MONDAY DEVELOPMENT S.A.

RAPORT OKRESOWY SKONSOLIDOWANY
za I kwarta 2011 roku
od 1 stycznia 2011 r. do 31 marca 2011 r.

MONDAY DEVELOPMENT S.A.
RAPORT OKRESOWY EMITENTA ZA OKRES 01.01.2011 – 31.03.2011 [SKONSOLIDOWANY]

1. WPROWADZENIE
Dzia alno Emitenta polega na zarz dzaniu grup kapita ow , w ramach której realizowane s
inwestycje deweloperskie. Dzia alno deweloperska Spó ki obejmuje nast puj ce obszary:
-

inwestycje mieszkaniowe,
inwestycje biurowe,
inwestycje gruntowe.

Emitent prowadzi dzia alno poprzez spó ki celowe. Bezpo rednim w cicielem udzia ów Emitenta w
spó kach celowych jest Fundusz inwestycyjny zamkni ty Monday (FIZ), dzia aj cy na podstawie ustawy
o Funduszach inwestycyjnych.
Ze wzgl du na struktur Grupy Monday Development, Zarz d Emitenta uzna , e w cz ciach raportów
jednostkowego i skonsolidowanego, po wi conych czynnikom i zdarzeniom wp ywaj cym na wynik
finansowy (pkt. 5 poni ej) oraz dzia aniom w obszarze rozwoju prowadzonej dzia alno ci (pkt. 6
poni ej), konieczne jest tak e przedstawienie okoliczno ci i zdarze dotycz cych projektów
prowadzonych przez poszczególne spó ki celowe, pomimo i nie s one formalnie spó kami zale nymi
Emitenta i nie podlegaj konsolidacji.
2. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE
2.1. Monday Development S.A. jest wpisana do Rejestru Przedsi biorców pod numerem KRS
0000323647. Wpisu dokona S d Rejonowy Pozna Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydzia
Gospodarczy Krajowego Rejestru S dowego.
Siedziba Spó ki mie ci si w Poznaniu, ul. Szyd owska 42.

2.2. Spó ka otrzyma a nast puj ce numery identyfikacyjne:
REGON
NIP

301054767
7811832838

2.3. Dane teleadresowe
MONDAY DEVELOPMENT S.A.
ul. Szyd owska 42
60-651 Pozna
tel. (+48) 61 670-50-00
fax. (+48) 61 670-50-01
www.mondaydevelopment.pl
biuro@mondaydevelopment.pl
2.4. Zarz d
Kurt Montgomery

-

Prezes Zarz du

Monika Owerko

-

Cz onek Zarz du

Piotr opatka

-

Cz onek Zarz du
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3. SPÓ KI ZALE NE EMITENTA

NAZWA SPÓ KI

PROFIL SPÓ KI

UDZIA EMITENTA

MONDAY SP. Z O.O.

komplementariusz w spó kach developerskich

100%

MONDAY MANAGEMENT SP. Z O.O. komplementariusz w spó ce zarz dzaj cej

100%

INTERNAL FINANCE SP. Z O.O.

100%

komplementariusz w spó ce finansuj cej

Emitent jest jedynym w cicielem certyfikatów inwestycyjnych Funduszu Inwestycyjnego
Zamkni tego MONDAY, który ze wzgl du na to, e nie spe nia definicji jednostki zale nej, nie podlega
konsolidacji.
4. WYBRANE DANE FINANSOWE

