Streszczenie rocznego
sprawozdania finansowego
za rok 2021

WSTĘP

od świadomości po wspólne korzyści
Po okresie szybkiego wzrostu,
konsolidacji i łapania oddechu, w 2021
r. w kilku obszarach zbieramy owoce
naszej pracy. Dziękujemy wszystkim
za zaangażowanie w podejmowanie
wyzwań, jakie stanęły na naszej drodze.
Mówiąc o wszystkich, mamy na myśli
nie tylko osoby z naszej organizacji,
ale także tych, z którymi mieliśmy do
czynienia poza nią. Dzięki zaangażowaniu
i współpracy wspólnie osiągnęliśmy
kolejny sukces.

Wspólnie budujemy

Nasza trzecia marka

W ostatnich latach nasi pracownicy stają się coraz

O kulturze naszej organizacji świadczy nie tylko

Jest jeszcze tak wiele do opowiedzenia. Zrobimy to w

bardziej świadomi swojego wkładu w wyniki naszej

fakt, że dobrze wykonujemy swoją pracę, ale także

tym sprawozdaniu rocznym - z punktu widzenia naszych

organizacji. Wykazują się odpowiedzialnością za

zaangażowanie, jakie wykazują nasi pracownicy. Ludzie

różnych marek i różnych oddziałów. Uwzględniając

swoją rolę i niezbędną odwagą. Coraz lepiej potrafią

są dumni z przynależności do naszej firmy rodzinnej. W

to, co dla nas ważne, czyli naszych pracowników,

angażować do tego swoich współpracowników,

2021 roku rodzina ta się powiększyła. Oprócz KlokGroep

społeczeństwo i środowisko. Pamiętając również o

wykonawców, partnerów biznesowych i zleceniodawców.

i Novaform w 2021 roku do KlokHolding dołączyła

wszystkich innowacjach, nad którymi nadal ciężko

Skutkuje to optymalizacją naszych koncepcji: bardziej

trzecia marka: Heilijgers. Ta rozwijająca się firma

pracujemy. Oczywiście, niekiedy mamy do czynienia

zrównoważonych rozwiązań, które przyczyniają się do

budowlana z Amersfoortu jest marką, z którą możemy

z niepowodzeniami lub wyzwaniami, to ostatecznie

zwiększenia bioróżnorodności, dostosowania do zmian

się identyfikować i która naprawdę uzupełnia naszą

mamy z czego być dumni. Zwłaszcza, jeżeli weźmie się

klimatu, transformacji energetycznej i gospodarki

organizację. Z firmą Heilijgers, jako partnerem,

pod uwagę, że w 1922 roku Johan van de Klok założył

obiegowej, a także sposobach przyspieszenia budowy

wzmacniamy naszą pozycję na rynku krajowym. Równie

to przedsiębiorstwo jako firmę murarską, mając do

nowych obiektów oraz większej świadomości w

ważne jest to, że podczas procesu łączenia okazało się,

dyspozycji zaledwie taczkę i kielnię, a za domem w

zakresie bezpieczeństwa w branży budowlanej. W ten

że pracownicy firmy Heilijgers, z którymi rozmawialiśmy,

Druten (gdzie mieszkał razem ze swoją żoną, Antoinette)

sposób udało nam się wzmocnić relacje wewnątrz i

mogą w rzeczywistości być także pracownikami firmy

trochę cementu i wapna. Teraz, w 2022 roku, mija od tego

na zewnątrz oraz przełożyć świadomość i organizację

KlokGroep lub Novaform.

czasu dokładnie 100 lat. Cały wiek. Oczywiście musimy to

na wzajemne korzyści. Nawet w roku, który po raz
kolejny był w znacznym stopniu zdominowany przez
pandemię koronawirusa. W 2021 roku wyzwania
związane z budownictwem mieszkaniowym były coraz
większe, natomiast koszty budowy rosły, a materiałów i
rzemieślników jest coraz mniej.

K LO K H O L D I N G S PR AW OZDA NIE R O C ZNE 202 1 |

2

uczcić.

