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Prezentacja dla inwestorów 

Wyniki osiągnięte w 2011 r. 
 

5 marca 2012 

Platinium Business Park, Warszawa 
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Agenda 

•  Główne wydarzenia i osiągnięcia w 2011 r. 

•  Kondycja rynku 

•  Przegląd portfela nieruchomości 

•  Wyniki finansowe 

GTC House, Belgrad, Serbia   



 

3 

Główne wydarzenia 

GTC Metro, Budapeszt, Węgry 
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MSCI EM index 

Kondycja rynków 
Sytuacja rynkowa uległa pogorszeniu 

DAX index 
 

Centrum Biurowe Kazimierz, Kraków 

• Niestabilność rynków 

• Znaczące spadki 

spowodowane kryzysem 

w strefie euro 

• Niskie zaufanie 

inwestorów po 

sierpniowych spadkach 
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Europa Południowo-Wschodnia pod 

dużym wpływem rynków globalnych 
GTC House, Belgrad, Serbia   

Ciągły spadek wskaźnika 

produkcji przemysłowej (r/r) Spadek wskaźnika nastroju 

biznesu 

Źródło: Haver Analytics, National Institute of Statistics   Źródło: Haver Analytics, Eurostat  

 

Rumunia 

 
Wybrane wskaźniki makroekonomiczne 

Spadek sprzedaży detalicznej r/r; 

październik i listopad 2011: 

najniższy poziom w 2011 r/r 

Najniższy poziom wskaźnika 

zanotowano w grudniu 2011 

Źródło: Haver Analytics, National Statistical Institute  Źródło: Haver Analytics, Eurostat  

 

Bułgaria 

 
  Wybrane wskaźniki makroekonomiczne 

Produkcja przemysłowa 
Zmiana rok do roku (%) 

Wskaźnik nastroju biznesu w odniesieniu do ekonomicznych 

oczekiwań 

Sprzedaż detaliczna 
Zmiana rok do roku (%) 

Wskaźnik nastroju biznesu 



6 

Główne wydarzenia w 2011 

Centrum Biurowe Kazimierz, Kraków 

• Kryzys strefy euro niekorzystnie wpłynął na rynek nieruchomości zwłaszcza w Europie 

Południowo-Wschodniej 

• Rewaluacja portfela nieruchomości przyniosła 118 mln euro straty w IV kw. oraz 296 mln euro 

straty w całym 2011 roku 

• Zarząd GTC podejmuje szereg środków w celu przeciwdziałania negatywnym trendom: 

– Wzmacnianie struktury kapitałowej 

– Sprzedaż wybranych aktywów oraz kredyty refinansowe w celu wzmocnienia płynności w wymiarze 

krótko- i średnioterminowym 

– Renegocjowanie i zmiana kowenantów w wybranych umowach kredytowych 

– Możliwość podniesienia kapitału w celu zwiększenia płynności oraz obniżenia poziomu dźwigni 

finansowej 

– Utrzymanie poziomu przychodów 

– Aktywne zarządzanie nieruchomościami 

– Krótkoterminowe obniżki dla najemców w celu utrzymania jakości składu najemców oraz 

zwiększenia odsetka powierzchni wynajętej 

– Zintensyfikowane działania marketingowe i PR w celu zwiększenia liczby klientów 

– Poszukiwanie oszczędności oraz efektywność wykorzystania budżetów operacyjnych 

– Skupienie na projektach wysokiej jakości w Polsce (Galeria Wilanów, Galeria Białołęka) 
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Osiągnięcia w 2011 

Spiral, Budapeszt, Węgry 

Sprzedaż nieruchomości w Polsce oraz pozyskanie refinansowania dla obiektów w Europie Południowo-

Wschodniej w celu wzmocnienia pozycji finansowej 

• Sprzedaż 50% udziałów w Galerii Mokotów 

– Transakcja przyniosła GTC 110 mln euro wolnej gotówki 

•  Refinansowanie dla budynków City Gate oraz Avenue 19a 

– Kredyty refinansowe na łączną kwotę 127 mln euro 

Zwiększenie ogólnego poziomu wynajęcia z 83% do 87% 

– Umowa najmu 29.000 mkw. w budynku Spiral w Budapeszcie zwiększyła poziom jego wynajęcia do 91% 

Aktywne zarządzanie przyniosło rezultaty w postaci wyższego poziomu wynajęcia nowych centrów 

handlowych w chwili ich otwarcia oraz zwiększonej liczby klientów w istniejących centrach 

• Wysoki wskaźnik wynajęcia w nowo ukończonych centrach handlowych 

• Zwiększona liczba klientów 

Negocjacje z bankami wzmocniły pozycję finansową 

• Zniesienie kowenantów w umowach kredytowych o łącznej wartości 97 mln euro pozwoliło na ponowne 

przeklasyfikowanie ich do zobowiązań długoterminowych 

Nowe ukończone nieruchomości oraz nacisk na projekty najwyższej klasy 

– Otwarcie Avenue Mall Osijek (Chorwacja) oraz Galerii Arad (Rumunia) 

