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1. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI  GRUPY MOTA-ENGIL  

REAL ESTATE MANAGEMENT ORAZ MOTA-ENGIL REAL ESTATE MANAGEMENT SP.Z O.O.  

ZA OKRES  01.01.2021-30.06.2021 

 

Zgodnie z przepisami prawa, Zarząd Mota-Engil Real Estate Management Sp. z o.o. przedstawia wspólnikom 

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej oraz Mota-Engil Real Estate Management Sp. z o.o., 

Skonsolidowane Sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej oraz Jednostkowe Sprawozdanie finansowe  za 

okres 01.01.2021 – 30.06.2021 r. 

 

2. STRUKTURA GRUPY KAPITAŁOWEJ ORAZ JEJ ZMIANY 

 

Jednostką dominującą w Grupie Kapitałowej jest Mota-Engil Real Estate Management Sp. z o.o.  

z siedzibą w Krakowie, przy ul. Opolskiej 110. Spółka dominująca tj. Mota-Engil Real Estate Management Spółka  

z ograniczoną odpowiedzialnością powstała na mocy aktu notarialnego sporządzonego 03.06.2005 roku  

w Kancelarii Notarialnej w Krakowie przy Rynku Głównym 30. Spółkę wpisano do KRAJOWEGO REJESTRU 

SĄDOWEGO – Rejestru Przedsiębiorców pod numerem: 0000237848 prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla 

Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Krakowie, ul. Przy 

Rondzie 7 w dniu 14.07.2005 roku pod nazwą M-Invest Polska Sp. z o.o. Pod taką nazwą Spółka działała do dnia 

28.02.2010 roku. Dnia 01.03.2010 roku Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieście w Krakowie wydał 

postanowienie o wpisie w Krajowym Rejestrze Sądowym zmiany nazwy na Mota-Engil Real Estate Management 

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.  

 

Spółką zarządzającą projektami realizowanymi przez spółki celowe jest Spółka Mota-Engil Real Estate 

Management Sp. z o.o.  - podmiot z wieloletnim doświadczeniem w segmencie deweloperskim. 

Zasady działania spółek celowych obejmują pełen proces inwestycyjny: przygotowanie gruntu do inwestycji, 

nadzór nad projektami inwestycyjnymi w części mieszkaniowej i komercyjnej w okresie budowy, jak również 

sprzedaż mieszkań i lokali użytkowych. Spółka zarządzająca zapewnia wykwalifikowaną kadrę, która organizuje, 

koordynuje oraz dostarcza właściwą jakość i terminowość procesów w przedsięwzięciu inwestycyjnym. 

 

W dniu 01 luty 2021 Jednostka dominująca dokonała zbycia 100% udziałów w kapitale zakładowym  

w spółce Project Development 6 Sp.z o.o. do podmiotu niepowiązanego kapitałowo i tym samym utraciła nad nią 

kontrolę. Na dzień 30.06.2021 roku struktura Grupy Kapitałowej przedstawiała się jak zaprezentowano na 

poniższym wykresie.  
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3. CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA DZIAŁALNOŚĆ GRUPY I JEDNOSTKI 

 

3.1 Perspektywa makroekonomiczna 

 Pierwsza połowa roku 2021 w wielu sektorach gospodarczych charakteryzowała się znacznym ożywieniem 

zarówno po stronie produkcji, jak i sprzedaży, i stanowiła odbicie po kilkunastu miesiącach spowolnienia 

gospodarczego wywołanego pandemią COVID – 19. Ożywienie nastąpiło w sektorze produkcji przemysłowej, ale 

przede wszystkim w sektorze świadczenia usług, szczególnie w branży turystycznej, gastronomii oraz transporcie 

pasażerskim. Wraz z oswajaniem przez społeczeństwo nowych warunków funkcjonowania w reżimie sanitarnym 

oraz zwiększaniem zasięgu akcji szczepień przeciw COVID-19, zwiększyło się poczucie bezpieczeństwa i zmniejszył 

się poziom niepewności co do przyszłości, co istotnie przełożyło się decyzje zakupowe przez osoby prywatne.  

W efekcie tych zmian, znacznemu zwiększeniu uległ popyt wewnętrzny, który wpłynął na wzrost PKB i w ten 

sposób okres recesji roku 2020 został przerwany. Zgodnie z danymi GUS, w II kwartale 2021r polska gospodarka 

urosła o 11,1% w skali roku oraz o 2,1% w skali kwartału. Wzrost gospodarczy w największej mierze 

spowodowany jest przez konsumpcję prywatną, która wzrosła o 13,3 %, natomiast inwestycje w II kwartale 

wzrosły zaledwie o 5% w skali roku. 1 

 Należy wskazać, że recesja w polskiej gospodarce obserwowana w roku 2020 była, po pierwsze, niższa 

aniżeli początkowo przewidywali to analitycy - produkt krajowy brutto (PKB) w 2020 roku był realnie niższy 

jedynie o 2,8% w porównaniu do roku 2019 r2. Po drugie, recesja w Polsce była relatywnie niska na tle krajów 

Unii Europejskiej, w której jak wynika ze danych urzędu statystycznego Eurostat,  PKB strefy euro spadło w 2020r 

o 6,8 proc.3. 

 Wprowadzone w roku 2020 przez rząd programy pomocowe mające na celu utrzymanie miejsc pracy oraz 

luzowanie polityki pieniężnej przez Radę Polityki Pieniężnej skutkujące obniżeniem podstawowych stóp 

procentowych do 0,10% (z 1,50% na początku marca 2020)4 hamowały bezrobocie oraz przeciwdziałały 

ograniczeniu wewnętrznej konsumpcji i zwiększały możliwości obsługi zadłużenia bankowego. 

