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Publikacja wyników za drugi kwartał oraz pierwsze półrocze  2011 r. 

Przychody odzwierciedlają solidne fundamenty firmy, natomiast 
wynik finansowy pozostaje pod wpływem ogólnej sytuacji 
makroekonomicznej 
 
  
 
Globe Trade Centre S.A. (GTC) opublikowała dzisiaj wyniki finansowe za drugi kwartał 
oraz pierwsze półrocze 2011 r. Sprawozdanie zostało sporządzone zgodnie z 
Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (IFRS) i 
zaprezentowane w Euro. 
 
Wyniki II kwartału i I półrocza 2011 r. 
 

• Sprzedaż 50% udziałów w Galerii Mokotów przy wycenie nieruchomości 
na poziomie 475 mln Euro przyniesie GTC ok. 110 mln Euro wolnej 
gotówki  

 
• Zakończona została budowa Platinium IV - budynek jest w całości 

wynajęty przez Grupę Aviva 
 
• W Chorwacji zostało otwarte centrum handlowe Avenue Mall Osijek 
  
• W Bukareszcie Spółka zakupiła działkę pod nowy budynek biurowy 

 
• Przychody z wynajmu wzrosły do 25 mln Euro (+9% rok do roku) w II 

kw. i do 50 mln Euro (+5% rok do roku) w pierwszym półroczu 
 
• Zysk brutto z działalności operacyjnej kształtował się na poziomie 25 

mln Euro w II kw. i 47 mln Euro w pierwszym półroczu  
 
• Rewaluacja portfela nieruchomości przyniosła stratę netto w wysokości 

38 mln Euro, odzwierciedlając wpływ czynników makroekonomicznych 
oraz konserwatywne podejście wyceniających  

 
• Sprzedaż udziałów w Galerii Mokotów pozwoliła na rozpoznanie 

przychodu z tytułu podatku dochodowego w wysokości 13 mln Euro 
 
• Wydatki inwestycyjne wyniosły 104 mln Euro w porównaniu do 82 mln 

Euro w analogicznym okresie 2010 r. 
 

• Powierzchnia ukończonych inwestycji na wynajem wyniosła 536.000 
mkw. Nieruchomości te są wyceniane na 1,9 mld Euro 
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“Kryzys zadłużenia w strefie Euro oraz jego wpływ na europejskie rynki finansowe, 
spowodował opóźnienie oczekiwanego ożywienia gospodarczego, zwłaszcza w Europie 
Południowo-Wschodniej. Początkowo sądziliśmy, że takie ożywienie rozpocznie się w 
2011 r., jednak trendy zaobserwowane w drugi kwartale wskazują, że nastąpi ono 
później niż przewidywaliśmy. Opóźnienie to ma istotny wpływ na nieruchomości 
handlowe w Europie Południowo-Wschodniej - z uwagi na spadek siły nabywczej, 
szczególnie w odniesieniu do produktów nie-spożywczych, jak również ze względu na 
obniżanie stawek czynszu w centrach handlowych, co prowadzi do korekty wartości 
nieruchomości.” – mówi Eli Alroy, Przewodniczący Rady Nadzorczej GTC. “Jednak, co 
ważne, fundamenty Spółki pozostają mocne, szczególnie biorąc pod uwagę fakt, że 
50% ukończonych nieruchomości znajduje się w Polsce." - dodaje Eli Alroy. 
 

Wyniki finansowe 

 

Przychody z wynajmu powierzchni biurowych i handlowych wzrosły o 9% do 
26 mln Euro w drugim kwartale 2011 r. i o 5% do 50 mln Euro w pierwszym 
półroczu w porównaniu do analogicznego okresu 2010 roku. Na wzrost ten miały wpływ 
czynsze generowane przez nieruchomości ukończone po 30 czerwca 2010 r., w tym 
Galerię Stara Zagora w Bułgarii i Avenue Mall Osijek w Chorwacji. Część z ukończonych 
nieruchomości ma potencjał do generowania jeszcze wyższych zysków w przyszłości 
wraz ze wzrostem odsetka powierzchni wynajętej. 