– Ukończenie budynków biurowych Platinium IV oraz Corius 

– Rozpoczęcie budowy Platinium V 

– Zakup działki pod realizację centrum handlowego w Warszawie 
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Przegląd poszczególnych sektorów 

rynku 

Okęcie Business Park, Warszawa 

Trudne warunki rynkowe mają wpływ przede wszystkim na gospodarki krajów 

Europy Południowo-Wschodniej 

Rynki biurowe – nieruchomości GTC stabilne w całej Europie Środkowo- i Południowo-Wschodniej 

• Spadek liczby nowo ukończonych obiektów w regionie w związku z kryzysem ekonomicznym 

• Popyt na powierzchnie biurowe w Warszawie przekroczył rekordowy poziom z końca 2010 roku 

• Poziom wynajęcia budynków biurowych GTC powyżej średniej dla biur najwyższej klasy w poszczególnych miastach (Belgrad 93% 

vs. 79%, Budapeszt 91% vs. 81%, Bukareszt 99% vs. 85%) 

• Czynsze wywoławcze w regionie pozostały w większości miast na tym samym poziomie, różniąc się na poszczególnych rynkach           

(od 10 euro za mkw. miesięcznie w Budapeszcie do 25 euro za mkw. miesięcznie w Warszawie) 

Rynki centrów handlowych – trudne warunki rynkowe miały wpływ na obiekty GTC w Europie Południowo-

Wschodniej 

• Czynsze wywoławcze w Warszawie wzrosły o ok. 5% r/r do poziomu 90 euro za mkw. miesięcznie w przypadku lokalu o powierzchni 

100 mkw. 

• Czynsze wywoławcze w Zagrzebiu spadły w związku ze zwiększoną liczbą wolnych powierzchni handlowych 

• Słabszy poziom konsumpcji w Europie Południowo-Wschodniej dodatkowo utrudnia rozwój na tamtejszych rynkach 

 W Rumunii, Bułgarii i Chorwacji spadła sprzedaż detaliczna, czego skutkiem była presja najemców na obniżenie stawek czynszu 

• Brak podaży nowych powierzchni handlowych w Warszawie. Od 5 lat nie powstało żadne nowoczesne centrum handlowe 

Rynki mieszkaniowe – nieruchomości GTC zostały dotknięte przez gorszą kondycję ekonomiczną 

• Rumunia: ceny nowych mieszkań spadły o 50% w porównaniu ze szczytowymi wartościami; w perspektywie krótkoterminowej 

oczekiwane są kolejne spadki cen w związku z trudnościami na rynku hipotecznym 

• Na rynek mieszkaniowy w Pradze wpływ miała zapowiedź podniesienia stawki VAT, przez co klienci przyśpieszyli decyzje o zakupie 

Rynki inwestycyjne – transakcja z udziałem GTC jedną z największych w Polsce 

• Wolumen transakcji w Europie Środkowo- i Południowo-Wschodniej wzrósł r/r o 72% (blisko 6,5 mld euro)  

• 37% powyższej wartości było wynikiem 7 dużych transakcji 

• Polska i Czechy pozostały kluczowymi rynkami aktywności inwestorów, notując łączny wolumen transakcji na poziomie blisko 4,6 mld 

euro (71% wszystkich transakcji w regionie) 
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Przegląd portfela 

nieruchomości 

Harfa Office Park, Praga, Czechy 
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Zrównoważone portfolio skupione na 

Europie Środkowo-Wschodniej* 

Na dzień 31 grudnia 2011 

Stabilny rynek Europy Środkowo-Wschodniej oraz perspektywiczny rynek 

Europy Południowo-Wschodniej 

Wg rodzaju nieruchomości Wg kraju (cały portfel) Wg stopnia realizacji 

Biura 

54% / 1,096 mld € 

Centra handlowe 

37% / 742 mln € 

Domy i apartamenty 

9% / 182 mln € 

• Trwały portfel uwzględniający ekspozycję na stabilne rynki Europy Środkowo-Wschodniej oraz 

perspektywiczne rynki Europy Południowo-Wschodniej. Stopy kapitalizacji netto dla istniejących 

nieruchomości biurowych i handlowych w obu regionach na poziomie odpowiednio 7.9% i 8.1% 

• Nieruchomości komercyjne w dalszym ciągu stanowią blisko 90% całkowitej wartości portfela 

• Ukończone nieruchomości stanowią 73% portfela 

• Polska pozostaje kluczowym rynkiem dla GTC 

Centrum Biurowe Kazimierz, Kraków 

*  Zawiera Platinium 1-4; wyłącza odpowiednia wartość aktywów brutto dla aktywów w Czechach i na Ukrainie, gdzie GTC posiada udziały mniejszościowe 

