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I.

LIST DO AKCJONARIUSZY, INWESTORÓW I PARTNERÓW

Szanowni Pa stwo,
Przekazujemy Pa stwu skonsolidowany raport roczny Monday Development SA prezentuj cy nasze wyniki i osi gni cia
w minionym roku oraz zamierzenia na najbli sze lata.
Rok 2010 mia dla Monday Development szczególne znaczenie, gdy by to pierwszy rok w którym dzia ali my jako
spó ka publiczna. Po okresie przygotowa i dostosowywania firmy do wymogów rynku kapita owego, w czerwcu 2010
zadebiutowali my na rynku alternatywnym GPW NewConnect. Do czyli do nas nowi akcjonariusze, niektórzy znaj cy
ju wcze niej spó i inni zupe nie nowi. Korzystaj c z okazji chcia bym podzi kowa za zaufanie jakim Pa stwo nas
obdarzyli cie i zapewni o naszych staraniach, aby inwestycja w akcje Spó ki przynios a oczekiwane korzy ci.
Na rynku nieruchomo ci miniony rok by czasem powrotu do normalno ci po okresie dekoniunktury w latach 20082009. Tak e Monday Development wykorzysta o ywienie i rozpocz realizacj nowych inwestycji. Niew tpliwie
najwa niejsz z nich by a budowa nowoczesnego biurowca przy ul. Pi tkowskiej 116. Dostrzegaj c istniej
na rynku
nisz , Spó ka zrealizowa a pierwszy w Poznaniu wysokiej klasy budynek biurowy, w którym firmy mog nabywa lokale
na w asno zamiast op aca czynsz za wynajem. Nasza koncepcja sprawdzi a si - w ci gu czterech miesi cy od
zako czenia budowy podpisali my umowy na blisko 80% powierzchni biurowej. Dodatkowym powodem do dumy jest
dla nas fakt, i bardzo wysoko zosta a oceniona architektura i wykonanie biurowca - w gronie specjalistów budynek
przy ul. Pi tkowskiej 116 oceniany jest jako jeden z najciekawszych obiektów wybudowanych w Poznaniu w ostatnim
okresie.
W ubieg ym roku sporo uwagi po wi cili my równie na przygotowanie nowych inwestycji: dzi ki nabyciu dodatkowej
dzia ki rozszerzyli my projekt Soko a, zawarli my korzystn umow inwestycyjn dla projektu Botaniczna oraz
podpisali my umow przedwst pn zakupu dzia ki umo liwiaj
zainicjowanie projektu biurowego Ma e Garbary.
Kolejne etapy przygotowa kontynuowali my tak e dla projektów Rataje i Strzeszyn.
W nadchodz cym roku zamierzamy konsekwentnie umacnia pozycj Monday Development na lokalnym rynku
realizuj c inwestycje znajduj ce si w naszym portfelu oraz systematyczne dobieraj c nowe projekty.
Wa nym aspektem pozostaje dla nas ograniczanie ryzyka poprzez dywersyfikacje prowadzonej dzia alno ci na ró ne
segmenty rynku nieruchomo ci oraz zapewnienie w ciwego finansowania dla prowadzonych projektów.
Z optymizmem patrzymy w przysz
. W kolejnych kwarta ach kilka du ych projektów przejdzie z fazy przygotowa do
fazy komercjalizacji, dzi ki czemu nak ady poniesione w ostatnich trzech latach na budowanie portfolio projektów i
asnych kompetencji prze
si na wzrost przychodów i rentowno ci firmy.
W Monday Development stawiamy na sta y i metodyczny rozwój. Jest on mo liwy za spraw pracy i zaanga owania
wielu ludzi. W imieniu Zarz du bardzo dzi kuj naszym Akcjonariuszom, Radzie Nadzorczej oraz wszystkim
Wspó pracownikom, którzy swoj prac i zaanga owaniem przyczynili si do rozwoju naszej firmy w 2010 roku.
Z wyrazami szacunku,
Kurt Montgomery
Prezes Zarz du
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II.

WYBRANE DANE FINANSOWE

WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE

PLN
31.12.2010 31.12.2009

Przychody netto
Zysk (strata) z dzia alno ci operacyjnej
Zysk (strata) netto

EUR
31.12.2010 31.12.2009

1 114 721
416 816
271 749

66 635
-89 292
-156 634

278 377
104 091
67 863

15 351
-20 571
-36 085

Inwestycje d ugoterminowe
Inwestycje krótkoterminowe
Nale no ci krótkoterminowe
Aktywa razem

15 383 446
5 261 307
578 714
21 364 343

300
524 789
0
1 602 691

3 884 414
1 328 512
146 129
5 394 627

73
127 742
0
390 120

Kapita w asny
Rezerwy na zobowi zania

15 134 586
1 766 262

101 114
3 320

3 821 576
445 992

24 613
808

Zobowi zania krótkoterminowe
Pasywa razem

4 463 495
21 364 343

1 498 257
1 602 691

1 127 060
5 394 627

364 699
390 120

Przep ywy pieni ne netto z dzia alno ci operacyjnej 1
Przep ywy pieni ne netto z dzia alno ci inwestycyjnej
Przep ywy pieni ne netto z dzia alno ci finansowej

-1 226 910
-4 950
1 308 618

-1 400 441
-42 400
1 422 883

-306 394
-1 236
326 798

-322 635
-9 768
327 805

Liczba akcji
Zysk (strata) na jedn akcj
Warto ksi gowa na jedn akcj

788 485,00
0,34
19,19

50 000,00
-3,13
2,02

788 485,00
0,09
4,85

50 000,00
-0,72
0,49

3,9603
4,0044

4,1082
4,3406

kurs EUR zastosowany do przeliczenia pozycji bilansowych
kurs EUR zastosowany do przeliczenia rachunku zysku i strat / casflow
1

- ze wzgl du na specyfik dzia alno ci Grupy Monday Development SA, polegaj
na pozyskiwaniu finansowania dla spó ek
projektowych poprzez emisj akcji lub pozyskiwanie finansowania d nego, ujemne przep ywy pieni ne z dzia alno ci operacyjnej
wynikaj z finansowania spó ki celowej nale cej do Monday FIZ, która rozdysponowuje rodki na poszczególne projekty.
Zrównowa enie przep ywów z dzia alno ci operacyjnej przep ywami z dzia alno ci finansowej, pokazuje e rodki netto pozyskanie z
emisji akcji, w ca ci inwestowane s w projekty.
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III.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

MONDAY DEVELOPMENT SA

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE
za okres
od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r.
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SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 01.01.2010 – 31.12.2010
Zgodnie z art. 55 Ustawy o rachunkowo ci jednostka dominuj ca, maj ca siedzib lub miejsce sprawowania zarz du na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, sporz dza roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapita owej,
obejmuj ce dane jednostki dominuj cej i jednostek od niej zale nych wszystkich szczebli, bez wzgl du na ich siedzib ,
zestawione w taki sposób, jakby grupa kapita owa stanowi a jedn jednostk .
Przy sporz dzaniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego przyj te zosta y odpowiednie do dzia alno ci
jednostki zasady rachunkowo ci, które stosowane by y w sposób ci y.
Przy wycenie aktywów i pasywów oraz ustalaniu wyniku finansowego przyj to, e w daj cej si przewidzie przysz ci
Grupa Kapita owa b dzie kontynuowa dzia alno w nie zmniejszonym istotnie zakresie, bez postawienia jej w stan
likwidacji lub upad ci.
Za czone skonsolidowane sprawozdanie finansowe sk adaj ce si z wprowadzenia, skonsolidowanego bilansu,
skonsolidowanego rachunku zysków i strat, skonsolidowanego rachunku przep ywów pieni nych, zestawienia zmian w
skonsolidowanym kapitale w asnym oraz informacji dodatkowej, zosta o sporz dzone zgodnie z Ustaw o rachunkowo ci
i przedstawione w niniejszym dokumencie w nast puj cej kolejno ci:
Wprowadzenie
Skonsolidowany bilans
Skonsolidowany rachunek zysków i strat
Skonsolidowany rachunek przep ywów pieni nych
Zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale w asnym
Dodatkowe informacje i obja nienia

Kurt Montgomery
Prezes Zarz du

Sporz dzaj cy sprawozdanie
Dorota Zasina
Monday Management Sp. z o.o. SKA

Monika Owerko
Cz onek Zarz du

Piotr opatka
Cz onek Zarz du
Pozna , 05 maja 2011 r.
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I.
1.

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
Informacje o jednostce dominuj cej
1.1. Dzia alno Monday Development SA polega na zarz dzaniu Grup Kapita ow , w ramach której
realizowane s inwestycje developerskie.
Monday Development SA (“Spó ka”) zosta a utworzona Aktem Notarialnym z dnia 13 listopada 2008 roku, w
zwi zku z przekszta ceniem dotychczasowej struktury Grupy.
Siedziba Spó ki mie ci si w Poznaniu, ul. Szyd owska 42.
28 czerwca 2010 roku Spó ka zadebiutowa a na rynku NewConnect, który jest alternatywnym Systemem
Obrotu prowadzonym przez Gie Papierów Warto ciowych w Warszawie SA
Na dzie 31.12.2010 r. struktura wyemitowanych akcji przedstawia a si nast puj co:

SERIA AKCJI

UDZIA W KAPITALE

akcje A
akcje A1
akcje B

6,3%
81,1%
12,6%

NOMINALNA
WARTO AKCJI
500.000
6.395.000
989.850

Akcje serii A s w posiadaniu Spó ki jako akcje w asne i w zwi zku z tym Spó ka nie mo e wykonywa z nich
prawa g osu.
1.2. Spó ka wpisana jest 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
w dniu 16 lutego 2009 roku.
1.3. Spó ka otrzyma a nast puj ce numery identyfikacyjne:
REGON

301054767

NIP

7811832838

1.4. Przedmiotem dzia alno ci jest:
Dzia alno firm centralnych i holdingów
Doradztwo w zakresie prowadzenia dzia alno ci gospodarczej
1.5. Zgodnie ze statutem czas trwania dzia alno ci Spó ki jest nieograniczony.
1.6. Na dzie sporz dzenia sprawozdania cz onkami Zarz du Spó ki s :
Kurt Montgomery
Monika Owerko
Piotr opatka

Prezes Zarz du
Cz onek Zarz du
Cz onek Zarz du
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2.

Wykaz jednostek zale nych, wspó zale nych i stowarzyszonych, których dane obj te s skonsolidowanym
sprawozdaniem finansowym
Lp.
1

Monday Sp. z o.o.
ul. Szyd owska 42, 60-651 Pozna

2.

Monday Management Sp. z o.o.
ul. Szyd owska 42, 60-651 Pozna
Internal Finance Sp. z o.o.
Ul. Szyd owska 42, 60-651 Pozna

3.

3.

Nazwa jednostki

udzia Monday Development SA
[kapita / liczba g osów]
100 % / 100%
100 % / 100%
100 % / 100%

Wykaz jednostek podporz dkowanych wy czonych ze skonsolidowanego sprawozdania finansowego wraz z
podaniem podstawy prawnej
Monday Fundusz Inwestycyjny Zamkni ty, ul. Grójecka 5, 02-019 Warszawa
art. 3 ust.1 pkt. 39 ustawy o rachunkowo ci – Fundusz nie spe nia definicji jednostki zale nej.

4.

Wskazanie czasu trwania spó ki i jednostek z grupy kapita owej
Zgodnie ze statutem Monday Development SA czas jej trwania nie jest oznaczony.
Zgodnie ze statutami spó ek zale nych, czas ich trwania nie jest oznaczony.

5.

Wskazanie okresów prezentacji skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapita owej Monday Development SA prezentuje dane za okres
od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku, a tak e zawiera dane porównawcze za okres roku 2009.
Dane porównawcze przedstawione s zgodnie z art. 44c ust.6 Ustawy o rachunkowo ci, tj. tak jakby po czenie
jednostek mia o miejsce na pocz tek poprzedniego roku obrotowego.

6.

Sprawozdanie finansowe
6.1. Sprawozdanie finansowe zosta o sporz dzone zgodnie z Ustaw z dnia 29 wrze nia 1994 r. o rachunkowo ci
(Dz. U Nr 121 poz. 591 z pó niejszymi zmianami), wed ug zasady kosztu historycznego, poza warto ci
certyfikatów inwestycyjnych Monday FIZ wycenianych w warto ci godziwej.
6.2. Sprawozdanie finansowe na dzie 31 grudnia 2010 r. zosta o sporz dzone przy za eniu kontynuacji
dzia alno ci gospodarczej w daj cej si przewidzie przysz ci oraz nie wyst pienia okoliczno ci
wskazuj cych na zagro enie dla kontynuowania dzia alno ci.
6.3. Sprawozdanie finansowe prezentowane jest za okres od 01.01.2010 do 31.12.2010 i obejmuje dane
porównawcze za okres od 01.01.2009 do 31.12.2009.
6.4. Spó ki wchodz ce w sk ad Grupy Kapita owej posiadaj dokumentacj dotycz
rachunkowo ci, a przyj te zasady s stosowane w sposób ci y.

7.

Wa niejsze zasady rachunkowo ci stosowane przy sprawozdaniach jednostkowych
3.1. Rzeczowe aktywa trwa e oraz warto ci niematerialne i prawne
Pozycje nie wyst puj
3.2. Inwestycje
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Inwestycje d ugoterminowe wycenia si wed ug ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytu u trwa ej utraty
warto ci, z wyj tkiem certyfikatów FIZ wycenianych w warto ci godziwej.
Monday Fundusz Inwestycyjny Zamkni ty nie podlega konsolidacji poniewa nie spe nia definicji podmiotu,
o którym mowa w art. 3 ust.1 pkt. 39 ustawy o rachunkowo ci.
Odpis z tytu u trwa ej utraty warto ci inwestycji obci a koszty finansowe. W przypadku ustania przyczyny,
dla której dokonano odpisu z tytu u trwa ej utraty warto ci, równowarto ca ci lub odpowiedniej cz ci
uprzednio dokonanego odpisu aktualizuj cego zwi ksza warto inwestycji i podlega zaliczeniu do
przychodów finansowych.
Nabyte weksle wycenia si wed ug skorygowanej ceny nabycia oszacowanej za pomoc efektywnej stopy
procentowej.
3.3. Zapasy
Pozycja nie wyst puje
3.4. Nale no ci krótkoterminowe
Nale no ci s wykazywane w kwocie wymaganej zap aty pomniejszonej o odpisy aktualizuj ce.
Warto nale no ci podlega aktualizacji na podstawie indywidualnego przegl du poszczególnych pozycji
przez Zarz d jednostki dominuj cej oraz Zarz d jednostek zale nych.
Odpisy aktualizuj ce warto

nale no ci zalicza si do pozosta ych kosztów operacyjnych.

Nale no ci umorzone, przedawnione lub nie ci galne zmniejszaj dokonane uprzednio odpisy aktualizuj ce
ich warto .
Nale no ci umorzone, przedawnione lub nie ci galne, od których nie dokonano odpisów aktualizuj cych ich
warto lub dokonano odpisów w niepe nej wysoko ci, zalicza si do pozosta ych kosztów operacyjnych.
3.5. Transakcje w walucie obcej
Transakcje wyra one w walutach innych ni polski z oty s przeliczane na z ote polskie przy zastosowaniu
kursu kupna/sprzeda y banku, z us ug którego Grupa korzysta, lub kursu redniego NBP obowi zuj cego w
dniu zawarcia transakcji.
Na dzie bilansowy aktywa i pasywa wyra one w walutach innych ni polski z oty s przeliczane na z ote
polskie przy zastosowaniu kursu redniego og oszonego przez NBP ostatniego dnia roku obrotowego.
Powsta e z przeliczenia ró nice kursowe ujmowane s w pozycji przychodów lub kosztów finansowych.
3.6.

rodki pieni ne i ekwiwalenty rodków pieni nych
rodki pieni ne w banku i w kasie oraz lokaty krótkoterminowe przechowywane do terminu zapadalno ci
wyceniane s wed ug warto ci nominalnej.
Wykazana w sprawozdaniu z przep ywu rodków pieni nych pozycja rodki pieni ne i ekwiwalenty
rodków pieni nych sk ada si z gotówki w kasie, rodków na rachunku bie cym oraz lokat bankowych o
terminie zapadalno ci nie d szym ni 3 miesi ce, które nie zosta y potraktowane jako dzia alno
lokacyjna.
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3.7. Czynne rozliczenia mi dzyokresowe
Czynne rozliczenia mi dzyokresowe kosztów dokonywane s w odniesieniu do poniesionych kosztów
dotycz cych przysz ych okresów sprawozdawczych.
Odpisy czynnych rozlicze mi dzyokresowych kosztów nast puj stosownie do up ywu czasu. Czas i sposób
rozliczenia jest uzasadniony charakterem rozliczanych kosztów, z zachowaniem zasady ostro nej wyceny.
3.8. Kapita podstawowy
Kapita em podstawowym dla Grupy jest kapita zak adowy. Jest on ujmowany w wysoko ci okre lonej w
umowie i wpisanej w rejestrze s dowym.
3.9. Rezerwy
Rezerwy ujmowane s wówczas, gdy na Grupie ci y istniej cy obowi zek (prawny lub zwyczajowy)
wynikaj cy ze zdarze przesz ych i gdy jest pewne lub wysoce prawdopodobne, e wype nienie tego
obowi zku spowoduje konieczno wyp ywu rodków oraz gdy mo na dokona wiarygodnego oszacowania
kwoty tego zobowi zania.
3.10. Zobowi zania krótkoterminowe
Zobowi zania krótkoterminowe s wykazywane w kwocie wymaganej zap aty.
Wyemitowane obligacje wycenia si
efektywnej stopy procentowej.

wed ug skorygowanej ceny nabycia oszacowanej za pomoc

3.11. Bierne rozliczenia mi dzyokresowe
Bierne rozliczenia mi dzyokresowe kosztów dokonywane s w wysoko ci prawdopodobnych zobowi za
przypadaj cych na bie cy okres sprawozdawczy, wynikaj cych w szczególno ci:
ze wiadcze wykonanych na rzecz jednostki przez kontrahentów jednostki, gdy kwot zobowi zania
mo na oszacowa w sposób wiarygodny;
z obowi zku wykonania, zwi zanych z bie
dzia alno ci , przysz ych wiadcze wobec nieznanych
osób, których kwot mo na oszacowa , mimo e data powstania zobowi zania nie jest jeszcze znana, w tym
z tytu u napraw gwarancyjnych i r kojmi za sprzedane produkty d ugotrwa ego u ytku.
Odpisy biernych rozlicze mi dzyokresowych kosztów nast puj stosownie do up ywu czasu. Czas i sposób
rozliczenia jest uzasadniony charakterem rozliczanych kosztów, z zachowaniem zasady ostro no ci.
3.12. Rozliczenia mi dzyokresowe przychodów
Rozliczenia mi dzyokresowe przychodów dokonywane s
obejmuj w szczególno ci:

z zachowaniem zasady ostro nej wyceny i

równowarto otrzymanych lub nale nych od kontrahentów rodków z tytu u wiadcze , których
wykonanie nast pi w nast pnych okresach sprawozdawczych;
rodki pieni ne otrzymane na sfinansowanie nabycia lub wytworzenia rodków trwa ych, w tym tak e
rodków trwa ych w budowie oraz prac rozwojowych, je eli stosownie do innych ustaw nie zwi kszaj one
kapita ów w asnych. Zaliczone do rozlicze mi dzyokresowych przychodów kwoty zwi kszaj stopniowo
pozosta e przychody operacyjne, równolegle do odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych od rodków
trwa ych lub kosztów prac rozwojowych sfinansowanych z tych róde ;
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warto przyj tych nieodp atnie, w tym tak e w drodze darowizny, rodków trwa ych w budowie,
rodków trwa ych oraz warto ci niematerialnych i prawnych. Zaliczone do rozlicze mi dzyokresowych
przychodów kwoty zwi kszaj stopniowo pozosta e przychody operacyjne, równolegle do odpisów
amortyzacyjnych lub umorzeniowych od rodków trwa ych lub warto ci niematerialnych i prawnych.
3.13. Odroczony podatek dochodowy
Rezerwa na podatek dochodowy jest tworzona w odniesieniu do wszystkich dodatnich ró nic przej ciowych
wyst puj cych na dzie bilansowy mi dzy warto ci podatkow aktywów i pasywów, a ich warto ci
bilansow wykazan w sprawozdaniu finansowym.
Aktywa z tytu u podatku odroczonego ujmowane s w odniesieniu do wszystkich ujemnych ró nic
przej ciowych, jak równie niewykorzystanych aktywów z tytu u odroczonego podatku przeniesionych na
nast pne lata, w takiej wysoko ci, w jakiej jest prawdopodobne, e zostanie osi gni ty dochód do
opodatkowania, który pozwoli wykorzysta ww. ró nice i aktywa.
Aktywa z tytu u odroczonego podatku oraz rezerwy na podatek odroczony wyceniane s z zastosowaniem
stawek podatkowych, które wed ug przewidywa b
obowi zywa w okresie, gdy sk adnik aktywów
zostanie zrealizowany lub rezerwa rozwi zana, przyjmuj c za podstaw stawki podatkowe (i przepisy
podatkowe) uchwalone na dzie bilansowy.
3.14. Uznawanie przychodów
Przychody uznawane s w takiej wysoko ci, w jakiej jest prawdopodobne, e Grupa uzyska korzy ci
ekonomiczne, które mo na wiarygodnie wyceni .
Przychody s ujmowane w momencie, gdy znacz ce ryzyko i korzy ci wynikaj ce z prawa w asno ci towarów
produktów zosta y przekazane nabywcy. Przychody obejmuj nale ne lub uzyskane kwoty ze
sprzeda y, pomniejszone o podatek od towarów i us ug (VAT).
Przychody ze wiadczenia us ug s rozpoznawane proporcjonalnie do stopnia zako czenia us ugi.
Przychody/koszty z tytu u odsetek s rozpoznawane w momencie ich otrzymania/zap aty lub w momencie
ich naliczenia, je eli ich otrzymanie/zap ata nie jest w tpliwe.
Z uwagi na charakter dzia alno ci Grupy, przychody z tytu u odsetek od weksli wykazywane s jako
przychody z dzia alno ci operacyjnej.
3.15. Uznawanie kosztów
Koszty ujmowane s w ksi gach zgodnie z zasadami memoria u i wspó mierno ci przychodów i kosztów.
Poniesione koszty odnoszone s do okresu, w którym towar zosta dostarczony a us uga wykonana.
Z uwagi na charakter dzia alno ci Grupy oraz zasad wspó mierno ci, koszty z tytu u odsetek od obligacji
wykazywane s jako koszty dzia alno ci operacyjnej.