  

 Niestety, ożywieniu gospodarczemu towarzyszy znaczny wzrost inflacji. Zgodnie z informacją Głównego 

Urzędu Statystycznego, w Polsce średnioroczna inflacja za 2020 wyniosła 3,4%5, natomiast w lipcu 2021 inflacja 

wzrosła już do 5% w skali roku, a w sierpniu 2021 inflacja wyniosła 5,4% i była najwyższa od 20 lat. Ostatni raz 

takie tempo wzrostu cen obserwowano dekady temu – w lipcu 2001 roku inflacja wyniosła 5,2%, a w czerwcu 

6,2% w skali roku.6  

 
1 https://www.money.pl/gospodarka/pkb-polski-na-duzym-plusie-gus-podal-najnowsze-dane-6678102725577568a.html 
2 https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rachunki-narodowe/roczne-rachunki-narodowe/produkt-krajowy-brutto-w-2020-
roku-szacunek-wstepny,2,10.html 
3 https://www.bankier.pl/wiadomosc/KE-w-2020-r-recesja-w-Polsce-jedna-z-najnizszych-w-UE-8054749.html 
4 https://www.nbp.pl/polityka_pieniezna/dokumenty/raport_o_inflacji/raport_lipiec_2020.pdf 
5 https://www.bankier.pl/wiadomosc/Inflacja-w-Polsce-w-grudniu-w-dol-W-calym-2020-r-najwyzsza-od-8-lat-8037509.html 
6 https://www.money.pl/gospodarka/inflacja-w-sierpniu-absolutny-rekord-ceny-rosna-najmocniej-od-20-lat-
6678089268697920a.html 
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 Jak szacuje GUS, żywność drożała w sierpniu 2021 średnio o 3,9% w skali roku, energia o 6,1%, 

a paliwa o 28%. Największe wzrosty cen dotyczyły cen transportu, komunikacji oraz energii, które wpłynęły także 

na wzrost cen żywności i innych towarów. Rosnące koszty prowadzenia działalności gospodarczej w nowym 

reżimie sanitarnym oraz wzrost kosztów energii przełożył się także na zdrożenie usług gastronomicznych, 

hotelarskich, fryzjerskich. 

 Ubiegłoroczne ograniczenie aktywności gospodarczej, szczególnie w sektorze usług, spowodowało wzrost 

bezrobocia oraz obniżenie się tempa wzrostu wynagrodzeń. Według GUS stopa bezrobocia rejestrowanego na 

koniec 2020r wyniosła 6,2%7. Jednakże wraz z wprowadzeniem planów antykryzysowych przez rząd, głównie  

w postaci trzymiesięcznego zwolnienia małych firm z opłacania składek ZUS, dofinansowania kosztów pracy oraz 

pożyczek dla mikroprzedsiębiorstw oraz wraz z luzowaniem obostrzeń, wzrost bezrobocia został zahamowany  

i od wiosny 2021 obserwować można tendencję powrotu jego poziomu do okresu sprzed pandemii. Aktualnie, 

stopa bezrobocia powróciła do poziomu z tego samego okresu 2020 roku i wynosi za maj 2021 roku 6,1%8. Warto 

zaznaczyć, że na tle Unii Europejskiej wskaźnik bezrobocia w Polsce jest najniższym notowaniem w całej Europie. 

Najwyższe bezrobocie zostało natomiast odnotowane w Hiszpanii, gdzie wynosi 15,4%. 

  

 W roku ubiegłym 2020 sytuacja makroekonomiczna w Polsce zdeterminowana była wpływem wystąpienia 

epidemii COVID – 19 oraz czasowym wyłączeniem wielu sektorów gospodarczych wraz z ograniczeniem życia 

społecznego (tzw.”lockdown”). Dodatkowo, w związku z wystąpieniem wysokiej niepewności, co do dalszego 

rozwoju sytuacji oraz długości czasu istnienia ograniczeń w aktywności gospodarczej i społecznej związanych  

z epidemią, wiele procesów inwestycyjnych zostało tymczasowo wstrzymanych. Zjawiska te spowodowały w roku 

2020 recesję zarówno dla gospodarki globalnej, europejskiej, jak i dla polskiej.   

Z początkiem roku 2021 wraz z wdrażanymi kolejnymi etapami polityk antykryzysowych oraz luzowaniem 

obostrzeń społecznych, obserwujemy ożywienie w krajowej gospodarce i wzrost konsumpcji. Po roku ujemnych 

wyników polska gospodarka wychodzi na prostą i według niektórych ekonomistów powinna już powoli wracać 

na ścieżkę stabilnego wzrostu, którą podążała przed koronakryzysem. 

Jednakże, nastroje wśród inwestorów wciąż podszyte są niepewnością co do rozwoju sytuacji gospodarczej, na 

co wskazuje niski poziom inwestycji w rosnącym PKB w II kwartale 2021. Inwestycje, co prawda, zanotowały 

wzrost o 5% w ujęciu rocznym; jest to jednak relatywnie niewiele, biorąc pod uwagę niską bazę z ubiegłego roku.  

  

 Zatem, na chwilę obecną jeszcze trudno ocenić, czy polska gospodarka wyszła już na trwałe z recesji roku 

ubiegłego, czy odbicie w gospodarce obserwowane w pierwszej połowie 2021 roku, stymulowane głównie przez 

popyt wewnętrzny, ma charakter przejściowy czy utrzyma się w dłuższej perspektywie czasu. Rozwój sytuacji 

gospodarczej uzależniony będzie także od szybkości uruchomienia funduszy unijnych z budżetu na lata 2021-

2027, zgodnie z którym Polska ma otrzymać 76 mld euro, w tym 72,2 mld euro to środki w ramach polityki 

 
7 https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/bezrobocie-rejestrowane/stopa-bezrobocia-rejestrowanego-w-latach-
1990-2021,4,1.html 
8 https://strefainwestorow.pl/artykuly/gospodarka/20210624/stopa-bezrobocia-w-polsce-maj 
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spójności oraz 3,8 mld euro z Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji; co w przeliczeniu stanowi 

ponad 770 mld zł9. 

