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ZA III KWARTAŁ 2012 ROKU  

 

 

 

 

                 
 

 
 

(dane za okres 01.07.2012 r. – 30.09.2012 r.) 

 
Zawartość raportu:  

1. Podstawowe informacje o Emitencie 

2. Wybrane dane finansowe za okres od 1 lipca 2012 roku do 30 września 2012 roku 

3. Jednostki wchodzące w skład grupy kapitałowej Emitenta na ostatni dzień okresu objętego 

raportem kwartalnym  

4. Przyczyny niesporządzania skonsolidowanych raportów okresowych 

5. Komentarz Zarządu na temat czynników i zdarzeń, które miały wpływ na osiągnięte wyniki 

finansowe 

6. Informacja Zarządu Emitenta na temat aktywności, jaką w okresie objętym raportem Emitent 

podejmował w obszarze rozwoju prowadzonej działalności, w szczególności poprzez działania 

nastawione na wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie 

7.  Stanowisko Zarządu odnośnie prognoz wyników na 2012 rok w świetle danych finansowych za 

okres od 01.07.2012 do 30.09.2012 roku 

8. Struktura akcjonariatu Emitenta ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających na dzień 

sporządzenia raportu co najmniej 5 % głosów na Walnym Zgromadzeniu 

9. Oświadczenie Zarządu Spółki  

 

 

 

Warszawa, 14 listopada 2012 roku 
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1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE 

 
  

Firma EMMERSON CAPITAL S.A. 

Siedziba Warszawa 

Adres Ul. Stawki 40, 01-040 Warszawa 

Telefon +48 22 828 92 96 

Faks +48 22 530 12 01 

Adres poczty elektronicznej: biuro@emmersoncapital.pl  

Adres strony internetowej www.emmersoncapital.pl 

NIP 527 26 37 300 

REGON 142527214 

 
Kapitał zakładowy 1.800.000,00 zł (w całości opłacony)  

Ilość akcji 

 
18.000.000 akcji o wartości nominalnej 0,10 zł 
każda, w tym: 
- 2.400.000 akcji uprzywilejowanych imiennych serii A  
- 2.600.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B 
- 3.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C 
- 2.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D 
- 7.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E 
 

Numer KRS wraz z organem 
prowadzącym rejestr 

 KRS 0000373802 

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, 

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 

Zarząd 
 

Tadeusz Popławski – Prezes Zarządu 
 

Źródło: Emitent  
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2. WYBRANE DANE FINANSOWE ZA OKRES OD 01.07.2012 DO 30.09.2012 r. 

Tabela 1. Wybrane jednostkowe pozycje z bilansu Emitenta (PLN) 

Wyszczególnienie 

    

na dzień na dzień na dzień na dzień 

30.09.2012 r. 30.09.2011 r. 30.06.2012 r. 30.06.2011 r. 

 
Kapitał własny 
 

9 505 941,24 11 539 680,00 7 676 762,11 11 792 871,11 

Należności 
0,00 0,00 0,00 0,00 

długoterminowe 

Należności 
818 891,04 2 398 198,92 770 835,81 3 172 074,21 

krótkoterminowe 

 
Środki pieniężne  
i inne aktywa pieniężne 

2 193,70 978 884,48 44 196,89 383 937,53 

 

Zobowiązania 
31 443,07 89 308,21 31 443,07 88 355,08 

długoterminowe 

Zobowiązania 
2 172 794,01 8 677,2 677 977,74 13 273,42 

krótkoterminowe 

Rzeczowe aktywa trwałe 66 128,91 84 583,48 70 742,56 89 197,12 

Źródło: Emitent  

 

Tabela 2. Wybrane jednostkowe pozycje z rachunku zysków i strat Emitenta (PLN)  

Źródło: Emitent  

Wyszczególnienie 

 
III kwartał 2012 r. 