8.

Omówienie zasad (polityki) rachunkowo ci obowi zuj cych przy sporz dzaniu skonsolidowanego sprawozdania
finansowego
8.1. Na podstawie art. 44c Ustawy o rachunkowo ci konsolidacja podmiotów zale nych przeprowadzana jest
metod czenia udzia ów.
Przes anki do zastosowania metody czenia udzia ów:
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- udzia owcy posiadaj cy 100% udzia ów w Monday Sp. z o.o. oraz Monday Management Sp. z o.o. na dzie
nabycia spó ek przez jednostk dominuj , kontrolowali ponad 60% akcji Monday Development SA
- przej te jednostki dzia y na rzecz Spó ek wchodz cych obecnie do portfela FIZ Monday, tym samym z
ekonomicznego punktu widzenia, poniesione przez nie koszty i uzyskane przychody w ca ci wp ywaj na
Grup Monday Development i s jej przynale ne.
8.2. Monday Fundusz Inwestycyjny Zamkni ty nie podlega konsolidacji poniewa nie spe nia definicji podmiotu,
o którym mowa w art. 3 ust.1 pkt. 39) ustawy o rachunkowo ci. Monday FIZ funkcjonuje w oparciu o ustaw
o funduszach inwestycyjnych, a tym samym nie mo na uzna go za jednostk b
spó handlow .
8.3. Korekty i wy czenia konsolidacyjne obejmuj :
- wy czenia wzajemnych nale no ci i zobowi za ,
- wy czenia przychodów i kosztów z tytu u wzajemnych operacji kupna-sprzeda y,
- wy czenia wzajemnych operacji finansowych,
- korekty niezrealizowanych zysków od onych w maj tku Grupy Kapita owej,
- wy czenia dywidend wyp aconych jednostce dominuj cej przez jednostki zale ne,
- korekt amortyzacji dotycz cej sprzedanych rodków trwa ych w Grupie Kapita owej,
- korekt kapita ów zak adowych podmiotów zale nych,
- udzia wspólników/akcjonariuszy mniejszo ciowych w wyniku podmiotu zale nego.
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II.

SKONSOLIDOWANY BILANS
NOTA

A. AKTYWA TRWA E
I. Warto ci niematerialne i prawne
1. Koszty zako czonych prac rozwojowych
2. Warto firmy z konsolidacji
3. Inne warto ci niematerialne i prawne
4. Zaliczki na warto ci niematerialne i prawne
II. Rzeczowe aktywa trwa e
1. rodki trwa e
a) grunty (w tym prawo u ytkowania wieczystego gruntu)
b) budynki, lokale i obiekty in ynierii l dowej i wodnej
c) urz dzenia techniczne i maszyny
d) rodki transportu
e) inne rodki trwa e
2. rodki trwa e w budowie
3. Zaliczki na rodki trwa e w budowie
III. Nale no ci d ugoterminowe
1. Od jednostek powi zanych
2. Od pozosta ych jednostek
IV. Inwestycje d ugoterminowe
1. Nieruchomo ci
2. Warto ci niematerialne i prawne
3. D ugoterminowe aktywa finansowe
a) w jednostkach powi zanych
- udzia y lub akcje
- inne papiery warto ciowe
- udzielone po yczki
- inne d ugoterminowe aktywa finansowe
b) w pozosta ych jednostkach
- udzia y lub akcje
- inne papiery warto ciowe
- udzielone po yczki
- inne d ugoterminowe aktywa finansowe
4. Inne inwestycje d ugoterminowe
V. D ugoterminowe rozliczenia mi dzyokresowe
1. Aktywa z tytu u odroczonego podatku dochodowego
2. Inne rozliczenia mi dzyokresowe
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1,2,3

31.12.2010

31.12.2009

15 507 187,63

7 189,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

15 383 445,63

300,00

15 383 445,63
0,00

300,00
0,00

15 383 445,63
300,00
261 539,00

300,00
300,00

15 121 606,63
6
19

123 742,00
123 742,00

6 889,00
6 889,00
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B. AKTYWA OBROTOWE
I. Zapasy
1. Materia y
2. Pó produkty i produkty w toku
3. Produkty gotowe
4. Towary
5. Zaliczki na dostawy
II. Nale no ci krótkoterminowe
1. Nale no ci od jednostek powi zanych
a) z tytu u dostaw i us ug, o okresie sp aty:
- do 12 miesi cy
- powy ej 12 miesi cy
b) inne
2. Nale no ci od pozosta ych jednostek
a) z tytu u dostaw i us ug, o okresie sp aty:
- do 12 miesi cy
- powy ej 12 miesi cy
b) z tytu u podatków, dotacji, ce , ubezpiecze spo ecznych
c) inne
d) dochodzone na drodze s dowej
III. Inwestycje krótkoterminowe
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe
a) w jednostkach powi zanych
- udzia y lub akcje
- inne papiery warto ciowe
- udzielone po yczki
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe
b) w pozosta ych jednostkach
- udzia y lub akcje
- inne papiery warto ciowe
- udzielone po yczki
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe
c) rodki pieni ne i inne aktywa pieni ne
- rodki pieni ne w kasie i na rachunkach
- inne rodki pieni ne
- inne aktywa pieni ne
2. Inne inwestycje krótkoterminowe
IV. Krótkoterminowe rozliczenia mi dzyokresowe
AKTYWA OGÓ EM

5 857 155,58

1 595 502,07

0,00

0,00

578 714,00
0,00
0,00

1 070 713,54
0,00
0,00

578 714,00
525 743,00
525 743,00

1 070 713,54
1 027 550,54
1 027 550,54

52 971,00

43 163,00

5 261 306,58
5 261 306,58
0,00

524 788,53
524 788,53
0,00

5 168 878,00

509 118,00

5 168 878,00

509 118,00

13

92 428,58
92 428,58

15 670,53
15 670,53

7

17 135,00

4

5

21 364 343,21

1 602 691,07

Pozna , 05.05.2011
Kurt Montgomery
Prezes Zarz du

Monika Owerko
Cz onek Zarz du

Piotr opatka
Cz onek Zarz du
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NOTA
A. KAPITA (FUNDUSZ) W ASNY
I. Kapita (fundusz) podstawowy
II. Nale ne wp aty na kapita podstawowy
III. Udzia y (akcje) w asne
IV. Kapita (fundusz) zapasowy
V. Kapita (fundusz) z aktualizacji wyceny
VI. Pozosta e kapita y (fundusze) rezerwowe
VII. Zysk (strata) z lat ubieg ych
VIII. Zysk (strata) netto
IX. Odpisy z zysku netto w ci gu roku obrotowego
X. Kapita zak adowy w trakcie rejestracji

PASYWA OGÓ EM
Pozna , 05.05.2011
Kurt Montgomery
Prezes Zarz du

Monika Owerko
Cz onek Zarz du

Piotr opatka
Cz onek Zarz du
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31.12.2009

15 134 586,29

101 113,96

8

7 884 850,00

500 000,00

9a
9b
10

-500 000,00
790 633,00
7 091 340,62

22b
22a

-403 986,04
271 748,71

-242 252,03
-156 634,01

6 229 756,92

1 501 577,11

1 766 262,00
1 766 262,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4 463 494,92
0,00
0,00

3 320,00
3 320,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 498 257,11
0,00
0,00

4 463 494,92

1 498 257,11

B. ZOBOWI ZANIA I REZERWY NA ZOBOWI ZANIA
I. Rezerwy na zobowi zania
1. Rezerwa z tytu u odroczonego podatku dochodowego
2. Rezerwa na wiadczenia emerytalne i podobne
3. Pozosta e rezerwy
II. Zobowi zania d ugoterminowe
1. Wobec jednostek powi zanych
2. Wobec pozosta ych jednostek
III. Zobowi zania krótkoterminowe
1. Wobec jednostek powi zanych
a) z tytu u dostaw i us ug, o okresie wymagalno ci:
- do 12 miesi cy
- powy ej 12 miesi cy
b) zaliczki otrzymane na dostawy
c) zobowi zania wekslowe
d) inne
2. Wobec pozosta ych jednostek
a) kredyty i po yczki
b) z tytu u emisji d nych papierów warto ciowych
c) inne zobowi zania finansowe
d) z tytu u dostaw i us ug, o okresie wymagalno ci:
- do 12 miesi cy
- powy ej 12 miesi cy
e) zaliczki otrzymane na dostawy
f) zobowi zania wekslowe
g) z tytu u podatków, ce , ubezpiecze i innych wiadcze
h) z tytu u wynagrodze
i) inne
3. Fundusze specjalne
IV. Rozliczenia mi dzyokresowe
1. Ujemna warto firmy
2. Inne rozliczenia mi dzyokresowe

31.12.2010

11
20

12

3 372 248,00
16 505,92
16 505,92

9 624,11
9 624,11

1 074 181,00
560,00

1 252 633,00

236 000,00
0,00

0,00

0,00

0,00

21 364 343,21

1 602 691,07

Dorota Zasina
Monday Management Sp. z o.o. SKA
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III.

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
NOTA

A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDA Y, w tym:
- od jednostek powi zanych
I. Przychody netto ze sprzeda y produktów i us ug
II. Przychody netto ze sprzeda y towarów i materia ów
B. KOSZT SPRZEDANYCH PRODUKTÓW, TOWARÓW I
MATERIA ÓW, w tym:
- jednostkom powi zanym
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów i us ug
II. Warto sprzedanych towarów i materia ów
C. ZYSK (STRATA) BRUTTO ZE SPRZEDA Y (A-B)
D. KOSZTY SPRZEDA Y
E. KOSZTY OGÓLNEGO ZARZ DU
F. ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDA Y (C-D-E)
G. POZOSTA E PRZYCHODY OPERACYJNE
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwa ych
II. Dotacje
III. Inne przychody operacyjne
H. POZOSTA E KOSZTY OPERACYJNE
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwa ych
II. Aktualizacja warto ci aktywów niefinansowych
III. Inne koszty operacyjne
I. ZYSK (STRATA) Z DZIA ALNO CI OPERACYJNEJ (F+G-H)
J. PRZYCHODY FINANSOWE
I. Dywidendy i udzia y w zyskach, w tym:
- od jednostek powi zanych
II. Odsetki, w tym:
- od jednostek powi zanych
III. Zysk ze zbycia inwestycji
IV. Aktualizacja warto ci inwestycji
V. Inne
K. KOSZTY FINANSOWE
I. Odsetki, w tym:
- dla jednostek powi zanych
II. Strata ze zbycia inwestycji
III. Aktualizacja warto ci inwestycji
IV. Inne
L. ZYSK (STRATA) Z DZIA ALNO CI GOSPODARCZEJ (I+J-K)
M. WYNIK ZDARZE NADZWYCZAJNYCH (M.I.-M.II.)
I. Zyski nadzwyczajne
II. Straty nadzwyczajne
N. ZYSK (STRATA) BRUTTO (L±M)
O. PODATEK DOCHODOWY
P. POZOSTA E OBOWI ZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU
R. ZYSK (STRATA) NETTO (N-O-P)

01.01.2010
31.12.2010

01.01.2009
31.12.2009

1 114 721,00

66 635,32

1 114 721,00

66 635,32

499 338,00

0,00

499 338,00

14
14
15

16

17

18

21c

615 383,00
23 564,03
172 404,77
419 414,20
3,00
0,00
3,00
2 600,76
0,00
2 600,76
416 816,44
20 655,27
0,00
0,00
17 512,27

66 635,32
157 897,03
-91 261,71
2 585,44
178,46
2 406,98
615,99

615,99
-89 292,26
51 993,51

51 993,51

151,00
0,00
2 992,00
123 740,00
123 740,00
0,00
0,00
0,00
0,00
313 731,71
0,00

-160 203,01
0,00

313 731,71
41 983,00

-160 203,01
-3 569,00

271 748,71

-156 634,01

122 904,26
122 904,26

Pozna , 05.05.2011
Kurt Montgomery
Prezes Zarz du

Monika Owerko
Cz onek Zarz du

Piotr opatka
Cz onek Zarz du
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Dorota Zasina
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IV.

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEP YWÓW PIENI NYCH
NOTA

01.01.2010
31.12.2010

01.01.2009
31.12.2009

A. PRZEP YWY RODKÓW PIENI NYCH Z DZIA ALNO CI OPERACYJNEJ
I. Zysk (strata) netto
II. Korekty razem
1. Amortyzacja
2. Odsetki naliczone od nabytych weksli
3. Odsetki naliczone od wyemitowanych obligacji
4. (Zysk) strata z tytu u ró nic kursowych
5. Odsetki i udzia y w zyskach (dywidendy)
6. (Zysk) strata z dzia alno ci inwestycyjnej
7. Zmiana stanu rezerw
8. Zmiana stanu zapasów
9. Zmiana stanu nale no ci
10. Zmiana stanu zobowi za krótkoterminowych
11. Zmiana stanu rozlicze mi dzyokresowych
12. Nabycie weksli obcych
13. Wykup weksli obcych
14. Emisja weksli w asnych
15. Wykup weksli w asnych
16. Emisja obligacji
17. Wykup obligacji
18. Inne korekty
III. Przep ywy pieni ne netto z dzia alno ci operacyjnej (I±II)

23

271 748,71
-1 498 658,65
0,00
-500 709,00
393 927,00
0,00
0,00
-151,00
99 541,00
0,00
492 000,54
-228 558,19
-133 988,00
-6 170 000,00
1 770 958,00
680 000,00
-880 000,00
3 000 000,00
0,00
-21 679,00
-1 226 909,94

-156 634,01
-1 243 806,89
657,78
-17 474,00
0,00
0,00
0,00
-178,46
3 320,00
0,00
724 012,57
-1 315 887,78
-193 257,00
-1 470 000,00
1 020 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5 000,00
-1 400 440,90

B. PRZEP YWY RODKÓW PIENI NYCH Z DZIA ALNO CI INWESTYCYJNEJ
I. Wp ywy
1. Zbycie warto ci niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych
aktywów trwa ych
2. Zbycie inwestycji w nieruchomo ci oraz warto ci
niematerialne i prawne
3. Z aktywów finansowych, w tym:
a) w jednostkach powi zanych
- zbycie aktywów finansowych
- odsetki
b) w pozosta ych jednostkach
- zbycie aktywów finansowych
- dywidendy i udzia y w zyskach
- sp ata udzielonych po yczek d ugoterminowych
- wykup weksli op aconych
- odsetki
4. Inne wp ywy inwestycyjne
II. Wydatki
1. Nabycie warto ci niematerialnych i prawnych oraz
rzeczowych aktywów trwa ych
2. Inwestycje w nieruchomo ci oraz warto ci niematerialne i
prawne
3. Na aktywa finansowe, w tym:
17

250,00

2 700,00

0,00

2 700,00

0,00
250,00
0,00
0,00
0,00
250,00
250,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5 200,00

0,00
0,00
0,00

45 100,00

0,00

0,00

0,00
100,00

0,00
45 100,00

0,00
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a) w jednostkach powi zanych
- nabycie aktywów finansowych
- udzielone po yczki
b) w pozosta ych jednostkach
- nabycie aktywów finansowych
- udzielone po yczki d ugoterminowe
4. Inne wydatki inwestycyjne
- wykup weksli w asnych
- odsetki od weksli w asnych
- inne wydatki inwestycyjne
III. Przep ywy pieni ne netto z dzia alno ci inwestycyjnej (I-II)

0,00
0,00
0,00
100,00
100,00
0,00
5 100,00
0,00
0,00
5 100,00
-4 950,00

0,00
0,00
0,00
45 100,00
45 100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-42 400,00

C. PRZEP YWY RODKÓW PIENI NYCH Z DZIA ALNO CI FINANSOWEJ
I. Wp ywy
1. Wp ywy netto z wydania udzia ów i innych instrumentów
kapita owych oraz dop at do kapita u
2. Kredyty i po yczki
3. Emisja d nych papierów warto ciowych
4. Inne wp ywy finansowe
II. Wydatki
1. Nabycie udzia ów (akcji) w asnych
2. Dywidendy i inne wyp aty na rzecz w cicieli
3. Inne, ni wyp aty na rzecz w cicieli, wydatki z tytu u
podzia u zysku
4. Sp aty kredytów i po yczek
5. Wykup d nych papierów warto ciowych
6. Z tytu u innych zobowi za finansowych
7. P atno ci zobowi za z tytu u umów leasingu finansowego
8. Odsetki
9. Inne wydatki finansowe
III. Przep ywy pieni ne netto z dzia alno ci finansowej (I-II)
D. PRZEP YWY PIENI NE NETTO RAZEM (A.III±B.III±C.III)
E. BILANSOWA ZMIANA STANU RODKÓW PIENI NYCH, W
TYM
- z tytu u ró nic kursowych
F. RODKI PIENI NE NA POCZ TEK OKRESU
G. RODKI PIENI NE NA KONIEC OKRESU (F±D), W TYM
- o ograniczonej mo liwo ci dysponowania
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1 808 617,99

1 422 883,06

1 808 617,99
0,00
0,00
0,00
500 000,00
500 000,00
0,00

500 000,00
0,00
0,00
922 883,06
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 308 617,99
76 758,05

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 422 883,06
-19 957,84

76 758,05
0,00
15 670,53
92 428,58

-19 957,84
35 628,37
15 670,53

Pozna , 05.05.2011
Kurt Montgomery
Prezes Zarz du

Monika Owerko
Cz onek Zarz du

Piotr opatka
Cz onek Zarz du
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Dorota Zasina
Monday Management Sp. z o.o. SKA
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V.

ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE W ASNYM
NOTA

I. Kapita (fundusz) w asny na pocz tek okresu (BO)

01.01.2010
31.12.2010

01.01.2009
31.12.2009

101 113,96

-247 252,03

101 113,96
500 000,00
7 384 850,00
7 384 850,00

-247 252,03
50 000,00
450 000,00
500 000,00
500 000,00

- korekty b dów podstawowych
- skutki zmian zasad (polityki) rachunkowo ci
I.a. Kapita (fundusz) w asny na pocz tek okresu (BO), po
korektach
1. Kapita (fundusz) podstawowy na pocz tek okresu
1.1. Zmiany kapita u podstawowego
a) zwi kszenie
- emisja akcji A
- emisja akcji A1
- emisja akcji B
b) zmniejszenie
- korekta kapita u jednostki zale nej ( czenie udzia ów)
1.2. Kapita (fundusz) podstawowy na koniec okresu
2. Nale ne wp aty na kapita podstawowy na pocz tek okresu
2.1. Zmiany nale nych wp at na kapita podstawowy
a) zwi kszenie
b) zmniejszenie
2.2. Nale ne wp aty na kapita podstawowy na koniec okresu
3. Udzia y (akcje) w asne na pocz tek okresu
3.1. Zmiany udzia ów (akcji) w asnych
a) zwi kszenie
- nabycie akcji A w celu umorzenia
b) zmniejszenie
3.2. Udzia y (akcje) w asne na koniec okresu
4. Kapita (fundusz) zapasowy na pocz tek okresu
4.1. Zmiany kapita u (funduszu) zapasowego
a) zwi kszenie
- emisja akcji powy ej warto ci nominalnej
- podzia zysku (ustawowo)
- podzia u zysku (ponad wymagan ustawowo minimaln
warto )
- agio z emisji akcji B pomniejszone o koszty emisji
b) zmniejszenie
- pokrycia straty
4.2. Kapita (fundusz) zapasowy na koniec okresu
5. Kapita (fundusz) z aktualizacji wyceny na pocz tek okresu
5.1. Zmiany kapita u z aktualizacji wyceny
a) zwi kszenie
- wycena aktywów finansowych (CI Monday FIZ)
b) zmniejszenie
- podatek odroczony od wyceny aktywów finansowych (CI
Monday FIZ)
- reklasyfikacja do kapita ów rezerwowych
5.2. Kapita (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu
6. Pozosta e kapita y (fundusze) rezerwowe na pocz tek okresu
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6 395 000,00
989 850,00
0,00
8

9a

7 884 850,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
500 000,00
500 000,00
500 000,00
500 000,00
0,00
790 633,00
790 633,00

790 633,00
0,00
9b

790 633,00
0,00
7 091 340,62
8 754 741,62
8 754 741,62
1 663 401,00

50 000,00
50 000,00
500 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

1 663 401,00
10

7 091 340,62
0,00

0,00
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6.1. Zmiany pozosta ych kapita ów (funduszy) rezerwowych
a) zwi kszenie
- przeniesienie zysku z lat ubieg ych
b) zmniejszenie
- pokrycie straty

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

6.2. Pozosta e kapita y (fundusze) rezerwowe na koniec okresu
7. Zysk (strata) z lat ubieg ych na pocz tek okresu
7.1. Zysk z lat ubieg ych na pocz tek okresu
- korekty b dów podstawowych
- skutki zmian zasad (polityki) rachunkowo ci
7.2. Zysk z lat ubieg ych na pocz tek okresu, po korektach
7.3. Zmiany zysku z lat ubieg ych
a) zwi kszenie (z tytu u)
- podzia u zysku z lat ubieg ych
b) zmniejszenie (z tytu u)
- podzia u zysku - kompensata ze strat z lat ubieg ych
7.4. Zysk z lat ubieg ych na koniec okresu
7.5. Strata z lat ubieg ych na pocz tek okresu
- skutki zmian zasad (polityki) rachunkowo ci

0,00
-398 886,04
0,00

0,00
-297 252,03
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
398 886,04

0,00
297 252,03

7.6. Strata z lat ubieg ych na pocz tek okresu, po korektach
7.7. Zmiany straty z lat ubieg ych
a) zwi kszenie

398 886,04
5 100,00
5 100,00

297 252,03
-55 000,00
0,00

korekta kapita u jednostek zale nych ( czenie udzia ów)
b) zmniejszenie
- korekta kapita u jednostek zale nych ( czenie udzia ów)
- kompensata z zyskiem z lat ubieg ych
7.8. Strata z lat ubieg ych na koniec okresu
7.9. Zysk (strata) z lat ubieg ych na koniec okresu
8. Wynik netto
a) zysk netto
b) strata netto
c) odpisy z zysku
II. Kapita (fundusz) w asny na koniec okresu (BZ)

5 100,00
0,00

403 986,04
403 986,04
271 748,71
271 748,71

0,00

55 000,00
55 000,00
242 252,03
-242 252,03
-156 634,01
156 634,01

15 134 586,29

101 113,96

III. Kapita (fundusz) w asny po uwzgl dnieniu
proponowanego podzia u zysku / pokryciu straty

Pozna , 05.05.2011
Kurt Montgomery
Prezes Zarz du

Monika Owerko
Cz onek Zarz du

Piotr opatka
Cz onek Zarz du
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Dorota Zasina
Monday Management Sp. z o.o. SKA
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VI.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJA NIENIA
1.

