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Sprawozdanie Zarządu z działalności 
Grupy kapitałowej NICKEL Development Sp. z o.o. 

w pierwszym półroczu 2015 roku 

WPROWADZENIE 

 

Nickel Development Sp. z o.o. (dalej zwana „Spółką”) jest jednostką dominującą Grupy Kapitałowej Nickel Development 

(dalej zwanej "Grupą Kapitałową", "Grupą"). 

Spółka została utworzona Aktem Notarialnym z dnia 02-03-2001 roku. W dniu 11-04-2001 roku Spółka została 

zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym w Sądzie Rejonowym dla miasta Poznania  VIII Wydział Gospodarczy 

pod  numerem KRS 0000006973. Spółce nadano numer statystyczny REGON 634188754 oraz numer identyfikacji 

podatkowej NIP 781-16-92-308 

Siedziba Spółki mieści się przy ul. Krzemowej 1 w Złotnikach, 62-002 Suchy Las. 

Czas trwania Spółki jest nieograniczony. 

Według umowy Spółki dominującej jej podstawowym przedmiotem działalności jest: 

1. kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek 

2. realizacja działalności budowlanej i projektowej 

Kapitał zakładowy Spółki na pierwsze półrocze 2014 wynosi 21 103,5 tys. zł., natomiast kapitał własny zamknął się kwotą 

131 155,62 tys. zł. 

 

Zarząd Spółki przez pierwsze półrocze 2015 r. był jednoosobowy. Funkcję Prezesa Zarządu pełni od kilku lat niezmiennie 

Pani Dagmara Nickel. Na moment podpisywania niniejszego dokumentu nie zaszły żadne zmiany w organach spółki. 

 

Struktura własności Spółki dominującej kształtuje się na dzień 30.06.2015 r. jak w poniżej tabeli: 

 

 

Udziałowiec 
Liczba 

udziałów 
Liczba 

głosów 

Wartość 
nominalna 

udziałów 

Udział 
w kapitale 

podstawowym 

Marian Nickel 24 457 24 457 12 228 500 57,95% 

Dagmara Nickel 10 265 10 265 5 132 500 24,30% 

Grupa Nickel Sp. z o.o. 6 828 6 828 3 414 000 16,20% 

PTB Nickel Sp. z o.o. 657 657 328 500 1,55% 

Razem 42 207 42 207 21 103 500 100,00% 

 

W skład Spółki nie wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielnie sprawozdania finansowe. 

 

Nazwa spółki 
 
 

Metoda konsolidacji 
 
 

Rodzaj opinii 
o sprawozdaniu 
finansowym 
 
 

Nazwa podmiotu, 
który 
przeprowadził 
badanie 
sprawozdania 
finansowego 

Dzień bilansowy, 
na który 
sporządzono 
sprawozdanie 
finansowe 

Nickel Development Sp. z o.o. konsolidacja pełna Bez zastrzeżeń 
Grant Thornton Frąckowiak 

Sp. z o.o. S.k. 
31.12.2014 

Nickel Development Sp. z o.o. S.k. konsolidacja pełna Brak obowiązku badania  31.12.2014 

Nickel Asystent Sp. z o.o. konsolidacja pełna Brak obowiązku badania  31.12.2014 

Kamienica za Teatrem Sp. z o.o. konsolidacja pełna Brak obowiązku badania  31.12.2014 

Terza Sp. z o.o. nr 1 S.k. konsolidacja pełna Brak obowiązku badania  31.12.2014 

Nickel Commerce Sp. z o.o. konsolidacja pełna Brak obowiązku badania  31.12.2014 

Nickel Projects Sp. z o.o. konsolidacja pełna Brak obowiązku badania  31.12.2014 



Terza Sp. z o.o. konsolidacja pełna Brak obowiązku badania  31.12.2014 

Nickel Estate Duo Sp. z o.o. konsolidacja pełna Brak obowiązku badania  31.12.2014 

Nickel Invest nr 2 Sp. z o.o. konsolidacja pełna Brak obowiązku badania  31.12.2014 

Nickel Invest nr 3 Sp. z .o.o. konsolidacja pełna Brak obowiązku badania  31.12.2014 

Nickel Invest nr 5 Sp. z o.o. konsolidacja pełna Brak obowiązku badania  31.12.2014 

Nickel Invest Nr 8 Sp. z o.o.k konsolidacja pełna Brak obowiązku badania  31.12.2014 

Nickel Invest Nr 9 Sp. z o.o.. konsolidacja pełna Brak obowiązku badania  31.12.2014 

Nickel Invest Nr 10 Sp. z o.o. konsolidacja pełna Brak obowiązku badania  31.12.2014 

Nickel Invest Nr 11 Sp. z o.o. konsolidacja pełna Brak obowiązku badania  31.12.2014 

Nickel Invest Nr 12 Sp. z o.o. konsolidacja pełna Brak obowiązku badania  31.12.2014 

Galerie Nickel Sp. z o.o. konsolidacja pełna Brak obowiązku badania  31.12.2014 

Galerie Nickel Sp. z o.o. sp. k. konsolidacja pełna Brak obowiązku badania  31.12.2014 

