MONDAY DEVELOPMENT S.A.

RAPORT OKRESOWY SKONSOLIDOWANY
za IV kwarta 2010 roku
od 1 pa dziernika 2010 r. do 31 grudnia 2010 r.

MONDAY DEVELOPMENT S.A.
RAPORT OKRESOWY EMITENTA ZA OKRES 01.10.2010 – 31.12.2010 [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

4Q 2010

4Q 2009 *

4Q2010

4Q2009 *

01.10.2010
31.12.2010

01.10.2009
31.12.2009

01.01.2010
31.12.2010

01.01.2009
31.12.2009

NALE NO CI D UGOTERMINOWE

-

-

-

-

INWESTYCJE D UGOTERMINOWE

15 383

-

15 383

-

NALE NO CI KRÓTKOTERMINOWE

579

-

579

-

INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE

5 261

-

5 261

-

92

-

92

-

15 135

-

15 135

-

-

-

-

-

4 463

-

4 463

-

-

-

-

-

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDA Y

279

-

1 115

-

ZYSK/STRATA NA SPRZEDA Y

145

-

419

-

ZYSK/STRATA NA DZIA ALNO CI
OPERACYJNEJ

142

-

417

-

ZYSK/STRATA BRUTTO

128

-

314

-

ZYSK/STRATA NETTO

112

-

272

-

WYSZCZEGÓLNIENIE

RODKI PIENI
PIENI NE

NE I INNE AKTYWA

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

w tys. PLN
* Emitent nie sporz dza sprawozdania skonsolidowanego za 2009 rok
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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 zmniejszy a si o 4.690 tys. co wynika z wprowadzenia
zaleconych przez audytorów spó ki oraz audytorów FIZ Monday korekt, które spowodowa y
zmniejszenie kapita ów w asnych Emitenta o kwot
czn 4.802 tys. Jednocze nie w kwartale
spó ka odnotowa a zysk na poziomie 112 tys.
5.2. W wyniku konsultacji z audytorem spó ka zmieni a metod klasyfikacji przychodów pozyskanych
od spó ek portfelowych z tytu u udost pnienia kapita u. Dotychczas takie przychody te uznawane
by y jako przychody finansowe. Wed ug nowego podej cia Spó ka przychody te wykazuje jako
element podstawowej dzia alno ci. Pomijaj c zmian metody warto przychodów w czwartym
kwartale wzros aby o 60 tys. Pozosta a cz
zmiany tej pozycji wyniku finansowego to skutek
dokonanej reklasyfikacji.
5.3. Zgodnie z zaleceniem audytora Spó ka zmieni a sposób konsolidacji z metody pe nej na metod
czenia udzia ów, co spowodowa o wykazanie straty z lat ubieg ych w kwocie 385 tys.
5.4. W zwi zku z badaniem rocznym sprawozdania Funduszu Inwestycyjnego Monday, audytor zaleci
wprowadzenie korekt do sprawozdania, które spowodowa y zmian warto ci Funduszu z kwoty
20.289 tys. wykazanej w pierwotnym raporcie kwartalnym do kwoty 15.383 tys. Zdaniem Audytora
Funduszu, przy kalkulowaniu warto ci rezydualnej Grupy Monday, b
cej odzwierciedleniem jej
zdolno ci do prowadzenia projektów, nale y uwzgl dni po ow zysku projektu RATAJE, ze
wzgl du na za one przez Zarz d ryzyko wyst pienia zmiany parametrów lub harmonogramu
projektu.
Zarz d zwraca uwag , e zgodnie z przyj tymi przez Spó
zasadami wyceniania poszczególnych
projektów, przedsi wzi cia wyceniane s metodologi DCF od momentu zawarcia umowy daj cej
Spó ce prawo dysponowania gruntem lub prawo jego nabycia, je li dla danej nieruchomo ci
istniej podstawy do za enia, e inwestycja planowana przez Spó
jest wykonalna i zgodna z
istniej cymi uwarunkowaniami prawnymi. Do wyliczenia warto ci projektu metod DCF obecnie