Warto ci niematerialne i prawne firmy z konsolidacji
Nie wyst puje. Po czenie rozliczono metod

2.

czenia udzia ów.

Rzeczowe aktywa trwa e
Na dzie bilansowy Grupa nie posiada aktywów trwa ych.

3.

Zapasy i odpisy aktualizuj ce zapasy
Na dzie bilansowy Grupa nie posiada zapasów.

4.

Inwestycje d ugoterminowe – aktywa finansowe
(nota 1)

Wyszczególnienie

Lp.

1.

Warto

a)

Zwi kszenia

b)

2.

na pocz tek okresu

Udzia y

Inne
ugoterminowe
aktywa finansowe

Weksle

Razem

300,00

0,00

0,00

300,00

0,00

803 079,00

15 121 606,63

15 924 685,63

– nabycie

0,00

780 000,00

6 366 865,01

7 146 865,01

– naliczone dyskonto

0,00

23 079,00

0,00

23 079,00

– aktualizacja warto ci cert.inwest.

0,00

8 754 741,62

8 754 741,62

Zmniejszenia

0,00

541 540,00

0,00

541 540,00

– wykup weksli

0,00

520 000,00

0,00

520 000,00

– wyp acone dyskonto

0,00

21 540,00

0,00

21 540,00

300,00

261 539,00

15 121 606,63

15 383 445,63

Warto

na koniec okresu

Udzia y wykazywane w d ugoterminowych aktywach finansowych to udzia spó ki zale nej Monday Sp. z o.o.
w kapitale zapasowym spó ek komandytowo-akcyjnych, w których jest ona komplementariuszem.
Spó ka dominuj ca naby a w sierpniu 2010 roku od Medical One Sp. z o.o. dwa weksle w asne, nie na
zlecenie, na czn kwot 747.376 PLN. Weksle zosta y nabyte z dyskontem w wysoko ci 227.376 PLN. Termin
wykupu weksli przypada na dzie 31 marca 2014 roku. W miesi cu grudniu weksle zosta y wykupione przez
Spó
poprzez cz ciow sp at zobowi zania oraz wystawienie nowego weksla na kwot 362.917 PLN z
dyskontem 102.917 PLN. Wynikiem powy szych operacji jest zwi kszenie rodków pieni nych w wysoko ci
541.540 PLN, z czego 21.540 PLN przypada na uzyskane dyskonto.
W innych d ugoterminowych aktywach finansowych pokazywane s certyfikaty inwestycyjne Funduszu
Inwestycyjnego Zamkni tego MONDAY.
W dniu 3 marca 2010 roku Monday Development SA naby a 10.314.390 sztuk certyfikatów inwestycyjnych
(CI) Funduszu Inwestycyjnego Zamkni tego Monday, który posiada akcje w spó kach komandytowo-akcyjnych
odpowiedzialnych za realizacj projektów deweloperskich oraz w spó ce odpowiedzialnej za zarz dzanie
Grup Monday.
Certyfikaty zosta y nabyte po cenie 0,6173 PLN za sztuk , tj. za czn kwot 6.366.865,01, która odpowiada
warto ci Funduszu na dzie ostatniej wyceny sporz dzonej przed transakcj zakupu.
Maj tek Grupy Monday ulokowany jest w funduszu MONDAY FIZ w postaci spó ek projektowych, których
akcjonariuszem z ramienia Grupy jest MONDAY FIZ. W zwi zku z tym, g ówn pozycj stanowi
ponad 70%
aktywów Grupy s certyfikaty inwestycyjne Funduszu.
Warto certyfikatów na dzie 31.12.2010 to 15,1 mln z . Na ich warto
portfelowe:
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WARTO
(mln PLN)
0,8
1,7
5,
0,7
2,6
0,1
4,2
15,1

NAZWA SPÓ KI
Monday Management Sp. z o.o. SKA
Monday Sp. z o.o. Soko a SKA
Monday Sp. z o.o. Rataje SKA
Monday Sp. z o. o. Pi tkowska SKA
Monday Sp. z o.o. Strzeszyn SKA
Monday Sp. z o.o. Ma e Garbary SKA
Nickel Botaniczna Sp. z o.o. SKA
RAZEM

Niezale nie od audytu sprawozdania finansowego jednostki dominuj cej Monday Development SA, warto
aktywów MONDAY FIZ zosta a zbadana i zaakceptowana przez bieg ego rewidenta Funduszu, firm HLB M2
Audyt Sp. z o.o.
Wycena spó ek wchodz cych w sk ad portfela dokonywana jest metod DCF (Discounted Cash Flow), czyli
metod zdyskontowanych przep ywów pieni nych.
Jedn z metod wyceny DCF jest wariant wyceny FCFE (free cashflow to equity), czyli badanie wolnych
przep ywów pieni nych przynale nych w cicielom kapita u w asnego.
Warto Funduszu wycenia si jako sum zdyskontowanych przep ywów projektowych umniejszonych o
koszty funkcjonowania Grupy i warto ci rezydualnej, skorygowane o pozycje bilansowe ujmowane w warto ci
historycznej
Wyliczenie wolnych przep ywów pieni nych i ich dyskonto
+ przep ywy pieni ne z projektów
- koszty funkcjonowania Grupy
= wolne przep ywy pieni ne
Koszty funkcjonowania Grupy za
wska nika +3% rocznie.

one s na poziomie pierwszego okresu prognozy i aktualizowane wed ug

Dyskonto wolnych przep ywów dokonywane jest wed ug wska nika 14,25%.
W przypadku gdy dla gruntu uj tego w projekcie nie zosta wydany plan zagospodarowania przestrzennego
lub decyzja o warunkach zabudowy, wówczas do zdyskontowanych przep ywów z tego projektu stosuje si
dodatkowy wspó czynnik ryzyka 50%.
Obliczenie warto ci rezydualnej zgodnie ze wzorem:
WR = [FCFEly x (1+zsw) / (kkw - zsw)] x wdwr
gdzie:
FCFEly - wolny przep yw dla w cicieli w ostatnim roku prognozy
zsw
- zaplanowana stopa wzrostu FCFE po okresie prognozy (3%)
kkw
- koszt kapita u (14,25%)
wdwr - wspó czynnik dyskontowy warto ci rezydualnej (1/(1,1425)^8)
Korekta o pozycje bilansowe ujmowane w warto ci historycznej:
Do grupy tej nale aktywa i pasywa niedotycz ce adnego z projektów czyli takie, które zwi zane s z
funkcjonowaniem Grupy b
nie spe niaj warunków niezb dnych do wyceny metod DCF, przy czym
aktywa zwi kszaj warto Funduszu a pasywa t warto umniejszaj .
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WARUNKI ROZPOCZ CIA STOSOWANIA WYCENY METOD DCF FCFE
Warunkiem rozpocz cia stosowania wyceny projektu wed ug opisanej metody jest
nast puj cych zdarze :

czne zaistnienie

- zdarzenie 1
Grupa ma prawo do dysponowania gruntem poprzez:
tytu w asno ci / prawo u ytkowania wieczystego lub
nieodwo alne (zale ne tylko i wy cznie od dzia ania b
zaniechania spó ki) prawo do nabycia gruntu w
dowolnym momencie i
prawo do wyst powania przed organami administracji w imieniu dotychczasowych w cicieli
- zdarzenie 2
Grupa potwierdzi a mo liwo
zaplanowanych obiektów

otrzymania decyzji administracyjnej, pozwalaj cej na wybudowanie

- zdarzenie 3
Podj cie przez Zarz d decyzji o wykorzystaniu gruntu
- zdarzenie 4
Podj cie dzia

administracyjnych zmierzaj cych do uzyskania pozwolenia na budow

WARUNKI ZAPRZESTANIA STOSOWANIA WYCENY METOD DCF FCFE
Warunkiem zaprzestania stosowania wyceny projektu wed ug opisanej metody i przej cie na wycen metod
skorygowanych aktywów netto jest zako czenie przez Spó projektu polegaj ca na zako czeniu i sprzeda y
inwestycji oraz wyp aty zysku, równie w postaci wykupu weksli w asnych lub op acenia weksli
wyemitowanych przez inn spó Grupy.

Zakres zmian odpisów aktualizuj cych aktywa finansowe od jednostek pozosta ych
(nota 2)
Wyszczególnienie

Lp.

1.

Warto

a)

Zwi kszenia

na pocz tek okresu

Udzia y

Inne
ugoterminowe
aktywa finansowe

Weksle

Razem

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8 754 741,62

8 754 741,62

8 754 741,62

8 754 741,62

– wycena CI Monday FIZ
b)

Zmniejszenia

0,00

0,00

0,00

0,00

2.

Warto

0,00

0,00

8 754 741,62

8 754 741,62

na koniec okresu

Na dzie 31.12.2010 zaktualizowana zosta a warto certyfikatów inwestycyjnych Funduszu Inwestycyjnego
Zamkni tego Monday do warto ci wykazanej przez Fundusz na dzie wyceny, którym jest ka dy ostatni dzie
kwarta u.
Od momentu powstania FIZ Monday do ko ca 2009 roku, kwartalne wyceny spó ek celowych (przedsi wzi )
funduszu odbywa o si przy zastosowaniu metody warto ci aktywów netto wg kosztu historycznego (WAN).
Metoda ta by a uzasadniona ze wzgl du na niewielki koszt i wygod pozyskania, co przy niepublicznym
charakterze biznesu uznane by o przez dotychczasowych inwestorów za wystarczaj ce. Wraz z rozpocz ciem
prac nad wej ciem na ASO NewConnect, pojawi a si potrzeba poznania realnej rynkowej warto ci
przedsi wzi i w konsekwencji w pierwszym kwartale 2010 nast pi a zmiana metody wyceny akcji spó ek
celowych nale cych do FIZ Monday na metod zdyskontowanych przep ywów pieni nych (DCF w podej ciu
FCFE czyli przep ywów dla w cicieli kapita u w asnego), jako powszechnie przyj tej metody wyceny dla tego
rodzaju dzia alno ci.
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5.

Inwestycje d ugoterminowe – skutki przeszacowania odniesione na kapita z aktualizacji wyceny
Wp yw zmian odpisów aktualizuj cych aktywa finansowe na kapita z aktualizacji wyceny
(nota 3)
Wyszczególnienie

Lp.

Inne papiery
warto ciowe

Udzia y

Inne
ugoterminowe
aktywa finansowe

1.

Warto kapita u z aktualizacji
wyceny na pocz tek okresu

0,00

0,00

0,00

0,00

a)

Zwi kszenia

0,00

0,00

8 754 741,62

8 754 741,62

8 754 741,62

8 754 741,62

0,00

0,00

1 663 401,00

1 663 401,00

1 663 401,00

1 663 401,00

7 091 340,62

7 091 340,62

– wycena CI Monday FIZ

6.

Razem

b)

Zmniejszenia

2.

– podatek odroczony od wyceny
Warto kapita u z aktualizacji
wyceny na koniec okresu

0,00

0,00

Zapasy
Na dzie 31.12.2010 Grupa nie wykazuje stanu zapasów.

7.

Nale no ci

Struktura nale no ci krótkoterminowych
(nota 4)
Wyszczególnienie

Lp.
1.
a)

b)
2.
a)
b)
c)
d)
e)

Warto na
koniec okresu

Od jednostek powi zanych
z tytu u dostaw i us ug, w tym:
- do 12 miesi cy
- powy ej 12 miesi cy
inne

Nale no ci
bie ce

Nale no ci
przeterminowane
do 30 dni
0,00
0,00

Nale no ci
przeterminowane
od 31-90 dni
0,00
0,00

Nale no ci
przterminowane
powy ej 90 dni
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

Od pozosta ych jednostek
z tytu u dostaw i us ug
podatek VAT do zwrotu
nale no ci od pozosta ych jednostek
inne
dochodzone na drodze s dowej

578 714,00
0,00
52 971,00
525 743,00
0,00
0,00

578 714,00
0,00
52 971,00
525 743,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

Razem

578 714,00

578 714,00

0,00

0,00

0,00

Grupa wykazuje nale no ci od Spó ki celowej Monday Sp. z o.o. Rataje SKA na kwot 500.000 PLN. Kwota ta
zosta a przeznaczona na zap acenie zaliczki za grunt. Na dzie sporz dzenia sprawozdania nale no zosta a
rozliczona.
Odpisy na nale no ci nie wyst pi y.
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8.

Inwestycje krótkoterminowe – aktywa finansowe

(nota 5)
Wyszczególnienie

Lp.

Udzia y

Inne
ugoterminowe
aktywa finansowe

Weksle

Razem

1.

Warto

0,00

509 118,00

0,00

509 118,00

a)

Zwi kszenia

0,00

6 441 642,00

0,00

6 441 642,00

– nabycie

0,00

5 650 000,00

0,00

5 650 000,00

– naliczone dyskonto

0,00

791 642,00

0,00

791 642,00

Zmniejszenia

0,00

1 781 882,00

0,00

1 781 882,00

b)

na pocz tek okresu

– wykup

1 660 958,00

– wyp acone dyskonto
2.

Warto

1 660 958,00

120 924,00

na koniec okresu

0,00

120 924,00

5 168 878,00

0,00

5 168 878,00

Wzrost aktywów finansowych spowodowany jest zaanga owaniem rodków pozyskanych z emisji akcji serii B
oraz emisji obligacji serii A w projekty nale ce do Monday FIZ, poprzez nabycie wyemitowanych przez spó ki
projektowe weksli.
9.

Rozliczenia mi dzyokresowe
ugoterminowe rozliczenia mi dzyokresowe (aktywa)
(nota 6)
Lp.

Wyszczególnienie

1

Aktywa odroczony podatek

2

Inne rozliczenia mi dzyokresowe

Warto na
pocz tek okresu

Zwi kszenia

Warto na koniec
okresu

Zmniejszenia

6 889,00

120 297,00

3 444,00

123 742,00

6 889,00

120 297,00

3 444,00

123 742,00

0,00

Razem

Zwi kszenie d ugoterminowych rozlicze mi dzyokresowych wynika z utworzenia aktywów z tytu u
odroczonego podatku dochodowego na ujemne ró nice przej ciowe od warto ci zobowi za oraz strat
podatkow za bie cy okres. Z kolei zmniejszenia spowodowane s rozliczeniem straty z lat ubieg ych.

Krótkoterminowe rozliczenia mi dzyokresowe (aktywa)
(nota 7)

1

Warto na
pocz tek okresu

Wyszczególnienie

Lp.

Zwi kszenia

RMK CZYNNE pozosta e

Zmniejszenia

Warto na koniec
okresu

17 135,00

0,00

17 135,00

- ubezpieczenie

0,00

17 135,00

0,00

17 135,00

Razem

0,00

17 135,00

0,00

17 135,00

10. Kapita zak adowy
Kapita zak adowy
(nota 8)
Wyszczególnienie

Lp.
1.
2.
3.

akcje serii A
akcje serii A1
akcje serii B
Razem

Ilo

posiadanych
akcji
50 000
639 500
98 985
788 485,00

Warto
nominalna
10,00
10,00
10,00

500 000,00
6 395 000,00
989 850,00

Udzia w kapitale
podstawowym na
koniec okresu
6,34%
81,10%
12,55%

7 884 850,00

100%

Kapita podstawowy
na koniec okresu

W dniu 3 marca 2010 w ramach przekszta ce wewn trz grupy, Spó ka dominuj ca naby a akcje w asne od
FIZ Monday w celu ich umorzenia.
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Akcje w asne
(nota 9a)
Wyszczególnienie

Lp.

Ilo

posiadanych
akcji

akcje serii A

1.

Warto
nominalna

50 000

Razem

500 000,00

Udzia w kapitale
podstawowym na
koniec okresu
6,34%

500 000,00

6%

Akcje w asne na
koniec okresu

10,00

50 000,00

Kapita zapasowy
(nota 9b)
Wyszczególnienie

Lp.
1.
2.

Warto

akcje serii B [agio]
akcje serii B [koszty emisji]
Razem

910 662
-120 029
790 633,00

11. Pozosta e kapita y
Kapita (fundusz) z aktualizacji wyceny
(nota 10)
Wyszczególnienie
Lp.
Warto

1.
a)
b)

Okres bie cy

na pocz tek okresu

Okres poprzedni

0,00

Zwi kszenia, w tym:
- wycena Monday FIZ
Zmniejszenia, w tym:

8 754 741,62
8 754 741,62
1 663 401,00

- podatek odroczony od wyceny

1 663 401,00

2.

Warto

0,00
0,00

7 091 340,62

na koniec okresu

0,00

W zwi zku z kwartalnymi wycenami posiadanych przez jednostk dominuj
certyfikatów inwestycyjnych
Monday FIZ, wycena powoduj ca zwi kszenie warto ci aktywów finansowych zosta a odniesiona na kapita z
aktualizacji wyceny.
12. Zmiana stanu rezerw

(nota 11)
Wyszczególnienie

Warto na
pocz tek okresu

1. Rezerwa z tytu u odroczonego podatku dochodowego

Zwi kszenia

Wykorzystanie

Warto na
koniec okresu

3 320,00

1 762 942,00

2. Rezerwy na wiadczenia emerytalne i podobne

0,00

0,00

3. Pozosta e rezerwy

0,00

0,00

0,00

0,00

3 320,00

1 762 942,00

0,00

1 766 262,00

Rezerwy na zobowi zania ogó em

13. Struktura zobowi za d ugoterminowych
Nie dotyczy
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1 766 262,00
0,00
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14. Struktura zobowi za krótkoterminowych
(nota 12)
Wyszczególnienie

Lp.
1.
a)
b)
2.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

Warto na
koniec okresu

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

Zobowi zania
przterminowan
e powy ej 90
dni
0,00
0,00

4 463 494,92

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Zobowi zania
bie ce

Wobec jednostek powi zanych
z tytu u dostaw i us ug
zobowi zania wekslowe
Wobec pozosta ych jednostek
kredyty i po yczki
z tytu u emisji d nych pap. wart.
inne zobowi zania finansowe
z tytu u dostaw i us ug
zaliczki otrzymane na poczet dostaw
zobowi zania wekslowe
z tytu u podatków, ce , ubezp. spo .
z tytu u wynagrodze
inne

0,00
0,00
0,00
4 527 787,00
0,00
3 372 248,00
0,00
80 798,00
0,00
1 074 181,00
560,00
0,00
0,00

Razem

4 527 787,00

Zobowi zania
przeterminowan
e do 30 dni

Zobowi zania
przeterminowan
e od 31-90 dni

3 372 248,00
16 505,92
1 074 181,00
560,00
0,00
4 463 494,92

Monday Sp. z o.o. wyemitowa a dwa weksle na rzecz Monday Sp. z o.o. MILCZA SKA SKA oraz jeden weksel
na rzecz Monday Management Sp. z o.o. SKA. 20 grudnia 2010 roku Monday Sp. z o.o. sp aci a zobowi zanie
w stosunku do Monday Management Sp. z o.o. Na dzie 31 grudnia 2010 roku, zobowi zanie wraz ze
skapitalizowanymi odsetkami z tego tytu u w stosunku do Monday Sp. z o. o. Milcza ska SKA wynosi
1.074.181 PLN. Na dzie sporz dzenia sprawozdania, zobowi zanie zosta o sp acone.
Spó ka dominuj ca wyemitowa a 12 marca 2010 roku obligacje roczne na kwot 3.000.000 PLN (warto z
nale nymi odsetkami na dzie sporz dzenia sprawozdania wynosi 3.372.248 PLN, koszty emisji wynios y
86.720 PLN), maj ce na celu sfinansowanie zap aty raty za grunt przy ul. Na kowskiej w Poznaniu, w spó ce
projektowej Monday Sp. z o.o. Botaniczna SKA.
15. Wp yw rozliczenia nabycia udzia ów w jednostkach zale nych metod

czenia udzia ów

Na podstawie art.44c Ustawy o rachunkowo ci Spó ka dominuj ca rozliczy a nabycie 100% udzia ów w
Monday Sp. z o.o. oraz Monday Management Sp. z o.o. metod czenia udzia ów.
Przes anki do zastosowania metody czenia udzia ów:
- udzia owcy posiadaj cy 100% udzia ów w Monday Sp. z o.o. oraz Monday Management Sp. z o.o. na dzie
nabycia spó ek przez jednostk dominuj , kontrolowali ponad 60% akcji Monday Development S.A
- przej te Spó ki dzia y na rzecz Spó ek wchodz cych obecnie do portfela FIZ Monday, tym samym z
ekonomicznego punktu widzenia, poniesione przez nie koszty i uzyskane przychody w ca ci wp ywaj na
Grup Monday Development i s jej przynale ne.