Nickel Technology Park Poznań Sp. z o.o. konsolidacja pełna Brak obowiązku badania  31.12.2014 

Centrum Biotechnologii Sp. z o.o. konsolidacja pełna Brak obowiązku badania  31.12.2014 

Centrum Biotechnologii i Badań 

Mikrobiologicznych Sp. z o.o. 
konsolidacja pełna Brak obowiązku badania  

31.12.2014 

Centrum Edukacji Bio-Medycznej Sp. z o.o. konsolidacja pełna Brak obowiązku badania  31.12.2014 

Applied Manufacturing Science Sp. z o.o. konsolidacja pełna Brak obowiązku badania  31.12.2014 

Advanced Pharma Poland Sp. z o.o. konsolidacja pełna Brak obowiązku badania  31.12.2014 

W Zaciszu Stawów nr 1 Sp. z o.o. konsolidacja pełna Brak obowiązku badania  31.12.2014 

     

 

 

  



1.   Informacje o podstawowych produktach NICKEL Development Sp. z o.o.. 

Grupa kapitałowa Nickel Development skupia się na dwóch rynkach – rynku mieszkaniowym oraz rynku powierzchni 

komercyjnych. Na rynku mieszkaniowym jest jedną z najlepiej rozpoznawanych marek w Poznaniu, dzięki wieloletniemu 

doświadczeniu i wysokiej jakości oddawanych budynków. Celem Spółki ale również całej Grupy kapitałowej jest 

oferowanie lokali w różnych segmentach cenowych, o różnym przeznaczeniu, ale niezmiennie dobrej jakości. 

Obecnie asortyment produktowy Grupy można określić w sposób następujący: 

• Budynki wielorodzinne (mieszkania i apartamenty), które dzielą się na następujące segmenty rynkowe: 

o Mieszkania popularne poza miastem - mieszkania w kameralnych budynkach skupionych w podmiejskich 

osiedlach. Każdorazowo zamknięty etap przewiduje około 70-100 mieszkań z ogrodami lub tarasami, 

przeznaczonych głównie dla rodzin z dziećmi.  

o Mieszkania popularne w centrum miasta - mieszkania w budynkach zlokalizowanych w świetnie skomunikowanych 

punktach miasta, blisko centrum lub w samym centrum. Liczba mieszkań w inwestycji oscyluje wokół 150 lokali. 

Są to głównie mieszkania o mniejszych metrażach, budynki wyposażone są w hale garażowe i, często, poziom 

usługowy w parterze budynku. 

o Mieszkania o podwyższonym standardzie, apartamenty – obszerne i wygodne mieszkania dla osób wymagających, 

w budynkach ulokowanych w dobrych punktach miasta, charakteryzujących się zielonym, przyjaznym 

otoczeniem. 

o Domy jednorodzinne wolnostojące i w zabudowie szeregowej – zlokalizowane w większych osiedlach, oferujące 

niewygórowany metraż i funkcjonalnie rozwiązane wnętrza. 

Mieszkania i domy oferowane w standardzie deweloperskim podwyższonym – ściany są malowane, montowany jest 

osprzęt elektryczny, podłogi gotowe są do położenia warstwy wykończeniowej. Nabywca wykonuje prace 

wykończeniowe we własnym zakresie. 

o Biura – lokale biurowe w centrum miasta, w dedykowanych budynkach biurowych. Oferowane na wynajem lub do 

sprzedaży, w stanie deweloperskim lub pod klucz. Powierzchnie biur dopasowywane są do potrzeb najemców i 

nabywców.  

o Powierzchnie usługowe - głównie lokale handlowo-usługowe lokalizowane w parterach realizowanych budynków 

mieszkalnych. Lokale na wynajem lub do odsprzedaży. 

o Centra handlowe – projekty dedykowane dla konkretnych odbiorców oraz obiekty powstające w ramach spółki 

Galerie Nickel – niewielkie galerie handlowe lokalizowane w pobliżu osiedli podmiejskich (projekty w 

przygotowaniu). 

2. Podstawowe wielkości ekonomiczno-finansowe, ujawnione w rocznym skonsolidowanym sprawozdaniu 

finansowym Grupy kapitałowej NICKEL Development Sp. z o.o. za pierwsze sześć miesięcy 2015 r. 

 

Podstawowe pozycje aktywów i pasów wraz ze strukturą skonsolidowanego bilansu Grupy kapitałowej NICKEL 

Development przedstawiają poniższe tabele. 

