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Sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej  

LOKATY BUDOWLANE 

za rok 2013 

I. Ważniejsze okoliczności lub zdarzenia mające znaczący wpływ na działalność oraz 

wyniki finansowe grupy kapitałowej emitenta w roku obrotowym: 

 

Działalność grupy kapitałowej Lokaty Budowlane koncentrowała się na realizacji 

inwestycji budowlanych przy ulicy Saskiej 12 i Rybnickiej 57/59 w Warszawie oraz 

zarządzaniu obiektem hotelowym w Święcicach pod Warszawą, będącym własnością 

jednostki dominującej – Lokaty Budowlane S.A..  
 

W roku 2012 rozpoczęto, a w 2013 kontynuowano realizację inwestycji przy ulicy 

Saskiej 12 w Warszawie. Inwestycję realizowała spółka celowa – Lokaty Budowlane 

Sp. z o.o. we współpracy ze spółką Lokaty Budowlane S.A., która współfinansowała 

budowę obiektu mieszkalno-użytkowego na podstawie umowy o generalnym 

wykonawstwie . W okresie sprawozdawczym dokonano sprzedaży prawie całości 

powierzchni mieszkalnych i użytkowych. W IV kwartale 2013 roku obiekt został 

warunkowo przyjęty do użytkowania. W grudniu tego roku wykupiono obligacje na 

kwotę 5.500.000 PLN, które finansowały inwestycję, co zwolniło hipotekę z obciążeń 

i pozwoliło w I kwartale 2014 roku na przeniesienie praw własności do sprzedanych 

lokali mieszkalnych i użytkowych.  
 

Również w 2013 roku rozpoczęto realizacji inwestycji przy ulicy Rybnickiej 57/59 

w Warszawie. Inwestycja jest realizowana przez spółkę celową Lokaty Budowlane 

Rybnicka Sp. z o.o., także we współpracy ze spółką Lokaty Budowlane S.A. i na 

podstawie umowy o generalnym wykonawstwie. Przedmiotem inwestycji jest obiekt 

mieszkalno-użytkowy rezydencjonalny.  

Poniesione nakłady na koniec roku obrotowego 2013 wyniosły 5.137.882,17 PLN. 

Obejmują nakłady w ramach zorganizowanej części przedsiębiorstwa (koszt działki 

budowlanej, prac projektowych) wniesione w części aportem, a w części jako 

zobowiązanie wobec właściciela działki. Faktyczne nakłady poniesione w roku 

obrotowym 2013 to kwota 1.445.518,55 PLN.  

W roku 2013 Spółka podpisała cztery umowy wstępne na sprzedaż powierzchni 

mieszkalnych na łączną wartość brutto 1.986.152 PLN, z czego do końca roku 

obrotowego wpłynęła kwota brutto 453.378,40 PLN.  
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Źródłem finansowania Spółki są pożyczki udzielone przez Lokaty Budowlane S.A. oraz 

wpływy wynikające z harmonogramów wpłat do zawartych umów wstępnych 

sprzedaży lokali mieszkalnych. 
 

Grupa kapitałowa Lokaty Budowlane posiada w swoich aktywach obiekt hotelowy 

zlokalizowany w Święcicach na gruntach będących własnością spółki Lokaty 

Budowlane S.A.. Hotel jest zarządzany przez powołaną w tym celu spółkę Produkcja 

Wydarzeń Sp. z o.o. Nadzór nad działalnością hotelową sprawuje spółka Lokaty 

Budowlane S.A.. Wobec kryzysu na rynku sprzedaży obiektów hotelowych Zarząd 

Lokaty Budowlane SA podjął strategiczną decyzję dotyczącą rozbudowy obiektu, by w 

przyszłości strumienie przepływów finansowych pozwalały na samodzielne 

regulowanie należności z tytułu zaciągniętych zobowiązań finansowych na budowę 

obiektu, z działalności hotelowej i eventowej. 

 

II. Opis struktury głównych lokat kapitałowych lub głównych inwestycji 

kapitałowych  dokonanych w ramach grupy kapitałowej emitenta w danym roku 

obrotowym 

 

W bilansie jednostkowym Lokaty Budowlane SA pod pozycją „Inwestycje 

długoterminowe” zostały ujęte udziały Emitenta w jednostkach zależnych 

(2 000 500,00 PLN) i pożyczki długoterminowe udzielone podmiotom powiązanym 

(2 039 249,82 PLN).  

 

III. Opis organizacji grupy kapitałowej emitenta ze wskazaniem jednostek 

podlegających konsolidacji oraz opis zmian w organizacji grupy kapitałowej 

emitenta wraz z podaniem ich przyczyn 

 

Na podstawie art. 56 pkt.1 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku 

(z późniejszymi zmianami) Lokaty Budowlane Spółka Akcyjna jako jednostka 

dominująca w grupie kapitałowej nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania 

finansowego, gdyż spełnia dwa spośród trzech warunków tej ustawy zwalniających 

z obowiązku sporządzania takiego sprawozdania : 

� łączne średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty jest mniejsze 

niż 250 osób, 

� łączne przychody netto ze sprzedaży produktów i towarów oraz operacji 

finansowych w walucie polskiej nie przekroczyły równowartości 15.000.000 

euro. 
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Przedłożone skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy sporządzono na dzień 

31.12.2013 tj. na koniec czwartego kwartału 2013 roku na podstawie przepisów 

zawartych w załączniku nr 3 ($.5 pkt.4) do Regulaminu Alternatywnego Systemu 

Obrotu.  
 

