne. Dodatkowo możliwe jest, że Grupa będzie dążyła do zmian w niektórych projektach, tak aby
wykorzystać je w bardziej efektywny sposób, jednakże wprowadzenie takich zmian może okazać się niemożliwe, ze
względu na trudności w uzyskaniu wymaganych pozwoleń i decyzji. Jeżeli Grupie nie uda się uzyskać wymaganych
pozwoleń i decyzji w odpowiednim czasie albo w ogóle, realizacja jej projektów zostanie opóźniona lub zaniechana.
Ryzyko związane ze zdolnością Grupy do aktywnego zarządzania majątkiem
Aktywne zarządzanie majątkiem, obejmujące zarządzanie współczynnikiem pustostanów, warunkami zawieranych
umów najmu, a także rodzajem i typem najemców wprowadzanych do nieruchomości jest jedną z istotnych części
działalności Grupy. Wspomniane działania mają szczególne znaczenie w stosunku do dużych nieruchomości
komercyjnych Grupy, takich jak Eurocentrum Alfa. Zdolność Grupy do redukcji pustostanów i renegocjacji czynszu w
dużej mierze uzależniona jest od czynników rynkowych, które są poza kontrolą Grupy. Należą do nich przede
wszystkim: ogólne otoczenie gospodarcze, zaufanie konsumentów, inflacja oraz stopy procentowe. W okresach recesji
lub spowolnienia gospodarczego z powodu konkurencji pomiędzy deweloperami trudniej jest utrzymać
dotychczasowych najemców i pozyskać nowych. W przypadku, gdy Grupa nie będzie zdolna do stworzenia lub
wykorzystania popytu na swoje nieruchomości dzięki np. poprawie usług dla najemców lub motywowaniu swoich
zewnętrznych przedstawicieli ds. sprzedaży, redukcja współczynnika pustostanów lub renegocjacje czynszu mogą być
dla Grupy niemożliwe.
Jeżeli współczynnik pustostanów będzie wysoki i utrzyma się przez dłuższy czas, może spowodować ogólne obniżenie
stawek czynszu płaconego przez najemców i znacznie utrudnić wzrost średnich stawek czynszu planowanych przez
Grupę. Powierzchnia niewynajęta powoduje również wzrost ogólnych kosztów operacyjnych Grupy ze względu na
konieczność pokrycia kosztów generowanych przez puste nieruchomości lub powierzchnie. Każdy taki spadek
przychodów z wynajmu lub wzrost kosztów operacyjnych może mieć istotny negatywny wpływ na działalność, sytuację
finansową lub wyniki działalności Grupy.
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Ryzyko związane z utratą najemców
Pozyskanie dobrych najemców, a szczególnie najemców kluczowych (tzw. anchor tenants), dla projektów Grupy jest
ważne dla zapewnienia sukcesu komercyjnego. Kluczowi najemcy odgrywają ważną rolę w generowaniu ruchu
klientów oraz nadawaniu budynkowi statusu lokalizacji pożądanej przez innych najemców. Grupa może napotkać
trudności w zakresie pozyskiwania najemców w okresach wzrostu czynszów lub spadku aktywności konsumentów albo
w przypadku konkurowania z innymi obiektami. Ponadto rozwiązanie umowy najmu przez któregokolwiek ze
kluczowych najemców może negatywnie wpłynąć na wizerunek budynku lub postrzeganie projektu. W przypadku gdy
najemca nie wywiązuje się z zawartej umowy najmu, ogłosi upadłość lub bankructwo, może nastąpić (tymczasowo lub
długoterminowo) opóźnienie w płatnościach czynszu lub spadek wysokości dochodów z wynajmu. Grupa może nie
mieć możliwości skompensowania powyższych zdarzeń z powodu trudności w znalezieniu odpowiedniego najemcy,
który zastąpiłby poprzedniego. Jeżeli Grupa nie będzie w stanie przedłużyć obowiązujących umów najmu z kluczowymi
najemcami lub zastąpić ich nowymi najemcami, może ponosić istotne koszty dodatkowe lub utracić część dochodów,
co z kolei może mieć istotny negatywny wpływ na działalność, sytuację finansową i wyniki działalności Grupy. Problem
utraty najemców oraz trudności z pozyskaniem nowych w szczególności dotyczy rynków regionalnych o mniejszej
dynamice rozwoju, które mogą być szczególnie wrażliwe na spadek popytu oraz zmiany koniunkturalne.
Ryzyko związane z projektami w budowie
Na dzień 31 grudnia 2012 r. w portfelu Grupy znajdowało się 71 projektów, a w przypadku 22 z nich nie rozpoczęto
jeszcze budowy. Zdolność Grupy do rozpoczęcia i zakończenia realizacji tych projektów zależy od szeregu czynników,
z których niektóre są poza jej kontrolą, a w szczególności możliwości Grupy do uzyskania wszelkich wymaganych
pozwoleń i finansowania zewnętrznego, zaangażowania rzetelnych wykonawców oraz pozyskania odpowiednich
najemców lub nabywców. Jeżeli Grupa nie ukończy projektów w terminie, może być zobowiązana do przedłużenia
terminu spłaty zaciągniętego finansowania, a nie ma pewności, że banki zapewniające takie finansowanie wyrażą na to
zgodę.
Na dzień 31 grudnia 2012 r. Grupa prowadziła budowę dwóch inwestycji, których realizację zleciła generalnym
wykonawcom. W sytuacji niedotrzymania przez generalnych wykonawców przyjętych standardów jakości
i bezpieczeństwa lub nieukończenia budowy w terminie lub w ramach uzgodnionego budżetu mogą wzrosnąć koszty