SOLIDNA FIRMA RODZINNA

ZE 100-LETNIM DOŚWIADCZENIEM
KlokHolding jest organizacją macierzystą spółki

Podstawowe wartości

KlokGroep, Novaform i – od 2021 roku – Heilijgers. Naszą

Pracownicy KlokHolding są zatrudnieni na terenie całej

misją, jako firmy rodzinnej, jest tworzenie z odwagą

Holandii, w Niemczech i w Polsce. Bez względu na to

STRUKTURA MARKI

przyszłościowych środowisk mieszkalnych. Dzięki silnej

gdzie i dla kogo pracują, wszyscy wykazują takie samo

bazie finansowej holdingu i osiągniętej skali działalności

zaangażowanie. Wszyscy oni reprezentują te same,

jesteśmy w stanie podejmować się dużych, wiodących

podstawowe wartości naszej organizacji:

zadań w zakresie mieszkalnictwa oraz przyjmować na
siebie ryzyko zleceniodawców. Wyróżniają nas odporność i

• S olidna - jesteśmy firmą rodzinną o silnej pozycji

elastyczność, nawet na burzliwym rynku.

finansowej, posiadającą 100-letnie doświadczenie.
• Z aangażowana - czujemy się odpowiedzialni za
naszych współpracowników i otaczający nas świat,
dlatego inwestujemy w przyjazne środowisko życia i
pracy.
•W
 spółpracująca - wierzymy w wartość dodaną płynącą

BUDOWNICTWO I
ROZWÓJ

OBSŁUGA

EINDHOVEN

DÜSSELDORF

ROZWÓJ PROJEKTU

PEŁNA OBSŁUGA
TECHNICZNA

ŚRODOWISKO
NATURALNE

ROTTERDAM

POZNAN

RENOWACJA I
KONSERWACJA

MIESZKALNICTWO

SPRZĘT

BUDOWNICTWO

ze wspólnej pracy; dowodem na to są nasze przejrzyste
metody pracy i partnerstwo z wykonawcami.
• Innowacyjna - stale rozwijamy siebie i nasze
środowisko z otwartym umysłem; uważamy, że naszym
obowiązkiem jest myśleć i robić więcej.
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INNOWACYJNE METRY KWADRATOWE

Z WARTOŚCIĄ DODANĄ
Novaform specjalizuje się w kompleksowej zabudowie

na stanowisko zastępcy dyrektora. Od tego czasu jest

środku Tilburga. Projekt ten nabrał kształtu dzięki VOF

śródmiejskiej. Jako inwestorzy budowlani czujemy

odpowiedzialny za codzienne zarządzanie oddziałem. Jego

Spoorlaan, będącym wynikiem współpracy inwestorów

się odpowiedzialni za przyszłościowe myślenie

punkt wyjścia: znaczący rozwój. Przejście na stanowisko

budowlanych Novaform Vastgoedontwikkelaars z CRA

dotyczące wypełnienia każdego dostępnego metra

dyrektora w 2021 r. było więc logicznym posunięciem.

Vastgoed. Szczególne w tym projekcie jest to, że ściany

kwadratowego. Analizujemy dosłownie każdy metr

Paul: „Rozwinąłem się w Novaform, po części dzięki temu,

nośne, stropy i elementy fasady, w tym przeszklone

kwadratowy pod kątem tego, czy możemy nadać tym

że Novaform koncentruje się na rozwoju osobistym i

ramy, zostały wcześniej wyprodukowane w fabryce, w

wartość i uznanie projektowi. Jeżeli jest to możliwe,

empatycznym podejściu do swoich pracowników”.

miejscowości Groningen i Best, na wiele miesięcy przed

mówimy o Novaform 2 , czyli innowacyjnych metrach

rozpoczęciem pierwszych prac w Tilburgu.

kwadratowych, które są gotowe na przyszłość.