Łącznie: 2,020 mld € 

Ukończone 

nieruchomości 

66%/ 1,331mld € 

Nieruchomości w budowie 

3% / 64 mln € 

Grunty pod 

zabudowę 

komercyjną 15% 

/ 308 mln € 

Grunty pod 

zabudowę 

mieszkaniową 

9% / 182 mln € 

Aktywa przeznaczone 

na sprzedaż 

7%/ 134 mln € Słowacja 

2% 

Romania 

18% / €258 

Rumunia  

20% 

Hungary 

12%/ 

€173 m 
Węgry 

12% 

Polska 

40% Chorwacja 

11% 

Serbia 

7% 

Bułgaria 

7% Rosja 

1% 
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* Z wyłączeniem wartości aktywów w Czechach i na Ukrainie, w których GTC posiada udział mniejszościowy. Z uwzględnieniem czterech budynków Platinium 
Business Park 

** Proporcjonalnie do udziałów GTC 

*** Zakładając ukończenie Platinium V, Galerii Burgas, Galerii Wilanów oraz Galerii Białołęka 

Polska głównym obszarem działalności 
Do grudnia 2014 roku, ponad 50% projektów będzie położone w Polsce 

Łącznie: 579,856 mkw. 

Aktualny portfel nieruchomości inwestycyjnych 

Wartość wg krajów *  

Na dzień 31 grudnia 2011 

Powierzchnia najmu netto ** wg krajów 

Polska 

44% 

Chorwacja 

8% 

Węgry 

16% 

Słowacja 

1% / 15 mln € 

Rumunia 

15% 

Łącznie: 1,465 mld € 

Rumunia 

18% / 258 mln € 

Chorwacja 

14% /  

194 mln € 

Węgry 

12%/ 

173 mln € 

Bułgaria 

3% / 38 mln € 

Serbia 

8% /  

148 mln € 

Polska 

45% /  

643 mln € 

Czechy 

4% 

Bułgaria 

3% 

Słowacja 

2% 

Serbia 

9% 

Galeria Wilanów, Warszawa 

Rosja 

2% / 27 mln € 

Łącznie: 718,356 mkw. ** 

Portfolio na koniec 2014 *** 

W przyszłości 

Polska 

51% 

Chorwacja 

6% 

Wegry 

12% 

Rumunia 

12% 

Czechy 

3% 

Bułgaria 

7% 

Słowacja 

1% 

Serbia 

8% 
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Harmonogram realizacji inwestycji 

komercyjnych 

• Ukończenie najwyżej jakości obiektów wielkopowierzchniowych w Warszawie do 2014 roku 

• Kolejne projekty komercyjne gotowe do rozpoczęcia 

*  Proporcjonalnie do udziałów GTC 

Koncentracja działań w Polsce oraz w sektorze centrów handlowych University Business Park, Łódź 

W realizacji 

Nazwa Lokalizacja 

Całkowita powierzchnia 

najmu (mkw.)* Rodzaj obiektu Data ukończenia Udział GTC 

Platinium Business Park 5 Warszawa, Polska  11,000 Biura 2012 100% 

Galeria Burgas Burgas, Bułgaria  29,200 Centrum handlowe 2012 80% 

Przyszłe projekty 

Nazwa Lokalizacja 

Całkowita powierzchnia 

najmu (mkw.)* Rodzaj obiektu Data ukończenia Udział GTC 

ADA Shopping Mall Belgrad, Serbia  31,755 Centrum handlowe bd. 100% 

Ana Tower Bukareszt, Rumunia  15,000 Biura bd. 50% 

Okęcie Business Park 4 Warszawa, Polska  9,140 Biura bd. 100% 

Platinium Business Park 6 Warszawa, Polska   14,500 Biura bd. 100% 

University Business Park Łódź, Poland  18,400 Biura bd. 100% 

Willson Office Park Poznań, Poland  15,000 Biura bd. 100% 

Avenue Park Zagrzeb, Chorwacja  10,533 Biura bd. 100% 

GTC Square 2 Belgrad, Serbia  25,000 Biura bd. 100% 

Projekty biurowe Czechy  12,507 Biura bd. 
32% 

 

Planowane 

Nazwa Lokalizacja 

Całkowita powierzchnia 

najmu (mkw.)* Rodzaj obiektu Data ukończenia Udział GTC 

Galeria Wilanów Warszawa, Polska   38,300 Centrum handlowe bd. 50% 

Galeria Białołęka Warszawa, Polska   60,000 Centrum handlowe bd. 100% 
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Projekty w budowie 

• Platinium V (Warszawa) 

– Piąty budynek w kompleksie Platinium Business Park 

– Zakończenie budowy planowane na II kw. 2012 r. 

– 11,000 mkw. powierzchni biurowej klasy A                                                 

na 11 kondygnacjach 

– Wynajęcie na poziomie 70% - 4 miesiące przed 

ukończeniem 

– Wartość księgowa: 14 mln € 

 

• Galleria Burgas (Bułgaria) 

– Pierwsze nowoczesne centrum handlowe w Burgas  

– 36,500 mkw. powierzchni najmu 

– Zakończenie budowy planowane na wiosnę 2012 r. 