realizacji przedsięwzięcia, wystąpić opóźnienia w jego realizacji, a także pojawić się roszczenia wobec Grupy. Ponadto
wyżej wspomniane zdarzenia mogą negatywnie wpłynąć na wizerunek Grupy i możliwości wynajęcia lub sprzedaży
ukończonych projektów. Jeżeli Grupa nie będzie w stanie uzgodnić z generalnymi wykonawcami lub podwykonawcami
zapewniającymi odpowiednią jakość postanowień umownych na warunkach komercyjnych lub wykonają oni pracę
niskiej jakości, może to mieć istotny negatywny wpływ na jej działalność, sytuację finansową i wyniki działalności.
Grupa spotkała się już w przeszłości z sytuacjami, w których opóźnienia w pracach prowadzonych przez generalnych
wykonawców spowodowały opóźnienia w realizacji projektu.
Ryzyko związane z brakiem możliwości sprzedaży nieruchomości
W pewnych okolicznościach szybka sprzedaż jednego lub kilku projektów przez Grupę może być dla niej korzystna.
Przykładowo, Grupa może zdecydować się na sprzedaż w krótkim terminie, jeżeli uzna, że warunki rynkowe
są optymalne, lub jeżeli zwróci się do niej osoba zainteresowana nabyciem określonej nieruchomości na komercyjnie
atrakcyjnych warunkach. Podmioty inwestujące w nieruchomości, generalnie, nie mogą szybko zbywać nieruchomości
ze względu na relatywnie długi proces sprzedaży nieruchomości. Nieruchomości Grupy mogą być zabezpieczeniem
udzielonym podmiotom zapewniającym finansowanie zewnętrzne (kredyt bankowy, leasing), co może dodatkowo
ograniczać lub opóźniać ich zbywalność poprzez konieczność uzyskania zgody kredytodawcy. Kilka projektów Grupy
jest także przedmiotem współwłasności w ramach wspólnych przedsięwzięć z osobami trzecimi, a tym samym może
podlegać prawnym lub umownym ograniczeniom zbywalności, takim jak prawo pierwokupu, prawo łącznej sprzedaży
albo wymóg uzyskania łącznej zgody na taką sprzedaż. Ograniczenia te mogą negatywnie wpłynąć na zdolność Grupy
do realizacji transakcji i generowania środków pieniężnych w miarę zapotrzebowania na nie, poprzez terminową
sprzedaż swoich projektów po korzystnych cenach oraz do zróżnicowania swojego portfela w odpowiedzi na warunki
ekonomiczne lub inne warunki mogące mieć wpływ na wartość nieruchomości. Jeżeli Grupa nie będzie zdolna do
sprzedaży konkretnego obiektu w odpowiednim czasie, może nie zdołać zapewnić przepływów pieniężnych
niezbędnych do finansowania bieżącej działalności, nie dokonać inwestycji w nowe projekty albo nie wykorzystać
korzystnych warunków gospodarczych.
Ryzyko związane z odpowiedzialnością po sprzedaży nieruchomości
Jeżeli Grupa dokona sprzedaży swoich projektów, może być zobowiązana do udzielenia oświadczeń, zapewnień
i podjęcia pewnych zobowiązań, a także wypłaty odszkodowań w zakresie w jakim takie oświadczenia, zapewnienia
i zobowiązania okażą się nieprawidłowe lub jeżeli Grupa nie spełni takich oświadczeń, zapewnień i zobowiązań. Tym
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samym Grupa może stać się stroną sporów lub postępowań sądowych dotyczących takich oświadczeń, zapewnień lub
zobowiązań i może być zobowiązana do dokonania płatności na rzecz osób trzecich.
Ryzyko konkurencji
Grupa konkuruje na rynku z innymi podmiotami inwestującymi w nieruchomości i deweloperami. Konkurencja na
rynku może, między innymi, doprowadzić do wzrostu cen gruntów i/lub kosztów realizacji pozyskanych projektów.
Zadowalający rozwój i rentowność Grupy zależy, między innymi, od zdolności nabycia atrakcyjnych gruntów po
konkurencyjnych cenach oraz efektywnego wykorzystania możliwości ich zabudowy. Proces zakupu gruntów
przeznaczonych pod zabudowę może być trudny z takich przyczyn jak: konkurencja na rynku nieruchomości, powolny
proces uzyskiwania zezwoleń, brak lokalnych planów zagospodarowania przestrzennego oraz ograniczona podaż
gruntu z odpowiednią infrastrukturą. W przypadku pozyskania odpowiedniego gruntu, wiele czynników zewnętrznych,
np. konkurencyjny projekt w tym samym rejonie, może negatywnie wpłynąć na przydatność danej lokalizacji.
Ponadto Spółka jest spółką holdingową i posiada pozycję dominującą w stosunku do podmiotów zależnych, które mają
określoną historię działalności operacyjnej i finansowej. W związku z następującymi faktami (i) jednostka dominująca –
Spółka Capital Park S.A. – rozpoczęła swą działalność 12 listopada 2010 roku, (ii) Grupa Kapitałowa Capital Park
utworzona została z dniem 28 lipca 2011 roku, a Spółka sporządziła swoje pierwsze sprawozdanie skonsolidowane za
rok zakończony 31 grudnia 2011 r., informacje finansowe i operacyjne mogą nie być wystarczające do oceny
perspektyw biznesowych i finansowych, ponadto dane te mogą nie odzwierciedlać w pełni aktualnego zakresu
działalności i struktury Grupy. Ograniczone dane historyczne i operacyjne mogą nie dawać obrazu wyników Grupy
w przyszłości.
2.11