 

3.2 Inwestycje mieszkaniowe 

Branża deweloperska oraz zarządzania nieruchomościami nie należała do najbardziej zagrożonych 

kryzysem będącym skutkiem wprowadzenia obostrzeń w życiu społecznym i gospodarczym w celu 

przeciwdziałania rozprzestrzeniania się pandemii COVID-19 w roku 2020. Ubiegły rok 2020 okazał się dla 

budujących i sprzedających mieszkania dobrym rokiem, na co wskazują dane GUS dotyczące liczby oddanych do 

użytkowania mieszkań. Od stycznia do grudnia 2020 oddano do użytkowania 221,9 tys. mieszkań, czyli o 7% 

więcej niż przed rokiem, a deweloperzy przekazali do eksploatacji 143,7 tys. mieszkań, co oznacza wzrost o 9,4%  

w porównaniu do roku 201910. Należy przy tym wskazać, że rok 2020 był w Polsce rokiem rekordowym, w którym 

oddano do użytku największą liczbę mieszkań od 40 lat.  

Z danych przekazanych przez Główny Urząd Statystyczny wynika, że w ciągu pierwszych sześciu miesięcy 

2021r przekazanych do eksploatacji zostało o 8,6% więcej mieszkań niż przed rokiem. Rynek 

nieruchomości zwiększył się więc w tym czasie o 105,4 tys. lokali. Duża zasługa tegorocznych wyników leży po 

stronie inwestorów indywidualnych – w pierwszym półroczu br. oddali oni bowiem do użytku 42,5 tys. mieszkań, 

co daje liczbę o 30 % większą niż przed rokiem. Natomiast deweloperzy dostarczyli na rynek 60,5 tys. mieszkań, 

jednak jest to liczba o 3,3 % niższa aniżeli w analogicznym okresie w 2020 r11. 

W pierwszej połowie 2021 roku zanotowano rekordową ilość rozpoczętych budów, których było więcej 

o 171,5 tys., czyli o 40,2 % niż w okresie od stycznia do czerwca 2020r. Znacząco, bo o 28,9%12 rok do roku wzrosła 

ilość pozwoleń na budownictwo indywidualne, co wskazuje na zwiększenie zainteresowania budownictwem 

jednorodzinnym. Budownictwo jednorodzinne, które rozkwitło już w okresie pandemii było odpowiedzią na 

zapotrzebowanie na własne lokum dla rodzin przy jednoczesnej potrzebie zachowania dystansu społecznego. 

Nowy trend pracy zdalnej stworzył nowe potrzeby mieszkaniowe. Klienci poszukują mieszkań lub domów  

w dobrze skomunikowanych z innymi częściami miasta enklawach zieleni i spokoju. 

Pierwsza połowa 2021 roku jest także rekordowa pod względem popytu na mieszkania. Podobnie jak  

w roku 2020, rynek nieruchomości mieszkaniowych nadal rósł oraz pogłębiała się zmiana struktury nabywców, 

w której więcej zakupów dokonywanych było z myślą o celach inwestycyjnych. Według różnych danych, takie 

przeznaczenie mogło mieć nawet 50% mieszkań.  W latach ubiegłych, zakup nieruchomości (nie tylko mieszkań, 

ale i działek budowlanych oraz domów) był alternatywą dla oszczędzających na lokatach bankowych, które po 

obniżce stóp procentowych w marcu 2020 roku realnie nie dawały dodatnich stóp zwrotu.  

 
9 https://nowedotacjeunijne.eu/programy-2021-2027/ 
10 https://www.muratorplus.pl/biznes/raporty-i-prognozy/budownictwo-mieszkaniowe-2014-indywidualne-zwalnia-
deweloperzy-w-grze-aa-zCuq-QcdU-ieJ9.html 
11 https://www.krn.pl/artykul/budownictwo-mieszkaniowe-w-pierwszym-polroczu-2021-r,3517 
12 https://www.krn.pl/artykul/budownictwo-mieszkaniowe-w-pierwszym-polroczu-2021-r,3517 
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Natomiast w roku 2021, zakup nieruchomości stał się dodatkowo atrakcyjną formą zabezpieczenia 

wartości oszczędności przed rosnąca inflacją, która na koniec półrocza 2021 przekracza poziom 5%. Spory wpływ 

na wzrost liczby mieszkań kupowanych jako inwestycje wciąż mają obcokrajowcy. Polskie mieszkania są jednymi  

z najtańszych w całej Europie, co przyciąga inwestorów z Niemiec, Holandii czy też Wielkiej Brytanii.  

Utrzymujący się od dawna na wysokim poziomie popyt na wynajmowane mieszkania gwarantuje dalszy rozwój 

tego segmentu. Coraz chętniej mieszkania w Polsce kupują również pracownicy z Ukrainy. 

Zwiększony popyt na mieszkania spowodował w pierwszym półroczu roku 2021 dynamiczny wzrost cen 

mieszkań zarówno na rynku pierwotnym jaki i wtórnym. Jak wynika z danych Narodowego Banku Polskiego,  

w relacji do czerwca 2020r nowe mieszkania w Lublinie, Szczecinie i Gdańsku podrożały o ponad 15%. Natomiast 

w Warszawie, Katowicach i Bydgoszczy wzrosty średnich cen transakcyjnych w skali roku przekroczyły 10%. 