Paul van den Heuvel:
„Uważam, że ważne jest, abyśmy jako organizacja

Novaform ma oddziały w Eindhoven, Rotterdamie,

umożliwili naszym pracownikom, czyli naszemu

Düsseldorfie (Niemcy) i Poznaniu (Polska). Jako całość

zespołowi, wykonywanie pracy z przyjemnością,

spółka Novaform ponownie odnotowała wzrost w 2021

Novaform Eindhoven nadal tworzy wartość dodaną

roku. W 2020 roku oddział w Niemczech przeniósł się

Od 1 stycznia 2021 roku Paul van den Heuvel jest

do większej siedziby, a w nadchodzącym roku nastąpi

dyrektorem spółki Novaform Eindhoven. Paul rozpoczął

to też w Polsce i w Rotterdamie. Novaform pozostaje

swoją karierę w Novaform w 2006 roku jako deweloper.

De Bankier: wieża mieszkalna z prefabrykatów

w Eindhoven solidną organizacją, która wciąż inicjuje i

Był zaangażowany w różne projekty w zakresie rozwoju

Jednym z najbardziej znaczących projektów

realizuje wspaniałe przedsięwzięcia.

obszarów śródmiejskich, takich jak Hoge Hoek w Berkel-

zrealizowanych przez Novaform Eindhoven w 2021

Enschot, De Bankier w Tilburgu i De Weezenlanden w

roku był Bankier w Tilburgu, 76-metrowa wieża

Zwolle. W styczniu 2019 roku Paul został mianowany

mieszkalna z luksusowymi mieszkaniami w samym
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zaangażowaniem i pewnością siebie”.

Budowa obiektu De Bankier, Tilburg

osiągnął nawet zerowe zużycie energii netto. Sprzedaż

będzie mogła być wykorzystywana do podlewania

domów rozpoczęła się pod koniec 2021 roku, a w

roślin w ogrodzie.

styczniu 2022 roku wszystkie domy zostały sprzedane.
Ponieważ cenimy sobie zrównoważony rozwój, zdrowie i

Dodatkowo w De Hoven nadajemy treść jadalnemu

bioróżnorodność, promujemy również bioróżnorodność

środowisku życia poprzez sadzenie jadalnych żywopłotów

w sąsiedztwie naszych inwestycji. Wspólnie z

przed domami. Nabywcy otrzymają również czek na

holenderską organizacją zajmującą się ochroną ptaków,

zaprojektowanie własnego jadalnego lub ekologicznego

Vogelbescherming Nederland, postanowiliśmy umieścić w

ogródka.

domach budki lęgowe. Ponadto komórki będą miały dach
pokryty zielonym rozchodnikiem. Wszystkie domy będą
wyposażone w zbiorniki na deszczówkę podłączone do
kanalizacji deszczowej, dzięki czemu woda deszczowa

Tymczasem wieża mieszkalna powiększa się o całe piętro

i Magazijnstraat oraz przywróci temu zakątkowi

tygodniowo. Kompleks będzie wyposażony w zbiorczy

żywiołowość. To zaledwie jeden z wielu projektów, nad

system pomp ciepła do zrównoważonego ogrzewania i

którymi pracowały różne oddziały Novaform w 2021 roku.

ZNACZĄCE PROJEKTY NOVAFORM EINDHOVEN

chłodzenia mieszkań, który zapewni im również ciepłą
wodę. Pierwsze fragmenty fasady zostały zamontowane

Projektowanie i budownictwo neutralne

pod koniec 2021 roku. Docelowo De Bankier będzie

energetycznie, bioróżnorodne oraz adaptujące się

składał się z cokołu o powierzchni handlowej około 1 050

do warunków klimatycznych w Hoven

m 2 (z czego większość, około 830 m 2 , będzie znajdować

W 2021 r., w ramach partnerstwa z Ballast Nedam

się w oryginalnym budynku banku Van Mierlo & Zoon),

opracowaliśmy pierwszą część planu Hoven, fazę 1

nad którym znajdzie się 120 luksusowych apartamentów

Aarlesche Erven w miejscowości Best. Powstanie tu

z bezcennymi widokami. W ten sposób De Bankier

38 nowych domów neutralnych energetycznie: domy w

ponownie stanie się charakterystycznym punktem

zabudowie szeregowej, narożnej i bliźniaczej w różnych

orientacyjnym na rogu ulic Spoorlaan

wariantach oraz wyjątkowy dom wolnostojący. Dom
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Nowy projekt budowlany Up