INFORMACJA O ZATRUDNIENIU

W okresie od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. Spółka nie zatrudniała pracowników.

3

ANALIZA SYTUACJI FINANSOWO-MAJĄTKOWEJ SPÓŁKI CAPITAL PARK S.A.

3.1

ZASADY SPORZĄDZANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Sprawozdanie finansowe Spółki sporządzane zostało zgodnie z przepisami ustaw z dnia 29 września 1994 r.
o rachunkowości (DZ. U. 2002 r. Nr 76 poz. 694 z późn. zm.) [dalej „Ustawy”]. Jednostka stosuje przepisy Ustawy,
Krajowe Standardy Rachunkowości, a przypadku braku odpowiedniego Standardu Krajowego, Międzynarodowe
Standardy Rachunkowości.
Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez Spółkę
w dającej się przewidzieć przyszłości. Na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego nie stwierdza się istnienia
okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności przez Spółkę.
Zasady (polityka) rachunkowości, w odniesieniu do zasad wyceny i prezentacji, zastosowane do sporządzenia
Półrocznego Skróconego Sprawozdania Finansowego Spółki są spójne z tymi, które zastosowano przy sporządzaniu
sprawozdania finansowego za 2012 rok.
Jednostkowe sprawozdanie finansowe zawiera dane za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku. Dla
bilansu dane porównywalne prezentowane są według stanu na dzień 31 grudnia 2011 roku. Dla rachunku zysków
i strat, zestawienia zmian w kapitale własnym oraz rachunku przepływów pieniężnych prezentowane są dane
porównywalne za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku.
Sprawozdanie finansowe prezentowane jest w tysiącach złotych polskich (PLN), o ile nie podano inaczej.
W wyniku zaokrągleń, niektóre podane wartości liczbowe po zsumowaniu mogą nie stanowić dokładnej sumy
arytmetycznej liczb, które ją poprzedzają.
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3.2

ANALIZA KLUCZOWYCH POZYCJI JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

3.2.1

WYBRANE DANE FINANSOWE Z RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT

Poniższa tabela przedstawia wybrane dane finansowe z rachunku zysków i strat spółki Capital Park S.A. za okres
od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. Dane porównawcze prezentowane są za okres od 1 stycznia 2011 r.
do 31 grudnia 2011 r.

Przychody ze sprzedaży
Koszty działalności operacyjnej
Zysk (strata) ze sprzedaży
Pozostałe przychody operacyjne
Pozostałe koszty operacyjne
Zysk (strata) z działalności operacyjnej
Przychody finansowe
Koszty finansowe
Zysk (strata) z działalności gospodarczej
Zysk (strata) brutto
Podatek dochodowy
Zysk (strata) netto

01.01.2012 –
31.12.2012
11
322
(311)
1
22
(332)
23 119
15 892
6 895
6 895
557
6 338

01.01.2011 –
31.12.2011
0
106
(106)
0
0
(106)
1 132
17
1 009
1 009
(320)
1 329

Zmiana
11
216
(205)
1
22
(226)
21 987
15 875
5 886
5 886
877
5 009

Zmiana %
204%
193%
213%
1942%
93382%
583%
583%
(274%)
377%

Wyjaśnienie kluczowych pozycji z rachunku zysków i strat za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.
Przychody finansowe
Przychody finansowe obejmują przychody z tytułu otrzymanej dywidendy, otrzymanych i naliczonych odsetek
od pożyczek udzielonych podmiotom zależnym oraz przychody uzyskiwane z lokat bankowych.
Koszty finansowe
Koszty finansowe obejmują koszty z tytułu naliczonych odsetek od pożyczek otrzymanych od akcjonariusza i spółek
z Grupy oraz naliczonych odsetek od obligacji.
Porównanie roku obrotowego zakończonego 31 grudnia 2012 r. z rokiem obrotowym zakończonym
31 grudnia 2011 r.
Osiągnięty w 2012 r. zysk netto w kwocie 6.338 tys. zł wynikał z otrzymanych odsetek od pożyczek udzielonych
podmiotom zależnym oraz wypłaconej dywidendy przez spółkę zależną Marcel Investments Sp. z o.o.
3.2.2

WYBRANE DANE FINANSOWE Z BILANSU

Poniższa tabela przedstawia bilans spółki Capital Park S.A. na dzień 31 grudnia 2012 r. oraz 31 grudnia 2011 r.

AKTYWA
Aktywa trwałe
Inwestycje długoterminowe
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe
Aktywa obrotowe
Należności krótkoterminowe
Inwestycje krótkoterminowe
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

AKTYWA RAZEM

31.12.2012

% sumy
bilansowej

31.12.2011

% sumy
bilansowej

890 847
3 190
894 037

93,9%
0,3%
94,2%

736 581
525
737 106

98,5%
0,1%
98,6%

254
51 422
3 340
55 016

0,0%
5,4%
0,4%
5,8%

683
6 737
3 257
10 677

0,1%
0,9%
0,4%
1,4%

949 053

100,0%

747 783

100,0%
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PASYWA
Kapitał własny
Kapitał (fundusz) podstawowy
Kapitał (fundusz) zapasowy
Zysk (strata) z lat ubiegłych
Zysk (strata) netto
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
Rezerwy na zobowiązania
Zobowiązania długoterminowe
Zobowiązania krótkoterminowe
Rozliczenia międzyokresowe