AKTYWA Grupa Kapitałowa Nickel Development 
na dzień na dzień 

30.06.2015 31.12.2014 

A. AKTYWA TRWAŁE 201 711 900 190 183 947 

I. Wartości niematerialne i prawne 51 450 69 955 

II. Wartość firmy jedn. podporządk. 3 094 552 3 593 684 

III. Rzeczowe aktywa trwałe 107 345 788 101 180 399 

IV. Należności długoterminowe 544 825 456 175 

V. Inwestycje długoterminowe 84 956 992 82 119 142 

VI. Dług. rozliczenia międzyokresowe 5 718 291 2 764 590 

B. AKTYWA OBROTOWE 173 502 957 202 409 638 

I. Zapasy 105 149 547 151 240 579 

II. Należności krótkoterminowe 19 172 815 10 513 256 

III. Inwestycje krótkoterminowe 45 010 184 38 067 029 

IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 4 170 412 2 588 775 

V. Rozliczenia międzyokr. umów o budowę 0 0 

AKTYWA RAZEM    375 214 858 392 593 586 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podstawowe dane ze skonsolidowanego rachunku wyników Grupy kapitałowej NICKEL Development przedstawione 

są w poniższej tabeli. 

 

      Kwoty w PLN 

Rachunek wyników Grupa Kapitałowa Nickel 
Development 

1. półrocze 2015 2014 

A. Przychody ze sprzedaży 87 354 075  59 713 502  

B. Koszty sprzedanych produktów 69 754 153  47 042 859  

C. Zysk brutto na sprzedaży 17 599 922  12 670 643  

D. Koszty sprzedaży 0  0  

E. Koszty ogólnego zarządu 6 550 429  8 274 491  

F. ZYSK/STRATA ZE SPRZEDAŻY (C-D-E) 11 049 492  4 396 152  

G. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE 2 440 762  1 889 117  

H. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE 1 241 068  2 448 255  

I. 
ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALN. 

OPERACYJNEJ (F+G-H) 
12 249 187  3 837 014  

J. PRZYCHODY FINANSOWE 2 715 393  4 286 448  

K. KOSZTY FINANSOWE 1 979 470  4 116 329  

L. 

ZYSK (STRATA) NA SPRZEDAŻY CAŁOŚCI 
LUB CZĘŚCI UDZIAŁÓW JEDNOSTEK 

PODPORZĄDKOWANYCH 

0  0  

M. 
ZYSK (STRATA) Z DZIAŁ. GOSPODARCZEJ 

(I+J-K+/-L) 
12 985 110  4 007 133  

O. ODPIS WARTOŚCI FIRMY 499 132  1 778 945  

P. ODPIS UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY 116 947  111 550  

R. Zysk brutto 12 527 750  1 940 074  

S. Podatek dochodowy 1 043 177  1 301 156  

T. 
POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE 

ZMNIEJSZENIA ZYSKU 
0  0  

U. ZYSKI (STRATY) MNIEJSZOŚCI 38 670  122 554  

W. Zysk netto 11 523 243  761 471  

 

 

 

 

PASYWA Grupa Kapitałowa Nickel Development 
na dzień na dzień 

30.06.2015 31.12.2014 

A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY 131 155 624 120 439 212 

I. Kapitał (fundusz) podstawowy 21 103 500 21 103 500 

IV. Kapitał (fundusz) zapasowy 123 494 836 119 097 678 

VIII. Zysk (strata) z lat ubiegłych -24 965 955 -20 523 436 

IX. Zysk (strata) netto 11 523 243 761 471 

X. 
Odpisy z zysku netto w ciągu roku 

obrot. 
0 0 

B. Kapitał mniejszości 9 288 727 9 203 428 

C. Ujemna wartość firmy jedn. podporz. 940 972 1 057 918 

D. 
Zobowiązania i rezerwy na 
zobowiązania 

233 829 536 261 893 027 

I. Rezerwy na zobowiązania 611 968 611 968 

II. Zobowiązania długoterminowe 120 653 003 107 609 063 

III. Zobowiązania krótkoterminowe 55 411 937 55 937 732 

IV. Rozliczenia międzyokresowe 57 152 629 97 734 264 

V. 
Rozliczenia międzyokr. umów o 

budowę 
0 0 

  PASYWA RAZEM    375 214 858 392 593 586 



 

3. Zarządzanie zasobami finansowymi Grupy 

Zarządzanie zasobami finansowymi Spółki oraz Grupy Kapitałowej NICKEL DEVELOPMENT w pierwszym półroczu 2015 

roku, w związku z prowadzonymi projektami inwestycyjnymi budowy obiektów mieszkalnych, koncentrowało się głównie na 

pozyskiwaniu źródeł finansowania zarówno dla realizowanych projektów, jak również na utrzymywaniu bezpiecznych 

wskaźników płynności. Zarząd na bieżąco dokonuje analizy istniejącej i planowania przyszłej, optymalnej struktury 

finansowania w celu osiągnięcia zakładanych wskaźników i wyników finansowych przy jednoczesnym zapewnieniu Spółce 

i Grupie płynności i szeroko rozumianego bezpieczeństwa finansowego. 

Zdaniem Zarządu, sytuacja majątkowa i finansowa Grupy kapitałowej NICKEL DEVELOPMENT na koniec pierwszego 

półrocza 2015 roku jest stabilna i przewidywalna. Ujemny wynik finansowy z 1H2014 został zniwelowany przychodami ze 

sprzedaży trzech oddawanych w drugim półroczu 2014 inwestycji: Rycerska, Bobrowiecka oraz Etap 1 Warzelni. 