Spośród największych polskich rynków pierwotnych jedynie we Wrocławiu, Poznaniu i Krakowie średnie ceny 

nowych mieszkań wzrosły w ciągu roku o mniej niż 10 %13. 

Przynajmniej w perspektywie średniookresowej przewiduje się, że ceny mieszkań będą nadal rosnąć, jako że 

popyt nie słabnie, a od strony podaży aktualna sytuacja wygląda tak, że deweloperzy budowaliby dużo więcej, 

ale niestety borykają się z przedłużającymi się procedurami administracyjnymi oraz małą dostępnością gruntów, 

szczególnie w dużych miastach. Problemem deweloperów jest także mniejsza liczba pracowników budowlanych 

na rynku, m.in. ze wschodu. W 2020 roku wydano o 15 tys. mniej pozwoleń na pracę dla Ukraińców 

poszukujących zatrudnienia w „budowlance” niż w całym 2019 roku.14 Barierą po stronie podażowej są także 

rosnące ceny materiałów budowlanych, które istotnie podnoszą koszty całej budowy. Ceny materiałów 

budowlanych w lipcu 2021, w stosunku do lipca 2020, średnio wzrosły o 8,3%15, na co największy wpływ miały: 

wzrost płacy minimalnej, rosnące ceny paliwa i energii oraz przestoje w fabrykach z okresu pandemii. 

Na rosnący popyt na rynku mieszkaniowym, istotny wpływ miało także zwiększenie liczby przyznawanych 

nowych kredytów hipotecznych. Trend zaostrzenia polityki kredytowej na zakup mieszkań, widoczny we 

wszystkich bankach w pierwszym półroczu 2020 został przełamany na wiosnę 2021 roku wraz z luzowaniem 

wysokich wymogów co do wkładu własnego oraz coraz silniejszymi oznakami ożywienia gospodarczego. 

Bardzo wysoką sprzedaż coraz trudniej tłumaczyć odreagowywaniem pandemii i realizacją zakumulowanego 

rok temu popytu. Obecnie występuje wiele czynników pozytywnie stymulujących sprzedaż mieszkań.  

W perspektywie krótkoterminowej są to niskie stopy procentowe ułatwiające zaciąganie kredytów oraz rosnąca 

inflacja, która skłania do lokowania wolnych środków finansowych w dobra materialne.  

 
13 https://www.bankier.pl/wiadomosc/10-wykresow-o-polskim-rynku-nieruchomosci-ktore-warto-zobaczyc-8169660.html 
14https://www.muratorplus.pl/inwestycje/inwestycje-mieszkaniowe/ceny-mieszkan-w-polsce-coraz-wyzsze-aa-BJAZ-hHVK-
d4wc.html#ceny-mieszkan-w-polsce-glowne-powody-wzrostu-cen 
15 https://www.muratorplus.pl/biznes/raporty-i-prognozy/rosna-ceny-materialow-budowlanych-lipiec-2021-aa-BpMb-Zs56-
X6ie.html 
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A w perspektywie długoterminowej, na wysoką sprzedaż w branży deweloperskiej wpływa przede wszystkim tzw. 

„luka mieszkaniowa”. Szacuje się, że w Polsce brakuje nawet 2 milionów lokali, a więc potrzeby mieszkaniowe 

Polaków wciąż są na bardzo wysokim poziomie.  

Jeżeli wdrażane przez rząd systemy pomocowe nie wzmocnią podaży mieszkań na polskim rynku np. w postaci 

tańszego budownictwa komunalnego, to wobec tanich kredytów hipotecznych, rosnącej inflacji jest raczej mało 

prawdopodobne aby trend rosnących cen mieszkań został zahamowany. 

 

4. DZIAŁALNOŚĆ GRUPY KAPITAŁOWEJ 

 

4.1 Działalność operacyjna 

Mota-Engil Real Estate Management jest częścią renomowanej grupy kapitałowej Mota-Engil. Grupa Mota-

Engil jest największym przedsiębiorcą na rynku portugalskim w branży budowlanej, realizującym prestiżowe 

projekty na całym świecie. W Polsce funkcjonuje od 1997 roku i angażuje się w realizację projektów 

deweloperskich na terenie największych miast Polski.  

Przedmiotem działalności Spółki Mota-Engil Real Estate Management jest realizacja projektów  

z zakresu budownictwa mieszkaniowego. Spółka zarządza spółkami celowymi, powołanymi do realizacji 

projektów mieszkaniowych. Spółka poza nadzorem nad w/w spółkami celowymi zajmuje się pozyskiwaniem 

gruntów pod nowe projekty, zlecaniem robót architektonicznych i konstrukcyjnych oraz obsługą formalną  

i prawną wszystkich prowadzonych inwestycji. 

W okresie pierwszego półrocza 2021 działania Spółki koncentrowały się na sprawowaniu zarządzania nad 

projektami będącymi w fazie budowy, takimi jak: Arkona Residence w Szczecinie, Słoneczne Tarasy - faza I  

w Katowicach, La Scala w Warszawie oraz Willanovia Park w Warszawie.  Wraz z ukończeniem procesów 

budowlanych na inwestycji Yana i Esteio w Warszawie uzyskując na te projekty prawomocne pozwolenia na 

użytkowanie w roku ubiegłym, kontynuowano proces sprzedaży finalnej przekazując mieszkania klientom. 