Wp yw rozliczenia nabycia udzia ów na skonsolidowany wynik finansowy okresu bie cego
(nota 22a)
Lp.

1.

Wyszczególnienie

Wynik finansowy

Monday
Development S.A.

379 754,47

27

Monday
Sp. z o.o.

-88 680,56

Monday
Management
Sp. z o.o.

-17 082,88

Internal
Finance
Sp. z o.o.

-2 242,32

Razem

271 748,71
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Wp yw rozliczenia nabycia udzia ów na skonsolidowany wynik finansowy lat ubieg ych
(nota 22b)
Lp.

Monday
Development S.A.

Wyszczególnienie

Monday
Management
Sp. z o.o.

Monday
Sp. z o.o.

Internal
Finance
Sp. z o.o.

1.

Wynik finansowy lat ubieg ych

-15 213,18

-384 487,46

-4 285,40

a)

wynik finansowy lat ubieg ych

-15 213,18

-434 387,46

-4 285,40

-453 886,04

50 000,00

5 000,00

55 000,00

-100,00

-5 000,00

-5 100,00

b)

korekta kapita u zak ad. jedn. zale nych

c)

korekta ceny nabycia jednostek zale nych

0,00

Razem

-403 986,04

Ró nica wynik finansowy lat ubieg ych w okresie bie cym i porównawczym
(nota 22c)
Lp.

Monday
Development S.A.

Wyszczególnienie

Monday
Management
Sp. z o.o.

Monday
Sp. z o.o.

Internal
Finance
Sp. z o.o.

0,00

Razem

1.

Wynik finansowy lat ubieg ych

-15 213,18

-384 487,46

-4 285,40

a)

skumulowany wynik finans. okres porówn.

-15 213,18

-384 387,46

714,60

-403 986,04
-398 886,04

b)

kor. wyniku lat ubieg ych o cen nabycia udzia ów

-100,00

-5 000,00

-5 100,00

16. Zobowi zania zabezpieczone na maj tku Grupy
Na certyfikatach inwestycyjnych Monday FIZ ustanowiono zastaw rejestrowy jako zabezpieczenie emisji
obligacji. Zastaw ustanowiono na dwóch seriach certyfikatów:
- seria B 6.620.104 sztuk
- seria C 184.896 sztuk
Na dzie sporz dzenia sprawozdania zastaw rejestrowy na certyfikatach wygas ze wzgl du na sp at
zobowi zania, ale nie zosta jeszcze wykre lony.
17. Przeci tne zatrudnienie
Grupa nie zatrudnia pracowników.
18. Wynagrodzenia osób wchodz cych w sk ad organów zarz dzaj cych i nadzoruj cych
Grupa nie wyp aca a wynagrodze osobom zarz dzaj cym i osobom zasiadaj cym w Radzie Nadzorczej.
Funkcje te pe nione s nieodp atnie.
19. Wynagrodzenie bieg ego rewidenta lub podmiotów uprawnionych do badania sprawozda finansowych
Wyszczególnienie
1

01.01.2010 - 31.12.2010

Obowi zkowe badania rocznego
sprawozdania finansowego

01.01.2009 - 31.12.2009

16.000

5.500

4.000

0

3 Us ugi doradztwa podatkowego

0

0

4 Pozosta e us ugi

0

600

20.000

6.100

2 Inne us ugi po wiadczaj ce

Razem

28
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Wynagrodzenie dotyczy bieg ego rewidenta wydaj cego opini
skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym.

o sprawozdaniu finansowym i

20. Transakcje z wchodz cymi w sk ad organów zarz dzaj cych i nadzoruj cych
Grupa nie udzieli a po yczek i wiadcze o podobnym charakterze osobom wchodz cym w sk ad organów
zarz dzaj cych Spó ek tworz cych Grup .
Grupa nie udzieli a po yczek i wiadcze o podobnym charakterze osobom wchodz cym w sk ad organów
nadzoruj cych Spó ek tworz cych Grup .
Na dzie 31 grudnia 2010 roku nie wyst puj
tworz cych Grup .

zobowi zania Grupy wobec Cz onków Zarz du Spó ek

21. Wy czenia na potrzeby rachunku przep ywów pieni nych
Struktura rodków pieni
(nota 13)

nych do rachunku przep ywów pieni

Warto na koniec
okresu

Wyszczególnienie

Lp.
1.

nych

rodki pieni ne w kasie i na rachunkach bankowych

2.

Inne rodki pieni ne

3.

Inne aktywa pieni

Warto na
pocz tek okresu

92 428,58

15 670,53

92 428,58

15 670,53

ne

Razem

Ze wzgl du na rol podmiotu dominuj cego Monday Development S.A jako spó ki pozyskuj cej kapita dla
projektów prowadzonych przez Monday FIZ i udost pniania go w formie d nej, koszty z tytu u odsetek
wekslowych oraz od obligacji jednostki dominuj cej prezentowane s w dzia alno ci operacyjnej. Zmiany z
tytu u inwestycji krótkoterminowych (weksli), zobowi za wekslowych oraz obligacji stanowi dzia alno
operacyjn .
Nie wyst pi a wycena walut.
Szczegó owe rozliczenie poszczególnych pozycji rachunku przep ywów pieni nych zawiera nota 23.
22. Struktura przychodów ze sprzeda y
Przychody uzyskane s przez podmiot dominuj cy Monday Development SA i pochodz :
- w 40% z realizacji umowy na korzystanie z marki i wizerunku „MONDAY” oraz „MONDAY Development”
podpisanej ze spó zarz dzaj
projektami Grupy,
- w 60% z dzia alno ci finansowej,
23. Struktura kosztów rodzajowych
(nota 14)
Okres
poprzedni

Lp.

Wyszczególnienie

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Amortyzacja
Zu ycie materia ów i energii
Us ugi obce
Podatki i op aty
Wynagrodzenia
Ubezpieczenia spo eczne i inne wiadczenia
Pozosta e koszty rodzajowe

0,00
0,00
186 387,80
9 581,00
0,00
0,00
0,00

657,78
128,84
147 512,53
6 473,62
275,00
0,00
2 849,26

Koszty ogó em

195 968,80

157 897,03

Okres bie cy

Na koszt us ug obcych sk ada si g ównie obs uga administracyjna Spó ek w kwocie 50.400 PLN
29
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Grupa ponios a równie koszty przygotowania strony a tak e koszty reklamowe w kwocie 31.000 PLN,
badanie sprawozdania finansowego za rok 2009 wynios o w Spó ce 6.100 PLN natomiast weryfikacja metody
wyceny oraz przygotowanie do badania sprawozdania finansowego za rok 2010 wynios o 10.400 PLN. Ze
wzgl du na uczestnictwo Spó ki Monday Development SA na parkiecie NewConnect koszty obs ugi wynios y
wraz z doradztwem 46.000 PLN. Pozosta e koszty us ug obcych – op aty bankowe, notarialne, ubezpieczenia
wynios y 33.000 PLN.
24. Struktura pozosta ych przychodów operacyjnych
(nota 15)
Lp.

Wyszczególnienie

1.

Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwa ych

2.
3.

Okres bie cy

- przychody ze zbycia niefinansowych aktywów trwa ych
- warto zbytych niefinansowych aktywów trwa ych
Dotacje
Inne przychody operacyjne

Okres poprzedni

0,00

178,46

0,00
3,00

2 700,00
2 521,54
0,00
2 406,98

3,00

1 818,98

3,00

2 585,44

- refakturowanie kosztów

588,00

- pozosta e
Pozosta e przychody operacyjne ogó em

25. Struktura pozosta ych kosztów operacyjnych
(nota 16)
Wyszczególnienie

Lp.
1.

2.

3.

Okres bie cy

Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwa ych
- przychody ze zbycia niefinansowych aktywów trwa ych
- warto zbytych niefinansowych aktywów trwa ych
Aktualizacja warto ci aktywów niefinansowych
- odpisy aktualizuj ce warto nale no ci
- odpisy aktualizuj ce warto zapasów
Inne koszty operacyjne
- rezerwy
- amortyzacja warto ci firmy
- pozosta e
Pozosta e koszty operacyjne ogó em

Okres poprzedni

0,00

0,00

0,00

0,00

2 600,76

615,99

2 600,76
2 600,76

615,99
615,99

Okres bie cy

Okres poprzedni

26. Struktura przychodów finansowych
(nota 17)
Wyszczególnienie

Lp.
1.
2.
3.
4.
5.

Dywidendy i udzia y w zyskach
Odsetki
odsetki od rodków
dyskonta weksli
odsetki od nalezno ci
Zysk ze zbycia inwestycji
przychody ze sprzeda y
warto sprzedanych inwestycji
Aktualizacja warto ci inwestycji
Inne

0,00
20 504,27
2 579,27
2 856,00
15 069,00
151,00
151,00
0,00
0,00

0,00
0,00

Przychody finansowe ogó em

20 655,27

51 993,51

30

0,00
51 993,51
173,75
51 819,76
0,00
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27. Struktura kosztów finansowych
(nota 18)
Wyszczególnienie

Lp.

Okres bie cy

Odsetki
- od weksli
- od obligacji
Strata ze zbycia inwestycji
Aktualizacja warto ci inwestycji
Inne

1.

2.
3.
4.

Koszty finansowe ogó em

Okres poprzedni

123 740,00
123 740,00
0,00
0,00
0,00
0,00

122 904,26
122 904,26
0,00
0,00
0,00
0,00

123 740,00

122 904,26

28. Wynik zdarze nadzwyczajnych
Nie wyst pi y zdarzenia nadzwyczajne.
29. Aktywa z tytu u odroczonego podatku dochodowego
(nota 19)

Lp.

b)
c)
3.
a)
b)
c)
4.
a)
b)
c)

Warto

Wyszczególnienie

1.
a)
b)
c)
2.
a)

Stan aktywa z tytu u OPD na pocz tek okresu, w tym
odni esionych na wynik finans owy
odni esionych na kapita w as ny
odni esionych na warto firmy, ujemn warto firmy
Zwi kszenia, w tym
odni esionych na wynik finans owy
odsetki naliczone od weksl i
odsetki naliczone od obligacji
koszty emi sji obligacji
rozli czenia mi dzyokresowe bierne
ró nice kursowe na dzie bilansowy
strata podatkowa roku bie cego
pozosta e
odni esionych na kapita w as ny
korekta z tyu u rozliczenia strat podatkowych
korekta z tyu u zali czek na dostawy z 2005
odni esionych na warto firmy, ujemn warto firmy
Zmniejszenia
odni esionych na wynik finans owy
odpi sy aktualizuj ce aktywa niefinansowe
rezerwy jubileuszowe, emerytalne, zaleg e urlopy
rezerwy dot. sprzeda y zorganizowanej cz ci przeds.
pozosta e rezerwy
rozli czenia mi dzyokresowe bierne
ró nice kursowe na dzie bilansowy
rozli czenie straty z lat ubieg ych
odpi sy aktualizuj ce aktywa finansowe
zobowi zania z tyt. p ac / ZUS
pozosta e
odni esionych na kapita w as ny
odni esionych na warto firmy, ujemn warto firmy
Stan aktywa z tytu u OPD na koniec okresu, w tym
odni esionych na wynik finans owy
odni esionych na kapita w as ny
odni esionych na warto firmy, ujemn warto firmy
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6 889,00
6 889,00

120 298,00
120 298,00
33 094,00
74 847,00
12 357,00

0,00

0,00
3 445,00
3 445,00

3 445,00

0,00
0,00
123 742,00
123 742,00
0,00
0,00
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30. Rezerwa z tytu u odroczonego podatku dochodowego
(nota 20)
Lp.
1.
a)
b)
c)
2.
a)
b)
c)
3.
a)
b)
c)
4.
a)
b)
c)

Wyszczególnienie
Stan rezerwy z tytu u OPD na pocz tek okresu, w tym
odniesionych na wynik finansowy
odniesionych na kapita w asny
odniesionych na warto firmy, ujemn warto firmy
Zwi kszenia, w tym
odniesionych na wynik finansowy
ró nice kursowe na dzie bilansowy
naliczone odsetki od dyskonta weksli
odniesionych na kapita w asny
wycena certyyfikatów inwestycyjnych
odniesionych na warto firmy, ujemn warto firmy
Zmniejszenia
odniesionych na wynik finansowy
ró nice kursowe na dzie bilansowy
naliczone odsetki od dyskona weksli
zmiana warto ci podatkowej aktywów trwa ych
odniesionych na kapita w asny
wycena certyfikatów inwestycyjnych
odniesionych na warto firmy, ujemn warto firmy
Stan rezerwy z tytu u OPD na koniec okresu, w tym
odniesionych na wynik finansowy
odniesionych na kapita w asny
odniesionych na warto firmy, ujemn warto firmy

31. Ró nice mi dzy wynikiem bilansowym i podatkowym

32

Warto
3 320,00
3 320,00

2 880 350,00
109 054,00
109 054,00
2 771 296,00
2 771 296,00
1 117 408,00
9 513,00
9 513,00
1 107 895,00
1 107 895,00
1 766 262,00
102 861,00
1 663 401,00
0,00

GRUPA KAPITA OWA MONDAY DEVELOPMENT S.A. - RAPORT ROCZNY SKONSOLIDOWANY 2010

Rozliczenie g ównych pozycji ró ni cych podstaw opodatkowania podatkiem dochodowym
od wyniku finansowego brutto podmiotu dominuj cego
(nota 21a)
Wyszczególnienie

Lp.
1.
2.
a
b
3.
a
b
3.
4.
5.
6.
7.

Okres bie cy

Zysk brutto
korekta kosztów
Koszty nie stanowi ce kosztu uzyskania przychodu
odsetki naliczone od weksli
odsetki naliczone od obligacji
koszty emisji akcji
pozosta e (sk adka cz onkowska)
Zwi kszenia kosztów uzyskania przychodów
koszty emisji podwy szaj ce kapita
korekta przychodów
Przychody nie b
ce przychodami podatkowymi
odpis aktualizujacy
odsetki naliczone od weksli
Zwi kszenia przychodów podatkowych
Dochód dla celów podatkowych
Odliczenia od dochodu
straty z lat poprzednich
Podstawa opodatkowania
Podatek dochodowy bie cy
Podatek dochodowy odroczony
Podatek dochodowy wykazywany w RZiS

33

Okres poprzedni

459 331,47
394 776,00
461 568,00

-18 782,18
0,00
0,00

393 927,00
65 041,00
2 600,00
66 792,00
66 792,00
523 901,00
523 901,00

0,00
0,00

523 901,00
0,00
330 206,47
18 128,09
18 128,09
312 078,00
59 295,00
15 782,00
75 077,00

0,00
-18 782,18
0,00
0,00
0,00
-3 569,00
-3 569,00
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Rozliczenie g ównych pozycji ró ni cych podstaw opodatkowania podatkiem dochodowym
od wyniku finansowego brutto podmiotów zale nych
(nota 21b)
Monday sp.z o.o.
Wyszczególnienie

Lp.
1.
2.
a
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Zysk brutto
korekta kosztów
Koszty nie stanowi ce kosztu uzyskania przychodu
odsetki naliczone od weksli
korekta przychodów
Dochód dla celów podatkowych
Podstawa opodatkowania
Podatek dochodowy bie cy
Podatek dochodowy odroczony
Podatek dochodowy wykazywany w RZiS

Okres bie cy
-121 774,56
21 548,00
21 548,00
21 548,00
-1 644,00
-98 582,56
0,00
0,00
-33 094,00
-33 094,00

Okres poprzedni
-137 135,43
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Monday Management sp.z o.o.
Wyszczególnienie

Lp.
1.
2.
a
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Zysk brutto
korekta kosztów
Koszty nie stanowi ce kosztu uzyskania przychodu
odsetki naliczone od weksli
korekta przychodów
Dochód dla celów podatkowych
Podstawa opodatkowania
Podatek dochodowy bie cy
Podatek dochodowy odroczony
Podatek dochodowy wykazywany w RZiS

Okres bie cy

Okres poprzedni

-17 082,88
0,00
0,00

-4 285,40
0,00
0,00

0,00
-17 082,88
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

Internal Finance sp.z o.o.
Wyszczególnienie

Lp.
1.
2.
a
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Zysk brutto
korekta kosztów
Koszty nie stanowi ce kosztu uzyskania przychodu
odsetki naliczone od weksli
pozodta e koszty
korekta przychodów
Dochód dla celów podatkowych
Podstawa opodatkowania
Podatek dochodowy bie cy
Podatek dochodowy odroczony
Podatek dochodowy wykazywany w RZiS

Rozliczenie
(nota 21c)
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Okres bie cy
-2 242,32
2 160,30
0,00
2 160,30
0,00
-82,02
0,00
0,00
0,00

Okres poprzedni
0,00
0,00
0,00

3 569,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

czne
Wyszczególnienie

Zysk brutto
korekta kosztów
korekta przychodów
Dochód dla celów podatkowych
Podstawa opodatkowania
Podatek dochodowy bie cy
Podatek dochodowy odroczony
Podatek dochodowy wykazywany w RZiS
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Okres bie cy
318 231,71
418 484,30
522 257,00
196 330,54
312 078,00
59 295,00
-17 312,00
41 983,00

Okres poprzedni
-160 203,01
0,00
0,00
-160 203,01
0,00
0,00
-3 569,00
-3 569,00
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32. Obja nienia do rachunku przep ywów pieni nych
(nota 23)
Lp. Wyszczególnienie

Okres bie cy

1. Amortyzacja
amortyzacja rodków trwa ych
2. Odsetki naliczone od nabytych weksli
wycena weksli obcych Monday Development
odwrócenie wyceny weksl i obcych Monday (2009)
odwrócenie wyceny weksl i w asnych Monday (2009)
3. Odsetki naliczone od wyemitowanych obligacji
wycena obligacj i
4. Zysk (strata) z tytu u ró nic kursowych
5. Odsetki i udzia y w zyskach (dywidendy)
6. Zysk (strata) z dzia alno ci inwestycyjnej
rodki trwa e w bilansie otwarcia
rodki trwa e w bilansie zamkni ci a
amortyzacja
korekty o sprzedane rodki trwa e
sprzeda udzia ów komplementariusza
7. Zmiana stanu rezerw
bil ansowa zmiana stanu rezerwy
rezerwa rozli czana z kapita em z aktual izacji wyceny (CI Monday FIZ)
8. Zmiana stanu zapasów

Okres poprzedni

0,00
0,00

657,78
657,78

-500 709,00
-523 901,00
1 644,00
21 548,00

-17 474,00
-17 474,00
0,00
0,00

393 927,00
393 927,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-151,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-151,00

-178,46
3 179,32
0,00
-657,78
-2 700,00

99 541,00
1 762 942,00
-1 663 401,00

3 320,00
3 320,00

0,00

0,00

492 000,54
491 999,54
1,00

724 012,57
724 012,57
0,00

10. Zmiana stanu zobowi za krótkoterminowych
bil ansowa zmiana stanu zobowi za krótkoterminowych

-228 558,19
-228 558,19

-1 315 887,78
-1 315 887,78

11. Zmiana stanu rozlicze mi dzyokresowych
bil ansowa zmiana stanu RMK d ugoterminowych (aktywa)
bil ansowa zmiana stanu RMK krótkoterminowych (aktywa)
bil ansowa zmiana stanu RMK d ugoterminowych (pasywa)

-133 988,00
-116 853,00
-17 135,00
0,00

-193 257,00
-6 889,00
-189 524,00
3 156,00

-6 170 000,00
-261 539,00
-4 659 760,00
523 901,00
-1 644,00
-1 730 958,00
-40 000,00

-1 470 000,00

1 770 958,00
1 730 958,00
40 000,00

1 020 000,00
1 020 000,00

14. Emisja weksli w asnych
emisja weksl i w asnych Monday Development S.A.
emisja weksl i w asnych Monday Sp. z o.o.

680 000,00
580 000,00
100 000,00

0,00
0,00
0,00

15. Wykup weksli w asnych
wykup weksli w asnych Monday Development S.A.
wykup weksli w asnych Monday Sp. z o.o.

-880 000,00
-580 000,00
-300 000,00

0,00
0,00
0,00

3 000 000,00
3 372 248,00
-393 927,00
21 679,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

-21 679,00
-21 679,00

0,00

1 808 617,99
7 384 850,00
-6 366 865,01
910 662,00
-120 029,00

500 000,00
500 000,00

500 000,00
500 000,00

0,00

9. Zmiana stanu nale no ci
bil ansowa zmiana stanu nale no ci krótkoterminowych
bil ansowa zmiana stanu nale no ci dzia alno ci inwestycyjnej

12. Nabycie weksli obcych
bil ansowa zmiana stanu inwestycj i d ugotermi nowych
bil ansowa zmiana stanu inwestycj i krótkotermionwych
wycena weksli obcych Monday Dvelopment S.A.
wycena weksli obcych Monday Sp. zo.o.
weksle obce wykupione Monday Development S.A.
weksle obce wykupione Monday Sp. z o.o.
13. Wykup weksli obcych
wykup weksli obcych Monday Development S.A.
wykup weksli obcych Monday Sp. z o.o.