– Wynajęcie na poziomie 60% - 3 miesiące przed 

ukończeniem. Kluczowi najemcy to m.in. Zara i H&M 

– Wartość księgowa: 50 mln € Galleria Burgas, Burgas, Bułgaria 

Platinum V, Warszawa 

Budynek biurowy w Warszawie i centrum handlowe w Bułgarii 
Galleria Arad, Arad, Rumunia 
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Skupienie na nieruchomościach wysokiej 

jakości 
City Gate, Bukareszt, Rumunia 

Nasycenie powierzchnią handlową wysokiej jakości w Warszawie 

pozostaje na poziomie średniej dla całej Polski. Siła nabywcza w 

stolicy jest o 37% wyższa niż w innych dużych miastach Polski 

• Galeria Białołęka 

– 60,000 mkw. powierzchni handlowej do wynajęcia 

– Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego 

jedyna działka w północnej części Warszawy, w całości 

przeznaczona pod zabudowę handlowo-usługową 

– W zasięgu planowanego centrum mieszka 520 tysięcy ludzi 

– Trwają prace nad projektem architektonicznym 

– Rozpoczęcie budowy w momencie otrzymania pozwolenia na 

budowę 

– Złożenie wniosku o pozwolenie na budowę zaplanowano na 2012 r. 

• Galeria Wilanów 

– 76,600 mkw. powierzchni do wynajęcia 

– Jedna z najszybciej rozwijających się dzielnic Warszawy 

– Trwają prace nad projektem architektonicznym 

– Rozpoczęcie budowy w momencie otrzymania pozwolenia na 

budowę 

– Złożenie wniosku o pozwolenie na budowę zaplanowano na 2012 r. 

Galeria Wilanów, Warszawa, Polska 

Galeria Wilanów, Warszawa, Polska 

Dwa centra handlowe w Warszawie 
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Wyniki finansowe 

Okęcie Business Park, Warszawa 
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Główne wskaźniki 

Okęcie Business Park, Warszawa 

mln € Koniec 2011 Koniec 2010 

Wpływy netto z tytułu wynajmu 93 97 

Zysk po opodatkowaniu (338) 29 

Zysk na jedną akcję (1.23) 0.19 

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 142 192 

Długoterminowe kredyty i pożyczki oraz obligacje 1,029 1,378 

Wskaźnik LTV 60% 51% 

NNNAV 

Nieruchomości inwestycyjne (w tym aktywa przeznaczone na 

sprzedaż) 
1,916 2,196 

Nieruchomości mieszkaniowe 181 254 

Inne aktywa 23 58 

Zobowiązania netto (1,253) (1,256) 

Wartość aktywów netto 868 1,136 

Podatek odroczony na rewaluacji i wycenie do wartosci rynkowej 

transakcji typu  hedge 
(124) (127) 

NNNAV* 744 1,009 

 * Zakłada się że wycena do wartości rynkowej zadłużenia jest równa zero jako że marża odsetkowa jest równa rynkowej 



83% łącznego spadku wartości zanotowano                          

w 4 krajach 
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Wpływ spadku wartości 

nieruchomości na wyniki finansowe 

• Główne straty 

– Negatywna wycena i odpisy w wysokości 118 mln euro w IV kw. 2011 

oraz łącznie 296 mln euro w całym roku, odzwierciedlają aktualny stan i 

kondycję rynków 

– Odpisy stanowią 12% ogólnej wartości aktywów przed aktualizacją 

wyceny  

– Stopy kapitalizacji wzrosły do 8.1% (8%  na koniec 2010) 

– Aktualizacja wyceny oraz odpisy są głównie efektem  niższych 

oczekiwanych stawek czynszu oraz przesunięć w realizacji wybranych 

inwestycji 

– Aktualizacja wyceny nieruchomości w IV kw. nie spowodowała 

złamania jakichkolwiek zapisów umów kredytowych 

• Kluczowe obserwacje w poszczególnych krajach 

– Rumunia: negatywna aktualizacja wyceny nieruchomości 

mieszkaniowych (dalszy spadek sprzedaży oraz cen) oraz handlowych 

(niższe oczekiwane stawki czynszu*) na poziomie 41 mln € w IV kw. i 

120 mln € w całym 2011 roku 

– Bułgaria: opóźnienie w ukończeniu Galerii Varna oraz niższe 

oczekiwane stawki czynszu w Galerii Stara Zagora spowodowały 

negatywną aktualizację wyceny nieruchomości na poziomie 29 mln € w 

IV kw. oraz 71 mln € w całym 2011 roku 

– Chorwacja: zmniejszenie oczekiwanych stawek czynszu w Avenue Mall 

Zagreb oraz Avenue Mall Osijek spowodowało negatywną aktualizację 

wyceny nieruchomości na poziomie 8 mln € w IV kw. oraz 43 mln € w 

całym 2011 roku 

• Kluczowe obserwacje wg rodzaju aktywów 

− Sektor mieszkaniowy i handlowy dotknięty w największym 

stopniu przez aktualizację wycen 

Wycena nieruchomości odzwierciedla aktualny stan rynków 

Aktualizacja wycen nieruchomości w IV kw. i w całym 

2011 r. wg krajów (procentowy udział w negatywnej 

aktualizacji wycen) 