W czerwcu 2020 roku Spółka dokonała emisji obligacji korporacyjnych na kwotę 15.000.000 PLN  

z przeznaczeniem na rozwój działalności i zakup nowych projektów inwestycyjnych. Dzień wykupu obligacji 

ustalono na 09 czerwiec 2022 rok i są one oprocentowane wg stałej stopy procentowej.  

 

Na dzień zatwierdzenia niniejszego sprawozdania finansowego w skład Zarządu Spółki wchodzili: 

 Maciej Michałek - Prezes Zarządu 

 Piotr Bienias – Członek Zarządu 

 Marcin Podlecki – Członek Zarządu 
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W odniesieniu do jednostek zależnych wchodzących w skład Grupy istotniejsze wydarzenia za okres 01.01.-

30.06.2021 obejmują: 

 Sprzedaż finalna przedsięwzięcia deweloperskiego o nazwie Esteio (Grodkowska Project 

Development Sp.z o.o.) w Warszawie. Projekt uzyskał pozwolenie na użytkowanie w październiku 

2020r.  

 Sprzedaż finalna przedsięwzięcia deweloperskiego o nazwie Yana (Project Development 2 Sp.z o.o.)  

w Warszawie. Projekt uzyskał pozwolenie na użytkowanie w kwietniu 2020r.  

 Kontynuacja realizacji przedsięwzięcia deweloperskiego o nazwie Arkona (Project Development 1  

Sp. z o.o.) w Szczecinie obejmującego budowę 60 mieszkań oraz kontynuacja komercjalizacji projektu. 

 Kontynuacja realizacji przedsięwzięcia deweloperskiego o nazwie Słoneczne Tarasy w Katowicach 

(Project Development 5 Sp.z o.o.) obejmującego budowę 192 mieszkań wraz z usługami w parterach 

oraz podziemnymi i naziemnymi miejscami postojowymi. Projekt realizowany jest przez spółkę 

celową, której udziały w 49% nalezą do partnera strategicznego spoza grupy Mota-Engil. Spółka 

otrzymała finansowanie bankowe na to przedsięwzięcie w marcu 2021r oraz rozpoczęła proces 

przedsprzedaży w początkiem roku 2021.  

 Uzyskanie w marcu 2021r pozwolenia na budowę budynku C w ramach przedsięwzięcia 

deweloperskiego o nazwie Słoneczne Tarasy w Katowicach przez spółkę celową Project Development 

5 Sp.z o.o.  

 Kontynuacja realizacji przedsięwzięcia deweloperskiego o nazwie La Scala (La Scala Property 

Development Sp.zo.o.) obejmującego budowę 10 mieszkań przy ul. Madalińskiego w Warszawie. 

 Rozpoczęcie realizacji projektu o nazwie Willanovia Park polegającego na wybudowaniu 36 lokali 

mieszkalnych jednorodzinnych w budynkach dwulokalowych na warszawskim Wilanowie w związku 

z otrzymanym w czerwcu 2021 zamiennym pozwoleniem na budowę przez spółkę celową Dzieci 

Warszawy Project Development Sp.z o.o. Spółka celowa rozpoczęła przedsprzedaż jednostek 

mieszkalnych w II kwartale 2021 i na dzień 31.06.2021 zrealizowała 50% przedsprzedaży. 

 

Ponadto, w okresie sprawozdawczym finalizowano sprzedaż mieszkań oraz podziemnych i naziemnych miejsc 

postojowych w zakończonych w latach ubiegłych następujących projektów: Avore faza I (Bukowińska Project 

Development), Ilumino (Kilińskiego Property Investments) oraz Recanto (Senatorska Project Development). 
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Poniżej zestawiono projekty zrealizowane przez Grupę w latach 2020 – 2021, czyli w okresie objętym niniejszym 

sprawozdaniem. 

 

 

 

4.2 Sytuacja finansowa Jednostki oraz Grupy 

Najważniejsze pozycje ze sprawozdania jednostkowego oraz skonsolidowanego zostały zaprezentowane 

poniżej.  

Dane na 30.06.2021 (PLN) Dane jednostkowe Dane skonsolidowane 

Przychody ze sprzedaży 3 912 587 72 587 778 
Wynik na dzielności operacyjnej 552 228 11 867 766 
Wynik netto 270 777 8 945 311 
Aktywa obrotowe 89 600 838 225 630 230 
Środki pieniężne 6 699 410 48 777 272 
Kapitał własny 53 199 756 58 677 434 
Zadłużenie zewnętrzne 18 003 853 23 133 555 
Suma bilansowa 151 231 161 240 559 331 

Przepływy z działalności operacyjnej (3 961 571) 14 816 175 
 

Zarówno Jednostka dominująca Mota-Engil Real Estate Management Sp. z o.o., jak i Grupa zrealizowały 

pozytywne wyniki na działalności operacyjnej. Na wyniki netto w największym stopniu miały koszty odsetkowe 

od pożyczek oraz od obligacji korporacyjnych. Zarówno Jednostka dominująca oraz Grupa utrzymują odpowiedni 

poziom gotówki, który umożliwi kontynuację oraz realizację nowych projektów. Dzięki wypracowanym zyskom, 

kapitał własny Jednostki dominującej oraz Grupy na dzień 30.06.2021r. uległ zwiększeniu wobec stanu na dzień 

31.12.2020r. odpowiednio o 1% oraz 18%. 

