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Wyniki finansowe za 2011 rok 
Znaczny wzrost przychodów oraz postępy w realizowanych projektach 
Realizacja inwestycji w USA – sprzedaż aktywów w transakcji o wartości 1,4 mld USD 

 
Plaza Centers N.V. („Plaza” lub „Spółka” lub „Grupa”), czołowa spółka dewelopersko-inwestycyjna, 
działająca na rynkach Europy Środkowo-Wschodniej, w Indiach oraz USA, przedstawia w dniu 
dzisiejszym wyniki finansowe za rok zakończony 31 grudnia 2011 r. 
 
 
Najważniejsze dane finansowe: 

 Łączna wartość aktywów w posiadaniu Spółki to 1,3 mld EUR (w porównaniu do 1,4 mld EUR 

na koniec 2010 r.) 

 Wzrost przychodów o 52% do 57 mln EUR (stan na koniec 2010 r.: 38 mln EUR), na który 

wpływ miały: większa liczba funkcjonujących centrów handlowych Spółki w regionie Europy 

Środkowo-Wschodniej, wzrost przychodów z portfela nieruchomości w USA oraz rosnący 

wskaźnik wynajmu w całym portfelu Spółki. 

 Spadek wartości aktywów netto o 11% do 601 mln EUR (stan na koniec 2010 r.: 675 mln 

EUR), spowodowany głównie odpisami z tytułu utraty wartość aktywów w Rumunii i na 

Łotwie. 

 Wartość aktywów netto na akcję spadła o 14%, do 1,69 GBP (stan na koniec 2010 r.: 1,96 

GBP), czego głównym powodem są wyżej wspomniane odpisy. 

 Zysk przed opodatkowaniem wyniósł 29 mln EUR (vs 13 mln EUR na koniec 2010 r.). Wzrost 

został osiągnięty głównie dzięki wyższym przychodom z funkcjonujących centrów handlowych 

oraz wyższym przychodom finansowym. 

 Podstawowy jak i rozwodniony zysk netto na akcje (EPS) wyniósł 0,03 EUR (tyle ile rok 

wcześniej). 

 Pozycja gotówkowa Spółki na zakończenie roku (z uwzględnieniem depozytów bankowych o 

ograniczonym dostępie, krótkoterminowych depozytów oraz możliwych do sprzedaży 

aktywów finansowych) wyniosła 108 mln EUR (stan na koniec 2010 r.:195 mln EUR) z 

kapitałem pracującym na poziomie 585 mln EUR (na koniec 2010 r. 713 mln EUR). Obecna 

pozycja gotówkowa wynosi ok. 100 mln EUR. 

 Zachowany ostrożny poziom wskaźników zadłużenia, z długiem stanowiącym 59% sumy 

bilansowej. 

 W 2011 r. Zarząd Plazy przyjął plan przeprowadzenia dwóch programów skupu obligacji serii 

A oraz B, notowanych na giełdzie papierów wartościowych w Tel Avivie, za łączna sumę 300 

mln NIS (ok. 60,5 mln EUR). 

 14 września 2011 r. Rada Dyrektorów Spółki przyjęła uchwałę o wypłacie zaliczki na poczet 

dywidendy,  w wysokości 0,1010 EUR na akcję, o łącznej sumie 30 mln EUR.  

  



 

Najważniejsze dane operacyjne 

 Plaza Centers, zgodnie ze swoja strategią korzystania z trudnych warunków rynkowych oraz 

zaniżonych wycen rynkowych, zakończyła proces przejęcia, przez swoja amerykańską spółkę 

zależną, wszystkich pozostałych jednostek spółki EDT Retail Trust („EDT”), a tym samym 

zwiększyła swój udział w portfelu aktywów wartym 1,4 mld USD. Łączny koszt akwizycji po 

stronie Plaza Centers wyniósł 82 mln USD za 22,7% udziałów. W trakcie omawianego okresu, 

Plaza otrzymała także dywidendę ze spółki EDT w wysokości 5,9 mln USD. Na początku 2012 

r. większość aktywów została sprzedana do spółki joint venture z udziałem Blackstone Real 

Estate Advisors VII L.P. („Blackstone Real Estate”) oraz DDR Corp. 

 W listopadzie 2011 r. Plaza Centers otworzyła swoje dziesiąte centrum handlowe w Polsce 

oraz 31-sze w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Centrum o powierzchni handlowej 40 

tys. mkw. posiada także kompleks kinowy z 8 ekranami, centrum rozrywki Fantasy Park, a 

także delikatesy Delima. Ponadto na terenie centrum działa 120 sklepów, w tym wiele 

międzynarodowych i regionalnych sieci jak: H&M, C&A, KappAhl, Zara, Bershka, Stradivarius, 

Pull & Bear, Massimo Dutti, Reserved, Cropp House, Mohito, Mango, New Yorker, Rossmann, 

Douglas czy Sephora. Powierzchnia centrum handlowego została wynajęta w 80%, pozostałą 

częścią zainteresowanych jest wielu potencjalnych najemców. 

 W 2011 r. Spółka zakończyła realizację swojego pierwszego centrum handlowego w Serbii, 

Kragujevac Plaza. Obiekt zostanie oficjalnie otwarty 20 marca 2012 r. Centrum o powierzchni 

handlowej 22 tys. mkw jest obecnie wynajęte w 90%, kolejne 6% powierzchni jest 

przedmiotem zaawansowanych negocjacji. Ostatnie wolne przestrzenie cieszą się bardzo 

dużym zainteresowaniem potencjalnych najemców. Kragujevac Plaza jest pierwszym centrum 

handlowym, które zbudowano poza stolicą Serbii, Belgradem. Dlatego też z obiektu będzie 

korzystało nawet 590 tys. mieszkańców Serbii. 