GTC House, Belgrad, Serbia   

Q4’11 2011   

* Wskaźnik ERV 

Q4’11 2011 

Rumunia 

36% 

Bułgaria 

25% 

Pozostałe 

40% 
Rumunia 

40% 

Bułgaria 

24% 

Pozostałe 

8% 

Chorwacja 

14% 

Węgry 

14% 
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Bilans – kluczowe pozycje 

City Gate, Bukareszt, Rumunia 

mln € Koniec 2011 Koniec 2010 

Nieruchomości inwestycyjne (w tym 

nieruchomości inwestycyjne w budowie)            1,704  2,118 

Aktywa przeznaczone na sprzedaż               134  - 

Inwestycje w akcje oraz w jednostkach 

stowarzyszonych                 55  56 

Środki pieniężne i depozyty               179  230 

Zapasy               182  254 

Pozostałe aktywa obrotowe                 57  70 

AKTYWA RAZEM            2,310  2,728 

Kapitał własny razem               724  1,053 

Długoterminowe zobowiązania finansowe 1,110 1,349 

Inne zobowiązania długoterminowe 129 434 

Krótkoterminowe zobowiązania finansowe 285 98 

Należności i zaliczki otrzymane 62 91 

PASYWA RAZEM            2,310  2,728 

Dźwignia finansowa (zobowiązania 

długoterminowe oraz krótkoterminowe 

zobowiązania finansowe netto / 

nieruchomości inwestycyjne, zapasy, aktywa 

przeznaczone na sprzedaż)l 60% 51% 

• Wycena portfela nieruchomości 

została dokonana przez 

zewnętrznych specjalistów i 

odzwierciedla wpływ kryzysu 

zadłużenia w strefie euro na ceny 

nieruchomości 

– Średnia stopa kapitalizacji 

utrzymana na poziomie 8.1% 

– Średni poziom wynajęcia na 

poziomie blisko 87% 

• Wskaźnik dźwigni finansowej na 

poziomie 60% 

• Renegocjowanie z bankami 

warunków umów kredytowych, 

pozwoliło na przekwalifikowanie           

72 mln € do zobowiązań 

długoterminowych 



19 

Zadłużenie i wskaźnik LTV 

Galeria Wilanów, Warsaw, Poland 

* Głównie pożyczki od partnerów joint venture 

Wskaźnik LTV na dzień 31 grudnia 2011 

 

mln € 

Ukończone 

nieruchomości 

komercyjne 

Nieruchomości 

komercyjne w 

budowie 

Nieruchomości 

mieszkaniowe 
Bank ziemi Łącznie 

Nieruchomości             1,466                 114                   80          360       2,020  

Długoterminowe 

zobowiązania kredytowe i 

finansowe netto w 

gotówce/depozytach* 

            1,047                   49                   70*            49       1,216  

LTV 71% 43% 88% 14% 60% 

Spadek wskaźnika LTV na dzień 31 grudnia 2011 r.  

mln € Koniec 2011 Koniec 2010 

Zobowiązania długoterminowe wobec banków             1,110  1,349 

Zobowiązania krótkoterminowe wobec banków                285  98 

Zobowiązania wobec banków łącznie             1,395              1,447  

Środki pieniężne i ekwiwalenty                179  230 

Zadłużenie netto oraz zobowiązania finansowe             1,216              1,217  

Łącznia wartość portfolio             2,020              2,372  

Wskaźnik LTV (loan to value) 60% 51% 
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Zapadalność długu na dzień 31 grudnia 2011 

Zapadalność długu  

Center Point, Budapeszt, Węgry 
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• Zadłużenie w 2012 r. 

uwzględnia kredyt w 

wysokości 25 mln € będący 

obecnie przedmiotem 

negocjacji, w wyniku 

których zostanie on 

przeklasyfikowany do 

zobowiązań 

długoterminowych 

• Na dzień 31 grudnia 2011 

do zobowiązań 

długoterminowych zostały 

przeklasyfikowane umowy 

kredytowe o wartości              

72 mln € 
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Renegocjowanie warunków umów 

kredytowych 
Centrum Biurowe Kazimierz, Kraków 

• Cztery z pięciu umów kredytowych już zostały renegocjowane, a zawarte w nich 

kowenanty - zawieszone 

• Całkowita wartość umów będących przedmiotem negocjacji wynosi 97 mln €, z czego 

25 mln € wciąż podlega negocjacjom 

• 72 mln € zostały ponownie przeklasyfikowane do zobowiązań długoterminowych na 

dzień 31 grudnia 2011 

• Piąta umowa jest w dalszym ciągu przedmiotem negocjacji 

Poprawienie struktury zobowiązań 
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Wilson Office Park, Poznań 