Marża brutto na działalności operacyjnej z tytułu wynajmu wyniosła 71% w 
drugim kwartale 2011 r. i 72% w pierwszym półroczu. Na wynik ten miał wpływ niższy 
poziom wynajmu w niektórych z nowo ukończonych budynków biurowych i centrów 
handlowych.  

Przychody ze sprzedaży mieszkań wyniosły 7 mln Euro w drugim kwartale 2011 r. 
i 10 mln Euro w pierwszym półroczu. Na wynik ten miał wpływ niższy popyt oraz 
większe upusty dla nabywców. Marża brutto na działalności operacyjnej z tytułu 
sprzedaży mieszkań w drugim kwartale 2011 r. wyniosła 3%.  

Zysk brutto z działalności operacyjnej wzrósł o 4% do 25 mln Euro w drugim 
kwartale i do 47 mln Euro w pierwszym półroczu. Ponieważ przychody z niektórych 
nieruchomości na dzień 30 czerwca 2011 r. nie były jeszcze ustabilizowane, osiągnięte 
wyniki na poziomie operacyjnym  mogą w przyszłości ulec poprawie. 

Strata z tytułu aktualizacji wyceny nieruchomości inwestycyjnych wyniosła 38 
mln Euro w pierwszym półroczu 2011 r. Kwota ta stanowi mniej niż 2% wartości 
nieruchomości Spółki, wskazując na ich odporność na sytuację makroekonomiczną, co 
z kolei jest m.in. wynikiem wysokiej jakości nieruchomości inweatycyjnych GTC.  

 
“Europejski kryzys zadłużenia, który zdominował rynki w drugim i na początku 
trzeciego kwartału, przyczynia się do dużej niestabilności cen nieruchomości. Stan taki 
będzie utrzymywał się do momentu, w którym rozwiązane zostaną kwestie leżące u 
podłoża kryzysu. Obecna sytuacja sprzyja niechęci do nadmiernego ryzyka w wymiarze 
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krótkookresowym, co z kolei miało wpływ na wycenę projektów GTC na dzień 30 
czerwca 2011 roku. Nie sądzimy, aby taki trend miał charakter stały. Oczekujemy, że 
obecna sytuacja ulegnie odwróceniu, gdy tylko trendy makroekonomiczne się 
poprawią" – powiedział  Erez Boniel, Dyrektor Finansowy i Członek Zarządu GTC. 
„Wierzymy w duży potencjał naszych nieruchomości w Europie Południowo- 
Wschodniej, który urzeczywistni się gdy tamtejszy rynek powróci na ścieżkę wzrostu” – 
dodał Erez Boniel. 
 
Strata netto wyniosła 47 mln Euro w drugim kwartale i 38 mln Euro w pierwszym 
półroczu, głównie w wyniku straty z tytułu aktualizacji wyceny nieruchomości 
inwestycyjnych, co zostało częściowo zrównoważone przez przychody z tytułu podatku 
dochodowego. 
 
Wydatki inwestycyjne osiągnęły poziom 104 mln Euro w pierwszym półroczu 2011 
r. w porównaniu do 82 mln Euro w analogicznym okresie rok wcześniej. Dzięki 
zachowanej płynności finansowej oraz zdolności kredytowej, GTC będzie realizować 
wybrane projekty deweloperskie na swoich kluczowych rynkach. W drugim półroczu br. 
GTC planuje ukończenie 42.000 mkw. powierzchni, co w skali roku da łącznie 82.000 
mkw. ukończonej powierzchni. 
 