(rok bieżący) 
01.07.2012 – 
30.09.2012 

III kwartał 2011 r. 
(rok ubiegły) 
01.07.2011 – 
30.09.2011 

 
Rok bieżący 
za okres od 

01.01.2012 do 
30.09.2012 

 
Rok ubiegły 
za okres od 

01.01.2011 do 
30.09.2011 

 
Przychody netto  
ze sprzedaży 

25 000,00 0,00 
 

555 853,66 
 

2 853,25 

 

Amortyzacja 4613,65 4 613,64 13 840,93 7 689,40 

Zysk/strata na sprzedaży -120 531,62 -74 341,95 
 

-383 673,24 
 

-248 508,68 

Zysk/strata na działalności 
operacyjnej 

-121 436,61 -74 341,28 
 

-384 585,03 
 

-248 508,87 

Zysk/strata brutto -606 415,87 -285 356,37 
 

-3 635 873,15 
 

-284 301,00 

Zysk/strata netto -517 101,87 -253 190,37 
 

-3 028 829,63 
 

-289 341,00 



 

Raport okresowy za III kwartał 2012 r.  
4 

 

 

 

 

 

3. JEDNOSTKI  WCHODZĄCE W SKŁAD GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA NA  

    OSTATNI DZIEŃ OKRESU OBJĘTEGO RAPORTEM KWARTALNYM 

 

Emitent posiada 100 % udziału w kapitale zakładowym oraz głosach na Walnym 

Zgromadzeniu następujących  spółek: 

- EM-Inwestycje 2 Sp. z o.o.  

- EM INVEST Sp. z o.o. 

 

4. PRZYCZYNY  NIESPORZĄDZANIA SKONSOLIDOWANYCH RAPORTÓW  

    OKRESOWYCH  

Emitent nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2011 rok, 

na podstawie rt.. 56 ust.1 Ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości z uwagi na 

niespełnienie trzech warunków: 

1) poziom średniorocznego zatrudnienia w 2011 roku nie przekroczył 250 osób, 

2) łączna suma bilansowa w walucie polskiej nie przekroczyła równowartości 

    7 500 000 EUR, 

3) łączne przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów oraz operacji  

    finansowych nie przekroczyły 15 mln EUR. 

 

Wraz z wejściem nowego brzmienia przepisu § 5 ust. 2 Załącznika nr 3 do 

Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Emitent będzie sporządzał jako 

jednostka dominująca raporty okresowe w formie skonsolidowanego raportu 

rocznego i kwartalnego, począwszy od raportu kwartalnego za IV kwartał 2012 roku. 

.  

 

5. KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY  

    WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI FINANSOWE 

 

W III kwartale 2012 roku Emitent osiągnął przychody ze sprzedaży netto w 

wysokości 25.000 zł, zaś od początku 2012 roku do końca III kwartału 2012 roku – w 

wysokości 555.853,66 zł. Zaplanowane przedsięwzięcia inwestycyjne na rynku 
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nieruchomości zaczynają zatem przynosić już pierwsze efekty. Jednocześnie jednak 

strata netto wyniosła -517.101,87 zł, a więc w porównaniu z III kwartałem 2011 r. 

wzrosła ponad dwukrotnie. Strata netto narastająco, od początku 2012 r. do końca III 

kwartału 2012 r. wyniosła -3 028 829,63 zł. Nadal aktualny pozostaje komentarz 

zamieszczony w raporcie okresowym za II kwartał 2012 r. z dnia 14 sierpnia 2012 r., 

iż strata netto jest przede wszystkim rezultatem wyceny bilansowej instrumentów 

finansowych (niski kurs rynkowy posiadanych walorów finansowych).   

 

Spółka jest na etapie tworzenia solidnych podstaw działalności, poprzez budowanie 

portfela inwestycyjnego na rynku nieruchomości, które stwarzają dobre perspektywy 

dalszego rozwoju. Wśród poczynionych i planowanych inwestycji znajdują się 

nieruchomości, będące obecnie na etapie budowy, których termin oddania do użytku 

przypada na lata 2012-2013. Kolejne przychody ze sprzedaży nieruchomości 

mieszkaniowych Emitent planuje osiągnąć jeszcze do końca 2012 roku,  gdy 

dokonane przez niego inwestycje będą na takim etapie zaawansowania, który 

pozwoli na rozpoczęcie procesu komercjalizacji.  