 

  

Spółka celowa Projekt Lokalizacja Liczba  
mieszkań 

PUM 
(m2) 

Rok zakończenia  
inwestycji 

Bukowińska Project Development Sp.z o.o.  Avore II Warszawa 27 1 638  02-2020 

Project Development 2 Sp. z o.o. Yana Warszawa 223 12 626 04-2020 

Grodkowska Project Development Sp. z o.o. Esteio Warszawa 124 6 277 10-2020 

Arkona Property Development Sp. z o.o. Arkona Szczecin 62 2 921 III qu 2021 plan 

Project Development 5 Sp. z o.o. Słoneczne Tarasy I Katowice 192 10 286 II qu 2022 plan 

Project Development 5 Sp. z o.o. Słoneczne Tarasy II Katowice 60 10 286 III qu 2023 plan 

La Scala Property Development Sp. z o.o. La Scala Warszawa 10 799 I qu 2022 plan 

Dzieci Warszawy Project Development  
Sp. z o.o. Willanovia Park Warszawa 36 7 707 III qu 2022 plan 
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4.3 Podsumowanie wyników finansowych Grupy 

W okresie 01.01.- 30.06.2021 Grupa zrealizowała przychody netto ze sprzedaży w wysokości 72 587 778 PLN, 

które związane były głównie ze sprzedażą jednostek mieszkalnych oraz miejsc garażowych na projektach Esteio 

(Grodkowska Project Development Sp.z.o.o.), Yana (Project Development 2 Sp.z.o.o.) oraz Avore II (Bukowińska 

Project Development Sp.z o.o.). Projekty te zostały oddane do użytkowania w roku ubiegłym oraz w tamtym 

czasie rozpoczęto ich komercjalizację, która była kontynuowana w roku bieżącym. 

Na działalności operacyjnej Grupa zrealizowała zysk operacyjny w wysokości 11 867 766 PLN, co przekłada się na 

marżę operacyjną w wysokości  16%. Wynik na działalności operacyjnej Grupy był znacząco lepszy aniżeli ten 

wypracowany w okresie 01.01.- 30.06.2020. kiedy wyniósł 2 913 848 PLN; znacznej poprawie uległa także marża 

operacyjna, która podniosłą się z poziomu 2% w okresie ubiegłym. Wpływ na ten stan rzeczy miało przede 

wszystkim wyjście Grupy z nisko marżowych projektów takich jak Ilumino w Łodzi oraz zwiększenie popytu na 

mieszkania obserwowane już od końca roku 2020, które pozwoliło na zwiększenie marż na projektach będących 

w ofercie sprzedażowej. 

W efekcie tych pozytywnych zmian,  zysk netto zamknął się kwotą 8 945 311 PLN, co generuje marżę netto na 

poziomie 12% i oznacza wyraźną poprawę w stosunku do okresu ubiegłego, kiedy była ona mniejsza aniżeli 1%. 

 

Na dzień 30.06.2021r. suma bilansowa Grupy wyniosła 240 559 331 PLN, na którą po stronie aktywów  

w największej mierze (69 %) składały się zapasy w wysokości 167 131 764 PLN.  

Wartość zapasów na dzień 30.06.2021r. uległa zmniejszeniu o 14% wobec stanu na dzień 31.12.2020r. w związku 

z kontynuacją sprzedaży jednostek mieszkalnych, komercyjnych oraz garażowych w projektach ukończonych  

w roku 2020 takich jak: Esteio (Grodkowska Project Development Sp.z.o.o.), Yana (Project Development  

2 Sp.z.o.o.) oraz Avore II (Bukowińska Project Development Sp.z o.o.). Na wartość zapasów wpływ miało także 

rozpoczęcie budowy 36 lokali mieszkalnych jednorodzinnych w budynkach dwulokalowych na warszawskim 

Wilanowie w ramach projektu Willanovia Park przez spółkę celową Dzieci Warszawy Project Development  

Sp.z o.o. oraz kontynuacja realizacji projektu Arkona (Project Development 1 Sp. z o.o.),  I fazy projektu Słoneczne 

Tarasy w Katowicach (Project Development 5 Sp.z o.o.) oraz La Scala w Warszawie. 

 

Po stronie pasywów Grupy kapitały własne wyniosły 58 677 434 PLN i stanowiły 24% jej struktury wobec 16%  

na dzień 31.12.2020r., gdy wynosiły 49 719 094 PLN. Natomiast, zadłużenie zewnętrzne na dzień bilansowy uległo 

dalszemu zmniejszeniu wobec stanu na dzień 31.12.2020r tj. o 20% i wynosiło 23 133 555 PLN, na co wpływ miały 

spłaty kredytów inwestycyjnych przez spółki celowe. 

 

Pozytywne wyniki ze sprzedaży, które przełożyły się na pozytywne przepływy finansowe z działalności 

operacyjnej wynoszące  14 816 175 PLN, umożliwiły dokonanie spłat kredytów i pożyczek przez spółki z Grupy i 

dalsze zmniejszenie zadłużenia zewnętrznego. Ostatecznie, w okresie sprawozdawczym Grupa zrealizowała 

ujemne przepływy gotówkowe w wysokości (32 864 488) PLN, jednocześnie utrzymując wysokie saldo środków 

finansowych na dzień bilansowy w wysokości 48 777 272 PLN.  
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Najważniejsze pozycje ze sprawozdania skonsolidowanego za okres 01.01.-30.06.2021 oraz na dzień 30.06.2021 

wraz z okresem porównawczym zostały zaprezentowane poniżej.  

Dane skonsolidowane (PLN) 01.01-30.06.2021 01.01-30.06.2020 

Przychody ze sprzedaży 72 587 778 156 387 486 
Wynik na działalności operacyjnej 11 867 766 3 153 834 
Wynik netto 8 945 311 467 782 

 

Dane skonsolidowane (PLN)                                  30.06.2021             31.12.2020 

Wartość zapasów 167 131 764 194 440 691 
Środki pieniężne 48 777 272 81 654 161 
Kapitał własny 58 677 434 49 719 094 
Zadłużenie zewnętrzne 23 133 555 28 911 725 
Suma bilansowa 240 559 331 302 172 666 

 

Pozytywne wyniki na działalności operacyjnej Grupy, w szczególności wysoki zysk ze sprzedaży oraz wysokie 

pozytywne przepływy operacyjne pozwalają ocenić sytuację finansową Grupy na dobrą i stabilną. 