Pozytywny efekt zakończenia powyższych inwestycji jest właśnie widoczny w pierwszym półroczu 2015 po przeniesieniu 

własności lokali skutkującym powstaniem przychodów w spółkach. Całkowite marże osiągnięte na tych projektach będą 

widoczne w wynikach na koniec roku 2015. Co ważne, osiągnięte wyniki pozwoliły na całkowitą spłatę kredytów bankowych 

zaciągniętych na realizację tych inwestycji. Natomiast rozliczenie i finalizacja sprzedaży projektu Etap 1 Warzelni będzie 

widoczna w roku 2015 oraz w roku 2016. 

Sytuacja Grupy jest oceniana przez Zarząd pozytywnie i jest wprost następstwem osiągniętej przez Grupę ugruntowanej 

pozycji na wielkopolskim rynku mieszkaniowym, zakumulowaniem odpowiedniego doświadczenia i potencjału 

operacyjnego zarówno w sferze samej realizacji projektów deweloperskich, jak również sprzedaży i finansowaniu tych 

projektów. Biorąc pod uwagę kształtowanie się sytuacji na rynku nieruchomości w Polsce w ostatnich latach oraz 

prognozowane przychody w pozostałej części roku 2015, wyniki finansowe osiągnięte przez Spółkę w pierwszym półroczu 

2015 należy uznać za przejrzyste i będące dobrą bazą do wyników na koniec roku 2015 i na lata kolejne. 

4. Ocena możliwości realizacji zamierzeń inwestycyjnych w kolejnych okresach 

W ramach Grupy Kapitałowej, Nickel Development Sp. z o.o. oraz podmioty zależne posiadają pełną zdolność do 

finansowania realizowanych obecnie projektów inwestycyjnych. Grupa, realizując projekty deweloperskie, zamierza 

finansować je przy wykorzystaniu środków pochodzących z kapitałów własnych, kredytów bankowych oraz emisji dłużnych 

papierów wartościowych. Zarząd kieruje swoje wysiłki ku temu, aby struktura zapadalności pozyskiwanych kredytów 

bankowych i dłużnych papierów wartościowych była dostosowana przede wszystkim do okresu realizacji poszczególnych 

projektów deweloperskich ze szczególnym uwzględnieniem sukcesywnie uzupełnianego banku ziemi pod przyszłe 

projekty deweloperskie Grupy. 

Wszystkie projekty developerskie realizowane są w ramach spółek celowych, które są w pełni zależne od Nickel 

Development Sp. z o.o. Każdorazowo finansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych (kredyty celowe) pozyskiwane 

jest/będzie bezpośrednio przez te spółki lub za pośrednictwem NICKEL Development Sp. z o.o. (jak np. środki pozyskane 

z emisji obligacji 3-letnich). 

 

Inwestycje ostatnio zrealizowane 

 

nazwa: RYCERSKA | Osiedle Księżnej Dąbrówki  

 

adres: Dąbrówka, ul. Rycerska  

standard: wygodne mieszkania z tarasami dwu-, trzy- i czteropokojowe, 

standard deweloperski, na życzenie klienta wykończenie pod klucz 

termin rozpoczęcia budowy: rozpoczęcie 06.2013 

termin oddania budynków: 03. 2014 r. 

liczba mieszkań: 90 

powierzchnia użytkowa mieszkań: 5.760 m
2
 

funkcje dodatkowe: ogrody, duże tarasy lub balkony, pomieszczenia 

gospodarcze, garaże, plac zabaw  

kilka słów o inwestycji: RYCERSKA | Osiedla Księżnej Dąbrówki to 



kolejny etap rozbudowy lubianego i rozpoznawalnego osiedla powstającego w Dąbrówce pod Poznaniem. Prosty, 

funkcjonalny projekt skupia się na tym, co mieszkańcy Osiedla cenili do tej pory najbardziej – bardzo funkcjonalnych 

układach mieszkań i dużych tarasach/ balkonach lub ogrodach. W tym projekcie najmniejsza powierzchnia balkonu to 

13 metrów, co sprawia, że każdy klient otrzymuje dodatkowo zewnętrzny pokój. Mieszkania dwupokojowe dysponują 

tarasami, a trzy i czteropokojowe albo ogrodami, albo tarasami. 

 

 

 

  



 

 

nazwa: DKF MOKOTÓW 

standard: popularny, standard deweloperski 

adres: Warszawa, ul. Bobrowiecka 

termin rozpoczęcia budowy: 06.2012 rok 

ermin oddania budynków: III kw. 2014  

liczba mieszkań: 146 

powierzchnia użytkowa mieszkań: ca 8 057 m
2
 

funkcje dodatkowe: budynek biurowy, lokale usługowe, 

hala garażowa i miejsca parkingowe, loggie, zieleń 

kilka słów o inwestycji: Inwestycja zlokalizowana w 

prestiżowej dzielnicy Warszawy - na Dolnym Mokotowie. Usytuowanie przy ulicy Bobrowieckiej zapewnia swobodną i 

szybką komunikację z całym miastem, a starodrzew i budynek biurowy odgradzają mieszkańców od ewentualnego hałasu. 