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzono w oparciu o sprawozdania 

jednostki dominującej i jednostek zależnych, tj. tych podmiotów, których dane 

finansowe są istotne z punktu widzenia całokształtu działalności grupy.  
 

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 1 stycznia do 31 grudnia 

2013 roku i zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji działalności gospodarczej 

przez Grupę Lokaty Budowlane w najbliższym dającym się przewidzieć okresie, 

w warunkach stabilnej sytuacji Państwa. 
 

Konsolidacji dokonano metodą pełną zgodnie z zapisami art.60 ustawy 

o rachunkowości, dokonując stosownych wyłączeń i korekt. Za okres porównawczy 

przyjęto dane finansowe za okres dwunastu miesięcy poprzedniego roku obrotowego 

tj. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012roku. 
 

Do konsolidacji włączono następujące podmioty tworzące grupę kapitałową: 

1. Lokaty Budowlane S.A. – jednostka dominująca  

2. Lokaty Budowlane Sp. z o.o. S.K.A. – jednostka zależna 

3. Lokaty Budowlane Rybnicka Sp. z o.o. – jednostka zależna 

4. Produkcja Wydarzeń Sp. z o.o. – jednostka zależna 

Poniższy opis przedstawia podstawowe dane o spółkach grupy, strukturę kapitału 

podstawowego i zakres prowadzonej działalności. 
 

Lokaty Budowlane Spółka Akcyjna 
 

Adres siedziby Spółki: ul. Popularna 19/2 02-473 Warszawa 

REGON: 141555504 

KRS: 0000313202 

Kapitał akcyjny: 44 276 975 akcji po cenie nominalnej 0,32 PLN co stanowi 

14 168 632 PLN 
 

Struktura udziałowa kapitału zakładowego: 

Akcjonariusz Liczba akcji Cena za akcję Wartość akcji Udział w % 

M. Kwiatkowski 23 687 171 0,32 7 579 894,72 53,50% 

E. Sagi 9 580 588 0,32 3 065 788,16 21,64% 

T. Sagi 9 580 588 0,32 3 065 788,16 21,64% 

Giełda 1 428 628 0,32 457 160,96 3,22% 
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Razem 44 276 975 0,32 14 168 632,00 100,00% 
 

Zakres działalności:  

1. Generalne wykonawstwo budów. 

2. Koordynacja działalności hotelu w Święcicach i stymulowanie jego rozwoju.  

3. Poszukiwanie nowych kierunków rozwoju grupy. 

4. Pozyskiwanie źródeł finansowania dla podejmowanych nowych przedsięwzięć. 

5. Obsługa księgowa podmiotów grupy.  
 

Lokaty Budowlane Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. 
Zmiana formy prawnej od 22 października 2013r. 

Przekształcenie z Lokaty Budowlane Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na Lokaty Budowlane Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością S.K.A. 

Adres siedziby Spółki: ul. Popularna 19/2 02-473 Warszawa 

REGON: 142511532 

KRS: 0000481791 

Kapitał zakładowy: 50 000 PLN 
 

Struktura udziałowa kapitału zakładowego: 

Akcjonariusz Liczba akcji Cena za akcję Wartość akcji Udział w % 

Lokaty Budowlane 
S.A. 

500 100 50 000 100% 

 

Zakres działalności:  

1. Prowadzenie jako inwestor budowy przy ulicy Saskiej 12 w Warszawie. 

2. Sprzedaż lokali z placu budowy. 
 

Lokaty Budowlane Rybnicka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
 

Adres siedziby Spółki: ul. Popularna 19/2 02-473 Warszawa 

REGON: 142798982 

KRS: 0000377503 

Kapitał zakładowy: 1 935 500 PLN 
 

Struktura udziałowa kapitału zakładowego 

Udziałowiec Liczba udziałów Cena za udział 
Wartość 

udziałów 
Udział w % 

Lokaty Budowlane 
S.A. 

38 710 50 1 935 500 100% 

 

Zakres działalności: 

1. Prowadzenie jako inwestor budowy przy ulicy Rybnickiej 57/59 w Warszawie. 

2. Sprzedaż lokali z placu budowy. 
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Produkcja Wydarzeń Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
 

Adres siedziby Spółki: ul. Wiosenna 1 05-860 Święcice 

REGON: 141843309 

KRS: 0000331162 

Kapitał zakładowy:  5 000 PLN 
 

Struktura udziałowa kapitału zakładowego 

Udziałowiec Liczba udziałów Cena za udział 
Wartość 

udziałów 
Udział w % 

Lokaty Budowlane 
S.A. 