stosowane jest dyskonto na poziomie 14,2% w skali roku. Dodatkowe - w zale no ci od rodzaju
decyzji administracyjnych pozyskanych dla inwestycji – stosowane jest dodatkowe dyskonto
uwzgl dniaj ce szacowane ryzyko osi gni cia spodziewanych korzy ci z inwestycji.
W przypadku inwestycji Rataje dla obszaru obj tego projektem uchwalone jest Studium
Zagospodarowania Przestrzennego. Studium uchwalone zosta o w roku 2008 przewiduje
przeznaczenie terenu pod zabudow mieszkaniowo - us ugow , co jest zgodnie z zamiarami
inwestycyjnymi Emitenta. Obecnie opracowywany jest plan zagospodarowania przestrzennego
wywo any w roku 2008 na wniosek Spó ki. Plan z definicji powstaje na bazie Studium
Zagospodarowania Przestrzennego, a jego wy enie do publicznej dyskusji oczekiwane jest w II
kw. 2011 r. Wed ug przyj tych przez Spó
zasad wyceny, warto przedsi wzi cia na takim
stadium zaawansowania jest dodatkowo dyskontowano o 50%. Dla porównania, przedsi wzi cia
dla których wydane zosta y warunki zabudowy lub dla których jest ju uchwalony plan
zagospodarowania przestrzennego dyskonto dodatkowe nie ma zastosowania, albowiem zak ada
si , e Spó ka dysponuj c pe nymi informacjami o uwarunkowaniach terenu sporz dzi taki projekt,
dla którego uzyska pozwolenie na budow i jednocze nie zmaksymalizuje swoje korzy ci z
przedsi wzi cia. W takich przypadkach projekty dyskontowane s tylko dyskontem podstawowym,
czyli ich przep ywy w czasie dyskontowane s wg stopy 14,2% rocznie.
Wspomniane dyskonto dodatkowe, które ma na celu uwzgl dnienie ryzyka otrzymania innych
decyzji administracyjnych ni zak adane, b
otrzymania decyzji w terminach pó niejszych ni
oczekiwano, ewidencjonowane by y dotychczas na poziomie Monday Development SA poprzez
zawi zywanie stosownych rezerw. Polityka ta powsta a podczas przygotowania sprawozdania
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Spó ki za I pó rocze 2010 r. po zako czeniu przegl du ksi g Funduszu Monday FIZ przez audytora
Funduszu.
Zasadniczo, audytor akceptuje metod wyceny aktywów Funduszu, w tym projektu Rataje.
Potrzeba korekty wynika z faktu, i audytor zaleca zastosowanie dodatkowego dyskonta na
poziomie Monday FIZ, zamiast dyskontowania przedsi wzi cia na poziomie Grupy poprzez
tworzenie rezerw.
Zmiana poziomu, na którym Grupa stosuje dodatkowe dyskonto wp ywa na wyliczenie warto ci
rezydualnej Monday FIZ. Efektem ko cowym wprowadzenia zaleconej przez audytora korekty jest
obni enie warto ci posiadanych przez Emitenta certyfikatów inwestycyjnych Funduszu o 5,4 mln
PLN.
Pozosta e sugestie audytora dotyczy y aktualizacji warto ci Funduszu utworzonych przez Spó na
poziomie Grupy i przeniesienia ich na poziom Funduszu. Sugestie te zosta y przez Emitenta
zastosowane. Nie mia y one wp ywu na zmian warto ci Funduszu w ksi gach Emitenta.
Cho Zarz d rozumie intencje audytora, uwa a, e zalecenie nie uwzgl dnia stanu faktycznego
projektu Rataj ani natury dzia alno ci Emitenta. Bior c pod uwag jednak fakt, i w najbli szych
miesi cach oczekiwane jest uchwalenie planu zagospodarowania przestrzennego dla tego
projektu, Zarz d dostosowa si do zalecenia audytora.
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6. AKTYWNO