Miłośnicy aktywnego wypoczynku docenią bliskość terenów nadwiślańskich, rezerwatu ''Jeziorko Czerniakowskie'', 

licznych tras rowerowych oraz Ogrodu Botanicznego. Niewątpliwą zaletą tej inwestycji jest również sąsiedztwo centrum 

handlowego ''Panorama''. 

 

 

 

nazwa: WARZELNIA I ETAP 

standard: domy w zabudowie szeregowej, soft 

lofty, standard deweloperski podwyższony, na 

życzenie klienta wykończenie pod klucz 

adres: Poznań, ul. Majakowskiego 

termin rozpoczęcia budowy: kwiecień 2012 r. 

termin oddania budynków: III kw 2014 r. 

liczba mieszkań: 72 

liczba domów: 28 

 

powierzchnia użytkowa mieszkań: ca 11 083 

m
2
 

funkcje dodatkowe: park, garaże, miejsca postojowe; planowane w II etapie: fitness i spa, lokale użytkowe, park; 

kilka słów o inwestycji: Luksusowa lokalizacja w lesie niedaleko jeziora Malta, na terenie browaru z 1872 roku; W 

pierwszym etapie zakładane wybudowanie budynku wielorodzinnego, dwóch willi miejskich oraz 28 domów w zabudowie 

zwartej. Okolica oraz sąsiedztwo zabytkowych budynków, które zostaną zrewitalizowane w II etapie, narzuca elegancki i 

unikatowy charakter tej inwestycji. Soft lofty oraz wygodne apartamenty w niewielkich willach, a także domy szeregowe w 

wysokim standardzie kierowane są do wymagającej Klienteli pragnącej mieszkać wśród natury, ale w granicach miastach. 

Wyjątkowe wykończenie (ściana trójwarstwowa z elewacją z cegły licowej, aluminiowe okna o b.niskim współczynniku 

przenikania ciepła) oraz wyjątkowa lokalizacja tworzą łącznie najgorętszą ofertę mieszkaniową w Poznaniu (wg badań 

Home Broker i Lion’s House WARZELNIA jest najbardziej pożądaną inwestycja w stolicy Wielkopolski).  

 

 

  



 

Inwestycje w trakcie realizacji 
Nowe inwestycje 

nazwa: OSIEDLE BOTANICZNA  

adres: Poznań, ul. Nałkowskiej i ul. Botaniczna 

standard: mieszkania popularne lub o 

podwyższonym standardzie, wykończenie - 

deweloperskie 

termin rozpoczęcia budowy: kwiecień 2014 r. 

planowany termin oddania budynków: 

IV kwartał 2015 r. 

liczba mieszkań: łącznie około 460 (175 w I 

Etapie oraz 285 w II etapie) 

powierzchnia użytkowa mieszkań: 22 026 m
2
 

funkcje dodatkowe: obszerne loggie, miejsca parkingowe w podziemnej hali garażowej, plac zabaw, wspólne place  

kilka słów o inwestycji: Inwestycja mieszkaniowa ulokowana w doskonałym miejscu – w pobliżu jednego z głównych 

węzłów komunikacyjnych Poznania (pętla Ogrody), a jednocześnie w bezpośrednim sąsiedztwie terenów 

rekreacyjnych Ogrodu Botanicznego i jeziora Rusałka. Zróżnicowane wysokością budynki wkomponowano w otoczenie 

tak, aby jak najlepiej do niego pasowały tworząc zupełnie nowe miejsce na mieszkaniowej mapie Poznania. Bardzo 

szeroką paletę mieszkań o zróżnicowanym metrażu od 27 do 111 metrów zaprojektowano tak, aby jak najlepiej 

spełniała oczekiwania rynkowe.   

 

nazwa: KSIĄŻĘCA | Osiedle Księżnej Dąbrówki  

 

adres: Dąbrówka, ul. Książęca  

standard: wygodne domy/mieszkania w zabudowie szeregowej z 

tarasami trzy- i czteropokojowe, standard deweloperski, na życzenie 

klienta wykończenie pod klucz 

termin rozpoczęcia budowy: rozpoczęcie 05.2014 r. 

termin oddania budynków: 07. 2015 r. 

liczba mieszkań: 24 

powierzchnia użytkowa mieszkań: 2.095 m
2
 

funkcje dodatkowe: ogrody, duże tarasy lub balkony, pomieszczenia 

gospodarcze, garaże, plac zabaw  

kilka słów o inwestycji: KSIĄŻĘCA | Osiedla Księżnej Dąbrówki to kolejny etap rozbudowy lubianego i 

rozpoznawalnego osiedla powstającego w Dąbrówce pod Poznaniem. Prosty, funkcjonalny projekt skupia się na tym, co 

mieszkańcy Osiedla cenili do tej pory najbardziej – bardzo funkcjonalnych układach lokali i dużych tarasach/ balkonach 

lub ogrodach. Na działkach należących do inwestora powstaje zespół zabudowy mieszkaniowej składający się z 18 

budynków, w szeregach po trzy budynki. Dodatkowo na działce sąsiadującej zaprojektowana została identyczna 

zabudowa 3 kolejnych budynków. Szeregi budynków usytuowano prostopadle do drogi wewnętrznej i ulicy Poznańskiej, 

z wejściami od ulicy Książęcej, tak, aby ogrody budynków znalazły się od południa. Każdy z szeregów ma swój 

wewnętrzny dojazd do budynków z jednej strony ograniczony trawnikiem, z drugiej – ogrodami sąsiada. Dzięki takiemu 

rozwiązaniu, oraz zastosowaniu niewysokich ogrodzeń, mieszkańcy będą mieli wrażenie, jakby mieszkali w dużym 

ogrodzie, a do posesji dochodzić będą alejkami zatopionymi w zieleni. 

