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ZAPISZ WYNIK KLOKHOLDING
REKORD, ALE Z ZASTRZEŻENIAMI
W 2020 roku sprzedaliśmy prawie 1 500 mieszkań. Tam 
gdzie pracujemy z podwykonawcami zewnętrznymi, 
coraz częściej wykonawcy zawierają umowy o dzieło 
z kupującymi. Przede wszystkim z tego powodu nasze 
obroty w 2020 roku były nieco niższe, czyli 242 miliony 
euro. Średnia marża, jaką uzyskaliśmy na sprzedanych 
przez nas mieszkaniach, znacznie wzrosła na skutek 
napiętej sytuacji na rynku. Odnieśliśmy także sukces 
w Polsce dzięki kilku transakcjami gruntowymi, które 
w znaczny sposób przyczyniły się do naszych wyników. 
Z drugiej strony uzyskaliśmy niewielką marżę z naszej 
działalności remontowo-konserwacyjnej. Natomiast w 
związku z procedurami zagospodarowania przestrzennego 
i niedoborów kadrowych urzędników kilka projektów 
zostało przesuniętych na rok 2021/2022, w związku z 
czym wystąpiło niedof inansowanie w zakresie naszych 
ogólnych kosztów. Jesteśmy jednak oczywiście niezwykle 
zadowoleni z wyniku brutto wynoszącego 14,7%.

DREPTANIE W MIEJSCU
Jako f irma rodzinna mająca odwagę, tworzymy 
przyszłościowe środowiska do życia. Dlatego przyciągamy 
najlepszych ludzi, którym dajemy szansę rozwoju i 
przyjemności z pracy. Jesteśmy dumni z tego, kim 

jesteśmy, i z tego, co robimy. Rok 2020 był okresem, 
kiedy nasi pracownicy bardzo świadomie uczestniczyli w 
realizacji tej misji, na wszystkich poziomach organizacji. 
Po okresie silnego rozwoju przez chwilę dreptaliśmy w 
miejscu. W ten sposób wzmacniamy przejście z wewnątrz 
na zewnątrz i stopniowo przechodzimy od dreptania do 
uzyskania zysku. Z podziwem i uznaniem patrzymy, jak 
nasi pracownicy dotrzymują nam kroku, także w czasie 
pandemii koronawirusa. Jak stają się coraz bardziej 
świadomi swojego wkładu w wyniki organizacji. Oraz że 

biorą odpowiedzialność za swoją rolę i wykazują coraz 
większą odwagę, która pasuje do naszej misji.

Dobrze, to nie jest słowo, które od 
razu kojarzy się z rokiem 2020. Cały 
świat przez większą część roku był 
zdominowany przez Covid-19, pandemię, 
która ograniczyła częściowo  działalność 
handlową. Mimo to w KlokHolding mamy 
odwagę twierdzić, że to był dobry rok 
dla naszej organizacji. Odnotowaliśmy 
sukces w zakresie dalszego rozwoju 
naszych innowacyjnych koncepcji 
budowlanych, poczyniliśmy kroki w 
kierunku zrównoważonego i obiegowego 
rozwoju oraz zrealizowaliśmy ładne 
projekty. