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O GRUPIE CAPITAL PARK
Capital Park jest doświadczoną i uznaną firmą
inwestycyjną na rynku nieruchomości w Polsce, od
5 lat notowaną na warszawskiej Giełdzie Papierów
Wartościowych.
Grupa stworzyła wysokiej jakości portfel nieruchomości
składający się z nowoczesnej powierzchni biurowej
i handlowej klasy A, obejmujący takie aktywa jak
Eurocentrum Office Complex czy Royal Wilanów
oraz jest w trakcie budowy flagowego projektu
rewitalizacyjnego - ArtN w centrum Warszawy.
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16 lat

2,6 mld zł

doświadczenia na polskim
rynku nieruchomości

wartość portfela nieruchomości
w zarządzaniu na koniec 2018
roku
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Grupa zarządza
portfelem
nieruchomości
o łącznej powierzchni

304 000 m2

i wartości rynkowej

2,6 mld zł

Uznany inwestor

„Biuro Plus”

deweloper i zarządca
nieruchomości

Pomysłodawca koncepcji
„Biuro Plus” - najwyższej
jakości powierzchnie biurowe
uzupełnione wachlarzem usług
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Szanowni Państwo,
z ogromną przyjemnością przekazujemy na Państwa
ręce raport Grupy Capital Park za 2018 rok.
Ubiegły rok był dla naszej Grupy czasem umocnienia
pozycji finansowej, podsumowania dotychczasowych
osiągnięć w trakcie pięcioletniej obecności na GPW
oraz rozpoczęcia rewitalizacji unikalnego na skalę
Warszawy i Polski terenu dawnej fabryki Norblin,
Bracia Buch i T. Werner. Zrealizowaliśmy wszystkie
nasze założenia finansowe i biznesowe przyjęte na
2018 rok. Zapraszamy Państwa do zapoznania się ze
szczegółowymi wynikami Grupy Capital Park w dalszej
części niniejszego Raportu.
Na datę publikacji raportu poziom komercjalizacji
naszych projektów wynosi 91%, ze średnioważonym,
pięcioletnim okresem wynajmu. W 2018 roku
pozyskaliśmy nowych najemców na powierzchnię
11 tys. m2 w trzech kluczowych projektach. Praca
nad maksymalizacją przychodów z najmu w efekcie
dała nam wzrost NOI o 17% co przełożyło się na
49% wzrost FFO, w porównaniu z rokiem 2017.
Największy udział zarówno we wzroście NOI jak i
FFO miały budynki Eurocentrum Office Complex
i Royal Wilanów. Uzyskany wynik spowodowany
jest wzrostem poziomu wynajmu w ukończonych
inwestycjach oraz oddaniem do użytku hotelu
Hampton by Hilton Old Town Gdańsk. Podobnie jak w
roku 2017 odnotowaliśmy spadek średnioważonego
kosztu długu, który na koniec 2018 roku był na
najniższym historycznie poziomie i wynosił 3,04%.
Na przestrzeni dwóch lat, w wyniku zmiany struktury
walutowej obligacji z PLN na EUR oraz refinansowaniu
kredytów w projektach Royal Wilanów i Eurocentrum
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Office Complex zaoszczędziliśmy 20 mln zł, co jest
efektem realizacji strategii minimalizacji kosztów
obsługi długu.
W czerwcu oddaliśmy do użytku hotel Hampton by
Hilton Old Town Gdańsk zlokalizowany w samym
sercu Głównego Miasta przy ulicy Długiej. Jego
operatorem została firma VHM Hotel Management.
Miejsce to ma wyjątkową historię - dawniej w
budynku mieściło się Gdańskie Centrum Filmowe
z trzema kultowymi kinami: Neptun, Helikon i
Kameralne. Wiele z zachowanych po nim elementów
znalazło się w przestrzeni nowego hotelu, co nadało
mu wyjątkowego charakteru i zaowocowało aż
pięciokrotnym podium oraz jednym zwycięstwem w
konkursie magazynu Hotelarz - „Hotel z pomysłem
2018”. W drugim półroczu 2018 roku zakończyliśmy
dwa projekty w ramach współpracy joint venture
z Real Management SA. Do portfolio sieci Street
Mall Vis à Vis dołączył czwarty projekt znajdujący
się na warszawskim Wilanowie, który znacząco
wzbogacił jego ofertę handlową. Położenie obiektu
na terenie Błoni Wilanowskich w otoczeniu licznych
terenów rekreacyjnych sprzyja połączeniu dwóch
głównych funkcji: zakupowej, w wygodnym formacie
convenience, z ofertą handlową i usługową,
zaspokajającą najważniejsze codzienne potrzeby
oraz funkcji wypoczynkowej. Tuż obok znajduje się
drugi etap projektu budowy nowoczesnych domów
jednorodzinnych - Rezydencje Pałacowa, który
ukończyliśmy w III kwartale 2018 roku, a do dnia
sporządzenia niniejszego raportu sprzedanych zostało
100% rezydencji.
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W grudniu 2018 roku jako pierwszy deweloper
nieruchomościowy w Polsce pozyskaliśmy
finansowanie projektowe od Europejskiego
Banku Inwestycyjnego na kwotę 60 mln
EUR celem finansowania naszej kluczowej
inwestycji – rewitalizacji dawnej fabryki
Norblina na warszawskiej Woli. Jednocześnie
zmniejszyliśmy kwotę kredytu udzielonego
przez Pekao SA do 99,3 mln EUR. Na pozytywną
decyzję kredytową kluczowy wpływ miał
historyczny charakter projektu, jego koncepcja,
rozwiązania technologiczne i ekologiczne
oraz przyszłe przeznaczenie nieruchomości,
zakładające utworzenie otwartej, nowoczesnej i
ogólnodostępnej przestrzeni miejskiej. Obecnie
budowa przebiega zgodnie z harmonogramem i
zaplanowanym budżetem, a projekt cieszy się coraz
większą popularnością wśród najemców.
Przed nami kolejny rok pełen wyzwań, których
jako Zarząd Grupy wspólnie z naszym zespołem
chętnie się podejmujemy w celu dalszej budowy
wartości dla inwestorów. W najbliższych
kwartałach będziemy pracować nad wynajęciem
pozostałej części powierzchni w istniejących
projektach oraz kontynuować prace związane

z budową i komercjalizacją naszego flagowego
projektu – rewitalizacji dawnej fabryki Norblina. Z
entuzjazmem i nadzieją przyjmujemy informację o
warunkowej transakcji nabycia pakietu kontrolnego
w Grupie Capital Park przez nowego inwestora
– Madison International Realty. Liczymy na to,
że będzie on silnym wsparciem kapitałowym w
realizacji dalszych przedsięwzięć inwestycyjnych w
kolejnym etapie budowy wartości Grupy.
Nasze sukcesy biznesowe nie byłyby możliwe
bez zaangażowanego i kompetentnego zespołu,
któremu w imieniu Zarządu Grupy Capital Park
SA chcielibyśmy ogromnie podziękować. Naszą
wdzięczność za partnerską współpracę i okazane
zaufanie kierujemy także do wszystkich inwestorów,
banków, najemców, dostawców, partnerów
biznesowych oraz współpracowników.
Z wyrazami szacunku,
Jan Motz
Kinga Nowakowska
Marcin Juszczyk
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MODEL BIZNESOWY
Sprawdzony model biznesowy spółki inwestycyjnej
realizującej atrakcyjne zwroty z inwestycji.
 Wyszukiwanie projektów o dużym potencjale budowy wartości.
 Rozwijanie

ciekawych architektonicznie i funkcjonalnie
koncepcji, które są atrakcyjne dla lokalnych społeczności, a co
za tym idzie – przyciągają najemców i wpływają pozytywnie na
długoterminowy i stabilny wzrost wartości tych nieruchomości.

 Realizacja złożonych projektów deweloperskich i rewitalizacyj-

nych, które przynoszą znaczące marże.
 Innowacyjne podejście do nieruchomości i koncepcji z nimi

związanych, m.in. poprzez:
 Tworzenie produktów inwestycyjnych w oparciu o tworzone

portfele nieruchomości (podobnie jak w przypadku funduszu
REIA FIZAN oraz REIA II FIZAN)
 Innowacyjne podejście do Asset Management’u w celu mak-

symalizacji osiąganych dochodów.
 Rozwój programu Vis à Vis, polegający na nabywaniu lub bu-

dowie kameralnych centrów handlowych typu convenience
centers.
 Tworzenie aliansów strategicznych z partnerami operacyjny-

mi.
 Długoterminowa perspektywa działania Grupy i chęć utrzymy-

wania kontroli nad kluczowymi nieruchomościami w niepowtarzalnych lokalizacjach.
 Realizacja kluczowych projektów w oparciu o zasady zrówno-

ważonego budownictwa i dbałość o środowisko, potwierdzona
międzynarodowymi certyfikatami LEED lub BREEAM.
 Stworzenie i rozwój unikalnej koncepcji „Biuro Plus”.
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PRZEWAGI KONKURENCYJNE

Wysokiej jakości portfel
nieruchomości

Bezpieczna struktura
kapitałowa

składający się z nowoczesnej
powierzchni biurowej i handlowej
klasy A, obejmujący przede wszystkim
Eurocentrum Office Complex czy Royal
Wilanów, o łącznej powierzchni 304
000 m2 i wartości rynkowej 2,6 mld zł,
z czego 78% stanowią nieruchomości
zlokalizowane w Warszawie –
najbardziej atrakcyjnym rynku
nieruchomości w Polsce.

potwierdzona zdolność do
pozyskiwania zarówno tradycyjnego,
jak i innowacyjnego finansowania
oraz zapewnione finansowanie dla
kluczowych projektów. Dzięki niej
możemy dokonać rewitalizacji dawnej
Fabryki Norblina - ArtN, projekt który
będzie kluczowym czynnikiem wzrostu
wartości Grupy w najbliższych 3 latach.

Zarząd z ponad 20-letnim
doświadczeniem

Unikalna koncepcja
„Biuro Plus”

w realizacji projektów deweloperskich
i w zarządzaniu nieruchomościami, zarówno na polskim jak i amerykańskim
rynku, posiadający unikalne pomysły
i wizje oraz możliwości tworzenia
perspektywicznych projektów inwestycyjnych generujących wartość dla
interesariuszy Spółki. Własna platforma
operacyjna z doświadczonym i zaangażowanym zespołem 79 profesjonalistów, pozwalająca na kompleksową
realizację procesu inwestycyjnego.

zakładająca oferowanie najwyższej
jakości powierzchni biurowych
oraz komfortowej przestrzeni
uzupełnionej szerokim wachlarzem
usług. Zastosowanie nowoczesnych,
energooszczędnych rozwiązań
w naszych kluczowych budynkach
znacząco zmniejszających koszty
eksploatacyjne najemców.
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STRATEGIA I WARTOŚCI

NASZE WARTOŚCI
Podchodzimy odpowiedzialnie do biznesu i chcemy być godnym
zaufania partnerem, cenionym zarówno przez inwestorów,
jak i pozostałych interesariuszy. Wartości, którymi kierujemy
się w podejściu do biznesu, odróżniają nas od innych firm
i pomagają w tworzeniu marki, z którą ludzie i organizacje chcą
współpracować.

SKUTECZNOŚĆ

ZORIENTOWANIE NA BUDOWANIE WARTOŚCI

Jesteśmy dumni z naszych dotychczasowych osiągnięć
i tego jak zarządzamy naszymi obiektami

Ponieważ to właśnie wartość decyduje o sukcesie na
rynku aktywów trwałych

 osiągnięcie wszystkich celów zakładanych w IPO

 wysoka jakość budynków,

Spółki w 2013 roku,
 zrealizowanie wszystkich założeń finansowych i

inwestycyjnych wyznaczonych na 2018 rok,

 najlepsze lokalizacje,
 nowoczesna powierzchnia spełniająca najwyższe

standardy.

 projekty wybudowane przez Grupę oddane zostały

zgodnie z ustalonym budżetem i harmonogramem
a na koniec 2018 roku wynajęte były w 91%.

ZAUFANIE

INNOWACYJNOŚĆ

Myślimy przyszłościowo i zawsze dążymy do budowania
długofalowych relacji z najemcami i partnerami

Identyfikujemy nowe możliwości i staramy się być
nowatorscy w wyszukiwaniu i kreowaniu atrakcyjnych
projektów

 dobre relacje z bankami i instytucjami rynku

 prekursor na polskim rynku w tworzeniu

kapitałowego,
 unikalna koncepcja Biuro Plus,
 doświadczony zespół Asset Management,
 satysfakcja najemców potwierdzona

przeprowadzonymi badaniami.

unikalnych usług dla najemców i komfortowej
przestrzeni budynków,
 placemaking - innowacyjność w tworzeniu

przestrzeni publicznej,
 rewitalizacja dawnej fabryki Norblina,
 kreatywne podejście do komercjalizacji

powierzchni handlowo-usługowej,
 stworzenie jednego z pierwszych na polskim rynku

nieruchomości funduszu dywidendowego.
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CELE STRATEGICZNE NA LATA 2018-2021
Celem Grupy Capital Park jest maksymalizacja przepływów „gotówkowych” z działalności operacyjnej (FFO) i wartości
aktywów netto oraz uwalnianie zbudowanej wartości portfela nieruchomości poprzez stopniową dystrybucję środków
pieniężnych do akcjonariuszy.
 Realizacja celu

Wynajem pozostałej wolnej powierzchni w projektach
ukończonych

 Spadek wolnej powierzchni z 11% na

koniec 2017 do 9% na koniec 2018

Dokończenie budowy, komercjalizacja i stabilizacja
rozpoczętych projektów deweloperskich

2 x NOI vs 2017 rok
Rekapitalizacja, rozważana częściowa sprzedaż aktywów

Co udało się osiągnąć

Realizacja istotnej marży deweloperskiej na prowadzonych
projektach

 Postęp realizacji ArtN

 W trakcie realizacji

 W trakcie realizacji
 Do realizacji w kolejnych latach

Dystrybucje do akcjonariuszy

 W trakcie realizacji
 Pozyskanie nowego inwestora

Zwiększenie skali zarządzanych aktywów poprzez kolejne
akwizycje i dalsza budowa portfela nieruchomości
(poszukiwanie nowego kapitału)

strategicznego - Madison
International Realty
 Otwartość na pozyskanie

dodatkowego kapitału i realizację
projektów w formule joint venture

„Zrealizowaliśmy wszystkie cele strategiczne, które
stawialiśmy sobie 5 lat temu, gdy debiutowaliśmy na
giełdzie. Wykonaliśmy również wszystkie zadania zakładane
na 2018 rok. W najbliższym czasie głównym priorytetem
będzie budowa i komercjalizacja naszego flagowego
projektu - rewitalizacji dawnej fabryki Norblina. Celem
średnioterminowym jest potwierdzenie wartości naszych
aktywów w potencjalnych transakcjach. Liczymy na to, że
współpraca z nowym strategicznym inwestorem zaowocuje
również nowymi, ciekawymi projektami.”
Marcin Juszczyk,
Członek Zarządu, Dyrektor ds. Inwestycyjnych i Finansowych
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HISTORIA GRUPY

2003-2018
2003
Założenie spółki Capital Park sp.
z o.o. (obecnie CP Management
sp. z o.o.).

2005
Rozpoczęcie współpracy z
Grupą Patron Capital Partners.
Wspólny zakup spółki Neptun
Film, będącej właścicielem
kilkudziesięciu lokali kinowych
w Polsce.

2007-2009
Poszerzenie zakresu działalności
Grupy o nowe rodzaje
nieruchomości, w tym:
 nabycie inwestycji Eurocentrum
z jednym istniejącym budynkiem
Alfa oraz rozpoczętą budową
kolejnych trzech budynków,
 zakup działki w Wilanowie pod
budowę inwestycji biurowohandlowej Royal Wilanów,
 nabycie terenów po dawnej
Fabryce Norblina w centrum
Warszawy,
 nabycie innych gruntów
inwestycyjnych w Warszawie
i Łodzi.

2011
Oddanie do użytku budynku
biurowego Racławicka Point
w Warszawie i pierwszego Street
Mall Vis à Vis w Radomiu.
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2012
Rozpoczęcie budowy inwestycji
biurowej Eurocentrum Office
Complex w Warszawie –
budynki Beta i Gamma.

2013
Utworzenie pierwszego na polskim
rynku nieruchomości funduszu
dywidendowego.
oraz sprzedaż 85% certyfikatów
funduszu za łączną kwotę 64 mln zł.
Rozpoczęcie budowy inwestycji Royal
Wilanów.
Debiut Capital Park SA na rynku
głównym GPW w Warszawie (IPO
o wartości
136 mln zł).
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2016

2014
Oddanie do użytku
Eurocentrum Office Complex –
budynki Beta i Gamma.

Ukończenie II etapu Eurocentrum
Office Complex – budynek Delta
Zakończenie modernizacji Galerii
Zaspa w Gdańsku.
Utworzenie kolejnego funduszu
dywidendowego REIA II FIZAN.
Ukończenie kameralnego budynku
biurowego Topos w centrum
Krakowa.
Nabycie 60% udziałów w centrum
handlowym ETC Swarzędz oraz
rozpoczęcie modernizacji obiektu.

2015
Ukończenie inwestycji Royal Wilanów
Nabycie 53% udziałów w inwestycji
Galeria Zaspa w Gdańsku
i rozpoczęcie przebudowy obiektu
w ramach JV z Grupą Akron.

2018
Ukończenie realizacji inwestycji:
 Hampton By Hilton Old Town

Gdańsk,
 Street Mall Vis à Vis Wilanów,
 budowy II etapu domów

jednorodzinnych Rezydencje
Pałacowa.

2017
Pozyskanie 44 mln zł ze sprzedaży
85% certyfikatów REIA II FIZAN.
Wykup 47% udziałów w projekcie
Galeria Zaspa w Gdańsku.
Rozpoczęcie projektu rewitalizacji
dawnej fabryki Norblina.
Ukończenie modernizacji centrum
handlowego ETC w Swarzędzu.
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2013-2018
NOI

81m PLN

93m PLN

109m PLN

2018

30m PLN

42m PLN

56m PLN

2013

2014

2015

2016

2017

Utworzenie
REIA FIZ

Ukończenie
Vis à Vis Łódź

Ukończenie Royal
Wilanów

Zakończenie
przebudowy
Galerii Zaspa

Uruchomienie
REIA II FIZ

IPO na GPW

Ukończenie
Eurocentrum Beta
Gamma

Ukończenie
Eurocentrum
Delta

Rozpoczęcie
budowy ArtN

Otwarcie
Hampton by
Hilton Old Town
Gdańsk
Ukończenie II
etapu Rezydencji
Pałacowa oraz
otwarcie Vis à Vis
Wilanów

Składniki NAV na akcję

0,24

0,12

-0,40
-1,95
-1,02

-0,55

pozostałe aktywa
i zobowiązania

0,47

1,03

0,79

rezerwa z tytułu
odroczonego podatku
dochodowego

3,92

0,49

0,50

9,07

1,68
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Aktywa netto/akcję

obligacje

korporacyjna linia
kredytowa

wynik finansowy

inwestycje w jednostki
współkontrolowane

środki pieniężne

Pozostałe
nieruchomości

Hampton By Hilton
Old Town Gdańsk

Galeria Zaspa

Eurocentrum Hotel i
Rezydencje

ArtN

Royal Wilanów

Eurocentrum

3,74
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KLUCZOWE OSIĄGNIĘCIA 2018

Ukończenie hotelu Hampton by Hilton Old Town
Gdańsk w czerwcu 2018 roku.

Otwarcie kolejnego Street Mall Vis à Vis w Wilanowie
w Warszawie o powierzchni 4 210 m2 GLA. Inwestycja
otrzymała wiele prestiżowych nagród, m.in. nagrodę
CEE Retail Awards w kategorii „Retail Project (small)”.

Ukończenie 2. etapu nowoczesnych domów
jednorodzinnych „Rezydencje Pałacowa”
w Warszawie oraz sprzedaż 15 z 24 domów
w 2018 roku.

Postęp realizacji ArtN - projektu rewitalizacji dawnej
fabryki Norblina, który w I kwartale 2021 roku
dostarczy blisko 67 tys. m2 nowoczesnej powierzchni
biurowej, handlowej, kulturotwórczej i rozrywkowej.

Wzrost przychodów z wynajmu podstawowego ze
126 mln zł w 2017 roku do 146 mln zł w 2018 roku
(+16% r/r) oraz wzrost FFO z 38 mln zł w 2017 roku
do 57 mln zł w 2018 roku (+49%).

Wzrost powierzchni wynajętej w Grupie z 89% na
koniec 2017 roku do 91% na koniec 2018 roku

Raport roczny 2018
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Wynajęcie w 3 kluczowych projektach
11 tys. m2 nowej powierzchni

Uzyskanie w Europejskim Banku
Inwestycyjnym 60 mln euro kredytu na
realizację projektu ArtN.

Zawarcie w 2018 roku umów najmu, które
zapewnią 54 mln PLN nowych przychodów
z najmu w okresie trwania tych umów.

Przygotowanie do realizacji projektu
mieszkaniowo-hotelowego Eurocentrum
Hotel i Rezydencje w Warszawie. Pozwolenie
na budowę spodziewane w II kwartale 2019.

Raport roczny 2018
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ROK 2018 W LICZBACH

FFO

NOI
109

93

57

81
38

Wysokie obłożenie
portfela nieruchomości
u ko ń c zo nyc h w p ł y n ę ł o n a
wzrost przychodów z najmu
i FFO.
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2016

2017

2018

2016

WAN (bez NCI)

2017

2018

Wskaźnik zadłużenia
975

Rosnąca wartość aktywów
netto oraz bezpieczny
poziom zadłużenia.

50%
889

47%

889
45%

2016

2017

2018

2016

2017

2018

Struktura portfela nieruchomości
(konsolidowanych metodą pełną)

1 948
1 213

1 356
17%
14%
28%

39%
23%
38%
2012

2 175

65%

65%

65%

16%

15%
17%

13%

1 620
43%
11%
21%

59%

41%

25%

10%
11%
21%

2013

2014

2015

1%

18%
2016

W przygotowaniu

W budowie

Ukończone

Wartość portfela
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2 360

2 084

4%

2017

3%

FIZ’y

18%
2018

Wzrost wartości portfela
nieruchomości w 2018
roku wynikał głównie z
poniesionych nakładów
inwestycyjnych na projekt
ArtN oraz pozytywnego
wpływu kursu EUR/PLN
na aktualizację wycen
nieruchomości.
Inwestycja ArtN będzie
kluczowym czynnikiem
wzrostu wartości portfela
nieruchomości Grupy w
ko l e j nyc h l ata c h .

19

57 mln zł

79

FFO

specjalistów

109 mln zł

91%

NOI

poziom najmu nieruchomości
ukończonych

47%
Wskaźnik zadłużenia

2,6 mld zł
Wartość portfela w zarządzaniu

110 mln zł
Środki pieniężne

54 mln zł
wartość zakontraktowanych
w 2018 nowych przychodów z najmu
w projektach ukończonych (w całym
okresie trwania umów)

5 lat
średnioważony okres trwania
umów najmu w projektach
ukończonych

3 nowe projekty
ukończone w 2018, w tym 11 200 m2
GLA i 5 700 powierzchnia użytkowa
domów jednorodzinnych

Raport roczny 2018
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WYBRANE DANE FINANSOWE

Nieruchomości inwestycyjne

31/12/2018

31/12/2017

31/12/2018

31/12/2017

PLN ‘000

PLN ‘000

EUR ‘000

EUR ‘000

2 360 158

2 174 397

548 874

521 326

110 338

193 326

25 660

46 351

Aktywa razem

2 569 908

2 475 873

597 653

593 606

Zobowiązania oprocentowane

1 330 701

1 307 885

309 465

313 574

Zobowiązania razem

1 480 127

1 479 348

344 216

354 683

114 904

114 918

26 722

27 552

Aktywa netto (NAV)

1 089 781

996 525

253 437

238 923

EPRA NAV (bez NCI)

1 079 103

974 301

250 965

233 595

974 877

881 607

226 715

211 371

107 355 738

107 361 106

107 355 738

107 361 106

10,05

9,07

2,34

2,18

9,08

8,21

2,11

1,97

47%

45%

47%

45%

1,12

1,11

1,12

1,11

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty

Udziały niekontrolujące

Aktywa netto (bez NCI)
Rozwodniona liczba akcji
EPRA NAVPS rozwodniony
Aktywa netto na akcję (NAVPS)
rozwodniony
Zobowiązania netto do Aktywów Razem
Zobowiązania netto do Kapitałów Własnych

2018

2017

2018

2017

PLN ‘000

PLN ‘000

EUR ‘000

EUR ‘000

Przychody z najmu

145 836

125 758

34 178

29 627

Zysk operacyjny netto

108 580

93 069

25 447

21 926

74%

74%

74%

74%

(14 419)

(17 666)

(3 379)

(4 162)

92 754

79 753

21 738

18 789

Marża
Koszty ogólnego zarządu i koszty
funkcjonowania spółek celowych
Zysk z działalności operacyjnej skorygowany
o aktualizację wycen nieruchomości
Strata/zysk z aktualizacji wyceny
Strata/zysk z działalności operacyjnej
Zysk/Strata netto przypadający na
akcjonariuszy spółki dominującej
FFO
EPS
Przepływy z działalności operacyjnej
Przepływy z działalności inwestycyjnej
Przepływy z działalności finansowej

Raport roczny 2018

79 198

(84 723)

18 561

(19 960)

171 951

(4 970)

40 299

(1 171)

85 339

(14 130)

20 000

(3 329)

57 077

38 220

13 377

9 004

0,79

(0,13)

0,19

(0,03)

106 249

86 099

24 901

20 284

(115 089)

(89 048)

(26 972)

(20 979)

(74 148)

39 725

(17 377)

9 359
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WYBRANE DANE
FINANSOWE PO
DEKONSOLIDACJI
FUNDUSZY REIA FIZAN
I REIA II FIZAN

Grupa stworzyła dwa dywidendowe fundusze
nieruchomości, tj. w 2013 - REIA FIZAN i pod koniec
2016 -REIA II FIZAN, w skład których weszło łącznie
47 ustabilizowanych i wynajętych nieruchomości
komercyjnych w całej Polsce.
Grupa nadal sprawuje kontrolę nad funduszami
REIA FIZAN i REIA II FIZAN, pomimo pozostania

dane w tys. zł
Nieruchomości inwestycyjne
Środki pieniężne I ich ekwiwalenty
Aktywa razem
Udziały niekontrolujące

mniejszościowym udziałowcem, posiadając
zaangażowanie na poziomie odpowiednio 18% i 15%
o łącznej wartości 24 mln zł na koniec 2018.
Zgodnie z MSSF 10, Grupa konsoliduje metodą pełną
100% kapitałów własnych, aktywów i zobowiązań obu
Funduszy oraz wchodzących w ich skład wszystkich
spółek celowych, a jednocześnie prezentuje udziały
niekontrolujące odpowiadające części aktywów
zobowiązań i wyniku finansowego, która przypada na
certyfikaty inwestycyjne sprzedane inwestorom spoza
Grupy.
Poniżej przedstawione zostały wybrane dane
finansowe Grupy przed i po dekonsolidacji funduszy.

2018
2 360 158

2018 proforma
(z wyłączeniem
funduszy)
2 048 249

110 338

91 668

2 569 908

2 261 528

114 904

0

Zobowiązania oprocentowane

1 330 701

1 144 288

Zobowiązania razem

1 480 127

1 281 256

974 877

980 272

47%

47%

Wartość aktywów netto (bez udziałów niekontrolujących)
Zobowiązania netto do Aktywów razem
Zobowiązania netto do Kapitałów

1,12

1,07

3,04%

2,95%

Przychody z wynajmu podstawowego

145 836

117 272

Zysk operacyjny netto

108 580

84 978

FFO

57 077

44 735

EBIT skorygowany o zysk z aktualizacji wyceny nieruchomości

92 754

74 278

Średnioważony koszt długu
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PORTFEL NIERUCHOMOŚCI
WARTOŚĆ NIERUCHOMOŚCI BRUTTO (GAV): 2 048 MLN ZŁ (476 MLN EUR)
UKOŃCZONE
GAV - 1 546 mln zł (360 mln EUR)
Nieruchomości

8

GLA

147 164 m2

Obłożenie

91%

Aktywa posiadane w 100%

WAULT

4,9 lat

W BUDOWIE I PRZYGOTOWANIU
GAV – 471 mln zł (109 mln EUR)
Nieruchomości

POZOSTAŁE
GAV – 31 mln zł (7 mln EUR)
2

GLA
Przednajem

25%

Nakłady do poniesienia
po 31.12.2018

4

GLA

506 m2

Powierzchnia gruntów

470 ha

882 mln zł

Eurocentrum Office Complex

ArtN

 59% wartości projektów
ukończonych stanowi Eurocentrum
– 84 636 tys. m2 powierzchni klasy
A w trzech budynkach,
 biurowiec zlokalizowany
w kluczowym obszarze
biznesowym Warszawy wynajęty
w 90%

Najważniejszy projekt w budowie,
który dostarczy na warszawski rynek
39 765 m2 powierzchni biurowej
klasy A oraz 26 948 m2 powierzchni
handlowo-usługowej

Royal Wilanów

Wielofunkcyjny projekt hotelowomieszkaniowy – Eurocentrum
Hotel i Rezydencje, zlokalizowany
w bezpośrednim sąsiedztwie
Eurocentrum Office Complex,
oczekuje na decyzję o pozwoleniu na
budowę.

 28% portfela projektów
ukończonych stanowi Royal
Wilanów, 36 923 m2 nowoczesnej
wielofunkcyjnej powierzchni
biurowo-handlowej, oddany
w 2015 roku.
 powierzchnia biurowa wynajęta
w 95%, powierzchnia handlowa
wynajęta w 98%

Nieruchomości

94 928 m2

 Pozostałe projekty stanowią
grunty, w tym teren o powierzchni
467 ha zlokalizowany na
Mazurach w gminie Pozezdrze
oraz działka o powierzchni 3 ha
w Unieściu w województwie
zachodniopomorskim, oraz
dwie inwestycje nie stanowiące
podstawowego przedmiotu
działalności Grupy.

Eurocentrum Hotel i Rezydencje

ZADŁUŻENIE FINANSOWE: 896 MLN ZŁ (208 MLN EUR)
WARTOŚĆ NIERUCHOMOŚCI NETTO: 1 152 MLN ZŁ (278 MLN EUR)
Projekty joint-venture oraz fundusze nieruchomości

WARTOŚĆ ZAANGAŻOWANIA W PROJEKTY JV I FIZ: 78 MLN ZŁ (19 MLN EUR)
JOINT-VENTURE
NAV – 54 mln zł (13 mln EUR)
Nieruchomości
GLA

FIZ
NAV – 24 mln zł (5 mln EUR)
3
30 000 m2

Obłożenie

88%

WAULT

5,1 lat

Nieruchomości
GLA

47
30 560 m2

Obłożenie
WAULT

Joint Venture

FIZ

Grupa posiada trzy inwestycje zrealizowane w ramach
wspólnych przedsięwzięć. Dwie zostały ukończone w 2018
roku, tj. Vis à Vis Wilanów i II etap Rezydencji Pałacowa
a inwestycja ETC Swarzędz została ukończona
w październiku 2017 roku.

Portfele nieruchomości komercyjnych zarządzane
przez Capital Park ulokowane w dwóch funduszach
inwestycyjnych zamkniętych:
 REIA FIZAN - 18% udział Grupy
 REIA II FIZAN - 15% udział Grupy

POZOSTAŁE AKTYWA I ZOBOWIĄZANIA BILANSOWE, W TYM DŁUG NA POZIOMIE
JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ: -255 MLN ZŁ (-59 MLN EUR)
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO (NAV): 975 MLN ZŁ (227 MLN EUR)
Objaśnienie: Wycena nieruchomości wg stanu na dzień 31.12.2018. Średni kurs EUR/PLN z 31.12.2018 - 4,3000. Obłożenie oraz WAULT według stanu na dzień 31.12.2018

Raport roczny 2018

86%
2,4 lat
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CO WYRÓŻNIA
NASZE INWESTYCJE

Ekorozwiązania generujace
oszczędności
Ekologia i ochrona środowiska to nie są dla nas puste
hasła, ale realne rozwiązania wdrażane w życie. Eurocentrum Office Complex może się pochwalić ekologicznym certyfikatem LEED na najwyższym możliwym
poziomie, czyli PLATINUM, a Royal Wilanów - BREEAM
z oceną Very Good. Nasz flagowy projekt rewitalizacji
dawnej fabryki Norblina, gdzie duża ilość przestrzeni
zabytkowej stanowi dodatkowe wyzwanie dla procesu
certyfikacji, również został precertyfikowany oceną
Very Good w systemie BREEAM. Uzyskanie takich
certyfikatów wymaga dużego zaangażowania zarówno podczas jego projektowania jak i budowy, a także
zrealizowania bardzo wielu rygorystycznych wymagań
i szczegółowych wytycznych.

Eurocentrum Office Complex jest budynkiem generującym obecnie jedne z najniższych kosztów eksploatacyjnych wśród biurowców w Warszawie dzięki
zastosowaniu nowoczesnych, energooszczędnych
rozwiązań. Elementy wyróżniające Eurocentrum to
m.in.:
 Wykorzystanie wody deszczowej do spłukiwania

toalet oraz do podlewania zieleni w atriach,
 60% oszczędności w zużyciu wody pitnej w stosun-

ku do norm standardowego budownictwa,
 Uzyskanie 25% oszczędności w zużyciu energii

elektrycznej dla systemów ogólno-budynkowych w
stosunku do norm standardowego budownictwa,
 Energooszczędne oświetlenie z czujnikami ruchu,
 Ograniczenie efektu wysp ciepła dzięki membra-

nie dachowej o wysokim współczynniku odbicia
światła,
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 Zastosowanie ponad 30% materiałów lokalnych,

pochodzących z wtórnego odzysku, a w przypadku
drewna - ze źródeł certyfikowanych,
 30% więcej powietrza niż w standardowym bu-

downictwie,
 Ponad 90% powierzchni użytkowej (bez toalet czy

klatek schodowych) ma dostęp do światła dziennego,
 Wykorzystanie 83% już istniejącej konstrukcji par-

kingu podziemnego,
 Program Edukacji Ekologicznej dla najemców,
 Ponadto 88% odpadów wytworzonych w trakcie

budowy zostało ponownie wykorzystane (a więc
nie trafiło na wysypisko śmieci).
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16 zł/m2/
miesiąc

– średni poziom kosztów
eksploatacyjnych w Eurocentrum w 2018 roku vs.
20 zł/m2/miesiąc – średni
poziom kosztów eksploatacyjnych w budynkach
biurowych w Warszawie w
2018 roku

Nasze budynki posiadają wiele
e ko l o g i c z nyc h rozw i ą za ń , któ re
n i e t y l ko p ozy t y w n i e w p ł y wa j ą n a
ś r o d o w i s k o i k o m f o r t n a j e m c ó w, a l e
ta k że s ą g wa ra nte m m n i e j szyc h ko sz tów
e k s p l o a t a c y j n y c h . To m i e j s c a d l a f i r m
d b a j ą c y c h o s w o i c h p r a c o w n i k ó w,
ś ro d ow i s ko n at u ra l n e o ra z p at r zą c yc h
na wybór swojej siedziby pod kątem
długofalowych oszczędności.

80%

wartości projektów
ukończonych Capital
Park stanowią budynki
ekologiczne

Raport roczny 2018
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Komfortowe miejsce pracy i szeroka
oferta usług przyciągająca renomowanych
najemców

Nasze flagowe projekty stanowią połączenie
ko mfo r towe go m i e j s ca p ra c y z e l e ga n c ką
powierzchnią handlowo-usługową, w których
przyjazna architektura, estetyczna forma oraz
właściwie dobrane rozwiązania techniczne
tworzą klimat sprzyjający rozwojowi organizacji,
biznesowemu sukcesowi i budowaniu
międzyludzkich więzi.
Atuty naszych nieruchomości to m.in.:
 Ogólnodostępne atria z naturalną roślinnością,
 Pełen wachlarz usług na co dzień niezbędnych pracownikom jak i okolicznym

mieszkańcom. W tym samym budynku znajdują się liczne sklepy, punkty usługowe, restauracje i kawiarniami, czynne w czasie pracy oraz poza godzinami pracy
biur.
 Udogodnienia dla osób korzystających z komunikacji alternatywnej: liczne

miejsca postojowe dla rowerów, prysznice z szatniami, samoobsługowa stacja naprawy rowerów, stacje rowerów miejskich Veturillo. Dodatkowo w Eurocentrum
organizujemy cykliczne konkursy rowerowe dla najemców, promując zdrowy tryb
życia i korzystanie ze środków komunikacji alternatywnej.
 Punkty ładowania samochodów elektrycznych oraz platforma carpooling, umożli-

wiająca pracownikom wspólne dojazdy do pracy.
 Sztuka w przestrzeniach wspólnych.
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93%

najemców Eurocentrum jest
zadowolonych ze współpracy
z Grupą Capital Park

91%

najemców Eurocentrum
poleciłoby Capital Park jako
wynajmującego swoim
bliskim

94%

najemców Royal Wilanów jest
zadowolonych ze współpracy
z Grupą Capital Park

Tak przyjaźnie skomponowana przestrzeń pomaga maksymalnie wykorzystać
czas, który pozostaje po pracy na załatwienie niezbędnych potrzeb. Wszystko
w jednym miejscu, z myślą o komforcie
najemców. Nasze nieruchomości doceniają zarówno krajowe jak i międzynarodowe firmy o ustabilizowanej pozycji na
rynku zapewniające solidne zabezpieczenia bankowe i stabilne dochody. Należą
do nich między innymi: Unilever, Group
One, Sage, Polskie Sieci Elektroenergetyczne, Centralny Ośrodek Informatyki,
Randstad.
14 340 m2 – powierzchnia najemców,
którzy do tej pory przedłużyli z nami
umowy najmu w Eurocentrum Office
Complex, stanowiąca 33% budynków
Beta i Gamma. Obecnie mamy również
decyzje dwóch kolejnych najemców
na przedłużenie 5 540 m2 powierzchni
stanowiącej kolejne 12% powierzchni
budynków.

84%

najemców Royal Wilanów
poleciłoby Capital Park jako
wynajmującego swoim
bliskim
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Innowacyjne podejście
do Asset Management
Cenimy indywidualne podejście do naszych najemców
a ich komfort i zadowolenie są dla nas najważniejsze.
Wychodzimy ponad rynkowe standardy i wprowadzamy
innowacyjne usługi, a wszystko po to, żeby budować
satysfakcję najemców i długotrwałe relacje.
 Jako pierwsi w Polsce wprowadziliśmy do budynku
biurowego bezpłatną usługę Concierge & Lifestyle
Managera.
 Organizujemy budżet partycypacyjny, w którym na-

jemcy sami decydują o dodatkowych udogodnieniach,
które wprowadzamy.
 Uruchomiliśmy dedykowaną platformę carpoolingu,

umożliwiającą naszym najemcom wspólne dojazdy do
pracy,
 Wspieramy aktywność fizyczną poprzez organizację ta-

kich akcji jak m.in.: Zdrowe Plecy, Letnia Strefa Fitness
w Royal Wilanów, w ramach którego wszyscy mogli
korzystać z otwartych profesjonalnych treningów m.in.
crossfit, outdoor cycling czy pose running czy też konkurs dla najemców „Bike to Eurocentrum” promujący
jazdę do pracy na rowerze.
 Przygotowujemy praktyczne manuale z informacjami

dotyczącymi życia obiektu a także eco-poradniki promujące edukację ekologiczną czy autorską aplikację
mobilną „Royal Wilanów”.
 Kładziemy duży nacisk na animacje przestrzeni wspól-

nej i wokół budynków, organizując liczne akcje i wydarzenia, takie jak m.in. wernisaże, akcje krwiodawstwa,
Strefa kibica, Nocne Granie czy wspólne świętowanie
urodzin budynków.
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Wychodzimy ponad
r y n kowe sta n d a rd y
i wprowadzamy
innowacyjne
u s ł u g i , a wszyst ko
po to, żeby
budować
satysfakcję
najemców
i długotrwałe
relacje.
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Nagrody i wyróżnienia
Nasze nieruchomości doceniane są
w prestiżowych konkursach. Eurocentrum Office Complex zajęło II miejsce
w kategorii Projekt Przestrzeń 2014
w ogólnopolskim konkursie organizowanym przez Ministra Środowiska dla
deweloperów na inwestycje przyjazne
człowiekowi i środowisku a projekt Royal
Wilanów otrzymał nagrodę Best City
Space 2017 od CIJ Awards Poland.
W 2018 roku projekt Hampton by Hilton
Old Town Gdańsk zwyciężył w konkursie
„Hotel z pomysłem 2018”, a także został
wyróżniony w pięciu innych kategoriach,
w tym m.in. „hotel w budynkach zabytkowych”, co traktujemy jako docenienie

naszego wysiłku włożonego w rewitalizację tego historycznego terenu.
Z kolei nasz najnowszy projekt – czwarte
centrum handlowe pod szyldem Vis à Vis
w warszawskim Wilanowie, otrzymało
nagrodę CEE Retail Awards w kategorii
„Retail Project (small)”. W tym samym
konkursie, nagrodą w kategorii „Best
Convenience Store Development Chain”,
została nagrodzona cała sieć Street Mall
Vis à Vis – to dla nas dowód, że także
mniejsze, lokalne projekty handlowe
mają szansę wyróżnić się oryginalną
ofertą i architekturą, co - mamy nadzieję – przełoży się na zaufanie i lojalność
naszych klientów
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LOKALIZACJA

G

Gdańsk

Warszawa
Swarzędz

S

W

Łódź

78%

wartości portfela
w Warszawie
najlepiej rozwijającym się rynku
nieruchomości w Polsce.
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Royal Wilanów
Rodzaj
Obłożenie
Wartość księgowa
Oddanie do użytku

Eurocentrum Alfa
Rodzaj
Obłożenie
Wartość księgowa
Data nabycia

Galeria Zaspa
Rodzaj
Obłożenie
Wartość księgowa
Oddanie do użytku

Vis à Vis Łódź
Rodzaj
Obłożenie
Wartość księgowa
Oddanie do użytku

ArtN
Rodzaj
Obłożenie
Wartość księgowa
Oddanie do użytku

Nieruchomości ukończone

ETC Swarzedz

W

Wielofunkcyjny
95%
102 mln EUR
08/2015

W

Biura
82%
26 mln EUR
03/2007

G

Handel
93%
15 mln EUR
04/2016

Ł

Handel
98%
8 mln EUR
12/2014

W

Wielofunkcyjny
21%
98 mln EUR
I kw. 2021

S

Eurocentrum Delta

W

Rodzaj

Biura

Obłożenie

86%

Wartość księgowa

73 mln EUR

Oddanie do użytku

02/2016

Eurocentrum Beta,
Gamma

W

Rodzaj

Biura

Obłożenie

96%

Wartość księgowa

114 mln EUR

Oddanie do użytku

06/2014

Hampton by Hilton Old
Town Gdańsk

G

Rodzaj

Hotel

Obłożenie

100%

Wartość księgowa

15 mln EUR

Oddanie do użytku

06/2018

Eurocentrum Hotel
i Rezydencje
Rodzaj

W

Wielofunkcyjny

Obłożenie

33%

Wartość księgowa

12 mln EUR

Rozpoczęcie budowy

II połowa 2019

Vis à Vis Wilanów
Rodzaj

W

Handel

Obłożenie

93%

Wartość księgowa

9 mln EUR

Oddanie do użytku

Rezydencje Pałacowa II

10/2018

W

Nieruchomości w trakcie realizacji
Nieruchomości joint venture, ukończone

Rodzaj
Obłożenie
Wartość księgowa
Oddanie do użytku

Handel
88%
35 mln EUR
10/2017

Rodzaj

Rezydencje

Sprzedane domy

15/24

Wartość księgowa

10 mln EUR

Oddanie do użytku

09/2018
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PODSUMOWANIE PORTFELA
NIERUCHOMOŚCI
Miasto

GLA
(tys. m2)

Obłożenie
(na 31/12/2018)

Wartość księgowa
(mln zł)

Eurocentrum Office Complex

Warszawa

85

90%

913

Royal Wilanów

Warszawa

37

95%

437

Gdańsk Zaspa

Gdańsk

9

93%

65

Hampton By Hilton Old Town Gdańsk

Gdańsk

7

100%

64

Łódź

6

98%

34

Warszawa Belgradzka

Warszawa

3

26%

27

Warszawa KEN

Warszawa

0

100%

5

Bydgoszcz Krasińskiego

Bydgoszcz

0

100%

1

147

91%

1 546

Nieruchomość
INWESTYCJE UKOŃCZONE

Vis à Vis Łódź

Suma
INWESTYCJE W BUDOWIE I W PRZYGOTOWANIU
ArtN

Warszawa

67

21%

421

Eurocentrum Hotel i Rezydencje (Crowne)

Warszawa

28

33%

51

5 miast

1

n/a

31

96

24%

502

Pozostałe
Suma
FUNDUSZE INWESTYCYJNE ZAMKNIĘTE
REIA FIZAN (39 nieruchomości)

26 miast

15

83%

169

REIA II FIZAN (8 nieruchomości)

6 miast

16

90%

143

Suma

31

86%

312

Suma - inwestycje konsolidowane metodą pełną

274

2 361

INWETYCJE JOINT VENTURE
ETC Swarzędz

Swarzędz

20

88%

151

Vis à Vis Wilanów

Warszawa

4

93%

40

Rezydencje Pałacowa II

Warszawa

6

Sprzedanych
15/24
3 rezerwacje

41

Suma

30

232

RAZEM

304

2 593

ŹRÓDŁO
Capital Park; Raporty z wyceny portfela nieruchomości Capital Park na dzień 31.12.2018 sporządzone przez Knight Frank Sp. z o.o., Jones Lang LaSalle sp. z o.o., Emmerson Evaluation sp.
z o.o.- dla wartości księgowej, wartości docelowej, NOI, yield, nakładów do poniesienia. Dane prezentowane są w mln złotych na dzień 31 grudnia 2018, o ile nie wskazano inaczej.
OBJAŚNIENIA
1 Yield Eurocentrum Office Complex stanowi uśredniony yield dla budynków Beta, Gamma i Delta wynoszący 6,25% i dla budynku Alfa wynoszący 7,75%.
2 Yield Hampton by Hilton Old Town Gdańsk wynika z zawartej z przedwstępnej umowy sprzedaży nieruchomości.
3 Reversionary yield (wynikowa stopa kapitalizacji, tj. stosunek czynszu rynkowego przy pełnym wynajęciu nieruchomości do wartości nieruchomości) dla kluczowych projektów kształtuje się
następująco: Eurocentrum: Beta i Gamma: 7,05%, Delta: 7,00%, Alfa: 8,90%, Royal Wilanów: 7,10%, ArtN: 5,26% .
4 Zadłużenie finansowe prezentowane z wyłączeniem wpływu zamortyzowanego kosztu
5 W projekcie Eurocentrum Hotel & Rezydencje podane GLA obejmuje 8 tys. m2 planowanej powierzchni użytkowej apartamentów, NOI i yield dotyczy wyłącznie części hotelowej
6 W projekcie Rezydencje Pałacowa II GLA obejmuje powierzchnię użytkową domów z kolei wartość docelową projektu stanowią wpływy netto ze sprzedaży domów
7 Na datę publikacji raportu sprzedanych zostało 100% domów w inwestycji Rezydencje Pałacowa II.
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Wartość docelowa
(mln zł)

Yield

WAULT

Zadłużenie
finansowe

Docelowe NOI
(mln zł)

Nakłady do
poniesienia
(mln zł)

Udział w projekcie

937

6,44%

4,0

511

60

12

100%

442

6,50%

4,5

256

29

2

100%

65

7,75%

4,8

39

5

0

100%

64

8,50%

17,1

51

5

-

100%

34

8,00%

4,2

26

3

-

100%

27

7,25%

4,8

19

2

100%

5

7,25%

3,6

-

0

100%

1

7,25%

0,8

-

0

100%

4,9

901

105

14

1 575

1.258

5,10%

-

-

64

685

100%

337

5,75%

-

-

7

197

100%

31

-

-

-

-

-

-

-

71

882

1 626

169

7,45%

2,0

101

13

-

18%

143

7,34%

2,8

85

10

-

15%

312

2,4

186

23

0

3 514

4,7

1 087

199

896

156

7,25%

4,2

120

11

3

60%

40

7,25%

11,7

15

3

-

64%

41

-

-

5

-

-

64%

237

5,1

40

16

3

3 751

4,8

1 227

213

899
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Eurocentrum to nowoczesny kompleks
biurowy klasy A składający się z budynków
Alfa, Beta/Gamma i Delta, oferujący całkowitą
powierzchnię najmu wynoszącą 84 636 m2,
w tym: 80 178 m2 powierzchni biurowej,
2 221 m² - powierzchni handlowo-usługowej,
1 997 m2 - kantyna, kawiarnia i restauracje.
Eurocentrum to największy zielony budynek
biurowy w Warszawie certyfikowany w systemie
LEED na poziomie Platinum. Biurowiec
posiada rozwiązania proekologiczne, takie jak
termoizolacyjna fasada, zewnętrzne rolety
chroniące budynek przed nagrzewaniem, czy
wykorzystanie wody deszczowej do podlewania
roślinności.
Budynek Alfa, oddany do użytku w 2002 roku,
posiada 19 pięter o łącznej powierzchni najmu
14 319 m2, a jego poziom najmu na koniec 2018
roku wynosił 82%. Grupa Capital Park nabyła
nieruchomość w marcu 2007.
Budynki Beta i Gamma, oddane do użytku
w czerwcu 2014, posiadają 43 182 m2
nowoczesnej powierzchni biurowej klasy A na
14 piętrach oraz 3 piętrowy parking podziemny.
Budynek wynajęty jest w 96%.

Zeskanuj kod

Budynek Delta, oddany w I kw. 2016, obejmuje
14 pięter o łącznej powierzchni najmu
wynoszącej 27 135 m2 oraz 3 kondygnacje
podziemne. Budynek wynajęty jest w 86%.
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UKOŃCZONE

Powierzchnia

W BUDOWIE
I PRZYGOTOWANIU

EUROCENTRUM
OFFICE COMPLEX
84 636 m2

NOI

60 mln zł
90%

WAULT

4,0 lata

Wartość księgowa

913 mln zł
7,75%

Beta & Gamma Yield

6,25%

Delta Yield

6,25%

Kompleks budynków zlokalizowany jest
w Alejach Jerozolimskich, 5 min od centrum
miasta. Jest to jeden z najdynamiczniej
rozwijających się obszarów biznesowych stolicy,
wzdłuż którego ulokowane są reprezentacyjne
budynki i biurowe.
Warszawa
Al. Jerozolimskie

Kluczowi najemcy

Lokalizacja

Unilever, Polskie Sieci Elektroenergetyczne,
COTY, Group One, Randstad, Provident,
Centralny Ośrodek Informatyki, SAGE, GITD,
UTK, Bilfinger Tebodin, IPF, Comarch, Merlin
Group,

/eurocentrum.office.complex

/eurocentrum_office_compl
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JOINT-VENTURE

Alfa Yield

www.eurocentum.pl

FIZ

Obłożenie
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biuro plus
Zgodnie z unikalną koncepcją „Biuro
Plus”, Eurocentrum oferuje najwyższej
jakości powierzchnie biurowe oraz
komfortową przestrzeń dla pracowników uzupełnioną szerokim wachlarzem
usług i bogatą ofertą handlowo-gastronomiczną.
Wierzymy, że na dobre samopoczucie
naszych najemców wpływa jakość
otoczenia i klimat miejsca, dlatego
przestrzenie wspólne i ściany holu
głównego budynku zdobi naturalna zieleń oraz seria dzieł sztuki wykonanych
przez Macieja Pakalskiego, absolwenta
ASP w Warszawie.
Zależy nam na tym, aby Eurocentrum
było nie tylko miejscem pracy, ale także
przyjazną przestrzenią, w której najemcy przyjemnie spędzą czas, dlatego
organizujemy m.in. takie wydarzenia
jak: Budżet partycypacyjny, Bike to
Eurocentrum, Zdrowe Plecy, urodziny
Eurocentrum, czy Mikołajki dla dzieci.

Eurocentrum jest pierwszym biurowcem w Warszawie oferującym bezpłatne usługi concierge dla najemców.
Biurowiec posiada nowoczesne centrum konferencyjne, mogące pomieścić
jednocześnie nawet 200 osób.
Na dachu Eurocentrum powstała jedna
z pierwszych w naszym kraju miejska
pasieka.
Biurowiec posiada bogatą infrastrukturę rowerową, która obejmuje 178
miejsc parkingowych dla rowerów,
szatnie, prysznice, stacje naprawy
rowerów, stację Veturilo.
Eurocentrum oferuje punkty ładowania samochodów elektrycznych oraz
platformę carpooling, umożliwiającą
pracownikom wspólne dojazdy do
pracy.

Eurocentrum to
największy zielony
budynek biurowy
w Warszawie
Raport roczny 2018
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Royal Wilanów to najwyższej klasy budynek
biurowo-usługowy, który stanowi jeden
z najbardziej charakterystycznych punktów
w Wilanowie i jest ulubionym miejscem
spotkań okolicznych mieszkańców.
Budynek został wybudowany przez Capital Park
i oddany do użytku w sierpniu 2015.
Na 4 kondygnacjach znajduje się z 29 570 m2
nowoczesnej i funkcjonalnej powierzchni
biurowej. Natomiast parter budynku 7 180 m2
zajmuje elegancka powierzchnia handlowousługowa z licznymi sklepami, punktami
usługowymi, restauracjami i kawiarniami.
W części podziemnej budynku znajduje się
supermarket, myjnia samochodowa oraz
3 kondygnacyjny parking podziemny z 920
miejscami postojowymi.
Na koniec 2018 powierzchnia biurowa budynku
wynajęta była w 95%, natomiast powierzchnia
handlowo-usługowa w 98%.

Zeskanuj kod

Budynek został zaprojektowany z dbałością
o środowisko, posiada certyfikat BREEAM na
poziomie Very Good.
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UKOŃCZONE

Powierzchnia

W BUDOWIE
I PRZYGOTOWANIU

ROYAL WILANÓW
36 923 m2

NOI

29 mln zł
95% (95%/98%)

WAULT

4,5 roku

Wartość księgowa

437 mln zł
6,50%

Royal Wilanów usytuowany jest w samym
sercu Wilanowa, w prestiżowym sąsiedztwie
zabytkowego Pałacu Wilanowskiego, ratusza
dzielnicy w otoczeniu nowoczesnych osiedli
mieszkaniowych.
Warszawa
ul. Klimczaka 1

Lokalizacja

Budynek jest zlokalizowany przy ul.
Przyczółkowej, jednej z głównych arterii
komunikacyjnych stolicy. Dojazd na lotnisko
i do centrum miasta zajmuje kilkanaście
minut. Dogodną komunikację z budynkiem
zapewniają pobliska pętla autobusowa i liczne
linie autobusowe a w niedalekiej przyszłości
powstanie również linia tramwajowa
i Południowa Obwodnica Warszawy S2.
Kluczowi najemcy
ERBUD, Carrefour, Boehringer Ingelheim,
Medicover, Gedeon Richter, General Property,
Lindt & Sprungli, Artis Wellness Club

/royal.wilanow

/royal_wilanow
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Yield

www.royal-wilanow.pl

FIZ

Obłożenie (biura/handel)
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Royal Wilanów to tętniąca życiem
przestrzeń z infrastrukturą sportową
i kulturalną, otwarta przez 7 dni
w t y g o d n i u z a r ó w n o d l a n a j e m c ó w, j a k
i o k o l i c z n y c h m i e s z k a ń c ó w.

Budynek oferuje szeroki wachlarz usług, m.in: liczne
restauracje, supermarket, centrum medyczne, fitness
club, butiki odzieżowe, fryzjera.
Dzięki stworzeniu pierwszego w Polsce sezonowego
miejskiego snowparku, lodowiska oraz organizacji
takich wydarzeń jak m.in. strefa Euro 2016, kino
plenerowe Filmowa Stolica Lata, Nocne Granie, Teatr
plenerowy czy cykliczne treningi sportowe dla dzieci,
Royal Wilanów stał się ulubionym miejsce spotkań
w Wilanowie.
Ekologiczny certyfikat zobowiązuje, dlatego
w wewnętrznych atriach rosną drzewa, w recepcjach
przez wszystkie piętra pnie się naturalna roślinność
a na dachu budynku znajduje się pasieka miejska.
Budynek otaczają zielone place i tereny rekreacyjne
z ogólnodostępnymi m.in. trampolinami, ścianką

Raport roczny 2018

wspinaczkową, czy boiskiem do siatkówki.
Ściany holu głównego i recepcji zdobią dzieła sztuki.
Ponadto cyklicznie organizowane są wernisaże
cenionych artystów.
Budynek posiada liczne udogodnienia dla
rowerzystów: parkingi, szatnie, samoobsługowe stacje
naprawy rowerów czy stacja Veturilo w sąsiedztwie
budynku.
Przygotowaliśmy autorską aplikację mobilną, w której
oprócz aktualnych promocji naszych najemców,
można dowiedzieć się o organizowanych w Wilanowie
wydarzeniach czy przystąpić do programu
lojalnościowego Royal Loyal.

41
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TM

Unikalny projekt hotelowo-handlowy
w centrum Gdańska, o łącznej powierzchni
7 094 m2, w którym zlokalizowany jest hotel
Hampton By Hilton Old Town Gdańsk z 174
pokojami, dwoma salami konferencyjnymi oraz
salą fitness dla gości. Parter przeznaczony został
na nowoczesną powierzchnię handlowousługową (656 m2) z dostępem zarówno od
ulicy Piwnej, jak i Długiej. W budynku znajduje
się również garaż podziemny na 34 miejsca
postojowe oraz kameralne kino.
Realizacja budowy obiektu zakończona została
w czerwcu 2018. W pierwszym pełnym kwartale
działalności, tj. III kwartale 2018 roku, wskaźnik
obłożenia pokoi hotelowych wynosił 78%.
W projekcie zachowano ogólnodostępne
kino studyjne prowadzone przy współpracy
z Pomorską Fundacją Filmową oraz nawiązano
do historycznej funkcji obiektu w lobby, pokojach
hotelowych i na korytarzach.
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UKOŃCZONE

Powierzchnia

7 094 m2

NOI

5 mln zł
100%

WAULT

17,1 lat

Wartość księgowa

64 mln zł
8,50%

Inwestycja zlokalizowana jest w samym
sercu Gdańskiej Starówki, w kwartale ulicy
Długiej, Kaletniczej, Piwnej i Lektykarskiej,
w prestiżowym otoczeniu mieszczańskich
kamieniczek, najbardziej znanych zabytków
miasta, niezliczonej ilości kawiarni i restauracji.
Jest to najbardziej reprezentacyjna i tętniąca
życiem część Gdańska, która od wieków łączy
handel i kulturę.
Kluczowi najemcy
VHM (operator hotelu Hampton by Hilton),
Delikatesy Kos, Manufaktura Nalewki, Pan Kejk.
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Yield

Lokalizacja

FIZ

Obłożenie

Gdańsk
ul. Długa 57/58

W BUDOWIE
I PRZYGOTOWANIU

Hampton by Hilton
Old Town Gdańsk
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Galeria Zaspa to nowe oblicze pierwszego
trójmiejskiego centrum handlowego – ETC
Budynek został zmodernizowany przez
Grupę Capital Park w ramach wspólnego
przedsięwzięcia z Grupą Akron i oddany do
użytku w kwietniu 2016. W 2017 roku Grupa
wykupiła od Akron Group pozostałe udziały
w inwestycji i obecnie jest 100% właścicielem
nieruchomości.
Budynek oferuje 8 683 m2 powierzchni najmu
a na koniec 2018 roku wynajęty był w 93%.
Projekt architektoniczny oraz elementy wystroju
wnętrza Galerii Zaspa nawiązują do historii
budynku, który pierwotnie pełnił funkcję
hangaru lotniczego.
Centrum handlowe oferuje 50 sklepów
i punktów usługowych na dwóch kondygnacjach
oraz 215 bezpłatnych miejsc postojowych.
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UKOŃCZONE

Powierzchnia

W BUDOWIE
I PRZYGOTOWANIU

GALERIA ZASPA
8 683 m2

NOI

5 mln zł
93%

WAULT

4,8 lat

Wartość księgowa

65 mln zł
7,75%

Centrum handlowe zlokalizowane jest
w sercu gdańskiej dzielnicy Zaspa przy
Al. Rzeczpospolitej 33, głównej arterii
komunikacyjnej Trójmiasta.

Gdańsk
Al. Rzeczypospolitej 33

Doskonałe połączenia komunikacyjne
zapewniają pobliskie przystanki tramwajowe
i autobusowe.
Kluczowi najemcy

Lokalizacja

Intermarche, Euro RTV AGD, Calypso Fitness,
Pepco, KiK, Rossmann, ZooKarina, Textil Market,
PKO BP, Apteka DOZ, Dominos Pizza, YES.

/galeriazaspa
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Yield

www.etcgdanskgaleriazaspa.pl

FIZ

Obłożenie
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Street Mall „Vis à Vis” w Łodzi to kameralny
parterowy kompleks handlowo-usługowy
o powierzchni 5 711 m2, w którym znajduje się
supermarket, 16 lokali usługowo-handlowych
oraz 100 miejsc parkingowych.
Inwestycja została zbudowana przez Grupę
Capital Park i oddana do użytku w grudniu 2014.
Formuła Street Mall „Vis à Vis” jest oparta na idei
dostępności, tj. otwarcie handlu na zewnątrz,
wejścia do lokali dostępne bezpośrednio
z ulicy i parkingu, ograniczone do minimum
powierzchnie wspólne.
Na koniec 2018 roku budynek był wynajęty
w 98%.
Kluczowi najemcy
Pepco, Rossmann, Euro Apteka, Fitness klub
FitFabric, Z Pieca Rodem, przychodnia Blue
Medica
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UKOŃCZONE

Powierzchnia

W BUDOWIE
I PRZYGOTOWANIU

STREET MALL
“VIS À VIS” ŁÓDŹ
5 711 m2

NOI

3 mln zł
98%

WAULT

4,2 roku

Wartość księgowa

34 mln zł
8,00%

Street Mall „Vis à Vis” jest zlokalizowany
północnej części Łodzi w otoczeniu
największych osiedli mieszkaniowych,
w bezpośrednim sąsiedztwie marketu
Castorama.

Łódź
ul. Zgierska 211

Lokalizacja

Lokalizacja w pobliżu jednego z głównych
węzłów komunikacyjnych miasta –
skrzyżowania ulicy Zgierskiej, alei Włókniarzy
oraz ulicy Sikorskiego zapewnia doskonałą
ekspozycję oraz bardzo dobry dostęp
komunikacyjny, zarówno dla okolicznych
mieszkańców, jak i dla pracujących w Łodzi
mieszkańców Zgierza.

/streetmall.visavis.lodz/
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ArtN to unikalny, wielofunkcyjny projekt rewitalizacji terenu
po dawnej fabryce Norblina w Warszawie, który dostarczy
66 713 m2 nowoczesnej powierzchni najmu w myśl idei „The
place to be, the place to work”. Nowa odsłona dawnej fabryki
stanie się tętniącą życiem, otwartą dla wszystkich przestrzenią
do pracy, rozrywki i zakupów oraz posłuży organizacji wydarzeń
kulturalnych czy społecznych. W ramach edukacji i promocji
dziedzictwa historii tego miejsca, funkcjonować będzie Otwarte
Muzeum Dawnej Fabryki Norblina.
Na terenie dawnej fabryki Norblina powstanie blisko 40 tys. m2
powierzchni biurowej klasy A, która urządzona zostanie
w nowoczesnym, pofabrycznym charakterze, nawiązującym do
tradycji tego miejsca. Pozostałe 27 tys. m2 zajmie przestrzeń,
wypełniona ciekawymi konceptami handlowymi oraz
rozrywkowymi. Działać tu będzie m.in. pierwsze w Warszawie
OH Kino w formacie kina butikowego, kluby z muzyką, również
na żywo, a także centrum gier i rozrywki, wykorzystujące
najciekawsze i najnowocześniejsze technologie. Nie zabraknie
miejsca dla gastronomii w wyjątkowym wydaniu - w przyszłym
kompleksie funkcjonować będzie food hall, obejmujący
różnorodne koncepty kulinarne – począwszy od kawiarni i tapas
barów, poprzez stoiska streetfoodowe, po eleganckie restauracje.
Po zakończeniu prac powróci tu także popularny Bio Bazar pierwszy w Polsce targ z certyfikowaną ekologiczną żywnością
– który stanie się miejscem wielu ciekawych wydarzeń, takich jak
warsztaty i pokazy kulinarne, live cooking czy pojedynki szefów
kuchni. W projekcie przewidziano także miejsce na nowoczesne
centrum fitness, gabinety odnowy biologicznej czy centrum
medyczne. Cały kompleks będzie miejscem ekologicznym
i przyjaznym środowisku. Inwestycja została pre-certyfikowana
w ramach systemu BREEAM z oceną Very Good.
Budowa obiektu rozpoczęła się pod koniec 2017 roku a jej
ukończenie planowane jest w pierwszym kwartale 2021 roku.
Obecnie trwają prace m.in. fundamentowania specjalistycznego
obiektu realizowane przez firmę Warbud SA, który jest głównym
wykonawcą, a także firmę Soletanche Polska sp. z o.o. Łączny
koszt budowy obiektu to blisko miliard złotych, z czego ok. 67%
zostanie sfinansowana kredytami udzielonym przez Bank Pekao
S.A. oraz Europejski Bank Inwestycyjny. Po dniu 31 grudnia 2018
roku do poniesienia zostało 685 mln zł nakładów inwestycyjnych,
w tym wkład własny Grupy wynosił 38 mln zł.

Wirtualny spacer
po Dawnej Fabryce
Norblina
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UKOŃCZONE

ArtN

W BUDOWIE
I PRZYGOTOWANIU

Powierzchnia

66 713 m2

Termin ukończenia

I kwartał 2021
21%

Wartość księgowa

421 mln zł

Wartość docelowa

1 258 mln zł
685 mln zł

Yield

5,10%

2-hektarowy teren inwestycji, zlokalizowany
jest w centrum Warszawy, przy ul. Żelaznej
51/53, pomiędzy dwoma stacjami metra –
Rondo Daszyńskiego i Rondo ONZ.
W bezpośrednim sąsiedztwie znajdują
się przystanki tramwajowe i autobusowe,
w odległości 10 min piechotą zlokalizowany
jest Dworzec Centralny oraz Dworzec Warszawa
Śródmieście.

WARSZAWA
ul. Żelazna 51/53

Lokalizacja

www.artnorblin.pl

/art.n

Projekt ArtN to unikalny obszar w ramach tzw.
Zachodniego Centrum Warszawy. Wola jest
jedną z najbardziej dynamicznie rozwijających
się dzielnic miasta. Wysokościowa zabudowa
powstających w tym rejonie inwestycji sprawia,
że już dzisiaj o tej części stolicy mówi się „nowe
centrum” miasta.

/art_n
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Historia dawnej fabryki
Norblina zaczyna się w XVIII
wieku, kiedy na terenie
tym była podmiejska
rezydencja Franciszka Ryxa
– dworzanina Stanisława
Augusta Poniatowskiego,
ostatniego Króla Polski.
W połowie XIX wieku teren trafił w ręce Edwarda
Luckfielda i Gustawa Hennigera, którzy w 1852 roku
otworzyli zakład produkcji wyrobów posrebrzanych
i imitujących srebro. Pod koniec lat 50. XIX wieku
fabrykę nabyła firma Bracia Buch z Petersburga,
która produkowała guziki, sprzączki i inne metalowe
elementy umundurowania dla armii carskiej. W 1882
roku fabrykę nabyła firma Norblin i Spółka, prowadzona przez Ludwika Norblina, Albertynę Werner z domu
Norblin oraz Teodora Wernera, od 1893 noszącą nazwę Norblin, Bracia Buch i T. Werner. W rękach rodzin
Norblinów i Wernerów, a potem samych Wernerów,
fabryka znajduje się do 1939 roku, kiedy to zostaje
przejęta przez okupanta.
Druga wojna światowa wywarła bardzo duże piętno
na architekturze fabryki. Po wojnie fabryka została
upaństwowiona i zmieniła nazwę na Walcownię
Metali Warszawa, która przy Żelaznej działała do 1981
roku, prowadząc już tylko jeden rodzaj produkcji –
wyroby techniczne i prefabrykaty dla przemysłu.

Tu h i s t o r i a
łączy się ze
współczesnością
„T h e p l a c e t o b e , t h e
place to work”
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Konserwacja oraz restauracja terenu po dawnej fabryce
Norblina
Na terenie dawnej fabryki są chronione poprzemysłowe obiekty, w
dużej części wpisane do rejestru Mazowieckiego Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków; zarówno nieruchome (hale fabryczne,
budynki administracyjne - 11 obiektów), jak i ruchome (maszyny i
urządzenia fabrycznego ciągu technologicznego - ok. 50 obiektów),
do których należy dodać relikty i części elementów wystroju i wyposażenia technicznego - ok. kilkuset drobnych obiektów.
Generalną zasadą, jaka przyświeca konserwatorom pracującym przy
tym projekcie, jest położenie akcentu na zachowanie oryginalnego
wyglądu i struktury zabytkowych obiektów, zaś prace restauratorskie, czyli odnawianie do pierwotnego wyglądu, wykonywane
są tylko w koniecznych wypadkach. Intencją jest, by jak najlepiej
zabezpieczyć i wzmocnić istniejące obiekty, jednak efekt końcowy
ma ukazywać fabrykę z możliwie wszystkimi jej nawarstwieniami
historycznymi.

Rycina nr 25 ze zbiorów Biblioteki Narodowej

Przesunięcie
zabytkowego
budynku

Najciekawszymi procesami około konserwatorskimi są czasowe
relokacje znanych elementów architektonicznych fabryki - komina
ceglanego czy portalu wejściowego tzw. Willi Norblinów/Domu
Dyrekcyjnego. Największą operacją tego typu, przeprowadzoną w
Warszawie po raz pierwszy od 17 lat, było jednak czasowe przeniesienie hali zakuwarek i czyszczarni. Zadanie było skomplikowane z
uwagi na fakt, że budynek waży ponad 900 ton, a jego powierzchnia
wynosi 380 m2. Budynek odcięto więc przy nasadzie i przesunięto
po przygotowanych wcześniej ośmiu belkach ślizgowych. Po wykonaniu niezbędnych wzmocnień budynek wróci na swoje miejsce w
ciągu kilku miesięcy.
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Na działce o powierzchni 5 984 m2 Grupa
planuje budowę wielofunkcyjnego projektu,
w którym na powierzchni ok. 28 220 m2 znajdzie
się czterogwiazdkowy hotel Holiday Inn z 217
pokojami, 390 wysokiej jakości mieszkań na
wynajem, powierzchnia handlowo-usługowa
oraz czteropoziomowy parking podziemny z 430
miejscami postojowymi.
Pozwolenie na budowę spodziewane jest
w II kwartale 2019 roku a rozpoczęcie budowy
przewidywane jest na II półrocze 2019.
Kluczowi najemcy
VHM Hotel Management sp. z o.o. (operator
hotelu Holiday Inn)
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UKOŃCZONE

Powierzchnia

28 220 m2

Planowane rozpoczęcie budowy

II połowa 2019
33%

Wartość księgowa

51 mln zł

Wartość docelowa

337 mln zł

Capex do poniesienia

WARSZAWA
Aleje Jerozolimskie 124

Lokalizacja

5,75%
197 mln zł

Inwestycja zlokalizowana jest w Alejach
Jerozolimskich w sąsiedztwie głównych węzłów
komunikacyjnych stolicy, zapewniających
dogodny dostęp wszystkimi środkami
komunikacji – samochodem, autobusem,
tramwajem, kolejką WKD i SKM oraz koleją
PKP – praktycznie z każdej dzielnicy, jak i z miast
tworzących Warszawski Obszar Metropolitalny.
Obiekt powstanie w bezpośrednim sąsiedztwie
budynku EUROCENTRUM Office Complex –
największego zielonego budynku biurowego
w Warszawie z certyfikatem LEED Platinum.
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EUROCENTRUM
HOTEL I REZYDENCJE
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W 2013 roku Grupa Capital Park stworzyła
jeden z pierwszych na polskim rynku
nieruchomości fundusz dywidendowy Real
Estate Income Assets FIZ AN (REIA FIZ AN), do
którego wydzieliła 39 gotowych nieruchomości
handlowych typu high-street generujących
stabilne przepływy pieniężne, zlokalizowanych
przy głównych ulicach handlowych w 26
miastach w Polsce.
Od 2013 roku skumulowany zwrot dla
inwestorów, obejmujący wypłatę dywidend,
wyniósł 31%. Produkt ten daje inwestorom
możliwość dywersyfikacji portfela
inwestycyjnego bez konieczności ponoszenia
nakładów związanych z zarządzaniem
nieruchomościami. Zarządzającym funduszem
jest Mount Towarzystwo Funduszy
Inwestycyjnych SA. Grupa Capital Park zarządza
wszystkimi nieruchomościami oraz świadczy
usługi pomocnicze i zarządcze na rzecz spółek
wchodzących w skład funduszu.
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UKOŃCZONE
W BUDOWIE
I PRZYGOTOWANIU

REIA FIZ AN

Liczba nieruchomości

39
14 900 m2

Data utworzenia

FIZ

GLA

06/2013

Udział Grupy

18%
14 mln zł

TFI

Mount TFI SA

Tczew
Tuchol a

Szczecin

Olsztyn

Warsza wa

Radom
Lublin
Kielce

Opol e
Gliwice

Lokalizacja

Wielic zka

www.mounttfi.pl
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Real Estate Income Assets II FIZ AN (REIA II
FIZ AN) to utworzony na początku 2017 roku
dywidendowy fundusz nieruchomości biurowokomercyjnych stworzony przez Grupę Capital
Park wraz z Penton TFI (obecnie Mount TFI).
Produkt ten umożliwia inwestorom uzyskiwanie
stabilnych dochodów poprzez inwestycję
w portfel 8 gotowych i generujących stabilny
dochód nieruchomości, zlokalizowanych w 6
miastach w Polsce. Od 2017 roku skumulowany
zwrot dla inwestorów, obejmujący wypłatę
dywidend, wyniósł 11%. Zarządzającym
funduszem jest Mount Towarzystwo Funduszy
Inwestycyjnych SA. Grupa Capital Park zarządza
wszystkimi nieruchomościami oraz świadczy
usługi pomocnicze i zarządcze na rzecz spółek
wchodzących w skład funduszu.
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REIA II FIZ AN

Liczba nieruchomości

8
15 550 m2

Data utworzenia

12/2016

Udział Grupy

15%
10 mln zł

TFI

Mount TFI SA

Olsztyn

Warsza wa

Rado m

Kraków

www.mounttfi.pl
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ETC Swarzędz to pierwsze centrum handlowe w Wielkopolsce. Otwarte w 1994 roku, przez ponad 20 lat
funkcjonowania zyskało grupę lojalnych klientów
oraz dużą rozpoznawalność i popularność w regionie.
W lipcu 2016 roku, w ramach wspólnego przedsięwzięcia Grupy Capital Park i Akron Group, rozpoczęła
się jego modernizacja, rekomercjalizacja i repozycjonowanie. Głównym celem prac było połączenie trzech
funkcjonujących uprzednio odrębnie hal i usprawnienie układu komunikacyjnego wewnątrz centrum,
zmiana istniejącego tenant mix’u oraz zmiana wizerunku centrum.
W wyniku zmian powstał jeden nowoczesny budynek
z przestronnymi pasażami i zupełnie nową elewacją.
Obiekt został dostosowany do aktualnych standardów handlowych oraz architektonicznych. Pojawiły
się powierzchnie wspólne, food court oraz miejsca
odpoczynku dla klientów. Centrum zostało przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz
rodzin z dziećmi. Powiększony został także parking,
na którym znajduje się ok. 1000 miejsc postojowych
i stojaki rowerowe.
Łączna powierzchnia centrum po przebudowie wyniosła 20 104 m2. W centrum handlowym funkcjonuje 80
lokali handlowo-usługowych, których najemcami są
znane, zarówno ogólnopolskie jak i międzynarodowe
sieci handlowe, jak i lokalne marki.
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UKOŃCZONE

Powierzchnia

20 104 m2

NOI

11 mln zł
88%

WAULT

FIZ

Obłożenie

4,2 roku

Wartość księgowa

150 mln zł
7,25%

Udział Grupy

60%

JV Partner

Akron Group

Centrum handlowe ETC zlokalizowane jest
w Swarzędzu, we wschodniej części aglomeracji
poznańskiej, przy drodze krajowej nr 92,
łączącej Poznań i Konin.
Swarzędz
ul. Poznańska 6

Usytuowanie obiektu zapewnia klientom
bardzo szybki i wygodny dojazd zarówno
z samego Swarzędza, jak też centrum Poznania,
licznych osiedli mieszkaniowych oraz pobliskich
miejscowości.
Kluczowi najemcy

Lokalizacja

Intermarche, Reserved, Euro RTV AGD, CCC,
Deichmann, Home&You, KIK, Dealz, Sinsay,
Empik, Pepco, Smyk, Rossmann, Martes Sport,
Kids OK

/ETCswarzedz
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ETC SWARZĘDZ
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W Street Mall „Vis à Vis” Wilanów na
powierzchni 4 210 m2 GLA znajdują się 22
markowe sklepy i punkty usługowe, w których
klienci mogą szybko i wygodnie zrobić wszystkie
codzienne zakupy w drodze do domu. Przed
budynkiem znajduje się duży parking z 104
miejscami postojowymi, dzięki czemu zakupy są
jeszcze bardziej komfortowe.
Centrum handlowe zostało otwarte 1 grudnia
2018 roku i od początku cieszy się dużym
zainteresowaniem klientów.
Inwestycja zrealizowana została w ramach
wspólnego przedsięwzięcia z Real Management
S.A. Grupa posiada 50% udziałów w kapitale
zakładowym oraz 64% udziałów w zysku spółki
celowej.
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UKOŃCZONE

Powierzchnia

4 210 m2

NOI

3 mln zł
93%

WAULT

11,7 lat

Wartość księgowa

40 mln zł
64%

JV Partner

Real Management SA

Centrum handlowe Streel Mall Vis à Vis
Wilanów jest zlokalizowane w południowej
części Warszawy w pobliżu skrzyżowania ulic
Przyczółkowej i Pałacowej, w sąsiedztwie
supermarketu Biedronka.
Lokalizacja przy głównej drodze prowadzącej
z Centrum Warszawy, przez Wilanów do
Konstancina-Jeziornej oraz sąsiedztwo
przyszłego zjazdu z Południowej Obwodnicy
Warszawy zapewnia doskonałą ekspozycję
obiektu oraz bardzo dobry dostęp
komunikacyjny.
Kluczowi najemcy

www.visavis-streetmall.pl/strona-glowna/wilanow/

Decathlon, HEBE, Euro RTV AGD, Villa Nova
Dental Clinic, fitness club Orange Theory, Max
Burgers, Sakana Sushi Bar, Restauracja Indyjska,
Owoce i Warzywa Świata

/VisaVisWilanow
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Warszawa
ul. Przyczółkowa 219
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STREET MALL
“VIS À VIS” WILANÓW
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Rezydencje Pałacowa to osiedle podmiejskich
willi obejmujące 48 domów realizowanych
w dwóch fazach: I etap inwestycji obejmujący
24 domy został zrealizowany w 2013 roku
i w 100% sprzedany, II etap inwestycji
zakładający budowę kolejnych 24 domów
został zrealizowany w III kwartale 2018 roku.
Na 31 grudnia 2018 sprzedano 15 z 24 domów
oraz zawarto 3 umowy rezerwacyjne. Na datę
publikacji raportu sprzedanych zostało 100%
domów.
Teren osiedla oraz domy zostały opracowane
przez renomowaną pracownię PRC Architekci
według światowych standardów nowoczesnej
architektury. Inspirowane modernistycznymi
warszawskimi rezydencjami z lat 30 XX wieku,
wyróżniają się niebanalną bryłą, grą otwartych,
jasnych przestrzeni, a przede wszystkim
funkcjonalnością, komfortem i bezpieczeństwem.
Wzdłuż centralnie przebiegającej przez kompleks
drogi usytuowanych jest 6 zespołów budynków,
składających się z czterech trzykondygnacyjnych
domów. Każdy ma powierzchnię około 230 m2,
posiada ogród, przestronny taras na poddaszu
oraz dwa miejsca parkingowe.
Inwestycja zrealizowana została w ramach
wspólnego przedsięwzięcia z Real Management
S.A. Grupa posiada 50% udziałów w kapitale
zakładowym oraz 64% udziałów w zysku spółki
celowej.
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UKOŃCZONE

Powierzchnia
Sprzedane domy

Udział Grupy
JV Partner

5 760 m2
15/24
41 mln zł

FIZ

Wartość księgowa

W BUDOWIE
I PRZYGOTOWANIU

REZYDENCJE PAŁACOWA II

64%
Real Management SA
JOINT-VENTURE

Rezydencje Pałacowa II to unikalna lokalizacja.
Otoczenie terenów zielonych, w tym Parku
Natolińskiego, Pałacu Wilanowskiego oraz
Ogrodu Botanicznego w Powsinie, zapewnia
mieszkańcom możliwość aktywnego
wypoczynku i rekreacji na świeżym powietrzu.
W sąsiedztwie Rezydencji Pałacowa, przy ulicy
Przyczółkowej, Grupa zrealizowała nowoczesną
galerię dedykowaną miłośnikom sportu i
zdrowego stylu życia - Street Mall Vis à Vis
Wilanów, oddaną do użytku 1 grudnia 2018
roku.

Warszawa
ul. Wiedeńska 91

Lokalizacja

www.rezydencjepalacowa.pl

Bliskie sąsiedztwo Miasteczka Wilanów
gwarantuje dostęp do sklepów i punktów
usługowych, przedszkoli i szkół, przychodni
medycznych oraz galerii handlowej
z zapleczem rekreacyjno-rozrywkowym.
Natomiast położenie przy budowanych:
węźle Przyczółkowa i Południowej Obwodnicy
Warszawy zapewni łatwą i szybką komunikację
z centrum Warszawy i lotniskiem.

/RezydencjaPalacowa
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OTOCZENIE RYNKOWE W 2018 ROKU
RYNEK BIUROWY

rekordowa absorpcja netto

Absorpcja powierzchni w Warszawie
i współczynnik pustostanów

w ciągu ostatnich 2 lat na poziomie bliskim
400 tys. m2 rocznie

647 600 m2 - rekordowy popyt netto

13,5%

w 2018 roku, był wynikiem o 6% wyższym niż
w 2017 roku

11,7%

14,2%
12,3%

345

285
250

8,8%

4,75% - najniższe stopy kapitalizacji w historii

380

11,7%
8,7%

150

130

150

rynku biurowego w Warszawie

2012

2013

2014

2015

Absorpcja netto (tys. m2)

 8,7% - najniższy wskaźnik pustostanów w War-

2016

2017

2018

Współczynnik pustostanów (%)

szawie od 2012 roku. Prognozowane są dalsze
spadki pustostanów.
 Na koniec 2018 roku, w budowie znajdowało

się blisko 730 000 m2 nowoczesnej powierzchni biurowej.
 Kolejny wzrost podaży spodziewany jest od

Nowa i przyszła podaż
w Warszawie

2020 roku, jednak jego dynamika będzie
mniejsza z uwagi na rozłożenie w czasie oddania do użytku kilku wieloskalowych projektów.
 W 2018 roku a warszawski rynek biurowy

410

oddano 232 700 m2 nowoczesnej powierzchni, z czego największe budynki to: Proximo
II (19 950 m2), Equator IV (19 200 m2) oraz
Centrum Biurowe Koneser (17 300 m2).

350
270

300

275

279

300

275
233

225

 Pomimo utrzymującego się niskiego współ-

czynnika powierzchni niewynajętej, w szerokim centrum czynsze dla najlepszych nieruchomości wynoszą od 17 EUR do 23,75 EUR/
m²/miesiąc, a poza nim od 11 EUR do 15 EUR/
m²/miesiąc.

120

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019P 2020P 2021P

Nowa podaż (tys. m2)

Przyszła podaż (tys. m2)

 Rosnący udział co-workingu i „flexible office”,

stanowiący blisko 15% popytu netto w 2018
roku.
Źródło: Knight Frank „Rynek biurowy” 1Q17-4Q18, Jones Lang LaSalle„Warszawski rynek biurowy” 4Q 2018, Cushman & Wakefield „Marketbeat 2018".
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AKTYWA CAPITAL PARK POMAGAJĄ STAWIAĆ CZOŁA TRENDOM
NA RYNKU HANDLOWYM I HOTEL & RESIDENTIAL
Rynek handlowy

Rynek hotel &
residential

Zmiany w najemcach:
nowe podmioty
wchodzące na rynek,
przejęcia, ale też
bankructwa i wyjścia
z polskiego rynku
detalicznego

Rosnący udział
internetu wpływa
na traffic w centrach
handlowych

Częściowy zakaz handlu
w niedzielę wpływa na
sprzedaż w centrach
handlowych

Centra handlowe
typu „convenience”
w Warszawie, Łodzi,
Radomiu i Toruniu

Unikalne projekty mixeduse łączące funkcje
biurowe, handlowe,
usługowe i rozrywkowe

Wzrost udziału
powierzchni
gastronomicznej
i rekreacyjnej w projektach
handlowych

Popyt na mieszkania
jest szczególnie mocny
w dużych miastach,
m.in. w Warszawie

Rosnące ceny mieszkań
oraz dynamicznie
rozwijający się sektor
mieszkań na wynajem

Mocna koniunktura
gospodarcza powinna
wspierać rynek w
następnych kwartałach

Nowoczesne wille
podmiejskie - Rezydencje
Pałacowa etap
I – zrealizowany w 2013
i w 100% sprzedany, etap
II – na dzień sporządzenia
raportu sprzedany w
100%.

Wysokiej jakości
mieszkania na wynajem
oraz 4-gwiazdkowy
hotel zlokalizowane
w Al. Jerozolimskich
w sąsiedztwie Eurocentrum
w projekcie pod nazwą
Eurocentrum Hotel i
Rezydencje – pozwolenie
na budowę spodziewane
w II kwartale 2019

Hotel Hampton by Hilton
Old Town Gdańsk –
oddany w czerwcu 2018
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5 LAT NA GPW
W grudniu 2018 roku spółka
Capital Park SA obchodziła 5-lecie
debiutu na Rynku Głównym
Giełdy Papierów Wartościowych
w Warszawie. Cena akcji w dniu
debiutu Capital Park, tj. 13 grudnia
2013 roku wyniosła 5,57 zł.
Najniższy kurs spółka odnotowała
w dniu 28 sierpnia 2014 roku: 3,60
a najwyższy w dniu 20 lutego 2017
roku: 6,80 zł. W 2018 roku kurs
akcji Capital Park kształtował się
w przedziale od 4,48 zł do 6,60 zł.
Kurs podczas ostatniej sesji w 2018
roku osiągnął poziom 5,20 zł, co
oznaczało kapitalizację na poziomie
559 mln zł.
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Komunikacja z rynkiem
Jednym z narzędzi kontaktu Spółki
z przedstawicielami rynku kapitałowego jest sekcja relacji inwestorskich
prowadzona w języku polskim i angielskim na stronie internetowej Grupy
http://inwestor.capitalpark.pl/. Grupa organizuje kwartalne spotkania
inwestorskie oraz sporządza prezentacje podsumowujące wyniki finansowe i operacyjne.
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CAPITAL PARK NA GPW
Kurs akcji Capital Park na tle WIG w 2018
7 zł
Capital Park

6,5 zł

WIG relatywny

6 zł
5,5 zł
5 zł
4,5 zł
4 zł
01.18

04.18

07.18

10.18

12.18

Statystyki notowań

2018

2017

Zmiana

Cena akcji na koniec roku (zł)

5,20

5,79

-8,1%

Najwyższy kurs akcji (zł)

6,60

6,80

-2,9%

Najniższy kurs akcji (zł)

4,48

4,50

-0,4%

Średnia cena w okresie (zł)

5,47

6,07

-9,9%

Liczba akcji (szt.)

107 495 143

106 483 550

1,0%

Kapitalizacja Spółki na koniec roku (zł)

558 974 744

617 184 523

-9,4%

Średni wolumen obrotu na sesję (szt.)

6 961

1 554

347,9%

Cena / Wartość Księgowa (zł)

0,57

0,70

-18,0%

16,43%

13,70%

2,7 p.p.

Free float

24 maja 2019

30 sierpnia 2019

8 listopada 2019

Publikacja raportu
za I kwartał 2019 roku

Publikacja raportu
za I półrocze 2019 roku

Publikacja raportu
za III kwartał 2019 roku

Podstawowe informacje
Spółka: Capital Park SA
Nazwa skrócona: CPGROUP
Sektor: Nieruchomości
Przynależność do indeksów:
WIG-NRCHOM, INVESTORMS,
WIG-POLAND, WIG, sWIG80
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AKCJONARIAT
Na dzień 31 grudnia 2018 roku podmiotem dominującym wobec spółki
Capital Park SA była spółka CP Holdings S.à r.l. należąca do grupy
Patron Capital Partners z siedzibą w Londynie, która posiadała 71,56%
kapitału zakładowego i 69,77% udziału w głosach Spółki. Grupa Patron
Capital Partners to jedna z wiodących grup funduszy inwestujących
w nieruchomości w Europie, która zarządza kapitałem o szacunkowej
wartości 3,4 mld EUR. Grupa Patron Capital Partners powstała w 1999
roku a strategicznym inwestorem Grupy Capital Park była od 2005 roku.
Na 31 grudnia 2018 22% akcji Spółki wchodziło w skład portfeli otwartych funduszy
emerytalnych, w tym udział Metlife OFE wyniósł 12,00%.
Kolejne 4,17% akcji i 6,57% głosów na WZA Spółki należy do Zarządu Capital Park, w tym
Jana Motz – założyciel Grupy Capital Park i Prezes Zarządu posiada 2,99% akcji i 5,42%
głosów na WZA, Marcin Juszczyk – Członek Zarządu, posiada 0,94% akcji i 0,91% głosów
na WZA a Kinga Nowakowska posiada 0,25% akcji i 0,24% głosów na WZA.

Raport roczny 2018

69

STRUKTURA AKCJONARIATU
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2018 ROKU
11,96%

12,26%
4,17%

12,00%

6,57%

107 495 143

11,70%

Liczba akcji

110 260 383
Liczba głosów
na WZA

71,56%

CP Holdings S.àr.l.

OFE MetLife

69,77%

Zarząd

Pozostali

8 marca 2019 roku spółka CP Holdings S.à r.l. zawarła warunkową umowę sprzedaży 65,997% akcji Capital
Park SA do funduszu z grupy Madison International Realty LLC, globalnego inwestora w nieruchomości,
który pośrednio poprzez spółkę Townsend Holding BV z siedzibą w Holandii posiada udziały w Capital
Park SA.

STRUKTURA AKCJONARIATU
NA DZIEŃ SPORZĄDZENIA RAPORTU
4,17%

6,57%

5,56%

5,42%

12,00%

66,00%

107 495 143
Liczba akcji

Townsend Holding BV

11,70%

64,34%

Liczba głosów
na WZA

12,26%

CP Holdings S.àr.l.

110 260 383

OFE MetLife

Zarząd

11,96%

Pozostali

Warranty
Informacja o przyznanych i zrealizowanych w 2018 roku warrantach znajduje się w Nocie 30 do
Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy.
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ZARZĄDZANIE PORTFELEM
Jesteśmy nie tylko inwestorem i deweloperem,
ale również zarządcą naszych nieruchomości. Nie
korzystamy z zewnętrznych firm zarządzających,
ponieważ cenimy indywidualne podejście do naszych
najemców i ich oczekiwań, a ich komfort i zadowolenie
są dla nas najważniejsze. Stworzyliśmy własny zespół
Asset Management, liczący obecnie 21 osób, który na
co dzień dba zarówno o najemców, jak i prawidłowe
funkcjonowanie budynków. Zespół, posiadający ponad
10-letnie doświadczenie i bogate know-how, jest na
co dzień wspierany przez wewnętrzne działy: facility
management, prawny, finanse i księgowość oraz marketing
co gwarantuje wysoką jakość obsługi oraz pozytywnie
wpływa na poziom kosztów.

W zarządzanych przez nas
inwestycjach wdrażamy autorską
koncepcję Biuro Plus, którą
wprowadziliśmy kilka lat temu.
U podstaw programu Biuro Plus
leży proste założenie: dążenie do
tego, by umożliwić zrealizowanie
jak największej liczby spraw przy
okazji pobytu w miejscu pracy,

oszczędzać czas pracowników, a
także oferować coś więcej ponad
standardową powierzchnię
biurową. Jako zarządzający
działamy strategicznie,
śledzimy światowe trendy, a
jednocześnie wsłuchujemy się w
oczekiwania swoich najemców
i ich pracowników. Dzięki temu

wiemy, że zwracają oni uwagę
przede wszystkim na komfort
i funkcjonalność obiektu na
co dzień. Aby aktualizować
te oczekiwania na bieżąco
pozostajemy ze swoimi najemcami
w stałym dialogu, m.in. poprzez
liczne ankiety i badania satysfakcji.

90%

45%

93%

obłożenia budynku Eurocentrum
Office Complex oraz 95%
obłożenia w budynku Royal
Wilanów

powierzchni budynków
Eurocentrum Beta i Gamma
(oddanego w połowie 2014 roku)
zostało do tej pory przedłużonej z
dotychczasowymi najemcami

respondentów w Eurocentrum
i 94% w Royal Wilanów
zadowolonych ze współpracy z
Capital Park
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BIURO PLUS zakłada oferowanie jedynej w swoim rodzaju, komfortowej
powierzchni biurowej spełniającej najwyższe standardy w wyjątkowych
lokalizacjach, uzupełnionej wachlarzem dedykowanych usług.
Rozwiązania są zindywidualizowane dla każdego z projektów, podstawę
jednak stanowią zawsze kluczowe elementy.

„Koncepcja Biuro Plus to zdecydowanie coś co
wyróżnia nas na rynku. O jej sukcesie świadczyć
może prawie 100 proc. poziom komercjalizacji
obiektów, w których została ona wdrożona,
lojalność najemców, ich wielokrotne ekspansje
oraz wysokie noty otrzymywane przez nas w
corocznych badaniach satysfakcji najemców.”
Kinga Nowakowska
Członek Zarządu, Dyrektor Operacyjna
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BEE CREATIVE
W 2018 roku w biurowcu Royal
W i l a n ó w, j e d n y m z n a s z y c h f l a g o w y c h
p r o j e k t ó w, s t w o r z y l i ś m y n a s z ą
autorską co-workingową przestrzeń
B e e C r e a t i v e . To d o s k o n a ł e m i e j s c e
dla wszystkich, którzy potrzebują
ko mfo r towe go i d e s i n e rs ko
urządzonego biura w wysokiej klasy
budynku i w przyjaznym otoczeniu.
Bee Creative to jeden z najnowszych
projektów Grupy Capital Park, który
powstał z myślą o freelancerach, małych
firmach, osobach pracujących zdalnie
czy w niepełnym wymiarze godzin. Pod
tą nazwą kryje się nowoczesne biuro coworkingowe, które działa w przestrzeni
jednej z flagowych nieruchomości
Grupy Capital Park – Royal Wilanów. Na
powierzchni ok. 650 m2 znajduje się 20
pokoi biurowych, sale konferencyjne
oraz wspólna przestrzeń, obejmująca
22 w pełni ergonomiczne i doskonale
wyposażone stanowiska. Miejsce to
funkcjonuje od lipca 2018 roku, jednak
na przełomie 2018 i 2019 roku zostało
gruntownie zmodernizowane. Dzięki
temu dostępna tam przestrzeń stała
się w pełni nowoczesna, funkcjonalnie
urządzona, dając obecnym i przyszłym
klientom pełen komfort korzystania z tej
formuły miejsca pracy.
Bee Creative oferuje szeroki
wachlarz udogodnień zarówno
dla jednoosobowych działalności
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gospodarczych, jak i większych struktur
organizacyjnych. Pakiety usług są
zróżnicowane zarówno ich zakresem,
jak i ceną. Dwa podstawowe z nich
dedykowane są osobom lub firmom,
które nie posiadają własnego biura, ale
potrzebują obsługi korespondencji oraz
adresu do zarejestrowania działalności.
Pozostałe pakiety obejmują ponadto
wynajem biurka lub całego pokoju do
pracy, jak również umożliwiają dostęp
do pełnej infrastruktury tego miejsca
(m.in. kuchni, jadalni z ekspresem do
pysznej kawy, herbaty, dyfuzora z wodą
oraz ściany świeżych ziół, sali rozrywki,
rowerów stacjonarnych ładujących
baterie, sal konferencyjnych, drukarki,
wi-fi oraz wielu innych udogodnień).
Bee Creative to także miejsce przyjazne
zwierzętom i umożliwiające przyjście do
pracy z pupilem. Od samego początku
koncept cieszy się dużą popularnością
i dynamicznie się rozwija, zdobywając
coraz szersze grono użytkowników.

Zeskanuj kod
i poznaj naszą
autorską
co-workingową
przestrzeń Bee
Creative
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N owa j a ko ś ć
co-workingu
w zielonym
otoczeniu
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SYTUACJA FINANSOWA GRUPY
Rosnące i zabezpieczone przychody z najmu
Przychody Grupy z wynajmu podstawowego wzrosły o 16% do kwoty 146 mln zł w
wyniku podpisania nowych umów najmu oraz wzrostu powierzchni przekazanej najemcom. Zysk operacyjny netto (NOI) wyniósł 109 mln zł, co oznaczało wzrost o 17% r/r. Na
31 grudnia 2018 roku poziom komercjalizacji ukończonych budynków wyniósł 91% i tyle
samo powierzchni generowało przychód z najmu. Największy udział we wzroście NOI
miały budynki Eurocentrum i Royal Wilanów.
79

3

172

-1

146
-37

3

109
-37

-15

97

91

-75

-6

Nasza strategia bazuje
na dwóch filarach.
Koncentrujemy się na
wzroście wartości poprzez
realizację nowych inwestycji
oraz maksymalizacji
przychodów z najmu
w projektach ukończonych.

-6
4

Wynik Grupy

Podatek dochodowy

Zysk przed
opodatkowaniem

Działalność finansowa

EBIT

Udział w zyskach jedn.
Wycen. Met. Praw własn.

Pozostałe koszty

Aktualizacja wyceny
nieruchomości

Wycena programu
motywacyjnego

Koszty operacyjne

Pozostałe przychody

NOI

Koszty nieruchomosci

Przychody z wynajmu

-5

Jakub Poniatowski,
Dyrektor Finansowy

ROSNĄCY FFO
FFO (Funds From Operations), czyli wynik naszych działań operacyjnych w 2018 roku,
wyniósł 57 mln zł, co oznacza wzrost o 49% r/r. Głównym elementem, który przyczynił
się do wzrostu FFO był rosnący NOI.
83% zakontraktowanych umów najmu wygasa dopiero po zakończeniu 2020 roku dzięki
czemu Grupa posiada zabezpieczone przepływy pieniężne.

NOI (MLN PLN)
35

32
24
74%

4Q17

37

35
26

73%

1Q18

Przychody z najmu
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ZAPADALNOŚĆ UMÓW NAJMU1

26
74%

2Q18

39
27

75%

3Q18

Zysk operacyjny netto

WAULT1 = 4,9

33%

29
17%

75%

4Q18
Marża

1

6%

11%

2019

2020

21%
13%

2021

2022

Z wyłączeniem funduszy REIA i REIA II

2023

>2023

75

Znaczący wpływ na osiągnięty w 2018 roku zysk netto
w wysokości 91 mln zł miał zysk z aktualizacji wartości
nieruchomości w wysokości 79 mln zł, spowodowany
głównie wzrostem kursu EUR/PLN z 4,1709 na
koniec 2017 roku do 4,3000 na koniec 2018 roku (dla
porównania w 2017 roku Grupa zrealizowała stratę z
aktualizacji wartości nieruchomości w wysokości 85
mln zł).

Dodatni wpływ zmian kursu walutowego na
rachunek wyników
WPŁYW NIEZREALIZOWANYCH RÓŻNIC
KURSOWYCH NA WYNIK 2018 ROKU (MLN ZŁ)
65

ELEMENTY SKŁADOWE REWALUACJI W 2018

-40

Aktualizacja
wartości nieruchomości

14
Rewaluacja

Deprecjacja
PLN do EUR

Zysk z aktualizacji
wartości

21

Inne

Łączymy wpływ
różnic kursowych na wynik
finansowy

-5
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1

Wycena
kredytów i
obligacji

Podatek
odroczony

POZIOM KURSU WALUTOWEGO NA KONIEC
OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO

4,4240

4,3616
4,3091

W minionym roku koszty finansowe z tytułu kredytów
i obligacji nieznacznie wzrosły do poziomu 41 mln zł
(+2% r/r).

Niższy koszt długu oraz kontynuacja spadku
kosztów odsetkowych

4,3000
4,2714

4,2198

4,2265

4,2085
4,1709

4Q16

1Q17

2Q17

3Q17

4Q17

1Q18

2Q18

3Q18

4Q18

3,04%

średni koszt długu na koniec 2018, spadek z 4,30%
na przestrzeni 2 ostatnich lat

20 mln zł

oszczędności kosztów odsetek na przestrzeni 2
lat w wyniku zmiany struktury walutowej obligacji
z PLN na EUR oraz refinansowania kredytów w
projektach Royal Wilanów i Eurocentrum Office
Complex
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Rosnąca wartość portfela nieruchomości
Suma bilansowa 2018 wzrosła o 94 mln zł i na koniec 2018 roku wyniosła 2 571 mln zł, z czego udział
nieruchomości inwestycyjnych wyniósł 92%. Za wzrost aktywów odpowiadał przede wszystkim wzrost wartości
nieruchomości inwestycyjnych wynikający z poniesionych nakładów inwestycyjnych w łącznej wysokości
107 mln zł, głównie w projektach rewitalizacji terenu dawnej fabryki Norblina w Warszawie oraz Hampton by
Hilton Old Town Gdańsk (oddanym w czerwcu 2018). Saldo środków pieniężnych w 2018 roku spadło o 83 mln
zł i na koniec roku wyniosło 110 mln zł, w wyniku poniesionych nakładów inwestycyjnych oraz spłaty kredytów i
obligacji.
ZMIANA WARTOŚCI NIERUCHOMOŚCI
INWESTYCYJNYCH (MLN PLN)
65

14

2 360

NAKŁADY INWESTYCYJNE PONIESIONE W 2018 ROKU

Hampton by
Hilton Old Town
Gdańsk

107
2 174

6 mln zł

ArtN

18 mln zł

107 mln zł

Eurocentrum
Eurocentrum
Hotel & Residence

3 mln zł

16 mln zł

(+21% r/r)

Royal Wilanów
31.12.17

Nakłady
inwestycyjne

Aktualizacja o kurs
EUR/PLN

Zysk z
aktualizacji
wartości

31.12.18

64 mln zł

Pozostałe

Odroczony podatek dochodowy z tytułu wyceny – zmiana w sprawozdaniach finansowych
w 2018 roku
Podatek odroczony pokazuje szacowane przyszłe konsekwencje transakcji i wydarzeń rozpoznanych w sprawozdaniu finansowym w bieżącym okresie i poprzednich okresach. Podatek odroczony rozpoznaje się na różnicach
przejściowych a nie permanentnych.

Wcześniejsze podejście
W poprzednich latach obrotowych Grupa nie
rozpoznawała aktywów i rezerwy z tytułu
odroczonego podatku dochodowego od różnic
pomiędzy wartością księgową a podatkową
nieruchomości, w przypadku których Grupa nie
planowała sprzedaży

Bieżące podejście
Obecnie Grupa rozważa sprzedaż wybranych
aktywów w związku z tym dokonano rozpoznania
podatku odroczonego

Wpływ na sprawozdanie
Całkowity wpływ na kapitał własny Grupy wyniósł na dzień raportowy 103 mln zł, w tym całą wartość odniesiono na stratę z lat ubiegłych.
Dodatkowo Zarząd zdecydował o rozpoczęciu publikacji EPRA NAV, czyli wielkości aktywów netto według metodologii międzynarodowej organizacji European Public Real Estate Association, eliminujący z wartości aktywów
netto wpływ wyceny instrumentów zabezpieczających oraz podatku odroczonego. W prezentowanym okresie
nie nastąpiła zmiana zasad rachunkowości.
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Niższy koszt długu oraz kontynuacja
spadku kosztów odsetkowych

Bezpieczny poziom długu
Na koniec 2018 zadłużenie finansowe ogółem
wyniosło 1 331 mln zł, z czego 1 126 mln zł stanowiły
kredyty i inne zobowiązania finansowe, a 205 mln zł
- obligacje. Zadłużenie z tytułu kredytów w euro
spadło o 1,5 mln EUR (spadek o 1 %) r/r, co, pomimo
zwiększenia w trakcie roku salda kredytu na projekcie
Hampton by Hilton Old Town Gdańsk, wynikało
m.in. ze spłat rat kredytów celowych zgodnie z
harmonogramem, w tym m.in. ze spłaty 7,5 mln
EUR kredytu wielocelowego na poziomie jednostki
dominującej. W 2018 roku Spółka spłaciła również
trzy serie obligacji E-G o łącznej wartości nominalnej
46 mln zł. Wzrost długu w złotych r/r (+2%) wynikał
z wpływu osłabienia złotego względem euro na
wycenę kredytów i obligacji. Dług finansowy netto na
koniec 2018 roku wyniósł 1 220 zł (wzrost o 10% r/r) i
stanowił 47% aktywów. Ponad 99% zadłużenia Grupy
jest w euro.

Rosnąca wartość nieruchomości oraz
wartości aktywów netto (NAV)

Bezpieczny profil zapadalności długu i
stabilna pozycja gotówkowa

Dodatni wpływ zmian kursu
walutowego na wyniki finansowe
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Podsumowanie sytuacji finansowej

Rosnące i zabezpieczone przychody z
wynajmu oraz FFO
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STRATEGIA FINANSOWANIA
Nasze podejście do finansowania opiera
się na trzech filarach:
Zapewnienie finansowania
Dywersyfikacja finansowania
Zdrowy bilans

Wkład działu Inwestycji i Finansów w sukces całej
Grupy to między innymi zapewnianie finansowania
naszych projektów na optymalnych warunkach.
Zaciągając nowe zobowiązania finansowe,
stosujemy konserwatywne podejście do poziomu
LTV, staramy się jednocześnie zarządzać ryzykiem i
minimalizować koszty obsługi długu.

Rekordowo niski koszt długu,
konserwatywny poziom LTV i prawie 100%
dopasowanie walutowe
2016

2017

2018

4,30%

3,15%

3,04%

Zobowiązania netto do
aktywów razem

50%

45%

47%

Struktura walutowa długu
(EUR/PLN)

86%

92%

99%

Średnioważony koszt długu
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Posiadamy bezpieczny profil zapadalności
długu, a największa część naszego zadłużenia
przypada po zakończeniu prac przy dwóch
najważniejszych projektach w toku.
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Zapewnienie finansowania
 Zapewnienie wkładu własnego w budowanych obiektach oraz na

Największa część zadłużenia do spłaty
(727 mln PLN) przypada na 2022 rok

nowe projekty.
 Zarządzanie zapadalnością długu.
 Minimalizowanie kosztu zadłużenia.

Dywersyfikacja finansowania
 Finansowanie bankowe na poszczególne projekty, w ramach spółek

Współpraca z 14 bankami

celowych (bez regresu do spółki holdingowej).
 Obligacje korporacyjne niezabezpieczone.
 Kredyty wielocelowe na poziomie holdingu.

Zdrowy bilans
Do oceny zadłużenia stosujemy dwa wskaźniki:

Na koniec 2018 r. wskaźnik zadłużenia
netto do aktywów wyniósł 47%, a
zadłużenie netto 1 220 tys. zł

 wskaźnik zadłużenia do wartości projektu (LTV, loan to value) na

poziomie pojedynczych inwestycji w ramach spółek celowych,
 wskaźnik zadłużenia netto na poziomie skonsolidowanym.

Największa część kredytów do
spłaty, tj. 727 mln zł przypada za 4
lata licząc od końca 2018 roku, tj. po
terminie zapadalności obligacji oraz
po zakończeniu budowy dwóch dużych projektów w przygotowaniu, tj.

ArtN i Eurocentrum Hotel i Rezydencje. Dodatkowo, spośród 350 mln
zł przypadających w ciągu 2 lat (do
końca 2020 roku) wygasa jedynie
kredyt projektowy o saldzie 97 mln
zł, udzielony spółkom REIA FIZAN,

Zapadalność zobowiązań Grupy według stanu na dzień
31 grudnia 2018 roku (mln PLN)

Obligacje serii
H scalone z
serią I
15m PLN

REIA FIZ
97m PLN
Obligacje serii
J-M
166m PLN

REIA II FIZ
- 79 mln zł
Galeria Zaspa
- 36m PLN
Obligacje serii
N - 30m PLN
Kredyt
wielocelowy
- 21m PLN

166
33
2019
Kredyty

Eurocentrum - 455m PLN
Royal Wilanów - 230 mPLN
W-wa Belgradzka - 16mPLN
Kredyt wielocelowy - 21m
PLN

konsolidowanych metodą pełną
przy rzeczywistym zaangażowaniu
Grupy na poziomie odpowiadającemu 14 mln zł (WAN).

Mamy zdywersyfikowaną strukturę zadłużenia, na którą
składają się zarówno kredyty jak i obligacje korporacyjne
Struktura finansowania Grupy
16%
3%

1,3 mld zł

VaV Łódź 19m PLN
Hampton by
Hilton Old
Towna Gdańsk
- 33m PLN

30

136

171

727

4

2020

2021

2022

2023

(+2% r/r)

57

81%

>2023

Obligacje

Kredyty projektów

Obligacje

Kredyt wielocelowy

Źródło: Emitent; Zapadalność kredytów bez wpływu wyceny według Skorygowanej Ceny Nabycia (SCN)
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Doświadczenie w innowacyjnych rozwiązaniach dotyczących
pozyskania finansowania

Capital Park ma rozległe
doświadczenie w pozyskiwaniu
finansowania na konkurencyjnych
warunkach zarówno w ofertach
publicznych jak i poprzez private
placement.

EUR 1,3 mld

PLN 466 mln

PLN 107 mln

PLN 136 mln

finansowanie bankowe

obligacje na rynku
kapitałowym

Certyfikaty Inwestycyjne
FIZ

IPO
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Osiągnięcia
od 2003

Capital Park pozyskał 1,3 mld EUR finansowania z 17 różnych banków i instytucji
finansowych (krajowych i zagranicznych).

2012

Emisja 100 mln zł zabezpieczonych obligacji (hipoteka na działce ArtN) z 10%
kuponem - spłacone w 2015 roku.

2013

Stworzenie pierwszego nieruchomościowego funduszu dywidendowego – REIA FIZ AN –
wpływy z private placement w wysokości 63 mln zł.

2013

Pozyskanie 136 mln zł kapitału na rozwój firmy z IPO.

2014/16

Pozyskanie 170 mln zł z niezabezpieczonych obligacji z 6,5% kuponem na spłatę obligacji
zapadających w 2012 i kapitał na rozwój.

2016

Refinansowanie Eurocentrum kredytem inwestycyjnym o wartości 124 mln EUR w Bank of
China.

2017

Pozyskanie ponad 38 mln EUR z emisji niezabezpieczonych euroobligacji w celu
refinansowania obligacji w PLN.

2017

Stworzenie drugiego nieruchomościowego funduszu dywidendowego – REIA FIZ AN II –
wpływy z private placement w wysokości 45 mln zł brutto.

2017

Pozyskanie kredytu na budowę flagowego projektu rewitalizacji terenu dawnej fabryki
Norblina o wartości 159,3 mln EUR w banku Pekao SA oraz kredytu na refinansowanie
inwestycji Royal Wilanów o wartości 62,5 mln EUR.

2018

Pozyskanie finansowania w Europejskim Banku Inwestycyjnym w wysokości 60 mln EUR
dla projektu ArtN. Decyzja EBI o udzieleniu kredytu była poprzedzona szczegółowym
due diligence projektu.
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KLUCZOWE CZYNNIKI RYZYKA
Podejście Grupy do zarządzania ryzykiem jest odzwierciedleniem stosowanego modelu biznesowego
oraz bazuje na doświadczeniach i wiedzy zaangażowanego zespołu menedżerskiego. Wszelkie decyzje
inwestycyjne oraz postępy prac nad projektami są
omawiane na cyklicznych spotkaniach Zarządu.
Niżej opisane obszary ryzyka oraz skuteczność zarządzania nimi podlegają również stałej weryfikacji przez
Dział Kontroli Wewnętrznej oraz Komitet Audytu.
Decyzje inwestycyjne mogące nieść potencjalnie wyższe ryzyko lub związane z zaangażowaniem znacznych
nakładów podlegają też weryfikacji Komitetu Inwestycyjnego a w przypadku przekroczenia ustalonych
limitów również Rady Nadzorczej.
Poniżej przedstawione zostały kluczowe czynniki ryzyka, które zdaniem Zarządu mają największy 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. Pełna lista czynników ryzyka, które Grupa
aktualnie uważa za istotne, została przedstawiona w
Nocie Informacyjnej obligacji serii N wyemitowanych
przez Spółkę, która jest dostępna na stronie relacji
inwestorskich Spółki w sekcji Produkty Inwestycyjne
– Obligacje.

CZYNNIKI RYZYKA
RYZYKO ZMIENNEJ SYTUACJI MAKROEKONOMICZNEJ
Pogorszenie ogólnych warunków gospodarczych na świecie oraz
w Polsce
Pogorszenie koniunktury na rynku nieruchomości i w branży
deweloperskiej
Cykliczność rynku nieruchomości
Pogorszenie sytuacji w branży finansowej
Zmiany w polskim systemie finansowym – postępująca
deregulacja OFE

RYZYKO KURSOWE
Wahania kursów walut, w szczególności EUR/PLN

RYZYKO STÓP PROCENTOWYCH
Wzrost stóp procentowych
Spadek stóp procentowych

RYZYKO KONKURENCJI
Działania firm konkurencyjnych
Działania lokalnych inwestorów indywidualnych

Raport roczny 2018

83

WPŁYW

DZIAŁANIA OGRANICZAJĄCE RYZYKO

Spadek wartości rynkowej nieruchomości
Zmniejszenie możliwości sprzedaży nieruchomości
prowadzące do utraty płynności
Upadłość najemców prowadząca do pogorszenia
płynności
Spadek czynszów uzyskiwanych z najmu nieruchomości
Mniejsza dostępność kredytów
Mniejszy popyt lub całkowity brak popytu na nowe
emisje obligacji
Wyższe koszty finansowania

Odpowiedni dobór nieruchomości wchodzących w skład portfela.
Staranna analiza lokalizacji i jakości nieruchomości
Podnoszenie wartości nieruchomości poprzez systematyczne
remonty i modernizacje
Dobór najemców o stabilnej sytuacji finansowej i silnej marce.
Zawieranie umów z najemcami sieciowymi i renomowanymi
instytucjami
Wykorzystywanie zróżnicowanych rodzajów finansowania dłużnego
Dywersyfikacja źródeł finansowania i utrzymywanie dobrych relacji
z wiodącymi instytucjami finansowymi
Rozbudowa przychodów o element dywidendowy i zarządzanie
nieruchomościami

Mniejsze wpływy ze sprzedaży nieruchomości wyrażone
w PLN
Mniejsze przychody z najmu
Spadek kursu EUR/PLN wpływający na spadek wycen
bilansowych nieruchomości

Stosowanie naturalnego hedgingu poprzez dostosowanie waluty
długu do waluty najmu. Ze względu jednak na fakt, że walutą
bazową wyceny nieruchomości jest euro a hedging bilansowy jest
niepełny, Grupa ma i będzie miała profil „eksportera”. Całkowite
wyeliminowanie ryzyka kursowego jest niemożliwe
Stosowanie w ograniczonym zakresie dostępnych na rynku
instrumentów pochodnych

Wzrost kosztów obsługi długu spowodowany wzrostem
stóp procentowych
Wzrost stóp kapitalizacji (czyli spadek wartości
nieruchomości będących w posiadaniu Grupy). Stopy
kapitalizacji są w dużym stopniu skorelowane z tzw.
stopami wolnymi od ryzyka i mogą rosnąć wraz ze
wzrostem stóp procentowych
Odwrotna sytuacja: spadek stóp kapitalizacji w wyniku
spadku stóp procentowych powodujący wzrost cen
nieruchomości, które Grupa chce nabywać

Stosowanie długoterminowej strategii zarządzania aktywami
generującymi dochód
Ciągłe monitorowanie rynku nieruchomości oraz sytuacji
gospodarczej i odpowiednie dostosowywanie przyjętej strategii
Wykorzystywanie transakcji zamiany stóp procentowych (swapy).
Transakcje te nie pokrywają jednak 100% ekspozycji. Stopień
pokrycia ekspozycji jest kompromisem pomiędzy mniejszym
ryzykiem a wyższym kosztem

Spadek czynszów i cen sprzedaży nieruchomości
Wzrost poziomu pustostanów
Wzrost cen i kosztów zakupu nieruchomości
Utrudnienie i wydłużenie procesu inwestycyjnego

Staranny dobór nieruchomości oraz wykorzystanie możliwości
związanych z „distressed assets”
Wykorzystanie doświadczenia w realizacji projektów i znajomości
rynku do realizacji unikalnych projektów
Wykorzystanie potencjału finansowego i organizacyjnego Grupy
Aktywne zarządzanie nieruchomościami,
Opracowanie unikalnych koncepcji wyróżniających projekty Capital
Park na rynku, m.in. „Biuro Plus” czy „The place to be, the place to
work”.
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CZYNNIKI RYZYKA
RYZYKO ZWIĄZANE Z UTRATĄ NAJEMCÓW
Utrata najemców biurowych i handlowych lub trudności w ich
pozyskaniu
Niepozyskanie najemców biurowych w Warszawie ze względu na
dużą podaż powierzchni biurowej
Utrata kluczowego najemcy (anchor tenant)

RYZYKO ZWIĄZANE Z WYCENĄ NIERUCHOMOŚCI
Spadek wartości nieruchomości rozpoznawany jako strata z
aktualizacji wyceny
Przyjęcie błędnych założeń prowadzących do błędów w wycenie
nieruchomości
Wdrożenie błędnych strategii dla danego projektu

RYZYKO ZWIĄZANE Z PROJEKTAMI W BUDOWIE
Przekroczenie budżetu
Niedotrzymanie przez generalnych wykonawców przyjętych
standardów jakości i terminów
Nieuzyskanie pozwolenia na użytkowanie

RYZYKO PROCEDUR ADMINISTRACYJNYCH
Opieszałość działania krajowej administracji i urzędów
Działania organizacji społecznych lub właścicieli nieruchomości
sąsiednich oraz okolicznych mieszkańców
Brak lokalnych planów zagospodarowania przestrzennego

Raport roczny 2018

85

WPŁYW

DZIAŁANIA OGRANICZAJĄCE RYZYKO

Utrata przychodów i płynności poprzez m.in.:
Spadek przychodu z najmu
Brak możliwości sprzedaży nieruchomości
Brak możliwości uruchomienia finansowania bankowego

Staranny dobór najemców
Współpraca z renomowanymi zewnętrznymi firmami
specjalizującymi się w usługach pośrednictwa w najmie
Atrakcyjna oferta dla najemców
Aktywne zarządzanie nieruchomościami przez własny zespół Asset
Management
Wdrażanie i ciągłe udoskonalanie usług dodanych i inicjatyw
wspierających długoterminową lojalność najemców w ramach
koncepcji „Biuro Plus”
Systematyczny monitoring zadowolenia najemców (m.in. poprzez
okresowe badania satysfakcji klientów) i podejmowanie działań
naprawczych
Angażowanie najemców w dialog w celu jak najlepszego
dopasowania oferty do potrzeb pracowników biur i klientów
najemców handlowych
Stosowanie kaucji i gwarancji bankowych jako zabezpieczenia
umów najmu

Niższe od zakładanych wpływy z czynszów i ze sprzedaży
nieruchomości
Wartość bilansowa nieruchomości nieodzwierciedlająca
wartości godziwej

Współpraca z niezależnymi rzeczoznawcami majątkowymi
Staranny dobór metod wyceny
Stosowanie kilkuetapowej procedury weryfikacji wyceny
Systematyczny przegląd nieruchomości i monitoring głównych
założeń

Spadek marży deweloperskiej
Opóźnienie realizacji projektu prowadzące do spadku
przychodów z najmu
Naruszenie kowenantów umowy o finansowanie
bankowe
Pojawienie się roszczeń
Negatywny wpływ na wizerunek Grupy i możliwość
wynajęcia powierzchni

Współpraca z renomowanymi wykonawcami o stabilnej sytuacji
finansowej
Zabezpieczenia zawarte w umowach o generalne wykonawstwo
inwestycji
Stały monitoring i nadzór nad realizacją prac budowlanych przez
inspektorów lub specjalistyczne firmy zewnętrzne
Zatrudnienie w Grupie doświadczonych specjalistów
Doświadczenie w realizacji projektów deweloperskich oraz stały
monitoring przebiegu prac

Nieuzyskanie lub opóźnienie w uzyskaniu pozwoleń
i decyzji prowadzące do opóźnienia lub zaniechania
realizacji projektu inwestycyjnego
Wydłużenie procesu pozyskania pozwoleń prowadzące
do obniżenia rentowności inwestycji
Cofnięcie uzyskanych pozwoleń

Wykorzystanie doświadczenia w przeprowadzaniu procedur
administracyjnych
Zatrudnianie specjalistów w wielu dziedzinach, w tym: w zakresie
finansów, prawa, budowy i procedur administracyjnych
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SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ
BIZNESU
ZIELONE BUDYNKI
Certyfikacja budynków jest wyrazem naszego profesjonalizmu i troski o środowisko naturalne, a także
stanowi gwarant tworzenia inwestycji w zgodzie z
zasadami zrównoważonego budownictwa zarówno
na etapie projektowania, realizacji, jak i późniejszego
funkcjonowania budynku. Eurocentrum Office Complex otrzymał ekologiczny certyfikat LEED na najwyższym poziomie Platinum a Royal Wilanów i ArtN są
certyfikowane systemem BREEAM na poziomie Very
Good. Co to właściwie oznacza dla użytkowników?
 nasze budynki to miejsce przyjazne zarówno dla

pracowników, jak i dla środowiska,

 ekologiczne rozwiązania wpływają na długofalowe

obniżenie kosztów obsługi biura,

 pozytywny wpływ na dobre samopoczucie pracow-

ników i wzrost produktywności,

 łatwiejszy dostęp do alternatywnych środków

transportu.

MIEJSKA PASIEKA
Ekologia oraz idea zrównoważonego rozwoju miast
są niezwykle bliskie Grupie Capital Park, dlatego też
postanowiliśmy dachy naszych budynków przemienić
w miejskie pasieki. W 2016 roku na dachu biurowca
Eurocentrum i Royal Wilanów powstały podniebne
pasieki na wzór tych działających z powodzeniem na
dachach najsłynniejszych budynków świata m.in.:
Opery Paryskiej czy Muzeum Whitney Museum of
American Art w Nowym Jorku.
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PROMOWANIE ODPOWIEDZIALNYCH POSTAW
WŚRÓD PRACOWNIKÓW
Aż do 75% odpadów biurowych można odzyskać,
dlatego też zachęcamy naszych najemców do efektywnego gospodarowania odpadami. W naszych kluczowych obiektach mamy podpisane umowy z podwykonawcami, którzy regularnie wywożą, monitorują
i informują o ilości odebranych odpadów z podziałem
na ich rodzaj. Każdy z najemców dotrzymuje od nas
pojemniki do segregowania odpadów w systemie
MultiSort, który umożliwia segregację odpadów na
3, 6 i 11 frakcji (papier, tektura, dokumenty poufne,
plastik, tetra pak, szkło, metal, elektrośmieci, baterie,
odpady niebezpieczne i inne).
Dodatkowo, dla najemców budynku Royal Wilanów
i Eurocentrum Office Complex przygotowaliśmy
specjalny ekologiczny przewodnik, aby zachęcić ich
do aktywnego włączenia się w działania na rzecz
środowiska oraz wypracowania codziennych proekologicznych nawyków.
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EKOLOGICZNY TRANSPORT
Rower to nasz ulubiony środek komunikacji, dlatego
promujemy wśród naszych najemców korzystanie
z tego środka transportu na co dzień. W Eurocentrum i Royal Wilanów funkcjonuje wiele udogodnień
dla rowerzystów w postaci licznych garażowanych
miejsc postojowych jak i stojaków rowerowych przed
budynkami, szatni i pryszniców, samoobsługowych
stacji napraw rowerów. Dodatkowo w pobliżu budynków znajdują się wypożyczalnie rowerów miejskich
Veturilo.
W ofercie biurowców znajdują się również program
Carpooling, czyli możliwość wspólnego dojeżdżania
do pracy czy stacje ładowania aut elektrycznych.
Dodatkowo w budynku Royal Wilanów funkcjonuje
shuttle bus, umożliwiający bezpłatną komunikację dla
najemców.

WYDARZENIA SPOŁECZNE, KULTURALNE
I SPORTOWE
Chcemy aby nasze projekty były czymś więcej niż
tylko miejscem pracy, dlatego m.in. w Royal Wilanów
stworzyliśmy place, które stały się centrum wydarzeń
kulturalno-sportowych, na których zorganizowaliśmy
m.in.: Cykle – Nocne Granie oraz Teatr Plenerowy,
mistrzostwa Europy i Świata w piłce nożnej, kino
plenerowe – Filmowa Stolica Lata. Aktywnie angażujemy się w akcje społeczne, m.in. organizujemy akcje
krwiodawstwa w budynkach Eurocentrum Office
Complex i Royal Wilanów, zbiórki elektrośmieci „Zrzuć
Zbędne Kilowaty”, zbiórki butów dla dzieci z Zambii
czy żywności dla zwierząt ze schroniska. Promujemy
alternatywne środki komunikacji i zdrowego stylu
życia poprzez kolejne edycje „Bike to Eurocentrum”,
czy akcje dla dzieci zachęcające do zdrowego odżywiania się. W 2018 roku dodatkowo organizowaliśmy
w obiektach Grupy m.in. zbiórkę dla Przedszkola Fundacji Cukierkowo, działającego na rzecz dzieci chorych
na cukrzycę I stopnia oraz akcję „Wszystkie Słoiki pod
Royal Wilanów!” – zbiórka na rzecz Oddziału Onkologii Centrum Zdrowia Dziecka, zorganizowana wspólnie z Burmistrzem Dzielnicy Wilanów i Dyrektorem
Centrum Kultury Wilanów.
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ZARZĄDZANIE I ŁAD KORPORACYJNY
ZARZĄD
JAN MOTZ
Jest założycielem Grupy Capital Park i Prezesem Zarządu Capital Park S.A. z 30-letnim doświadczeniem w
branży nieruchomości. Był zaangażowany w przygotowanie, finansowanie oraz realizację wielu projektów
komercyjnych, w szczególności obiektów biurowych,
handlowych i wielofunkcyjnych. W 1997 założył Communication One Inc., grupę, w skład której wchodziła
między innymi spółka Call Center Poland S.A. – lider na
polskim rynku usług call center. W latach 1986-2001
był właścicielem spółki Progressive Development Inc,
spółki budowlanej działającej na rynku amerykańskim. W szczytowym momencie, firmy budowlane
Jana Motza zatrudniały 1.500 osób na licznych równoległych budowach. W latach 90. był udziałowcem w
grupie polskich firm należących do Euro RSCG, jednego
z wiodących koncernów marketingowych w Europie.
Jest członkiem Rady Programowej Forum Obywatelskiego Rozwoju prof. Leszka Balcerowicza. Studiował
na Wydziale Weterynarii Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

MARCIN JUSZCZYK
Od 2003 roku związany z Grupą Capital Park, Członek
Zarządu Capital Park S.A. od początku jej istnienia. W
latach 2004-2005 pełnił funkcję dyrektora finansowego w Grupie. Od 2005 roku jest Dyrektorem Inwestycyjnym Grupy, a od 2016 roku łączy funkcje CFO i CIO.
W latach 2001-2006 pełnił funkcję dyrektora finansowego w Grupie Communication One Inc., w skład
której wchodziła m.in. spółka Call Center Poland S.A,
odpowiadając m.in. za fuzje, przejęcia i transakcje joint
venture. W latach 1995-1997 pracował w Agencji Doradztwa Gospodarczego AM Jesiołowscy jako konsultant, zajmując się m.in. projektami prywatyzacyjnymi
i wycenami przedsiębiorstw. W latach 1997-2001 pracował jako lider projektów doradczych w Normax sp. z
o.o. (należącej do międzynarodowej grupy doradczej
Hogart). Jest absolwentem Akademii Ekonomicznej
w Krakowie na kierunku Informatyka i Ekonometria.
Uzyskał członkostwo w międzynarodowym stowarzyszeniu ACCA (Association of Chartered Certified Accountants), a od 2010 roku posługuje się tytułem FCCA.
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KINGA NOWAKOWSKA
Od 2007 roku związana z Grupą Capital Park, Członek
Zarządu Capital Park S.A. od 2016 roku. Pełni funkcję
Dyrektor Operacyjnej w Grupie. Jest zaangażowana w
największe projekty prowadzone przez Grupę, m.in.
Eurocentrum i Royal Wilanów. Od 2009 roku jest również Dyrektorem Generalnym spółki celowej ArtN Sp.
z o.o., której celem jest realizacja prestiżowego, wielofunkcyjnego projektu rewitalizacji w miejscu dawnej
Fabryki Norblina w Warszawie. W latach 1995-1996
była koordynatorem w zakresie sprzedaży produktów
sieciowych IBM na obszarze Europy Wschodniej dla
firmy Sodexi we Francji. Od 1997 roku przez 11 lat była
Dyrektorem Generalnym Call Center Poland, które pod
jej kierownictwem stało się jednym z największych
outsoursing’owych, wielojęzycznych centrów obsługi klienta w Europie Środkowo-Wschodniej a w 2007
roku zostało z sukcesem sprzedane. Jest absolwentką
paryskiej Sorbony na Wydziale Prawa, ze specjalizacją
Prawo Międzynarodowe Biznesu.

W dniu 21 marca 2019 roku Członkowie Zarządu
zostali powołani na wspólną trzyletnią kadencję,
która upływa 21 marca 2022 roku.
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RADA NADZORCZA
Keith Breslauer

Anna Frankowska – Gzyra

Przewodniczący Rady Nadzorczej
Założyciel Grupy Patron Capital Partners w 1999 roku,
dyrektor zarządzający Patron Capital Advisers LLP oraz
doradca inwestycyjny funduszy z Grupy Patron. Kieruje
wszelkimi inicjatywami wszystkich funduszy grupy Patron Capital Partners. Keith Breslauer rozpoczął swoją karierę w 1987 roku w Lehman Brothers a w 1993
roku stworzył w Londynie i kierował tzw. Podstawową
Grupą Finansową (Principal Finance Group), powołaną w celu inwestowania kapitału Lehman Brothers w
instytucje finansowe oraz spółki i aktywa nieruchomościowe zlokalizowane w całej Europie. Keith Breslauer kierował również inwestycjami w aktywa o łącznej
wartości przekraczającej 16 mld USD, w tym licznymi
inwestycjami w nieruchomości, dług hipoteczny oraz
funkcjonujące przedsiębiorstwa. Posiada tytuł naukowy MBA na Uniwersytecie w Chicago oraz tytuł Bachelor of Science na New York University School of Business.

Niezależny Członek Rady Nadzorczej
Jest adwokatem amerykańskim i partnerem w kancelarii Weil, Gotshal & Manges – Paweł Rymarz sp. k.,
z którą współpracuje od 1996 roku. Specjalizuje się w
transakcjach na rynku kapitałowym.
Pracowała również dla Sidley & Austin, jednej z czołowych amerykańskich firm prawniczych, w departamencie bankowości i finansów oraz w Altheimer &
Gray w Chicago w departamencie spółek handlowych i
transakcji międzynarodowych.
Ukończyła St. Louis University, gdzie uzyskała tytuł
magistra, oraz University of Illinois, Champaign-Urbana, gdzie w 1990 otrzymała tytuł Juris Doctor. W lipcu
1990 roku złożyła egzamin adwokacki i została członkiem Rady Adwokackiej stanu Illinois.

Shane Law
Członek Rady Nadzorczej
Jest dyrektorem operacyjnym w Patron Capital Advisers LLP należącej do Grupy Funduszy Patron Capital
Partners, do której dołączył w 2003 roku. Oprócz swojej funkcji dyrektora ds. operacyjnych Shane Law koncentruje się na inwestycjach korporacyjnych i kapitałowych grupy Patron. Przed przejściem do Patron Capital
Partners spędził 6 lat w sektorze bankowości inwestycyjnej, koncentrując się na europejskich połączeniach,
przejęciach oraz ofertach publicznych, a wcześniej
przez 3 lata pracował w Ernst & Young. Posiada tytuł
Bachelor of Science na Uniwersytecie w Durham, a od
1997 roku posługuje się tytułem Chartered Accountant
(FCCA).

Matthew Edward Utting
Członek Rady Nadzorczej
Od 2000 roku jest dyrektorem ds. inwestycji w Patron
Capital Advisers LLP. Wcześniej pracował na stanowiskach analitycznych dla Bank of Nova Scotia, Citibank
i Bank of Montreal. Ukończył Uniwersytet w Waterloo
z tytułem Master of Arts na kierunku ekonomia oraz z
tytułem Bachelor of Arts na kierunku ekonomia stosowana.

W dniu 29 czerwca 2018 roku członkowie Rady
Nadzorczej zostali powołani na wspólną pięcioletnią kadencję, która upływa 29 czerwca 2023
roku.

Katarzyna Ishikawa
Członek Rady Nadzorczej
Jest adwokatem od 2001 roku, w tym od 2009 roku
jako partner w kancelarii Ishikawa, Brocławik, Sajna.
Adwokaci i Radcowie Prawni sp. p. W latach 2002-2007
pełniła funkcję członka rady nadzorczej Call Center Poland S.A. W latach 2004-2007 pełniła funkcję arbitra
Sądu Giełdowego przy Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. W latach 2013 – 2015 pełniła
funkcję członka rady nadzorczej W.KRUK SA. Posiada
wieloletnie doświadczenie w zakresie prawa obrotu
nieruchomościami, inwestycjami budowlanymi, komercjalizacją powierzchni. Jest absolwentką Wydziału
Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w
Krakowie. Ukończyła aplikację sądową i adwokacką.

Jacek Kseń
Niezależny Członek Rady Nadzorczej
Od kilkudziesięciu lat związany z rynkami finansowymi. W latach 1978-1996 przebywał we Francji gdzie
pracował w 3 różnych bankach W latach 1996-2007
był prezesem Banku Zachodniego WBK S.A. Od 2007
roku prowadzi własną firmę konsultingową. Posiada
wieloletnie doświadczenie w radach nadzorczych podmiotów gospodarczych, w tym m.in.: Wydawnictwa
Szkolne i Pedagogiczne S.A., Polimex-Mostostal S.A.,
AmRest Holdings S.E. W latach 2009-2015 był doradcą operacyjnym w Polsce jednego z największych
funduszy typu private equity – Advent International.
Ukończył Wydział Handlu Zagranicznego Akademii
Ekonomicznej w Poznaniu oraz studia doktoranckie
z zakresu międzynarodowych rynków finansowych w
Szkole Głównej Planowania i Statystyki w Warszawie
(obecnie SGH).
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ZASADY DZIAŁANIA ORGANÓW SPÓŁKI

WALNE ZGROMADZENIE
AKCJONARIUSZY

 WZA obraduje raz w roku
jako zwyczajne Walne
Zgromadzenie („ZWZ”) lub
w szczególnych sprawach
jako nadzwyczajne Walne
Zgromadzenie („NWZ”)
 WZA może zostać zwołane
przez akcjonariuszy Spółki
(Jana Motza i CP Holdings
s.ar.l.) w drodze wykonania
uprawnień osobistych (punkt
4.2 Sprawozdania Zarządu za
2018)
 WZA może zostać zwołane
przez akcjonariuszy
posiadających więcej niż 1/20
kapitałów

Do kompetencji WZA należy m.in.
 zatwierdzanie sprawozdań
Spółki i podziału zysku,
 udzielanie członkom Zarządu
oraz Rady Nadzorczej
absolutorium,
 zmiana Statutu,
 uchwalanie Regulaminu
Walnego Zgromadzenia oraz
Regulaminu Rady Nadzorczej,
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RADA NADZORCZA

ZARZĄD

 6 członków
 5-letnia kadencja
 2 członków powołuje i
odwołuje WZA, natomiast 4
członków powołują i odwołują
akcjonariusze Spółki (Jan
Motz – 1 członek, CP Holdings
s.à r.l. – 3 członków z
Przewodniczącym włącznie) w
drodze wykonania uprawnień
osobistych,
 do ważności uchwał Rady
Nadzorczej wymagana jest
obecność na posiedzeniu
co najmniej czterech jej
członków, za wyjątkiem
bezwzględnej większości
głosów Członków Rady
Nadzorczej wymaganej
w kwestiach dotyczących
zawieszenia i odwoływania
Członków Zarządu.

 1- 4 członków
 3-letnia kadencja
 kieruje działalnością Spółki,
zarządza jej majątkiem
oraz reprezentuje Spółkę
na zewnątrz przed sądami,
organami władzy i wobec
osób trzecich
 jednoosobowa reprezentacja
 uchwały Zarządu zapadają
bezwzględną większością
głosów. W razie równej liczby
głosów decyduje głos Prezesa
Zarządu

Do kompetencji RN należy m.in.:
 zatwierdzanie rocznych
planów finansowych,
 wyrażanie zgody na
wszelkie transakcje lub
czynności prawne, które
nie były uwzględnione
albo realizowane są na
warunkach odbiegających od
przedstawionych w rocznym
biznesplanie Grupy, których
wartość przekracza netto
ustalony limit (z zastrzeżeniem
§ 23 ust. 4 Statutu),
 wybór audytora,

Podział kompetencji Członków
Zarządu:
Jan Motz – Prezes Zarządu,
Dyrektor Generalny, nadzoruje
w szczególności: przygotowanie,
budowę i komercjalizację
projektów inwestycyjnych, IR.
Marcin Juszczyk - Członek
Zarządu, Dyrektor ds.
Inwestycyjnych i Finansowych,
sprawuje nadzór nad obszarami:
planowanie i przygotowanie
inwestycji, dezinwestycje,
finanse, treasury, IR, controlling i
księgowość.
Kinga Nowakowska - Członek
Zarządu, Dyrektor Operacyjna,
sprawuje nadzór nad:
zarządzaniem i komercjalizacją
nieruchomości handlowych,
IR, marketingiem, rozwijaniem
unikalnej koncepcji „Biuro Plus”.
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KOMITETY RADY NADZORCZEJ

KOMITET INWESTYCYJNY

Do zadań komitetu należy przede
wszystkim konsultowanie i
rozpatrywanie:

 proponowanych inwestycji,
sprzedaży aktywów i transakcji
joint venture,
 projektów w toku –
monitorowanie postępów w
realizacji projektów i opcji
strategii dotyczących rozwoju
Grupy,
 wszelkiej dokumentacji
finansowej i prawnej związanej
z inwestycjami Grupy,
 nadzoru nad wydatkami
kapitałowymi Grupy.

Skład:
Keith Breslauer (P)
Shane Law
Matt Utting

KOMITET AUDYTU

Do zadań komitetu należy w
szczególności:

KOMITET WYNAGRODZEŃ

Do zadań komitetu należy m.in.:

 monitorowanie procesu
sprawozdawczości finansowej,
 monitorowanie skuteczności
systemów kontroli
wewnętrznej, audytu
wewnętrznego oraz
zarządzania ryzykiem,
 monitorowanie wykonywania
czynności rewizji finansowej,
 rekomendowanie Radzie
Nadzorczej wyboru podmiotu
uprawnionego do badania
sprawozdań finansowych.

 przedstawianie RN propozycji
dotyczących wynagrodzenia
dyrektorów wykonawczych
lub zarządzających oraz ocena
wyników pracy dyrektorów,
 monitorowanie poziomu i
struktury wynagrodzeń kadry
kierowniczej wysokiego
szczebla,
 omawianie ogólnych zasad
realizowania systemów
wynagrodzeń, w szczególności
opcji na akcje i przedstawianie
RN propozycji w tym zakresie.

Skład:
Jacek Kseń (P, N)
Shane Law
Anna Frankowska – Gzyra (N)

Skład:
Keith Breslauer (P)
Jacek Kseń (N)
Anna Frankowska – Gzyra (N)
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WALNE ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY W 2018 ROKU
Data

29 czerwca
2018

Rodzaj zgromadzenia

Opis

Zwyczajne Walne
Zgromadzenie

Zatwierdzono roczne sprawozdania z działalności Spółki i Grupy Capital Park oraz
udzielono absolutorium wszystkim Członkom Rady Nadzorczej i Zarządu. Powołano Członków Rady Nadzorczej Capital Park S.A. na nową kadencję.
Walne Zgromadzenie zdecydowało o:
 Pokryciu niepokrytej straty Spółki Capital Park S.A. za rok obrotowy 2011 w
kwocie 1 972 000,00 zł z kapitału zapasowego Spółki,
 Pokryciu niepokrytej straty Spółki Capital Park S.A. za rok obrotowy 2012 w
kwocie 1 488 580,98 zł z kapitału zapasowego Spółki,
 Pokryciu straty Spółki Capital Park S.A. za rok obrotowy 2017 w kwocie
22 378 963,52 zł z kapitału zapasowego Spółki.
Zmieniono statut Spółki:
 Usunięcie konieczności spełnienia wymogu 2/3 głosów na WZA w kwestiach
związanych z odwołaniem któregokolwiek z Członków Zarządu.
 Skrócenie kadencji Zarządu Spółki z 5 do 3 lat.
 Wprowadzenie wymogu bezwzględnej większości głosów Członków Rady
Nadzorczej w kwestiach dotyczących zawieszenia i odwoływania Członków
Zarządu.
Cel zmiany: Po zmianie akcjonariusz posiadający zwykłą większość w RN i na WZA
jest w stanie odwołać zarząd, podobnie jak w innych spółkach publicznych z naszej
branży.

28 listopada
2018

Nadzwyczajne Walne
Zgromadzenie
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Zmieniono treść Regulaminu Programu Motywacyjnego (przy czym nie ulega
zmianie ilość warrantów, które mogą zostać wydane w ramach programu):
 Zmieniona definicja obowiązywania programu poprzez zamienienie słów
„po zakończeniu” na słowa „Po Dacie Wygaśnięcia” - zmiana techniczna
 Wskazanie daty przydziału dla warrantów serii K, uzależniając ją od rejestracji
Walnego w KRS - alokacja warrantów po wynikach H1/2018 została
wstrzymana do czasu podjęcia tych uchwał;
 Zmiana definicji Wartości Aktywów Netto, mająca na celu eliminację różnic
kursowych, które wpływają na wycenę bilansowa aktywów i pasywów,
zniekształcając rzeczywiste wyniki. Zmiana dotyczyła przeliczenia wartości
bilansowych z PLN na EUR oraz zmianę sposobu ujmowania aktywów i
rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego od różnic pomiędzy
wartością̨ księgową a podatkową nieruchomości, w związku z możliwością̨
zmiany strategii w zakresie posiadach przez Grupę̨ nieruchomości
inwestycyjnych.
 Objaśnienie elementu wzoru NAV0 – aktualizacja wartości bazowej NAV0
odzwierciedlająca opisane powyżej zmiany w zakresie ujmowania podatku
odroczonego oraz przeliczona na EUR zgodnie z nową definicją NAV.
 Objaśnienie czynności po ewentualnych zmianach właścicielskich.
 Wskazanie nowego sposobu wyliczenia parametru Ni dla warrantów serii K,
w związku ze zmianami na Walnym 28/11/2018 - liczba warrantów wydanych
w poprzednich seriach nie uległa zmianie.
 Zmiana wzoru oświadczenia o wykonaniu prawa z warrantów - zmiana
techniczna.
Cel zmiany: wyeliminowanie czynników, które są poza kontrola Osób
Uprawnionych (tj. różnic kursowych z wyceny oraz sposobu ujmowania
podatku odroczonego), w wyniku czego program umożliwi lepszą ocenę
realizowanych zadań.
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SYSTEMY WYNAGRODZEŃ
Na każdym szczeblu organizacyjnym
stosujemy systemy wynagradzania
premiujące skuteczność w działaniu
oraz budowę wartości firmy. Zarząd oraz
średnia kadra zarządzająca objęta jest
systemem motywacyjnym opartym na emisji
warrantów subskrypcyjnych.
Więcej informacji na temat wynagrodzeń
Członków Zarządu i Rady Nadzorczej a
także zasad funkcjonowania programu
mowtywacyjnego znajduje się w notach 29
i 30 do skonsolidowanego sprawozdania
finansowego.
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Capital Park jest zintegrowaną i w pełni
funkcjonalną platformą operacyjną posiadającą
wewnątrz własnych struktur zasoby
p ozwa l a j ą c e n a ko m p l e ks ową re a l i za c j ę p ro c e s u
inwestycyjnego.
 79 specjalistów posiadających wiedzę, doświad-

czenie i kompetencje niezbędne do wyszukiwania
atrakcyjnych projektów, przeprowadzania due
diligence, pozyskiwania finansowania, uzyskiwania
zezwoleń, opracowywania projektów koncepcyjnych, realizacji projektów, po komercjalizację i
aktywne zarządzanie nieruchomościami.
 Kierownictwo wyższego szczebla i kierownicy departamentów mają średnio 17 lat doświadczenia
zawodowego, z czego średnio 9 lat pracy w Capital
Park.

Nasz zespół jest jednym z naszych
najcenniejszych aktywów.
Naszym celem jest zatrudnianie
i utrzymanie najlepszych ludzi,
których doświadczenie, kompetencje
oraz zaangażowanie przyczynią
się do tworzenia naszej przewagi
konkurencyjnej.

Lata z Grupą Capital Park

23%

22%

21%

Zespół Capital Park

24%

29

10+ lat

2010

38

42

47

59

67

71

74

79

10%

0-1 rok

2-3 lata

4-5 lat

6-9 lat

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

POLITYKA RÓŻNORODNOŚCI
Różnorodność, otwartość, wzajemny szacunek i
zaufanie to wartości niezwykle bliskie działalności
biznesowej Grupy Capital Park. Grupa kieruje się zasadą równego traktowania wszystkich pracowników
oraz wspiera przeciwdziałanie wszelkiego rodzaju
dyskryminacji, aktywnie podchodząc do zwiększania
różnorodności i zapewnienia równych szans rozwoju
zawodowego wśród pracowników, co przekłada się
na efektywność pracy i rozwój Grupy. Zarząd Grupy
kładzie szczególny nacisk na stworzenie takiego środowiska pracy, w którym pracownicy, niezależnie od
różnic pomiędzy sobą, mają szanse na pełne wyko-
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rzystanie swojego potencjału. Podejmując decyzje o
nawiązaniu współpracy z kandydatami, Grupa kieruje
się doświadczeniem zawodowym, stażem pracy w
zawodzie, posiadanym wykształceniem stosownie do
zakresu powierzanych zadań.
Grupa zatrudnia zarówno kobiety, jak i mężczyzn w
różnym przedziale wiekowym, biorąc pod uwagę
ocenę spełnienia przez kandydatów kryteriów merytorycznych.

95

65%

pracowników
i konsultantów
Grupy Capital Park
stanowią kobiety

W skład Zarządu oraz Rady Nadzorczej wchodzą
członkowie z wykształceniem m.in. w zakresie prawa,
ekonomii i finansów oraz różnorodnym doświadczeniem zawodowym. Na 31 grudnia 2018 roku w skład
Zarządu wchodziła jedna kobieta i dwóch mężczyzn
a w skład Rady Nadzorczej wchodziły dwie kobiety
i czterech mężczyzn. Struktura wiekowa członków
Zarządu przedstawia się następująco: 41-50 lat – 2
osoby, 51-60 lat – 1 osoba, a Rady Nadzorczej: 41-50
lat – 3 osoby, 51-60 lat – 2 osoby, 61-70 lat – 1 osoba.
Kluczowa kadra menedżerska, obejmująca dyrektorów poszczególnych departamentów tj. inwestycyjnego, finansowego, księgowego, prawnego, budowlanego, wynajmu handlowego, wynajmu biurowego,
zarządzania nieruchomościami i relacji inwestorskich,
składa się z 6 kobiet i 3 mężczyzn. Struktura wiekowa
kluczowej kadry menedżerskiej kształtuje się następująco: 31-40 lat – 5 osób, 41-50 lat – 4 osoby.

Work life balance
Grupa Capital Park w swoich działaniach wspiera
także pracowników i ich rodziny, oferując im udział
w ciekawych wydarzeniach, takich jak np. pikniki czy
spotkania familijne. Jesteśmy otwarci i wyrozumiale
podchodzimy do zatrudnionych u nas osób, które
posiadają dzieci. Od 2018 roku w biurowcu Royal Wilanów, w którym znajduje się główna siedziba naszej
firmy, funkcjonuje przedszkole, dzięki czemu rodzice
najmłodszych dzieci mają możliwość zapisać je do
placówki zlokalizowanej bezpośrednio przy miejscu
pracy, co ułatwia łączenie kariery zawodowej z życiem
rodzinnym.
Udział według profesji
Office Management
Facility Management
Zarządcy nieruchomości

Kinga Nowakowska, członek zarządu i Dyrektor Operacyjna Grupy, od lat angażuje się w liczne działania
prokobiece i równościowe. W 2018 otrzymała prestiżową nagrodę „Top Woman in Real Estate”, w kategorii „Business Management”. Jest także inicjatorką i
założycielką Black Swan Fund – sieci „anielice biznesu”, która wspiera finansowo i merytorycznie start-upy oraz firmy prowadzone i wymyślone przez kobiety.

5%
5%
27%

Relacje inwestorskie

3%

Marketing

1%

Dział Prawny

5%

Dział Wynajmu Pow. Handlowych

5%

Dział Wynajmu Biur

6%

Dział Budowlany

10%

Księgowość

14%

Dział Finansowy

8%

Dział Inwestycyjny

5%

Zarząd

4%
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STRUKTURA GRUPY KAPITAŁOWEJ

Na dzień 31 grudnia 2018 w skład Grupy Kapitałowej
CAPITAL PARK wchodziło 40 podmiotów, w tym spółka
Capital Park S.A. jako jednostka dominująca, 35 spółek celowych, trzy zamknięte fundusze inwestycyjne
nieruchomości: Real Estate Income Assets FIZAN, Real
Estate Income Assets II FIZAN, Ipopema 141 FIZAN

oraz Fundacja Otwartego Muzeum Dawnej Fabryki
Norblina. Funkcje jednostki zarządzającej nieruchomościami i projektami Grupy pełni spółka CP Management Sp. z o.o.

Capital Park SA
Hazel Investments
Sp. z o. o.

100%

CP Management
Sp. z o. o.

100%

100%

CP Development S.à r.l.

100%

CP RETAIL B.V.

100%

Dakota Investments
Sp. z o. o.

100%

Oberhausen
Sp. z o.o.

100%

Diamante Investments
Sp. z o. o.

100%

SO SPV 50

60%

Alferno Investments
Sp. z o. o.

100%

Fundacja Otwartego Muzeum
Dawnej Fabryki Norblina

100%

REIA FIZAN

18%

Aspire Investments
Sp. z o. o.

100%

CP Retail („SPV 2”)
Sp. z o.o.

100%

REIA II FIZAN

15%

Sander Investments
Sp. z o. o.

100%

Capital Park Kraków
Sp. z o. o.

100%

Sporty Department
Store Sp. z o. o.

100%

Patron Wilanow
S. à r.l.

50%

Sp. z o. o.

Sp. z o. o.

RM1 Sp. z o. o.
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100%

100%

ArtN Sp. z o. o.

Ipopema 141 FIZAN

Roryd Investments
Sp. z o.o.
Marlene Investments
Sp. z o.o.

Emir 30 Sp. z o. o.

100%

100%

100%

100%

100%
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SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE
FINANSOWE
– WYBRANE ELEMENTY
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Sprawozdanie
niezależnego biegłego rewidenta z badania
Dla Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej Capital Park S.A.
Sprawozdanie z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania
finansowego
Nasza opinia
Naszym zdaniem załączone roczne
skonsolidowane sprawozdanie finansowe
grupy kapitałowej Capital Park S.A. („Grupa”),
w której jednostką dominująca jest Capital
Park S.A. (“Jednostka dominująca”):


przedstawia rzetelny i jasny obraz
skonsolidowanej sytuacji majątkowej
i finansowej Grupy na dzień 31 grudnia
2018 r. oraz jej skonsolidowanego wyniku
finansowego i skonsolidowanych
przepływów pieniężnych za rok obrotowy
zakończony w tym dniu zgodnie
z mającymi zastosowanie
Międzynarodowymi Standardami
Sprawozdawczości Finansowej
zatwierdzonymi przez Unię Europejską
oraz przyjętymi zasadami (polityką)
rachunkowości;



jest zgodne co do formy i treści
z obowiązującymi Grupę przepisami prawa
oraz statutem Jednostki dominującej.
Niniejsza opinia jest spójna z naszym
sprawozdaniem dodatkowym dla Komitetu
Audytu, które wydaliśmy z dniem niniejszego
sprawozdania.

Przedmiot naszego badania
Przeprowadziliśmy badanie rocznego
skonsolidowanego sprawozdania finansowego
grupy kapitałowej Capital Park S.A., które
zawiera:
 skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji
finansowej na dzień 31 grudnia 2018 r.;
oraz sporządzone za rok obrotowy od 1 stycznia
do 31 grudnia 2018 r.:
 skonsolidowane sprawozdanie z zysków lub
strat i innych całkowitych dochodów;
 sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym
kapitale własnym;
 skonsolidowane sprawozdanie
z przepływów pieniężnych, oraz
 informacje ogólne, informację dodatkową
do skonsolidowanego sprawozdania
finansowego zawierającą opis przyjętych
zasad rachunkowości, a także dodatkowe
noty i objaśnienia do rocznego
skonsolidowanego sprawozdania
finansowego.

Podstawa opinii
Podstawa opinii
Nasze badanie przeprowadziliśmy zgodnie
z Międzynarodowymi Standardami Badania
w wersji przyjętej jako Krajowe Standardy
Badania przez Krajową Radę Biegłych
Rewidentów („KSB”) oraz stosownie do
postanowień ustawy z dn. 11 maja 2017 r.
o biegłych rewidentach, firmach audytorskich

i nadzorze publicznym („Ustawa o biegłych
rewidentach” – Dz. U. z 2017 r., poz. 1089,
z późn. zm.) a także Rozporządzenia UE
nr 537/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r.
w sprawie szczegółowych wymogów
dotyczących ustawowych badań sprawozdań
finansowych jednostek interesu publicznego
(„Rozporządzenie UE” – Dz. U. UE L158).

PricewaterhouseCoopers Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Audyt sp.k.,
(dawniej: PricewaterhouseCoopers sp. z o.o.)
ul. Polna 11, 00-633 Warszawa, Polska
T: +48 (22) 746 4000, F: +48 (22) 742 4040, www.pwc.com
PricewaterhouseCoopers Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Audyt sp.k. (dawniej: PricewaterhouseCoopers sp. z o.o.) wpisana jest do Krajowego Rejestru
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Sądowego
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, pod numerem KRS 0000750050, NIP 526-021-02-28. Siedzibą Spółki jest Warszawa, ul. Polna 11.
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Nasza odpowiedzialność zgodnie z KSB została
dalej opisana w sekcji Odpowiedzialność
biegłego rewidenta za badanie
skonsolidowanego sprawozdania
finansowego.
Uważamy, że dowody badania, które
uzyskaliśmy są wystarczające i odpowiednie,
aby stanowić podstawę dla naszej opinii.
Niezależność i etyka
Jesteśmy niezależni od Grupy zgodnie
z Kodeksem etyki zawodowych księgowych
Międzynarodowej Federacji Księgowych

(„Kodeks IFAC”) przyjętym uchwałami
Krajowej Rady Biegłych Rewidentów oraz
z innymi wymogami etycznymi, które mają
zastosowanie do naszego badania sprawozdań
finansowych w Polsce. Wypełniliśmy nasze
inne obowiązki etyczne zgodnie z tymi
wymogami i Kodeksem IFAC. W trakcie
przeprowadzania badania kluczowy biegły
rewident oraz firma audytorska pozostali
niezależni od Grupy zgodnie z wymogami
niezależności określonymi w Ustawie
o biegłych rewidentach oraz w Rozporządzeniu
UE.

Nasze podejście do badania
Podsumowanie



Istotność ogólna przyjęta do badania została określona na
poziomie 25,7 mln zł, co stanowi 1% sumy aktywów Grupy
(sumy bilansowej).



Przeprowadziliśmy badanie Jednostki dominującej oraz
przeprowadziliśmy wybrane czynności rewizyjne wybranych
pozycji ze sprawozdań finansowych wszystkich spółek
zależnych w Polsce.



Zakres naszego badania pokrył 100% przychodów Grupy
oraz 100% sumy aktywów wszystkich konsolidowanych
spółek Grupy po włączeniach konsolidacyjnych.



Wycena nieruchomości inwestycyjnych



Konsolidacja spółek w ramach funduszy inwestycyjnych
metodą pełną

Zaprojektowaliśmy nasze badanie ustalając
istotność i oceniając ryzyko istotnego
zniekształcenia skonsolidowanego
sprawozdania finansowego. W szczególności
rozważyliśmy gdzie Zarząd Jednostki
dominującej dokonał subiektywnych osądów;
na przykład w odniesieniu do znaczących
szacunków księgowych, które wymagały
przyjęcia założeń oraz rozważenia wystąpienia
przyszłych zdarzeń, które z natury są
niepewne. Odnieśliśmy się również do ryzyka
obejścia przez Zarząd kontroli wewnętrznej,

w tym – wśród innych spraw – rozważyliśmy
czy wystąpiły dowody na stronniczość Zarządu,
która stanowiłaby ryzyko istotnego
zniekształcenia spowodowanego oszustwem.
Dostosowaliśmy zakres naszego badania w celu
wykonania wystarczającej pracy umożliwiającej
nam wydanie opinii o skonsolidowanym
sprawozdaniu finansowym jako całości, biorąc
pod uwagę strukturę Grupy, procesy księgowe
i kontrole oraz branżę, w której działa Grupa.

2/9
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Istotność
Na zakres naszego badania miał wpływ
przyjęty poziom istotności. Badanie
zaprojektowane zostało w celu uzyskania
racjonalnej pewności czy skonsolidowane
sprawozdanie finansowe jako całość nie
zawiera istotnego zniekształcenia.
Zniekształcenia mogą powstać na skutek
oszustwa lub błędu. Zniekształcenia są
uważane za istotne, jeżeli można racjonalnie
oczekiwać, że pojedynczo lub łącznie mogłyby
wpłynąć na decyzje ekonomiczne
użytkowników podjęte na podstawie
skonsolidowanego sprawozdania finansowego.
Na podstawie naszego zawodowego osądu
ustaliliśmy progi ilościowe dla istotności,
w tym ogólną istotność w odniesieniu do
skonsolidowanego sprawozdania finansowego
jako całości, którą przedstawiamy poniżej.
Progi te, wraz z czynnikami jakościowymi
umożliwiły nam określenie zakresu naszego

badania oraz rodzaj, czas i zasięg procedur
badania, a także ocenę wpływu zniekształceń,
zarówno indywidualnie, jak i łącznie na
skonsolidowane sprawozdanie finansowe jako
całość.
Koncepcja istotności stosowana jest przez
biegłego rewidenta zarówno przy planowaniu
i przeprowadzaniu badania jak i przy ocenie
wpływu rozpoznanych podczas badania
zniekształceń oraz nieskorygowanych
zniekształceń, jeśli występują, na sprawozdanie
finansowe, a także przy formułowaniu opinii
biegłego rewidenta. W związku z powyższym
wszystkie opinie, oświadczenia i stwierdzenia
zawarte w sprawozdaniu biegłego rewidenta
z badania są wyrażane z uwzględnieniem
jakościowego i wartościowego poziomu
istotności ustalonego zgodnie ze standardami
badania i zawodowym osądem biegłego
rewidenta.

Ogólna istotność dla Grupy

25,7 mln zł

Podstawa ustalenia

1% sumy aktywów Grupy

Uzasadnienie przyjętej
podstawy

Przyjęliśmy sumę wszystkich aktywów Grupy jako podstawę
określenia istotności, ponieważ wartość aktywów jest, naszym
zdaniem, wskaźnikiem powszechnie używanym do oceny przez
użytkowników sprawozdań finansowych, w szczególności dla
podmiotów funkcjonujących w branży nieruchomości
inwestycyjnych. Istotność przyjęliśmy na poziomie 1%, ponieważ
na podstawie naszego profesjonalnego osądu mieści się on w
zakresie akceptowalnych progów ilościowych istotności.

Uzgodniliśmy z Komitetem Audytu Jednostki
dominującej, że poinformujemy
o zidentyfikowanych podczas badania
zniekształceniach skonsolidowanego
sprawozdania finansowego o wartości większej

niż 2,0 mln zł, a także zniekształceniach
poniżej tej kwoty, jeżeli w naszej ocenie byłoby
to uzasadnione ze względów na czynniki
jakościowe.

Kluczowe sprawy badania
Kluczowe sprawy badania są to sprawy, które
według naszego zawodowego osądu były
najbardziej znaczące podczas naszego badania
skonsolidowanego sprawozdania finansowego
za bieżący okres. Obejmują one najbardziej
znaczące ocenione rodzaje ryzyka istotnego
zniekształcenia, w tym ocenione rodzaje ryzyka
istotnego zniekształcenia spowodowanego
oszustwem. Do spraw tych odnieśliśmy się

w kontekście naszego badania
skonsolidowanego sprawozdania finansowego
jako całości oraz przy formułowaniu naszej
opinii oraz podsumowaliśmy naszą reakcję na
te rodzaje ryzyka, a w przypadkach, w których
uznaliśmy za stosowne przedstawiliśmy
najważniejsze spostrzeżenia związane z tymi
rodzajami ryzyka. Nie wyrażamy osobnej opinii
na temat tych spraw.
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Kluczowa sprawa badania

Jak nasze badanie odniosło się do tej sprawy

Wycena nieruchomości inwestycyjnych
Saldo nieruchomości inwestycyjnych ujęte
na dzień 31 grudnia 2018 r.
w skonsolidowanym sprawozdaniu
finansowym Grupy wynosi 2,360 mln zł
(31 grudnia 2017 r.: 2,174 mln zł).
W części 7 w nocie 7.4 skonsolidowanego
sprawozdania finansowego Grupa
przedstawiła przyjęte zasady
rachunkowości, a części 8 w nocie 2 ujawnienia związane z nieruchomościami
inwestycyjnymi, w tym także kluczowe
założenia przyjęte do wyceny
nieruchomości inwestycyjnych do
wartości godziwej.
Grupa posiada portfel nieruchomości
inwestycyjnych złożony z nieruchomości
ukończonych w sektorze biurowym,
handlowym oraz hotelarskim, a także
nieruchomości w budowie oraz gruntów
o jeszcze nieokreślonym przeznaczeniu.
Nieruchomości inwestycyjne nie rzadziej
niż na koniec każdego roku obrotowego
wyceniane są do wartości godziwej,
określanej przy wsparciu ekspertów
w zakresie wycen, w tym niezależnych
rzeczoznawców. Do ustalenia wartości
godziwej nieruchomości niezależni
rzeczoznawcy stosują odpowiednie dla
danej nieruchomości podejścia, metody
i techniki wyceny.
Wycena nieruchomości inwestycyjnych do
wartości godziwej wiąże się z istnieniem
nieodłącznego ryzyka niepewności
związanego z dokonywanymi szacunkami
na potrzeby wyceny, a także wrażliwość
wyników na założenia leżące u podstaw
tych wycen. Wartość nieruchomości
inwestycyjnych jest mocno zależna od
przyjętej metody wyceny oraz przyjętych
założeń, m.in. przyjętej stopy dyskonta
i kapitalizacji, oczekiwanego dochodu
z czynszów, czy też wszelkiego rodzaju
mnożników bazujących na subiektywnej
ocenie niemierzalnych cech, takich jak
lokalizacja nieruchomości.
W 2018 r. Grupa rozpoznała zysk z tytułu
przeszacowania w kwocie 79,2 mln zł
(2017 r.: strata 84,7 mln zł), która została
odniesiona na wynik finansowy 2018 r.

Nasze procedury badania obejmowały w szczególności:
a) zrozumienie i ocenę procesu przeprowadzania
wycen i kontroli w zakresie wycen nieruchomości
inwestycyjnych wraz z oceną kwalifikacji, zakresu
i warunków prac oraz obiektywności niezależnego
rzeczoznawcy;
b) ocenę zgodności przyjętych polityk rachunkowości
w zakresie nieruchomości inwestycyjnych
z odpowiednimi standardami sprawozdawczości
finansowej;
c) uzgodnienie, na wybranej próbie, wartości
nieruchomości inwestycyjnych prezentowanych
w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym
z otrzymanymi wycenami przygotowanymi przez
niezależnych rzeczoznawców;
d) dla wybranej próby, sprawdzenie poprawności
matematycznej i spójności metodologicznej
(z wykorzystaniem wewnętrznych ekspertów PwC
w zakresie wycen) wycen nieruchomości
dokonywanych przez niezależnego rzeczoznawcę;
e) krytyczną ocenę przyjętych przez Grupę założeń
i dokonanych szacunków służących określeniu
wartości godziwej; w szczególności
zweryfikowaliśmy, na wybranej próbie, następujące
elementy wyceny:


przyjęte podejście, metody i techniki wyceny, która
uzależniona jest od specyfiki danej nieruchomości
(osiąganie stałych dochodów z najmu powierzchni,
nieruchomość w trakcie budowy z uwzględnieniem
jej wartości docelowej itp.);



w przypadku nieruchomości generujących
przychody, przeprowadzono testy szczegółowe
w odniesieniu do:
- założeń dotyczących przychodów: wysokość
czynszu jednostkowego, założony poziom
pustostanów, założony okres zwolnień
czynszowych, przychody ze źródeł innych niż
najem powierzchni;
- założeń dotyczących kosztów: wysokość
kosztów utrzymania nieruchomości, przyjęty
model rozliczania kosztów z najemcami;
prowizja agencyjna;
- założeń dotyczących stóp kapitalizacji/
dyskonta;
- danych wsadowych, na podstawie których
dokonywana jest wycena, m.in. porównano
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i zaprezentowana jako aktualizacja
wyceny nieruchomości w działalności
operacyjnej.
Mając na uwadze istotność pozycji
w skonsolidowanym sprawozdaniu
finansowym Grupy oraz wpływ fluktuacji
wycen na wyniki Grupy, uznaliśmy
kwestię wyceny nieruchomości
inwestycyjnych do wartości godziwej za
kluczową sprawę badania.

dane do warunków wynikających z umów
najmu;


w przypadku nieruchomości w budowie,
prześledziliśmy kształtowanie się kluczowych
założeń dotyczących ustalonego momentu
ukończenia budowy, marży dewelopera oraz
budżetu kosztowego;
f) ocenę poprawności i kompletności ujawnień
w zakresie wyceny nieruchomości inwestycyjnych
do wartości godziwej w skonsolidowanym
sprawozdaniu finansowym.
Na podstawie przeprowadzonych procedur badania,
nie zidentyfikowaliśmy czynników wpływających na
niezależność czy ograniczenie prac zewnętrznego
rzeczoznawcy oraz uznaliśmy przyjęte założenia za
racjonalne i mające poparcie w uzyskanej
dokumentacji. W wyniku przeprowadzonych procedur
nie zidentyfikowaliśmy konieczności dokonywania
istotnych korekt.

Konsolidacja spółek w ramach funduszy
inwestycyjnych metodą pełną
Na dzień 31 grudnia 2018 r. wykazano
w skonsolidowanym sprawozdaniu
finansowym Grupy m.in.:
- nieruchomości inwestycyjne
o wartości 311,9 mln zł;
- kredyty bankowe o wartości
184,6 mln zł
pochodzące z jednostek wniesionych do
zamkniętych funduszy inwestycyjnych
aktywów niepublicznych REIA FIZ AN
oraz REIA FIZ AN II („fundusze”),
w których Grupa podsiada odpowiednio
18% oraz 15% certyfikatów. Jednocześnie
wartość kapitałów przypadających
właścicielom certyfikatów inwestycyjnych
w tych funduszach, zaprezentowanych
jako Udziały niekontrolujące wyniósł
114,9 mln zł na dzień 31 grudnia 2018 r.
(na 31 grudnia 2017 r.: 114,9 mln zł).
W części 6 w nocie 6.9 skonsolidowanego
sprawozdania finansowego ujawniono
założenia przyjęte przy ustalaniu
sprawowania kontroli i zgodnie
z Międzynarodowym Standardem
Sprawozdawczości Finansowej 10
„Skonsolidowane sprawozdanie
finansowe”, co skutkowało tym, że dane
spółek zostały objęte konsolidacją.
Ocena sprawowania kontroli nad
zamkniętymi funduszami inwestycyjnymi

Nasze procedury obejmowały w szczególności:
a) zrozumienie procesu analizy dotyczącej struktury
Grupy i aspektów kontroli nad funduszami
przeprowadzonej przez Zarząd;
b) krytyczna ocena przygotowanej przez Zarząd
analizy stanu faktycznego i argumentów
przesądzających o tym, iż Grupa sprawuje kontrolę
nad funduszami z uwzględnieniem takich aspektów
jak czy Grupa jednocześnie:
- sprawuje władzę nad jednostką, w której
dokonano inwestycji;
- podlega ekspozycji na zmienne wyniki
finansowe z tytułu swojego zaangażowania
w jednostce, w której dokonano inwestycji lub
posiada prawo do zmiennych wyników
finansowych;
- posiada możliwość wykorzystania sprawowanej
władzy nad jednostką, w której dokonano
inwestycji, do wywierania wpływu na wysokość
wyników finansowych;
c) analiza umów, statutów funduszy i innych
dokumentów wraz z oceną czy postanowienia
umowne pozwalają na stwierdzenie, iż Grupa
posiada kontrolę nad funduszami w kontekście
wymogów MSSF 10;
d) ocena ujawnień przedstawionych
w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym
w zakresie dokonanego osądu.
W wyniku przeprowadzonych procedur badania
i analizy stanu faktycznego na dzień bilansowy oraz na
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jest złożona oraz wymaga osądu, czy
Grupa jednocześnie sprawuje władzę,
posiada ekspozycję na zmienne wyniki
finansowe funduszy lub ma prawo do
zmiennych wyników finansowych oraz czy
ma możliwość wykorzystania władzy do
wywierania wpływu na ich wysokość.
Biorąc pod uwagę istotność danych
finansowych konsolidowanych jednostek
będących w posiadaniu zamkniętych
funduszy dla skonsolidowanego
sprawozdawczego oraz dokonywanie
istotnych szacunków, uznano
sprawowanie kontroli nad funduszami za
jedną z kluczowych spraw badania.

postawie zebranej dokumentacji rewizyjnej, w tym
także oświadczeń uzyskanych od kierownictwa, nie
zidentyfikowaliśmy konieczności dokonywania
istotnych korekt w skonsolidowanym sprawozdaniu
finansowym w tym zakresie.

Odpowiedzialność Zarządu i Rady Nadzorczej za skonsolidowane
sprawozdanie finansowe
Zarząd Jednostki dominującej jest
odpowiedzialny za sporządzenie rocznego
skonsolidowanego sprawozdania finansowego,
które przedstawia rzetelny i jasny obraz
sytuacji majątkowej i finansowej i wyniku
finansowego Grupy zgodnie z
Międzynarodowymi Standardami
Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi
przez Unię Europejską, przyjętymi zasadami
(polityką) rachunkowości oraz z
obowiązującymi Grupę przepisami prawa
i statutem, a także za kontrolę wewnętrzną,
którą Zarząd uważa za niezbędną aby
umożliwić sporządzenie skonsolidowanego
sprawozdania finansowego niezawierającego
istotnego zniekształcenia spowodowanego
oszustwem lub błędem.
Sporządzając skonsolidowane sprawozdanie
finansowe Zarząd Jednostki dominującej jest
odpowiedzialny za ocenę zdolności Grupy do
kontynuowania działalności, ujawnienie, jeżeli

ma to zastosowanie, spraw związanych z
kontynuacją działalności oraz za przyjęcie
zasady kontynuacji działalności jako podstawy
rachunkowości, z wyjątkiem sytuacji kiedy
Zarząd albo zamierza dokonać likwidacji
Grupy, albo zaniechać prowadzenia
działalności albo nie ma żadnej realnej
alternatywy dla likwidacji lub zaniechania
działalności.
Zarząd Jednostki dominującej oraz członkowie
Rady Nadzorczej są zobowiązani do
zapewnienia, aby skonsolidowane
sprawozdanie finansowe spełniało wymagania
przewidziane w ustawie z dn. 29 września
1994 r. o rachunkowości („Ustawa
o rachunkowości” –tekst jednolity Dz. U.
z 2018 r., poz. 395, z późn. zm.). Członkowie
Rady Nadzorczej są odpowiedzialni za
nadzorowanie procesu sprawozdawczości
finansowej.

Odpowiedzialność biegłego rewidenta za badanie skonsolidowanego
sprawozdania finansowego
Naszymi celami są uzyskanie racjonalnej
pewności czy skonsolidowane sprawozdanie
finansowe jako całość nie zawiera istotnego
zniekształcenia spowodowanego oszustwem
lub błędem oraz wydanie sprawozdania
z badania zawierającego naszą opinię.
Racjonalna pewność jest wysokim poziomem
pewności, ale nie gwarantuje, że badanie

przeprowadzone zgodnie z KSB zawsze wykryje
istniejące istotne zniekształcenie.
Zniekształcenia mogą powstawać na skutek
oszustwa lub błędu i są uważane za istotne,
jeżeli można racjonalnie oczekiwać, że
pojedynczo lub łącznie mogłyby wpłynąć na
decyzje ekonomiczne użytkowników podjęte na
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podstawie skonsolidowanego sprawozdania
finansowego.
Zakres badania nie obejmuje zapewnienia co
do przyszłej rentowności Grupy ani
efektywności lub skuteczności prowadzenia jej
spraw przez Zarząd Jednostki dominującej
obecnie lub w przyszłości.
Podczas badania zgodnego z KSB stosujemy
zawodowy osąd i zachowujemy zawodowy
sceptycyzm, a także:
 identyfikujemy i szacujemy ryzyka
istotnego zniekształcenia
skonsolidowanego sprawozdania
finansowego spowodowanego oszustwem
lub błędem, projektujemy
i przeprowadzamy procedury badania
odpowiadające tym ryzykom i uzyskujemy
dowody badania, które są wystarczające
i odpowiednie, aby stanowić podstawę dla
naszej opinii. Ryzyko niewykrycia
istotnego zniekształcenia wynikającego
z oszustwa jest większe niż tego
wynikającego z błędu, ponieważ oszustwo
może dotyczyć zmowy, fałszerstwa,
celowych pominięć, wprowadzenia w błąd
lub obejścia kontroli wewnętrznej;
 uzyskujemy zrozumienie kontroli
wewnętrznej stosownej dla badania w celu
zaprojektowania procedur badania, które
są odpowiednie w danych okolicznościach,
ale nie w celu wyrażenia opinii na temat
skuteczności kontroli wewnętrznej Grupy;
 oceniamy odpowiedniość zastosowanych
zasad (polityki) rachunkowości oraz
zasadność szacunków księgowych oraz
powiązanych ujawnień dokonanych przez
Zarząd Jednostki dominującej;
 wyciągamy wniosek na temat
odpowiedniości zastosowania przez
Zarząd Jednostki dominującej zasady
kontynuacji działalności jako podstawy
rachunkowości oraz, na podstawie
uzyskanych dowodów badania, czy istnieje
istotna niepewność związana ze
zdarzeniami lub warunkami, które mogą
poddawać w znaczącą wątpliwość
zdolność Grupy do kontynuacji
działalności. Jeżeli dochodzimy do
wniosku, że istnieje istotna niepewność,
wymagane jest od nas zwrócenie uwagi
w sprawozdaniu biegłego rewidenta na
powiązane ujawnienia
w skonsolidowanym sprawozdaniu

finansowym lub, jeżeli takie ujawnienia są
nieadekwatne, modyfikujemy naszą
opinię. Nasze wnioski są oparte na
dowodach badania uzyskanych do dnia
sporządzenia sprawozdania biegłego
rewidenta, jednakże przyszłe zdarzenia
lub warunki mogą spowodować, że Grupa
zaprzestanie kontynuacji działalności;
 oceniamy ogólną prezentację, strukturę
i zawartość skonsolidowanego
sprawozdania finansowego, w tym
ujawnienia, oraz czy skonsolidowane
sprawozdanie finansowe przedstawia
będące ich podstawą transakcje
i zdarzenia w sposób zapewniający
rzetelną prezentację;

uzyskujemy wystarczające odpowiednie
dowody badania odnośnie do informacji
finansowych jednostek lub działalności
gospodarczych wewnątrz Grupy w celu
wyrażenia opinii na temat
skonsolidowanego sprawozdania
finansowego. Jesteśmy odpowiedzialni za
kierowanie, nadzór i przeprowadzenie
badania Grupy i jesteśmy wyłącznie
odpowiedzialni za naszą opinię z badania.
Komunikujemy się z Komitetem Audytu
odnośnie, między innymi, do planowanego
zakresu i czasu przeprowadzenia badania oraz
znaczących ustaleń badania, w tym wszelkich
znaczących słabości kontroli wewnętrznej,
które zidentyfikujemy podczas badania.
Składamy Komitetowi Audytu oświadczenie, że
przestrzegaliśmy stosownych wymogów
etycznych dotyczących niezależności oraz
komunikujemy wszystkie powiązania i inne
sprawy, które mogłyby być racjonalnie uznane
za stanowiące zagrożenie dla naszej
niezależności, a tam gdzie ma to zastosowanie,
informujemy o zastosowanych
zabezpieczeniach.
Spośród spraw komunikowanych Komitetowi
Audytu ustaliliśmy te sprawy, które były
najbardziej znaczące podczas badania
skonsolidowanego sprawozdania finansowego
za bieżący okres i dlatego uznaliśmy je za
kluczowe sprawy badania. Opisujemy te
sprawy w naszym sprawozdaniu biegłego
rewidenta, chyba że przepisy prawa lub
regulacje zabraniają publicznego ujawnienia na
ich temat lub gdy, w wyjątkowych
okolicznościach, ustalimy, że kwestia nie
powinna być komunikowana w naszym
sprawozdaniu, ponieważ można byłoby
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racjonalnie oczekiwać, że negatywne
konsekwencje przeważyłyby korzyści dla
interesu publicznego takiego ujawnienia.

Inne informacje, w tym sprawozdanie z działalności
Inne informacje
Na inne informacje składa się sprawozdanie
z działalności Grupy za rok obrotowy
zakończony 31 grudnia 2018 r. („Sprawozdanie
z działalności”) wraz z oświadczeniem
o stosowaniu ładu korporacyjnego, które jest
wyodrębnioną częścią tego Sprawozdania
z działalności.

ładu korporacyjnego zawarła wymagane
informacje.
Opinia o Sprawozdaniu z działalności
Na podstawie wykonanej pracy w trakcie
badania, naszym zdaniem, Sprawozdanie
z działalności Grupy:

Odpowiedzialność biegłego rewidenta

 zostało sporządzone zgodnie z wymogami
art. 49 Ustawy o rachunkowości oraz
paragrafu 71 Rozporządzenia Ministra
Finansów z dnia 29 marca 2018 r.
w sprawie informacji bieżących
i okresowych przekazywanych przez
emitentów papierów wartościowych oraz
warunków uznawania za równoważne
informacji wymaganych przepisami prawa
państwa niebędącego państwem
członkowskim („Rozporządzenie
o informacjach bieżących” –
Dz. U. z 2018 r., poz.757);

Nasza opinia z badania skonsolidowanego
sprawozdania finansowego nie obejmuje
Sprawozdania z działalności.

 jest zgodne z informacjami zawartymi
w skonsolidowanym sprawozdaniu
finansowym.

W związku z badaniem skonsolidowanego
sprawozdania finansowego naszym
obowiązkiem jest przeczytanie Sprawozdania
z działalności, i czyniąc to, rozważenie czy jest
ono istotnie niespójne ze skonsolidowanym
sprawozdaniem finansowym, z naszą wiedzą
uzyskaną w trakcie badania, lub w inny sposób
wydaje się być istotnie zniekształcone. Jeżeli,
na podstawie wykonanej pracy stwierdzimy
istotne zniekształcenie Sprawozdania
z działalności, jesteśmy zobowiązani
poinformować o tym w naszym sprawozdaniu
z badania. Naszym obowiązkiem zgodnie
z wymogami Ustawy o biegłych rewidentach
jest również wydanie opinii, czy Sprawozdanie
z działalności zostało sporządzone zgodnie
z przepisami oraz czy jest zgodne
z informacjami zawartymi w rocznym
skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym.

Ponadto oświadczamy, że w świetle wiedzy
o Grupie i jej otoczeniu uzyskanej podczas
naszego badania nie stwierdziliśmy
w Sprawozdaniu z działalności Grupy istotnych
zniekształceń.

Odpowiedzialność Zarządu i Rady
Nadzorczej
Zarząd Jednostki dominującej jest
odpowiedzialny za sporządzenie Sprawozdania
z działalności zgodnie z przepisami prawa.
Zarząd Jednostki dominującej oraz członkowie
Rady Nadzorczej są zobowiązani do
zapewnienia, aby Sprawozdanie z działalności
Grupy wraz z wyodrębnionymi częściami
spełniało wymagania przewidziane w Ustawie
o rachunkowości.

Ponadto jesteśmy zobowiązani do wydania
opinii, czy Grupa w oświadczeniu o stosowaniu

Opinia o oświadczeniu o stosowaniu
ładu korporacyjnego
Naszym zdaniem w oświadczeniu o stosowaniu
ładu korporacyjnego Grupa zawarła informacje
określone w paragrafie 70 ust. 6 punkt 5
Rozporządzenia o informacjach bieżących.
Ponadto, naszym zdaniem, informacje
wskazane w paragrafie 70 ust. 6 punkt 5 lit. c-f,
h oraz i tego Rozporządzenia zawarte
w oświadczeniu o stosowaniu ładu
korporacyjnego są zgodne z mającymi
zastosowanie przepisami oraz informacjami
zawartymi w skonsolidowanym sprawozdaniu
finansowym.
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Sprawozdanie na temat innych wymogów prawa i regulacji
Oświadczenie na temat świadczenia
usług niebędących badaniem
sprawozdania finansowego
Zgodnie z naszą najlepszą wiedzą
i przekonaniem oświadczamy, że usługi
niebędące badaniem sprawozdań finansowych,
które świadczyliśmy na rzecz Jednostki
dominującej i jej spółek zależnych są zgodne
z prawem i przepisami obowiązującymi
w Polsce oraz że nie świadczyliśmy usług
niebędących badaniem, które są zakazane na
mocy art. 5 ust.1 Rozporządzenia UE oraz
art.136 Ustawy o biegłych rewidentach.

Wybór firmy audytorskiej
Zostaliśmy wybrani do badania rocznego
skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy uchwałą Rady Nadzorczej z dnia 10 lipca
2018 r. Skonsolidowane sprawozdanie
finansowe Grupy badamy po raz pierwszy.

Usługi niebędące badaniem sprawozdań
finansowych, które świadczyliśmy na rzecz
Jednostki dominującej i jej spółek zależnych
w badanym okresie zostały wymienione
w nocie 4.17 Sprawozdania z działalności
Grupy.

Kluczowym biegłym rewidentem odpowiedzialnym za badanie w imieniu PricewaterhouseCoopers
Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Audyt sp.k. (dawniej: PricewaterhouseCoopers
sp. z o.o.), spółki wpisanej na listę firm audytorskich pod numerem 144, którego rezultatem jest
niniejsze sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta, jest Mateusz Księżopolski.

Mateusz Księżopolski
Kluczowy Biegły Rewident
Numer w rejestrze 12558
Warszawa, 11 kwietnia 2019 r.
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(w tys. PLN)

WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE
31.12.2018
PLN ‘000

EUR ‘000

31.12.2017
/przekształcone/
PLN ‘000
EUR ‘000

31.12.2016
/przekształcone/
PLN ‘000
EUR ‘000

Nieruchomości inwestycyjne
Środki pieniężne i ich
ekwiwalenty
Aktywa razem

2 360 158

548 874

2 174 397

521 326

2 084 314

471 138

110 338

25 660

193 326

46 351

156 550

35 387

2 569 908

597 653

2 475 873

593 606

2 341 830

529 347

Zobowiązania oprocentowane

1 330 701

309 465

1 307 885

313 574

1 243 017

280 971

Zobowiązania razem

1 480 127

344 216

1 479 348

354 683

1 371 503

310 014

114 904

26 722

114 918

27 552

71 745

16 217

1 089 781

253 437

996 525

238 923

970 327

219 333

1 079 103

250 954

974 301

233 595

-

-

974 877

226 715

881 607

211 371

898 582

203 115

Udziały niekontrolujące
Aktywa netto (NAV)
EPRA NAV (wyłączając udziały
niekontrolujące)
NAV (wyłączając udziały
niekontrolujące)
Rozwodniona liczba akcji
EPRA NAVPS (rozwodniony)

107 355 738

107 361 106

107 267 065

10,05

2,34

9,07

2,18

-

-

9,08

2,11

8,21

1,97

8,39

1,90

NAVPS (rozwodniony)
Zobowiązania netto do aktywów
razem
Zobowiązania netto do kapitałów
własnych

47%

45%

50%

1,12

1,11

1,20

12 miesięcy 2018
PLN ‘000

12 miesięcy 2017
/przekształcone/
PLN ‘000
EUR ‘000

EUR ‘000

12 miesięcy 2016
/przekształcone/
PLN ‘000
EUR ‘000

Przychody czynszowe

145 836

34 178

125 758

29 627

107 732

24 621

Zysk operacyjny netto

108 580

25 447

93 069

21 926

81 411

18 605

Marża
Koszty ogólnego zarządu i koszty
funkcjonowania spółek
Zysk z działalności operacyjnej
skorygowany o aktualizację
wyceny nieruchomości
Zysk/strata z aktualizacji wyceny
nieruchomości
Zysk/strata z działalności
operacyjnej

74%

74%

76%

(14 419)

(3 379)

(17 666)

(4 162)

(16 155)

(3 692)

92 754

21 738

79 753

18 789

55 525

12 689

79 198

18 561

(84 723)

(19 960)

68 889

15 744

171 951

40 299

(4 970)

(1 171)

124 414

28 433

Zysk/Strata netto przypadający
na akcjonariuszy spółki dominującej

85 339

20 000

(14 130)

(3 329)

24 525

5 605

FFO

57 077

13 377

38 220

9 004

17 624

4 028

0,79

0,19

(0,13)

(0,03)

0,23

0,05

106 249

24 901

86 099

20 284

76 793

17 550

(115 089)

(26 972)

(89 048)

(20 979)

(104 536)

(23 890)

(74 148)

(17 377)

39 725

9 359

70 686

16 154

EPS (rozwodniony)
Przepływy z działalności
operacyjnej
Przepływy z działalności
inwestycyjnej
Przepływy z działalności
finansowej
Przekształcenie opisano w nocie 34
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1. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ
AKTYWA

Nota

31.12.2018
/badane/

31.12.2017
/badane,
przekształcone/

31.12.2016
/badane,
przekształcone/

Aktywa trwałe

Nieruchomości inwestycyjne

2

2 360 158

2 174 397

2 084 314

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
Inwestycje w jednostki współkontrolowane

19

3 344

26 661

19 971

3

54 176

42 675

44 697

Pozostałe aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej
przez wynik finansowy

4

695

2 649

4 187

Pozostałe aktywa trwałe

5

1 989

2 243

2 243

2 420 363

2 248 625

2 155 412

Aktywa obrotowe

Pozostałe należności i pozostałe aktywa obrotowe

6

16 628

14 561

13 240

Należności handlowe

7

16 102

11 944

10 359

8

-

918

-

8

6 477

6 499

6 269

9

110 338

193 326

156 550

Pozostałe aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej
przez wynik finansowy
Pozostałe aktywa finansowe wyceniane w zamortyzowanym
koszcie
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty
AKTYWA RAZEM

PASYWA

Nota

149 545

227 248

186 418

2 569 908

2 475 873

2 341 830

31.12.2018
/badane/

31.12.2017
/badane,
przekształcone/

31.12.2016
/badane,
przekształcone/

Kapitały własne

Kapitał zakładowy

10

107 495

106 484

106 202

797 655

858 320

858 320

71 256

6 352

17 066

-

45

170

Różnice kursowe z przeliczenia

5 019

2 294

(5 418)

Niepodzielony wynik finansowy

(91 888)

(77 758)

(102 283)

85 339

(14 130)

24 525

974 877

881 607

898 582

Kapitał zapasowy ze sprzedaży akcji powyżej ceny
nominalnej
Pozostałe kapitały rezerwowe

10

Kapitał rezerwowy z tytułu niezarejestrowanego kapitału zakładowego i zapasowego

Wynik finansowy bieżącego okresu
Udziały niekontrolujące

10

114 904

114 918

71 745

1 089 781

996 525

970 327

Zobowiązania długoterminowe

Kredyty bankowe wyceniane w zamortyzowanym koszcie

11

1 089 419

1 010 575

992 751

Inne zobowiązania finansowe wyceniane w wartości godziwej
przez wynik finansowy

11

5 157

4 232

10 281

Zobowiązania z tytułu wyemitowanych obligacji wyceniane w
zamortyzowanym koszcie

12

192 758

156 231

55 374

Pozostałe zobowiązania i rezerwy

13

19 776

11 357

47

Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego

19

110 026

132 336

100 440

1 417 136

1 314 731

1 158 893

Zobowiązania krótkoterminowe

Kredyty bankowe wyceniane w zamortyzowanym koszcie

11

30 810

82 992

70 901

Inne zobowiązania finansowe wyceniane w wartości godziwej

11

162

252

671
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przez wynik finansowy
Zobowiązania z tytułu wyemitowanych obligacji wyceniane w
zamortyzowanym koszcie

12

12 395

53 603

113 039

Zobowiązania handlowe

14

7 631

16 647

11 445

Pozostałe zobowiązania i rezerwy

13

11 993

11 123

16 554

PASYWA RAZEM

62 991

164 617

212 610

2 569 908

2 475 873

2 341 830

Przekształcenie opisano w nocie 34
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2. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z ZYSKÓW LUB STRAT I INNYCH CAŁKOWITYCH
DOCHODÓW
Nota

Przychody z wynajmu podstawowego

15

12 m-cy 2018
/badane/

12 m-cy 2017
/badane,
przekształcone/

12 m-cy 2016
/badane,
przekształcone/

145 836

125 758

107 732

Koszty bezpośrednio związane z
nieruchomościami

(37 256)

(32 689)

(26 321)

Zysk operacyjny netto

108 580

93 069

81 411

2 610

1 529

1 897
(2 949)

Pozostałe przychody, w tym z tytułu usług
zarządzania
Zysk ze sprzedaży nieruchomości

-

221

Koszty funkcjonowania spółek celowych

(6 057)

(6 296)

(5 561)

Koszty ogólnego zarządu

(8 362)

(11 370)

(10 594)

Koszty remontów i napraw nieruchomości

(733)

(802)

(467)

Koszty wyceny programu motywacyjnego

(5 609)

(1 718)

(3 022)

79 198

(84 723)

68 889

Pozostałe koszty

(652)

(3 558)

(3 881)

Udział w zysku/stracie jednostek wycenianych metodą praw
własności

2 977

8 678

(1 309)

171 951

(4 970)

124 414

Zyski/straty z aktualizacji wyceny
nieruchomości

17

Zysk/Strata z działalności operacyjnej

Przychody z tytułu odsetek

18

2 645

2 183

2 654

Koszty odsetek

18

(40 954)

(40 093)

(51 716)

Pozostałe przychody i koszty finansowe

18

(37 099)

46 727

(42 045)

96 544

3 847

33 307

(5 466)

(25 754)

(3 510)

91 078

(21 908)

29 797

2 725

7 712

(3 284)

93 803

(14 196)

26 513

85 339

(14 130)

24 525

5 739

(7 777)

5 272

Podstawowy za okres obrotowy

0,80

(0,13)

0,23

Rozwodniony za okres obrotowy
Przekształcenie opisano w nocie 34

0,79

(0,13)

0,23

Zysk/Strata przed opodatkowaniem

Podatek dochodowy
Zysk/Strata netto

Różnice kursowe z wyceny jednostek
działających za granicą
Suma dochodów całkowitych

Zysk/Strata netto przypadający
na akcjonariuszy spółki dominującej
Zysk/Strata netto przypadający
na udziałowców niesprawujących kontroli

19

Zysk/Strata netto na jedną akcję (w PLN)
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Wypłata dywidendy

Zmiany w strukturze Grupy
71 256

5 019

2 725

-

-

-

-

-

-

2 294

-

2 294

(91 888)

-

(14 130)

-

-

(14 130)

-

-

(77 758)

(90 635)

12 877

85 339

85 339

14 130

-

-

14 130

-

-

(14 130)

(12 192)

(1 938)

5 739

(5 752)

(1 145)

(4 608)

-

-

-

114 918

-

114 918

93 803

(547)

(881)

(4 608)

-

3 975

966

996 525

(102 827)

1 099 352

-

Wypłata dywidendy

Zmiany w strukturze Grupy

106 484

Kapitał własny na 31.12.2017
/przekształcone/
858 320

-

-

-

-

-

-

45

-

(125)

-

-

-

-

(125)

170

170
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-

Suma dochodów całkowitych

282

-

-

282

858 320

858 320

106 202

-

106 202

6 352

-

(10 714)

(11 479)

-

-

765

-

17 066

-

17 066

2 294

7 712

-

-

-

-

-

-

(5 418)

-

(5 418)

(77 758)

-

24 525

-

-

24 525

-

-

(102 283)

(85 221)

(17 062)

(14 130)

(14 130)

(24 525)

-

-

(24 525)

-

-

24 525

(5 414)

29 939

114 918

(7 777)

50 950

56 616

(5 666)

-

-

-

71 745

-

71 745

8

996 525

(14 195)

40 393

45 137

(5 666)

-

765

157

970 327

(90 635)

1 060 962

Razem kapitały
własne

Podział zysku netto

Razem transakcje z właścicielami

-

64 904

264

-

60 665

3 975

-

6 352

-

6 352

Kapitał zapasowy Kapitał rezerwowy
ze sprzedaży akcji z emisji akcji oczeRóżnice kursowe Niepodzielony wy- Wynik finansowy Udziały niekontroKapitał zakładowy
Pozostałe kapitały
powyżej ceny no- kujących na rejez przeliczenia
nik finansowy bieżącego okresu
lujące
minalnej
strację

Płatności w formie akcji własnych

Emisja akcji/objęcie udziałów

Kapitał własny na 01.01.2017 po korektach

Korekta opisana w nocie 34

Kapitał własny na 01.01.2017 wg stanu na
31.12.2016

797 655

(45)

-

-

-

-

(45)

45

-

45

1 089 781

Kapitał własny na 31.12.2018

(60 665)

-

-

(60 665)

-

-

858 320

-

858 320

Kapitał zapasowy Kapitał rezerwowy
ze sprzedaży akcji z emisji akcji oczeRóżnice kursowe Niepodzielony wy- Wynik finansowy Udziały niekontro- Razem kapitały
Pozostałe kapitały
z przeliczenia
własne
powyżej ceny no- kujących na rejenik finansowy bieżącego okresu
lujące
minalnej
strację

114 904

107 495

Suma dochodów całkowitych

1 011

-

Razem transakcje z właścicielami

-

Podział zysku netto

1 011

106 484

-

106 484

Płatności w formie akcji własnych

Emisja akcji/objęcie udziałów

Kapitał własny na 01.01.2018 po korektach

Korekta opisana w nocie 34

Kapitał własny na 01.01.2018 wg stanu na
31.12.2017

Kapitał zakładowy

3. SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM

(w tys. PLN)

112

106 202

-

-

-

170

-

170

-

-

-

-

170

-

-
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Kapitał własny na 31.12.2016 /przekształcone/
Przekształcenie opisano w nocie 34

Suma dochodów całkowitych

854

-

-

Wypłata dywidendy

Razem transakcje z właścicielami

-

-

Podział zysku netto

-

-

-

-

Zmiany w strukturze Grupy

858 320

858 320

-

858 320

-

854

105 348

-

105 348

Płatności w formie akcji własnych

Emisja akcji/objęcie udziałów

Kapitał własny na 01.01.2016 po korektach

Korekta opisana w nocie 34

Kapitał własny na 01.01.2016 wg stanu na
31.12.2015

17 066

-

1 917

-

-

-

1 917

-

15 149

-

15 149

(5 418)

(3 284)

-

-

-

-

-

-

(2 134)

-

(2 134)

(102 283)

-

28 002

-

-

28 002

-

-

(130 285)

(69 271)

(61 014)

24 525

24 525

(28 002)

-

-

(28 002)

-

-

28 002

(15 590)

43 952

71 745

5 272

(6 110)

(1 754)

(4 356)

-

-

-

72 583

-

72 583

9

970 327

26 513

(3 169)

(1 754)

(4 356)

-

1 917

1 024

946 983

(85 221)

1 032 204

Kapitał zapasowy Kapitał rezerwowy
ze sprzedaży akcji z emisji akcji oczeRóżnice kursowe Niepodzielony wy- Wynik finansowy Udziały niekontro- Razem kapitały
Kapitał zakładowy
Pozostałe kapitały
z przeliczenia
własne
powyżej ceny no- kujących na rejenik finansowy bieżącego okresu
lujące
minalnej
strację

(w tys. PLN)

113

Raport roczny 2018

114

(w tys. PLN)

4. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
12 miesięcy
2017
/badane, przekształcone/

12 miesięcy
2018
/badane/

12 miesięcy
2016
/badane, przekształcone/

DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA

Wpływy ze sprzedaży
Płatność zobowiązań (dostawy i usługi)
Odsetki od depozytów
Gotówka z działalności operacyjnej

Podatek dochodowy zwrócony/(zapłacony)
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej

251 486

205 979

117 258

(142 138)

(120 047)

(40 812)

417

683

913

109 765

86 615

77 359

(3 515)

(516)

(566)

106 249

86 099

76 793

50

250

21 011

-

43 557

-

(111 948)

(122 901)

(111 292)

-

(9 341)

(7 286)

(5 092)

(598)

(6 872)

-

(15)

(96)

(115 089)

(89 048)

(104 536)

DZIAŁALNOŚĆ INWESTYCYJNA

Zbycie inwestycji w nieruchomości i zapasów
Wpływy z tytułu sprzedaży udziałów i certyfikatów
Nabycie inwestycji w nieruchomości
Wydatki na nabycie udziałów
Udzielone pożyczki
Spłata udzielonych pożyczek
Nabycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych
B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej

1 900

DZIAŁALNOŚĆ FINANSOWA

Wpływy z emisji akcji

-

135

-

Wpływy z emisji obligacji

29 639

152 910

14 980

Wpływy z tytułu kredytów
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli wypłacone właścicielom certyfikatów przez REIA FIZ i REIA II FIZ
Odsetki

59 198

325 272

701 954

(4 608)

(5 666)

(4 356)

(42 265)

(55 462)

(72 135)

Wykup obligacji

(46 115)

(108 886)

-

Spłaty kredytów i pożyczek
C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej

(69 997)
(74 148)

(268 578)
39 725

(569 758)
70 686

D. Przepływy pieniężne netto razem

(82 988)

36 776

42 943

E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych
F. Środki pieniężne na początek okresu
G. Środki pieniężne na koniec okresu
- w tym środki o ograniczonej możliwości dysponowania

(82 988)
193 326
110 338
45 872

36 776
156 550
193 326
61 501

42 943
113 607
156 550
37 710

Przekształcenie opisano w nocie 34.
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8. DODATKOWE
I OBJAŚNIENIA
ROCZNEGO SKONSOLIDOWANEGO
DODATKOWE
NOTY I NOTY
OBJAŚNIENIA
DO ROCZNEGO DO
SKONSOLIDOWANEGO
SPRAWOZDANIA
FINANSOWEGO
SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
SEGMENTY OPERACYJNE
Grupa wyodrębnia 3 zaprezentowane poniżej segmenty
sprawozdawcze. Segmenty reprezentują nieruchomości inwestycyjne na innym cyklu procesu inwestycyjnego. Wyodrębniając segmenty operacyjne Zarząd jednostki dominującej
wziął pod uwagę zgodnie z MSSF 8 dwa istotne czynniki: pomoc użytkownikom jej sprawozdań finansowych w ocenie rodzaju i skutków finansowych działań gospodarczych, w które
jest zaangażowana, oraz środowiska gospodarczego, w którym prowadzi działalność oraz system raportowania zarządczego ustalony w ramach Grupy.
Obecnie działalność Grupy podzielona jest na: (i) Segment Inwestycji ukończonych, to znaczy takich, które są funkcjonującymi nieruchomościami i przynoszą stabilny dochód, (ii) Segment Inwestycji w budowie, czyli inwestycje bądź to na
etapie budowy bądź na etapie przygotowania do budowy
oraz (iii) Segment pozostałych inwestycji, w którym zgrupowane są nieruchomości, które nie stanowią podstawowej
działalności Grupy. W ramach Segmentu ukończonych inwestycji prezentowane są wybrane dane finansowe dotyczące

projektów, co do których Grupa posiada kontrolę pomimo
posiadania mniejszościowego pakietu certyfikatów inwestycyjnych (struktury FIZ).
Zarząd analizuje segmenty operacyjne według poniższych
ogólnych zasad:
•

przy inwestycjach zakończonych w oparciu o NOI oraz
możliwość generowania nadwyżek finansowych,

•

przy inwestycjach w budowie w oparciu w wskaźniki
opłacalności realizacji projektu, wynikające z możliwej
do uzyskania marży po zakończeniu realizacji budowy,

•

inwestycje pozostałe są to projekty mniej istotne z
punktu widzenia strategii Grupy.

Z 1 lipca 2018 r. nastąpiło oddanie do użytkowania nieruchomości Hampton by Hilton Old Town Gdańsk w CP Gdańsk Sp.
z o.o.

Segment inwestycji ukończonych
Spółka

Inwestycja

Dakota Investments Sp. z o. o.

Eurocentrum – budynki Alfa, Beta Gamma i Delta, Warszawa

Hazel Investments Sp. z o. o.

Royal Wilanów, Warszawa

Diamante Investments Sp. z o. o.

Street Mall Vis à Vis, Łódź

Oberhausen Sp. z o.o.

Galeria Zaspa, Gdańsk

Aspire Investments Sp. z o.o.

KEN, Warszawa

Alferno Investments Sp. z o.o.

Belgradzka, Warszawa

Sander Investments Sp. z o.o.

Rubinowy Dom, Bydgoszcz

Capital Park Gdańsk Sp. z o. o.

Hampton by Hilton Old Town Gdańsk

Real Estate Income Assets FIZ AN

39 nieruchomości

Real Estate Income Assets FIZ AN II

8 nieruchomości

Segment inwestycji w budowie
Spółka

Inwestycja

ArtN Sp. z o. o.

ArtN, Warszawa

CP Retail SPV 2 Sp. z o.o.

Eurocentrum Hotel i Rezydencje, Warszawa

Segment pozostałych inwestycji
Spółka

Inwestycja

CP Management Sp. z o.o.*

Kościuszki, Łódź

CP Management Sp. z o.o.

Słomińskiego, Gdańsk

Emir 30 Sp. z o.o.

Unieście

Marlene Investments Sp. z o.o.

Święcajty, Mazury

* Nieruchomość Łódź, Kościuszki została zaprezentowana w danych porównawczych w Vera Investments - Bis Sp. z o.o. (w 2018 r. nastąpiła fuzja spółki z CP Management Sp. z o.o.)
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Zestawienie danych poszczególnych segmentów z danymi całej Grupy za 2018 rok
DANE FINANSOWE

Inwestycje
ukończone

Inwestycje
w budowie

Kwoty nie alokowane do segmentów

Pozostałe
inwestycje

RAZEM

Wartość nieruchomości

1 857 763

471 490

30 905

-

2 360 158

Zobowiązania oprocentowane

1 082 866

-

-

247 835

1 330 701

Aktywa razem

1 948 382

490 970

44 846

82 893

2 569 908

Zobowiązania razem

1 166 411

43 239

5 643

264 834

1 480 127

Przychody z tytułu najmu

144 337

-

1 499

-

145 836

Obowiązek świadczenia spełniany
w czasie

144 950

-

1 499

-

146 449

Obowiązek świadczenia spełniany
jednorazowo/w określonym
momencie

(613)

-

-

-

(613)

Koszty dotyczące nieruchomości

(36 938)

-

(319)

-

(37 256)

Wynik operacyjny netto

107 399

-

1 180

-

108 580

375

-

12

2 223

2 610

(9 602)

(1 514)

(163)

(10 133)

(21 413)

-

-

-

2 977

2 977

98 172

(1 514)

1 029

(4 934)

92 753

Przychody finansowe/koszty finansowe

(55 616)

(533)

-

(19 259)

(75 408)

Wynik działalności operacyjnej

63 244

(2 047)

1 029

(24 193)

17 346

Aktualizacja wartości nieruchomości

40 780

38 465

(47)

-

79 198

Wynik przed opodatkowaniem

83 337

36 419

981

(24 193)

96 544

Podatek dochodowy

(2 719)

(6 152)

(342)

3 748

(5 466)

Pozostałe przychody
Pozostałe koszty
Udział w zysku/stracie jednostek wycenianych metodą praw własności
Wynik operacyjny

Zestawienie danych poszczególnych segmentów z danymi całej Grupy za 2017 rok* /przekształcone/
DANE FINANSOWE

Inwestycje
w budowie

Inwestycje
ukończone

Pozostałe
inwestycje

Kwoty nie alokowane
do segmentów

RAZEM

Wartość nieruchomości

1 727 904

415 470

31 023

-

2 174 397

Zobowiązania oprocentowane

1 029 675

39 627

-

238 583

1 307 885

Przychody z tytułu najmu

124 829

929

-

-

125 758

Obowiązek świadczenia spełniany
w czasie

123 327

929

-

-

124 256

Obowiązek świadczenia spełniany
jednorazowo/w określonym
momencie

1 502

-

-

-

1 502

(30 596)

(1 410)

(683)

-

(32 689)

94 233

(481)

(683)

-

93 069

-

-

221

10 204

10 425

Koszty dotyczące nieruchomości
Wynik operacyjny netto
Pozostałe przychody
Pozostałe koszty

(13 366)

(553)

(387)

(9 438)

(23 744)

Wynik operacyjny

80 867

(1 034)

(849)

766

79 750

Przychody finansowe/koszty finansowe

27 595

4 151

(7)

(22 919)

8 820

Wynik działalności operacyjnej

108 462

3 117

(856)

(22 153)

88 570

Aktualizacja wartości
nieruchomości

(82 983)

(1 250)

(490)

-

(84 723)

25 479

1 867

(1 346)

(22 153)

3 847

Wynik przed opodatkowaniem

* Dane porównawcze obejmują nieruchomość Tuchola, Kościuszki, sprzedaną w okresie 9 miesięcy 2018 r.
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Zestawienie danych poszczególnych segmentów z danymi całej Grupy za 2016 rok* /przekształcone/
DANE FINANSOWE

Inwestycje
w budowie

Inwestycje
ukończone

Wartość nieruchomości

Kwoty nie alokowane do segmentów

Pozostałe
inwestycje

RAZEM

1 681 659

370 609

32 046

-

2 084 314

Zobowiązania oprocentowane

964 415

17 770

-

260 832

1 243 017

Przychody z tytułu najmu

106 573

126

1 033

-

107 732

Obowiązek świadczenia spełniany
w czasie

105 071

126

1 033

-

106 230

Obowiązek świadczenia spełniany
jednorazowo/w określonym
momencie

1 502

-

-

-

1 502

(24 564)

(927)

(830)

-

(26 321)

82 009

(801)

203

-

81 411

Koszty dotyczące nieruchomości
Wynik operacyjny netto
Pozostałe przychody

-

-

-

1 897

1 897

Pozostałe koszty

(8 341)

(1 030)

(334)

(18 078)

(27 783)

Wynik operacyjny

73 668

(1 831)

(131)

(16 181)

55 525

Przychody finansowe/koszty finansowe

(79 112)

(1 401)

22

(10 616)

(91 107)

Wynik działalności operacyjnej

(5 444)

(3 232)

(109)

(26 797)

(35 582)

Aktualizacja wartości
nieruchomości

71 286

660

(3 057)

-

68 889

Wynik przed opodatkowaniem

65 842

(2 572)

(3 166)

(26 797)

33 307

* Dane porównawcze obejmują nieruchomość Tuchola, Kościuszki, sprzedaną w okresie 9 miesięcy 2018 r.

W 2018 r. nie wystąpiły transakcje pomiędzy segmentami
operacyjnymi. Wszystkie aktywa i zobowiązania w ramach

segmentów operacyjnych są zlokalizowane na terytorium
Polski.

NIERUCHOMOŚCI INWESTYCYJNE
Do nieruchomości inwestycyjnych zalicza się nieruchomości,
co do których Grupa posiada tytuł własności, współwłasności
lub prawo wieczystego użytkowania. Zgodnie z MSR 40 –
„Nieruchomości inwestycyjne” wszystkie nieruchomości inwestycyjne wyceniane są w wartości godziwej.
Na potrzeby podatku dochodowego od osób prawnych spółki
zależne amortyzują wartość nieruchomości inwestycyjnych,
zgodnie z zasadami dotyczącymi środków trwałych w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
Amortyzacja podatkowa ma charakter pozabilansowy.
Typy inwestycji

Inwestycje ukończone
w tym w strukturach FIZ

Inwestycje w budowie
Pozostałe inwestycje
Razem

Ilość projektów

Zarząd ściśle monitoruje sytuację gospodarczą w Polsce i na świecie. Zmiany w otoczeniu rynkowym mają duży wpływ na wartość
nieruchomości będących w posiadaniu Grupy. Nieruchomości
inwestycyjne są wrażliwe na wiele elementów w tym w szczególności na zmiany stóp kapitalizacji oraz kursu EUR/PLN z uwagi na
to, iż podstawą dużej części wycen nieruchomości inwestycyjnych
jest czynsz wyrażony w EURO. Wzrost/spadek kursu EUR przekłada
się bezpośrednio na wzrost/spadek wartości nieruchomości wyrażonej w PLN i powoduje zysk/stratę z aktualizacji wyceny nieruchomości.

Udział na
31.12.2018

31.12.2018

31.12.2017

31.12.2016

55

79%

1 857 763

1 727 904

1 681 659

47

13%

311 909

317 939

337 142

2

20%

471 490

415 470

370 609

4

1%

30 905

31 023

32 046

61

100%

2 360 158

2 174 397

2 084 314
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ZMIANA WARTOŚCI NIERUCHOMOŚCI INWESTYCYJNYCH

31.12.2018

Wartość bilansowa brutto na początek okresu

31.12.2017

31.12.2016

2 174 397

2 084 314

1 934 579

185 781

174 305

164 393

nabycie nieruchomości

-

25 560

-

objęcie kontroli nad Oberhausen Sp. z o.o.

-

62 003

-

106 583

86 742

89 541

16 998

13 639

10 412

79 198

-

74 852

Zmniejszenia stanu, z tytułu:

(20)

(84 222)

(14 658)

zbycie nieruchomości

(20)

(1 000)

(14 658)

-

(83 222)

-

Wartość bilansowa brutto na koniec okresu [tys. PLN]

2 360 158

2 174 397

2 084 314

Wartość bilansowa brutto na koniec okresu [tys. EUR]

548 874

521 326

471 138

Zwiększenia stanu, z tytułu:

aktywowanie późniejszych nakładów1
- tym aktywowane koszty finansowania
zysk netto wynikający z aktualizacji wyceny nieruchomości wg wartości
godziwej

strata netto wynikająca z aktualizacji wyceny nieruchomości wg wartości
godziwej

1 Na aktywowane nakłady składają się w głównej mierze: koszty budowlane, koszty architektów, usługi doradcze, koszty finansowania (odsetki od kredytów, pożyczek

i obligacji, prowizje), koszty prawne oraz koszty usług pomocniczych, jakimi podmiot z Grupy CP Management Sp. z o. o. obciąża spółki celowe.

Ujawnienia zgodnie z MSSF 13 (w oparciu o istotne dane nieobserwowalne Poziom 3)

Na podstawie zasad MSSF 13 Zarząd jednostki dominującej przeprowadził analizę metodologii ustalenia wartości godziwej nieruchomości inwestycyjnych na 31 grudnia 2018 r. oraz na 31 grudnia 2017 r., która doprowadziła do wniosku, że metodologia ta
została ustalona w oparciu o 3 poziom hierarchii wyceny do wartości godziwej. Wynika to z faktu, że nie stwierdzono bieżących
transakcji o podobnych warunkach, a do wyceny nieruchomości
inwestycyjnych przyjęto liczne założenia, które w istotny sposób
wpłynęły na ustalenie wartości godziwej.
Dla ustalenia wartości godziwej nieruchomości niezależni rzeczoznawcy stosują metody wyceny najbardziej odpowiednie dla wyceny wartości danej nieruchomości. Są to:
Wycena nieruchomości w podejściu dochodowym, metodą inwestycyjną

W metodzie tej stosuje się dwie techniki: dyskontowania
strumieni pieniężnych oraz kapitalizacji prostej. W ten sposób wyceniane są głównie nieruchomości o zakończonym
procesie inwestycyjnym i przeznaczeniu komercyjnym. Przy
użyciu techniki dyskontowania strumieni dochodów wartość
nieruchomości określa suma zdyskontowanych strumieni dochodów możliwych do uzyskania z wycenianej nieruchomości
w przyjętym okresie prognozy, powiększoną o zdyskontowaną wartość rezydualną nieruchomości. Prognoza stru-

mieni dochodów dla okresu obowiązywania umów najmu dokonywana jest w oparciu o parametry istniejących umów
najmu. Prognoza strumieni dochodów dla okresu po zakończeniu obecnych umów najmu przygotowana jest w oparciu
o parametry rynkowe, to znaczy rynkowy czynsz najmu możliwy do uzyskania, straty w dochodzie spowodowane rynkowymi okresami poszukiwania najemcy a także okresami wakacji czynszowych oraz ewentualnymi nakładami na
wykończenie powierzchni najemców. Prognoza strumieni dochodów w całym okresie prognozy uwzględnia ewentualne
straty związane z niepełną przenaszalnością kosztów operacyjnych nieruchomości – to znaczy wpływy z tytułu czynszu
zostają pomniejszone o część kosztów operacyjnych pokrywanych przez właściciela nieruchomości. Wszystkie wymienione parametry rynkowe są określane przez niezależnych
rzeczoznawców majątkowych i wynikają z aktualnej sytuacji
na rynku nieruchomości komercyjnych. Przy wycenie nieruchomości techniką kapitalizacji prostej wartość nieruchomości stanowi iloczyn rocznego dochodu możliwego do uzyskania z danej nieruchomości oraz współczynnika kapitalizacji.
Nieruchomości wyceniane wyżej opisaną metodą stanowią
łącznie 79% całego portfela nieruchomości inwestycyjnych
Grupy.
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Poniżej zaprezentowano podstawowe założenia przyjęte do ustalenia wartości godziwej tej kategorii nieruchomości:

Nazwa projektu

Powierzchnia
Obłożenie
całkowita
2
(w tys. m )

Docelowy
NOI
Yield***
(w tys.
PLN)*

Nakłady do
Wartość
poniesienia
Wartość
księgowa
po
docelowa
(w tys.
31.12.2018
(w tys. PLN)
PLN)
(w tys. PLN)

Lokalizacja

Status

Eurocentrum - Beta,
Gamma

Warszawa

zakończony

45

96%

30 960

6,25%

2 714 488 050

495 360

Eurocentrum - Delta

Warszawa

zakończony

27

86%

20 156

6,25%

6 203 312 180

322 500

Eurocentrum Alfa

Warszawa

zakończony

14

82%

9 231

7,75%

2 742 112 660

119 110

Royal Wilanów

Warszawa

zakończony

37

95%

28 760

6,50%

2 158 437 310

442 470

Galeria Zaspa

Gdańsk

zakończony

9

93%

5 065

7,75%

386

64 500

65 360

Vis à Vis Łódź

Łódź

zakończony

6

98%

2 714

8,00%

-

33 923

33 923

Warszawa, Belgradzka

Warszawa

zakończony

3

26%

1 964

7,25%

-

27 090

27 090

Warszawa, KEN

Warszawa

zakończony

-

100%

368

7,25%

-

5 074

5 074

Neptun House

Gdańsk

zakończony

7

100%

5 330 8,50%**

-

64 122

64 122

REIA FIZAN
(39 nieruchomości)

26 miast
w Polsce

zakończony

15

82%

12 599

7,45%

- 169 141

169 141

REIA II FIZAN
(8 nieruchomości)

6 miast
w Polsce

zakończony

16

90%

10 475

7,34%

- 142 768

142 768

* NOI – docelowy średni roczny zysk operacyjny netto, przyjęty w raportach z wyceny nieruchomości
** W związku z zawartą warunkową umową sprzedaży udziałów CP Gdańsk Sp. z o.o. wycena nieruchomości została przeprowadzona w oparciu o zapisy umowne
***Yield – stopa kapitalizacji przyjęta w wycenach nieruchomości. Reversionary yield (wynikowa stopa kapitalizacji, tj. stosunek czynszu rynkowego przy pełnym
wynajęciu nieruchomości do wartości nieruchomości) dla kluczowych projektów kształtuje się następująco: Eurocentrum Beta i Gamma: 7,00%, Delta: 7,05%, Alfa:
8,90%, Royal Wilanów. 7,10%.

Wycena nieruchomości w podejściu mieszanym, metodą pozostałościową

Najczęściej stosowana przy wycenie wartości nieruchomości
w trakcie budowy, uwzględniająca jej wartość docelową
(oszacowaną w podejściu dochodowym lub porównawczym),
pomniejszoną o wielkość nakładów inwestycyjnych pozostających do poniesienia na dany dzień wyceny. W ten sposób
wyceniane są głównie nieruchomości z rozpoczętym lecz niezakończonym procesem inwestycyjnym tj.: obiekty o prze-

znaczeniu komercyjnym, biurowym oraz mieszanym komercyjno-biurowym. Wartość docelową, tj. po zrealizowaniu rozwoju, określono w podejściu dochodowym, metodą inwestycyjną, techniką kapitalizacji prostej.
Nieruchomości wyceniane wyżej opisaną metodą stanowią
łącznie 18% całego portfela nieruchomości inwestycyjnych
Grupy.

Poniżej zaprezentowano podstawowe założenia przyjęte do ustalenia wartości godziwej tej kategorii nieruchomości:

Nazwa projektu

ArtN

Lokalizacja

Warszawa

Status

w budowie

Powierzchnia Pre-let Docelowy
NOI
całkowita 31.12.
Yield**
(w tys. m2) 2018 (w tys. PLN)*

67

21%

64 158 5,10%

Nakłady
Wartość
do poniesieksięgowa
nia po
(w tys. PLN)
31.12.2018

684 789

420 798

* NOI – docelowy średni roczny zysk operacyjny netto, przyjęty w raportach z wyceny nieruchomości
**Yield – stopa kapitalizacji przyjęta w wycenach nieruchomości. Reversionary yield (wynikowa stopa kapitalizacji, tj. stosunek czynszu rynkowego przy pełnym
wynajęciu nieruchomości do wartości nieruchomości) dla projektu ArtN wynosi 5,26%.

Wycena nieruchomości w podejściu porównawczym, metodą porównywania parami

Stosowana w odniesieniu do nieruchomości, dla których
można ustalić porównywalne transakcje sprzedaży na danym
rynku, a także w odniesieniu do nieruchomości gruntowych i
mieszkaniowych. Do wyceny tych nieruchomości analizuje się
nieruchomości o podobnych atrybutach, które są przedmiotem transakcji sprzedaży na rynku, znane są cechy nieruchomości od których uzależniana jest cena zakupu oraz warunki
przeprowadzonych transakcji. Ze względu na małą liczbę oraz
dużą rozbieżność cenową transakcji nieruchomościami porównawczymi, przy wycenie nieruchomości zastosowano

metodę porównywania parami. W ten sposób Grupa wycenia
głównie nieruchomości niezabudowane lub zabudowane o
nieokreślonym przeznaczeniu, na których nie dokonywano
nakładów inwestycyjnych oraz lokale mieszkalne przeznaczone do odsprzedaży.
Nieruchomości wyceniane wyżej opisaną metodą stanowią
łącznie 3% całego portfela nieruchomości inwestycyjnych
Grupy.
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INWESTYCJE W JEDNOSTKI WSPÓŁKONTROLOWANE
INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE

31.12.2018

Wartość zaangażowania we wspólne przedsięwzięcie Patron Wilanów
Wartość zaangażowania we wspólne przedsięwzięcie SO SPV 50
Wartość zaangażowania we wspólne przedsięwzięcie Oberhausen
Razem

Grupa prezentuje udziały we wspólnych przedsięwzięciach
wyceniane metodą praw własności. Na wartość bilansową
tych wspólnych przedsięwzięć składają się wartość udziałów
w tych jednostkach jak również udzielone tym podmiotom
pożyczki wraz z naliczonymi odsetkami z uwzględnieniem odpisów aktualizujących.
Grupa prezentuje udziały we wspólnych przedsięwzięciach w
wartości netto, to znaczy pomniejszone o zobowiązania z tytułu udziału w tych przedsięwzięciach, które odpowiadają
oszacowanym przyszłym przepływom pieniężnym z tytułu pokrycia strat we wspólnych przedsięwzięciach.

WARTOŚĆ ZAANGAŻOWANIA WE WSPÓLNE PRZEDSIĘWZIĘCIE
SO SPV 50

Wartość udziałów
Udzielone pożyczki długoterminowe
Udział w stracie/zysku
Razem

WARTOŚĆ ZAANGAŻOWANIA WE WSPÓLNE PRZEDSIĘWZIĘCIE
PATRON WILANÓW

Wartość udziałów
Udzielone pożyczki długoterminowe
Udział w stracie/zysku
Razem

WARTOŚĆ ZAANGAŻOWANIA WE WSPÓLNE PRZEDSIĘWZIĘCIE
OBERHAUSEN

Wartość udziałów
Udzielone pożyczki długoterminowe
Udział w stracie/zysku
Razem

31.12.2017

33 720
20 456
54 176

31.12.2016

26 923
15 752
42 675

26 324
9 749
8 624
44 697

7 maja 2018 r. SO SPV 50 Sp. z o.o. otrzymała negatywną
decyzję Naczelnika Świętokrzyskiego Urzędu Celno-Skarbowego w siedzibą w Kielcach dotyczącą transakcji przeprowadzonej przez SO SPV 50 Sp. z o.o. z partnerem biznesowym w
2015 r. Decyzja nie obliguje Spółki do płatności zobowiązania
podatkowego. Postępowanie zostało przesunięte do Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie. Na dzień raportowy Zarząd
SO SPV 50 Sp. z o.o. zadecydował o nie tworzeniu rezerwy.
Całkowita ekspozycja na wyniki Grupy wynosi na dzień raportowy 6 539 tys. PLN . Zarząd SO SPV 50 Sp. z o.o. stale monitoruje sytuację.

31.12.2018

31.12.2017

6 637
32 590
(5 507)
33 720

31.12.2018

31.12.2016

6 637
33 790
(13 504)
26 923

31.12.2017

6 105
12 554
1 797
20 456

31.12.2018

31.12.2016

6 105
6 830
2 817
15 752

31.12.2017

-
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(12 688)
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6 105
6 457
(2 813)
9 749

31.12.2016

-

2 426
6 210
(12)
8 624
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W poniższej tabeli zaprezentowano podstawowe informacje dotyczące zawartych umów kwalifikowanych jako wspólne
przedsięwzięcia.
Grupa Patron Wilanów

Spółki współkontrolowane

Udział w kapitale zakładowym
oraz w zysku/stracie

Dane podstawowe o zawartej
umowie

SO SPV 50

Patron Wilanów S. à r. l. z siedzibą w Luksemburgu oraz jej jednostki zależne: Rezydencje
Pałacowa
Sp.
z
o.o.
oraz RM 1 Sp. z o.o.
50 % udziałów w kapitale zakładowym
spółki Patron Wilanów S. à r.l. (bezpośrednio) oraz w spółkach Rezydencje Pałacowa
Sp. z o.o. oraz RM 1 Sp. z o.o. (pośrednio),
66 % udziałów w zysku/stracie
Porozumienie zawarte 13 sierpnia 2008 r.
z Real Management Sp. z o.o. Celem porozumienia jest budowa, sprzedaż oraz zarządzanie nieruchomościami mieszkaniowymi i
komercyjnymi na terenie Wilanowa.

SO SPV 50 Sp. z o.o.

60 % udziałów w kapitale zakładowym spółki
SO SPV 50 Sp. z o.o i 60 % udziałów w zysku/stracie
Porozumienie zawarte 3 lutego 2016 roku z
Galaxy Sp. z o.o. Celem porozumienia jest
przebudowa, rekomercjalizacja, repozycjonowanie oraz zarządzanie centrum handlowym
zlokalizowanym w Swarzędzu.

W poniższej tabeli zaprezentowano podstawowe dane finansowe jednostek współkontrolowanych - kwalifikowanych jako wspólne
przedsięwzięcia.
Grupa Patron Wilanów
Podstawowe dane finansowe

31.12.2018

31.12.2017

31.12.2016

Aktywa jednostki/jednostek

132 504

96 462

82 312

Zobowiązania jednostki/jednostek

149 756

117 933

102 137

Kapitał własny jednostki/jednostek

(17 252)

(21 471)

(19 825)

3 997

(1 276)

(935)

Udzielone pożyczki (wartość netto)

32 590

33 790

32 375

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty

6 516

3 883

140

Przychody

8 585

-

-

(1 041)

(786)

(2 051)

Wynik jednostki/jednostek za okres sprawozdawczy

Koszty odsetkowe

SO SPV 50
Podstawowe dane finansowe

31.12.2018

31.12.2017

31.12.2016

Aktywa jednostki/jednostek

154 092

106 483

155 837

Zobowiązania jednostki/jednostek

140 885

100 996

140 880

Kapitał własny jednostki/jednostek

13 207

5 487

14 956

Wynik jednostki/jednostek za okres sprawozdawczy

(1 700)

(8 329)

9 383

Udzielone pożyczki (wartość netto)

12 554

6 830

6 457

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty

1 972

4 078

1 934

Przychody

13 599

25 095

4 243

Koszty odsetkowe

(3 963)

(2 099)

(744)

Oberhausen
Podstawowe dane finansowe

31.12.2018

31.12.2017

31.12.2016

Aktywa jednostki/jednostek

-

-

69 159

Zobowiązania jednostki/jednostek

-

-

59 126

Kapitał własny jednostki/jednostek

-

-

10 034

Wynik jednostki/jednostek za okres sprawozdawczy

-

-

(4 085)

Udzielone pożyczki (wartość netto)

-

-

6 210

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty

-

-

1 424

Przychody

-

-

4 549

Koszty odsetkowe

-

-

(2 473)
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POZOSTAŁE FINANSOWE AKTYWA TRWAŁE WYCENIANE W WARTOŚCI GODZIWEJ PRZEZ WYNIK FINANSOWY
POZOSTAŁE FINANSOWE AKTYWA TRWAŁE WYCENIANE W WARTOŚCI GODZIWEJ PRZEZ WYNIK FINANSOWY

31.12.2018

Wycena pochodnych instrumentów finansowych
Razem

W pozycji pozostałych aktywów finansowych wycenianych w
wartości godziwej przez wynik finansowy Grupa prezentuje
instrument finansowy (CAP) związany z kredytem w Bank of
China zawartym w 2016 r.

31.12.2017

31.12.2016

695

2 649

4 187

695

2 649

4 187

Grupa zawarła umowę na instrument zabezpieczający (CAP), który
zabezpiecza wysokość stopy procentowej do maksymalnego poziomu 0,35%. Dodatkowo umowa kredytowa zawiera ograniczenie stopy procentowej na poziomie nie niższym niż 0,0%.

POZOSTAŁE AKTYWA TRWAŁE
POZOSTAŁE AKTYWA TRWAŁE

31.12.2018

31.12.2017

31.12.2016

Rzeczowe aktywa trwałe

573

682

802

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe

424

492

249

Wartości niematerialne

466

543

666

Należności długoterminowe
Razem

Na rzeczowe aktywa trwałe będące w posiadaniu Grupy składają się przede wszystkim inwestycje w obcych środkach
trwałych w siedzibie Grupy. W okresie objętym niniejszym
skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym Grupa posiadała rzeczowe aktywa trwałe w grupach: budynki i budowle
maszyny i urządzenia oraz pozostałe środki trwałe. Grupa nie
tworzyła odpisu aktualizującego z tytułu utraty wartości rzeczowych aktywów trwałych. Wszystkie rzeczowe aktywa
trwałe są własnością spółek z Grupy i nie występują ograniczenia w dysponowaniu rzeczowymi aktywami trwałymi. W

526

526

526

1 989

2 243

2 243

długoterminowe rozliczenia międzyokresowe Grupa prezentuje długoterminowe przedpłaty oraz gwarancje dobrego wykonania umowy. W pozycji należności długoterminowych
Grupa prezentuje długoterminowe kaucje.
W okresie objętym skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym Grupa posiadała wartości niematerialne w grupach:
programowanie komputerowe, czyli system służący do obsługi księgowości i zarządzania nieruchomościami. Grupa nie
utworzyła odpisu aktualizującego z tytułu utraty wartości niematerialnych.

POZOSTAŁE NALEŻNOŚCI I POZOSTAŁE AKTYWA OBROTOWE
POZOSTAŁE NALEŻNOŚCI I POZOSTAŁE AKTYWA OBROTOWE

31.12.2018

31.12.2017

31.12.2016

Należności publiczno-prawne

7 938

8 244

5 788

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

8 603

6 214

1 715

87

103

137

-

-

5 600

16 628

14 561

13 240

Pozostałe należności
Zapłacone zaliczki na poczet nieruchomości
Razem

W należnościach publiczno-prawnych Grupa prezentuje
przede wszystkim należności z tytułu podatku od towarów i
usług, które spółki z Grupy odzyskują na bieżąco w toku prowadzonej działalności inwestycyjnej. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe obejmują podatki od nieruchomości
KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE

Rozliczenie usług pomocniczych w czasie
Koszty projektów w toku
Rozliczenia przychodów w czasie
Prowizje zapłacone dotyczące niewypłaconych kredytów
Pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym podatki
Razem

oraz opłaty za wieczyste użytkowania gruntu, jak również nakłady na przyszłe projekty Grupy oraz memoriałową korektę
przychodów z tytułu okresów bezczynszowych (-613 tys.
PLN).

31.12.2018

31.12.2017

31.12.2016

-

-

-

342

219

1 430

-

-

-

8 154

5 933

-

107

62

285

8 603

6 214

1 715
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NALEŻNOŚCI HANDLOWE
NALEŻNOŚCI HANDLOWE

31.12.2018

31.12.2017

31.12.2016

Należności handlowe brutto

25 945

23 333

14 630

Odpisy aktualizujące

(9 843)

(11 389)

(4 271)

Należności handlowe netto

16 102

11 944

10 359

Grupa nie posiada istotnych należności handlowych dochodzonych na drodze sądowej.

Struktura wiekowania należności handlowych na dzień 31 grudnia 2018, na dzień 31 grudnia 2017 oraz 31 grudnia 2016:
Razem

Przeterminowanie w dniach

Nieprzeterminowane

< 90 dni

91 –180 dni

181 – 360 dni

>360 dni

Stan na dzień 31.12.2018

Należności handlowe brutto

25 945

2 885

8 220

1 749

6 135

6 956

Odpisy aktualizujące

(9 843)

(12)

(473)

(1 352)

(4 176)

(3 830)

Należności handlowe netto

16 102

2 873

7 747

397

1 959

3 126

Zarząd Capital Park. S.A. podjął decyzję o nie rozpoznaniu
utraty wartości w odniesieniu do wybranych należności przeterminowanych w przedziale od 180 do 360 dni w kwocie
1 959 tys. PLN oraz powyżej 361 dni w kwocie 3 126 tys. PLN.

Razem

Podejście to jest spójne z regulacjami MSSF 9, ze względu na
nie występowanie strat kredytowych w odniesieniu do powyższych należności na dzień raportowy.

Przeterminowanie w dniach

Nieprzeterminowane

< 90 dni

91 –180 dni

181 – 360 dni

>360 dni

Stan na dzień 31.12.2017

Należności handlowe brutto

23 333

12 124

(11 389)
11 944

Należności handlowe brutto

14 630

Odpisy aktualizujące

(4 271)

Należności handlowe netto

10 359

Odpisy aktualizujące
Należności handlowe netto

4 145

2 237

2 563

2 264

(5 484)

-

(1 963)

(2 163)

(1 779)

6 640

4 145

274

400

485

6 215

4 153

1 712

1 005

1 545

-

(2 290)

(17)

(1 005)

(959)

6 215

1 863

1 695

-

586

Stan na dzień 31.12.2016

POZOSTAŁE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE
POZOSTAŁE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE

Udzielone pożyczki krótkoterminowe*
Wycena pochodnych instrumentów finansowych
Razem

31.12.2018

31.12.2017

6 477

31.12.2016

6 499

6 269

-

918

-

6 477

7 417

6 269

* pożyczki udzielone na nabycie nieruchomości w Krynicy

Pożyczka udzielona na nabycie nieruchomości w Krynicy nie
jest zabezpieczona. Oprocentowanie pożyczki wynosi 6% w
skali roku.

W pozycji pozostałych krótkoterminowych aktywów finansowych Grupa prezentowała na 31 grudnia 2017 r. część krótkoterminową instrumentu finansowego (forward) związanego z kredytem w BOŚ Bank zawartym w 2016 r.
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ŚRODKI PIENIĘŻNE I ICH EKWIWALENTY
ŚRODKI PIENIĘŻNE W KASIE I NA RACHUNKACH BANKOWYCH

31.12.2018

31.12.2017

63 788

Środki na rachunkach bankowych
Lokaty krótkoterminowe o terminie realizacji do 3 miesięcy
Razem

W środkach pieniężnych prezentowanych powyżej zawierają
się środki o ograniczonej możliwości dysponowania na
31 grudnia 2018 r. wynosiły one 45 872 tys. PLN (odpowiednio na 31 grudnia 2017 r. 61 501 tys. PLN). Środki te są ulo-

31.12.2016

156 315

145 073

46 550

37 011

11 477

110 338

193 326

156 550

kowane na rachunkach technicznych banku z tytułu uruchomionych, lecz jeszcze niewydatkowanych środków z kredytu
jak również na rachunkach zablokowanych na zabezpieczenie
spłaty kredytów, jakie posiadają spółki z Grupy.

KAPITAŁY WŁASNE
Struktura kapitału zakładowego na dzień raportowy przedstawia się następująco:
Seria/emisja rodzaj akcji

Liczba akcji

Cena
nominalna
(w zł))

Wartość
nominalna
serii / emisji

Sposób pokrycia
Data rejestracji
kapitału

Seria A akcje zwykłe na okaziciela
nieuprzywilejowane

100 000

1,0

Seria B akcje zwykłe na okaziciela
nieuprzywilejowane

71 693 301

1,0

71 693 301

Seria C akcje zwykłe na okaziciela
nieuprzywilejowane

20 955 314

Seria D akcje zwykłe na okaziciela
nieuprzywilejowane
Seria E akcje zwykłe na okaziciela
nieuprzywilejowane
Seria F akcje zwykłe imienne uprzywilejowane co do praw głosu
Razem

100 000 wkład pieniężny

17.12.2010

wkład pieniężny
oraz wkład
niepieniężny

13.10.2011

1,0

20 955 314 wkład pieniężny

14.02.2014

2 751 036

1,0

2 751 036 wkład pieniężny

03.03.2015

9 230 252

1,0

9 230 252

2 765 240

1,0

2 765 240 wkład pieniężny

107 495 143

wkład
niepieniężny

14.02.2014
05.12.2013

107 495 143

Podwyższenia kapitału akcyjnego Capital Park S.A.

Data podwyższenia

Data rejestracji

Liczba akcji Seria akcji

Liczba praw
z warrantów

Kapitał akcyjny
Seria
przed podwyższewarrantów
niem

28.12.2017

27.02.2018

45 090

D

45 090

E

04.01.2018

27.02.2018

10 590

D

10 590

E

12.01.2018

27.02.2018

45 089

D

45 089

E

05.02.2018

27.02.2018

10 590

D

10 590

E

18.06.2018

28.08.2018

66 269

D

66 269

09.08.2018

05.09.2018

45 089

D

45 089

09.10.2018

26.11.2018

315 816

D

19.11.2018

16.12.2018

141 918

D

29.11.2018

16.12.2018

331 142

D

Kapitał akcyjny po
podwyższeniu

106 483 550

106 594 909

F

106 594 909

106 661 178

F

106 661 178

106 706 267

315 816

G

106 706 267

107 022 083

141 918

H

107 022 083

107 164 001

331 142

H

107 164 001

107 495 143
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Poniższa tabela przedstawia akcjonariat jednostki dominującej na dzień raportowy, w tym akcje posiadane przez członków
Zarządu:
Akcjonariusz

Liczba akcji

CP Holdings S.à r.l.

% kapitału
akcyjnego

Liczba głosów

% głosów

76 924 836

71,56%

76 924 836

69,77%

Jan Motz

3 209 253

2,99%

5 974 493

5,42%

Marcin Juszczyk

1 006 708

0,94%

1 006 708

0,91%

267 575

0,25%

267 575

0,24%

12 904 350

12,00%

12 904 350

11,70%

Kinga Nowakowska
Metlife OFE

13 182 421

12,26%

13 182 421

11,96%

107 495 143

100,00%

110 260 383

100,00%

Pozostali
Razem

Struktura kapitału zakładowego na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania finansowego przedstawia się następująco:
Seria/emisja rodzaj akcji

Cena nominalna
(w zł)

Liczba akcji

Wartość
nominalna

Sposób pokrycia
kapitału

Seria A akcje zwykłe na okaziciela
nieuprzywilejowane

100 000

1,0

Seria B akcje zwykłe na okaziciela
nieuprzywilejowane

71 693 301

1,0

71 693 301

Seria C akcje zwykłe na okaziciela
nieuprzywilejowane

20 955 314

Seria D akcje zwykłe na okaziciela
nieuprzywilejowane

Data rejestracji

100 000 wkład pieniężny

17.12.2010

wkład pieniężny
oraz wkład
niepieniężny

13.10.2011

1,0

20 955 314 wkład pieniężny

14.02.2014

2 751 036

1,0

2 751 036 wkład pieniężny

03.03.2015

Seria E akcje zwykłe na okaziciela
nieuprzywilejowane

9 230 252

1,0

9 230 252

Seria F akcje zwykłe imienne
uprzywilejowane co do praw głosu

2 765 240

1,0

2 765 240 wkład pieniężny

Razem

107 495 143

wkład
niepieniężny

14.02.2014
05.12.2013

107 495 143

Poniższa tabela przedstawia akcjonariat jednostki dominującej na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania finansowego,
w tym akcje posiadane przez członków Zarządu:
AKCJONARIUSZ

Townsend Holding BV

Liczba akcji

% kapitału akcyjnego

Liczba głosów

% głosów

70 943 843

65,99%

70 943 843

64,34%

CP Holdings S.à r.l.

5 980 993

5,56%

5 980 993

5,42%

Jan Motz

3 209 253

2,99%

5 974 493

5,42%

Marcin Juszczyk

1 006 708

0,94%

1 006 708

0,91%

267 575

0,25%

267 575

0,24%

Metlife OFE

12 904 350

12,00%

12 904 350

11,70%

Pozostali

13 182 421

12,26%

13 182 421

11,96%

107 495 143

100,00%

110 260 383

100,00%

Kinga Nowakowska

Razem

Poniższa tabela przedstawia pozostałe kapitały rezerwowe na dzień raportowy:
POZOSTAŁE KAPITAŁY REZERWOWE

31.12.2018

31.12.2017

31.12.2016

Kapitał wynikający ze zmian z strukturze Grupy

(3 423)

(3 687)

7 792

Kapitał wynikający z wyceny programu motywacyjnego dla uprawnionych osób

14 014

10 039

9 274

Pozostały kapitał rezerwowy (utworzony z zysków zatrzymanych)

60 664

-

-

Razem

71 256

6 352

17 066

Poniższa tabela przedstawia kapitał przypadający na udziałowców niesprawujących kontroli na dzień raportowy:
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ZMIANA STANU KAPITAŁU PRZYPADAJĄCEGO NA UDZIAŁOWCÓW
NIESPRAWUJĄCYCH KONTROLI

31.12.2018

Na początek okresu

31.12.2017

114 918

Nabycie/zbycie certyfikatów
Dywidendy wypłacone inwestorom

72 583

350

56 616

(1 754)

(5 666)

(4 356)

5 739

(7 777)

5 272

(1 197)

-

-

(263)

-

-

Umorzenie certyfikatów
Pozostałe
Na koniec okresu

71 745

(4 608)

Udział w wyniku jednostek zależnych
Nabycie własnych certyfikatów

31.12.2016

(36)

-

-

114 904

114 918

71 745

KREDYTY BANKOWE I POZOSTAŁE ZOBOWIĄZANIA FINANSOWE
Grupa wycenia kredyty bankowe oraz pozostałe zobowiązania finansowe wg zamortyzowanego kosztu (zgodnie z MSSF 9), co

oznacza, że wartość zobowiązania wynika z planowanych przepływów pieniężnych związanych z jego realizacją z uwzględnieniem
efektywnej stopy procentowej.

KREDYTY BANKOWE I POZOSTAŁE ZOBOWIĄZANIA FINANSOWE

31.12.2018

Kredyty bankowe
Pochodne instrumenty finansowe (IRS)*
Razem

Długoterminowe kredyty bankowe i pozostałe zobowiązania
finansowe
Krótkoterminowe kredyty bankowe i pozostałe zobowiązania
finansowe

31.12.2017

31.12.2016

1 120 230

1 093 568

5 318

4 483

1 063 652
10 952

1 125 548

1 098 051

1 074 604

1 094 576

1 014 807

1 003 032

30 972

83 244

71 572

* Instrumenty pochodne dotyczą zabezpieczeń Grupy przed zmianą stóp procentowych zaciągniętych przez Grupę zobowiązaniach i nie są przedmiotem obrotu

STRUKTURA ZAPADALNOŚCI

31.12.2018

Zobowiązania poniżej roku

31.12.2017

31.12.2016

30 972

83 244

71 572

Płatne od 1 roku do 3 lat

293 200

203 613

131 317

Płatne od 3 do 5 lat

744 486

772 725

269 023

Płatne powyżej 5 lat

56 890

38 469

602 692

1 125 548

1 098 051

1 074 604

Razem

Na dzień raportowy zobowiązania wymagalne w ciągu roku zawierają:
• krótkoterminową część kredytów długoterminowych w
•
kwocie 30 810 tys. PLN,

krótkoterminową część wycen instrumentów finansowych na dzień raportowy w kwocie 162 tys. PLN.

NAJISTOTNIEJSZE KREDYTY BANKOWE

Grupa współpracuje z większością banków działających w Polsce
oraz kilkoma bankami zagranicznymi. Większość kredytów zaciągniętych przez spółki z Grupy to kredyty inwestycyjne lub budowlane. W umowach kredytowych spółki z Grupy zobowiązują się do
utrzymania wybranych wskaźników finansowych na określonych
poziomach. Najważniejsze z nich to: wskaźnik wartości kredytu do
wartości nieruchomości (Loan-to-Value) oraz wskaźnik obsługi zadłużenia (Debt Service Coverage Ratio). Większość kredytów jest
denominowana w euro i wyceniana na dzień raportowy.
W związku z tym zmiany kursu EUR/PLN mają istotny wpływ na
strukturę bilansową Grupy wyrażoną w PLN.

Umowa kredytu Getin Noble Bank S.A.

22 lipca 2013 r. Capital Park S.A. podpisała z Getin Noble Bank S.A.
umowę kredytu wielocelowego, zgodnie z którą został Spółce udostępniony kredyt w wysokości do 10 000 tys. EUR z przeznaczeniem na finansowanie bieżącej działalności. Kredyt jest oprocentowany według zmiennej stopy procentowej równej Euribor 3M +
marża. Termin spłaty ostatniej transzy kredytu przypadał 20 grudnia 2018 r. Na dzień raportowy kredyt został spłacony.
Umowa kredytu Getin Noble Bank S.A.

25 czerwca 2018 r. Capital Park S.A. podpisała z Getin Noble Bank
S.A. umowę korporacyjnej linii kredytowej, zgodnie z którą został
Spółce udostępniony kredyt w wysokości do 10 000 tys. EUR
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z przeznaczeniem na statutową działalność spółki. Kredyt jest
oprocentowany według zmiennej stopy procentowej równej Euribor 3M + marża. Termin spłaty ostatniej transzy kredytu przypada
na 31 grudnia 2022 r.
Na dzień raportowy saldo kredytu wynosiło 10 000 tys. EUR.
Umowa kredytu Bank of China (Luxembourg) S.A. Oddział
w Polsce

22 września 2016 r. Dakota Investments Sp. z o.o. podpisała
umowę kredytową z Bank of China (Luxembourg) S.A. Oddział w
Polsce w kwocie 124 430 tys. EUR.
Kredyt udzielony przez Bank of China jest oprocentowany według
zmiennej stopy procentowej równej Euribor 3M + marża banku.
Termin spłaty kredytu przypada na 22 września 2022 r. Na dzień
raportowy saldo zadłużenia wyniosło 118 830 tys. EUR.
Spółka zawarła umowę na instrument zabezpieczający (CAP), który
zabezpiecza wysokość stopy procentowej do maksymalnego poziomu 0,35%. Dodatkowo umowa kredytowa zawiera ograniczenie stopy procentowej na poziomie nie niższym niż 0,0%.
Umowa kredytu konsorcjalnego BNP Paribas Bank Polska
S.A. / ING Bank Śląski S.A.

30 czerwca 2017 r. Hazel Investments Sp. z o.o., podmiot zależny
od Capital Park S.A., podpisała umowę kredytu inwestycyjnego w
kwocie 62 500 tys. EUR z konsorcjum banków BNP Paribas Bank
Polska S.A. i ING Bank Śląski S.A. (zaangażowanie każdego z banków wynosi po 50% udzielonej kwoty kredytu). Kredyt został zawarty w celu finansowania projektu Royal Wilanów. Kredyt oprocentowany jest według zmiennej stopy procentowej równej
EURIBOR 3M + marża. Termin spłaty kredytu przypada na 30
czerwca 2022 roku.
Na dzień raportowy saldo zadłużenia wyniosło 59 453 tys. EUR.
Spółka zawarła także z każdym z banków umowy na instrument
zabezpieczający stopę procentową (IRS) na poziomie 0,48%, które
łącznie zabezpieczają 70% kwoty kredytu. Umowa kredytowa zawiera ograniczenie stopy procentowej na poziomie nie niższym niż
0,0% dla niezabezpieczonej kwoty kredytu (dla 30%).
Umowa kredytowa z Bankiem Ochrony Środowiska S.A.

16 marca 2015 r. Capital Park Gdańsk Sp. z o.o. podpisała z bankiem Bank Ochrony Środowiska S.A. umowę kredytu nieodnawialnego (budowlanego) na kwotę 49 650 tys. PLN oraz umowę kredytu odnawialnego (na VAT) na kwotę 3 000 tys. PLN z
przeznaczeniem na realizację inwestycji Neptun House w Gdańsku. Oprocentowanie kredytów zostało ustalone w oparciu o WIBOR 3M + marża Banku.
28 czerwca 2018 r. kredyt budowlany został skonwertowany na
kredyt inwestycyjny zgodnie z zawartą transakcją Forward. Kredyt
jest oprocentowany w oparciu o EURIBOR 3M+marża.

Na dzień raportowy saldo zadłużenia kredytu inwestycyjnego wyniosło 11 756 tys. EUR, kredytu VAT 5,2 tys. PLN. Na dzień publikacji niniejszego raportu kredyt VAT został całkowicie spłacony.
Umowa kredytu Alior Bank S.A.

24 października 2012 r. Diamante Investment Sp. z o. o., podmiot
zależny od Capital Park S.A., podpisała z Alior Bank S.A. umowy kredytowe, zgodnie z którymi zostały Spółce udostępnione kredyty w
łącznej wysokości 32 366 tys. PLN z przeznaczeniem na finansowanie budowy centrum handlowego w Łodzi oraz spłatę wcześniej
zaciągniętego kredytu.
31 marca 2015 r. kredyt został skonwertowany na kredyt inwestycyjny w kwocie 6 961 tys. EUR. Oprocentowanie kredytu wynosi
EURIBOR 3M + marża.
Na dzień raportowy saldo zadłużenia kredytu wyniosło 6 048 tys.
EUR.
Umowa kredytu Alior Bank S.A.

1 kwietnia 2015 r. Oberhausen Sp. z o.o., podmiot zależny od Capital Park S.A., podpisała z Alior Bank SA umowę kredytową na zakup i finansowanie przebudowy nieruchomości o nazwie Galera
Zaspa położonej w Gdańsku. Obiekt został ukończony w drugim
kwartale 2016 r., kredyt budowlany został skonwertowany na kredyt inwestycyjny a bieżąca obsługa raty kapitałowo-odsetkowej
rozpoczęła się 30 września 2016 r.
Na dzień raportowy saldo kredytu wynosiło 9 002 tys. EUR.
Oprocentowanie kredytu wynosi EURIBOR 3M+marża. Spółka zawarła także umowę na instrument zabezpieczający (IRS), na poziomie 0,03% , który zabezpiecza 75% salda kredytu. Umowa kredytowa zawiera ograniczenie stopy procentowej na poziomie nie
niższym niż 0,0% dla niezabezpieczonej kwoty kredytu (dla 25%).
Termin zapadalności kredytu przypada na 7 lipca 2021 r.
Umowa kredytu Alior Bank S.A.

13 września 2017 r. Alferno Investments Sp. z o.o., podmiot
zależny od Capital Park S.A., podpisała z Alior Bank S.A. umowy
kredytowe – kredyt inwestycyjny oraz kredyt VAT z przeznaczeniem na sfinansowanie zakupu nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Belgradzkiej. Kredyt inwestycyjny został udzielony
w kwocie 4 800 tys. EUR z przeznaczeniem na zapłatę ceny netto,
sfinansowanie wydatków na wykończenie powierzchni dla najemców oraz obsługę kosztów odsetkowych obu kredytów w okresie
karencji. Kredyt VAT w kwocie 5 520 tys. PLN został udzielony w
celu pokrycia kwoty VAT od ceny zakupu. Kredyt inwestycyjny
oprocentowany jest w oparciu o stopę EURIBOR 1M+marża, kredyt VAT oprocentowany jest w oparciu o stopę WIBOR 1M+marża.
29 października 2018 r. został podpisany Aneks nr 2 do kredytu inwestycyjnego oraz Aneks nr 1 do kredytu VAT wydłużający termin
dostępności obu kredytów do dnia 29 marca 2019 r., wydłużający
termin ostatecznej spłaty kredytu VAT do dnia 28 czerwca 2019
oraz wydłużający okres karencji w spłacie kapitału kredytu inwe-
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stycyjnego do dnia 27 czerwca 2019 r. Termin zapadalności kredytu inwestycyjnego przypada na 31 sierpnia 2022 r., kredytu VAT
28 czerwca 2019 r.
Na dzień raportowy saldo kredytu inwestycyjnego wyniosło 4 341
tys. EUR. Saldo kredytu VAT na dzień raportowy wyniosło 291 tys.
PLN.

(w tys. PLN)

W świetle MSSF 10, ze względu na sprawowaną pośrednio kontrolę przez Capital Park S.A. Grupa prezentuje w całości zobowiązanie z tytułu tego kredytu pomimo posiadania jedynie 18% certyfikatów inwestycyjnych REIA FIZ AN. Grupa nie jest gwarantem
spłaty tego zobowiązania.
Umowa kredytowa z HYPO NOE Landesbank für Niederöster-

Umowa kredytu Pekao S.A.

reich und Wien AG

14 listopada 2017 r. ArtN Sp. z o. o., podmiot zależny od Capital
Park S.A., podpisał z Bankiem Pekao SA umowę kredytową, na
mocy której kredytobiorca pozyskał kredyt budowlany w wysokości 159 300 tys. EUR oraz kredyt VAT w wysokości 35 000 tys. PLN
w celu realizacji inwestycji budowlanej ArtN zlokalizowanej w Warszawie, przy ul. Żelaznej.

19 grudnia 2016 r. jednostki zależne od REIA II FIZ AN, tj. Capital
Park Racławicka Sp. z o.o., CP Retail SPV1 Sp. z o.o., Marcel Investments Sp. z o.o., Nerida Investments Sp. z o.o., Orland Investments
Sp. z o.o. oraz Sagitta Investments Sp. z o.o. zawarły z HYPO NOE
Landesbank für Niederösterreich und Wien AG z siedzibą w
Austrii umowę kredytową, na podstawie której Bank udzielił kredytu inwestycyjnego do maksymalnej kwoty 20 838 tys. EUR.
Oprocentowanie kredytu udzielonego przez HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG zostało ustalone w
oparciu o wskaźnik EURIBOR 6M plus marża Banku. Okres trwania
umowy wynosi 5 lat. Strony zawarły także umowę zabezpieczająca
stopę procentową na okres 5 lat. Spółka zawarła umowę na instrument zabezpieczający (IRS), na poziomie 0,5%, który zabezpiecza
100% salda kredytu.

W związku z pozyskaniem finansowania na budowę inwestycji
ArtN z Europejskiego Banku Inwestycyjnego (szczegóły opisane
poniżej) w dniu 21 grudnia 2018 r. został podpisany aneks nr 1 do
umowy kredytowej, obniżający kwotę kredytu budowlanego do
99 300 tys. EUR.
Zgodnie z uzgodnionymi warunkami umowy kredytowej po zakończeniu procesu budowlanego kredyt budowlany zostanie skonwertowany na kredyt inwestycyjny.
Na dzień raportowy kredyt nie został wypłacony.
Umowa kredytu - Europejski Bank Inwestycyjny

21 grudnia 2018 r. ArtN Sp. z o.o. podmiot zależny od Capital Park
S.A., podpisał z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym umowę kredytu inwestycyjnego, na mocy której kredytobiorca pozyskał kredyt budowlany w kwocie 60 000 tys. EUR w celu realizacji inwestycji budowlanej ArtN zlokalizowanej w Warszawie, przy ul. Żelaznej.

Na dzień raportowy saldo zadłużenia wyniosło 19 685 tys. EUR.
W świetle MSSF 10, ze względu na sprawowaną pośrednio kontrolę przez Capital Park S.A. Grupa prezentuje w całości zobowiązanie z tytułu tego kredytu pomimo posiadania jedynie 15% certyfikatów inwestycyjnych REIA II FIZ AN. Grupa nie jest gwarantem
spłaty tego zobowiązania.

Na dzień raportowy kredyt nie został wypłacony.
Kredyty inwestycyjne finansujące projekty w portfelach REIA
FIZAN i REIA II FIZAN
Umowa kredytowa z HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG
30 kwietnia 2015 r. jednostki zależne od REIA FIZ AN, tj. CP Property 1 Sp. z o.o., CP Property 2 Sp. z o.o., CP Property 3
Sp. z o.o. , CP Property 4 Sp. z o.o. oraz CP Property 5 Sp. z o.o.,
zawarły z HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und
Wien AG z siedzibą w Austrii umowę kredytową, na podstawie
której Bank udzielił kredytu inwestycyjnego do maksymalnej
kwoty 26 150 tys. EUR. Oprocentowanie kredytu udzielonego
przez HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien
AG zostało ustalone w oparciu o wskaźnik EURIBOR 3M plus marża
Banku. Okres trwania umowy wynosi 5 lat. Strony zawarły także
umowę zabezpieczająca stopę procentową na okres 5 lat.

Na dzień raportowy saldo zadłużenia wyniosło 23 458 tys. EUR.
Spółki zawarły umowę na instrument zabezpieczający (IRS), na poziomie 0,59% , który zabezpiecza 100% salda kredytu.
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Nazwa banku

31.12.2018*

31.12.2017*

Kwota kredytu
wg umowy**

31.12.2016*

Waluta

OprocentowaTermin
nie
wymagalności

Bank of China

506 890

500 096

542 444

124 430

EUR

3M EURIBOR
+ marża

do 2022

BNP Paribas Bank
Polska S.A. / ING
Bank Śląski S.A.

251 818

251 597

-

62 500

EUR

3M EURIBOR
+ marża

do 2022

100 454

100 669

110 006

26 150

EUR

84 172

83 840

91 305

20 838

EUR

BOŚ Bank S.A.

50 517

-

-

11 756

EUR

Alior Bank S.A.

38 572

38 421

-

9 656

EUR

Getin Noble Bank
S.A.

42 682

-

-

10 000

EUR

Alior Bank S.A.

26 019

26 261

28 909

6 972

EUR

Alior Bank S.A.

19 106

21 869

-

4 800

EUR

PKO BP S.A.

-

-

250 117

57 131

EUR

BOŚ Bank S.A.

-

39 627

8 612

49 650

PLN

Getin Noble Bank
S.A.

-

31 188

32 259

10 000

EUR

1 120 230

1 093 568

1 063 652

Hypo Noe (REIA FIZ
AN)
Hypo Noe (REIA II
FIZ AN)

Total

3M EURIBOR
+ marża
6M EURIBOR
+ marża
3M EURIBOR
+ marża
3M EURIBOR
+ marża
3M EURIBOR
+ marża
3M EURIBOR
+ marża
1M EURIBOR
+ marża
1M EURIBOR
+ marża
3M WIBOR
+ marża
3M EURIBOR
+ marża

do 2020
do 2021
do 2033
do 2021
do 2022
do 2025
do 2022
spłacony
spłacony
spłacony

* Kwoty w zamortyzowanym koszcie.
** Kwoty w walucie z umowy.

Wartość nominalna zadłużenia z tytułu kredytów bez
uwzględnienia odsetek naliczonych oraz wyceny w zamortyzowanym koszcie wyniosła na dzień raportowy 1 118 162 tys.
PLN. Wartość godziwa kredytów odpowiada ich wartości
wartości bilansowej.

•

cesje wierzytelności do istniejących i przyszłych umów
najmu, umów ubezpieczenia, umów budowlanych
i gwarancji dobrego wykonania,

•

zastawy rejestrowe na obecnych i przyszłych udziałach
w spółkach zależnych,

W celu zabezpieczenia spłaty kredytów oraz odsetek od tych
kredytów zaciągniętych przez podmioty Grupy Kapitałowej
udzielono szeregu zabezpieczeń na rzecz banków finansujących.

•

depozyty,

•

umowy podporządkowania dające pierwszeństwo
w zaspokajaniu wierzytelności z tytułu kredytu przed
innymi wierzytelnościami.

W szczególności były to następujące zabezpieczenia:
•

weksle,

•

oświadczenia o poddaniu się egzekucji,

•

pełnomocnictwa do dysponowania rachunkami bankowymi,

Ponadto ustanowiono szereg zabezpieczeń hipotecznych na
nieruchomościach, których właścicielami są podmioty
z Grupy Kapitałowej. Łączna wartość takich zabezpieczeń
na dzień raportowy wyniosła 233 293 tys. PLN oraz
607 011 tys. EUR.
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ZMIANA STANU ZADŁUŻENIA Z TUTYŁU KREDYTÓW

31.12.2018

Na początek okresu

1 093 568

Wpływy z tytułu kredytów

59 198

Odsetki naliczone

26 706

Spłaty kredytów

(69 997)

Odsetki zapłacone

(26 706)

Wpływ wyceny w zamortyzowanym koszcie

2 068

Niezrealizowane różnice kursowe

32 842

Zrealizowane różnice kursowe

229

Pozostałe, w tym opłaty bankowe, koszty prowizji

2 322

Na koniec okresu

1 120 230

ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH OBLIGACJI
Grupa wycenia obligacje wg zamortyzowanego kosztu (zgodnie z MSSF 9), co oznacza że wartość zobowiązania wynika z
planowanych przepływów pieniężnych związanych z jego realizacją z uwzględnieniem efektywnej stopy procentowej.
Obligacje serii H,I notowane na rynku Catalyst
22 kwietnia 2016 r. Capital Park S. A. wyemitowała 92 000
sztuk 3-letnich niezabezpieczonych obligacji na okaziciela serii H o wartości nominalnej 100 PLN każda, o łącznej wartości
9 200 tys. PLN z terminem wykupu przypadającym 15 kwietnia 2019 r. Oprocentowanie obligacji wynosi WIBOR 3M powiększony o marżę 4,8 % i jest wypłacane w cyklach kwartalnych. Celem emisji było pozyskanie finansowania projektu
Neptun House w Gdańsku oraz Centrum handlowego ETC w
Swarzędzu.
3 czerwca 2016 r. Capital Park S. A. wyemitowała 58 000
sztuk 3-letnich niezabezpieczonych obligacji na okaziciela serii I o wartości nominalnej 100 PLN. każda, o łącznej wartości
5 800 tys. PLN z terminem wykupu przypadającym 15 kwietnia 2019 r. Oprocentowanie obligacji wynosi WIBOR 3M powiększony o marżę 4,8 % i jest wypłacane w cyklach kwartalnych. Celem emisji było pozyskanie finansowania na bieżącą
działalność inwestycyjną Grupy.
17 sierpnia 2016 r. Zarząd Krajowego Depozytu dokonał asymilacji 92 000 sztuk obligacji na okaziciela serii H z 5 800
obligacji na okaziciela serii I.
Obligacje serii J
3 marca 2017 r. Capital Park S. A. wyemitowała 20 000 sztuk
3-letnich niezabezpieczonych obligacji na okaziciela serii J o
wartości nominalnej 100 EUR każda, o łącznej wartości 2 000
tys. EUR z terminem wykupu przypadającym 17 marca
2020 r.
Oprocentowanie obligacji wynosi 3,75 % i jest wypłacane w
cyklach kwartalnych. Celem emisji była zmiana profilu walutowego zadłużenia Spółki poprzez refinansowanie obligacji
zapadających w 2017 r. oraz finansowanie potrzeb inwestycyjnych Grupy.

Obligacje serii K, L notowane na rynku Catalyst
27 kwietnia 2017 r. Capital Park S. A. wyemitowała 156 700
sztuk 3-letnich niezabezpieczonych obligacji na okaziciela
serii K o wartości nominalnej 100 EUR każda, o łącznej
wartości 15 670 tys. EUR z terminem wykupu przypadającym
27 kwietnia 2020 r. Oprocentowanie obligacji wynosi 4,1 %
i jest wypłacane w cyklach półrocznych. Celem emisji była
zmiana profilu walutowego zadłużenia Spółki poprzez
refinansowanie obligacji zapadających w 2017 r. oraz finansowanie potrzeb inwestycyjnych Grupy.
3 lipca 2017 r. Spółka Capital Park S. A. wyemitowała 57 050
sztuk 3-letnich niezabezpieczonych obligacji na okaziciela
serii L o wartości nominalnej 100 EUR każda, o łącznej
wartości 5 705 tys. EUR z terminem wykupu przy-padającym
27 kwietnia 2020 r. Oprocentowanie obligacji wynosi 4,1 %
i jest wypłacane w cyklach półrocznych. Celem emisji była
zmiana profilu walutowego zadłużenia Spółki poprzez refinansowanie obligacji zapadających w 2017 r. oraz finansowanie potrzeb inwestycyjnych Grupy.
3 listopada 2017 r. Zarząd Krajowego Depozytu dokonał asymilacji 156 700 sztuk obligacji na okaziciela serii K z 57 050
obligacji na okaziciela serii L.
Obligacje serii M notowane na rynku Catalyst
21 grudnia 2017 r. Capital Park S. A. wyemitowała
151 250 sztuk 3-letnich niezabezpieczonych obligacji na
okaziciela serii M o wartości nominalnej 100 EUR każda, o
łącznej wartości 15 125 tys. EUR z terminem wykupu przypadającym 21 grudnia 2020 r. Oprocentowanie obligacji wynosi 4,1 % i jest wypłacane w cyklach półrocznych. Celem
emisji była zmiana profilu walutowego zadłużenia Spółki poprzez refinansowanie obligacji zapadających w 2018-2019 r.
oraz finansowanie potrzeb inwestycyjnych Grupy.
Obligacje serii N notowane na rynku Catalyst
18 czerwca 2018 r. Capital Park S. A. wyemitowała 70 000
sztuk 3-letnich niezabezpieczonych obligacji na okaziciela serii N o wartości nominalnej 100 EUR każda, o łącznej wartości
7 000 tys. EUR z terminem wykupu przypadającym
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18 czerwca 2021 r. Oprocentowanie obligacji wynosi 4,3% i
jest wypłacane w cyklach kwartalnych. Celem emisji było finansowanie potrzeb inwestycyjnych Grupy Emitenta, zmiana

Obligacje notowane na
rynku Catalyst

31.12.2018*

31.12.2017*

struktury walutowej zadłużenia Grupy Emitenta poprzez refinansowanie obligacji Emitenta zapadających w 2018 oraz
2019 roku lub refinansowanie zadłużenia korporacyjnego
Emitenta.
Kwota
nominalna

31.12.2016*

Waluta

OprocentowaTermin
nie
wymagalności

Obligacje serii B
Obligacje serii C

-

-

34 875
20 171

35 000
20 000

PLN
PLN

Obligacje serii D
Obligacje serii E

-

11 095

52 138
11 013

53 886
11 033

PLN
PLN

Obligacje serii F
Obligacje serii G

-

32 872
1 868

32 454
1 861

32 630
1 884

PLN
PLN

Obligacje serii H, I
Obligacje serii J**

14 957
8 461

14 934
8 152

14 924
-

15 000
2 000

PLN
EUR

Obligacje serii K, L
Obligacje serii M

90 804
63 989

87 534
52 370

-

21 375
15 125

EUR
EUR

Stałe 4,1%
Stałe 4,1%

kwiecień 2020
grudzień 2020

Obligacje serii N
Odsetki naliczone

25 928
1 013

1 009

977

7 000
-

EUR

Stałe 4,3%
-

czerwiec 2021
2018

Razem

205 153

209 834

168 413

Obligacje długoterminowe

192 758

156 231

55 374

12 395

53 603

113 039

Obligacje krótkoterminowe

6M WIBOR +
5,5% +
6M WIBOR
5,3% +
3M WIBOR
4,3% +
3M WIBOR

spłacone
spłacone
spłacone
spłacone

4,3% +
3M WIBOR
spłacone
4,3% +
3M WIBOR
spłacone
4,3% + kwiecień 2019
3M WIBOR
4,8%
Stałe
3,75% marzec 2020

* kwoty w zamortyzowanym koszcie
** seria J nienotowana na rynku Catalyst

Wartość nominalna zobowiązań z tytułu wyemitowanych obligacji bez uwzględnienia wyceny w zamortyzowanym koszcie, naliczonych odsetek oraz pozostałych kosztów związanych z obligacjami wyniosła na dzień raportowy 205 517 tys.
PLN.

Wartość godziwa obligacji odpowiada ich wartości bilansowej.

ZMIANA STANU ZADŁUŻENIA Z TUTYŁU OBLIGACJI

Na początek okresu

Wpływy z emisji obligacji
Odsetki naliczone
Wykup obligacji
Odsetki zapłacone

31.12.2018

209 834

29 639
9 570
(46 115)
(9 812)

Koszty emisji

1 455

Wpływ wyceny w zamortyzowanym koszcie

(364)

Zrealizowane różnice kursowe

(261)

Niezrealizowane różnice kursowe

4 875

Pozostałe, w tym prowizje, koszty opłat, transakcje wewnątrzgrupowe
Na koniec okresu
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POZOSTAŁE ZOBOWIĄZANIA I REZERWY
POZOSTAŁE ZOBOWIĄZANIA I REZERWY

31.12.2018

Pozostałe zobowiązania i rezerwy
Kaucje od najemców

31.12.2017

31.12.2016

6 800

3 349

1 546

11 325

11 283

9 161

Zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych

3 340

2 956

2 860

Kaucje gwarancyjne od generalnych wykonawców

9 249

3 933

2 460

Rozliczenia międzyokresowe przychodów

300

300

-

Pozostałe zobowiązania

755

659

574

Razem

31 769

22 480

16 601

Długoterminowe pozostałe zobowiązania i rezerwy

19 776

11 357

47

Krótkoterminowe pozostałe zobowiązania i rezerwy

11 993

11 123

16 554

31.12.2018

POZOSTAŁE REZERWY

Rezerwa na audyt

31.12.2017

31.12.2016

539

213

180

-

-

-

Rezerwy na koszty utrzymania nieruchomości

4 863

1 805

976

Rezerwy na bonusy

1 398

1 331

390

Razem

6 800

3 349

1 546

Rezerwy na niezafakturowane nakłady na nieruchomości*

*Wzrost rezerw dot. nakładów na nieruchomości związany jest z ujęciem faktur zakupowych dot. 2018 r. w drodze rozliczeń międzyokresowych
biernych
ZMIANA STANU REZERW

Rezerwa na audyt
Rezerwy na niezafakturowane nakłady na
nieruchomości

31.12.2018

utworzone

rozwiązane

wykorzystane

01.01.2018

539

539

-

(213)

213

-

-

-

-

-

Rezerwy na koszty utrzymania nieruchomości
Rezerwy na bonusy

4 863
1 398

4 863
961

-

(1 805)
(894)

1 805
1 331

Razem

6 800

6 363

-

(2 912)

3 349

ZMIANA STANU REZERW

Rezerwa na audyt

31.12.2017

utworzone

rozwiązane

wykorzystane

01.01.2017

213

213

-

(180)

180

-

-

-

-

-

Rezerwy na koszty utrzymania nieruchomości

1 805

1 805

-

(976)

976

Rezerwy na bonusy

1 331

1 247

-

(306)

390

Razem

3 349

3 265

-

(1 462)

1 546

31.12.2016

utworzone

rozwiązane

wykorzystane

01.01.2016

180

180

-

(207)

207

-

-

(1 744)

(17 746)

19 490

976

976

-

(2 676)

2 676

390

390

-

(953)

953

1 546

1 546

(1 744)

(21 852)

23 326

Rezerwy na niezafakturowane nakłady na
nieruchomości

ZMIANA STANU REZERW

Rezerwa na audyt
Rezerwy na niezafakturowane nakłady na
nieruchomości
Rezerwy na koszty utrzymania
nieruchomości
Rezerwy na bonusy
Razem
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ZOBOWIĄZANIA HANDLOWE
ZOBOWIĄZANIA HANDLOWE

31.12.2018

Wobec jednostek pozostałych

31.12.2017

7 631

Wobec jednostek powiązanych
Razem

31.12.2016

16 647

11 445

-

-

-

7 631

16 647

11 445

Zobowiązania handlowe – struktura przeterminowania:
Stan na dzień 31.12.2018

Wobec jednostek powiązanych

Stan na dzień 31.12.2017

< 90 dni

91 – 180 dni

181 – 360 dni

>360 dni

7 631

6 347

1 105

157

23

-

-

-

-

-

-

7 631

6 347

1 105

157

23

-

Wobec jednostek pozostałych
Zobowiązania handlowe

Przeterminowane, lecz ściągalne

Nieprzeterminowane

Razem

Wobec jednostek powiązanych

Przeterminowane, lecz ściągalne

Nieprzeterminowane

Razem

-

< 90 dni

91 – 180 dni

181 – 360 dni

>360 dni

-

-

-

-

-

-

Wobec jednostek pozostałych

16 647

16 647

-

-

-

-

Zobowiązania handlowe

16 647

16 647

-

-

-

-

Stan na dzień 31.12.2016

Nieprzeterminowane

Razem

Wobec jednostek powiązanych

Przeterminowane, lecz ściągalne

-

< 90 dni

-

91 – 180 dni

-

181 – 360 dni

-

>360 dni

-

-

Wobec jednostek pozostałych

11 445

11 445

-

-

-

-

Zobowiązania handlowe

11 445

11 445

-

-

-

-

PRZYCHODY Z WYNAJMU
Przychody z najmu obejmują przychody uzyskiwane z wynajmu oraz opłaty eksploatacyjne i bezpośrednie refaktury
kosztów eksploatacyjnych. Grupa prezentuje przychody z wy-

PRZYCHODY Z WYNAJMU

najmu w podziale na segmenty operacyjne. Portfel najemców jest bardzo zdywersyfikowany tym samym udział w całości przychodów pojedynczego najemcy jest niewielki i nie
przekracza kilku procent.
12 miesięcy
2018

Udział 2018

Inwestycje ukończone

12 miesięcy
2017

12 miesięcy
2016

99%

144 337

124 829

106 573

20%

28 594

29 411

29 692

-

-

929

126

1%

1 499

-

1 033

Razem

100%

145 836

125 758

107 732

Wzrost przychodów z tytułu czynszów wynika głównie ze
wzrostu poziomu powierzchni wynajętej w dwóch głównych
projektach Grupy: Eurocentrum Office Complex oraz Royal
Wilanów.

Grupa prezentuje przychody z najmu z uwzględnieniem
uśrednionego czynszu w okresie zawartych umów najmu, co
oznacza, że zmiany stawek czynszu w okresie najmu (wakacje czynszowe) są ujmowane memoriałowo.

W tym w strukturach FIZ

Inwestycje w budowie
Pozostałe inwestycje
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KOSZTY OPERACYJNE W UKŁADZIE RODZAJOWYM
KOSZTY OPERACYJNE

12 miesięcy 2018

Amortyzacja
Zużycie materiałów i energii

12 miesięcy 2017

12 miesięcy 2016

432

404

380

6 362

22 398

22 101

32 665

15 110

10 305

Podatki i opłaty

8 282

8 077

6 191

Wynagrodzenia

2 263

3 442

2 812

Koszty programu motywacyjnego

5 609

1 718

3 022

Usługi obce

Pozostałe koszty
Razem

Amortyzacja zaprezentowana powyżej dotyczy środków
trwałych oraz wartości niematerialnych zaliczonych do aktywów trwałych Grupy i ustalona została zgodnie z MSR 16. Na
potrzeby podatku dochodowego od osób prawnych spółki zależne amortyzują wartość nieruchomości inwestycyjnych,

2 404

1 726

1 154

58 017

52 875

45 965

zgodnie z zasadami dotyczącymi środków trwałych w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
Amortyzacja podatkowa ma charakter pozabilansowy.
W 2018 r. grupa dodatkowo zmieniła klasyfikację kosztów
między zużyciem materiałów i energii a usługami obcymi.

ZYSKI I STRATY Z AKTUALIZACJI WYCENY NIERUCHOMOŚCI INWESTYCYJNYCH
Nie rzadziej niż na każdy dzień raportowy Grupa wycenia posiadane nieruchomości według wartości godziwej. Zyski lub
straty wynikające ze zmian tych wartości ujmowane są w wyniku finansowym bieżącego okresu. Wyniki Grupy zależą w
dużym stopniu od zmian cen na rynkach nieruchomości, na
AKTUALIZACJA WYCENY NIERUCHOMOŚCI
INWESTYCYJNYCH

które wpływ mają między innymi następujące czynniki: wysokość czynszów, poziom wynajętej powierzchni nieruchomości, zmiany stóp kapitalizacji, zmiany stóp procentowych,
koszty budowy, dostępność finansowania bankowego, kurs
EUR/PLN i ogólna sytuacja na rynku kredytowym.
12 miesięcy
2018

Udział 2018

Inwestycje ukończone
W tym w strukturach FIZ

Inwestycje w budowie

51%

12 miesięcy
2017

12 miesięcy
2016

40 780

(81 482)

77 248
3 049

(8%)

(6 630)

(20 157)

49%

38 465

(1 250)

660

-

(47)

(490)

(3 057)

100%

79 198

(83 222)

74 852

-

(1 501)

(5 962)

79 198

(84 723)

68 889

Pozostałe inwestycje
Korekta aktualizacji nieruchomości inwestycyjnych z tytułu memoriałowej prezentacji przychodów z umów najmu
Razem

Zysk z aktualizacji wartości nieruchomości wynika głównie ze
wzrostu kursu EUR w porównaniu do kursu na
31 grudnia 2018 r. Większość nieruchomości inwestycyjnych
jest wyceniana i finansowana w EURO, ponieważ aktywa te

są aktualizowane według kursu waluty na koniec każdego
okresu sprawozdawczego. Wycena z tytułu zmiany kursu walutowego istotnie wpływa na wynik finansowy okresu sprawozdawczego.

PRZYCHODY FINANSOWE I KOSZTY FINANSOWE

PRZYCHODY Z TYTUŁU ODSETEK

Odsetki od lokat i depozytów

12 miesięcy
2018

12 miesięcy
2017

424

12 miesięcy
2016

720

913

Odsetki od udzielonych pożyczek

2 221

1 463

1 741

Razem

2 645

2 183

2 654
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12 miesięcy
2018

KOSZTY Z TYTUŁU ODSETEK

12 miesięcy
2017

12 miesięcy
2016

Odsetki od kredytów

(31 716)

(28 301)

(40 663)

Odsetki od obligacji

(9 206)

(11 724)

(10 805)

(32)

(68)

(248)

(40 954)

(40 093)

(51 716)

Pozostałe odsetki
Razem

12 miesięcy
2018

POZOSTAŁE PRZYCHODY I KOSZTY FINANSOWE

Nadwyżka ujemnych/dodatnich różnic kursowych

12 miesięcy
2017

12 miesięcy
2016

(36 609)

50 282

(31 226)

Koszty emisji

(1 455)

(1 755)

(1 385)

Wycena instrumentów pochodnych

(1 063)

1 465

(1 750)

(937)

-

-

2 965

(3 265)

(7 684)

(37 099)

46 727

(42 045)

Zrealizowany strata na instrumentach pochodnych
Pozostałe
Razem

Grupa wycenia zobowiązania finansowe według zamortyzowanego kosztu zgodnie z MSSF 9. Wynik tej wyceny odnoszony jest na wynik finansowy jako korekta kosztów odsetek
od kredytów.
Nadwyżka ujemnych różnic kursowych wynika z wyceny zobowiązań walutowych głównie kredytów i zobowiązań z tytułu obligacji walutowych.

Wyceny instrumentów pochodnych obejmują wyceny kontraktów instrumentów zabezpieczających IRS oraz instrumenty opcyjnego typu CAP, które zabezpieczają przyszłe
przepływy związane z planowanymi spłatami kredytów oraz
ich przewalutowaniem.

PODATEK DOCHODOWY BIEŻĄCY I ODROCZONY

PODATEK OBCIĄŻAJĄCY WYNIK /przekształcone/

12 miesięcy
2018

12 miesięcy
2017

12 miesięcy
2016

Bieżący podatek dochodowy

(4 459)

(548)

(535)

Odroczony podatek dochodowy

(1 007)

(25 206)

(2 975)

Obciążenie/(uznanie) podatkowe wykazane w skonsolidowanym sprawozdaniu z całkowitych dochodów

(5 466)

(25 754)

(3 510)

BIEŻĄCY PODATEK DOCHODOWY /przekształcone/

12 miesięcy
2018

12 miesięcy
2017

12 miesięcy
2016

Zysk/(strata) przed opodatkowaniem

96 544

3 847

33 307

Podatek dochodowy

(5 466)

(25 754)

(3 510)

Efektywna stawka podatku (udział podatku dochodowego
w zysku/(stracie) przed opodatkowaniem)

(5,66%)

(669,46%)

(10,54%)

UZGODNIENIE EFEKTYWNEJ STOPY PODATKOWEJ

Zysk przed opodatkowaniem

12 miesięcy 2018

12 miesięcy 2017

12 miesięcy 2016

96 544

3 847

33 307

Pozycje różnicujące wynik finansowy Grupy od podstawy
opodatkowania

Dochody jednostek niepodlegających opodatkowaniu

(7 829)

(23 175)

23 691

Straty/ zyski z wyceny wartości nieruchomości inwestycyjnych

(67 502)

148 891

(60 436)

Podatkowa amortyzacja nieruchomości

(46 715)

(45 088)

(41 538)

16 222

(6 381)

7 938

Niezapłacone odsetki od zaciągniętych zobowiązań
Nieotrzymane odsetki od udzielonych pożyczek

(5 696)

(1 463)

(12 489)

(11 964)

(465)

(7 007)

Odpisy na aktywa

(31)

3 558

3 881

Rezerwy na koszty

976

3 265

2 818

Przychody nieopodatkowane
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Niewykorzystane rezerwy na koszty

-

-

-

15 755

2 867

3 385

Odliczenie strat podatkowych z lat poprzednich

(13 234)

10 553

(9 826)

Zmiana stanu niewykorzystanych strat podatkowych

(15 003)

63 249

(5 901)

34 336

(60 796)

29 983

Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodu

Niezrealizowane różnice kursowe
Pozostałe

(23 551)

36 685

30 624

Podstawa opodatkowania

(27 692)

131 700

(10 023)

(5 466)

(25 754)

(3 510)

Obciążenie wyniku finansowego

Poniższa tabela przedstawia straty podatkowe spółek Grupy, które na podstawie estymacji przyszłych wyników podatkowych
zostaną w przyszłości wykorzystane.
Straty podatkowe z lat ubiegłych możliwe do odliczenia

Ogółem kwota

Do wykorzystania w
latach:

Straty z lat 2014

13 790

2019

Straty z lat 2015

50 835

2020

Straty z lat 2016

65 741

2021

Straty z lat 2017

60 339

2022

Straty z roku 2018

29 490

2023

Straty podatkowe 2014-2018, razem

220 195

Odpis aktualizujący straty podatkowe do wartości realizacji

(34 084)

Razem

186 111

Utrata wartości aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego od strat podatkowych została rozpoznana w wysokości 5 640 tys. PLN (wartość ujemnej różnicy przejściowej
– 34 084 tys. PLN). Grupa rozpoznała wszystkie ujemne i dodatnie różnice kursowe, od których utworzyła odpowiednia
AKTYWA Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU

Straty możliwe do odliczenia od przyszłych dochodów do opodatkowania
Niezapłacone odsetki od zobowiązań
finansowych
Aktualizacja inwestycji w nieruchomości

31.12.2018

aktywa i rezerwę z tytułu odroczonego podatku odchodowego. Zarząd Capital Park S.A. oświadcza, że wszystkie rozpoznane aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
są realizowalne w przyszłych okresach.

utworzone

rozwiązane

wykorzystane

1.01.2018

34 558

20 502

(4 133)

(1 366)

19 555

9 222

11 901

-

(3 596)

917

2 362

-

(2 408)

-

4 770

Ujemne różnice kursowe z wyceny

2 746

1 902

-

-

844

Pozostałe

3 818

3 244

-

-

574

Razem

Kompensata aktywów z rezerwą
Razem
REZERWA Z TYTUŁU ODROCZONEGO
PODATKU

Niezapłacone odsetki od pożyczek
udzielonych
Aktualizacja inwestycji w w nieruchomości
Dodatnie różnice kursowe z wyceny

52 706

37 549

(6 541)

(4 962)

26 661

(49 362)

-

-

-

-

3 344

-

-

-

26 661

31.12.2018

utworzone

rozwiązane

wykorzystane

1.01.2018

25 216

7 707

-

-

17 509

129 823

20 834

-

-

108 989

747

-

(5 091)

-

5 838

3 602

3 602

-

-

-

Razem

159 388

32 143

(5 091)

-

132 336

Kompensata aktywów z rezerwą

(49 362)

-

-

-

Razem

110 026

-

-

-

Pozostałe

132 336

Z początkiem 2018 r. Grupa podjęła decyzję o dokonaniu kompensaty aktywów I rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego na poziomie jednostek
wchodzących w skład Grupy, zgodnie z MSR 12. Korekta ma wpływ wyłącznie na prezentację, nie ma zaś wpływu na wynik finansowy Grupy.
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AKTYWA Z TYTUŁU ODROCZONEGO
PODATKU

Straty możliwe do odliczenia od przyszłych dochodów do opodatkowania
NiNiezapłacone odsetki od zobowiązań
finansowych
Aktualizacja inwestycji w nieruchomości

31.12.2017

Niezapłacone odsetki od pożyczek
udzielonych
Aktualizacja inwestycji w nieruchomości
Wycena instrumentów finansowych

AKTYWA Z TYTUŁU ODROCZONEGO
PODATKU

1.01.2017

-

(2 005)

5 533

917

917

-

(2 129)

2 129

4 770

390

-

-

4 380

844

844

-

(7 338)

7 338

574

574

-

(591)

591

26 661

18 752

-

(12 063)

19 971

utworzone

31.12.2017

rozwiązane

wykorzystane

1.01.2017

17 509

14 785

-

-

2 724

108 989

12 602

-

-

96 387

5 838

5 838

-

(781)

781

-

-

(548)

-

548

132 336

33 225

(548)

(781)

100 440

Pozostałe
Razem

wykorzystane

16 027

PoPozostałe

REZERWA Z TYTUŁU ODROCZONEGO
PODATKU

rozwiązane

19 555

Ujemne różnice kursowe z wyceny
Razem

utworzone

31.12.2016

utworzone

rozwiązane

wykorzystane

1.01.2016

Straty możliwe do odliczenia od przyszłych dochodów do opodatkowania

5 533

13 365

(14 399)

(1 954)

8 521

Niezapłacone odsetki od zobowiązań
finansowych

2 129

2 129

-

(621)

621

Aktualizacja inwestycji w nieruchomości

4 380

-

(49 450)

-

53 830

Ujemne różnice kursowe z wyceny

7 338

7 338

-

(2 893)

2 893

591

591

(2 076)

-

2 076

19 971

23 423

(65 925)

(5 468)

67 941

Pozostałe
Razem
REZERWA Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU

Niezapłacone odsetki od pożyczek
udzielonych
Przeszacowanie inwestycji w nieruchomości

31.12.2016

utworzone

rozwiązane

wykorzystane

1.01.2016

2 724

2 373

-

-

351

96 387

-

(12 601)

-

108 988

Wycena instrumentów finansowych

781

781

-

(1 050)

1 050

Pozostałe

548

548

(435)

-

435

100 440

3 702

(13 036)

(1 050)

110 824

Razem

Przeszktałcenie aktywów i rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego zostało ujawnione w nocie 34.

UDZIELONE PORĘCZENIA
Poręczenie zabezpieczające spłatę kredytu inwestycyjnego
oraz kredytu VAT udzielonego spółce Alferno Investments Sp.
z o.o.

Zgodnie z umową kredytową podpisaną 13 września 2017 r.
pomiędzy Alferno Investments Sp. z o.o. i Alior Bank SA, Capital Park S.A. udzieliła poręczenia spłaty obu kredytów do
200% kwoty kredytów. Poręczenie obowiązuje do momentu
przeprowadzenia przez spółkę przez 6 kolejnych miesięcy
czynszów od najemców w minimalnej kwocie 190 tys. PLN
miesięcznie.

Poręczenie zabezpieczające spłatę kredytu korporacyjnego
udzielonego spółce Capital Park S.A.

Zgodnie z umową kredytową z 25 czerwca 2018 pomiędzy
Capital Park S.A. i Getin Noble Bank SA, CP Retail B.V., spółka
zależna od Capital Park S.A., udzieliła poręczenia spłaty kredytu otrzymanego przez Capital Park S.A. do wysokości 200%
kwoty
kredytu.
Poręczenie
obowiązuje
do
31 grudnia 2024 r.
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Umowa wsparcia zabezpieczająca spłatę kredytu inwestycyjnego udzielonego Capital Park Gdańsk Sp. z o.o.

Capital Park S.A. zobowiązała się wobec Banku Ochrony Środowiska tj. banku finansującego budowę inwestycji Hampton by Hilton Gdańsk Old Town w Gdańsku do wsparcia projektu w przypadku wystąpienia braku środków w spółce
celowej realizującej inwestycję (Capital Park Gdańsk Sp. z
o.o.) pozwalających na obsługę raty kapitałowo odsetkowej
w terminie jej wymagalności. Umowa wsparcia obowiązuje

do czasu przedłożenia zatwierdzonego sprawozdania finansowego za 2019 r. oraz spełnienia łącznie następujących warunków:
•

braku naruszenia kowenantów (dług netto/EBITDA
oraz wskaźnik płynności bieżącej),

•

osiągnięcie zgodnie z postanowieniami Umowy Kredytu Inwestycyjnego wskaźnika WOD większego niż
1.1;

•

ustanowieniu na rzecz Banku depozytu obsługi długu w
wysokości 3-miesięcznej raty kapitało-odsetkowej.

•

cesje wierzytelności do istniejących i przyszłych umów
najmu, umów ubezpieczenia, umów budowlanych
i gwarancji dobrego wykonania,
zastawy rejestrowe na obecnych i przyszłych udziałach
w spółkach zależnych,
depozyty,
umowy podporządkowania dające pierwszeństwo
w zaspokajaniu wierzytelności z tytułu kredytu przed
innymi wierzytelnościami.

ZABEZPIECZENIA NA MAJĄTKU GRUPY
W celu zabezpieczenia spłaty kredytów oraz odsetek od tych
kredytów zaciągniętych przez podmioty Grupy Kapitałowej
udzielono szeregu zabezpieczeń na rzecz banków finansujących. W szczególności były to następujące zabezpieczenia:
• weksle,
• oświadczenia o poddaniu się egzekucji,
• pełnomocnictwa do dysponowania rachunkami bankowymi,
• hipoteki na nieruchomościach,

•
•
•

INNE ZOBOWIĄZANIA UMOWNE
Na dzień 31 grudnia 2018 r. Grupa posiadała zobowiązanie
inwestycyjne wynikające z:
• zawartego kontraktu dotyczącego realizacji budowy
projektu ArtN (dawna fabryka Norblina) w wysokości
684 789 tys. PLN

Zobowiązanie te będzie sfinansowane z dostępnych środków
pieniężnych Grupy oraz w ramach istniejących umów kredytowych z Bankiem PEKAO S.A. oraz Europejskim Bankiem Inwestycyjnym.

AKTYWOWANE KOSZTY FINANSOWANIA ZEWNĘTRZNEGO
Zgodnie z MSR 23 Grupa ujmuje jako zwiększenie wartości
nieruchomości inwestycyjnych i odpowiednio zapasów
koszty finansowania zewnętrznego poniesione w okresie prowadzonego procesu budowlanego. Są to głównie koszty od

AKTYWOWANE KOSZTY FINANSOWANIA ZEWNĘTRZNEGO

Nieruchomości inwestycyjne
Razem

kredytów i obligacji, które zostały wykorzystane na finansowanie inwestycji (odsetki, prowizje oraz różnice kursowe).

31.12.2018

31.12.2017

31.12.2016

2 317

924

1 914

2 317

924

1 914

ZYSK PRZYPADAJĄCY NA JEDNĄ AKCJĘ
Zysk podstawowy przypadający na jedną akcję oblicza się poprzez podzielenie zysku netto za okres przypadającego na
zwykłych akcjonariuszy Grupy przez średnią ważoną liczbę
wyemitowanych akcji zwykłych występujących w ciągu
okresu.

Zysk rozwodniony przypadający na jedną akcję oblicza się poprzez podzielenie zysku netto za okres przypadającego na
zwykłych akcjonariuszy przez średnią ważoną liczbę wyemitowanych akcji zwykłych występujących w ciągu okresu (skorygowaną o wpływ opcji rozwadniających oraz rozwadniających umarzalnych akcji uprzywilejowanych zamiennych na
akcje zwykłe).
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12 miesięcy
2018

WYLICZENIE ZYSKU/(STRATY) NA JEDNĄ AKCJE – ZAŁOŻENIA

Zysk/(strata) netto z działalności kontynuowanej

Efekt rozwodnienia
Zysk/(strata) wykazany dla potrzeb wyliczenia wartości rozwodnionego zysku przypadającego na jedną akcję
LICZBA WYEMITOWANYCH AKCJI

(14 130)

24 525

-

-

-

85 339

(14 130)

24 525

-

-

-

85 339

(14 130)

24 525

31.12.2018

Średnia ważona liczba akcji wykazana dla potrzeb wyliczenia wartości podstawowego zysku na jedną akcję w tys. szt.

12 miesięcy
2016

85 339

Zysk/(strata) na działalności zaniechanej
Zysk/(strata) wykazany dla potrzeb wyliczenia wartości podstawowego zysku przypadającego na jedną akcję

12 miesięcy
2017

31.12.2017

106 667

106 411

31.12.2016

106 387

Efekt rozwodnienia liczby akcji zwykłych

689

950

827

opcje na akcje
Średnia ważona liczba akcji zwykłych wykazana dla potrzeb wyliczenia
wartości rozwodnionego zysku na jedną akcję w tys. szt.

839

1 135

1 012

107 356

107 361

107 214

12 miesięcy
2018

Zysk/(strata) netto na jedną akcję (w PLN)

12 miesięcy
2017

12 miesięcy
2016

Podstawowy za okres obrotowy

0,80

(0,13)

0,23

Rozwodniony za okres obrotowy

0,79

(0,13)

0,23

Cały zysk dotyczy działalności kontynuowanej.
INSTRUMENTY FINANSOWE
Do głównych instrumentów finansowych, z których korzystają spółki z Grupy należą kredyty bankowe, pożyczki, obligacje, leasing finansowy, instrumenty pochodne oraz zobowiązania handlowe. Dzięki kredytom bankowym, pożyczkom
oraz leasingom Grupa pozyskuje środki na finansowanie swojej bieżącej działalności. Spółki posiadają aktywa finansowe,
takie jak należności handlowe, udzielone pożyczki, instrumenty pochodne, gotówka oraz depozyty krótkoterminowe.

Zgodnie z przyjętą polityką, Grupa nie prowadzi obrotu instrumentami finansowymi.
Poniższa tabela przedstawia porównanie wartości bilansowych i wartości godziwych wszystkich instrumentów finansowych Grupy, w podziale na poszczególne klasy i kategorie aktywów i zobowiązań.

Wartości poszczególnych klas instrumentów finansowych:
AKTYWA FINANSOWE

Aktywa finansowe w zamortyzowanym
koszcie
Należności handlowe
Pozostałe należności
Udzielone pożyczki w zamortyzowanym
koszcie
Aktywa finansowe wycenione w
wartości godziwej przez wynik
finansowy, w tym:
Pochodne instrumenty finansowe wycenione w wartości godziwej przez wynik finansowy
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty

Wartość bilansowa
31.12.2018

31.12.2017

Kategoria instrumentów finansowych
31.12.2016

84 351

73 624

74 909

16 102
16 628

11 944
14 561

10 359
13 239

51 621

47 119

51 311

695

3 566

4 187

695

3 566

4 187

110 338

193 326

156 550

Aktywa finansowe wycenione w
zamortyzowanym koszcie

Aktywa finansowe wycenione
w wartości godziwej przez wynik
finansowy
Aktywa finansowe wycenione w
zamortyzowanym koszcie
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ZOBOWIĄZANIA FINANSOWE

Pozostałe zobowiązania finansowe w
zamortyzowanym koszcie, w tym:
Oprocentowane wg zmiennej stopy
procentowej
Oprocentowane wg stałej stopy
procentowej
Pozostałe zobowiązania finansowe,
w tym:
Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego w skorygowanej cenie nabycia
Pochodne instrumenty finansowe (IRS)
wycenione w wartości godziwej przez
wynik finansowy
Zobowiązania handlowe oraz pozostałe
zobowiązania
Zobowiązania handlowe
Pozostałe zobowiązania

Wartość bilansowa
31.12.2018

Kategoria instrumentów finansowych

31.12.2017

31.12.2016

1 325 382

1 303 402

1 135 394

1 155 346

189 988

148 056

5 318

4 483

10 953

-

-

-

5 318

4 483

10 953

39 400

39 127

28 045

7 631

16 647
22 480

11 445
16 600

31 769

Hierarchia aktywów i zobowiązań wycenianych w sprawozdaniu
w wartości godziwej
W grupie występują następujące aktywa wyceniane w wartości
godziwej:
•

nieruchomości inwestycyjne (poziom 3 hierarchii – szczegóły metod wyceny opisane w nocie 2)

•

instrumenty pochodne (poziom 2 hierarchii) – ujmowane w
skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym na podstawie
wycen pozyskanych od banków, z którymi podpisano odpowiednie umowy. Transakcje będące przedmiotem wyceny

1 232 064

Zobowiązania finansowe wyce1 232 064 nione w zamortyzowanym koszcie
-

Zobowiązania finansowe

Zobowiązania finansowe

są instrumentami rynku nieregulowanego. Dane przedstawione w wycenie banku odnoszą się do podanej daty realizacji instrumentu pochodnego. Dane liczbowe przedstawiono w tabeli powyżej.
Maksymalne narażenie na ryzyko kredytowe jest równe wartości godziwej. Zarówno w przypadku aktywów jak i zobowiązań finansowych wartość bilansowa równa jest wartości godziwej. Wynika to z faktu, iż Grupa prezentuje instrumenty
pochodne w wartości godziwej a pozostałe pozycje są równe
wartościom po jakim dane aktywo lub zobowiązanie mogłoby
być sprzedane lub kupione.

Poniższa tabela przedstawia przychody i inne zyski oraz koszty i inne straty Grupy wynikające z instrumentów finansowych, w
podziale na poszczególne klasy i kategorie aktywów i zobowiązań.
AKTYWA FINANSOWE

Należności i pożyczki
- należności handlowe
- pozostałe należności
- udzielone pożyczki
- pochodne instrumenty finansowe

ZOBOWIĄZANIA FINANSOWE

Pozostałe zobowiązania finansowe, w tym:
- oprocentowane wg zmiennej stopy procentowej
- oprocentowane wg stałej stopy procentowej
Zobowiązania handlowe oraz pozostałe zobowiązania
- zobowiązania handlowe
- pozostałe zobowiązania

Odsetki/Różnice kursowe/Wycena SCN
31.12.2018

31.12.2017

1 854

48
2 665
204
(1 063)

31.12.2016

(1 996)
(3 558)
720
1 463
(621)

(8 125)
(3 881)
913
1 741
(6 898)

Odsetki/Różnice kursowe/Wycena SCN
31.12.2018

31.12.2017

(80 198)

(64 786)
(15 412)

31.12.2016

66 755
64 984
1 771

(47 162)
(47 162)
-

(41)
(32)
(9)

(256)
(179)
(77)

2 935

(33)
2 968
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ZARZĄDZANIE RYZYKIEM FINANSOWYM
Działalność Grupy narażona jest na wiele różnych ryzyk finansowych, a w szczególności ryzyko zmiany stóp procentowych,
ryzyko zmiany kursów walut, ryzyko kredytowe oraz ryzyko
braku płynności. Zarząd jednostki dominującej weryfikuje i

uzgadnia zasady zarządzania każdym z tych rodzajów ryzyka
– zasady te zostały w skrócie omówione poniżej. Grupa monitoruje również ryzyko cen rynkowych dotyczące wszystkich
posiadanych przez nią instrumentów finansowych.

CZYNNIKI RYZYKA FINANSOWEGO
Aktywa i zobowiązania finansowe na 31 grudnia 2018 r., na 31 grudnia 2017 r. oraz na 31 grudnia 2016 r.
31.12.2018
Rodzaj aktywów, zobowiązań i należności narażonych
na ryzyko rynkowe

Razem

Nieruchomości inwestycyjne
Zobowiązania finansowe
Środki pieniężne i należności

w tym narażone
na ryzyko walutowe

w tym narażone
na ryzyko zmiany
stopy procentowej

2 360 158

2 277 615

-

1 330 701

1 315 744

1 141 519

143 068

34 605

46 551

31.12.2017
Rodzaj aktywów, zobowiązań i należności narażonych
na ryzyko rynkowe

Razem

Nieruchomości inwestycyjne
Zobowiązania finansowe
Środki pieniężne i należności

w tym narażone
na ryzyko walutowe

w tym narażone
na ryzyko zmiany
stopy procentowej

2 174 397

2 095 143

-

1 307 885

1 207 488

1 158 821

267 868

119 731

6 895

31.12.2016
Rodzaj aktywów, zobowiązań i należności narażonych
na ryzyko rynkowe

Razem

Nieruchomości inwestycyjne
Zobowiązania finansowe
Środki pieniężne i należności

w tym narażone
na ryzyko walutowe

w tym narażone
na ryzyko zmiany
stopy procentowej

2 084 314

2 084 314

-

1 243 017

141 844

1 232 064

235 646

4 187

51 311

RYZYKO ZMIANY STÓP PROCENTOWYCH
Narażenie Grupy na zmiany stóp procentowych wynika
przede wszystkim z charakteru prowadzonej działalności i
stosowanych źródeł finansowania (płatności rat kapitałowoodsetkowych). Kredyty i pożyczki oraz papiery dłużne o
zmiennym oprocentowaniu narażają Grupę na ryzyko zmiany
przepływów pieniężnych w wyniku zmiany stóp procentowych. Grupa na bieżąco analizuje poziom ryzyka zmiany stóp
procentowych i ocenia ich potencjalny wpływ na wynik finansowych Grupy. W celu minimalizowania ekspozycji na ryzyko

zmiany stóp procentowych, zawierane są transakcje z udziałem instrumentów pochodnych, do których należą przede
wszystkim kontrakty na zmianę stóp procentowych (swapy
procentowe) oraz opcje (CAP).
Poniższa tabela przedstawia wrażliwość wyniku finansowego
brutto za okres 12 miesięcy 2018 oraz 12 miesięcy 2017 i 12
miesięcy 2016 roku na racjonalnie możliwe zmiany stóp procentowych przy założeniu niezmienności innych czynników
(w związku z oprocentowanymi aktywami i zobowiązaniami):

12 miesięcy 2018
Wpływ na wynik finansowy brutto
oraz kapitał własny

12 miesięcy 2017

12 miesięcy 2016

przy wzroście
przy wzroście
przy wzroście
przy spadku stóp
przy spadku stóp
przy spadku stóp
stóp
stóp
stóp
procentowych
procentowych
procentowych
procentowych
procentowych
procentowych
o 1 p. p.
o 1 p. p.
o 1 p. p.
o 1 p. p.
o 1 p. p.
o 1 p. p.

Zobowiązania finansowe
Pożyczki i należności

1 090
514

(514)

69

Razem

1 604

(424)

(4 882)

90

(4 951)

2 621

(3 027)

1 272

(69)

513

(513)

2 552

(2 514)

759

ROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ CAPITAL PARK ZA 2018 ROK

68

Raport roczny 2018

142

(w tys. PLN)

Jeżeli, na dzień 31 grudnia 2018 r. oprocentowanie kredytów
i papierów dłużnych, wynosiłaby w skali roku 1 punkt procentowy powyżej obecnego poziomu przy niezmienionych pozostałych parametrach, wynik finansowy za rok obrotowy oraz
kapitały Grupy za okres 12 miesięcy 2017 r. byłby o 4 882 tys.
PLN niższy, jeśli zaś analogiczne oprocentowanie byłoby o 1
punkt procentowy poniżej obecnego poziomu, to wynik finansowy za rok obrotowy oraz kapitały Grupy za okres 12
miesięcy 2017 byłby o 2 552 tys. PLN powyżej obecnego poziomu (za okres 12 miesięcy 2016 r. odpowiednio 2 514 tys.

PLN poniżej obecnego poziomu oraz 759 tys. PLN powyżej
obecnego poziomu), głównie w wyniku wyższych/niższych
kosztów odsetkowych od kredytów, pożyczek i obligacji o
zmiennym oprocentowaniu.
Powyższe kalkulacje uwzględniają efekt zabezpieczający zawartych umów na instrumenty finansowe, które opisane są
w Nocie 11 niniejszego sprawozdania.
Zarząd stale monituruje ww. ryzyko.

RYZYKO ZMIANY KURSU WALUT
Narażenie Grupy na zmiany kursów walutowych wynika
przede wszystkim z charakteru prowadzonej działalności
(przychody wyrażone w walucie EUR) oraz z dokonywania
transakcji sprzedaży lub zakupu oraz transakcji przepływów
finansowych z tytułu spłat kredytów w walutach innych niż jej
waluta funkcjonalna.

przychody z walutą, w której dokonywane są wydatki lub poprzez pozyskanie odpowiednich instrumentów pochodnych
w celu zabezpieczenia transakcji walutowych.
Poniższa tabela przedstawia wrażliwość wyniku finansowego
brutto (w związku ze zmianą wartości godziwej aktywów, a w
szczególności nieruchomości inwestycyjnych i zobowiązań
pieniężnych) oraz kapitału własnego Grupy na możliwe wahania kursu EURO przy założeniu niezmienności innych czynników:

Grupa stara się ograniczać to ryzyko stosując naturalny hedging, tj. zapewnienie pokrycia waluty, w której osiągane są

12 miesięcy 2018
Wpływ na wynik finansowy brutto
oraz kapitał własny

Nieruchomości inwestycyjne
i zobowiązania finansowe

12 miesięcy 2017

12 miesięcy 2016

przy osłabieniu przy wzmoc- przy osłabieniu przy wzmocnie- przy osłabieniu przy wzmocniePLN w stosunku nieniu się PLN PLN w stosunku niu się PLN w PLN w stosunku niu się PLN w
do EUR o 1 p. p. w stosunku do do EUR o 1 p. p. stosunku do do EUR o 1 p. stosunku do
*
EUR o 1 p. p. *
*
EUR o 1 p. p. *
p.
EUR o 1 p. p.

22 776

(22 776)

20 951

(20 951)

23 654

(23 654)

* do kalkulacji zastosowano kursy: bilansowy 31 grudnia 2018 równy 4,3000 oraz powiększony o 1 p.p. tj. 4,3430

Gdyby PLN osłabł/wzmocnił się o 1 punkt procentowy w stosunku do EUR, przy niezmienionych pozostałych parametrach, wynik finansowy Grupy za okres 12 miesięcy 2018 r.
byłby wyższy/niższy o 22 776 tys. PLN (za analogiczny okres
roku 2017 odpowiednio o 20 951 tys. PLN), głównie w rezultacie dodatnich/ujemnych różnic kursowych z przeliczenia

wyrażonych w walucie EUR nieruchomości inwestycyjnych
i zobowiązań finansowych.
Zarząd stale monituruje ww. ryzyko.

RYZYKO KREDYTOWE
Ryzyko kredytowe wynika przede wszystkim ze środków pieniężnych i ich ekwiwalentów, depozytów w bankach, udzielonych pożyczek, jak również zaangażowania kredytowego w
stosunku do najemców, co dotyczy głównie niezrealizowanych należności. Ryzyko to jest minimalizowane poprzez zawieranie transakcji z renomowanymi firmami o dobrej zdolności kredytowej oraz stosowanie zabezpieczeń umów
najmu najczęściej w postaci kaucji lub gwarancji bankowych
standardowo odpowiadających równowartości trzymiesięcznego czynszu oraz poprzez dywersyfikację w deponowaniu

aktywów pieniężnych (Grupa współpracuje z kilkunastoma
bankami) – patrz Nota nr 9.
W odniesieniu do aktywów finansowych Grupy, takich jak
środki pieniężne i ich ekwiwalenty, aktywa finansowe dostępne do sprzedaży oraz niektóre instrumenty pochodne,
maksymalne narażenie na ryzyko kredytowe jest równe wartości bilansowej tych instrumentów.
Zarząd stale monituruje ww. ryzyko.
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Struktura przeterminowania należności na 31 grudnia 2018, na 31 grudnia 2017 i 31 grudnia 2016 przedstawia się następująco:
31.12.2018

Razem

Nieprzeterminowane

Przeterminowanie w dniach
< 90

91 –180

181 – 360

>360

Należności handlowe brutto

25 945

2 885

8 220

1 749

6 135

6 956

Pozostałe należności
Udzielone pożyczki

16 628

16 628

-

-

-

-

51 621

51 621

-

-

-

-

Razem

94 194

71 134

8 220

1 749

6 135

6 956

31.12.2017

Razem

Nieprzeterminowane

Przeterminowanie w dniach
< 90

91 –180

181 – 360

>360

Należności handlowe brutto
Pozostałe należności
Udzielone pożyczki

23 333

12 124

4 145

2 237

2 563

2 264

14 561

14 561

-

-

-

-

47 119

47 119

-

-

-

-

Razem

85 013

73 804

4 145

2 237

2 563

2 264

31.12.2016

Razem

Nieprzeterminowane

Przeterminowanie w dniach
< 90

91 –180

181 – 360

>360

Należności handlowe brutto
Pozostałe należności
Udzielone pożyczki

14 629

6 214

4 153

1 712

1 005

1 545

13 239

13 239

-

-

-

-

55 311

55 311

-

-

-

-

Razem

83 179

74 764

4 153

1 712

1 005

1 545

RYZYKO BRAKU PŁYNNOŚCI
Celem Grupy jest utrzymanie równowagi pomiędzy ciągłością
finansowania działalności inwestycyjnej a terminową spłatą
zadłużenia, poprzez pozyskiwanie różnych źródeł finansowania, takich jak kredyty bankowe, pożyczki, obligacje, umowy
leasingu finansowego.
Zarząd Grupy zarządza ryzykiem płynności monitorując realizację budżetów inwestycyjnych prowadzonych projektów,

terminów wymagalności/zapadalności zobowiązań finansowych, oraz prognozując przepływy pieniężne z działalności
operacyjnej.
Zarząd Grupy stale monitoruje wykonanie wszystkich umów
kredytowych i leasingowych pod kątem zachowania kowenantów.
Zarząd stale monituruje ww. ryzyko.

Tabela poniżej przedstawia zobowiązania finansowe Grupy na 31 grudnia 2018 r., na 31 grudnia 2017 roku i 31 grudnia 2016
roku wg zapadalności na podstawie umownych niezdyskontowanych płatności.
Od 3 do 12
miesięcy

Od 3 do
5 lat

Razem

Oprocentowane kredyty, pożyczki,
leasing

1 120 229

6 314

24 496

291 122

741 407

56 890

205 153

644

11 751

192 758

-

-

39 400

7 940

11 684

19 776

-

-

Wyemitowane obligacje
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług
oraz pozostałe zobowiązania
Instrumenty pochodne
Razem

> 3 miesięcy

Od 1 do
3 lat

31.12.2018

> 5 lat

5 319

-

162

2 077

3 080

-

1 370 101

14 898

48 093

505 733

744 487

56 890
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Od 1 do
3 lat

Od 3 do
5 lat

Razem

Oprocentowane kredyty, pożyczki, leasing

1 093 568

20 761

62 231

202 694

769 574

38 308

209 834

12 104

41 499

156 231

-

-

39 127

16 647

11 123

2 111

9 246

-

4 483

50

202

919

3 151

161

Razem

1 347 012

49 562

115 055

361 955

781 971

38 469

31.12.2016

Razem

Wyemitowane obligacje
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług
oraz pozostałe zobowiązania
Instrumenty pochodne

> 3 miesięcy

Od 3 do 12
miesięcy

31.12.2017

> 3 miesięcy

Od 3 do 12
miesięcy

Od 1 do
3 lat

> 5 lat

Od 3 do
5 lat

> 5 lat

Oprocentowane kredyty, pożyczki,
leasing

919 491

17 725

53 176

129 970

266 263

452 357

Wyemitowane obligacje

170 101

977

112 062

57 062

-

-

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług
oraz pozostałe zobowiązania

11 445

11 445

-

-

-

-

Instrumenty pochodne

10 281

168

503

1 347

2 759

5 504

1 111 318

30 315

165 741

188 379

269 022

457 861

Razem

ZARZĄDZANIE KAPITAŁEM
Głównym celem zarządzania kapitałem Grupy jest
utrzymanie bezpiecznej struktury kapitałowej. Grupa
monitoruje stan kapitałów stosując wskaźnik zadłużenia
netto, który jest liczony jako:
WSKAŹNIK ZADŁUŻENIA NETTO

Oprocentowane kredyty, pożyczki, obligacje
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty
Zadłużenie netto
Aktywa razem

•

stosunek zadłużenia netto do sumy kapitałów
własnych,

•

stosunek zobowiązań netto do sumy aktywów.
31.12.2018

31.12.2017

31.12.2016

1 330 701

1 303 402

(110 338)

(193 326)

(132 663)

1 220 363

1 110 076

1 161 885

2 569 908

2 475 873

2 341 830

47%

45%

50%

Zadłużenie netto do aktywów razem

1 294 548

Capital Park S.A. nie planuje wypłaty dywidendy w najbliższym okresie. Niemniej w przypadku potencjalnej sprzedaży kluczowych aktywów, Zarząd może zarekomendować podział zysku w drodze wypłaty dywidendy.
ZATRUDNIENIE
PRZECIĘTNE ZATRUDNIENIE Z UMÓW O PRACĘ

31.12.2018

Zarząd
Administracja
Pozostali

31.12.2017

-

3
4
6

3
2
3

11

13

8

3
8

Razem

31.12.2016

WYNAGRODZENIE CZŁONKÓW ZARZĄDU I ORGANÓW NADZORU
WYNAGRODZENIE BRUTTO

Zarząd
Rada Nadzorcza
Razem

31.12.2018

31.12.2017

5 710
403
6 113

3 755
360
4 115
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WYNAGRODZENIE BRUTTO

31.12.2018

Zarząd
Jan Motz
Marcin Juszczyk
Kinga Nowakowska
Rada Nadzorcza
Anna Frankowska-Gzyra
Katarzyna Ishikawa
Jacek Kseń

5 710
2 644
1 478
1 588

403
139
139
125

Jednostka dominująca, ani jednostki zależne nie udzielały pożyczek Członkom Zarządu oraz Członkom Rady Nadzorczej w
roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2018 r.
PROGRAM MOTYWACYJNY DLA CZŁONKÓW ZARZĄDU
Celem Programu Motywacyjnego jest stworzenie bodźców,
które zachęcą, zatrzymają i zmotywują Osoby Uprawnione –
członków zarządu Spółki („Pierwotne Osoby Uprawnione”)
oraz innych pracowników Spółki, niebędących członkami
Zarządu, ustalonych według uznania Zarządu w drodze
uchwały („Wtórne Osoby Uprawnione”) – do działania na
rzecz wzrostu wartości dla akcjonariuszy poprzez
umożliwienie im objęcia Akcji Spółki.
Szczegółowe założenia programu motywacyjnego określone
zostały w Uchwale Nadzwyczajnego Zgromadzenia
Akcjonariuszy Capital Park S.A. z 28 lipca 2011 r., zmienionej
30 września 2013 r. oraz 21 marca 2017 r., oraz
w Regulaminie Programu Motywacyjnego, który jest
załącznikiem do wymienionej Uchwały.

•

•

•

Podstawowe założenia Programu Motywacyjnego:
•

•
•

W ramach Programu Motywacyjnego Spółka może
wyemitować nie więcej niż 7 218 738 imiennych
warrantów subskrypcyjnych uprawniających łącznie do
objęcia 7 218 738 akcji zwykłych na okaziciela serii D
Spółki po cenie emisyjnej wynoszącej 1,00 PLN.
Warranty subskrypcyjne nie mogą być obciążane,
podlegają dziedziczeniu oraz nie są zbywalne.
Ilość warrantów przeznaczonych do objęcia w każdej
z kolejnych dat przydziału zależy od następujących

•

•

kryteriów ekonomicznych i czasowych: wzrost wartości
aktywów netto oraz wzrost ceny akcji, upływu czasu, co
zapewnia zrównanie interesów kadry zarządzającej
oraz akcjonariuszy Capital Park S.A.
Warranty subskrypcyjne serii A-G zostały objęte wyłącznie przez Pierwotne Osoby Uprawnione, war- ranty
serii H-J zostały objęte przez Pierwotne oraz Wtórne
Osoby Uprawnione, natomiast warranty subskrypcyjne
kolejnych serii K-M mogą być obejmowane przez Pierwotne oraz Wtórne Osoby Uprawnione.
Do dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania
finansowego Osobom Uprawnionym zostały przydzielone warranty w ramach serii A-K.
Do dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania
finansowego Osoby Uprawnione wykonały prawa z
warrantów serii A-H.
Daty przydziału warrantów serii I-K zaprezentowane zostały w tabeli poniżej, natomiast daty przydziału ko- lejnych serii L-M przypadają nie później niż dwa mie- siące
po opublikowaniu rocznego lub półrocznego sprawozdania finansowego, które będą podlegały ba- daniu lub
przeglądowi przez biegłego rewidenta.
Możliwość wykonania praw z warrantów serii L-M wygaśnie 30 czerwca 2021 r.

WARRANTY PRZYDZIELONE I ZREALIZOWANE
Seria

Data przydziału
warrantów

I

21.11.2017

37 056

24 704

24 704

37 055

J

19.04.2018
12.05.2018

37 056

24 704

24 704

37 055

K

29.12.2018

177 546

118 363

118 363

177 546

Jan Motz

Szczegółowe informacje na temat akcji Spółki posiadanych
przez Członków Zarządu w znajdują się w nocie 10 niniejszego
sprawozdania.

Marcin
Juszczyk

Kinga
Nowakowska

Wtórne Osoby
Uprawnione

Do wyceny warrantów subskrypcyjnych w ramach Programu
Motywacyjnego wykorzystano model Blacka-Scholesa, który
umożliwia oszacowanie bieżącej wartości tych warrantów.

ROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ CAPITAL PARK ZA 2018 ROK

72

Raport roczny 2018

146

(w tys. PLN)

Zgodnie z aktualizacją wyceny programu motywacyjnego dokonaną na dzień raportowy założono, że łącznie w ramach
programu wymianie na akcje będzie podlegać 3 659 384
warrantów.
Całkowita wartość programu, wyceniona z uwzględnieniem
powyższej ilości warrantów oraz bieżącego kursu akcji Spółki
została oszacowana na 16 138 tys. PLN. Całkowity koszt

programu obciąża koszty proporcjonalnie do upływu jego
trwania. Saldo kapitału rezerwowego z wyceny programu motywacyjnego na dzień raportowy wyniosło 14 014 tys. PLN. W
ciężar
kosztów
odniesiono
różnicę
pomiędzy
wartością kapitału rezerwowego z tytułu programu
motywacyjnego na dzień raportowy, a 31 grudnia 2018 r. co
przedstawia poniższa tabela:

KOSZTY Z TYTUŁU WYCENY PROGRAMU MOTYWACYJNEGO

31.12.2018

31.12.2017

31.12.2016

Koszty z tytułu wyceny programu
Rezerwa na koszty premii na wykorzystanie warrantów

3 975

805

1 917

1 634

913

1 105

Razem

5 609

1 718

3 022

TRANSAKCJE Z PODMIOTEM DOKONUJĄCYM BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
10 lipca 2018 r. Rada Nadzorcza Capital Park S.A. podjęła
uchwałę o wyborze PricewaterhouseCoopers Polska Sp. z
o.o. Audyt Sp. K (dawniej: PricewaterhouseCoopers Polska
Sp. z o.o.). jako podmiotu dokonującego badania sprawozda-

nia finansowego Capital Park S.A. za rok 2018 oraz skonsolidowanego sprawodania finansowego Grupy Capital Park za
rok 2018.

WYNAGRODZENIE WYPŁACONE LUB NALEŻNE ZA ROK OBROTOWY

Za badanie rocznego oraz przegląd śródrocznego sprawozdania finansowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Za inne usługi poświadczające
Razem

31.12.2018

31.12.2017

31.12.2016

539

403

417

-

-

-

539

403

417

ROZLICZENIA PODATKOWE
Rozliczenia podatkowe oraz inne obszary działalności
podlegające regulacjom mogą być przedmiotem kontroli
organów administracyjnych, które uprawnione są do
nakładania wysokich kar i sankcji. Brak odniesienia do
utrwalonych regulacji prawnych w Polsce powoduje
występowanie w obowiązujących przepisach niejasności
i niespójności. Często występujące różnice w opiniach co do
interpretacji prawnej przepisów podatkowych zarówno
wewnątrz organów państwowych jak i pomiędzy organami

państwowymi i przedsiębiorstwami powodują powstawanie
obszarów niepewności i konfliktów.
Rozliczenia podatkowe mogą być przedmiotem kontroli
przez okres pięciu lat począwszy od końca roku, w którym
nastąpiła zapłata podatku. W wyniku przeprowadzanych
kontroli dotychczasowe rozliczenia podatkowe Spółek Grupy
mogą zostać powiększone o dodatkowe zobowiązania
podatkowe.
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TRANSAKCJE Z JEDNOSTKAMI POWIĄZNYMI
Należności od podmiotów powiązanych z
tytułu pożyczek
31.12.2018

Patron Wilanów S.à r.l
SO SPV 50 Sp. z o.o.
Jan Motz

Zobowiązania wobec podmiotów
powiązanych z tytułu pożyczek
31.12.2018

32 590
12 554
6 477
Pozostałe należności
od podmiotów powiązanych
31.12.2018

SO SPV 50 Sp. z o.o.
Varsovia Food Company Sp. z o.o.
Beyond PR Sp. z o.o.
Myecolife Sp. z o.o.
Mount TFI S.A.
Invipay S.A.

Pozostałe zobowiązania
wobec podmiotów powiązanych
31.12.2018

137

-

102

-

-

16

-

21

21

-

1

-

Przychody z tytułu odsetek
od udzielonych pożyczek

Koszty z tytułu odsetek
od zaciągniętych pożyczek

12 miesięcy 2018

Patron Wilanów S.à r.l
SO SPV 50 Sp. z o.o.
Jan Motz

12 miesięcy 2018

1 386
359
228

Przychody z tytułu sprzedaży usług

Koszty z tytułu nabycia usług

12 miesięcy 2018

12 miesięcy 2018

783

-

-

1 718

-

983

-

873

-

30

-

60

SO SPV 50 Sp. z o.o.
Jan Motz
Marcin Juszczyk
Kinga Nowakowska
Marta Motz
Myecolife Sp. z o.o.
Varsovia Food Company Sp. z o.o.
Beyond PR Sp. z o.o.
Invipay S.A.
Mount TFI S.A.
Transakcje z tytułu dostaw i usług wynikające z działalności
operacyjnej zostały zawarte na warunkach nie odbiegają-

611

7

40

171

400

-

257

-

cychh istotnie od warunków rynkowych. W przypadku wystąpienia niestandardowych, materialnych transakcji, Grupa dokonuje stosownego ujawnienia.
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PRZEKSZTAŁCENIE AKTYWÓW I REZERWY Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO
Odroczony podatek dochodowy z tytułu wyceny nieruchomości inwestycyjnych

w możliwością zmiany strategii w zakresie posiadach przez
Grupę nieruchomości inwestycyjnych.

W poprzednich latach obrotowych Grupa nie rozpoznawała
aktywów i rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego od różnic pomiędzy wartością księgową a podatkową
nieruchomości, w przypadku których Grupa nie planowała
sprzedaży. Począwszy od 30 czerwca 2018 r. Zarząd Capital
Park S.A. podjął decyzję w zakresie rozpoznania aktywów i rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego w odniesieniu do wyceny nieruchomości inwestycyjnych, w związku

Aktywo z tytułu odroczonego podatku dochodowego zostało
ujęte w kwocie, wobec której Zarząd ma pewność, co do odzyskiwalności, zaś odzyskiwalność nie budzi wątpliwości.
Całkowity wpływ na kapitał własny Grupy wyniósł na dzień
raportowy 102 827 tys. PLN - odniesiono na stratę z lat ubiegłych.
W prezentowanym okresie nie nastąpiła zmiana zasad rachunkowości.

Wpływ przekształcenia aktywów i rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na roczne skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej – dane na 31.12.2018

AKTYWA

31.12.2017
/przekształcone/

31.12.2017
/opublikowane/

31.12.2016
/przekształcone/

Korekta

31.12.2016
/opublikowane/

Korekta

Aktywa trwałe

Nieruchomości inwestycyjne
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
Inwestycje w jednostki
współkontrolowane
Pozostałe aktywa finansowe
Pozostałe aktywa trwałe

2 174 397

2 174 397

-

2 084 314

2 084 314

-

26 661

21 890

4 770

19 971

15 591

4 380

42 675

42 675

-

44 697

44 697

-

2 649

2 649

-

4 187

4 187

-

2 243

2 243

-

2 243

2 243

-

2 248 624

2 243 854

4 770

2 155 412

2 151 032

4 380

14 561

14 561

-

13 240

13 240

-

11 944

11 944

-

10 359

10 359

-

7 417

7 417

-

6 269

6 269

-

Aktywa obrotowe

Pozostałe należności i pozostałe
aktywa obrotowe
Należności handlowe
Pozostałe aktywa finansowe
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty
AKTYWA RAZEM

193 326

193 326

-

156 550

156 550

-

227 248

227 248

-

186 418

186 418

-

2 475 873

2 471 102

4 770

2 341 830

2 337 450

4 380

ROCZNEroczny
SKONSOLIDOWANE
SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ CAPITAL PARK ZA 2018 ROK
Raport
2018

75

149

(w tys. PLN)

PASYWA

31.12.2017
/przekształcone/

31.12.2017
/opublikowane/

31.12.2016
/przekształcone/

Korekta

31.12.2016
/opublikowane/

Korekta

Kapitały własne

Kapitał zakładowy
Kapitał zapasowy ze sprzedaży akcji powyżej
ceny nominalnej
Pozostałe kapitały rezerwowe
Kapitał rezerwowy z tytułu niezarejestrowanego kapitału zakładowego i zapasowego
Różnice kursowe z przeliczenia
Niepodzielony wynik finansowy
Wynik finansowy bieżącego okresu
Udziały niekontrolujące

106 484

106 484

-

106 202

106 202

-

858 320

858 320

-

858 320

858 320

-

6 352

6 352

-

17 066

17 066

-

45

45

-

170

170

-

2 294

2 294

-

(5 418)

(5 418)

-

(77 758)

12 877

(90 635)

(102 283)

(17 062)

(85 221)

(14 130)

(1 938)

(12 192)

24 525

29 939

(5 414)

881 607

984 434

(102 827)

898 582

989 217

(90 635)

114 918

114 918

-

71 745

71 745

-

996 525

1 099 352

(102 827)

970 327

1 060 962

(90 635)

1 014 807

1 014 807

-

1 003 032

1 003 032

-

156 231

156 231

-

55 374

55 374

-

11 357

11 357

-

47

47

-

132 336

24 739

107 597

100 440

5 425

95 015

1 314 731

1 207 133

107 597

1 158 893

1 063 878

95 015

83 244

83 244

-

71 572

71 572

-

53 603

53 603

-

113 039

113 039

-

16 647

16 647

-

11 445

11 445

-

Zobowiązania długoterminowe

Kredyty bankowe i inne zobowiązania finansowe
Zobowiązania z tytułu wyemitowanych obligacji
Pozostałe zobowiązania i rezerwy
Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego
Zobowiązania krótkoterminowe

Kredyty bankowe i inne zobowiązania finansowe
Zobowiązania z tytułu wyemitowanych obligacji
Zobowiązania handlowe
Pozostałe zobowiązania i rezerwy
PASYWA RAZEM

11 123

11 123

-

16 554

16 554

-

164 617

164 617

-

212 610

212 610

-

2 475 873

2 471 102

4 770

2 341 830

2 337 450

4 380
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Wpływ przekształcenia aktywów i rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na roczne skonsolidowane
sprawozdanie z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów – dane na 31.12.2018
12 miesięcy
2017
/przekształcone/

Przychody z wynajmu podstawowego
Koszty bezpośrednio związane z nieruchomościami
Zysk operacyjny netto
Pozostałe przychody, tym z tytułu usług
zarządzania
Strata ze sprzedaży nieruchomości
Koszty funkcjonowania spółek celowych
Koszty ogólnego zarządu
Koszty remontów i napraw nieruchomości
Koszty wyceny programu motywacyjnego
Zyski/straty z aktualizacji wyceny
nieruchomości
Odpisy aktualizujące
Udział w zysku/stracie jednostek wycenianych
metodą praw własności
Zysk/Strata z działalności operacyjnej
Przychody z tytułu odsetek
Koszty odsetek
Pozostałe przychody i koszty finansowe
Zysk/Strata przed opodatkowaniem
Podatek dochodowy
Zysk/Strata netto
Różnice kursowe z wyceny jednostek
działających za granicą
Suma dochodów całkowitych
Zysk/Strata netto przypadający na akcjonariuszy spółki dominującej
Zysk/Strata netto przypadający na udziałowców niesprawujących kontroli

12 miesięcy
2017
/opublikowane/

12 miesięcy
2016
/przekształcone/

Korekta

12 miesięcy
2016
/opublikowane/

Korekta

125 758

125 758

-

107 732

107 732

-

(32 689)

(32 689)

-

(26 321)

(26 321)

-

93 069

93 069

-

81 411

81 411

-

1 529

1 529

-

1 897

1 897

-

221

221

-

(2 949)

(2 949)

-

(6 296)

(6 296)

-

(5 561)

(5 561)

-

(11 370)

(11 370)

-

(10 594)

(10 594)

-

(802)

(802)

-

(467)

(467)

-

(1 718)

(1 718)

-

(3 022)

(3 022)

-

(84 723)

(84 723)

-

68 889

68 889

-

(3 558)

(3 558)

-

(3 881)

(3 881)

-

8 678

8 678

(1 309)

(1 309)

-

(4 970)

(4 970)

-

124 414

124 414

-

2 183

2 183

-

2 654

2 654

-

(40 093)

(40 093)

-

(51 716)

(51 716)

-

46 727

46 727

-

(42 045)

(42 045)

-

3 847

3 847

-

33 307

33 307

-

(25 754)

(13 562)

(12 192)

3 510

1 904

(5 414)

(21 908)

(9 715)

(12 192)

29 797

35 211

(5 414)

7 712

7 712

-

(3 284)

(3 284)

-

(14 196)

(2 003)

(12 192)

26 513

31 927

(5.414)

(14 130)

(1 938)

(12 192)

24 525

29 939

(5 414)

(7 777)

(7 777)

-

5 272

5 272

-

(0,13)

(0,02)

0,23

0,28

(0,13)

(0,02)

0,23

0,28

Zysk/Strata netto na jedną akcję (w PLN)

Podstawowy za okres obrotowy
Rozwodniony za okres obrotowy
Cały zysk dotyczy działalności kontynuowanej.

Wyżej opisane przekształcenie nie miało wpływu na roczne skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych.
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WPŁYW ZASTOSOWANIA MSSF 16 OD 1 STYCZNIA 2019 R.
W styczniu 2016 roku Rada Międzynarodowych Standardów

Grupa dokonała pogrupowania obecnie występujących

Rachunkowości wydała Międzynarodowy Standard Sprawoz-

umów leasingu operacyjnego oraz dokonała identyfikacji ka-

dawczości Finansowej 16 Leasing („MSSF 16”), który zastąpił

tegorii umów nieujmowanych do tej pory jako leasing, a mo-

MSR 17 Leasing, KIMSF 4 Ustalenie, czy umowa zawiera lea-

gących spełniać definicję leasingu zgodnie z MSSF 16.

sing, SKI 15 Leasing operacyjny – specjalne oferty promo-

W szczególności Grupa posiada nieruchomości w ramach

cyjne oraz SKI 27 Ocena istoty transakcji wykorzystujących

umów wieczystego użytkowania gruntów, które zgodnie z

formę leasingu. MSSF 16 określa zasady ujmowania doty-

nowym standardem zostaną zaprezentowane jako aktywa z

czące leasingu w zakresie wyceny, prezentacji i ujawniania in-

tytułu praw do użytkowania, a przyszłe płatności z tytułu

formacji.

opłat zostaną zdyskontowane i wykazane jako zobowiązanie.

MSSF 16 wprowadza jednolity model rachunkowości leasin-

Grupa dokonała oceny wartości potencjalnych zobowiązań

gobiorcy i wymaga, aby leasingobiorca ujmował aktywa i zo-

oraz aktywów z tytułu praw do użytkowania tych nierucho-

bowiązania wynikające z każdego leasingu z okresem prze-

mości przyjmując następujące założenia:

kraczającym 12 miesięcy, chyba że bazowy składnik aktywów
ma niską wartość, tym samym, MSSF 16 znosi klasyfikację le-

•

Okresem leasingu będzie okres pozostały w wieczystym
użytkowaniu od dnia niniejszego sprawozdania finansowego,

•

Stopa procentowa leasingu określona została jako krańcowa stopa pożyczania Grupy. Krańcowa stopa pożyczania
dla Grupy określona została na podstawie obecnych umów
leasingu finansowego oraz kredytowych ujętych w sprawozdaniu finansowym,

•

Opłaty z tytułu wieczystego użytkowania pozostaną na poziomie z roku 2018 (zgodnie z akapitem 27.b standardu
wskazującym na traktowanie zmiennych opłat leasingowych w momencie pierwszego ujęcia),

asingu operacyjnego i leasingu finansowego. W dacie rozpoczęcia leasingobiorca ujmuje składnik aktywów z tytułu
prawa do użytkowania bazowego składnika aktywów oraz zobowiązanie z tytułu leasingu, które odzwierciedla jego obowiązek dokonywania opłat leasingowych.
Leasingobiorca odrębnie ujmuje amortyzację składnika aktywów z tytułu prawa do użytkowania i odsetki od zobowiązania z tytułu leasingu w sprawozdaniu z wyników. Leasingobiorca aktualizuje wycenę zobowiązania z tytułu leasingu po
wystąpieniu określonych zdarzeń (np. zmiany w odniesieniu
do okresu leasingu, zmiany w przyszłych opłatach leasingowych wynikającej ze zmiany w indeksie lub stawce stosowanej do ustalenia tych opłat). Co do zasady, leasingobiorca ujmuje aktualizację wyceny zobowiązania z tytułu leasingu jako
korektę wartości składnika aktywów z tytułu prawa do użytkowania.
MSSF 16 wymaga, zarówno od leasingobiorcy jak i od leasingodawcy, dokonywania szerszych ujawnień niż w przypadku
MSR 17.
Leasingobiorca ma prawo wyboru pełnego bądź zmodyfikowanego podejścia retrospektywnego, a przepisy przejściowe
przewidują pewne praktyczne rozwiązania. MSSF 16 obowią-

•

Zgodnie z akapitem C8.b.2 standardu Grupa przyjęła, iż
wartość aktywów z tytułu prawa użytkowania w momencie
zastosowania standardu po raz pierwszy zostanie przyjęta
w wartości równej zobowiązaniom.

W wyniku przyjętych założeń oraz przeprowadzonych wyliczeń, Grupa szacuje iż w przypadku zastosowania standardu
MSSF 16 po raz pierwszy na dzień 1 stycznia 2019 r. wartość
zobowiązań leasingowych oraz aktywów z tytułu prawa
użytkowania byłaby wyższa o kwotę: 53 379 tys. PLN. Dodatkowo, na 1 stycznia 2019 r. Grupa rozpozna w swoich księgach 53 379 tys. PLN aktywów z tytułu używania przedmiotów w leasingu w kategorii aktywa finansowe z tytułu
leasingu – 53 379 tys. PLN.

zuje dla okresów rocznych rozpoczynających się dnia 1 stycznia 2019 roku i później. Grupa podjęła decyzję o wdrożeniu
MSSF 16 przy zastosowaniu uproszczonego podejścia tj. retrospektywnie z łącznym efektem pierwszego zastosowania
standardy ujętym w dniu pierwszego zastosowania. Pozwala
to na nieprzekształcanie danych porównawczych, oraz ujęcie
efektu zastosowania niniejszego standardu jako korekty bilansu otwarcia zysków zatrzymanych w dniu pierwszego zastosowania.
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WPŁYW ZASTOSOWANIA MSSF 16 OD 1 STYCZNIA 2019 R.

01.01.2019

AKTYWA FINANSOWE Z TYT. LEASINGU (długoterminowe)
ZOBOWIĄZANIA FINANSOWE Z TYT. LEASINGU
-

długoterminowe
Krótkoterminowe

Korekta

31.12.2018

2 413 537

53 379

2 360 158

53 379

53 379

-

51 089
2 290

51 089
2 290

-

ZDARZENIA PO DNIU RAPORTOWYM
Zarząd Capital Park S.A. informuje o otrzymaniu 8 marca 2019 r.
zawiadomienia od spółki CP Holdings S.à r.l. z siedzibą w Luksemburgu („CPH”), któremu doradza Patron Capital Advisers LLP, o
podpisaniu 8 marca 2019 r. pomiędzy CPH a MIRELF VI B.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia („MIRELF”) warunkowej umowy
dotyczącej zbycia przez CPH na rzecz MIRELF 100% udziałów w
spółce Townsend Holding B.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia
(„Townsend Holding”) (Agreement for the sale and purchase of
the entire issued share capital of Townsend Holding B.V.)
(„Udziały”), która to spółka jest właścicielem 65,997% akcji w kapitale zakładowym Capital Park S.A. („Spółka”). Zgodnie z zawiadomieniem umowa została zawarta pod warunkiem. Warunkiem nabycia przez MIRELF Udziałów jest, m.in., uzyskanie przez MIRELF
zgody Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na
dokonanie koncentracji. Nabycie Udziałów będzie skutkowało obowiązkiem ogłoszenia przez MIRELF wezwania następczego na akcje Spółki w trybie art. 73 ust. 2 ustawy z 29 lipca 2005 r. o ofercie
publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych
do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych
(tj. wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki powodującej osiągnięcie 66% ogólnej liczby głosów w kapitale zakładowym
Spółki).

21 marca 2019 roku Rada Nadzorcza Spółki podjęła jednogłośnie
uchwały o powołaniu Zarządu Capital Park S.A. w składzie:
• Jan Motz – jako Prezes Zarządu,
• Marcin Juszczyk – jako Członek Zarządu,
• Kinga Nowakowska – jako Członek Zarządu,
na kolejną wspólną trzyletnią kadencję.
Zmiany w statucie Spółki przyjęte uchwałami podjętymi na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu 8 kwietnia 2019 roku:
•

Zmiana definicji Drugiego Uprawnionego Akcjonariusza
z CP Holdings Sarl z siedzibą w Luksemburgu na Townsend Holding BV z siedzibą w Amsterdamie, Holandia,
• Drugiemu Uprawnionemu Akcjonariuszowi przysługuje
uprawnienie osobiste do odwołania trzech członków
Rady Nadzorczej powołanych do Rady Nadzorczej przez
CP Holdings S.àr.l. z siedzibą w Luksemburgu w wykonaniu uprawnienia osobistego przysługującego CP Holdings S.àr.l. w okresie, kiedy CP Holdings S.àr.l. pozostawał akcjonariuszem Spółki.
Cel zmiany: zmiany zaproponowane w związku ze zmianą akcjonariusza, o czym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 5/2019
z dnia 8 marca 2019 roku.

Po dniu raportowym nie wystąpiły pozostałe istotne zdarzenia podlegające ujawnieniu.
Warszawa, 11 kwietnia 2019 r.

PODPIS OSOBY SPORZĄDZAJĄCEJ:

Marcin Jeremicz
Główny Księgowy
Warszawa dnia 19 marca 2014 r.
PODPISY CZŁONKÓW ZARZĄDU:
Jan Motz

Kinga Nowakowska

Prezes Zarządu

Członek Zarządu

Marcin Juszczyk
Członek Zarządu
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SŁOWNIK
GLA

Ang. Gross Leasable Area; powierzchnia najmu brutto

WAULT

Ang. Weighted Average U Lease Term; Średnioważony okres najmu pozostały do końca trwania
umowy

Reversionary yield

Stopa kapitalizacji wynikowa, tj. stosunek czynszu rynkowego przy pełnym wynajęciu nieruchomości do wartości nieruchomości

Capex

Nakłady inwestycyjne

NOI

Ang. Net Operating Income, dochody z najmu netto

Absorpcja

Zmiana netto zajmowanej przez najemców powierzchni uwzględniająca zmianę wielkości powierzchni niewynajętej oraz nowej podaży w analizowanym okresie

FFO

ang. Funds From Operations, „gotówkowy” wynik z działalności operacyjnej

Wycena SCN

Wycena w skorygowanej cenie nabycia, pomniejszona o koszty transakcji, które można
bezpośrednio przypisać do nabycia lub emisji zobowiązań finansowych.

NAV

Ang. Net Asset Vaule, wartość aktywów netto

EPRA NAV

Wartość aktywów netto według metodologii międzynarodowej organizacji European Public Real
Estate Association (EPRA) po wyeliminowaniu wpływu wyceny instrumentów finansowych i podatku odroczonego.

NCI

Ang. Non-controlling interest, udziały niekontrolujące

Stwierdzenia dotyczące przyszłości
Niniejszy Raport zawiera stwierdzenia dotyczące przyszłości przedsiębiorstwa, sytuacji finansowej oraz wyników Grupy lub branży, w której Grupa prowadzi
działalność. Stwierdzenia dotyczące przyszłości odnoszą się do okoliczności, które jeszcze nie wystąpiły oraz wyników i innych stwierdzeń, które nie są historycznymi
faktami i są oznaczone zwrotami takimi jak „uważa”, „oczekuje”, „przewiduje”, „zamierza”, „zakłada”, „planuje”, „szacuje”, „ma na celu”, „prognozuje”, „spodziewa
się”, „dąży” oraz podobnymi wyrażeniami. Stwierdzenia dotyczące przyszłości zawarte w niniejszym Raporcie, w tym założenia, opinie oraz poglądy Grupy lub
pochodzące ze źródeł zewnętrznych stanowią wyłącznie opinie i prognozy, które są niepewne i mogą podlegać ryzykom. Rzeczywisty rozwój wydarzeń może
znacząco różnić się od przewidywanego rozwoju wskutek wystąpienia szeregu czynników, m.in. zmian ogólnej sytuacji gospodarczej, zwłaszcza warunków
gospodarczych w Polsce, zmian mających wpływ na poziom stóp procentowanych, zmian poziomu konkurencyjności, zmian przepisów prawa, szkód w środowisku
naturalnym, potencjalnego wpływu postępowań prawnych oraz pozwów, a także zdolności Grupy do osiągnięcia synergii operacyjnych związanych z przeszłymi lub
przyszłymi transakcjami nabycia. Grupa nie gwarantuje, że założenia leżące u podstaw przedstawionych w niniejszym Raporcie stwierdzeń dotyczących przyszłości
są wolne od błędów oraz nie ponosi odpowiedzialności za zgodność opinii wyrażonych w niniejszym Raporcie z przyszłym stanem faktycznym, ani odpowiedzialności
za aktualizację stwierdzeń zawartych w niniejszym Raporcie w sposób odzwierciedlający przyszłe wydarzenia. Stwierdzenia dotyczące przyszłości przedstawione
w niniejszym Raporcie są aktualne na dzień jego sporządzenia. Udostępnienie niniejszego Raportu lub prowadzenie przez Grupę dalszych rozmów z odbiorcami
niniejszego Raportu w żadnym wypadku nie będzie oznaczało, że od daty sporządzenia Raportu nie miała miejsce żadna zmiana dotycząca spraw Grupy. W związku
z powyższym, Grupa nie zobowiązuje się do przeglądu, aktualizacji ani potwierdzania przewidywań lub szacunków analityków, ani do publicznego udostępnienia
jakichkolwiek zmian stwierdzeń dotyczących przyszłości w odpowiedzi na zaistniałe wydarzenia i okoliczności, które dotyczą treści niniejszego Raportu.
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