PASYWA RAZEM

31.12.2012

% sumy
bilansowej

31.12.2011

% sumy
bilansowej

74 559
669 809
1 323
6 338
752 029

7,9%
70,6%
0,1%
0,7%
79,2%

74 559
669 809
(6)
1 329
745 691

10,0%
89,6%
0,0%
0,2%
99,7%

3 546
187 611
5 867
0
197 024

0,4%
19,8%
0,6%
0,0%
20,8%

570
0
1 522
0
2 092

0,1%
0,0%
0,2%
0,0%
0,3%

949 053

100,0%

747 783

100,0%

Wyjaśnienie kluczowych pozycji z bilansu na dzień 31 grudnia 2012 r.
Inwestycje długoterminowe
Inwestycje długoterminowe obejmują wartość wszystkich udziałów, jakie Spółka posiada w podmiotach zależnych
i współkontrolowanych oraz pożyczki udzielone spółkom z Grupy.
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe obejmują aktywa z tytułu odroczonego podatku..
Należności krótkoterminowe
Należności krótkoterminowe obejmują w szczególności należności publiczno-prawne (należności z tytułu VAT)
oraz należności handlowe.
Inwestycje krótkoterminowe
Inwestycje krótkoterminowe stanowią krótkoterminową część pożyczek udzielonych spółkom z Grupy oraz środki
pieniężne w kasie, na rachunkach i na lokatach.
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe stanowią koszty dotyczące emisji akcji Spółki rozliczane w czasie.
Rezerwy na zobowiązania
Rezerwy na zobowiązania obejmują przede wszystkim rezerwę na podatek odroczony.
Zobowiązania długoterminowe
Zobowiązania długoterminowe obejmują głownie pożyczki od jednostek powiązanych oraz obligacje.
Zobowiązania krótkoterminowe
Zobowiązania krótkoterminowe obejmują przede wszystkim zobowiązanie z tytułu naliczonych odsetek od obligacji
oraz zobowiązania handlowe.
Porównanie roku obrotowego zakończonego 31 grudnia 2012 r. z rokiem obrotowym zakończonym
31 grudnia 2011 r.
Na dzień 31 grudnia 2012 r. największą pozycją aktywów stanowią inwestycje długoterminowe (93,9%), które
obejmują w szczególności udziały w spółkach celowych oraz pożyczki udzielone jednostkom zależnym. Aktywa razem
Spółki wzrosły o 201.270 tys. zł, z 747.783 tys. zł za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2011 r. do 949.053 tys. zł za
rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2012 r. Wzrost aktywów wynikał przede wszystkim ze zwiększenia salda
pożyczek udzielonych jednostkom powiązanym o 179.245 tys. zł oraz w wyniku zwiększenia stanu środków
pieniężnych o 22.523 tys. zł.
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Na wartość pasywów Spółki w 79,2% składa się kapitał własny, który uległ zwiększeniu w stosunku do końca 2011 r.
o 6.338 tys. zł w wyniku osiągniętego w bieżącym roku zysku netto. Spółka odnotowała znaczny wzrost zobowiązań
długoterminowych, wynikający przede wszystkim z otrzymanych pożyczek od jednostek powiązanych, których saldo na
31 grudnia 2012 r. wynosi 87.182 tys. zł oraz emisji obligacji w wysokości 100 mln zł, których wartość według
zamortyzowanego kosztu na dzień 31 grudnia 2012 r. wynosi 96.872 tys. zł. Na wartość krótkoterminowych
zobowiązań składają się przede wszystkim odsetki naliczone od wyemitowanych obligacji w kwocie 4.890 tys. zł.
3.2.3

WYBRANE DANE Z RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

Poniższa tabela przedstawia wybrane dane z rachunku przepływów pieniężnych spółki Capital Park S.A. za okres
od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. Dane porównawcze prezentowane są za okres od 1 stycznia 2011 r. do
31 grudnia 2011 r.

Środki pieniężne na początek okresu
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej
Środki pieniężne na koniec okresu

12 miesięcy

12 miesięcy

2012
6 737
(2 023)
(150 404)
174 950
29 260

2011
40
747
(27 085)
33 035
6 737

Zmiana
6 697
(2 770)
(123 319)
141 915
22 523

Zmiana %
16743%
(371%)
455%
430%
334%

Rok 2012 rozpoczął się stanem środków pieniężnych w kwocie 6.737 tys. zł a zamknął się w kwocie 29.260 tys. zł.
W okresie od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. stan środków pieniężnych Spółki zwiększył się o 22.523 tys. zł
Na działalności operacyjnej Spółka odnotowała wypływ netto środków pieniężnych w kwocie 2.023 tys. zł.
Na działalności inwestycyjnej Spółka odnotowała wypływ netto środków pieniężnych kwocie 150.404 tys. wynikający
przede wszystkim z pożyczek udzielonych do spółek celowych.
Dodatnie przepływy pieniężne netto z działalności finansowej w kwocie 174.950 tys. zł wynikają przede wszystkim
z wpływu środków pieniężnych z emisji obligacji w wysokości 96.872 tys. zł netto oraz z tytułu otrzymanych pożyczek
od akcjonariusza spółki i jednostek zależnych w kwocie 78.838 tys. zł.
3.3

PREZENTACJA RÓŻNIC POMIĘDZY OSIĄGNIĘTYMI WYNIKAMI FINANSOWYMI A OPUBLIKOWANYMI
PROGNOZAMI

Spółka nie publikowała prognoz na 2012 r.
3.4

OCENA ZARZĄDZANIA ZASOBAMI FINANSOWYMI

W ocenie Zarządu obecna i przewidywana sytuacja finansowa Spółki, będącej jednostką dominującą w Grupie
Kapitałowej CAPITAL PARK S.A., jest stabilna i nie wskazuje na istnienie zagrożeń w zarządzaniu zasobami finansowymi.
Na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego nie odnotowano zdarzeń negatywnie wpływających na dalszą
działalność Spółki.
3.5