100 50 5 000 100% 

 

Zakres działalności: 

1. Administrowanie hotelem konferencyjnym w Święcicach. 

2. Pozyskiwanie klientów indywidualnych i instytucjonalnych. 

3. Produkcja żywności i świadczenie usług cateringowych. 

4. Organizowanie imprez okolicznościowych dla klientów instytucjonalnych: 

konferencje, szkolenia, spotkania integracyjne. 

5. Organizowanie imprez okolicznościowych dla osób fizycznych: wesela, 

chrzciny, rocznice. 

 

IV. Charakterystyka polityki w zakresie kierunków rozwoju grupy kapitałowej 

emitenta 
 

W roku obrotowym 2013 podpisano umowę o zakupie działki budowlanej przy ulicy 

Chłodnej 24 na rzecz nowo powstałej spółki zależnej - Lokaty Budowlane Chłodna Sp. 

z o.o. Planowane jest także pozyskanie finansowania dłużnego dla realizacji obiektu 

mieszkalno-użytkowego przy ulicy Chłodnej 24. 

 

Po zakończeniu roku obrotowego, ale przed datą publikacji skonsolidowanego 

raportu rocznego Lokaty Budowlane S.A. utworzyła jako wspólnik z osobą fizyczną, 

spółkę zależną pod firmą Lokaty Budowlane Dolna Spółka z ograniczoną działalnością 

z siedzibą w Warszawie. Budowlane SA objęły łącznie 50 udziałów w utworzonej 

spółce, o łącznej wartości nominalnej 2500 złotych i pokryły je wkładem pieniężnym.  

Spółka powstała w celu realizacji przebudowy i remontu budynku zlokalizowanego 

przy ulicy Dolnej 43/45 w Warszawie, oraz skomercjalizowanie uzyskanej powierzchni 

handlowo-usługowej, która według wstępnej koncepcji architektonicznej wyniesie od 

1600 do 1800 m2. Wspólnicy zobowiązali się do wniesienia do Spółki własności 

nieruchomości, która będzie przebudowywana i remontowana. Docelowo Lokaty 
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Budowlane SA będą posiadały 86 proc. udziałów w Spółce, po sfinansowaniu 

przebudowy budynku, co będzie wkładem do Spółki na poczet objęcia udziałów w 

podwyższonym kapitale zakładowym Spółki celowej. 

W celu realizacji umowy, Lokaty Budowlane SA zawarły przedwstępną umowę zakupu 

55 proc. udziałów w dwóch działkach w Warszawie na ulicy Dolnej w Warszawie o 

łącznej powierzchni 2225 m2. Ostateczna cena zakupu udziału w nieruchomości ma 

wynieść 1,6 mln zł. 

 

W ocenie Zarządu Spółki Lokaty Budowlane SA jest to pierwsza umowa zawarta przez 

Spółkę, gdzie została wykorzystana idea „lokat budowlanych”, czyli pozyskiwanie 

inwestycji w zamian za część ukończonej inwestycji , udziały w spółce celowej, lub 

akcje. W zamian za grunt kontrahent może otrzymać wybudowany na tym gruncie 

lokal mieszkalny lub użytkowy bądź zostać akcjonariuszem Spółki. 

 

W kontekście prowadzonej działalności hotelowej należy zaznaczyć, że w kolejnym 

roku nie przynosi ona spodziewanych efektów finansowych. Przyczynami tego stanu 

rzeczy są: trwający kryzys w branży hotelowej, silna lokalna konkurencja i mała 

pojemność sal konferencyjnych w hotelu uniemożliwiająca obsługę większych grup 

konferencyjno-szkoleniowych. W związku z powyższym dokonano ratalnego zakupu 

sąsiadujących z hotelem działek z przeniesieniem prawa własności na rzecz Lokaty 

Budowlane S.A., co umożliwiło utworzenie terenu zielonego rekreacyjno-

integracyjnego. Przyjęto koncepcję rozbudowy kompleksu hotelowego o część 

konferencyjną, rehabilitacyjną i Zakład Opieki Medyczno-Leczniczej. W tym celu 

zawarto umowę z firmą M&M Doradztwo Gospodarcze Sp. z o.o. w zakresie 

pośrednictwa w pozyskaniu wspólników i inwestorów lub kapitału akcyjnego. 

 

Reasumując kontynuowanie działalności przez grupę kapitałową Lokaty Budowlane - 

w kontekście planowanej rozbudowy hotelu, realizacji inwestycji przy ulicy Rybnickiej 

57, planowanej inwestycji przy ulicy Chłodnej 24 i ulicy Dolnej i możliwości pozyskania 

dłużnych źródeł finansowania – nie jest zagrożone. 

 

V. Opis istotnych pozycji pozabilansowych w ujęciu podmiotowym, 

przedmiotowym i wartościowym. 

Na dzień sporządzenia raportu w Grupie Kapitałowej Lokaty Budowlane nie występują 

pozycje pozabilansowe. 

 