 

W działalności Spółki aktualne pozostają czynniki ryzyka opisane w Dokumencie 

Informacyjnym, które sprowadzają się do dużego uzależnienia wyników Spółki od 

koniunktury na rynku nieruchomości oraz trafnego doboru nieruchomości do portfela 

inwestycyjnego.  

 

6. INFORMACJA ZARZĄDU EMITENTA NA TEMAT AKTYWNOŚCI, JAKĄ W  

    OKRESIE OBJĘTYM RAPORTEM EMITENT PODEJMOWAŁ W OBSZARZE  

    ROZWOJU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI, W SZCZEGÓLNOŚCI POPRZEZ  

    DZIAŁANIA NASTAWIONE NA WPROWADZENIE ROZWIĄZAŃ 

    INNOWACYJNYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE 

 

Przedmiotem działalności Emmerson Capital S.A. jest nabywanie na własny 

rachunek nieruchomości na terenie całej Polski w celu ich dalszej odsprzedaży. 

Powyższy cel jest realizowany poprzez zaangażowanie Spółki na rynku 

nieruchomości w formie inwestycji w zdywersyfikowany portfel projektów 
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nieruchomościowych (grunty, mieszkania, biura, powierzchnie handlowe), 

wykorzystanie wsparcia i doświadczenia kadry zarządzającej zespołu grupy 

Emmerson S.A. oraz Domu Maklerskiego WDM S.A., a  także intensywne działania 

na rzecz wzrostu wyników finansowych Spółki. 

 

Emitent jest na etapie budowy portfela inwestycyjnego nieruchomości, które w 

założeniu mają przynieść jak najwyższą stopę zwrotu przy możliwie jak najmniejszym 

ryzyku inwestycyjnym. Zarówno w III kwartale 2012 roku jak i obecnie prowadzone 

są rozmowy, które mają doprowadzić do kolejnych transakcji sprzedaży 

nieruchomości, w które zainwestował Emitent. Należy jednak pamiętać, że 

inwestycje na rynku nieruchomości najczęściej mają charakter długoterminowy. 

Dobór portfela inwestycyjnego oraz sam proces sprzedaży nieruchomości po 

optymalnej cenie wymaga czasu. 

 

W planach Spółki jest zaangażowanie merytoryczne i kapitałowe w małe oraz 

średnie firmy w z branży budownictwa i nieruchomości, a także udział w innych 

przedsięwzięciach biznesowych na rynku nieruchomości, w roli inwestora pasywnego 

lub aktywnego. 

 

Zgodnie ze strategią rozwoju, w III kwartale 2012 r. Spółka wykorzystywała środki 

pozyskane z emisji akcji na realizację zaplanowanych inwestycji oraz kontynuowała 

starania o pozyskanie nowych inwestycji. Ich wprowadzenie do sprzedaży powinno 

nastąpić w 2012 roku. Ostateczne efekty zależą przede wszystkim od pozytywnej dla 

Emitenta koniunktury na rynku nieruchomości oraz terminowej realizacji projektów 

mieszkaniowych przez deweloperów.  

 

Obecnie, w portfelu Spółki znajdują się następujące inwestycje: 

Nieruchomości mieszkaniowe: 

 Spółka zawarła umowy przedwstępne i realizacyjne dotyczące mieszkań o 

łącznej powierzchni ok. 430 m kw. w ekskluzywnym apartamentowcu w 

centrum Warszawy - inwestycja OXYGEN. Planowany termin oddania 

budynku do użytku to maj 2013 roku.  
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 Spółka zawarła umowy o wybudowanie budynku i przedwstępne umowy 

kupna samodzielnego lokalu mieszkalnego w inwestycji Apartamenty Górczyn 

w Poznaniu o łącznej powierzchni 368 m kw. Zakończenie budowy i oddanie 

lokali do użytku pierwotnie przewidziane było na III kwartał 2012 roku, jednak 

deweloper przesunął termin oddania o około 2 miesiące. 

 

Grunty budowlane: 

 Grunt budowlany w Gdyni o powierzchni 734 m kw. Przeznaczenie terenu - 

zabudowa jednorodzinna, bliźniacza z możliwością wydzielenia czterech lokali 

mieszkalnych.  