Rachunek zysków i strat – kluczowe 

pozycje 

• Rosną przychody z wynajmu oraz 

tytułu usług 

• Sprzedaż nieruchomości 

mieszkaniowych jest skoncentrowana 

w większym stopniu na odzyskaniu 

gotówki niż maksymalizacji zysku 

• Stabilny zysk z działalności operacyjnej 

przed aktualizacją wyceny oraz 

odpisami pomimo sprzedaży Galerii 

Mokotów 

• Koszty finansowe uwzględniają 13 mln 

€ z tytułu: 

− Sprzedaży Galerii Mokotów:              

2 mln € (II kw.) 

− Sprzedaż y Platinium Business 

Park: 6 mln € (III kw.) 

− Refinansowania: 5 mln €  

• Strata z tytułu aktualizacji wyceny 

nieruchomości oraz odpisów jest 

efektem kryzysu zadłużenia strefy euro 

• Wydatki związanie z opodatkowaniem  

są związane ze wzrostem stawki 

podatku CIT na Węgrzech 

(mln €)  2011  2010

Przychody z tytułu wynajmu oraz usług                129                124 

Przychody ze sprzedaży nieruchomości 

mieszkaniowych
                 25                  45 

Przychody z działalności operacyjnej                154                169 

Koszty wynajmu                 (37)                 (30)

Koszty sprzedaży nieruchomości 

mieszkaniowych
                (24)                 (43)

Zysk brutto z działalności operacyjnej                  95                  97 

Koszty sprzedaży                   (7)                   (6)

Koszty adminstracji                 (21)                 (22)

Pozostałe przychody (koszty)                   (3)                   (2)

Marża na wynajmie 72% 76%

Zysk z działalności kontynuowanej przed 

aktualizacją wycen oraz odpisami
64 67

Zysk (strata) z aktualizacji wycen 

nieruchomości i odpisów
              (296)                  43 

Zysk z działalności kontynuowanej               (231)                110 

Koszty finansowe netto                 (88)                 (65)

Zysk brutto               (320)                  46 

Podatek dochodowy                 (18)                 (17)

Zysk netto               (338)                  29 

Przypadający:

Akcjonariuszom jednostki dominującej               (270)                  42 

Akcjonariuszom niekontrolującym                 (68)                 (13)
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Rachunek przepływów pieniężnych          

– kluczowe pozycje  
Galeria Kazimierz, Kraków 

• Środki pieniężne z działalności operacyjnej zmniejszyły się w wyniku 

sprzedaży wybranych aktywów, podczas gdy nowo ukończone obiekty nie 

generują jeszcze oczekiwanych przychodów 

• Aktywność inwestycyjna jest selektywna i dostosowana do globalnej sytuacji 

ekonomicznej 

• Średnia stopa procentowa wynosi ok. 5%. 

(mln €)  Koniec 2011 Koniec 2010

Przepływy środków pieniężnych z działalności 

operacyjnej
                 83                  90 

Inwestycje w nieruchomości               (190)               (154)

Przepływy w wyniku sprzedaży nieruchomości                  93                  40 

Koszty finansowe                 (68)                 (72)

Wpływy z działalności finansowej netto                  32                102 

Zmiana netto                 (50)                    6 

Środki pieniężne na początku okresu                192                186 

Środki pieniężne na koniec okresu                142                192 
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Francuska Office Center, Katowice, Poland   

Additional Materials 
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Polska Węgry Serbia Chorwacja Rumunia Bułgaria Słowacja Łącznie  Czechy* Łącznie 

Powierzchnia najmu netto (udział GTC) 184,990 88,630 53,900 4,900 28,218 - 8,820 369,458 10,989 380,447 

Powierzchnia najmu netto 184,990 88,630 53,900 7,000 47,900 - 12,600 395,020 35,502 430,522 

Liczba aktywów 16 5 3 1 2 1 28 2 30 

Średnia stopa kapitalizacji w % 7.4% 8.1% 8.6% - 7.1% - 8.8% 7.7% 7.0% 7.7% 

Średnia stawka czynszu w € za mkw. 17 13 16 - 22 - 9 16 11 16 

Średni poziom wynajęcia 83% 91% 92% 95% 96% - 49% 86% 25% 86% 

Wartość księgowa w mln € 427 173 117 - 174 - 15 906 8 914 

Powierzchnia najmu netto (udział GTC) 68,600 - - 40,500 58,400 18,707 - 186,207 13,202 199,409 

Powierzchnia najmu netto 87,700 - - 54,000 69,500 24,943 - 236,143 41,500 277,643 