1Q 2011

1Q 2010 *

1Q2011

1Q2010 *

01.01.2011
31.03.2011

01.01.2010
31.03.2010

01.01.2011
31.03.2011

01.01.2010
31.03.2010

NALE NO CI D UGOTERMINOWE

-

-

-

-

INWESTYCJE D UGOTERMINOWE

23 360

-

23 360

-

NALE NO CI KRÓTKOTERMINOWE

82

-

82

-

INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE

7 763

-

7 763

-

100

-

100

-

22 078

-

22 078

-

5 613

-

5 613

-

292

-

292

-

-

-

-

-

290

-

290

-

ZYSK/STRATA NA SPRZEDA Y

12

-

12

-

ZYSK/STRATA NA DZIA ALNO CI
OPERACYJNEJ

12

-

12

-

ZYSK/STRATA BRUTTO

302

-

302

-

ZYSK/STRATA NETTO

271

-

271

-

WYSZCZEGÓLNIENIE

RODKI PIENI
PIENI NE

NE I INNE AKTYWA

KAPITA W ASNY
ZOBOWI ZANIA D UGOTERMINOWE
ZOBOWI ZANIA KRÓTKOTERMINOWE
AMORTYZACJA
w tys. PLN

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDA Y

w tys. PLN
* Emitent nie sporz dza porównywalnego sprawozdania skonsolidowanego za I kwarta 2010 roku
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5. CZYNNIKI I ZDARZENIA, KTÓRE MIA Y WP YW NA OSI GNI TE WYNIKI FINANSOWE
5.1. Warto kapita ów w asnych Emitenta zwi kszy a si o 6,9 mln z co wynika z wypracowanego
skonsolidowanego zysku w wysoko ci 0,3 mln z . oraz zwi kszenia warto ci posiadanych
certyfikatów inwestycyjnych FIZ Monday o kwot 8,2 mln z .
Z tytu u wzrostu warto ci certyfikatów, Spó ka utworzy a rezerw na podatek odroczony w kwocie
1,6 mln z .
5.2. Po raz pierwszy w wycenie Funduszu uwzgl dniony zosta projekt Soko a II, który zwi kszy wycen
o kwot 1,5 mln z .
5.3. Aktualizacja wycen dla projektów obj tych sprawozdaniem za poprzedni kwarta tj. Soko a I,
Pi tkowska, Strzeszyn, Botaniczna i Rataje zwi kszy a warto Funduszu o kwot czn 2,8 mln z .
Wzrost warto ci projektów wynika z weryfikacji za
z uwzgl dnieniem obecnych planów Spó ki
oraz aktualnego stanu wiedzy o warunkach panuj cych na rynku.
5.4. Aktualizacja warto ci rezydualnej dla Grupy Monday zgodnie z metodologi zaakceptowan przez
audytora Funduszu wynikaj ca z pozycji 5.2 i 5.3 powy ej dodatkowo zwi kszy a warto
certyfikatów o kolejne 5,0 mln z .
5.5. Spó ka spodziewa si wy enia Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla projektu Rataje w II
kwartale 2011. Uchwalenie Planu spowoduje automatycznie rozwi zanie rezerwy na projekt i w
konsekwencji wzrost wyceny inwestycji o ok. 8 mln z .
5.6. Z powodu dalszego oczekiwania na Decyzj o Warunkach Zabudowy dla mieszka przy ulicy
Botanicznej wycena projektu Botaniczna w dalszym ci gu zawiera przep ywy zagwarantowane w
umowie inwestycyjnej zawartej z partnerem biznesowym dla tego inwestycji i nie uwzgl dnia
ca ego potencja u projektu.
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6. AKTYWNO