 

4.4 Przewidywany rozwój Spółki dominującej  i jednostek zależnych 

W drugiej połowie 2021 planowane jest zakończenie budowy i rozpoczęcie sprzedaży finalnej  projektu 

Arkona w Szczecinie, a także kontynuacja sprzedaży na projektach, które uzyskały pozwolenie na użytkowanie 

we wcześniejszych okresach. Grupa będzie kontynuować realizację projektów, które w roku 2020 zostały 

zainicjowane, czyli: Słoneczne Tarasy, La Scala oraz Willanovia Park. Spółka dominująca będzie kontynuowała 

zarządzanie aktywnymi projektami, wspierając proces budowlany, sprzedaż i marketing oraz relacje z klientami. 

Dodatkowo Spółka dominująca aktywnie koncentruje się na procesie pozyskania gruntów pod dalsze inwestycje 

developerskie, celem reinwestycji środków finansowych pozyskanych z obecnej i przyszłej sprzedaży obecnie 

realizowanych przedsięwzięć develop;erskich. 

 

W odniesieniu do ważniejszych projektów w ramach Grupy na rok 2021  planowane jest: 

 Zakończenie prac budowlanych w projekcie Arkona w Szczecinie oraz sprzedaż końcowa inwestycji. 

 Kontynuacja budowy i dalsza komercjalizacja projektu Słoneczne Tarasy w Katowicach polegającego 

na budowie budynku A i B. Zakończenie projektu planowane jest na II qu 2022.  

 Rozpoczęcie budowy oraz komercjalizacja II fazy projektu Słoneczne Tarasy w Katowicach 

obejmującej budowę budynku C w tej samej lokalizacji. 

 Kontynuacja budowy i dalsza komercjalizacja projektu Willanovia Park obejmującego budowę 36 

jednostek mieszkalnych w zabudowie segmentowej na warszawskim Wilanowie. Zakończenie 

projektu planowane jest na III qu 2022.  
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 Kontynuacja budowy i komercjalizacja projektu La Scala obejmującego budowę 10 mieszkań przy 

ul. Madalińskiego. Zakończenie projektu planowane jest na I qu 2022.  

 Kontynuacja sprzedaży finalnej i przekazywania mieszkań na projektach Yana, Esteio, Avore. 

W II połowie roku 2021 i latach kolejnych Zarząd Mota-Engil Real Estate Management Sp. z o. o. będzie 

przygotowywał kolejne inwestycje mieszkaniowe na terenie Polski. Spółka będzie także dalej rozwijać projekty  

w ramach partnerstwa strategicznego także z partnerami inwestycyjnymi spoza grupy Mota-Engil, czego 

przykładem jest realizacja projektu dwuetapowego w Katowicach. 

 

5. INNE NIEZBĘDNE INFORMACJE WYMAGANE USTAWĄ O RACHUNKOWOŚCI 

Płatności do Organów Państwowych  

Mota-Engil Real Estate Management Sp. z o.o.  ani żadna z konsolidowanych spółek zależnych nie posiadają 

przeterminowanych długów względem Skarbu  Państwa lub innych podmiotów publicznych, w tym względem 

Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, a także żadnych zobowiązań podatkowych oraz nie opłaconych składek. 

Badania i rozwój 

Spółka dominująca oraz jednostki zależne nie prowadzą badań i prac rozwojowych. 

Udziały i akcje własne 

Spółka dominująca ani jednostki zależne nie posiadają udziałów własnych oraz nie dokonały ich nabycia i zbycia 

w okresie sprawozdawczym. 

Posiadane Oddziały 

Jednostka dominująca ani jednostki zależne nie posiadają oddziałów.  

Zdarzenia po dniu bilansowym 

Po dniu bilansowym tj. 30.06.2021 miały miejsce następujące zdarzenia: 

 w dniu 12 sierpnia 2021 całkowita spłata finansowania bankowego na  realizację projektu Arkona w 

Szczecinie;                                                                                                   

 w dniu 09 lipca 2021 podpisanie umowy na realizację budowy budynku C w ramach projektu Słoneczne 

Tarasy w Katowicach 

Po dniu bilansowym tj. 30.06.2021 do daty niniejszego sprawozdania nie wystąpiły zdarzenia nie ujęte  

w niniejszym sprawozdaniu, a mające wpływ na zakończony rok obrotowy. 

Zarządzanie ryzykiem finansowym 

Polityka zarządzania ryzykiem finansowym Jednostki dominującej oraz spółek z Grupy służy minimalizacji 

ewentualnych ujemnych skutków wywołanych niepewnością właściwą rynkom finansowym. Niepewność ta, 
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znajdująca odbicie w rozmaitych aspektach, wymaga szczególnej uwagi oraz podejmowania konkretnych, 

skutecznych środków w toku zarządzania ryzykiem finansowym. 

Działania polegające na zarządzaniu ryzykiem finansowym są koordynowane przez Dział Finansowy, pod 

bezpośrednim nadzorem odpowiedniego Członka Zarządu. Podejście Spółki do zarządzania ryzykiem finansowym 

jest ostrożne i zachowawcze.  

Do  głównych instrumentów finansowych, które Jednostka dominująca posiada po stronie zobowiązań należą: 

pożyczki od udziałowca, linia kredytowa oraz zobowiązania z tytułu emisji obligacji korporacyjnych.  