Nieuw Rivium, Capelle a/d Ijssel

van Aarlesche Erven, Best

North, Amsterdam
> Więcej informacji

Nowy projekt budowlany Hoven

> Więcej informacji

> Więcej informacji

Novaform Poznań
Także oddział Novaform w Polsce, w Poznaniu, stał
się w ostatnich latach znaczącą i istotną częścią
działalności biznesowej spółki Novaform, a tym
samym KlokHolding. Novaform wypracowała swoją
pozycję na rynku w Polsce. Jesteśmy rozpoznawani i
doceniani za jakość przygotowywanych i realizowanych
projektów. Przystąpiliśmy do Polskiego Związku Firm
Deweloperskich (PZFD), co również potwierdza pozycję
firmy Novaform na polskim rynku nieruchomości, a dział
ten wciąż się rozrasta. W związku z tym planowana jest

Nowy projekt budowlany Kolejova 1, Poznań

przeprowadzka do większej siedziby Novaform również na
terenie Poznania.
Obecnie w oddziale Novaform Poznań zatrudnionych jest

Od kilkudziesięciu do kilku tysięcy mieszkań

8 osób. Marcin Ros, dyrektor ds. rozwoju oddziału, oraz

„Rozpoczęliśmy działalność w Polsce w marcu 2013 r. przy

Krzysztof Korzeniak, dyrektor techniczny, mają wsparcie

realizacji tylko jednego projektu: Koninko", przypomina

kierownika ds. sprzedaży, kierownika biura, koordynatora

sobie Marcin. Pierwszy etap tej inwestycji został oddany

projektów, specjalistę ds. marketingu i komunikacji

do użytku jesienią 2015 r., a cały projekt obejmujący 59

oraz dwóch kierowników projektów. Regularnie obecny

domów zostanie ukończony w połowie 2022 r. „W 2017

jest także Frans Wasmann z Holandii. Marcin i Krzysztof

roku rozpoczął się większy projekt”, kontynuuje Krzysztof.

angażują także firmy zewnętrzne do wykonania

„Nove Olendry”, również w Poznaniu. W ramach tego

niektórych prac.

projektu realizujemy koło 440 mieszkań. Jego wykonanie
idzie pełną parą i będzie kontynuowane w latach 2022 i
2023. Ponadto Novaform Poznań w 2021 r. przygotowała
się na rozwój obszaru w centrum Poznania. Jego część
stanowi 55-metrowa wieża mieszkalna, w której

Zespół Novaform Polska
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Marcin Ros:

ZNACZĄCE PROJEKTY NOVAFORM POZNAŃ

„I wreszcie przygotowujemy się do kolejnych
ciekawych inwestycji, w tym
600 mieszkań w Poznaniu i kolejnej inwestycji
obejmującej aż 5 000 mieszkań”.

Nowy projekt budowlany Kolejova 1,
Poznań
> Więcej informacji

Novaform zrealizuje 214 mieszkań, oraz cokół handlowy.
Kilka monumentalnych budynków w tym rejonie zostanie
rozbudowanych o nowe elementy konstrukcyjne
przy zachowaniu oryginalnych fasad. Rozpoczęto już
Nowy projekt budowlany Nove Olendry, Poznań

komunikację projektową wokół tego przedsięwzięcia.
Oprócz szeregu mniejszych projektów realizowany jest
również projekt Koninko 2: budowa kolejnych 252 domów,
której pierwszy etap ma zostać ukończony na początku

Nowy projekt budowlany
Nove Olendry, Poznań
> Więcej informacji

2025 roku.
Ponadto spółka Novaform nabyła nieruchomość o
powierzchni 50 ha w Dopiewcu pod budowę ponad 4
500 mieszkań. A w Swarzędzu, mieście położonym na
obrzeżach Poznania, kupiliśmy działkę w centrum pod
budowę około dziewięciu budynków mieszkalnych.