 Niezabudowana, ogrodzona działka budowlana we Wrocławiu (dzielnica 

Krzyki-Ołtaszyn). Powierzchnia 6.202 m kw. z przeznaczeniem wg MPZP pod 

budownictwo jednorodzinne, w zabudowie wolnostojącej lub bliźniaczej. 

Nieruchomość położona jest wśród niewysokiej zabudowy kameralnych 

osiedli, w zielonej, spokojnej okolicy, a jednocześnie z dobrą komunikacją z  

centrum miasta.  

W dniu 6 lutego 2012 roku, Dyrektor Zarządu Geodezji, Kartografii i Katastru 

Miejskiego we Wrocławiu wydał decyzję zatwierdzającą projekt podziału 

nieruchomości o powierzchni 0,6202 ha, położonej przy ulicy Brylantowej we 

Wrocławiu. Wobec braku odwołania w ustawowym terminie, decyzja stała się 

ostateczna z dniem 27 lutego 2012 roku.  

W wyniku podziału powstały następujące działki gruntu:  

- działka nr 32/4 AM 11 o powierzchni 0,1425 ha 

- działka nr 32/5 AM 11 o powierzchni 0,1363 ha 

- działka nr 32/6 AM 11 o powierzchni 0,1386 ha 

- działka nr 32/7 AM 11 o powierzchni 0,0577 ha 

- działka nr 32/8 AM 11 o powierzchni 0,1451 ha  

 

Spółka Emmerson Capital S.A. - zgodnie z profilem swej działalności - rozpoczęła 

oferowanie i sprzedaż wydzielonych działek potencjalnym nabywcom.  
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W dniu 20 sierpnia 2012 roku odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, 

na którym podjęto m.in. uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego 

Spółki o kwotę nie wyższą niż 3.200.000 zł, w drodze emisji nie więcej niż 32. 

000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii F w ramach subskrypcji prywatnej (której 

cenę ustalono później na poziomie 0,10 zł za akcję), z wyłączeniem prawa poboru 

oraz wyrażenia zgody na dematerializację akcji serii F i ich wprowadzenie do obrotu 

zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu „NewConnect”.  

 

W dniu 7 września 2012 r. do siedziby Spółki wpłynęło postanowienie Sądu 

Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS w 

sprawie rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta, w drodze emisji 

akcji serii E. Rejestracja przedmiotowych zmian nastąpiła w dniu 28 sierpnia 2012 r. 

Kapitał zakładowy Spółki zwiększył się z 1.050.000 zł do 1.800.000 zł. Łączna liczba 

akcji Spółki wzrosła z 10.500.000 do 18.000.000 sztuk, zaś ogólna liczba głosów na 

Walnym Zgromadzeniu - z 12.900.000 do 20.400.000. 

 

W dniu 13.09.2012 r. spółka Emmerson Capital S.A. objęła 300.000 akcji w spółce 

Emmerson Capital USA Corp. z siedzibą w Miami, USA, stanowiących 40% w 

kapitale i głosach na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy. Przedmiotem działalności 

Emmerson Capital USA Corp. będzie kompleksowe doradztwo transakcyjne dla 

majętnych osób fizycznych w zakresie zakupów inwestycyjnych (m.in. pod wynajem) 

nieruchomości mieszkaniowych (single-family house, townhouse, condo) 

zlokalizowanych na południowej Florydzie (hrabstwa: Palm Beach, Broward, Miami-

Dade), obejmujące m.in. wyszukanie atrakcyjnej nieruchomości, wsparcie przy 

negocjacjach cenowych i zorganizowaniu finansowania z kredytu hipotecznego, 

organizację transakcji zakupu, wsparcie przy wynajmie i zarządzaniu 

nieruchomością. 

 

Inwestycje w nieruchomości mieszkaniowe na południowej Florydzie oferują 

atrakcyjne stopy zwrotu z uwagi m.in. na atrakcyjny stosunek cen najmu do cen 

zakupu nieruchomości, niskie koszty finansowania z kredytu hipotecznego, zmianę 

długoterminowego trendu cen nieruchomości ze spadkowego na rosnący. 
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Raportem EBI Nr 21/2012 z dnia 24 września 2012 roku Emitent informował o 

zawarciu umowy przedwstępnej nabycia 450.000 akcji w spółce HILLS Legal & Tax 

Solutions S.A. z siedzibą w Warszawie, stanowiących 45% w kapitale i głosach na 

walnym zgromadzeniu akcjonariuszy. Spółka zajmuje się szeroko rozumianym 

doradztwem gospodarczym i consultingiem. Ponadto, w  dniu 25 września 2012 r. 