Liczba aktywów 2 - - 2 4 1 - 9 1 10 

Średnia stopa kapitalizacji w % 7.2% - - 8.2% 9.2% 10.4% - 8.5% 6.9% 8.4% 

Średnia stawka czynszu w € za mkw. 24 - - 17 9 7 - 16 19 16 

Średni poziom wynajęcia 97% - - 95% 88% 82% - 92% 94% 92% 

Wartość księgowa w mln € 243 - - 194 84 38 - 559 58 617 

Powierzchnia najmu netto (udział GTC) 253,590 88,630 53,900 45,400 86,618 18,707 8,820 555,666 24,190 579,856 

Powierzchnia najmu netto 272,690 88,630 53,900 61,000 117,400 24,943 12,600 631,163 77,002 708,165 

Liczba aktywów 18 5 3 3 6 1 1 37 3 40 

Średnia stopa kapitalizacji w % 7.4% 8.1% 8.6% 8.2% 8.3% 10.4% 8.8% 8.0% 6.9% 8.0% 

Średnia stawka czynszu w € za mkw. 19 13 16 17 15 7 9 16 18 16 

Średni poziom wynajęcia 94% 91% 92% 95% 91% 82% 49% 87% 63% 86% 

Wartość księgowa w mln € 670 173 117 194 258 38 15 1,465 66 1,531 

Stan na dzień 31 grudnia 2011 

Ukończone nieruchomości 

komercyjne 

Analiza sektorowa  

Center Point, Budapeszt, Węgry 

*  Proporcjonalnie do udziałów GTC 
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Aktualizacja wyceny portfela  

Galeria Wilanów, Warszawa 

€ ‘000 

 

Nieruchomości 

inwestycyjne 

Grunty pod 

zabudowę 

mieszkaniową Łącznie  Łącznie % 

Bułgaria (28,566) - (28,566)  24% 

Chorwacja (8,418) - (8,418)  6% 

Węgry (6,219) (4,501) (10,720)  9% 

Polska (12,613) (677) (13,289)  12% 

Rumunia (24,673) (16,415) (41,088)  35% 

Rosja (4,101) - (4,101)  3% 

Serbia (14,621) - (14,621)  13% 

Słowacja - 1,817 1,817  (2%) 

Łącznie (98,451) (19,780) (118,231) 

Łącznie % 83% 17% 

Aktualizacja w IV kw. 2011 Aktualizacje w całym 2011 
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€ ‘000 

 

Nieruchomości 

inwestycyjne 

Grunty pod 

zabudowę 

mieszkaniową Łącznie  Łącznie % 

Bułgaria (70,817) - (70,817)  24% 

Chorwacja (42,789) - (42,789)  14% 

Węgry (27,306) (14,391) (41,697)  46% 

Polska 4,484 (677) 3,807  (1%) 

Rumunia (78,998) (40,931) (119,929)  41% 

Rosja (4,101) - (4,101)  1% 

Serbia (15,425) - (15,425)  5% 

Słowacja - (5,018) (5,018)  2% 

Łącznie (234,852) (61,116) (295,968) 

Łącznie % 79% 21% 
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Akcjonariat 

• Zróżnicowana baza akcjonariuszy, 73% akcji w wolnym obrocie  

• Głównym udziałowcem GTC S.A, jest GTC Real Estate Holding B.V., w 100% 

spółka zależna Kardan N.V. 

* Na podstawie szacunków lub publicznie dostępnej informacji 

Struktura udziałowców * 

Park Project,  Bratysława, Słowacja 

Others 

(c. 300 institutional 

investors 

55.44% 

ING OFE 

9.58% 

GTC RE Holding 

27.75% 

AVIVA OFE 

7.23% 
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NINIEJSZA PREZENTACJA NIE PODLEGA ROZPOWSZECHNIANIU, BEZPOŚREDNIO ANI POŚREDNIO, NA TERYTORIUM ALBO DO STANÓW ZJEDNOCZONYCH 

AMERYKI, AUSTRALII, KANADY ORAZ JAPONII. 

 

NINIEJSZA PREZENTACJA NIE STANOWI OFERTY SPRZEDAŻY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH ANI ZAPROSZENIA DO SKŁADANIA JAKICHKOLWIEK OFERT 

NABYCIA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH. BIORĄC UDZIAŁ W NINIEJSZEJ PREZENTACJI LUB OGLĄDAJĄC JĄ, WYRAŻAJĄ PAŃSTWO ZGODĘ I 

POTWIERDZAJĄ, ŻE SĄ ZWIĄZANI NASTĘPUJĄCYMI OGRANICZENIAMI I WARUNKAMI. 

 

Niniejsza prezentacja („Prezentacja”) została przygotowana przez Globe Trade Centre S.A. („GTC S.A.”, „Spółka”) wyłącznie w celu informacyjnym na potrzeby klientów i 

akcjonariuszy Spółki oraz analityków rynku i w żadnym przypadku nie może być traktowana jako proponowanie nabycia papierów wartościowych, oferta, zaproszenie czy 

zachęta do złożenia oferty nabycia, dokonania inwestycji lub przeprowadzenia transakcji dotyczących takich papierów wartościowych lub rekomendacja do zawierania 

jakichkolwiek transakcji, w szczególności dotyczących papierów wartościowych Spółki. Informacje zawarte w Prezentacji pochodzą z ogólnie dostępnych i zdaniem Spółki 

wiarygodnych źródeł. GTC S.A. nie może jednak zagwarantować ich prawdziwości ani zupełności. GTC S.A. nie ponosi odpowiedzialności za skutki decyzji podjętych na 

podstawie lub w oparciu o informacje zawarte w niniejszej Prezentacji. 