 

 

 



nazwa inwestycji:  

RYCERSKA BIS | Osiedle Księżnej Dąbrówki  

 

adres: Dąbrówka, ul. Rycerska  

standard: wygodne mieszkania z tarasami dwu-, trzy- i 

czteropokojowe, standard deweloperski, na życzenie klienta 

wykończenie pod klucz 

termin rozpoczęcia budowy: rozpoczęcie 05.2015 

planowany termin oddania budynków:        

III kw. 2016 r. 

liczba mieszkań: 42 

powierzchnia użytkowa mieszkań: 2 256 m
2
 

funkcje dodatkowe: ogrody, duże tarasy lub balkony, pomieszczenia gospodarcze, garaże, plac zabaw  

kilka słów o inwestycji: RYCERSKA | Osiedla Księżnej Dąbrówki to kolejny etap rozbudowy lubianego i 

rozpoznawalnego osiedla powstającego w Dąbrówce pod Poznaniem. Prosty, funkcjonalny projekt skupia się na tym, 

co mieszkańcy Osiedla cenili do tej pory najbardziej – bardzo funkcjonalnych układach mieszkań i dużych tarasach/ 

balkonach lub ogrodach. Mieszkania dwupokojowe dysponują tarasami, a trzy i czteropokojowe albo ogrodami, albo 

tarasami. 

 

Inwestycje planowane  
 

Nazwa inwestycji: 

OSIEDLE BOTANICZNA 2 ETAP  

adres: Poznań, ul. Nałkowskiej i ul. Botaniczna 

standard: mieszkania popularne lub o 

podwyższonym standardzie, wykończenie - 

deweloperskie 

termin rozpoczęcia budowy: wrzesień 2015 r. 

planowany termin oddania budynków: 

I kwartał 2018 r. 

liczba mieszkań: łącznie 249 

powierzchnia użytkowa mieszkań: 13 525 m
2
 

funkcje dodatkowe: obszerne loggie, miejsca 

parkingowe w podziemnej hali garażowej, plac zabaw, wspólne place  

kilka słów o inwestycji: Inwestycja mieszkaniowa ulokowana w doskonałym miejscu – w pobliżu jednego z głównych 

węzłów komunikacyjnych Poznania (pętla Ogrody), a jednocześnie w bezpośrednim sąsiedztwie terenów 

rekreacyjnych Ogrodu Botanicznego i jeziora Rusałka. Zróżnicowane wysokością budynki wkomponowano w otoczenie 

tak, aby jak najlepiej do niego pasowały tworząc zupełnie nowe miejsce na mieszkaniowej mapie Poznania. Bardzo 

szeroką paletę mieszkań o zróżnicowanym metrażu od 27 do 111 metrów zaprojektowano tak, aby jak najlepiej 

spełniała oczekiwania rynkowe.   

 

 

 

 

 

 

 



nazwa: WARZELNIA II ETAP 

standard: soft lofty, standard deweloperski 

podwyższony, na życzenie klienta wykończenie 

pod klucz 

adres: Poznań, ul. Majakowskiego 

termin rozpoczęcia budowy: II kw. 2016 r. 

termin oddania budynków: IV kw. 2017 r. 

liczba mieszkań: 120 

 

powierzchnia użytkowa mieszkań: ca 8 000 

m
2
 

funkcje dodatkowe: park, garaże, miejsca postojowe; planowane w II etapie: fitness i spa, lokale użytkowe, park; 

kilka słów o inwestycji: Luksusowa lokalizacja w lesie niedaleko jeziora Malta, na terenie browaru z 1872 roku; W 

pierwszym etapie zakładane wybudowanie budynku wielorodzinnego, dwóch willi miejskich oraz 28 domów w zabudowie 

zwartej. Okolica oraz sąsiedztwo zabytkowych budynków, które zostaną zrewitalizowane w II etapie, narzuca elegancki i 

unikatowy charakter tej inwestycji. Soft lofty oraz wygodne apartamenty w niewielkich willach, a także domy szeregowe w 

wysokim standardzie kierowane są do wymagającej Klienteli pragnącej mieszkać wśród natury, ale w granicach miastach. 

Wyjątkowe wykończenie (ściana trójwarstwowa z elewacją z cegły licowej, aluminiowe okna o b.niskim współczynniku 

przenikania ciepła) oraz wyjątkowa lokalizacja tworzą łącznie najgorętszą ofertę mieszkaniową w Poznaniu (wg badań 

Home Broker i Lion’s House WARZELNIA jest najbardziej pożądaną inwestycja w stolicy Wielkopolski).  