Emitent nabył od Emmerson S.A. 100 % udziałów w spółce EM INVEST Sp. z o.o.  

 

7.STANOWISKO ZARZĄDU ODNOŚNIE MOŻLIWOŚCI ZREALIZOWANIA  

  PODANYCH DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI PROGNOZ WYNIKÓW NA 2012  

  ROK W ŚWIETLE ZAPREZENTOWANYCH DANYCH FINANSOWYCH ZA  

  OKRES OD 1.07.2012 DO 30.09.2012 r. 

 

Emitent nie publikował raportami bieżącymi EBI oraz w Dokumencie Informacyjnym 

sporządzonym na potrzeby wprowadzenia akcji serii B, C i D do obrotu na rynku 

NewConnect, prowadzonym przez spółkę Giełda Papierów Wartościowych w 

Warszawie S.A., prognoz wyników finansowych Spółki za okres roku obrotowego 

2012. 

 

W oświadczeniu Zarządu Emmerson Capital S.A. z dnia 9 września 2011 r. w 

sprawie przestrzegania przez Spółkę „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na 

NewConnect” Emitent zastrzegł wyłączenie od zasady nr 3.8., dotyczącej publikacji 

prognoz wyników finansowych i korekt do tych prognoz. Uzasadniając swoją decyzję, 

Spółka wskazała, że działa w branży nieruchomości, w której inwestycje mają 

charakter długoterminowy. Nieruchomości są aktywami o ograniczonej płynności. Z 

tego względu, w opinii Emitenta, publikowanie prognoz rocznych wyników 

finansowych mogłoby być obarczone zbyt dużym błędem. 
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8.  STRUKTURA AKCJONARIATU EMITENTA ZE WSKAZANIEM  

    AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH NA DZIEŃ SPORZĄDZENIA RAPORTU  

    CO NAJMNIEJ 5 % GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU 

 

Poniżej zaprezentowana została struktura akcjonariatu ze wskazaniem akcjonariuszy 

posiadających na dzień sporządzenia raportu co najmniej 5% głosów na Walnym 

Zgromadzeniu Spółki. Struktura tworzona jest w oparciu o otrzymane przez Spółkę 

zawiadomienia od akcjonariuszy na podstawie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej 

oraz o informacje podawane przez Spółkę w raportach odnośnie akcjonariuszy 

posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta 

(art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie publicznej). 

 

Akcjonariusz A imienne Na okaziciela Liczba akcji Liczba głosów Udzial w KZ
Udział w głosach 

na WZ

Emmerson S.A. 2 400 000 6 032 947 8 432 947 10 832 947 46,85% 53,10%

Grupa Kapitałowa DM WDM S.A. * 0 7 985 400 7 985 400 7 985 400 44,36% 39,14%

Pozostali 0 1 581 653 1 581 653 1 581 653 8,79% 7,75%

RAZEM 2 400 000 15 600 000 18 000 000 20 400 000 100,00% 100,00%  

*) pośrednio poprzez WDM Capital S.A./ pośrednio poprzez Astoria Capital S.A. 

 

 

9. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU SPÓŁKI 

Zarząd Emmerson Capital S.A. oświadcza, że według jego najlepszej wiedzy 

wybrane informacje finansowe za III kwartał 2012 r. oraz za okres od 1 stycznia 2012 

do 30 września 2012 r., a także dane porównywalne za analogiczne okresy roku 

poprzedniego sporządzone zostały zgodnie z przepisami obowiązującymi Emitenta 

oraz, że kwartalny raport z działalności Emmerson Capital S.A. zawiera prawdziwy 

obraz rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji Spółki.    

         Tadeusz Popławski 

                                                                                         Prezes Zarządu  

 

Warszawa, 14 listopada 2012 roku 