Informacje zawarte w Prezentacji nie były poddane niezależnej weryfikacji i w każdym wypadku mogą podlegać zmianom. Publikowanie przez GTC S.A. danych 

zawartych w Prezentacji nie stanowi naruszenia przepisów prawa obowiązujących spółki, których akcje są notowane na rynku regulowanym, w szczególności na rynku 

regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Informacje w niej zawarte zostały przekazane do publicznej wiadomości przez GTC 

S.A. w ramach raportów bieżących lub okresowych, albo stanowią ich uzupełnienie, nie dając jednocześnie podstawy do przekazywania ich w ramach wypełniania przez 

Spółkę jako spółkę publiczną obowiązków informacyjnych. 

W żadnym wypadku nie należy uznawać informacji znajdujących się w niniejszej Prezentacji za wyraźne lub dorozumiane oświadczenie czy zapewnienie jakiegokolwiek 

rodzaju składane przez Spółkę lub osoby działające w imieniu Spółki. Ponadto, ani Spółka, ani osoby działające w imieniu Spółki nie ponoszą pod żadnym względem 

odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, jakie mogą powstać, wskutek niedbalstwa czy z innej przyczyny, w związku z wykorzystaniem niniejszej Prezentacji lub 

jakichkolwiek informacji w niej zawartych, ani za szkody, które mogą powstać w inny sposób w związku z informacjami stanowiącymi część niniejszej Prezentacji. Co do 

zasady, Spółka nie ma obowiązku przekazywania do publicznej wiadomości aktualizacji i zmian informacji, danych oraz oświadczeń znajdujących się w niniejszej 

Prezentacji na wypadek zmiany strategii albo zamiarów Spółki lub wystąpienia nieprzewidzianych faktów lub okoliczności, które będą miały wpływ na tę strategię lub 

zamiary Spółki, chyba że obowiązek taki wynika z przepisów prawa. 

Spółka zwraca uwagę, że jedynym wiarygodnym źródłem danych na temat sytuacji GTC S.A., prognoz, zdarzeń dotyczących Spółki, jej wyników finansowych oraz 

wskaźników są raporty bieżące i okresowe przekazywane przez GTC S.A. w ramach wykonywania obowiązków informacyjnych wynikających z prawa polskiego. 

Niniejsza prezentacja nie stanowi oferty sprzedaży ani pozyskania lub zaproszenia do składania ofert kupna, objęcia, gwarantowania lub w inny sposób nabycia papierów 

wartościowych GTC S.A., którejkolwiek jej spółki dominującej lub zależnej w jakiejkolwiek jurysdykcji, ani zachęty do inwestowania; nie stanowi też części takiej oferty, 

zaproszenia lub zachęty i nie należy jej w taki sposób interpretować. W szczególności niniejsza prezentacja nie stanowi oferty sprzedaży papierów wartościowych do 

Stanów Zjednoczonych. Papiery wartościowe GTC S.A. nie zostały ani nie zostaną zarejestrowane w trybie amerykańskiej ustawy o papierach wartościowych ani przez 

jakikolwiek organ nadzoru dowolnego stanu lub jurysdykcji w obrębie Stanów Zjednoczonych, jak też nie wolno ich oferować ani sprzedawać na terytorium Stanów 

Zjednoczonych jeżeli nie zostaną zarejestrowane lub zwolnione z wymogu rejestracji na podstawie ustawy o papierach wartościowych z 1933 r. z późn. zm. lub przepisów 

prawa stanowego lub transakcja obejmująca je nie podlega ww. wymogowi rejestracji. 

Rozpowszechnianie niniejszej prezentacji oraz związanych z nią informacji może podlegać ograniczeniom prawnym w niektórych jurysdykcjach, dlatego osoby, które 

otrzymają jakiekolwiek dokumenty lub inne informacje, o których mowa w niniejszej prezentacji powinny zapoznać się z wszelkimi takimi ograniczeniami oraz ich 

przestrzegać. Nieprzestrzeganie tych ograniczeń może stanowić naruszenie przepisów dotyczących papierów wartościowych w określonej jurysdykcji. 

 

Zrzeczenia się odpowiedzialności 

Center Point, Budapest, Hungary Prague Marina Office Cente, Czech Republic  
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Dziękujemy za uwagę 

Globe Trade Centre S.A. 

5 Woloska street, Taurus Building, 02-675 Warsaw, Poland 
City Gate, Bukareszt, Rumunia 