16. Emisja obligacji
bil ansowa zmiana stanu zobowi za z tyt. emisj i obligacji
wycena obligacji
nierozliczone koszty emisji obligacji
17. Wykup obligacji
18. Inne korekty
nierozliczone koszty emisji obligacji
19. Wp ywy netto z wydania udzia ów i innych instrumentów kapita owych oraz dop at do kapita u
bil ansowa zmiana kapita u podstawowego
akcje serii A1 obj te za CI Monday FIZ
agio z emisji akcji serii B
koszty emi sji akcji serii B
20. Nabycie udzia ów (akcji) w asnych
akcje serii A
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-1 470 000,00
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33. Zdarzenia po dniu bilansowym
Po dniu bilansowym jednostka dominuj ca Monday Development SA dokona a przedterminowego wykupu
obligacji serii A oraz wyemitowa a obligacje serii B i C z dwuletnim terminem wykupu i pó roczn wyp at
odsetek.
34. Struktura Grupy Kapita owej Monday Development SA
MONDAY DEVELOPMENT SA

Monday Sp. z o.o.
udzia Monday Development SA

100,00%

Monday Management Sp. z o.o.
udzia Monday Development SA

100,00%

Internal Finance Sp. z o.o.
udzia Monday Development SA

100,00%

35. Wspólne przedsi wzi cia nie podlegaj ce konsolidacji
W okresie obrotowym ko cz cym si 31 grudnia 2010 r. nie wyst pi y wspólne przedsi wzi cia nie podlegaj ce
konsolidacji.
Pozna , 05.05.2011
Kurt Montgomery
Prezes Zarz du

Monika Owerko
Cz onek Zarz du

Piotr opatka
Cz onek Zarz du
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Dorota Zasina
Monday Management Sp. z o.o. SKA
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IV.

SPRAWOZDANIE ZARZ DU Z DZIA ALNO CI GRUPY KAPITA OWEJ

1. Grupa Monday Development SA
Dzia alno Monday Development SA polega na zarz dzaniu grup kapita ow , w ramach której realizowane s
inwestycje deweloperskie.
Spó ka zosta a zawi zana w dniu 13.11.2008 w wyniku przekszta cenia dotychczasowej struktury Grupy Monday.
Pocz tki dzia alno ci Grupy przypadaj na rok 2003, w którym zosta a utworzona pierwsza spó ka Grupy –
PKM Inwest Sp. z o.o. (obecnie Monday Sp. z o.o.). W miar do czania nowych projektów, powsta y kolejne spó ki
celowe, które zosta y wniesione do funduszu inwestycyjnego zamkni tego (obecnie Monday FIZ) w roku 2007.
Na potrzeby debiutu na Rynku NewConnect, w I kwartale 2010 roku wyodr bniono jedn spó jako spó matk i
nadano jej nazw Monday Development SA W marcu roku 2010 wniesiono do niej wszystkie certyfikaty inwestycyjne,
czyli ca
funduszu i z nim ca
biznesu operacyjnego grupy.
W wyniku przeprowadzenia powy szych transakcji, Spó ka sta a si jednostk dominuj
dla spó ekkomplementariuszy, a tym samym razem z nimi tworzy Grup Kapita ow w rozumieniu ustawy o rachunkowo ci.
Spó ki portfelowe, których akcje posiada Monday FIZ wykazywane s w sprawozdaniach Spó ki jako lokata
ugoterminowa.
Na potrzeby niniejszego sprawozdania, poj cie Grupy Monday zosta o potraktowane szerzej ni definicja ustawowa i
stosowane jest w rozumieniu grupy podmiotów sk adaj cej si z Monday Development SA, komplementariuszy oraz
spó ek portfelowych funduszu Monday FIZ. Tym samym sprawozdanie swym zakresem obejmuje wydarzenia jakie
mia y miejsce w spó kach projektowych, nale cych do Monday FIZ, a których Spó ka nie konsoliduje.
Spó ka – poprzez MONDAY FIZ lub komplementariuszy - na dzie bilansowy posiada a akcje w nast puj cych spó kach
celowych:

Nazwa spó ki celowej

Udzia Grupy w spó ce

Monday Sp. z o.o. Milcza ska SKA

100.0%

Monday Sp. z o.o. Pi tkowska SKA

70.0%

Monday Sp. z o.o. Rataje SKA

100.0%

Monday Sp. z o.o. Soko a SKA

50.0%

Monday Sp. z o.o. Strzeszyn SKA

80.0%

Monday Sp. z o.o. Ma e Garbary SKA

100.0%

Monday Management Sp. z o.o. SKA

100.0%

Nickel Botaniczna Sp. z o.o. SKA

58.5%

Ze wzgl du na przekszta cenia struktury grupy Monday Development SA do roku 2010 nie prowadzi a dzia alno ci
operacyjnej.

37

GRUPA KAPITA OWA MONDAY DEVELOPMENT S.A. - RAPORT ROCZNY SKONSOLIDOWANY 2010

MONDAY DEVELOPMENT SA

MONDAY Fundusz Inwestycyjny Zamkni ty

Monday Sp. z o.o.

Monday Sp. z o.o. "PROJEKT" SKA

komplementariusz spó ek projektowych
udzia Monday Development SA

siedem spó ek projektowych
100,00%

udzia MONDAY FIZ

Monday Management Sp. z o.o.

Monday Management Sp. z o.o. SKA

komplementariusz spó ki zarz dzaj cej
udzia Monday Development SA

od 50% do 100%

spó ka administruj ca projektami
100,00%

udzia MONDAY FIZ

100,00%

Internal Finance Sp. z o.o.
komplementariusz spó ki finansuj cej
udzia Monday Development SA

2.

100,00%

adze spó ki

ZARZ D
W okresie od dnia 01 stycznia 2010 do dnia 02 marca 2010 w sk ad zarz du wchodzili:
Monika Owerko – Prezes Zarz du
Piotr opatka – Cz onek Zarz du
Krzysztof Szyszka – Cz onek Zarz du
W okresie od dnia 03 marca 2010 do dnia 31 grudnia 2010 Zarz d sk ada si z nast puj cych osób:
Kurt Montgomery – Prezes Zarz du
Monika Owerko – Cz onek Zarz du
Piotr opatka – Cz onek Zarz du
Do chwili sporz dzenia sprawozdania powy szy sk ad nie uleg zmianie.
RADA NADZORCZA
W okresie od 01 stycznia 2010 do 25 lutego 2010 Rada Nadzorcza pracowa a w sk adzie:
Kurt Montgomery
Piotr P óciennik
Piotr Kasprowicz
W dniu 26 lutego 2011 w zwi zku ze zmian statutu oraz powo aniem pana Kurta Montgomery do Zarz du
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podj o uchwa y na mocy których powo any zosta nowy sk ad
Rady, to jest:
Arkadiusz Kurkiewicz
Piotr Kasprowicz
Janusz Siejak
Krzysztof Szyszka
Piotr Ró ski
Do chwili sporz dzenia sprawozdania powy szy sk ad nie uleg zmianie.
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3. Nabycie akcji w asnych i upublicznienie spó ki
Na mocy uchwa y Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 26 lutego 2011 Spó ka naby a od jej
dotychczasowego jedynego akcjonariusza MONDAY FIZ 50.000 sztuk akcji w asnych serii A z zamiarem ich umorzenia.
Nabycie nast pi o w dniu 03 marca 2010. Cena zakupu równa by a cenie emisyjnej i wynios a 10 z za ka da akcj .
Nabycie dokonane zosta o z intencj stworzenia grupy kapita owej Monday Development SA a nast pnie
upublicznienia spó ki w Alternatywnym Systemie Obrotu NewConnect.
W dniu 09 kwietnia uchwa Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy uchylona zosta a uchwa a z dnia
26 lutego w sprawie obni enia kapita u zak adowego poprzez umorzenie 50.000 akcji serii A. Akcje te do dnia
sporz dzenia niniejszego sprawozdania znajduj si w posiadaniu Spó ki i s przeznaczone do zbycia.
W lutym 2010 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podj o uchwa o podwy szeniu kapita u zak adowego o kwot
6.395.000 przez emisj 639.500 akcji serii A1 – zwyk ych na okaziciela oferowane w drodze subskrypcji prywatnej.
Emisja zosta a obj ta przez management Spó ki oraz osoby biznesowo z ni powi zane.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dni 09 kwietnia 2010 podj o uchwa o emisji akcji serii B. Spó ka wyemitowa a
98.985 akcji. W tym samym dniu podj to uchwa o wprowadzeniu akcji serii A1 i B do obrotu na rynku NewConnect
prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez GPW w Warszawie SA. Debiut nast pi dnia 28 czerwca 2010.

4. Kluczowe wydarzenia w dzia alno ci Spó ki w roku 2010 oraz przewidywane kierunki rozwoju
4.1 AKTYWNO

W OBSZARZE PROWADZONYCH PROJEKTÓW W 2010 ROKU

INWESTYCJE ZREALIZOWANE
PROJEKT PI TKOWSKA
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 w grudniu 2010 r.
Budynek sk ada si z dwóch skrzyde : frontowego licz cego pi
kondygnacji oraz tylnego
trzykondygnacyjnego. Wyposa ony jest w wind , wentylacj mechaniczn , klimatyzacj , kontrol dost pu i
recepcj . W obiekcie znajduj si lokale biurowe o powierzchniach od 60 do 250 m2 oraz gara podziemny na
25 samochodów. Dzi ki formule „open space” lokale mo na dowolnie aran owa dostosowuj c do
indywidualnych potrzeb firm.
Realizacja projektu Pi tkowska 116 by a elementem strategii Spó ki, dostrzegaj cej istnienie niszy rynkowej w
segmencie wysokiej jako ci przestrzeni biurowej nabywanej na w asno . Strategia ta znalaz a potwierdzenie
w postaci du ego zainteresowania obiektem i szybkiego tempa sprzeda y: w ci gu 4 miesi cy od zako czenia
budowy 81% powierzchni biurowych zosta o obj tych umowami. Doceniona zosta a równie architektura i
wykonanie budynku- w gronie specjalistów budynek przy ul. Pi tkowskiej 116 oceniany jest jako jeden
z najciekawszych obiektów wybudowanych w Poznaniu w ostatnim okresie.
Rezultaty komercjalizacji projektu widoczne b
w wynikach finansowych Spó ki w roku 2011.
przychody z inwestycji szacowane s na oko o 13,7 mln z netto.
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INWESTYCJE W TOKU
PROJEKT SOKO A I
Projekt Soko a I dotyczy budowy budynku wielorodzinnego o cznej powierzchni u ytkowej 2.700 m2 ,
po onego w atrakcyjnej dzielnicy So acz, w pobli u terenów zielonych: Parku So ackiego oraz Parku
Wodziczki.
Projekt obecny wcze niej w portfolio Spó ki zosta w 2010 roku znacz co rozszerzony. W sierpniu 2010r.
Spó ka zawar a umow przedwst pn zakupu dodatkowej dzia ki o powierzchni 928 m2 bezpo rednio
przylegaj cej do projektowanego budynku. Tym samym o ponad 60% zwi kszy a si powierzchnia mieszkalna
planowanego obiektu, co prze
o si na wzrost planowanych przychodów z tej inwestycji oraz
podwy szenie jej rentowno ci.
W IV kwartale 2010r. opracowana zosta a nowa koncepcja architektoniczna powi kszonego budynku oraz
ono wniosek o pozwolenie na budow . Spó ka rozpocz a przygotowania do przedsprzeda y.
Obecnie Spó ka oczekuje wydania pozwolenia na budow , które spodziewane jest na prze omie II i III
kwarta u 2011. Rozpocz cie budowy zaplanowano na III kwarta 2011 a jej zako czenie na III kwarta 2012 r.
Planowane przychody z inwestycji szacowane s na 17,9 mln z netto.
PROJEKT STRZESZYN
Projekt Strzeszyn to przedsi wzi cie dotycz ce zagospodarowania terenu o powierzchni 21,7 ha.
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 2010 roku odpowiednie organy miejskie zatwierdzi y koncepcj zagospodarowania terenu oraz koncepcj
urbanistyczno – architektoniczn zgodne z za eniami projektowymi Monday Development. Po zako czeniu
tych etapów Spó ka przyst pi a do uzbrajania terenu obejmuj cego przygotowanie sieci wodno kanalizacyjnej, gazowej i energetycznej oraz dróg dojazdowych. Dzia ania te b
kontynuowane w roku
2011.
Spó ka oczekuje obecnie na wydanie pozwole na budow dla dzia ek, co zako czy etap przygotowania
gruntu i umo liwi przej cie do etapu komercjalizacji. W 2010 roku zosta a zawarta pierwsza przedwst pna
umowa sprzeda y, która zostanie sfinalizowana po otrzymaniu pozwolenia na budow . Wydania tej decyzji
Spó ka spodziewa si w II/III kwartale 2011 roku.
czne planowane przychody z inwestycji szacowane s na ok. 6,2 mln z netto.
PROJEKT BOTANICZNA
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. Umowa inwestycyjna zapewniaj ca dokapitalizowanie
projektu i ca ciowo reguluj ca wspó prac partnerów zosta a podpisana w lipcu 2010 r.
W pierwotnych zamierzeniach Spó ka na posiadanym gruncie planowa a wybudowanie parku biurowego. Na
pocz tku roku 2010 roku Urz d Miasta wyda decyzj o warunkach zabudowy zgodn z za eniami
inwestorów. W III kwartale 2010 roku projekt uleg rozszerzeniu na skutek zawarcia umowy rezerwacyjnej na
zakup dzia ki przylegaj cej bezpo rednio do pierwotnego terenu inwestycji. Pozyskanie dodatkowego gruntu
podwy szy o znacz co atrakcyjno ca ej nieruchomo ci poprzez zapewnienie bezpo redniego s siedztwa
Ogrodu Botanicznego oraz eliminacj s siada przemys owego. W wyniku analizy strategicznej w II po owie
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roku 2010 Spó ka zmieni a przeznaczenie terenu na inwestycj mieszkaniow i obecnie oczekuje na decyzj
Urz du o zmianie warunków zabudowy na odpowiadaj ce 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. 135 mln z netto. Udzia Monday Development w spó ce celowej
po zako czeniu procesu jej dokapitalizowania wyniesie 41%.
PROJEKT RATAJE
Projekt zak ada wybudowanie w dzielnicy Rataje zespo u budynków mieszkalnych i us ugowych 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 niewielkiej odleg ci
znajduje si tak e centrum handlowe M1 z licznymi punktami handlowymi i us ugowymi.
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 pierwszego etapu inwestycji planowane jest na I po ow 2012
roku.
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 netto, 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.
PROJEKT MA E GARBARY
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 w 2010 roku projektu Pi tkowska 116.
Projekt zosta zainicjowany we wrze niu 2010 roku podpisaniem umowy przedwst pnej na zakup dzia ki pod
inwestycje. Po zawarciu umowy Spó ka rozpocz a przygotowywanie dokumentacji niezb dnej do wydania
przez Wydzia Urbanistyki i Architektury Urz du Miasta decyzji o warunkach zabudowy. Uzyskanie decyzji
spe niaj cej za enia planu inwestycyjnego Monday Development warunkuje rozpocz cie kolejnego etapu
inwestycji tj. opracowania koncepcji architektonicznej budynku.
4.2 PLANY NA ROK 2011
Dzia alno Spó ki w roku 2011 skoncentrowana b dzie na przygotowaniu do komercjalizacji prowadzonych
inwestycji. Dla projektów prowadzonych przy ul. Soko a, oznacza to b dzie zako czenie procesu pozyskania
pozwole na budow , wybór generalnego wykonawcy i rozpocz cia prac budowlanych. Dla projektów Rataje i
Botaniczna spodziewane s pozwolenia na budow obu inwestycji na prze omie 2011/2012 roku. Spó ka
planuje sprzeda wszystkie nieruchomo ci wchodz ce w sk ad inwestycji Strzeszyn jeszcze w roku 2011.
W przeciwie stwie do poprzednich lat, Spó ka w roku 2011 z mniejsz intensywno ci b dzie rozwija a swój
bank ziemi. W latach przed spowolnieniem gospodarczym Spó ka dobra a do swojego portfolio obecne
projekty o cznej warto ci przekraczaj cej 300 mln z w cenach sprzeda y, co zapewnia Spó ce mo liwo
pozyskania stabilnych przychodów przez najbli sze 5 lat. Od roku 2011 w celu uzupe nienia przysz ych
przychodów, Spó ka planuje dobiera nowe projekty w tempie oko o 6.000 metrów powierzchni u ytkowej
rocznie.
Wyj tek od tej regu y mo e stanowi projekt lub projekty przyspieszone. Ze wzgl du na pó niejsze ni
spodziewane rozpocz cie prac budowlanych przy ul. Soko a, Spó ka prowadzi rozmowy z w cicielami innego
gruntu w sprawie realizacji nowego projektu jeszcze w roku 2011. Taki projekt zostanie dobrany, o ile nie
zak óci mo liwo ci sfinansowania pozosta ych projektów, ju obecnych w portfolio.

41

GRUPA KAPITA OWA MONDAY DEVELOPMENT S.A. - RAPORT ROCZNY SKONSOLIDOWANY 2010

4.3 STRATEGIA D UGOFALOWA
Zarz d Spó ki uwa a, i przej cie rynku deweloperskiego z fazy wyra niej spekulacji do fazy dojrzewania
wymusza na wszystkich uczestnikach rynku uelastycznienie swoich dzia . Z punktu widzenia odbiorcy
produktów Grupy, oznacza to, i produkty te musz ró ni si od oferty szerokiego rynku, lub by wyceniane
troch poni ej rednich cen du ej ilo ci porównywalnych lokali.
Monday Development robi miejsce dla siebie na tak rozumianym rynku na trzy sposoby:
I.

poprzez oferowanie ponadprzeci tnych lokalizacji z cenami mieszka lub lokali równymi z reszt
rynku. Osi gniemy to dzi ki posiadanemu bankowi ziemi, który jest owocem naszej wieloletniej
pracy, zbudowanemu po cenach ni szych lub porównywalnych, do cen gruntów w mniej
atrakcyjnych lokalizacjach.

II.

poprzez oferowanie unikalnego w aglomeracji pozna skiej produktu, czyli nowoczesnych lokali
biurowych w wysokiej klasy biurowcach do nabycia na w asno .

III.

poprzez dobieranie kolejnych projektów do portfolio na wczesnym etapie wymagaj cym du ego
nak adu pracy, aby pozyska niezb dne decyzje administracyjne.

Atrakcyjne dzia ki, na których b dzie mo na budowa dopiero po zako czeniu trudnego procesu
administracyjnego, cechuj si ni szymi cenami nabycia. Pozwala to oferowa potencjalnie atrakcyjniejszy
produkt (ze wzgl du na lokalizacj ) w konkurencyjnych rynkowo cenach. Oczywi cie, wszystkie projekty
dobierane do portfolio w ten sposób Spó ka op aca i nabywa na w asno dopiero po uzyskania pewno ci, i
niezb dne decyzje administracyjne zostan wydane. W praktyce strategia ta sprowadza si do zawarcia
warunkowych umów z w cicielami gruntu, którzy w zamian za wk ad Grupy Monday w pozyskanie
niezb dnych decyzji administracyjnych godz si na odroczon p atno , która jest uwarunkowana
powodzeniem procesu przygotowawczego.
4.4 SYTUACJA MAJ TKOWA I FINANSOWA SPÓ KI W ROKU 2010 I PRZEWIDYWANIA NA 2011 ROK
WYNIK FINANSOWY
Na przychody ze sprzeda y w kwocie 1.115 tys. z sk adaj si przychody z realizacji umowy na korzystanie z
marki i wizerunku „MONDAY” oraz „MONDAY Development” podpisanej ze spó zarz dzaj
projektami
Grupy (40%) oraz z dzia alno ci finansowej polegaj cej na odp atnym udost pnieniu kapita u spó kom
projektowym (60%). Koszty pozyskania tego finansowania przez Monday Development SA to 499 tys. z .
Spo ród kosztów rodzajowych g ówne pozycje stanowi us ugi obce, w tym g ównie obs uga administracyjna
(50 tys. z ), koszty zwi zane z obecno ci na NewConnect (46 tys. z )i koszty reklamowe (31 tys. z ).
W kosztach finansowych w sprawozdaniu skonsolidowanym znajduj
komplementariuszy z tytu u pozyskania przez nich rodków na dzia alno .

si

koszty poniesione przez

Zysk brutto Grupy za rok 2010 wyniós 313 tys. z .
STRUKTURA AKTYWÓW
ówn pozycj aktywów s inwestycje d ugoterminowe na czn kwot 15.383 tys. z , z czego 15.122 tys. z
to certyfikaty inwestycyjne funduszu Monday Fundusz Inwestycyjny Zamkni ty. Fundusz jest akcjonariuszem
spó ek projektowych z ramienia Grupy. Jest równie w cicielem podmiotów powo anych do obs ugi spó ek
projektowych.
Wycena spó ek wchodz cych w sk ad portfela dokonywana jest metod DCF (Discounted Cash Flow), czyli
metod zdyskontowanych przep ywów pieni nych.
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Jedn z metod wyceny DCF jest wariant wyceny FCFE (free cashflow to equity), czyli badanie wolnych
przep ywów pieni nych przynale nych w cicielom kapita u w asnego.
Warto Funduszu wycenia si jako sum zdyskontowanych przep ywów projektowych umniejszonych o
koszty funkcjonowania Grupy i warto ci rezydualnej, skorygowane o pozycje bilansowe ujmowane w warto ci
historycznej.
Warto aktywów MONDAY FIZ zosta a zbadana i zaakceptowana przez bieg ego rewidenta Funduszu, firm
HLB M2 Audyt Sp. z o.o. oraz audytora jednostki dominuj cej Monday Development SA
Inwestycje i nale no ci krótkoterminowe to rodki udost pnione spó kom projektowym g ównie w postaci
op acenia wyemitowanych przez nie weksli.
STRUKTURA PASYWÓW
Ponad 70% warto ci pasywów stanowi kapita y w asne, na które sk ada si w g ównej mierze kapita akcyjny
7.885 tys. z i kapita z aktualizacji wyceny 7.091 tys. z powsta y z wyceny certyfikatów inwestycyjnych
Monday FIZ. Akcje w asne do zbycia wykazane s w kwocie 500 tys. z ze znakiem ujemnym.
Zobowi zania to pozycja krótkoterminowa, sk adaj ca si z zobowi za z tytu u obligacji wyemitowanych w
marcu 2010 na kwot nominaln 3.000 tys. z z przeznaczeniem na projekt Botaniczna. Zobowi zania
wekslowe w kwocie 1.074 tys. z to zobowi zanie komplementariusza Monday Sp. z o.o. do jednej ze spó ek
projektowych.
ZABEZPIECZENIA NA MAJ TKU GRUPY
Spó ka ustanowi a zastaw rejestrowy na certyfikatach inwestycyjnych Monday FIZ jako zabezpieczenie emisji
obligacji. Zastaw ustanowiono na dwóch seriach certyfikatów:
- seria B 6.620.104 sztuk
- seria C 184.896 sztuk
Na dzie sporz dzenia sprawozdania zastaw rejestrowy wygas ze wzgl du na sp at zobowi zania, ale ze
wzgl dów formalnych nie zosta jeszcze wykre lony. Dokumentacja niezb dna dla z enia wniosku o
wykre lenie jest w trakcie kompletowania a przewidywany termin jego z enia to 31.05.2011
POZYCJE POZABILANSOWE
Monday Development SA wystawi a weksel in blanco na zabezpieczenie zap aty ceny przez Monday
Management Sp. z o.o. SKA za akcje Nickel Botaniczna Sp. z o.o. SKA w przypadku odst pienia Grupy Nickel od
Umowy Inwestycyjnej z dnia 09.07.2010 na warunkach okre lonych przez t umow . W przypadku, gdyby
partner skutecznie odst pi od umowy warto zobowi zania na dzie bilansowy wynios aby 4 mln z a Grupa
zwi kszy aby swój udzia w Nickel Botaniczna Sp. z o.o. SKA z posiadanych 58,5% do 98,5% oraz przej aby
zarz dzanie spó przez zamian komplementariusza.
PRZEWIDYWANIA NA 2011 ROK
Monday Development SA szacuje, e na realizacj obecnego planu finansowego na najbli sze lata potrzebny
dzie dodatkowy kapita w kwocie ok. 7,5 mln, który Spó ka zamierza pozyska w wi kszo ci z kolejnych
emisji akcji w asnych.