Głównym celem tych instrumentów finansowych o charakterze krótko i średnioterminowym jest finansowanie 

bieżącej oraz inwestycyjnej działalność Spółki. Natomiast po stronie aktywów, Spółka posiada głównie należności 

z tytułu udzielonych pożyczek wobec spółek celowych, należności handlowe oraz środki gotówkowe. 

Natomiast w spółkach celowych, do głównych instrumentów finansowych po stronie zobowiązań należą kredyty 

bankowe oraz pożyczki od udziałowca wykorzystywane na finansowanie nakładów inwestycyjnych związanych 

bezpośrednio lub pośrednio z prowadzonymi projektami deweloperskimi oraz zobowiązania handlowe. Po 

stronie aktywów, spółki celowe posiadają głównie należności handlowe oraz środki gotówkowe. 

Główne rodzaje ryzyka wynikającego z instrumentów finansowych Spółki  oraz spółek zależnych obejmują ryzyko 

stopy procentowej, ryzyko walutowe, ryzyko kredytowe oraz ryzyko związane z płynnością. Zarząd weryfikuje 

i uzgadnia zasady zarządzania każdym z tych rodzajów ryzyka. Spółka dominująca oraz jednostki zależne 

monitorują również ryzyko cen rynkowych dotyczące wszystkich posiadanych przez nią instrumentów 

finansowych.  

Celem strategii zarządzania ryzykiem stopy procentowej jest optymalizacja kosztów zadłużenia oraz zapewnienie, 

by zobowiązania finansowe nie stały się nadmiernie niestabilne - co oznacza kontrolę i zmniejszanie ryzyka 

ponoszenia strat w wyniku wahań stóp procentowych. Ryzyko zmienności stóp procentowych na poziomie Grupy 

jest nieznaczne z racji na stałe oprocentowanie pożyczek wewnątrzgrupowych (które ulegają wyłączeniu  

w konsolidacji sprawozdań finansowych). W odniesieniu do kredytów bankowych będących finansowanie 

zewnętrznym, oprocentowanie oparte jest zwykle o WIBOR 3M oraz stałą marżę. W 2020 roku ani Spółka, ani 

spółki celowe nie zawierały kontraktów na zamianę stóp procentowych. 

Spółka dominująca oraz jednostki zależne nie są narażone na  istotne ryzyko walutowe, jako, że wszystkie 

rozliczenia z klientami realizowane są w PLN oraz podmioty w Grupie regulują swoje zobowiązania handlowe 

także w PLN.  Rozliczenia w innej walucie niż PLN mogą występować sporadycznie.  

Ryzyko kredytowe to ryzyko braku spłaty lub nieterminowej spłaty należności handlowych oraz należności  

z innych tytułów. W ocenie Zarządu, Spółka dominująca jest w niewielkim stopniu narażona na ryzyko kredytowe 

z racji tego, że posiada należności handlowe oraz pożyczkowe głównie od spółek portfelowych, na rzecz których 

świadczy usługi zarządzania. Ryzyko kredytowe w tej sytuacji jest nieznaczne jako, że dłużnikami Spółki są 

powiązane z nią jednostki, których płynność finansowa jest monitorowana z poziomu Zarządu Spółki.  
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Spółki celowe są także w niewielkim stopniu narażone na ryzyko kredytowe z racji charakterystyki prowadzonej 

działalności gospodarczej.  

Spółki celowe podpisują kontrakty z  osobami fizycznymi na zakup lokali mieszkalnych i są uzależnione od 

wpływów płatności ceny za sprzedane lokale, jednocześnie jednak posiadają szereg narzędzi w celu pozyskania 

należnych im kwot, włączając możliwość rozwiązania umów deweloperskich i ponownej sprzedaży danego lokalu.  

Celem zarządzania ryzykiem związanym z płynnością jest zapewnienie, by środki dostępne co pewien czas 

wystarczały na terminowe zaspokajanie zaciągniętych zobowiązań. Polega to zatem na zapewnieniu, by spółka 

dysponowała środkami finansowymi (saldami i wpływami pieniężnymi) wymaganymi do zaspokojenia jej 

zobowiązań (wydatków pieniężnych), kiedy te stają się wymagalne. Spółka zarówno na poziomie jednostkowym, 

ale także na poziomie grupy monitoruje i zarządza płynnością finansową poprzez cykliczne planowanie płynności 

uwzględniając terminy wymagalności oraz zapadalności zarówno inwestycji, jak i aktywów finansowych oraz 

prognozowane przepływy pieniężne z działalności operacyjnej.  Jednocześnie, należy zauważyć, że w okresie 

finansowania zewnętrznego, ryzyko braku płynności w spółkach celowych staje się mniejsze, ze względu na 

regularne wypłaty z  kredytu przeznaczonego na realizację inwestycji.  

Ponadto, należy wskazać, że w perspektywie średnio i długoterminowej Spółka posiada zróżnicowane 

instrumenty finansowe co do ich okresów wymagalności i oprocentowania, co pozwala jej na dostosowywanie 

źródeł finansowania do założonych celów operacyjnych i strategicznych. 

 

Zarząd Spółki odstąpił od prezentacji innych informacji wymaganych według przepisów Ustawy o rachunkowości 

ze względu na brak istotności dla oceny sytuacji Jednostki oraz Grupy. 

 

Kraków, wrzesień 2021 roku  
 
 
Zarząd Jednostki dominującej  Mota-Engil Real Estate Management Sp. z o. o. 
 
 
 
Maciej Michałek - Prezes Zarządu 

 

Piotr Bienias - Członek Zarządu 
 
Marcin Podlecki -Członek Zarządu 
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