 

  



5.   Perspektywy rozwoju działalności gospodarczej NICKEL Development Sp. z o.o. i Grupy 

W latach 2012 - 2013 można było zauważyć powolne odbudowywanie się krajowego rynku nieruchomości po światowym 

kryzysie na rynkach finansowych, który miał znaczący wpływ na polską gospodarkę i system finansowy, natomiast w 2014 

rynek oferował już pełną gamę możliwości rozwoju Spółki i Grupy. W rezultacie priorytetowym zadaniem dla Zarządu - w 

tym również z perspektywy zarządzania finansami - stało się przygotowanie Spółki i Grupy na nowe, związane z taką 

sytuacją wyzwania jak również na wykorzystanie szans pojawiających się w trakcie wychodzenia z kryzysu i odbudowy 

rynku deweloperskiego w Polsce. 

Zadaniem Zarządu w zmieniającej się dynamicznie sytuacji na rynku nieruchomości stało się przygotowanie na nowe 

wyzwania. Główne podejmowane w tym kierunku działania to: 

• zapewnienie Spółce i Grupie odpowiednich źródeł oraz odpowiedniej struktury finansowania zarówno pod kątem 

obecnych jak i przyszłych projektów deweloperskich, z zachowaniem należytej ostrożności zarówno z punktu 

widzenia Grupy jak i jej klientów, 

• współpraca z bankami i wydatna pomoc klientom w uzyskiwaniu kredytów bankowych na zakup mieszkań, 

• dostosowanie oferty do potrzeb rynku, ze zwróceniem szczególnej uwagi na możliwości wykorzystywania przez 

klientów rządowych programów wspierających zakup mieszkań, 

• dostosowanie wydatków na zakup ziemi do istniejących oraz przewidywanych na dalsze lata potrzeb Grupy, 

• maksymalnie najlepsze wykorzystane istniejącego banku ziemi w odpowiednim czasie, 

• wzmocnienie aktywności pro-sprzedażowych i zwiększenie ich wydajności, 

• optymalizacja wszelkich wydatków, w tym związanych z realizacją przedsięwzięć inwestycyjnych. 

Poza wymienionymi wyżej działaniami Zarządu które będą kontynuowane w pozostałej części 2015 roku, Spółka i Grupa 

Kapitałowa NICKEL Development w okresie najbliższych 12-24 miesięcy będzie przede wszystkim skoncentrowana na: 

• dalszej koncentracji działalności operacyjnej na segmencie mieszkań popularnych i utrzymanie aktywności w 

pozostałych segmentach w oferowanym asortymencie sprzedaży, 

• rozpoczęciu kolejnych inwestycji mieszkaniowych zgodnie z przyjętym harmonogramem, w tym w szczególności 
budowa projektu Botaniczna II przy ul. Botanicznej oraz Warzelni II w Poznaniu oraz kolejne etapy osiedla na 
Dąbrówce k/Poznania. 

• zakończenie – rozpoczętych wcześnie inwestycji – zgodnie z przyjętym harmonogramem i budżetem, w tym w 
szczególności zakończenie pierwszego etapu Botanicznej oraz zakończenie sprzedaży I etapu Warzelni w 
Poznaniu, 

• wzmocnienie pozycji rynkowej na rynku poznańskim. 

6. Opis istotnych czynników ryzyka i czynników istotnych dla rozwoju Grupy Kapitałowej NICKEL 

Development 

Poniżej opisane zostały istotne w opinii Zarządu czynniki ryzyka i zagrożenia dla działalności Spółki oraz Grupy. 

Czynniki makroekonomiczne - Od połowy 2008 roku również w Polsce odczuwalny był wyraźny wpływ ogólnoświatowego 

kryzysu, który w pierwszej kolejności dotknął sektora bankowego. Kolejnymi etapami tego kryzysu było spowolnienie 

wzrostu gospodarczego, zauważalny wzrost bezrobocia i w konsekwencji mniejsza siła nabywcza potencjalnych klientów 

Spółki. Takie i podobne zjawiska o zasięgu globalnym mogą w istotny sposób wpływać na działalność Spółki 

Dostępność kredytów hipotecznych - zaostrzone kryteria stosowane przez banki do oceny zdolności kredytowej klientów 

spowodowały, iż wielu nowych potencjalnych nabywców mieszkań napotyka na barierę zdolności kredytowej. Brak 

nowych rozwiązań kredytowych oraz mała dostępność kredytów może być czynnikiem ograniczającym popyt na nowe 

mieszkania i domy. 

Ryzyko kursowe- znaczna część nabywanych mieszkań i domów finansowana jest kredytami hipotecznymi zaciąganymi w 

walutach obcych, głównie: frankach szwajcarskich i euro. Duży odsetek kredytów walutowych, mimo wprowadzonych 

ograniczeń w ich uzyskaniu, może spowodować, że w przypadku trwałego obniżenia kursu złotego w stosunku do tych 

walut, nabywcy mieszkań nie będą w stanie obsługiwać zaciągniętych na nie kredytów, co zwiększy podaż o ofertę 

nieruchomości przejętych przez banki przy jednoczesnym zmniejszonym popycie ze strony nowych nabywców, którzy 

takich kredytów nie otrzymają. 