 

Najważniejsze wydarzenia po zakończeniu 2011 r. 

 Po zamknięciu sprawozdania finansowego, amerykańska spółka join venture z udziałem 

Plazy, EPN Group zawarło umowę sprzedaży 47 spośród 49 centrów handlowych 

zlokalizowanych w USA. Nabywcą jest BRE DDR Retail Holding LLC, spółka joint venture 

należąca do Blackstone Real Estate oraz DDR Corp. Łączna wartość transakcji wyniosła 

1,428 mld USD. Zostanie ona zamknięta w czerwcu 2012 r. Wtedy też Plaza oczekuje 

napływu środków pieniężnych w wysokości 120 mln USD (93 mln EUR), przed 

opodatkowaniem i kosztami transakcyjnymi. 

 W wyniku transakcji sprzedaży 47 nieruchomości, EPN Group pozostanie właścicielem dwóch 

centrów handlowych w Stanach Zjednoczonych, o wartości ok. 43 mln USD, z 

zabezpieczonym, nieporęczonym długiem w wysokości 14 mln USD. 

 W lutym 2012 r. Plaza zakończyła realizację Matrix One - pierwszego etapu projektu Kharadi 

Plaza. Inwestycja realizowana jest za pośrednictwem spółki joint venture z lokalnym 

partnerem (podział udziałów 50:50). Zlokalizowany w Pune w Indiach Matrix One to kompleks 

biurowy o łącznej powierzchni do wynajęcia 28 tys. mkw. W momencie otwarcia, nabywców 



 

znalazło 70% powierzchni. Cały projekt Khardi Plaza będzie składał się z 4 budynków 

biurowych. Rozpoczęcie realizacji drugiego z nich jest planowane na II kw. 2012. 

 Spółka zakończyła również realizację projektu Koregaon Park - drugiego z projektów w 

mieście Pune w Indiach. 2 marca 2012 r. miało miejsce kameralne otwarcie centrum, jednak 

główne, oficjalne otwarcie nastąpi w 2 kw. 2012 r. Centrum o całkowitej powierzchni 48 tys. 

mkw (z wyłączeniem parkingu) jest wynajęte w ok. 85%, na wynajęcie kolejnych 5% 

podpisano już umowy przedwstępne.  

 

Komentując wyniki Spółki, Ran Shtarkman, Prezes (CEO) Plazy Centers powiedział: 

 

„Plaza wypracowała bardzo solidne wyniki finansowe w 2011 r. Warto przede wszystkim zwrócić 

uwagę na ponowny duży wzrost przychodów i zysków przed opodatkowaniem, przy ciągłych 

postępach w realizacji projektów. W sytuacji ciągłej niepewności zarówno na rynkach naszej 

działalności, jak i w całej gospodarce, z satysfakcją informujemy o wzroście przychodów o 52%. 

 

Zdecydowanie kontynuujemy realizację naszego programu budowy centrów handlowych na rynkach o 

najwyższym popycie detalicznym. Dwa z naszych głównych projektów Toruń Plaza w Polsce oraz 

Koregaon Park Plaza w Pune w Indiach zostały oddane odpowiednio w IV kw. 2011 oraz w marcu 

2012 r. Do dalszego aktywnego działania skłania nas również bardzo dobra kondycja najemców w 

tych regionach. Szczególnie w Polsce, gdzie najwyższej jakości projekty handlowo-rozrywkowe 

przyciągają wielu międzynarodowych najemców, poszukujących projektów budowanych w zachodnim 

stylu i w największych regionalnych centrach. Z odwrotną sytuacją mamy do czynienia na słabszych 

rynkach takich jak w Bułgaria czy Rumunia, gdzie w wynikach za 2011 r. musieliśmy wykazać odpisy z 

tytułu utraty wartości. Choć w ostatnich latach sprzedaliśmy większość zbudowanych projektów 

obecnie, ze względu na wspomniane uwarunkowania rynkowe, Plaza pozostanie właścicielem 

głównych centrów handlowych posiadanych w portfelu – tak długo, jak dojdziemy do wniosku, że ceny 

odpowiednio odzwierciedlają obecny i przyszły potencjał sprzedawanych aktywów. Dlatego też, na 

koniec marca 2012 r. Plaza będzie posiadać i zarządzać 7 otwartymi centrami handlowymi w Europie 

Środkowo-Wschodniej i Indiach. 

 

Innym kluczowym wydarzeniem w minionym roku, a także na początku 2012 r. było zakończenie 

większości inwestycji w EDT, w których Plaza dzięki swojemu doświadczeniu doprowadziła do 

restrukturyzacji porfolio wysoko dochodowych nieruchomości w USA. Oczekujemy, że późniejsza 

umowa sprzedaży tych aktywów, przyniesie przed opodatkowaniem zwrot z kapitału (ROE) w 

wysokości ok. 50% w okresie trochę ponad 18 miesięcy. Aby być pewnym, że stopień zadłużenia 

Plazy pozostaje na konserwatywnym poziomie, środki z tej transakcji po jej zakończeniu zostaną 

przeznaczone na spłatę części długu Spółki oraz na finansowanie realizowanych projektów. 

 

Pozostajemy świadomi trudnych i zmiennych warunków ekonomicznych w Europie. Dlatego też 

będziemy kontynuować ostrożne podejście do naszej działalności, obniżając ryzyko rozwijanych 



 

projektów, oraz umiejętnie zarządzając zarówno naszymi finansami jak i inwestycjami, tak aby 

zmaksymalizować wartość dla naszych akcjonariuszy. 

 

Dalsze informacje można uzyskać od następujących osób: 
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Ran Shtarkman, President and CEO 
Roy Linden, CFO 
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+36 1 462 7105 

 
NBS Communications 
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