Nowy projekt budowlany Koninko, Poznań
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Nowy projekt budowlany Koninko,
Poznań
> Więcej informacji

URBAN73. „Projekt, który jest skierowany do rosnącej

w Novaform w Düsseldorfie. Mam też dobre kontakty

grupy docelowej poszukującej małych mieszkań, na

z pracownikami z innych oddziałów. Traktujemy się

przykład studentów i Young Urban Professionals”,

wzajemnie na zasadzie równości, prowadzimy prostą i

powiedział Jens. Realizacja planowana jest na 2022 r., z

bezpośrednią komunikację, a to pomaga w dokonywaniu

możliwością przedłużenia do 2023 r. Novaform rozszerza

postępowych wyborów i podejmowaniu zdecydowanych

swoją działalność w Düsseldorfie o kolejny projekt:

decyzji”.

w 2022 r. rozpoczniemy budowę 34 domów. Ponadto
w Krefeld planowane są duże inwestycje. Novaform
Düsseldorf zrealizuje tam w ciągu najbliższych dwóch lat
różne projekty, składające się z 64, 30, 29 i 19 mieszkań.
Ponadto w przygotowaniu jest kilka projektów w rejonie

zespół Novaform Düsseldorfie

Düsseldorfu. „Już od 5 lat z wielką przyjemnością pracuję

Novaform zapuszcza silniejsze korzenie w Niemczech

Kompletny zespół do realizacji projektów na dużą

W kwietniu 2020 r. oddział w Düsseldorfie przeniósł

skalę

się już do większego biura, zatrudniając wówczas 4

Dzięki 11 pracownikom zatrudnionym obecnie w

pracowników. W 2021 r. zespół znacznie się powiększył -

Düsseldorfie mamy kompletny zespół, który dobrze

obecnie w Novaform Düsseldorf pracuje 11 specjalistów.

wykonuje nasze projekty. Jest to również widoczne,

Jest to znaczny wzrost, zważywszy na fakt, że Novaform

ponieważ w tym oddziale w 2021 roku osiągnęliśmy

otworzyła oddział w Düsseldorfie, zatrudniając wyłącznie

przewidywany gwałtowny wzrost obrotów. „Idzie

Jensa Gehlingsa na stanowisku kierownika oddziału oraz

dobrze”, potwierdza Jens. "W naszym portfolio mamy

sekretarkę.

wiele gruntów i wiele projektów. Zaplanowano już
wystarczająco dużo pracy na najbliższe cztery lata”.

Jens Gehlings:

W 2021 roku firma Novaform Düsseldorf otrzymała

„Dzięki stosunkowo niewielkiemu zespołowi

możliwość rozpoczęcia swojego pierwszego projektu

speacjalistów jesteśmy w stanie

w „rodzinnym” mieście Düsseldorf: realizacji 70

realizować duże projekty”.
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mikroapartamentów pod klucz w ramach projektu
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Nowy projekt budowlany Kalkumer