W OBSZARZE ROZWOJU PROWADZONEJ DZIA ALNO CI

6.1. PROJEKT PI TKOWSKA – ZAKO CZENIE BUDOWY
Budowa budynku biurowego Pi tkowska 116 zosta a zako czona. Obiekt zosta oddany do u ytku
31 grudnia 2010 roku, obecnie trwa proces komercjalizacji.
Pierwotny plan biznesowy projektu przewidywa zako czenie budowy biurowca pod koniec
III kwarta u 2010, a zako czenie sprzeda y na koniec IV kwarta u 2010. Ze wzgl du na opó nienia
w pracach budowlanych ca y proces zosta przesuni ty o jeden kwarta .
Zainteresowanie lokalami oraz tempo sprzeda y lokali w zrealizowanym budynku jest bardzo
du e. Na dzie sporz dzenia dokumentu w budynku pozosta o tylko 11% wolnej powierzchni
biurowej - 50% powierzchni obj tych jest przedwst pnymi umowami sprzeda y a kolejne 39%
uzgodnieniami rezerwacyjnymi.
6.2. PROJEKT SOKO A – PRZYGOTOWANIE DO ROZPOCZ CIA BUDOWY
Po rozszerzeniu projektu (na bazie przedwst pnej umowy nabycia s siedniej nieruchomo ci,
zawartej w III kwartale) w listopadzie 2010 zaakceptowany zosta ostateczny projekt
architektoniczny budynku. Do ko ca lutego 2011 spó ka oczekuje uzyskania pozwolenia na
budow .
Obecnie trwaj przygotowania do rozpocz cia budowy, które zaplanowane jest w II kwartale
2011. Jednocze nie firma przygotowuje si do rozpocz cia przedsprzeda y.
6.3. PROJEKT BOTANICZNA – REALIZACJA UMOWY INWESTYCYJNEJ
W IV kwartale 2010 Spó ka kontynuowa a dzia ania zaplanowane w umowie inwestycyjnej
zawartej w lipcu 2010 roku z Nickel Development Sp. z o.o., dotycz cej wspólnej realizacji
przedsi wzi cia (budowy kompleksu mieszkaniowego przy Ogrodzie Botanicznym w Poznaniu).
Spó ka celowa powo ana przez Monday FIZ, do której przyst pi a Nickel Development Sp. z o.o.
zmieni a swoj nazw na Nickel Botaniczna Sp. z o.o. SKA, i obecnie oczekuje na wydanie
zmienionej decyzji o warunkach zabudowy. Plan przedsi wzi cia zak ada rozpocz cie budowy w III
kwartale 2011.
Zgodnie z ustalonym harmonogramem inwestycyjnym w pa dzierniku 2010 r. nast pi o
rozszerzenie projektu o s siedni dzia
o pow. 3.500 m2. Nickel Development Sp. z o.o.
wówczas zawar umow przedwst pn nabycia tego gruntu, który nab dzie i wniesie aportem do
przedsi wzi cia, po otrzymaniu w/w decyzji o warunkach zabudowy. Dzi ki rozszerzeniu projektu
czna powierzchnia u ytkowa planowanego kompleksu mieszkaniowego wzros a do ok. 25 tys.
m2.
6.4. PROJEKT STRZESZYN – OCZEKIWANIE NA POZWOLENIE NA BUDOW
Po uzyskaniu w III kwartale akceptacji koncepcji zagospodarowania przestrzennego terenu oraz
koncepcji architektonicznej, w IV kwartale 2010 Spó ka przygotowa a projekty budowlane i z
a
wnioski o wydanie pozwole na budow . Trwa uzbrajanie terenu.
Aktualny plan finansowy spó ki celowej przewiduje sprzeda 1/3 terenu w drugim kwartale 2011,
1/3 w czwartym kwartale i 1/3 w 2012 roku.
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6.5. PROJEKT RATAJE – OCZEKIWANIE NA UCHWALENIE MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO
Uchwalenie wywo anego przez Spó planu zagospodarowania przestrzennego spodziewane by o
w czerwcu 2011. Plan zosta rozszerzony przez miasto Pozna , w celu uwzgl dnienia planowanej
inwestycji u ytku publicznego (szpital), co spowodowa o przesuni cie harmonogramu o 3
miesi ce.
Obecnie Spó ka oczekuje wy enia planu do publicznej dyskusji w drugim kwartale 2011 i jego
uchwalenia w III kwartale. Nowy planowany termin rozpocz cia budowy I etapu inwestycji to III
kwarta 2011.
6.6. PROJEKT MA E GARBARY – OCZEKIWANIE NA WARUNKI ZABUDOWY
Trwa przygotowanie dokumentacji niezb dnej do wydania przez Wydzia Urbanistyki i
Architektury Urz du Miasta warunków zabudowy dla dzia ki spe niaj cych za enia planu
inwestycyjnego Spó ki ( budowa budynku biurowego o powierzchni ok. 1000 m2).
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