Koncentracja działalności na rynku poznańskim - dotychczasowa i zaplanowana na najbliższą przyszłość aktywność 



Spółki i Grupy koncentruje się głównie na poznańskim rynku mieszkaniowym co w znacznym stopniu uzależnia wyniki 

Spółki od sytuacji panującej na tym rynku. Można jednak zakładać, że w dłuższej perspektywie nadal będzie to jeden z lepiej 

rozwijający się rynków nieruchomości mieszkalnych w Polsce, na którym Spółka i Grupa mają ugruntowaną pozycję i 

możliwość dalszego rozwoju. Analizowana jest również możliwość dalszej ekspansji Spółki poza rynek poznański. 

Możliwość nabywania gruntów pod nowe projekty - źródłem przyszłego sukcesu Spółki i Grupy jest ich zdolność do 

ciągłego i sprawnego pozyskiwania, po konkurencyjnych cenach, atrakcyjnych terenów inwestycyjnych pod nowe projekty 

deweloperskie w odpowiednich terminach, na których wygenerowana zostanie satysfakcjonująca marża. 

Decyzje administracyjne - specyfika projektów deweloperskich wymaga od Spółki i Grupy uzyskania szeregu pozwoleń, 

zezwoleń i uzgodnień, na każdym etapie procesu inwestycyjnego. Mimo dużej ostrożności w zakładanych 

harmonogramach realizacji projektów zawsze istnieje ryzyko opóźnień w ich uzyskaniu, wzruszeń decyzji już uzyskanych 

(w tym na skutek wnoszonych środków zaskarżenia pozostających bez konsekwencji dla skarżących) czy wręcz ich nie 

uzyskanie co wpływa na zdolność prowadzenia i zakończenia realizowanych i planowanych projektów. 

Kluczowym dla Spółki i Grupy działaniem zmniejszającym jej ekspozycję na ryzyka rynkowe jest prawidłowa ocena 

potencjalnych i kontrola bieżących inwestycji deweloperskich w oparciu o wypracowane w Spółce modele inwestycyjne i 

procedury decyzyjne, których przestrzeganie jest przedmiotem szczególnej uwagi Zarządu Spółki. 
 
 
7. Opis wykorzystania wpływów z emisji papierów wartościowych w okresie objętym raportem 
 

W 2013 r. Spółka wyemitowała dwie serie zabezpieczonych obligacji na okaziciela: 

a) serii B o wartości nominalnej 100 PLN każda i o łącznej wartości nominalnej 10.000.000 PLN z datą wykupu 

przypadającą na 36 miesięcy po dniu przydziału obligacji, tj. we wrześniu 2016 roku, 

b) serii C o wartości nominalnej 100 PLN każda i o łącznej wartości nominalnej 5.000.000 PLN z datą wykupu 

przypadającą na 36 miesięcy po dniu przydziału obligacji, tj. w październiku 2016 roku.  

Wartość emisyjna odpowiada ich wartości nominalnej. Oprocentowanie obligacji jest stałe i ustalone zostało w oparciu o 

stawkę WIBOR 6M plus marża. Jednocześnie Spółka wykupiła w terminie całość emisji serii A. 

Środki z emisji będą przeznaczone na:  

1) realizacja trzech projektów: 

 Dąbrówka Rycerska (inwestycja mieszkaniowa k/Poznania) 

 Stary Strzeszyn (inwestycja mieszkaniowa w Poznaniu) 

 Galeria Złotniki (niewielki obiekt handlowy w Złotnikach), oraz 

2) częściowe refinansowanie obligacji serii A. 

 

Obligacje są zabezpieczone w następującej formie: 

a) poprzez ustanowienie są hipoteką na nieruchomości położonej w Złotnikach, woj. Wielkopolskie, obręb ew. Złotniki 

0007, działka ew. 276/25-36, dla której Sąd Rejonowy Poznań – Stare Miasto w Poznaniu V Wydział Ksiąg 

Wieczystych prowadzi księgę wieczystą PO1P/00213697/2. Nieruchomość została poddana wycenie uprawnionego 

biegłego. 

b) poręczeniu osobistym Pana Mariana Nickel. 

8. Zmiany w podstawowych zasadach zarządzania przedsiębiorstwem Spółki dominującej i jej Grupy Kapitałowej 

W pierwszej połowie 2015 roku nie nastąpiły zasadnicze zmiany w podstawowych zasadach zarządzania. Rozwój organizacji 

wymusza doskonalenie procedur zarządzania obowiązujących zarówno w NICKEL Development Sp. z o.o. jak również w 

pozostałych podmiotach zależnych Grupy Kapitałowej 

Złotniki, 29 września 2015 roku 
 

 
 
 
 
________________ 
  Dagmara Nickel 
  Prezes Zarządu 