OCENA MOŻLIWOŚCI REALIZACJI ZAMIERZEŃ INWESTYCYJNYCH

Obecnie cała działalność operacyjna Grupy Kapitałowej CAPITAL PARK prowadzona jest bezpośrednio przez podmioty
zależne i współkontrolowane Spółki Capital Park SA. Kluczowym założeniem finansowania Grupy jest pozyskiwanie
finansowania bankowego w ramach spółek celowych realizujących osobne projekty inwestycyjne. Taka strategia
umożliwia Grupie ograniczenie do minimum wpływu ryzyka na inne projekty, a jednocześnie niweluje ogólne ryzyko
związane z działalnością gospodarczą Grupy w związku z potencjalnymi ryzykami dotyczącymi pojedynczej inwestycji.
Zarząd uważa, że Grupa posiada korzystną sytuację dla pozyskiwania finansowania w przyszłości na potrzeby realizacji
planowanych projektów inwestycyjnych. Ze względu na utrzymywaną dywersyfikację źródeł finansowania Grupa jest
zdolna do pozyskiwania optymalnego finansowania swoich projektów zarówno w formie kredytów bankowych jak
i leasingów nieruchomości. Ponadto Spółka Capital Park S.A., jako jednostka dominująca Grupy, finansuje realizacje
projektów deweloperskich również za pomocą środków z emisji dłużnych papierów wartościowych oraz kapitału
własnego głównego udziałowca, funduszu Patron Capital. Zasilanie spółek zależnych i współkontrolowanych środkami
pozyskanymi przez jednostkę dominującą odbywa się w ramach udzielania pożyczek długoterminowych, obejmowania
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obligacji lub wniesienia dodatkowego kapitału. Wszelkie transakcje między podmiotami w Grupie odbywają się na
zasadach rynkowych.
Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania Grupa pozyskała finansowanie od dziesięciu instytucji finansowych
(Pekao S.A., Raiffeisen-Leasing S.A., PKO BP S.A., BNP Paribas Bank S.A., Fortis Lease Polska sp. z o.o., DZ Bank Polska
S.A., Pekao Bank Hipoteczny S.A., Getin Noble Bank S.A., BRE Leasing sp. z o.o., BZ WBK S.A.) i utrzymuje kontakty
z większością instytucji finansowych działających na rynku nieruchomości w Polsce.

4

POZOSTAŁE INFORMACJE

4.1

KAPITAŁ ZAKŁADOWY I AKCJONARIUSZE

Kapitał zakładowy Spółki Capital Park S.A. wynosi 74.558.541,00 (siedemdziesiąt cztery miliony pięćset pięćdziesiąt
osiem tysięcy pięćset czterdzieści jeden 00/100) złotych i dzieli się na 74.558.541 (siedemdziesiąt cztery miliony
pięćset pięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset czterdzieści jeden) akcji imiennych zwykłych o wartości nominalnej 1,00
(jeden) złoty każda, w tym:
1) 100.000 (sto tysięcy) akcji imiennych zwykłych serii A – opłacone gotówką;
2) 74.458.541,00 (siedemdziesiąt cztery miliony czterysta pięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset czterdzieści jeden)
akcji imiennych zwykłych serii B – objęte za wkład pieniężny oraz wkład niepieniężny w postaci udziałów
w 33 spółkach celowych.
Według stanu na dzień 31 grudnia 2012 r. akcjonariuszami Spółki byli:

Nazwa spółki
CP Realty II S.à r.l.
CP Realty (Gdansk) S.à r.l.
Pozostali
Razem

Liczba akcji
66 707 853
7 850 686
2
74 558 541

Wartość
akcji
66 707 853
7 850 686
2
74 558 541

Udział w
kapitale
zakładowym%
89,47%
10,53%
0,00%
100%

Liczba
głosów
66 707 853
7 850 686
2
74 558 541

Udział w ogólnej
liczbie głosów na
WZA (%)
89,47%
10,53%
0,00%
100%

Warunkowy kapitał zakładowy
Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 6.315.118,00 (sześć milionów trzysta piętnaście tysięcy sto
osiemnaście) złotych i dzieli się na 6.315.118,00 (sześć milionów trzysta piętnaście tysięcy sto osiemnaście) akcji na
okaziciela serii D. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki jest przyznanie prawa do objęcia
akcji serii D posiadaczom warrantów subskrypcyjnych emitowanych przez Spółkę. Prawo do objęcia akcji serii D może
być wykonane do dnia 31 grudnia 2016 r.
Kapitał zapasowy
W wyniku podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z kwoty 100 tys. zł do kwoty 74 558,5 tys. zł w drodze emisji
74.458.541 akcji imiennych zwykłych serii B o wartości nominalnej 1 zł oraz cenie emisyjnej 10 zł każda akcja, na mocy
Uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Capital Park S.A. z dnia 28 lipca 2011 r., łączna nadwyżka
ponad wartość nominalną nowoobjętych akcji (agio) w wysokości 670.126.869 zł została przekazana na powiększenie
kapitału zapasowego.
4.2

WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, jako organ spółki, działa w oparciu o przepisy ustawy z dnia 15 września 2000 r.
Kodeks Spółek handlowych (Dz. U. 2000 Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.) oraz Statut Spółki.
Wszystkie sprawy zastrzeżone przepisami Kodeksu spółek handlowych wymagają Uchwały Walnego Zgromadzenia.
Nabycie i zbycie nieruchomości użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości lub udziału w prawie
wieczystego użytkowania nie wymagają uchwały Walnego Zgromadzenia.
Walne zgromadzenie jest ważne, bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji. Uchwały Walnego
Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów, za wyjątkiem uchwał dotyczących odwołania
któregokolwiek członka Zarządu, które podejmowane są większością dwóch trzecich głosów.
Spółki Tylerwick Limited z siedziba w Larnace na Cyprze oraz Pomost 1 Limited z siedzibą w Larnace na Cyprze
działający wspólnie stanowią Pierwszą Uprawnioną Grupę. Spółki CP Realty II S. a r. l. oraz CP Realty (Gdansk) S. a r. l.
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(lub ich następcy prawni) działający wspólnie stanowią Drugą Uprawnioną Grupę. Obie Uprawnione Grupy posiadają
uprawnienia osobiste do zażądania od Zarządu zwołania nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nie później niż na
dzień przypadający pięć tygodni po złożeniu takiego żądania oraz do żądania umieszczania konkretnych spraw
w porządku obrad takiego Walnego Zgromadzenia. Ponadto, jeżeli nadzwyczajne Walne Zgromadzenie nie zostanie
zwołane w ciągu dwóch tygodni od złożenia wniosku do Zarządu lub jeżeli wnioskowane sprawy nie zostaną włączone
do porządku obrad, każda z Uprawnionych Grup posiada uprawnienia osobiste do zwołania nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia i ustalenia porządku obrad takiego Walnego Zgromadzenia.
4.3

ZASADY ZMIANY STATUTU

Zmiana Statutu Spółki Capital Park S.A., zgodnie z art. 415 § 3 oraz art. 430 Kodeksu spółek handlowych, wymaga
uchwały Walnego Zgromadzenia oraz wpisu do rejestru. Rada Nadzorcza jest upoważniona do opracowania
jednolitego tekstu Statutu.
4.4

ZARZĄD

4.4.1

SKŁAD OSOBOWY ZARZĄDU

Na dzień 31 grudnia 2012 r. w skład Zarządu wchodzą:
Jan Motz – Prezes Zarządu
Jan Motz posiada 27-letnie doświadczenie w branży nieruchomości. Razem z Jerzym
Kowalskim od 2003 roku współtworzył i rozwijał Grupę Capital Park. Wcześniej był
założycielem i udziałowcem spółki Communication One Inc., w skład której wchodziła między
innymi spółka Call Center Poland S.A. – największe wówczas centrum obsługi klientów.
W latach 1986-2001 Jan Motz był właścicielem spółki Progressive Development Inc., która
realizowała szereg inwestycji i projektów deweloperskich w Stanach Zjednoczonych.
Jerzy Kowalski – Wiceprezes Zarządu
Jerzy Kowalski posiada 14-letnie doświadczenie na rynku nieruchomości.
Jest współzałożycielem Grupy Capital Park i wiceprezesem od momentu jej powstania.
W latach 1996-2006 był członkiem zarządu i udziałowcem spółki Kinoplex sp. z o.o.,
zarządzającej siecią Multipleksów w Polsce.
Michał Cezary Koślacz – Członek Zarządu
Michał Koślacz od 9 lat działa w branży nieruchomości, jest członkiem zarządu Grupy Capital
Park od momentu zawiązania spółki. W latach 2001-2005 był audytorem w firmie Salustro
Reydel w Warszawie i Paryżu, gdzie specjalizował się w spółkach z branży nieruchomości oraz
budowlanych.
Marcin Paweł Juszczyk – Członek Zarządu
Marcin Juszczyk posiada 8-letnie doświadczenie w branży nieruchomości, jest członkiem
zarządu Grupy Capital Park od momentu powstania spółki. Wcześniej był związany z grupą
Communication One, pełnił rolę dyrektora finansowego w Call Center Poland S.A. oraz był
członkiem zarządu w Contact Point sp. z o. o.
Zmiany w składzie Zarządu Grupy
W okresie od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku nie nastąpiły zmiany w składzie Zarządu.
4.4.2

ZASADY POWOŁYWANIA, ODWOŁYWANIA ZARZĄDU

Zgodnie ze Statutem Spółki, Zarząd Spółki Capital Park S.A. składa się z jednego do czterech Członków. W skład
Zarządu mogą wchodzić Prezes Zarządu, Wiceprezes lub Wiceprezesi Zarządu oraz pozostali członkowie Zarządu,
wybierani na okres wspólnej kadencji, przy czym w każdym czasie, za wyjątkiem sytuacji, w której Zarząd składa się
z jednego członka, w skład Zarządu powinien wchodzić Prezes Zarządu lub Wiceprezes Zarządu. Kadencja członków
Zarządu trwa pięć lat.
Liczbę członków Zarządu ustala Rada Nadzorcza, przy czym uchwały Rady Nadzorczej dotyczące powołania członka
Zarządu określały będą, czy dany członek jest Prezesem czy, odpowiednio, Wiceprezesem Zarządu.
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4.4.3

ZASADY DZIAŁANIA ZARZĄDU

Zarząd Spółki działa na podstawie przepisów Kodeksu spółek handlowych, postanowień Statutu Spółki oraz przyjętego
przez siebie regulaminu.
Zarząd jest organem wykonawczym Spółki, prowadzi jej bieżącą działalność oraz reprezentuje Spółkę na zewnątrz.
Zarząd jest uprawniony do podejmowania uchwał we wszystkich sprawach niezastrzeżonych do kompetencji Walnego
Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej.
Do reprezentacji Spółki upoważniony jest każdy członek Zarządu działający jednoosobowo. Uchwały Zarządu zapadają
bezwzględną większością głosów. W przypadku równej liczby głosów za i przeciw decyduje głos Prezesa Zarządu.
Prezes Zarządu kieruje pracami Zarządu, zwołuje i przewodniczy posiedzeniom Zarządu, wydaje zarządzenia
wewnętrzne Spółki. Prezes Zarządu może upoważnić inne osoby do zwoływania i przewodniczenia posiedzeniom
Zarządu oraz do wydawania zarządzeń wewnętrznych Spółki.
Każdy członek Zarządu może zażądać zwołania posiedzenia Zarządu przez Prezesa Zarządu. Jeżeli posiedzenie Zarządu
nie zostanie zwołane w ciągu siedmiu dni od takiego żądania, posiedzenie może zostać zwołane przez danego członka
Zarządu.
4.5