5. Ryzyka wp ywaj ce na dzia alno

prowadzon przez Spó

Pe niejszy katalog ryzyk zosta przedstawiony w dokumencie ofertowym dla emisji akcji Spó ki serii B.
Przedstawione poni ej zestawienie nie ma na celu zast pienia ani ograniczenia poprzednio przedstawionej
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listy ryzyk. Tu prezentujemy naszym zdaniem najbardziej istotne czynniki ryzyka zwi zane ze Spó
dzia alno ci na obecnym etapie rozwoju.

i jej

5.1 RYZYKO ZWI ZANE Z KONIUNKTUR NA RYNKU NIERUCHOMO CI
Koniunktura na rynku nieruchomo ci jest ci le powi zana z ogóln kondycj gospodarki. Dzia alno Grupy
uzale niona jest od koniunktury na polskim rynku nieruchomo ci, determinowanej m.in. wielko ci popytu na
lokale mieszkaniowe, biurowe i handlowe, a tak e dost pno ci rodków finansowych dla klientów Grupy.
Os abienie popytu na nieruchomo ci oraz pogorszenie ogólnego klimatu inwestycyjnego w Polsce mo e
przyczyni si do spadku rynkowych stawek najmu oraz cen sprzeda y nieruchomo ci (sprzeda y kompletnych
budynków inwestorom lub sprzeda y poszczególnych lokali), a w konsekwencji mog doprowadzi do
pogorszenia wyników, sytuacji finansowej i perspektyw rozwoju Grupy.
5.2 RYZYKO KONKURENCJI
Grupa prowadzi dzia alno na konkurencyjnym rynku nieruchomo ci. Konkurencja cechuje tak e rynek
nieruchomo ci w Poznaniu, gdzie Grupa realizuje wszystkie projekty developerskie. Jednocze nie rynek
pozna ski, ze wzgl du na swój potencja ludno ciowy i ekonomiczny, jest jednym z najbardziej ch onnych i
wysoce atrakcyjnych z punktu widzenia dzia alno ci Grupy.
Grupa mo e napotka konkurencj na etapie pozyskiwania gruntów pod zabudow , co mo e doprowadzi do
wzrostu cen gruntów i spadku rentowno ci realizowanych projektów inwestycyjnych. Intensyfikacja
konkurencji mo e ponadto spowodowa nadpoda nieruchomo ci, prowadz
do wojny cenowej i
konieczno ci obni enia cen sprzeda y i najmu. Powy sze czynniki mog wp ywa negatywnie na wyniki,
sytuacj finansow i perspektywy rozwoju Grupy.
5.3 RYZYKO ZWI ZANE Z POSTEPOWANIAMI ADMINISTRACYJNYMI (RYZYKO ADMINISTRACYJNE)
Niektóre nieruchomo ci stanowi ce potencjalny przedmiot projektów inwestycyjnych finansowanych i
zarz dzanych przez Emitenta, nie s obj te miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego. Ryzyko
to dotyczy mo liwo ci nieuzyskania prawomocnych decyzji o warunkach zabudowy oraz o pozwoleniu na
budow lub wyst pienia opó nie w uzyskaniu powy szych decyzji, co w warunkach polskich jest zjawiskiem
powszechnym, zwi zanym przede wszystkim ze znacz
liczb odwo oraz pojawiaj cymi si trudno ciami
w zachowywaniu terminów wynikaj cych z kodeksu post powania administracyjnego.
Emitent nie mo e zagwarantowa , e poszczególne pozwolenia, zezwolenia lub zgody wymagane w zwi zku z
obecnie realizowanymi lub nowymi projektami deweloperskimi zostan uzyskane przez spó ki celowe, ani e
jakiekolwiek obecne lub przysz e pozwolenia, zezwolenia lub zgody nie zostan wzruszone. Nieuzyskanie b
wzruszenie takich zezwole , pozwole b
zgody mo e negatywnie wp yn na zdolno prowadzenia lub
zako czenia obecnie realizowanych b
przysz ych projektów deweloperskich.
5.4 RYZYKO BRAKU DOST PNO CI RODKÓW FINANSOWYCH
Grupa planuje realizacj inwestycji przy ulicy Soko a przede wszystkim przy wykorzystaniu rodków
pochodz cych z kredytu bankowego. Ewentualne opó nienia w harmonogramie realizacji przedsi wzi mo e
spowodowa , e moment uruchomienia kolejnej transzy finansowania b dzie odroczony, co mo e przyczyni
si do opó nienia w finalizacji ca ej inwestycji oraz pogorszenia jej rentowno ci. Ponadto ograniczenie
dost pno ci kredytów bankowych na finansowanie nowo rozpoczynanych inwestycji mog oby prze
si na
trudno ci w podj ciu wspó pracy z innymi inwestorami w zakresie danego przedsi wzi cia. Sytuacja taka
mog aby negatywnie wp yn
na rentowno danej inwestycji oraz na wyniki, sytuacj finansow i
perspektywy rozwoju Grupy.
Grupa ogranicza ryzyko braku dost pno ci rodków finansowych poprzez dywersyfikacj róde finansowania
(emisje akcji, obligacji, kredyty bankowe) oraz podpisywanie listów intencyjnych i umów przedwst pnych z
inwestorami zewn trznymi.
5.5 RYZYKO NIEPOZYSKANIA DODATKOWEGO KAPITA U
Nie mo na wykluczy , i szacunki Emitenta dotycz ce wysoko ci dodatkowego kapita u, który b dzie
konieczny do realizacji nowych projektów, oka si niedok adne, a dotychczas zabezpieczone rodki
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finansowe b
niewystarczaj ce. Nie ma równie pewno ci, czy Emitent pozyska rodki w wystarczaj cej
wysoko ci, po satysfakcjonuj cej cenie i w odpowiednim terminie (koszt kapita u jest bowiem istotn
determinant decyzji o uruchomieniu, kontynuowaniu lub zaprzestaniu prowadzenia danego projektu
inwestycyjnego). W przypadku niepozyskania dodatkowych rodków istnieje ryzyko, i rozpocz te projekty,
wobec braku mo liwo ci ich dofinansowania, mog nie przynie zak adanych zysków lub w skrajnym
przypadku zako czy si niepowodzeniem. Mo e si to wi za z utrat wp aconych zadatków lub zaliczek albo
konieczno ci zap aty kar umownych. Celem ograniczenia opisanego ryzyka Emitent zamierza w optymalny
sposób korzysta z dost pnych róde finansowania i stara si dostosowywa akceptowalny poziom ryzyka
do aktualnej sytuacji rynkowej.
5.6 RYZYKO ZWI ZANE Z POZIOMEM STÓP PROCENTOWYCH
Ewentualny wzrost stóp procentowych mo e przyczyni si do zwi kszenia kosztów obs ugi finansowania, a w
konsekwencji do obni enia wyniku finansowego Grupy oraz pogorszenia efektywno ci finansowej
realizowanych inwestycji.
Na dzie sporz dzenia sprawozdania Grupa posiada zobowi zanie z tytu u emisji obligacji serii B oraz C oraz
zobowi zania wekslowe procentowane wed ug sta ej stopy procentowej. Dla pozosta ych zobowi za
oprocentowanych w oparciu o zmienn stop procentow Grupa nie stosuje instrumentów zabezpieczaj cych
przed ryzykiem zmian stopy procentowej, poniewa w opinii Zarz du - bior c pod uwag wahania poziomu
stóp procentowych w okresie ostatnich dwóch lat oraz dost pne przewidywania - przysz e zmiany stóp
procentowych nie b
znaczne i nie wp yn istotnie na poziom wyniku finansowego.
Wzrost stóp procentowych mo e tak e przyczyni si do ograniczenia popytu klientów Grupy na kredyty
bankowe, w tym na kredyty hipoteczne, stanowi ce g ówne ród o finansowania transakcji zakupu
mieszkania. Niekorzystne tendencje w tym zakresie mog przyczyni si do pogorszenia wyników, sytuacji
finansowej Grupy, jednak e ryzyko to jest takie samo jako w przypadku innych uczestników rynku
nieruchomo ci.
5.7 RYZYKO KURSOWE
Ryzyko kursowe nie wyst puje, poniewa Grupa nie ponosi kosztów ani nie generuje przychodów w walutach
obcych.
6. Zdarzenia po dniu bilansowym
EMISJA OBLIGACJI SERII B i C
W lutym 2011 roku Monday Development SA wyemitowa obligacje serii B oraz C. Obie serie zosta y obj te w
100%, a Spó ka pozyska a rodki w cznej kwocie 6.000.000,00 z .
Zako czona sukcesem emisja obligacji serii B i serii C prowadzona by a w trybie oferty prywatnej. Spó ka
wyemitowa a obligacje na okaziciela, zabezpieczone, o terminie zapadalno ci do dnia 11-go lutego 2013 roku
z prawem Emitenta do ich wcze niejszego wykupu. Oprocentowanie dla obligacji serii B wynosi 14,5% w skali
roku, natomiast obligacje serii C s oprocentowane na poziomie 12 % w skali roku. Obligacje serii B s
zabezpieczone zastawem rejestrowym na certyfikatach inwestycyjnych Monday FIZ natomiast obligacje serii C
zabezpieczone hipotek kaucyjn ustanowion na nieruchomo ci.
rodki pozyskane z emisji obligacji zosta y przeznaczone na wcze niejszy wykup obligacji serii A,
dofinansowanie projektów Soko a I i Rataje oraz finansowanie wp aty zaliczek b
zadatków, przy zawieraniu
umów przedwst pnych kupna nieruchomo ci.
WCZE NIEJSZY WYKUP OBLIGACJI SERII A
Dnia 16-go lutego 2011 roku Spó ka dokona a wcze niejszego wykupu obligacji serii A, które zosta y
wyemitowane 12-go marca 2010 roku z terminem wykupu 12-go marca 2011. czna kwota wykupu obligacji
wynios a 3 437 272, 60 z . Na kwot wykupu obligacji sk adaj si : warto nominalna obligacji, odsetki
naliczone do dnia 15-go lutego 2011 roku oraz premia za wcze niejszy wykup.
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Wykupione obligacje serii A prowadzone by y w trybie oferty prywatnej. Spó ka wyemitowa a obligacje na
okaziciela, zabezpieczone, o terminie zapadalno ci do dnia 12-go marca 2011 roku z prawem do ich
wcze niejszego wykupu. Emisja w/w obligacji nast pi a przed debiutem Spó ki na rynku NewConnect. Na
wykup obligacji serii A zosta y wykorzystane rodki pieni ne pozyskane z emisji obligacji serii B i serii C.
KOMERCJALIZACJA PROJEKTU PI TKOWSKA
Budowa biurowca Pi tkowska 116 zosta a zako czona pod koniec grudnia 2010 roku. W pierwszym kwartale
2011r Spó ka prowadzi a prace wyko czeniowe oraz komercjalizacj projektu.
W wyniku przeprowadzonych dzia
marketingowych i sprzeda owych 81% powierzchni w budynku zosta o
obj tych umowami: dla 60% podpisane zosta y umowy sprzeda y za 21% powierzchni obj to umowami
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 okresie od stycznia
2011 do dnia sporz dzania sprawozdania wynios a prawie 5,5 mln z . Spó ka planuje zako czenie
komercjalizacji budynku na prze omie II i III kwarta u 2011. Pozosta e przychody z tego tytu u w 2011 roku s
szacowane na oko o 8 mln z .
ZAINICJOWANIE NOWEGO PROJEKTU - SOKO A II
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 .

V.

WIADCZENIE ZARZ DU O RZETELNO CI SPRAWOZDANIA

Zarz d Spó ki MONDAY DEVELOPMENT SA o wiadcza, e wedle jego najlepszej wiedzy, roczne sprawozdanie
finansowe za rok obrotowy 2010 i dane porównywalne sporz dzone zosta y zgodnie z przepisami obowi zuj cymi
Spó oraz odzwierciedlaj w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuacj maj tkow i finansow Spó ki oraz jej wynik
finansowy, a sprawozdanie z dzia alno ci Spó ki zawiera prawdziwy obraz jej sytuacji, w tym opis podstawowych
zagro
i ryzyk.
Pozna , 31 marca 2011 roku
Kurt Montgomery
Prezes Zarz du

VI.

Monika Owerko
Cz onek Zarz du

Piotr opatka
Cz onek Zarz du

WIADCZENIE ZARZ DU O WYBORZE BIEG EGO REWIDENTA

Zarz d Spó ki MONDAY DEVELOPMENT SA o wiadcza, e podmiot uprawniony do badania sprawozda finansowych,
dokonuj cy badania rocznego sprawozdania finansowego, zosta wybrany zgodnie z przepisami prawa oraz e podmiot
ten oraz biegli rewidenci, dokonuj cy badania tego sprawozdania, spe niali warunki do wyra enia bezstronnej i
niezale nej opinii o badaniu, zgodnie z w ciwymi przepisami prawa krajowego.
Pozna , 31 marca 2011 roku
Kurt Montgomery
Prezes Zarz du

Monika Owerko
Cz onek Zarz du
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VII.

OPINIA I RAPORT BIEG EGO REWIDENTA

OPINIA NIEZALE NEGO
BIEG EGO REWIDENTA
dotycz ca skonsolidowanego
sprawozdania finansowego
Grupy Kapita owej
Monday Development SA
w
Poznaniu
za okres od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r.
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OPINIA NIEZALE NEGO BIEG EGO REWIDENTA
I.

Dla Walnego Zgromadzenia, Rady Nadzorczej i Zarz du
Grupy Kapita owej Monday Development SA
z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego
za rok obrotowy od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r.

II.

Przeprowadzili my badanie za czonego skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapita owej,
w której jednostk dominuj
jest spó ka Monday Development S. A. z siedzib w Poznaniu, na które
sk ada si :
wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego,
skonsolidowany bilans sporz dzony na dzie 31.12.2010 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka
si sum 21 364 343,21 z ,
skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r. wykazuj cy
zysk netto w kwocie 271 748,71 ,
zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale (funduszu) w asnym za rok obrotowy od 01.01.2010 r.
do 31.12.2010 r. wykazuj ce wzrost kapita u w asnego o kwot 15 033 472,33 z ,
skonsolidowany rachunek przep ywów pieni nych za rok obrotowy od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r.
wykazuj cy wzrost stanu rodków pieni nych o kwot 76 758,05 z ,
dodatkowe informacje i obja nienia.
Za sporz dzenie zgodnego z obowi zuj cymi przepisami skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz
sprawozdania z dzia alno ci grupy kapita owej odpowiedzialny jest kierownik jednostki dominuj cej.
Kierownik jednostki oraz cz onkowie rady nadzorczej lub innego organu nadzoruj cego jednostki
dominuj cej s zobowi zani do zapewnienia, aby skonsolidowane sprawozdanie finansowe oraz
sprawozdanie z dzia alno ci grupy kapita owej spe nia y wymagania przewidziane w ustawie z dnia 29
wrze nia 1994 r. o rachunkowo ci (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, z pó n. zmianami), zwanej dalej
„ustaw o rachunkowo ci”.
Naszym zadaniem by o zbadanie i wyra enie opinii o zgodno ci z wymagaj cymi zastosowania zasadami
(polityk ) rachunkowo ci grupy kapita owej tego skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz czy
rzetelnie i jasno przedstawia ono, we wszystkich istotnych aspektach, sytuacj maj tkow i finansow , jak
te wynik finansowy grupy kapita owej.

III.

Badanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego przeprowadzili my stosownie do:
przepisów rozdzia u 7 ustawy o rachunkowo ci,
krajowych standardów rewizji finansowej, wydanych przez Krajow Rad Bieg ych Rewidentów w Polsce.
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Badanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego zaplanowali my i przeprowadzili my w taki sposób,
aby uzyska racjonaln pewno , pozwalaj
na wyra enie opinii o sprawozdaniu.
W szczególno ci badanie obejmowa o sprawdzenie poprawno ci zastosowanych przez jednostk
dominuj
oraz jednostki zale ne zasad (polityki) rachunkowo ci i sprawdzenie – w przewa aj cej mierze
w sposób wyrywkowy – podstaw, z których wynikaj liczby i informacje zawarte w skonsolidowanym
sprawozdaniu finansowym, jak i ca ciow ocen skonsolidowanego sprawozdania finansowego.
Uwa amy, e badanie dostarczy o wystarczaj cej podstawy do wyra enia miarodajnej opinii.
Naszym zdaniem, zbadane skonsolidowane sprawozdanie finansowe, we wszystkich istotnych aspektach:
przedstawia rzetelnie i jasno informacje istotne dla oceny sytuacji maj tkowej i finansowej grupy
kapita owej na dzie 31.12.2010 r., jak te jej wyniku finansowego za rok obrotowy od 01.01.2010 r. do
31.12.2010 r.,
zosta o sporz dzone zgodnie z wymagaj cymi zastosowania zasadami (polityk ) rachunkowo ci grupy
kapita owej oraz przepisami wydanego na podstawie powo anej wy ej ustawy rozporz dzenia Ministra
Finansów z dnia 25 wrze nia 2009 roku w sprawie szczegó owych zasad sporz dzania przez jednostki
inne ni banki i zak ady ubezpiecze skonsolidowanych sprawozda finansowych grup kapita owych (Dz.
U. z 2009 r., nr 169 poz. 1327).
jest zgodne z wp ywaj cymi na tre
obowi zuj cymi grup kapita ow .

skonsolidowanego sprawozdania finansowego przepisami prawa

Nie zg aszaj c zastrze
do prawid owo ci i rzetelno ci zbadanego skonsolidowanego sprawozdania
finansowego, zwracamy uwag , i :
na warto pozycji „Inne d ugoterminowe aktywa finansowe” sk adaj si certyfikaty inwestycyjne
Funduszu Inwestycyjnego Zamkni tego Monday, który posiada akcje w spó kach komandytowo akcyjnych odpowiedzialnych za realizacj projektów deweloperskich oraz w spó ce odpowiedzialnej za
zarz dzanie Grup Monday. Warto certyfikatów wyceniona zosta a w warto ci godziwej poprzez
odniesienie do warto ci aktywów netto Funduszu Inwestycji Zamkni tych Monday. Natomiast FIZ z
uwagi na brak wiarygodnej warto ci rynkowej z aktywnego rynku ustala warto posiadanych spó ek
portfelowych za pomoc metody zdyskontowanych przep ywów pieni nych. Metodologia wyceny
spó ek portfelowych, oparta na metodzie zdyskontowanych przep ywów pieni nych zosta a opisana w
nocie nr 4 do skonsolidowanego sprawozdania finansowego, zwracamy jednak uwag , i oczekiwane
przep ywy pieni ne oszacowane zosta y na podstawie prognoz dotycz cych przysz ych zdarze , których
realizacja mo e odbiega od przyj tych za
,
Spó ka dominuj ca przyj a, i na podstawie art. 3 ust.1 pkt. 39) ustawy o rachunkowo ci – FIZ Monday
nie spe nia definicji jednostki zale nej i w zwi zku z tym nie zosta obj ty procedurami konsolidacyjnymi.
Sprawozdanie z dzia alno ci grupy kapita owej jest kompletne w rozumieniu art. 49 ust. 2 ustawy
o rachunkowo ci, a zawarte w nim informacje, pochodz ce ze zbadanego skonsolidowanego sprawozdania
finansowego, s z nim zgodne.
Marek Wojciechowski
……………………………………………….
Bieg y rewident nr 10 984
kluczowy bieg y rewident przeprowadzaj cy badanie
w imieniu PKF Audyt Sp. z o.o. podmiotu uprawnionego do
badania sprawozda finansowych nr 548
ul. Elbl ska 15/17
01-747 Warszawa
Pozna , 23 maja 2011 r.
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RAPORT UZUPE NIAJ CY OPINI
z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapita owej
Monday Development SA
w
Poznaniu
za okres od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r.
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A.