Wartość nieruchomości inwestycyjnych na dzień 30 czerwca 2011 kształtowała się 
na poziomie 2,2 mld Euro (wyłączając aktywa przeznaczone na sprzedaż w wysokości 
244 mln Euro), po uwzględnieniu straty z ich wyceny w pierwszym półroczu 2011 r., co 
odzwierciedla sytuację makroekonomiczną na dzień 30 czerwca 2011 r. Kolejna 
aktualizacja wyceny wartości nieruchomości oraz działek przeznaczonych pod 
zabudowę komercyjną i mieszkaniową zostanie przeprowadzona na dzień 30 września 
2011 r.  
 
Wartość aktywów netto (NAV) na akcję na dzień 30 czerwca 2011 r. ukształtowała się 
na poziomie 4,7 Euro w porównaniu do 4,8 Euro na dzień 31 grudnia 2010 r. 
 
GTC utrzymuje korzystną strukturę zapadalności długu – około 50% zadłużenia jest 
wymagalne w 2017 roku i później. Średni koszt finansowania długiem pozostał na 
atrakcyjnym poziomie 5,5%. Zapewnia to Spółce komfort w realizacji dalszych 
planów rozwoju. 
 

Ostatnie wydarzenia 

 

Sprzedaż udziałów w Galerii Mokotów  

1 sierpnia 2011 r., po spełnieniu wszystkich warunków określonych w umowie 
przedwstępnej, GTC podpisała umowę sprzedaży 50% udziałów w swojej flagowej 
inwestycji handlowej – Galerii Mokotów w Warszawie. Transakcja została 
przeprowadzona przy wycenie nieruchomości na poziomie 475 mln Euro. Nabywcą 
udziałów jest spółka stowarzyszona Unibail Rodamco S.E. – aktualny współwłaściciel i 
zarządca centrum. 
 
Transakcja przyniesie GTC około 110 mln Euro wolnej gotówki.  
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Platinium IV ukończone i wynajęte w całości 

Realizacja czwartego budynku w kompleksie Platinium Business Park, położonym u 
zbiegu ulic Domaniewskiej i Wołoskiej w Warszawie, rozpoczęła się w maju 2010 roku. 
Dwunastokondygnacyjny budynek został w całości wynajęty przez Grupę Aviva, która 
zajmuje w nim 13.000 mkw. powierzchni biurowej. Firma wprowadziła się do budynku 
latem tego roku. 
 

Avenue Mall Osijek ukończone i otwarte 

7 kwietnia br., Globe Trade Centre S.A. (GTC) oraz Europejski Bank Odbudowy i 
Rozwoju (EBOiR) otworzyły centrum handlowo-rozrywkowe Avenue Mall w Osijeku – 
czwartym co do wielkości mieście Chorwacji  (120 tysięcy mieszkańców), ważnym 
ekonomiczno-kulturalnym ośrodku wschodniej części kraju. W bezpośrednim zasięgu 
Avenue Mall Osijek mieszka około pół miliona osób. Obecność cenionej w Chorwacji 
marki Avenue Mall ma duży wpływ na lokalną mapę handlową oraz rozwój regionu i 
miasta Osijek. 
 
W Avenue Mall Osijek znajduje się 80 punktów handlowych i usługowych, położonych 
na blisko 27,000 mkw. powierzchni najmu. Ponad 90% dostępnej powierzchni zostało 
już wynajęte, a pozostała jej część jest przedmiotem zaawansowanych negocjacji. 
Realizacja Avenue Mall Osijek jest współfinansowana przez EBOiR oraz Raiffeisen Bank. 
EBOiR jest również właścicielem 20% udziałów w tym przedsięwzięciu. 

 
Avenue Mall Osijek, poza częścią handlową, oferuje część rozrywkową, w skład której 
wchodzą: najnowocześniejszy w Chorwacji kompleks kinowy Cineplexx (7 ekranów), 
miejsce do gier i zabaw dla dzieci oraz liczne bary i restauracje. W Avenue Mall 
znajduje się jeden z największych sklepów firmy Müller w Chorwacji oraz hipermarket 
Mercator (ponad 2.500 mkw. powierzchni). Centrum dysponuje najsilniejszą poza 
stolicą kraju, Zagrzebiem, ofertą odzieżową - ponad 50 sklepów marek lokalnych i 
międzynarodowych. Lista kluczowych najemców Avenue Mall Osijek uwzględnia marki: 
Cineplexx, Mercator, Müller, United Colors of Benetton, Sportina Group, Esprit, 
Terranova, Elipso, Jysk oraz wiele innych. 