RADA NADZORCZA

4.5.1

SKŁAD OSOBOWY RADY NADZORCZEJ

Na dzień 31 grudnia 2012 r. w skład Rady Nadzorczej wchodzą:
Keith Breslauer – Przewodniczący Rady Nadzorczej
Keith Breslauer założył grupę Patron Capital Partners w 1999 r. i jest dyrektorem zarządzającym spółki Patron Capital
Advisers LLP, doradcą inwestycyjnym funduszy z grupy Patron Capital Partners. Kieruje on wszelkimi inicjatywami
wszystkich funduszy grupy Patron Capital Partners.
Kendall Langford – Członek Rady Nadzorczej
Kendall Langford zajmuje stanowisko dyrektora departamentu prawnego w grupie Patron Capital Partners, w której
pracuje od 1999 r. Kendall Langford jest odpowiedzialna za wszelkie działania prawne i regulacyjne grupy Patron
Capital Partners, pozyskiwanie środków oraz zarządzanie ryzykiem prawnym w inwestycjach i działalności Patron
Capital Partners.
Shane Law – Członek Rady Nadzorczej
Shane Law zajmuje stanowisko dyrektora ds. operacyjnych w grupie Patron Capital Partners, z którą współpracę
rozpoczął w 2003 r. Shane Law koncentruje się na inwestycjach korporacyjnych i kapitałowych grupy Patron Capital
Partners oraz na związanych z tym obowiązkach, takich jak przeprowadzanie badań due diligence, określanie struktury
transakcji, finansowanie, zarządzanie aktywami oraz wdrażanie biznesplanu.
Matthew Utting – Członek Rady Nadzorczej
Matthew Utting zajmuje stanowisko dyrektora ds. inwestycyjnych w grupie Patron Capital Partners, z którą
współpracę rozpoczął w 2000 roku. Matthew Utting odpowiada za wszystkie inwestycje w prowadzone w Polsce.
Kinga Nowakowska – Członek Rady Nadzorczej
Kinga Nowakowska związana jest z Grupą Capital Park od 2007 r. i pełni w niej funkcję Head of Asset Management,
Sales and Marketing. Jest zaangażowana w największe projekty prowadzone przez Grupę Capital Park, m.in. projekty
biurowe Eurocentrum i Royal Wilanów. Od 2009 roku jest również Dyrektorem Generalnym spółki celowej Art Norblin
Sp. z o.o., należącej do Grupy Capital Park, której celem jest realizacja prestiżowego, wielofunkcyjnego projektu
rewitalizacji w miejscu dawnej Fabryki Norblina w Warszawie.
Katarzyna Ishikawa – Członek Rady Nadzorczej
Katarzyna Ishikawa jest adwokatem, absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego
w Krakowie. Ukończyła aplikację sądową i adwokacką. Od 2012 r. pełni funkcję członka Rady Nadzorczej Capital Park
SA. W ramach swojej praktyki zawodowej zajmuje się głównie problematyką prawną obrotu nieruchomościami,
inwestycjami budowlanymi, komercjalizacją powierzchni handlowych i biurowych, posiadając w tym zakresie
wieloletnie doświadczenie.
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Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki
W okresie od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku nie nastąpiły zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
4.5.2

ZASADY POWOŁYWANIA, ODWOŁYWANIA RADY NADZORCZEJ

Rada Nadzorcza składa się z sześciu członków powoływanych na wspólną pięcioletnią kadencję.
Pierwszej Uprawnionej Grupie (spółki Tylerwick Limited oraz Pomost 1 Limited) przysługuje uprawnienie osobiste do
powoływania i odwoływania jednego członka Rady Nadzorczej. Drugiej Uprawnionej Grupie (spółki CP Realty II S. a r. l.
oraz CP Realty (Gdansk) S. a r. l.) przysługuje uprawnienie osobiste do powoływanie i odwoływania trzech członków
Rady Nadzorczej z Przewodniczącym Rady Nadzorczej włącznie. Pozostałych członków Rady Nadzorczej powołuje
i odwołuje Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.
Przynajmniej dwóch członków Rady Nadzorczej powinno spełniać kryteria niezależności od Spółki i podmiotów
posiadających znaczące powiązania ze Spółką, kryteria te zostały określone w paragrafie 24 Statutu Spółki.
4.5.3

ZASADY DZIAŁANIA RADY NADZORCZEJ

Rada Nadzorcza działa zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych, postanowieniami Statutu Spółki
oraz uchwalonym przez siebie regulaminem.
Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. Oprócz
spraw zastrzeżonych przepisami kodeksu spółek handlowych do kompetencji Rady Nadzorczej należy ponadto:
•

zatwierdzanie biznes planu Spółki oraz wszelkich zmian do tego dokumentu;

•

wyrażanie zgody na wszelkie transakcje lub czynności prawne, które nie były uwzględnione albo realizowane
są na warunkach odbiegających od przedstawionych w rocznym biznes planie Spółki;

•

wyrażanie zgody na wszelkie transakcje lub czynności prawne jakie mają zostać zawarte pomiędzy Spółką lub
jej podmiotami powiązanymi a członkami Zarządu lub, odpowiednio, ich podmiotami powiązanymi;

•

wyrażanie zgody na zmiany statutu lub rozporządzanie udziałami w spółce CP Management sp. z o.o. podmiocie zależnym Spółki.