W OBSZARZE ROZWOJU PROWADZONEJ DZIA ALNO CI

6.1. PROJEKT PI TKOWSKA – KOMERCJALIZACJA PROJEKTU
Projekt dotyczy realizacji budynku biurowego o cznej powierzchni u ytkowej 1.800 m2 przy ul.
Pi tkowskiej 116 w Poznaniu. Budynek biurowy przeznaczony jest dla firm prowadz cych
dzia alno us ugow lub handlow oferuj c przedsi biorcom unikatow dla biurowców tej klasy
mo liwo nabycia lokali na w asno zamiast wynajmu.
Inwestycja znajduje si blisko centrum miasta, w otoczeniu nowych budynków mieszkalnych i
biurowych. Lokalizacja zapewnia komfortowy i szybki dojazd do cis ego centrum miasta oraz do
dróg wylotowych.
Biurowiec, którego budow rozpocz to w III kwartale 2009 roku zosta oddany do u ytku
31.12.2010 r. W pierwszym kwartale 2011r Spó ka prowadzi a prace wyko czeniowe oraz
komercjalizacj projektu. Strategia Spó ki, zak adaj ca istnienie niszy rynkowej w segmencie
wysokiej jako ci przestrzeni biurowej nabywanej na w asno , znalaz a potwierdzenie w postaci
du ego zainteresowania obiektem i szybkiego tempa sprzeda y.
W wyniku przeprowadzonych dzia
marketingowych i sprzeda owych blisko 70% powierzchni w
budynku zosta o obj tych umowami: dla 57% podpisane zosta y umowy przedwst pnej b
ostatecznej sprzeda y za 12% powierzchni obj to umowami d ugoterminowego najmu
(reprezentacyjne lokale us ugowo- handlowe w parterowej cz ci budynku).
Warto przychodów z tytu u ostatecznych umów sprzeda y lokali biurowych zawartych w I kw.
2011 wynios a 3,7 mln z .
Spó ka planuje zako czenie komercjalizacji budynku w II i III kwartale 2011 roku. Pozosta e
przychody z tego tytu u w 2011 szacowane s na oko o 10,0 mln z .
6.2. PROJEKT SOKO A I – PRZYGOTOWANIE DO ROZPOCZ CIA BUDOWY
Projekt Soko a dotyczy budowy budynku wielorodzinnego o cznej powierzchni u ytkowej 2.293
m2 , po onego w atrakcyjnej dzielnicy So acz, w pobli u terenów zielonych: Parku So ackiego
oraz Parku Wodziczki.
Pod koniec 2010 roku zosta a opracowana koncepcja architektoniczna budynku oraz z ono
wniosek o pozwolenie na budow . Spó ka rozpocz a przygotowania do przedsprzeda y:
opracowana zosta a strategia marketingowa i polityka cenowa.
Spó ka planowa a otrzymanie pozwolenia na budow do ko ca lutego 2011 roku, jednak w
zwi zku z okoliczno ciami niezale nymi od Spó ki (opó niaj ce si post powanie spadkowe dot.
siedniej nieruchomo ci) procedura ta przed a si . Na podstawie aktualnych informacji Spó ka
oczekuje wydania pozwolenia na budow w maju/czerwcu 2011. Rozpocz cie budowy
zaplanowano na koniec II kwarta u 2011 a jej zako czenie na III kwarta 2012 r.
Planowane przychody z inwestycji szacowane s na 17,9 mln z . W zwi zku z du ym
zainteresowaniem nabywców projektowan
inwestycj
Spó ka planuje rozpocz cie
przedsprzeda y w momencie uzyskania pozwolenia na budow i zawarcie umów przedwst pnych
sprzeda y dla 30% lokali jeszcze w roku 2011.
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6.3. PROJEKT SOKO A II – ROZPOCZ CIE PROJEKTU
W marcu 2011 roku Spó ka podpisa a umow przedwst pn zakupu kolejnego gruntu przy ul.
Soko a w Poznaniu. Nabycie gruntu umo liwia zainicjowanie drugiego etapu projektu Soko a,
który obejmowa b dzie budow budynku wielorodzinnego z hal gara ow i lokalami
us ugowymi o cznej powierzchni ok. 2,4 tys. PUM. Pod koniec I kwarta u 2011 Spó ka przyst pi a
do opracowywania projektu architektonicznego.
Spó ka planuje rozpocz cie budowy w IV kwartale 2011 a jej zako czenie w IV kwartale 2012 roku.
Warto przychodów z inwestycji szacowana jest na oko o 15,6 mln z .
6.4. PROJEKT STRZESZYN – UZBRAJANIE TERENU
Projekt Strzeszyn to przedsi wzi cie deweloperskie dotycz ce zagospodarowania terenu z
uwydatnieniem funkcji agroturystycznej. Nieruchomo po ona jest w jednej z najbardziej
atrakcyjnych cz ci Poznania, w otoczeniu lasów i stawów. Projekt obejmuje uzbrojenie terenu,
uzyskanie pozwole na budow i komercjalizacj dzia ek.
W I kwartale 2011 roku Spó ka kontynuowa a uzbrajanie terenu inwestycji. W IV kwartale 2010
roku zosta y z one wnioski o pozwolenia na budow dla poszczególnych dzia ek, Spó ka
oczekuje obecnie wydania decyzji administracyjnych w tej kwestii. Zawarta zosta a ju pierwsza
umowa przedwst pna sprzeda y.
Planowane przychody z inwestycji szacowane s na ok. 5,0 mln z .
6.5. PROJEKT BOTANICZNA – OCZEKIWANIE NA ZMIAN WARUNKÓW ZABUDOWY
Projekt przewiduje wybudowanie zespo u nowoczesnych budynków mieszkalnych w Poznaniu,
przy ulicy Botanicznej w bezpo rednim s siedztwie Ogrodu Botanicznego.
czna powierzchnia u ytkowa planowanego kompleksu mieszkaniowego wyniesie ok. 25 tys. m2.
Projekt realizowany jest wspólnie z inn pozna sk firm dewelopersk przez Spó
celow
powo ana przez partnerów do wspólnej realizacji przedsi wzi cia.
W pierwotnych zamierzeniach Spó ka na posiadanym gruncie planowa a wybudowanie parku
biurowego i w II po owie 2009 roku otrzyma a z Urz du Miasta decyzj o warunkach zabudowy
zgodn z za eniami inwestorów. W wyniku analizy strategicznej w po owie roku 2010 Spó ka
zmieni a przeznaczenie terenu pod zabudow mieszkaniow i obecnie oczekuje na decyzj Urz du
o zmianie warunków zabudowy odpowiadaj
aktualnym za eniom inwestycyjnym.
Plan przedsi wzi cia zak ada realizacj budowy w kilku etapach od roku 2012 do 2014. czne
planowane przychody z inwestycji szacowane s na ok. 137 mln z . Udzia Monday Development w
spó ce celowej po zako czeniu procesu jej dokapitalizowania wyniesie 41%.
6.6. PROJEKT RATAJE – OCZEKIWANIE NA UCHWALENIE PLANU ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO
Projekt zak ada wybudowanie w dzielnicy Rataje zespo u budynków mieszkalnych o cznej
powierzchni u ytkowej 24 tys. m2. Teren zabudowy s siaduje bezpo rednio z rozleg ymi terenami
zielonymi wzd rzeki Cybiny oraz atrakcyjnymi terenami rekreacyjnymi wokó Jeziora Malta. W
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niewielkiej odleg
us ugowymi.