 
Rozpoczęcie realizacji nowego biurowca w Bukareszcie 

Budynek Ana Tower będzie położony w bezpośrednim sąsiedztwie wielokrotnie 
nagradzanego kompleksu biurowego - City Gate. Inwestycję zrealizuje spółka 
utworzona przez GTC Romania i ANA Group. Obie strony posiadają po 50% udziałów, 
przy czym GTC pełni rolę zarządzającego projektem w imieniu obu partnerów. 

 

Na 24 kondygnacjach Ana Tower znajdzie się około 30.000 mkw. powierzchni biurowej 
do wynajęcia. Biurowiec będzie położony w północnej części Bukaresztu – w 
biznesowej części miasta. Poza pierwszorzędną lokalizacją oraz najwyższej klasy 
biurami, najemcy Ana Tower, w bezpośrednim sąsiedztwie budynku będą mieli do 
dyspozycji bogate zaplecze biznesowe (w tym dwa hotele). Łatwy dostęp do biurowca 
zapewni rozwinięta sieć komunikacji publicznej. 

 
Ana Tower będzie piątym budynkiem biurowym, który GTC zrealizuje w stolicy 
Rumunii, po Europe House, America House (oba budynki zostały już z powodzeniem 
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sprzedane) oraz dwóch wieżach City Gate. 

 

Galleria Arad przyciągnęła Grupę Inditex 

Galleria Arad przyciąga najważniejszych międzynarodowych najemców z segmentu 
mody. To kolejni kluczowi najemcy galerii, po hipermarkecie Cora oraz multipleksie 
Cinema City.  
 
Sklepy marek z portfolio Grupy Inditex – Zara, Bershka, Stradivarius oraz Pull&Bear – 
zajmą w Galerii Arad ok. 3.700 mkw. powierzchni. Centrum dysponuje łącznie blisko 
33.600 mkw. powierzchni do wynajęcia.  
 

Galeria Arad jest w ponad 92% wynajęta. Jej otwarcie planowane jest na październik 
tego roku.  
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Załącznik 1  Skonsolidowany bilans sporządzony na dzień  30 czerwca 2011 r.   

 
(tys. Euro)     30 czerwca 

2011 r. 
(niezbadane) 

30 czerwca 
2010 r. 

(niezbadane) 

31 grudnia 
2010 r. 

AKTYWA      

      

Aktywa trwałe     

 Nieruchomości inwestycyjne  1.947.132 2.016.937 2.117.609 

 Grunty przeznaczone pod zabudowę 
mieszkaniową 

 56.623 51.710 52.389 

 Inwestycje w jednostkach 
stowarzyszonych 

 55.033 53.815 56.346 

 Pożyczki udzielone i inne należności  20.283 26.055 19.644 

 Rzeczowe aktywa trwałe  1.889 1.573 2.025 

 Aktywo z tytułu odroczonego podatku 
dochodowego 

 12.304 5.529 7.661 

 Depozyty długoterminowe  - 1.250 625 

 Instrumenty pochodne  261  - 

 Wartość firmy  2.741 2.741 2.741 

 Pozostałe aktywa trwałe  90 73 

   2.096.361 2.159.700 2.259.113 

      

Aktywa przeznaczone na sprzedaż  243.803 78.900 - 

     

