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Raport zawiera: 

1. Podstawowe informacje o Emitencie 

2. Wybrane dane finansowe za okres od 1 października 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku 

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

finansowe 

4. Informację 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 

5. Stanowisko Zarządu odnośnie prognoz wyników na 2011 rok w świetle danych finansowych za 

okres od 1.10.2011 do 31.12.2011 roku. 

6. Oświadczenie Zarządu Spółki 

 

 

 

Warszawa, 14 lutego 2012 roku 

 



 

 

 
 
 

1. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE  

 
  

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 1.050.000,00 zł (w całości opłacony)  

Ilość akcji 

10.500.000 akcji o wartości nominalnej 0,10 zł 
każda, w tym: 
- 2.400.000 akcji 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 

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  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
2. WYBRANE DANE FINANSOWE ZA OKRES OD 01.10.2011 DO 31.12.2011 r. 

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

Wyszczególnienie 

PLN PLN 

na dzień na dzień na dzień na dzień 

31.12.2011 r. 30.09.2011 r. 31.12.2010 r. 30.09.2010 r. 

Kapitał własny 10 121 212,60 11 539 680,00 468 744,63 160 364,22 

Należności 
2 034 941,51 0,00 0,00 0,00 

długoterminowe 

Należności 
2 442 590,96 2 398 198,92 23 603,82 0,00 

krótkoterminowe 

Środki pieniężne i inne 
397 607,86 978 884,48 24 822,34 96 979,89 

aktywa pieniężne 

Zobowiązania 
88 835,47 89 308,21 0,00 0,00 

długoterminowe 

Zobowiązania 
8 447,01 8 677,20 702,20 2 036,20 

krótkoterminowe 

Rzeczowe aktywa trwałe 79 969,84 84 583,48 0,00 0,00 

Źródło: Emitent  

 
 

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

Źródło: Emitent  

 
 

Wyszczególnienie 

PLN PLN 

IV kwartał 2011 r. IV kwartał 2010 r.  I-IV kwartał 2011 r. I-IV kwartał 2010 r.  

01.10.2011 –  
31.12.2011 

01.10.2010 –  
31.12.2010 

01.01.2011 - 
31.12.2011 

01.01.2010 - 
31.12.2010 

Przychody netto ze 
0,00 0,00 2 853,25 0,00 

sprzedaży 

Amortyzacja 4 613,64 0,00 12 303,04 0,00 

Zysk/strata na 
sprzedaży 

-94 504,24 -21 778,63 -343 012,92 -31 415,03 

Zysk/strata na 
działalności 
operacyjnej 

-94 504,63 -21 778,63 -343 013,50 -31 415,03 

Zysk/strata brutto -1 728 484,40 -21 619,59 -2 012 785,40 -31 255,37 

Zysk/strata netto -1 418 467,40  -21 619,59 -1 707 808,40 -31 255,37 



 

 

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

WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI FINANSOWE 

 

 

W IV kwartale 2011 roku Emitent osiągnął zerowy poziom przychodów netto ze 

sprzedaży, zaś strata netto wyniosła -1 418 467,40 zł. Licząc od początku roku do 

końca IV kwartału 2011 r. Spółka osiągnęła niewielki przychód w wysokości 2 853,25 

zł oraz stratę netto w wysokości -1 707 808,40 zł, która wynika ze stałych kosztów 

prowadzenia działalności, ale przede wszystkim jest rezultatem wyceny bilansowej 

instrumentów finansowych na dzień 31.12.2011 r.  (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. W związku z długoterminowym charakterem 

prowadzonej przez Spółkę działalności, pierwsze przychody ze sprzedaży Emitent 

planuje osiągnąć w 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.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

4. 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 

 

Emitent jest na etapie budowy portfela inwestycyjnego nieruchomości, które w 

założeniu mają przynieść jak największą stopę zwrotu przy możliwie jak 

najmniejszym ryzyku inwestycyjnym. Zarówno w IV kwartale 2011 roku jak i obecnie 

prowadzone są rozmowy, które mają doprowadzić do pierwszych 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. 

 

Z dniem 19 grudnia 2011 roku Emmerson Capital S.A. przeniosła swą siedzibę do 

budynku biurowego przy ul. Stawki 40 w Warszawie. Spółka nadal jest ulokowana w 

centrum Warszawy. Zmiana adresu związana jest ze zwiększonym 

zapotrzebowaniem na powierzchnię biurową w związku z rozwojem zespołu oraz 

była podyktowana efektywnością ekonomiczną.  

 

Zgodnie ze strategią rozwoju, w IV kwartale 2011 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.  

 

 



 

 

 

 

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 

nieruchomościowych (grunty, mieszkania, biura, powierzchnie handlowe), 

wykorzystanie wsparcia i doświadczenia kadry zarządzającej zespołu grupy 

Emmerson S.A. oraz DM WDM SA oraz intensywne działania na rzecz 

dynamicznego wzrostu wyników finansowych spółki. 

 

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.  

 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 przewidziane jest na III kwartał 2012 roku.  

 

Nieruchomości komercyjne 

 Spółka zawarła umowę przedwstępną kupna 4-kondygnacyjnego budynku 

biurowego we Wrocławiu (Krzyki-Gaj), w zabudowie wolnostojącej o 

powierzchni 883 m kw.  Wskazana nieruchomość komercyjna przeznaczona 

jest na wynajem – decyzja o zakupie nieruchomości oparta była na 

atrakcyjności lokalizacji oraz budynku. Spółka oczekuje uzyskania 

przychodów w ramach inwestycji z wpłat z umów najmu, a nie ze sprzedaży 

nieruchomości. Spółka zalicza inwestycje w tym zakresie do inwestycji 

długoterminowych.  



 

 

 

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 w dzielnicy Wrocławia na 

Ołtaszynie. 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 zielonym, spokojnym otoczeniu, z jednoczesnym dobrym 

skomunikowaniem z centrum miasta.  

W listopadzie 2011 roku, Wydział Architektury i Budownictwa Urzędu Miasta  

Wrocławia wydał postanowienie opiniujące pozytywnie proponowany przez 

Emmerson Capital S.A. podział w/w  nieruchomości gruntowej na nowo 

wydzielone działki, jako zgodny z ustaleniami Miejscowego Planu 

Zagospodarowania Przestrzennego. Spółka wystąpiła do Zarządu Geodezji, 

Kartografii i Katastru Miejskiego we Wrocławiu o zatwierdzenie projektu 

podziału nieruchomości. 

 

 

5.STANOWISKO ZARZĄDU ODNOŚNIE MOŻLIWOŚCI ZREALIZOWANIA 

PODANYCH DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI PROGNOZ WYNIKÓW NA 2011 

ROK W ŚWIETLE ZAPREZENTOWANYCH DANYCH FINANSOWYCH ZA OKRES 

OD 1.10.2011 DO 31.12.2011 r. 

 

Emitent nie podawał do publicznej wiadomości wartości prognoz wyników 

finansowych Spółki za okres objęty raportem kwartalnym. Emitent nie podawał 

również 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 2011. 

 



 

 

 

W oświadczeniu 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. 

 
 

6. Oświadczenie Zarządu Spółki 

 

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

wybrane informacje finansowe za IV kwartał 2011 r. 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 lutego 2012 roku 

 