ci znajduje si tak e centrum handlowe M1 z licznymi punktami handlowymi i

Projektowana inwestycja realizowana b dzie w trzech etapach przez powo an w tym celu spó
celow MONDAY sp. z o.o. RATAJE S.K.A. Rozpocz cie prac zwi zanych z pierwszym etapem
inwestycji planowane jest na III kwarta 2011 roku a rozpocz cie budowy na II kwarta 2012.
Spó ka oczekuje na uchwalenie przez Urz d Miasta miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla terenu inwestycji, wywo anego na wniosek Spó ki w 2008 roku, co pozwoli na
rozpocz cie opracowania koncepcji architektonicznej dla projektu.
czne planowane przychody z inwestycji szacowane s na prawie 140 mln z , z czego 45 mln z
przychodów zrealizowanych zostanie w I etapie, 46,5 mln z w II etapie i 48 mln z w III etapie
inwestycji.
6.7. PROJEKT MA E GARBARY – OCZEKIWANIE NA WARUNKI ZABUDOWY
Projekt dotyczy budowy budynku biurowego o powierzchni ok. 1000 m2 na dzia ce o powierzchni
340m2 w cis ym centrum Poznania. Planowany budynek biurowy b dzie zbli ony standardem i
funkcjonalno ci do zrealizowanego projektu Pi tkowska 116.
W I kwartale 2011 roku Spó ka przygotowywa a dokumentacj niezb dn do wydania przez
Wydzia Urbanistyki i Architektury Urz du Miasta decyzji o warunkach zabudowy dla dzia ki, które
spe nia yby za enia planu inwestycyjnego dewelopera. Wydanie warunków warunkuje
rozpocz cie opracowywania koncepcji architektonicznej budynku.
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