Nowy projekt budowlany

Nowy projekt budowlany

Höfe, Düsseldorf-Wittlaer/Kalkum

URBAN73, Düsseldorf-Zooviertel

Zugspitzstraße, Duisburg

> Więcej informacji

> Więcej informacji

> Więcej informacji

SKONSOLIDOWANY BILANS

na dzień 31 grudnia 2021 roku przed podziałem zysków i strat

ROCZNE SPR AWOZDANIE FINANSOWE
2021

Aktywa

ŚRODKI TRWAŁE

€

AKTYWA NIEMATERIALNE
goodwill

§1

RZECZOWE ŚRODKI TRWAŁE
pozostałe środki trwałe
budynki i tereny firmowe

§2
§3

FINANSOWE ŚRODKI TRWAŁE
inne udziały
pozostałe należności

2020
€

€

20.931.163

1.831.556
1.413.834

§4
§5

6.075.686
3.462.183

3.245.390

9.537.869

€

1.578.349

1.325.792
849.712

11.659.802
291.253

2.175.504

11.951.055

AKTYWA OBROTOWE
zapasy
prace w toku

138.781.893
2.019.412

§6
§6

NALEŻNOŚCI
dłużnicy
pozostałe należności i rozliczenia międzyokresowe

§7
§8

AKTYWA PŁYNNE

§9

14.176.159
3.045.777

LOKKHHOOLLDDIINNGG SSPR
PRAW
AWOZDA
OZDANIE
NIU RROOCCZNE
ZN Y M
KKLO
202202
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17.221.936

97.487.574
9.200.128

12.635.089
3.407.780

16.042.869

45.799.287

34.503.373

237.536.950

172.938.852

2021

Pasywa

€

2020
€

€

€

KAPITAŁ WŁASNY GRUPY
kapitał własny grupy
udział osób trzecich w kapitale grupy

§10
§11

112.666.171
1.872.266

REZERWY
rezerwy na udziały
rezerwy na naprawy gwarancyjne
rezerwa jubileuszowa
pozostałe rezerwy

§12
§13
§14
§15

2.425
3.932.882
308.139
1.979.622

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE
instytucje kredytowe
pożyczki prywatne
pozostałe pożyczki
pozostałe zadłużenia

§16
§17
§18
§19

30.826.053
7.000.000
240.000
4.300.000

§ 20
§ 21
§ 22
§ 23
§24

13.146.753
0
5.000.000
23.746.890
8.804.348
23.711.401

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE
zobowiązania w zakresie spłaty
instytucje kredytowe
pożyczki prywatne
wierzyciele
podatki i składki na ubezpieczenia społeczne
pozostałe zadłużenia i rozliczenia międzyokresowe bierne

114.538.437

6.223.068

42.366.053

74.409.392

237.536.950

92.274.561
1.697.834

0
3.100.583
0
844.389

13.033.787
0
240.000
0

14.560.000
390.000
5.000.000
17.133.049
6.525.776
18.138.873

93.972.395

3.944.972

13.273.787

61.747.698

172.938.852

SKONSOLIDOWANY
RACHUNEK ZYSKÓW
I STRAT
za rok 2021

2021
€
obroty netto
pozostałe koszty operacyjne
Suma przychodów operacyjnych

§25
§26

295.771.986
1.052.202

koszty prac podwykonawczych i inne koszty zewnętrzne
koszty personalne
koszty zakwaterowania
koszty sprzętu
koszty sprzedaży
koszty ogólne
koszty amortyzacji
Koszty gwarancji
Suma kosztów operacyjnych

§27
§28

220.173.208
27.242.019
1.904.815
2.510.017
1.151.799
3.285.127
2.418.976
863.262

§29
§30

WYNIK DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ
zyski i straty w udziałach przed opodatkowaniem
przychody z tytułu odsetek
obciążenia odsetkowe
Saldo przychodów i wydatków finansowych
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2020
€

296.824.188

259.549.223

€
242.695.195
1.147.122

177.025.369
21.449.602
1.741.254
2.430.897
783.905
2.286.135
1.016.489
490.422

37.274.965

§31

11.727
151.485
921.840

-758.628

€

243.842.317

207.224.073
36.618.244

176.639
35.573
1.064.269

-852.057

WYNIK PRZED OPODATKOWANIEM PODATKIEM
DOCHODOWYM OD OSÓB PRAWNYCH
podatek dochodowy od osób prawnych

36.516.337

35.766.187

9.602.167

8.850.718

WYNIK PO OPODATKOWANIU PODATKIEM
DOCHODOWYM OD OSÓB PRAWNYCH
zyski i straty w udziałach po opodatkowaniu
udział osób trzecich w wyniku w kapitale grupy

26.914.170

26.915.469

451.063
-1.610.340

731.990
-1.441.132

WYNIK NETTO

25.754.893

26.206.327
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