CZ

OGÓLNA

I. DANE IDENTYFIKUJ CE BADAN GRUP KAPITA OW
Badanie dotyczy Grupy Kapita owej, której jednostk dominuj
jest Monday Development SA z siedzib
w Poznaniu, powsta a zgodnie z aktem notarialnym Rep. nr A 7187/2008 z dnia 13.11.2008 r., na czas
nieokre lony. Ostatnia zmiana umowy mia a miejsce 01.06.2010 r. aktem notarialnym Rep. A nr
3828/2010.
W dniu 16.02.2009 roku Spó ka dominuj ca wpisana zosta a do Krajowego Rejestru S dowego pod
numerem KRS 0000323647.
Siedziba jednostki dominuj cej mie ci si w Poznaniu, przy ul. ul. Szyd owskiej 42.
Na koniec badanego okresu Grupa posiada:
- kapita zak adowy
- pozosta e kapita y w asne

7 884 850,00 z
7 249 736,29 z

Na dzie 31.12.2010 r. struktura w asno ci kapita u zak adowego Spó ki dominuj cej przedstawia si
nast puj co:
Ilo
udzia ów
w szt.

Udzia owcy
Hamamelis Ltd. w Limassol (Cypr)
Piotr P óciennik
Piotr Ró ski
Piotr opatka
Akcjonariusze poni ej 5%
Akcje w asne do umorzenia

Warto
nominalna

Ilo
osów

Udzia w
kapitale
zak adowym

416 652

56,41

4 166 520

52,85

81 310
60 229

11,01
8,16

813 100
602 290

10,31
7,64

45 760
134 534
50 000

6,2
18,22
0,00
100%

457 600
1 345 340
500 000
7 884 850

5,8
17,06
6,34
100%

RAZEM

W dniu 26.02.2010 r. zgodnie z aktem notarialnym Rep. A nr 1573/2010 nast pi o podwy szenie kapita u
zak adowego spó ki o kwot 6 395 000,00 z to jest z kwoty 500 000,00 z do kwoty 6 895 000,00 z w drodze
emisji 639 500 nowych akcji Serii A1.
W dniu 09.04.2010 r. zgodnie z aktem notarialnym Rep. A nr 2330/2010, na podstawie zaprotoko owanej
uchwa y nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, dokonano podwy szenia kapita u zak adowego spó ki o
kwot 989 850 z w drodze subskrypcji prywatnej akcji nowej emisji serii B.
28 czerwca 2010 roku spó ka dominuj ca zadebiutowa a na rynku New Connect, który jest alternatywnym
Systemem Obrotu prowadzonym przez Gie Papierów Warto ciowych w Warszawie SA
Jednostka dominuj ca:
- posiada nr statystyczny w systemie REGON
- jest podatnikiem podatku od towarów i us ug (VAT) i posiada nadany przez
Urz d Skarbowy Pozna – Je yce NIP

-

301054767

-

7811832838

Spó ka Monday Development S.A jako jednostka dominuj ca wg stanu na koniec badanego okresu posiada
nast puj ce spó ki zale ne:
Nazwa Spó ki
Monday Sp. z o.o.
Monday Management Sp. z o.o.
Internal Finance Sp. z o.o.
Monday FIZ
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Bezpo redni i po redni
udzia w kapitale

Bezpo redni i po redni
udzia w prawach g osu

100%
100%
100%
100%

100%
100%
100%
100%
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Spó ka Monday Development S.A nie posiada spó ek stowarzyszonych.
Wy czenia ze skonsolidowanego sprawozdania finansowego:
Spó ka dominuj ca przyj a, i na podstawie art. 3 ust.1 pkt. 39) ustawy o rachunkowo ci – FIZ Monday nie
spe nia definicji jednostki zale nej i w zwi zku z tym nie zosta obj ty procedurami konsolidacyjnymi.
Zasadniczym przedmiotem dzia alno ci Grupy Kapita owej jest:
Jednostka dominuj ca Monday Development SA
- dzia alno firm centralnych i holdingów,
- doradztwo w zakresie prowadzenia dzia alno ci gospodarczej.
Jednostki zale ne i stowarzyszone wchodz ce do konsolidacji:
Monday Sp. z o.o.
- dzia alno wspomagaj ca prowadzenie dzia alno ci gospodarczej,
Monday Management Sp. z o.o.
- doradztwo w zakresie prowadzenia dzia alno ci gospodarczej i zarz dzania,
Internal Finance Sp. z o.o.
- pozosta e formy udzielania kredytów,
- pozosta e doradztwo w zakresie prowadzenia dzia alno ci gospodarczej.
Na dzie wydania opinii organem kieruj cym w jednostce dominuj cej jest Zarz d w sk adzie:
Imi i Nazwisko
Kurt Montgomery
Monika Owerko
Piotr opatka

Funkcja
Prezes Zarz du
Cz onek Zarz du
Cz onek Zarz du

Grupie nie zatrudnia pracowników na umow o prac .

II. DANE IDENTYFIKUJ CE ZBADANE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE
Na badane skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy sk adaj si sprawozdania jednostkowe Spó ki
dominuj cej oraz Spó ek podporz dkowanych sporz dzone na dzie 31.12.2010 roku, które zosta y
zbadane i uzyska y opini

Podmiot uprawniony
do badania i rodzaj
opinii

Metoda
konsolidacji

380

PKF Audyt Sp. z o.o.
z uwag

jednostka
konsoliduj ca

601

-89

nie badana

metoda pe na

Monday Management Sp. z o.o.

6

-17

nie badana

metoda pe na

Internal Finance Sp. z o.o.

8

-2

nie badana

metoda pe na

Spó ka

Monday Development SA
Monday Sp. z o.o.

Suma
bilansowa na
31.12.2010 r.
(tys. z .)

Wynik netto za
okres 01.01.31.12.2010 r.
(tys. z .)

20 784

Powi zanie pomi dzy sprawozdaniami jednostkowymi, a sprawozdaniem skonsolidowanym przedstawia
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si nast puj co:
Spó ka

Suma bilansowa

Podmiot dominuj cy
Podmiot zale ny
RAZEM
Korekty konsolidacyjne
Suma sprawozdania skonsolidowanego

20 784 215,83
615 227,38
21 399 443,21
- 35 100,00
21 364 343,21

Wynik netto
379 754,47
-108 005,76
271 748,71
0,00
271 748,71

Przedmiotem badania by o skonsolidowane sprawozdanie finansowe scharakteryzowane w opinii.
Do skonsolidowanego sprawozdania finansowego za czone zosta o sprawozdanie z dzia alno ci Grupy
kapita owej w roku obrotowym od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r.

III. INFORMACJE O SKONSOLIDOWANYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM GRUPY KAPITA OWEJ ZA POPRZEDNI ROK
OBROTOWY

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 2010 rok jest pierwszym skonsolidowanym sprawozdaniem
Grupy Kapita owej Monday Development.

IV. DANE IDENTYFIKUJ CE PODMIOT UPRAWNIONY PRZEPROWADZAJ CY BADANIE SKONSOLIDOWANEGO
SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Uchwa Rady Nadzorczej z dnia 15.09.2010 r. Spó ka PKF Audyt Sp. z o.o. zosta a powo ana do zbadania
skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2010 r., umowa o badanie zosta a zawarta dnia
16.09.2010 r.
Podmiot uprawniony do badania sprawozda finansowych, PKF Audyt Sp. z o.o. z siedzib w Warszawie
przy ulicy Elbl skiej 15/17, jest wpisany na list pod numerem 548, a w jego imieniu badanie przeprowadzi
Marek Wojciechowski, kluczowy bieg y rewident wpisany do rejestru bieg ych rewidentów wykonuj cych
zawód pod numerem 10 984.
Zarówno podmiot uprawniony, jak i przeprowadzaj cy w jego imieniu badanie kluczowy bieg y rewident
oraz osoby uczestnicz ce w badaniu nie b ce bieg ymi rewidentami stwierdzaj , e pozostaj niezale ni
od badanej jednostki, w rozumieniu art. 56 ustawy o bieg ych rewidentach i ich samorz dzie, podmiotach
uprawnionych do badania sprawozda finansowych oraz o nadzorze publicznym (Dz.U. z 2009 r. nr 77,
poz.649).
Badanie przeprowadzono w okresie od 18.05.2011 r. do 23.05.2011 r.

V. O WIADCZENIA JEDNOSTKI I DOST PNO DANYCH
Zarz d Spó ki dominuj cej w dniu 23.05.2011 r. z
o wiadczenie o kompletno ci, rzetelno ci i
prawid owo ci skonsolidowanego sprawozdania finansowego przedstawionego do badania, ujawnieniu w
informacji dodatkowej wszelkich zobowi za warunkowych istniej cych na dzie 31.12.2010 r. oraz nie
zaistnieniu do dnia z enia o wiadczenia zdarze wp ywaj cych w sposób istotny na wielko danych
wykazywanych w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za rok badany.
W trakcie badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spó ka dominuj ca udost pni a
dokumenty i informacje niezb dne do wydania opinii i sporz dzenia raportu.

VI. POZOSTA E INFORMACJE
Nie stanowi o bezpo redniego przedmiotu badania wykrycie i wyja nienie zdarze podlegaj cych ciganiu,
jak równie nieprawid owo ci jakie wyst pi y poza systemem rachunkowo ci.
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B.

OCENA SYTUACJI MAJ TKOWO-FINANSOWEJ
Analiza przedstawiona poni ej obejmuje trzy ostatnie okresy sprawozdawcze:
- od 01.01.2008 do 31.12.2009 r.,
- od 01.01.2009 do 31.12.2010 r.

Wszystkie dane prezentowane w tabelach s
nast puj ce znaczenie:
- BZ
- bilans zamkni cia
- BO
- bilans otwarcia

wyra one w tys. z ., za u yte w nich symbole maj
-

OU - okres ubieg y
OB - okres bie cy

Zaprezentowane warto ci w tabeli - w kolumnie „Zmiana” odnosz si do warto ci wyra onych w z .
Struktura poszczególnych pozycji w przedstawionych dalej tabelach liczona jest w nast puj cy sposób:
- w odniesieniu do pozycji bilansowych – w stosunku do sumy bilansowej;
- w odniesieniu do pozycji przychodowych rachunku zysków i strat – w stosunku do warto ci przychodów
ogó em;
- w odniesieniu do pozycji kosztowych rachunku zysków i strat – w stosunku do warto ci kosztów ogó em,
- w odniesieniu do pozycji wynikowych na poszczególnych poziomach oraz do obci
wyniku – w
stosunku do wyniku netto.
I.

ZMIANA I STRUKTURA POZYCJI BILANSOWYCH

AKTYWA
A.
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
B.
I.
II.
III.
IV.

AKTYWA TRWA E
Warto ci niematerialne i prawne
Warto firmy jednostek
podporz dkowanych
Rzeczowe aktywa trwa e
Nale no ci d ugoterminowe
Inwestycje d ugoterminowe
ugoterminowe rozliczenia
mi dzyokresowe
AKTYWA OBROTOWE
Zapasy
Nale no ci krótkoterminowe
Inwestycje krótkoterminowe
Krótkoterminowe rozliczenia
mi dzyokresowe
AKTYWA RAZEM

Stan na
31.12.200 31.12.201
9 r. (BO)
0 r. (BZ)
15 507,19
7,19
0,00
0,00

Struktura
2009 r.

A.
I.
II.
III.
IV.
V.

KAPITA (FUNDUSZ) W ASNY
Kapita (fundusz) zak adowy
Nale ne wp aty na kapita podstawowy (-)
Udzia y (akcje) w asne (-)
Kapita (fundusz) zapasowy
Kapita (fundusz) z aktualizacji wyceny

0,4%
0,0%

72,6%
0,0%

0,00

0,00

0,0%

0,0%

0,00
0,00
0,30

0,00
0,00
15 383,45

0,0%
0,0%
0,0%

0,0%
0,0%
72,0%

x
x
5127715,2%

6,89

123,74

0,4%

0,6%

1696,2%

1 595,50
0,00
1 070,71
524,79

5 857,16
0,00
578,71
5 261,31

99,6%
0,0%
66,8%
32,7%

27,4%
0,0%
2,7%
24,6%

267,1%
x
-46,0%
902,6%

0,00

17,14

0,0%

0,1%

1 602,69

21 364,34

100,0%

100,0%

Stan na
PASYWA

2010 r.

Zmiana
(BZ - BO)
BO
215607,2%
x

31.12.200
9 r. (BO)
101,11
500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
54

31.12.2010
r. (BZ)
15 134,59
7 884,85
0,00
-500,00
790,63
7 091,34

Struktura
2009 r.
6,3%
31,2%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%

2010
r.
70,8%
36,9%
0,0%
-2,3%
3,7%
33,2%

x

x
1233,0%

Zmiana
(BZ - BO)
BO
14867,9%
1477,0%
x
x
x
x
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VI.
VII.
VIII.
B.
C.
D.
I.
II.
III.
IV.

Pozosta e kapita y (fundusze) rezerwowe
Zysk (strata) z lat ubieg ych
Zysk (strata) netto
KAPITA MNIEJSZO CI
UJEMNA WARTO FIRMY JEDNOSTEK
POPORZ DKOWANYCH
ZOBOWI ZANIA I REZERWY NA
ZOBOWI ZANIA
Rezerwy na zobowi zania
Zobowi zania d ugoterminowe
Zobowi zania krótkoterminowe
Rozliczenia mi dzyokresowe
PASYWA RAZEM

II.

0,00
-242,25
-156,63
0,00

0,00
-403,99
271,75
0,00

0,0%
-15,1%
-9,8%
0,0%

0,0%
-1,9%
1,3%
0,0%

0,00

0,00

0,0%

0,0%

1 501,58

6 229,76

93,7%

29,2%

314,9%

3,32
0,00
1 498,26
0,00
1 602,69

1 766,26
0,00
4 463,49
0,00
21 364,34

0,2%
8,3%
0,0%
0,0%
93,5% 20,9%
0,0%
0,0%
100,0% 100,0%

53100,7%
x
197,9%
x
1233,0%

Za okres 01.01. – 31.12 r.

B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.
J.
K.
L.
.
O.
P.
R.
S.
T.
U.

x

ZMIANA I STRUKTURA POZYCJI WYNIKOWYCH

Wyszczególnienie
A.

x
66,8%
-273,5%
x

Przychody netto ze sprzeda y produktów,
towarów i materia ów

2009 r. (OU)

2010 r. (OB)

Struktura
2009 r.

2010 r.

66,64

1 114,72

55,0%

98,2%

Zmiana
(OB -OU)
OU
1572,9%

Koszty sprzedanych produktów, towarów
i materia ów
Zysk (strata) brutto ze sprzeda y
Koszty sprzeda y
Koszty ogólnego zarz du
Zysk (strata) ze sprzeda y
Pozosta e przychody operacyjne
Pozosta e koszty operacyjne
Zysk (strata) z dzia alno ci operacyjnej
Przychody finansowe
Koszty finansowe
Zysk (strata) na sprzeda y ca ci lub
cz ci udzia ów jednostek podporz d.

0,00

499,34

0,0%

60,8%

66,64
0,00
157,90
-91,26
2,59
0,62
-89,29
51,99
122,90

615,38
23,56
172,40
419,41
0,00
2,60
416,81
20,66
123,74

-42,5%
0,0%
56,1%
58,3%
2,1%
0,2%
57,0%
42,9%
43,7%

226,5%
2,9%
21,0%
154,3%
0,0%
0,3%
153,4%
1,8%
15,1%

0,00

0,00

0,0%

0,0%

Zysk (strata) z dzia alno ci gospodarczej

-160,20

313,73

102,3%

115,4%

-295,8%

Zysk (strata) brutto
Podatek dochodowy
Pozosta e obowi zkowe zmniejszenia
zysku (zwi kszenia straty)
Zysk (strata) z udzia ów w jednostkach
podporz d. wycenianych metod praw
asno ci
Zyski (straty) mniejszo ci
Zysk (strata) netto

-160,20
-3,57

313,73
41,98

102,3%
2,3%

115,4%
15,4%

-295,8%
-1276,3%

0,00

0,00

0,0%

0,0%

x

0,00

0,00

0,0%

0,0%

x

0,00
-156,63

0,00
271,75

0,0%
100,0%

0,0%
100,0%
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-559,6%
-100,0%
322,2%
-566,8%
-60,3%
0,7%
x

x
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III.

PODSTAWOWE WSKA NIKI CHARAKTERYZUJ CE DZIA ALNO

GRUPY KAPITA OWEJ

Wyszczególnienie

j.m.

2009 r.

2010 r.

tys. z .
tys. z .

1 602,69
-156,63

21 364,34
271,75

tys. z .

66,64

1 114,72

tys. z .

104,43

16 900,85

%
%
%
%

0,5
6,7
1 406,5
1 452,7

264,8
242,9
97,6
109,0

Podstawowe wielko ci i wska niki struktury
Suma bilansowa
Wynik netto (+/-)
przychody netto ze sprzeda y produktów, towarów i
materia ów

Przychody ze sprzeda y
Kapita sta y
Wska
Wska
Wska
Wska

nik struktury aktywów
nik struktury pasywów ( róde finansowania)
nik pokrycia aktywów trwa ych kapita em w asnym
nik pokrycia aktywów trwa ych kapita em sta ym

kapita w asny + rezerwy d ugoterminowe +
zobowi zania d ugoterminowe + RM d ugoterm.
(aktywa trwa e / aktywa obrotowe) *100
(kapita w asny / kapita obcy) *100
(kapita w asny / aktywa trwa e) *100
(kapita sta y / aktywa trwa e) *100
Wska niki p ynno ci

Wska nik p ynno ci I
Wska nik p ynno ci II

(aktywa obrotowe /bie ce zobowi zania)
((aktywa obrotowe - zapasy) / bie ce zobow.)

1,1
1,1

1,3
1,3

Wska nik p ynno ci III

rodki pieni ne i inne aktywa pieni ne) / bie ce
zobowi zania)

0,0

0,0

%

-19,5

2,4

%

-309,8

3,6

%

100,0

55,2

%

93,5

20,9

Wska niki rentowno ci
Rentowno

aktywów (ROA)

Rentowno

kapita ów w asnych (ROE)

Rentowno

sprzeda y produktów, towarów i materia ów

(wynik netto / przeci tny stan aktywów) *100
(wynik netto / przeci tny stan kapita ów w asnych)
*100
(wynik brutto na sprzeda y / przychody ze
sprzeda y)*100
Wska niki zad

Wska nik ogólnego zad

enia

enia

(zobowi zania ogó em / aktywa ogó em) *100 (bez
ZF S)
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IV.
1.

OGÓLNA OCENA DZIA ALNO CI
BILANS
DYNAMIKA I STRUKTURA Warto ci w tys. z

25 000,00

20 000,00

15 000,00

10 000,00

5 000,00

0,00
Aktywa

31.12.2009

Pasywa
31.12.2009

Aktywa

Aktywa trwa e
Aktywa obrotowe

31.12.2010

Pasywa
31.12.2010

Zobowi zania i rezerwy na zobowi zania
Kapita w asny

Ujemna warto c firmy jednostek podporz dkowanych

W badanym okresie, istotnie wzros a warto sumy bilansowej Grupy, która ukszta towa a si na poziomie
21 364 tys. z wobec 1 603 tys. z w 2009 roku.
Aktywa trwa e w badanej grupie stanowi 73% ca
zwi kszy a si o 15 500 tys. z .

ci maj tku, a ich warto

na przestrzeni 2010 roku

Zwi kszenie warto ci aktywów Grupy nast pi o przede wszystkim na wskutek zwi kszenia warto ci inwestycji
ugoterminowych, w tym g ównie certyfikatów inwestycyjnych Funduszu Inwestycyjnego Zamkni tego
MONDAY. Udzia inwestycji w maj tku Grupy na dzie 31.12.2010 r. wyniós 72%.
W zakresie struktury finansowania proporcja pomi dzy w asnymi i obcymi ród ami finansowania w
analizowanych okresie zmieni a si na korzy kapita ów w asnych (wzrost ich udzia u w sumie bilansowej z 6%
w roku 2009 do 71% w badanym okresie).
Ponadto w badanym okresie w porównaniu do 2009 roku:
Grupa wykaza a inwestycje d ugoterminowe w kwocie 15 383 tys. z , w szczególno ci w pozycji „inne
ugoterminowe aktywa finansowe w pozosta ych jednostkach”, co zwi zane jest z nabyciem w dniu
03.03.2010 r. przez jednostk dominuj
10.314.390 sztuk certyfikatów inwestycyjnych Funduszu
Inwestycyjnego Zamkni tego Monday, który posiada akcje w spó kach komandytowo-akcyjnych
odpowiedzialnych za realizacj projektów deweloperskich oraz w spó ce odpowiedzialnej za zarz dzanie
Grup Monday. Certyfikaty zosta y nabyte za czn kwot 6 366 tys. z . Na dzie bilansowy spó ka
dominuj ca dokona a aktualizacji warto ci posiadanych certyfikatów funduszu o kwot 8 755 tys. z ,
wyra nie wzros a warto d ugoterminowych rozlicze mi dzyokresowych z tytu u odroczonego podatku
dochodowego z 7 tys. z do 124 tys. z ,
warto inwestycji krótkoterminowych wzros a z 525 tys. z do 5 261 tys. z z tytu u zaanga owania rodków
pozyskanych z emisji obligacji oraz akcji serii B w projekty nale ce do Monday FIZ (poprzez wykup weksli
spó ek projektowych). Udzia pozycji w sumie bilansowej na dzie 31.12.2010 r. ukszta towa si na
poziomie 25% wobec 33% w 2009 roku,
w zwi zku z emisj akcji jednostki dominuj cej serii A i B warto
7 385 tys. z . Pozycja stanowi 37% sumy bilansowej,
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wykazano kapita z aktualizacji wyceny w kwocie 7 091 tys. z , który powsta w wyniku dokonania wyceny
posiadanych przez spó certyfikatów inwestycyjnych Monday FIZ – pozycja stanowi 33% pasywów,
wykazano kapita zapasowy, który powsta a z nadwy ki ceny sprzeda y ponad warto nominaln
wyemitowanych akcji jednostki dominuj cej serii B (agio z emisji – 910 tys. z , koszty emisji 120 tys. z ),
jednostka dominuj ca wykaza a akcje w asne w kwocie 500 tys. z , w zwi zku z nabyciem akcji serii A
jednostki dominuj cej od Monday FIZ,
wysoka warto rezerw na zobowi zania wynika g ównie z utworzenia przez jednostk dominuj
rezerwy
z tytu u odroczonego podatku dochodowego w zwi zku z aktualizacj warto ci posiadanych certyfikatów
inwestycyjnych w FIZ Monday,
wzrost warto ci zobowi za krótkoterminowych, g ównie w jednostce dominuj cej, z tytu u emisji d nych
papierów warto ciowych (emisja rocznych obligacji w kwocie 3 000 tys. z + koszty zwi zane z wycen
obligacji metod skorygowanej ceny nabycia wynios y na dzie bilansowy 372 tys. z ) oraz zobowi za
wekslowych w kwocie 1 074 tys. z wyemitowanych przez Monday Sp. z o.o. na rzecz Monday Sp. z o.o.
Milcza ska SKA.
WSKA NIKI P YNNO CI
1,4
1,2
1
0,8
0,6
0,4
0,2
0

31.12.2009 r.