Aktywa obrotowe     

 Zapasy  195.360 218.964 201.807 

 Zaliczki dla kontrahentów  4.307 2,116 

 Należności  6.795 8.090 7.874 

 Naliczone przychody 266 266 1.038 

 Należności z tytułu podatku VAT oraz innych 
podatków 

30.681 23.011 22.085 

 Należności z tytułu podatku dochodowego 1.414 985 1.321 

 Przedpłaty  czynne rozliczenia 
międzyokresowe kosztów i inne 
nalezności 

 8.864 4.651 3.146 

 Depozyty krótkoterminowe  20.012 28.944 38.196 

 Środki pieniężne i ich ekwiwalenty  90.491 174.251 191.732 

   353.883 463.469 469.315 

      

AKTYWA RAZEM   2.694.047 2.702.069 2.728.428 
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Załącznik 1  Skonsolidowany bilans sporządzony na dzień  30 czerwca 2011 r. (ciąg 
dalszy) 
 
 
(tys. Euro)      30 czerwca 

2011 r. 
(niezbadane) 

30 czerwca 
2010 r. 

(niezbadane) 

31 grudnia 
2010 r. 

 PASYWA     

 Kapitał własny przypadający akcjonariuszom  
 jednostki dominującej 

    

  Kapitał podstawowy  4.741 4.741 4.741 

  Nadwyżka z emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej  214.280 214.280 214,280 

  Kapitał zapasowy  18.748 17.174 18.300 

  Efekt wyceny transakcji zabezpieczających  (26.631) (57.362) (40.580) 

  Różnice kursowe z przeliczenia   6.440 3.203 3.550 

  Zyski zatrzymane  782.270 775.271 808.503 

   999.848 957.307 1.008.794 

      

 Udziały niekontrolujące  32.626 35.310 44.064 

 Kapitał własny razem  1.032.474 992.617 1.052.858 

      

Zobowiązania długoterminowe     

  Długoterminowe kredyty i pożyczki oraz obligacje  1.169.409 1.269.263 1.294.879 

  Depozyty od najemców  4.471 6.261 5.861 

 Inne zobowiązania długoterminowe  1.429 579 546 

 Zobowiązania z tytułu płatności w formie akcji własnych  4.771 - 4.174 

 Instrumenty pochodne  43.107 87.884 54.223 

  Zobowiązania finansowe  - 200 200 

  Rezerwa na odroczony podatek dochodowy  126.756 125.260 127.062 

   1.349.943 1.489.447 1.486.945 

     

Zobowiązania przeznaczone na sprzedaż  104.763 - - 

     
Zobowiązania krótkoterminowe     

 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz inne zobowiązania  64.245 50.803 56.606 

 Krótkoterminowe kredyty i pożyczki oraz obligacje  120.544 126.516 83.229 

 Zobowiązania finansowe  200 200 200 

 Krótkoterminowa część innych zobowiązań długoterminowych  - 2.000 - 

 Zobowiązania z tytułu podatku VAT  i innych podatków   800 1.074 19.989 

 Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego  1.411 2.137 1.427 

 Instrumenty pochodne  10.037 21.167 15.072 

 Otrzymane zaliczki  9.630 16.108 12.102 

   206.867 220.005 188.625 

      

  PASYWA RAZEM   2.694.047 2.702.069 2.728.428 
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Załącznik 2  Skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres trzech i sześciu 
miesięcy zakończony 30 czerwca 2011 r. 

  
 
 
(tys. Euro)  

 

Okres sześciu miesięcy 
zakończony 30 czerwca 

(niezbadany) 
 

Okres trzech miesięcy 
zakończony 30 czerwca 

(niezbadany) 
 

Rok 
zakończony 
31 grudnia  

  2011 2010 2011 2010 2010 

       Przychody operacyjne  75.601 77.918 40.858 40.799 169.008 

       
Koszty operacyjne  (28.640) (29.643) (16.219) (17.069) (72.314) 

Zysk brutto z działalności 
operacyjnej 

 46.961 48.275 24.639 23.730 96.694 

       Koszty sprzedaży  (3.318) (2.431) (1.818) (1.253) (6.297) 
       
Koszty administracyjne  (13.306) (8.537) (8.478) (4.046) (21.681) 