Do ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie wszystkich i obecność na posiedzeniu, na którym
uchwały mają zostać podjęte, co najmniej czterech jej członków. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną
większością głosów. W przypadku równej liczby głosów za i przeciw decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
Uchwały Rady Nadzorczej dotyczące zawieszania lub odwoływania członków Zarządu podejmowane są przynajmniej
większością czterech z sześciu głosów.
4.6

WYNAGRODZENIE OSÓB ZARZĄDZAJĄCYCH I NADZORUJĄCYCH W 2012 ROKU

Członkowie Zarządu oraz Rady Nadzorczej Capital Park S.A. w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2012 r. nie
otrzymywali wynagrodzenia ani nagród z tytułu pełnienia funkcji we władzach Spółki. Na dzień 31 grudnia 2012 r.
Członkowie Zarządu oraz Rady Nadzorczej Capital Park S.A. nie posiadają akcji Spółki.
4.7

SYSTEM KONTROLI WEWNĘTRZNEJ I ZARZĄDZANIA RYZYKIEM

W Grupie Kapitałowej CAPITAL PARK S.A. istnieje system kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem w postaci
wyodrębnionej komórki organizacyjnej, który w procesie sporządzania sprawozdań finansowych oraz
skonsolidowanych sprawozdań finansowych realizowany jest poprzez:
Procedury wewnętrzne i zarządzanie ryzykiem
W Grupie funkcjonują wewnętrzne procedury dotyczące informacji finansowej i obiegu dokumentów, mające na celu
identyfikację i eliminację obszarów ryzyk i nieprawidłowości we wszystkich dziedzinach aktywności Spółek z Grupy.
Procedury kontrolne podlegają okresowej analizie i aktualizacji.
Regularną ocenę procedur kontroli wewnętrznej
Procedury kontroli wewnętrznej są nadzorowane przez Kontrolera Finansowego w celu zapewnienia bezpieczeństwa
i skuteczności ich funkcjonowania oraz zgodności z przyjętymi regulacjami. Raporty z kontroli przedstawiane są co
miesiąc Zarządowi Spółki.
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Regularną ocenę działalności Spółek w oparciu o okresowe raporty finansowe
Pod koniec każdego roku w Grupie przygotowywany jest szczegółowy budżet operacyjny i finansowy na kolejny rok,
w którego proces tworzenia zaangażowane jest całe kierownictwo Grupy. Coroczny budżet podlega akceptacji przez
Zarząd i co kwartał monitorowane jest jego wykonanie.
W trakcie roku w spółkach Grupy Capital Park przygotowywane są szczegółowe raporty finansowe umożliwiające
Zarządom spółek analizę i ocenę wyników ich bieżącej działalności. Raporty finansowe przygotowywane są co najmniej
raz na kwartał przez dział finansowy.
Sformalizowany system tworzenia budżetów i planów finansowych oraz bieżący monitoring ich wykonania
Podstawę oceny i kontroli w szczególności bieżących i planowanych projektów inwestycyjnych stanowią opracowane
przez Grupę modele finansowe poszczególnych projektów inwestycyjnych. Szczegółowe budżety inwestycyjne
sporządzane są w oparciu o wieloletnie doświadczenie i dogłębną wiedzę na temat rynku nieruchomości zespołu
pracowników Grupy Capital Park. Stworzone plany finansowe umożliwiają Grupie nadzorowanie i ocenę przebiegu
całego procesu deweloperskiego, kontrolę kosztów i wykonania budżetu oraz monitorowanie harmonogramów.
Budżety projektów będących trakcie realizacji aktualizowane są na bieżąco, natomiast pozostałe projekty inwestycyjne
nie rzadziej jak co 3 miesiące.
Jasno określony zakres obowiązków i kompetencji w procesie przygotowania i autoryzowania sprawozdań
finansowych
Sprawozdania finansowe spółek z Grupy CAPITAL PARK przygotowywane są przez księgowych, weryfikowane przez
Kontrolera Finansowego Grupy (odpowiedzialnego za procedury kontroli wewnętrznej w Grupie). Za sporządzenie
sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania Grupy Kapitałowej CAPITAL PARK
odpowiedzialność ponosi Zarząd Spółki, który zatwierdza sprawozdania a przed publikacją przedstawia je do oceny
Radzie Nadzorczej Spółki.
Weryfikację sprawozdań finansowych przez niezależnego biegłego rewidenta
Roczne sprawozdanie finansowe spółki Capital Park S.A. jak i skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy
Kapitałowej CAPITAL PARK podlegają badaniu przez niezależnego biegłego rewidenta. Badaniu podlegają również
roczne sprawozdania finansowe wybranych jednostek zależnych od Spółki. Pozostałe spółki z Grupy w celu
sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej CAPITAL PARK podlegają przeglądowi
biegłego rewidenta.
4.8

INFORMACJE DOTYCZĄCE UMOWY Z PODMIOTEM UPRAWNIONYM DO BADANIA SPRAWOZDAŃ
FINANSOWYCH, O DOKONANIE BADANIA LUB PRZEGLĄDU SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB
SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Zgodnie z uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 11 lutego 2013 r., podmiotem
uprawnionym do badania sprawozdań finansowych spółki Capital Park S.A. jest firma PKF AUDYT sp. z o.o. z siedzibą
w Warszawie, ul. Orzycka 6 lok. 1B, wpisana na listę Krajowej Izby Biegłych Rewidentów pod numerem 548.
Firma PKF Audyt sp. z o.o. jest także jedynym audytorem zewnętrznym sprawozdania skonsolidowanego Grupy
Kapitałowej Capital Park S.A., jak również przeprowadziła badanie jednostkowych sprawozdań finansowych spółek
zależnych wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Capital Park S.A.
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