31.12. 2010 r.

I

1,06

1,31

ynno

II

1,06

1,31

ynno

III

0,01

0,02

ynno

Grupa, w sprawozdaniu finansowym nie posiada zapasów, st d te warto
jest taka sama.

wska ników p ynno ci I i II stopnia

Warto wska ników p ynno ci bie cej oraz szybkiej informuj , e bior c pod uwag mo liwo szybkiego
spieni enia ca ci aktywów bie cych Grupa jest w stanie pokry 131% zobowi za krótkoterminowych bez
konieczno ci up ynniania cz ci aktywów trwa ych.
2. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
WSKA NIKI RENTOWNO CI
W badanym okresie, w zwi zku z odnotowaniem zysku przez Grup , nast pi wzrost warto ci wska ników
rentowno ci aktywów i kapita ów w asnych:
stopa zwrotu z kapita ów w asnych (ROE) wynios a 3,6% i informuje, i ka da zainwestowana w Grup
otówka przynios a w badanym okresie oko o 0,04 z zysku,
wska nik rentowno ci aktywów (ROA) w badanym okresie przyjmuje warto 2,4%, co wskazuje, e ka da
zainwestowana przez Grup w posiadane aktywa z otówka przynios a oko o 0,02 z zysku.
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WYNIKI NA KOLEJNYCH POZIOMACH DZIA ALNO CI
Warto zarówno osi ganych przychodów, jak równie kosztów generowanych przez Grup kapita ow w 2010
roku wynika z warto ci wykazywanych przez jednostk dominuj .
Dominuj
pozycj w strukturze przychodów Grupy kapita owej stanowi przychody ze sprzeda y produktów i
us ug (98% ca ci przychodów). Natomiast po stronie kosztów koszty sprzedanych produktów, towarów i
materia ów 61%.
Zwi kszenie przychodów z podstawowej dzia alno ci w 2010 roku o 1 048 tys. z spowodowa o równoleg e
zwi kszenie kosztów wytworzenia sprzedanych produktów o 499 tys. z . Na wskutek wi kszej dynamiki wzrostu
przychodów od dynamiki wzrostu odpowiadaj cym im kosztów, Grupa zanotowa a zysk brutto ze sprzeda y w
kwocie 615 tys. z (wzrost o 824% w porównaniu do 2009 roku). Po pomniejszeniu o koszty sprzeda y w kwocie
24 tys. z oraz koszty ogólnego zarz du w kwocie 172 tys. z zysk brutto ze sprzeda y wyniós 419 tys. z , wobec
straty w roku poprzednim w kwocie 91 tys. z .
Ponadto zanotowano strat na dzia alno ci finansowej w kwocie 103 tys. z wobec straty w 2009 roku w kwocie
71 tys. z . Strata wynika g ównie ze zmniejszenia warto ci przychodów z tytu u odsetek otrzymanych w 2010 r.
Podsumowuj c, Grupa wygenerowa a zysk brutto w wysoko ci 314 tys. z , wobec straty w roku poprzednim w
kwocie 160 tys. z . Po uwzgl dnieniu podatku dochodowego bie cego i odroczonego Grupa wypracowa a w
2010 roku zysk netto w wysoko ci 272 tys. z . W porównaniu do poprzedniego okresu warto zysku zwi kszy a
si warto ciowo o 428 tys. z .
Warto ci w tys. z
700
600
500
400
300
200
100
0
-100
-200

2009 r.

2010 r.

Zysk/ strata brut to na sprzeda y

66,64

615, 38

Zysk/ Strat a na sprzeda y

-91,26

419, 41

Wynik na pozosta ej dzia alno ci
operacyjnej

1,97

-2, 6

Wynik na dzia alno ci finansowej

-70,91

-103,08

Zysk/ Strat a brutto

-160,2

313, 73

Zysk/ Strat a netto

-156,63

271, 75

3. ZAGRO

ENIE ZASADY CI

CI DZIA ANIA

W wyniku przeprowadzonego badania sprawozdania finansowego, w tym analizy finansowej, nie stwierdzono
zagro enia kontynuacji dzia alno ci w roku nast pnym po badanym na skutek zamierzonego lub przymusowego
zaniechania, b
istotnego ograniczenia dotychczasowej dzia alno ci Grupy kapita owej.
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C.

CZ

I.

SZCZEGÓ OWA

POPRAWNO

PRZYJ TYCH ZASAD KONSOLIDACJI I DOKUMENTACJI KONSOLIDACYJNEJ

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe jest sporz dzone metod pe
na podstawie sprawozdania
jednostkowego spó ki dominuj cej Monday Development SA oraz sprawozdania jednostkowego spó ek zale nych:
Monday Sp. z o.o., Monday Management Sp. z o.o. oraz Internal Finance Sp. z o.o.
Zapewniono, w istotnym zakresie, jednolito
Grupy Kapita owej.

zasad wyceny i zasad sporz dzania sprawozda finansowych spó ek

Zarz d Spó ki dominuj cej w sposób poprawny ustali zasady konsolidacji.
Dokumentacja konsolidacyjna zawiera komplet sprawozda
raporty z badania tych spó ek.

spó ek podlegaj cych konsolidacji oraz opinie i

Dokumentacja konsolidacyjna zawiera zestaw informacji dodatkowych sporz dzonych przez poszczególne spó ki
na potrzeby konsolidacji. Informacje te s uzgodnione pomi dzy spó kami i potwierdzone przez bieg ego
badaj cego skonsolidowane sprawozdanie Grupy.
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego spe nia wymagania zawarte w rozporz dzeniu Ministra Finansów z
dnia 25 wrze nia 2009 roku w sprawie szczegó owych zasad sporz dzania przez jednostki inne ni banki i zak ady
ubezpiecze skonsolidowanych sprawozda finansowych grup kapita owych (Dz. U. z 2009 r., nr 169 poz. 1327)
w szczególno ci w zakresie:
- wskazania, e skonsolidowane sprawozdanie finansowe zosta o sporz dzone przy za eniu kontynuowania
dzia alno ci gospodarczej przez Grup w daj cej si przewidzie przysz ci,
-

omówienia przyj tych w Grupie zasad rachunkowo ci, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (tak e
amortyzacji), pomiaru wyniku finansowego, zgodnych z zasadami rachunkowo ci jednostki dominuj cej.

II.
PRAWID OWO SPORZ DZENIA SKONSOLIDOWANEGO BILANSU
Szczegó owe informacje liczbowe oraz opisowe do poszczególnych pozycji bilansu zosta y zaprezentowane
w informacji dodatkowej i notach obja niaj cych stanowi cych jej zintegrowan cz . Nie stwierdzono istotnych
nieprawid owo ci w wycenie i prezentacji pozycji bilansowych.
Aktywa trwa e

Lp.
I.
II.
III.
IV.
V.

AKTYWA
Warto ci niematerialne i prawne
Warto firmy jednostek
podporz dkowanych
Rzeczowe aktywa trwa e
Nale no ci d ugoterminowe
Inwestycje d ugoterminowe

1. Nieruchomo ci
ugoterminowe aktywa
2. finansowe
a) w jednostkach zale nych i
nieb
cych spó kami handlowymi
jednostkach wspó zale nych
niewycenianych metod
konsolidacji pe nej lub
proporcjonalnej

Stan na
31.12.2009 r.
0,00

Stan na
31.12.2010 r.
Korekty
konsolidacyjne
suma przed
korektami
0,00
0,00

Stan na
31.12.2010 r.
po korektach
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
300,00
0,00

0,00
0,00
15 418 545,63
0,00

0,00
0,00
-35 100,00
0,00

0,00
0,00
15 383 445,63
0,00

0,00

15 418 545,63

-35 100,00

15 383 445,63

300,00

35 100,00

-35 100,00

0,00

60

GRUPA KAPITA OWA MONDAY DEVELOPMENT S.A. - RAPORT ROCZNY SKONSOLIDOWANY 2010

- udzia y lub akcje
c) w pozosta ych jednostkach
ugoterminowe rozliczenia
VI. mi dzyokresowe

300,00
0,00

35 100,00
15 383 445,63

-35 100,00
0,00

0,00
15 383 445,63

6 889,00

123 742,00

0,00

123 742,00

Prawid owo dokonano wy czenia warto ci udzia ów w spó kach zale nych posiadanych przez jednostk dominuj

.

Aktywa obrotowe

Lp.

AKTYWA

I. Zapasy
II. Nale no ci krótkoterminowe
Nale no ci od jednostek
1. powi zanych
Nale no ci od pozosta ych
2. jednostek
III. Inwestycje krótkoterminowe
IV. Krótkoterminowe rozliczenia
mi dzyokresowe

Stan na
31.12.2009 r.
0,00
1 070 713,54

Stan na
Stan na
31.12.2010 r.
Korekty
31.12.2010 r.
konsolidacyjne
suma przed
Po korektach
korektami
0,00
0,00
0,00
578 714,00
0,00
578 714,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 070 713,54

578 714,00

0,00

578 714,00

524 788,53

5 261 306,58

0,00

5 261 306,58

0,00

17 135,00

0,00

17 135,00

Kapita y w asne

Lp.
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.

PASYWA
Kapita (fundusz) podstawowy
Nale ne wp aty na kapita
podstawowy (-)
Udzia y (akcje) w asne (-)
Kapita (fundusz) zapasowy
Kapita (fundusz) z aktualizacji
wyceny
Pozosta e kapita y (fundusze)
rezerwowe, w tym:
Kapita rezerwowy z dop at
wspólników
Nale ne dop aty na poczet
kapita u rezerwowego (-)

VIII
Ró nice kursowe z przeliczenia
.
IX. Zysk (strata) z lat ubieg ych
X. Zysk (strata) netto

Stan na
31.12.2009 r.
500 000,00

Stan na
Stan na
31.12.2010 r.
Korekty
31.12.2010 r.
konsolidacyjne
suma przed
Po korektach
korektami
7 884 850,00
7 969 850,00
-85 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

-500 000,00
790 633,00

0,00
0,00

-500 000,00
790 633,00

0,00

7 091 340,62

0,00

7 091 340,62

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-242 252,03
-156 634,01

-453 886,04
271 748,71

49 900,00
0,00

-403 986,04
271 748,71

Kapita podstawowy Grupy kapita owej jest równy kapita owi podstawowemu jednostki dominuj cej z prawnego
punktu widzenia.
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Prawid owo dokonano eliminacji odpowiednich pozycji kapita owych zwi zanych z transakcjami rozliczenia nabycia
jednostek wchodz cych w sk ad Grupy kapita owej.
Kapita mniejszo ci oraz ujemna warto

firmy - pozycja nie wyst puje.

Zobowi zania i rezerwy na zobowi zania

L.p
.
I.
II.
III.
1.
2.
3.
IV.

III.

Stan na
31.12.2009 r.

PASYWA
Rezerwa na zobowi zania

3 320,00
0,00
1 498 257,11

Zobowi zania d ugoterminowe
Zobowi zania krótkoterminowe
Wobec jednostek powi zanych
Wobec pozosta ych jednostek
Fundusze specjalne
Rozliczenia mi dzyokresowe

PRAWID OWO

0,00
1 498 257,11
0,00
0,00

Stan na
31.12.2010 r.
Korekty
konsolidacyjne
suma przed
korektami
1 766 262,00
0,00
0,00
0,00
4 463 494,92
0,00
0,00
4 463 494,92
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

Stan na
31.12.2010 r.
po korektach
1 766 262,00
0,00
4 463 494,92
0,00
4 463 494,92
0,00
0,00

SPORZ DZENIA SKONSOLIDOWANEGO RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT

Pozycje kszta tuj ce wynik finansowy Spó ka uj a kompletnie i prawid owo w istotnych kwestiach w odniesieniu do
ca ci skonsolidowanego sprawozdania finansowego. Struktura przychodów i kosztów zosta a prawid owo
przedstawiona w notach obja niaj cych do sprawozdania finansowego.
Wynik na sprzeda y

L.p
.

Wyszczególnienie

Stan na
31.12.2009 r.

Stan na
31.12.2010 r.
suma przed
korektami

Korekty
konsolidacyjne

Stan na
31.12.2010r.
po korektach

PRZYCHODY NETTO ZE
A.

SPRZEDA Y PRODUKTÓW,

66 635,32

1 114 721,00

0,00

1 114 721,00

0,00

499 338,00

0,00

499 338,00

66 635,32
0,00
157 897,03
-91 261,71

615 383,00
23 564,03
172 404,77
419 414,20

0,00
0,00
0,00
0,00

615 383,00
23 564,03
172 404,77
419 414,20

Stan na
Korekty
31.12.2010 r.
konsolidacyjne
suma przed0,00
0,00

Stan na
31.12.2010 r.
po korektach
0,00

TOWARÓW I MATERIA ÓW
B.
C.
D.
E.
F.

Koszty sprzedanych produktów,
towarów i materia ów
Zysk (strata) brutto ze sprzeda y
Koszty sprzeda y
Koszty ogólnego zarz du
Zysk (strata) ze sprzeda y

Wynik na pozosta ych poziomach dzia alno ci
L.p
.

Wyszczególnienie

G

Pozosta e przychody operacyjne

H

Pozosta e koszty operacyjne
Zysk (strata) z dzia alno ci
operacyjnej

I

Stan na
31.12.2009 r.
2 585,44
615,99

2 600,76

0,00

2 600,76

-89 292,26

416 813,44

0,00

416 813,44
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J
K

L
M
N
O
P
Q
R

S

T
U
W

IV.

Przychody finansowe
Koszty finansowe
Zysk (strata) na sprzeda y ca ci
lub cz ci udzia ów jedn.
podporz dkowane
Zysk (strata) z dzia alno ci
gospodarczej
Wynik zdarze nadzwyczajnych
Odpis warto ci firmy
Odpis ujemnej warto ci firmy
Zysk strata brutto
Podatek dochodowy
Pozosta e obowi zkowe
zmniejszenia zysku (zwi kszenia
straty)
Zysk (strata) z udzia ów w jedn.
podporz dkowanych wycenianych
metod praw w asno ci
Zyski (straty) mniejszo ci
Zysk (strata) netto

PRAWID OWO

51 993,51

20 655,27

0,00

20 655,27

122 904,26

123 740,00

0,00

123 740,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-160 203,01

313 728,71

0,00

313 728,71

0,00
0,00
0,00
-160 203,01

0,00
0,00
0,00
313 728,71

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
313 728,71

-3 569,00

41 983,00

0,00

41 983,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
-156 634,01

0,00
271 745,71

0,00
0,00

0,00
271 745,71

SPORZ DZENIA ZESTAWIENIA ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE W ASNYM

Zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale w asnym sporz dzono stosownie do wzoru okre lonego przez
za cznik Nr 5 do rozporz dzenia Ministra Finansów z dnia 25 wrze nia 2009 roku w sprawie szczegó owych zasad
sporz dzania przez jednostki inne ni banki i zak ady ubezpiecze skonsolidowanych sprawozda finansowych grup
kapita owych (Dz. U. z 2009 r., nr 169 poz. 1327). Zmiany te s zgodne z przepisami prawa, elementami sprawozdania
finansowego oraz dokumentacj konsolidacyjn .

V.

PRAWID OWO

SPORZ DZENIA SKONSOLIDOWANEGO RACHUNKU PRZEP YWÓW PIENI NYCH

Skonsolidowany rachunek przep ywów pieni nych prawid owo sporz dzono stosownie do wymaganego zakresu
informacji okre lonych przez za cznik Nr 4 do rozporz dzenia Ministra Finansów z dnia 25 wrze nia 2009 roku w
sprawie szczegó owych zasad sporz dzania przez jednostki inne ni banki i zak ady ubezpiecze skonsolidowanych
sprawozda finansowych grup kapita owych (Dz. U. z 2009 r., nr 169 poz. 1327) – metod po redni , poprzez
sumowanie odpowiednich pozycji rachunków przep ywów pieni nych jednostek obj tych metod konsolidacji pe nej
oraz dokonanie korekt konsolidacyjnych tych sum.

VI.

PRAWID OWO

SPORZ DZENIA DODATKOWYCH INFORMACJI I OBJA NIE

Dodatkowe informacje i obja nienia stanowi integraln cz
skonsolidowanego sprawozdania finansowego.
Dane zawarte w dodatkowych informacjach i obja nieniach zosta y przedstawione przez Grup , w istotnych
aspektach, zgodnie z wymaganiami zawartymi w za czniku nr 6 do rozporz dzenia Ministra Finansów z dnia 25
wrze nia 2009 roku w sprawie szczegó owych zasad sporz dzania przez jednostki inne ni banki i zak ady ubezpiecze
skonsolidowanych sprawozda finansowych grup kapita owych (Dz. U. z 2009 r., nr 169 poz. 1327).
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VII.
PRAWID OWO
OBROTOWYM

SPORZ DZENIA SPRAWOZDANIA Z DZIA ALNO CI GRUPY KAPITA OWEJ W ROKU

Zarz d jednostki dominuj cej sporz dzi pisemne sprawozdanie z dzia alno ci Grupy, którego informacje finansowe
zgodne z danymi opiniowanego skonsolidowanego sprawozdania finansowego. Sprawozdanie to zawiera informacje
wynikaj ce z art. 49 ustawy o rachunkowo ci oraz za cznika nr 3 „Informacje bie ce i okresowe w alternatywnym
systemie obrotu przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect” do Regulaminu
Alternatywnego Systemu Obrotu organizowanego przez Gie Papierów Warto ciowych w Warszawie SA

D.

INFORMACJE O ISTOTNYCH NARUSZENIACH PRAWA

W wyniku zastosowanych procedur badania nie stwierdzili my naruszenia przepisów prawa, a tak e umowy Spó ki
dominuj cej.

E.

ZDARZENIA PO DACIE BILANSU

Istotne operacje gospodarcze, udokumentowane po zako czeniu roku obrotowego, zosta y opisane w nocie nr 34
do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

F.

PODSUMOWANIE BADANIA

1.

Firma PKF Audyt Sp. z o.o. sporz dzi a w 2010 roku dla jednostki dominuj cej raport z uzgodnionych procedur.
Umowa o badanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego uwzgl dnia dodatkowe zagadnienie w postaci
przeprowadzenia badania jednostkowego sprawozdania finansowego Monday Development SA sporz dzonego na
31.12.2010 r., które wymaga sporz dzenia odr bnego sprawozdania.

2.

W trakcie badania nie korzystali my z wyników prac adnych niezale nych specjalistów.

3.

Ocen skonsolidowanego sprawozdania finansowego zawiera opinia stanowi ca odr bny dokument.

4.

Niniejszy raport zawiera 15 stron, kolejno numerowanych oraz parafowanych przez bieg ego rewidenta.

Marek Wojciechowski
……………………………………………….
Bieg y rewident nr 10 984
kluczowy bieg y rewident przeprowadzaj cy badanie
w imieniu PKF Audyt Sp. z o.o. podmiotu uprawnionego do
badania sprawozda finansowych nr 548
ul. Elbl ska 15/17
01-747 Warszawa
Pozna , 23 maja 2011 r.

64

GRUPA KAPITA OWA MONDAY DEVELOPMENT S.A. - RAPORT ROCZNY SKONSOLIDOWANY 2010

VIII. ZASADY ADU KORPORACYJNEGO
Zgodnie z punktem 9 dobrych praktyk Spó ek notowanych na rynku NewConnect, Spó ka informuje, e
wysoko wynagrodzenia w 2010 roku dla Autoryzowanego Doradcy wynios a 15.000 PLN.
Cz onkowie Zarz du oraz Cz onkowie Rady Nadzorczej pe nili swoje funkcje nieodp atnie.

czna

W 2010 roku Spó ka nie stosowa a nast puj cych zasad adu korporacyjnego:
W zakresie polityki informacyjnej, prowadzonej w szczególno ci wobec inwestorów indywidualnych, nie
korzystano z sekcji relacji inwestorskich na stronie www.gpwinfostrefa.pl. Spó ka prowadzi w asn zak adk
relacje inwestorskie na stronie www.mondaydevelopment.pl , która jest powszechnie dost pna i która pozwala
w atwy sposób zapozna si z aktualnymi informacjami nt. dzia alno ci i sytuacji Emitenta.
nie publikowano raportów miesi cznych w terminie 14 dni od zako czenia miesi ca. W ocenie Zarz du
sporz dzanie raportów bie cych i okresowych zgodnie z Regulaminem Alternatywnego Systemu Obrotu,
zapewnia akcjonariuszom i inwestorom dostateczny zakres informacji o Spó ce, bior c pod uwag skal i
dynamik jej dzia alno ci. Raporty bie ce i okresowe stanowi w ocenie Emitenta wystarczaj
podstaw dla
podejmowania decyzji inwestycyjnych.
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