       
Zysk / (strata) z aktualizacji wartości 
aktywów/ utrata wartości aktywów  
 

 (35.096) 12.651 (49.151) 13.092 46.668 

       
Utrata wartości projektów 
mieszkaniowych  

 (2.495) - (2.131) - (3.501) 

       
Pozostałe przychody  167 301 - 45 604 
       
Pozostałe koszty  (1.364) (735) (928) (571) (1.889) 
       
Zysk (strata) z działalności 
kontynuowanej przed 
opodatkowaniem i 
uwzględnieniem przychodów / 
 (kosztów) finansowych 

 (8.451) 49.524 (37.867) 30.997 110.598 

Zysk / (strata) z tytułu różnic 
kursowych  netto 

 (1.815) (3.855) (3.619) (3.391) (1.629) 

       
Przychody z tytułu odsetek  2.097 2.316 996 1.114 4.924 
       
Koszty finansowe  (34.391) (34.437) (17.807) (19.558) (72.815) 

       
Udział w zysku (stracie) jednostek 
stowarzyszonych 

 (982) 2.632 (99) 1.307 4.667 

Zysk (strata) brutto  (43.542)  
 

16.180 (58.396) 10.469 45.745 
       
Podatek dochodowy  5.534 (13.419) 11.889 (11.715) (17.113) 

        
Zysk (strata) netto  (38.008) 2.761 (46.507) (1.246) 28.632 

       
Przypadający/a:       

Akcjonariuszom  jednostki 
dominującej 

 (26.233) 8.704 (36.519) 2.499 41.936 

Akcjonariuszom niekontrolującym  (11.775) (5.943) (9.988) (3.745) (13.304) 

       
Zysk na jedną akcję(EUR)   (0,12) 0,04 (0,17) 0,01 0,19 

Rozwodniony zysk na jedną akcję 
(EUR)  

 (0,12) 0,04 (0,17) 0,01 0,19 
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Załącznik 3  Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres sześciu miesięcy 
zakończony 30 czerwca 2011 

 
 
 
(tys. Euro)  

 Okres sześciu 
miesięcy zakończony  

30 czerwca 2011 r 

Okres sześciu 
miesięcy zakończony  

30 czerwca 2010 r 

Rok zakończony  
31 grudnia 

2010 r. 
  (unaudited) (unaudited)  

Przepływy środków pieniężnych z działalności 
operacyjnej: 

    

Zysk / (strata) brutto   (43.542) 16.180 45.745 
Korekty o pozycje:     
Aktualizacja wartości aktywów/ utrata wartości aktywów  37.591 (12.651) (43.167) 
Udział w zysku / (stracie) jednostek stowarzyszonych  982 (2.632) (4.667) 
Zysk / (strata) z tytułu różnic kursowych netto  - - 1.057 
Przychody finansowe  (2.097) (2.316) (4.924) 
Koszty finansowe  34.391 34.437 72.815 
Płatności w formie akcji własnych  1.054 878 6.154 
Amortyzacja  431 257 547 
Środki pieniężne z działalności operacyjnej przed 
zmianami kapitału obrotowego 

 28.810 34.153 73.560 

Zmiana stanu należności czynnych rozliczeń 
międzyokresowych kosztów i innych aktywów obrotowych 

 1.889 1.694 2.479 

Zmiana stanu zapasów  5.664 3.125 17.924 
Zmiana stanu zaliczek otrzymanych  (3.174) (5.719) (5.734) 
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych z tytułu dostaw 
i usług oraz pozostałych zobowiązań  

 (5.072) (3.052) (1.970) 

     
Przepływy środków pieniężnych z działalności 
operacyjnej 

 28.117 30.201 86.259 

Podatek dochodowy zapłacony  (1.280) (4.242) (8.629) 
Środki pieniężne netto z / (wykorzystane w) 
działalności operacyjnej 

 26.837 25.959 77.630 

     
Przepływy środków pieniężnych z działalności 
inwestycyjnej: 

 (102.941) (81.195) (135.167) 

Nabycie rzeczowych aktywów trwałych  (200) - - 
Nabycie inwestycji w jednostkach zależnych   (2.912) 507 (9.393) 
Nabycie jednostek zależnych oraz współzależnych  po 
potrąceniu przejętych środków pieniężnych 

 - - 95.943 

Sprzedaż nieruchomości inwestycyjnych  (21.025) - (5.447) 
Podatek/VAT od sprzedaży nieruchomości inwestycyjnych  1.682 - - 
Dywidendy otrzymane  1.180 2.774 2.968 
Odsetki otrzymane  (546) (531) (806) 
Koszty pozyskania najemców  (518) (312) (978) 
Pożyczki udzielone   988 989 
Spłata udzielonych pożyczek  (124.444) (77.769) (51.891) 

Przepływy środków pieniężnych z działalności 
finansowej: 

    

Wpływy z tytułu emisji akcji dla akcjonariuszy 
niekontrolujących 

  - 759 

Wpływy z tytułu zaciągnięcia pożyczek i kredytów 
długoterminowych 

 66.264 76.773 188.397 

Spłata pożyczek i kredytów długoterminowych  (55.815) (9.298) (129.737) 
Spłata zobowiązań finansowych  (409)   
Odsetki zapłacone  (32.080) (26.352) (67.963) 
Koszty pozyskania kredytów  (271) (2) (3.841) 
Wzrost (spadek) depozytów krótkoterminowych 
przeznaczonych na finansowanie 

 17.445 1.228 (8.273) 

Wzrost (spadek) depozytów otrzymanych od najemców  - (531) - 

Środki pieniężne netto z / (wykorzystane w) 
działalności finansowej 

 (4.866) 41.818 (20.658) 

     
Różnice kursowe z przeliczenia  1.232 (1.405) 1.003 
     
Zwiększenie / (zmniejszenie) stanu netto środków 
pieniężnych i ich ekwiwalentów 

 (101.241) (11.397) 6.084 

     
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek roku  191.732 185.648 185.648 

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec roku  90.491 174.251 191.732 
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GLOBE TRADE CENTRE S.A. (GTC) jest jednym z czołowych deweloperów w Nowej 
Europie. Firma powstała w 1994 roku w Warszawie. Obecnie aktywnie działa w Polsce, 
na Węgrzech, w Czechach, Rumunii, Serbii, Chorwacji, Słowacji, Bułgarii, Rosji i na 
Ukrainie. 
 
GTC realizuje i zarządza inwestycjami w trzech kluczowych sektorach rynku 
nieruchomości: budynków i parków biurowych, centrów handlowo-rozrywkowych oraz 
mieszkaniowym.  
 
Firma wybudowała nieruchomości o powierzchni 900.000 mkw. netto, a obecnie jest 
właścicielem zrealizowanych obiektów komercyjnych o łącznej powierzchni 536.000 
mkw. netto. Spółka posiada również imponujący portfel nowych inwestycji na różnym 
etapie realizacji, który pozwoli na wybudowanie 1,7 mln mkw. powierzchni 
komercyjnej i mieszkaniowej. Łączne aktywa Spółki wynoszą 2,7 mld Euro. 
 
Akcje GTC notowane są na GPW w Warszawie w prestiżowym indeksie WIG20. Walory 
Spółki wchodzą też w skład międzynarodowych indeksów MSCI i Dow Jones STOXX 
Eastern Europe 300 Index, jak również indeksu GPR250, skupiającego akcje 250 
największych i najbardziej płynnych spółek z sektora nieruchomości na świecie oraz 
FTSE EPRA/NAREIT Emerging Index. Od niedawna akcje Spółki są również notowane w 
indeksie CECE na giełdzie w Wiedniu. Wśród udziałowców GTC znajdują się najwięksi 
polscy i międzynarodowi inwestorzy instytucjonalni 
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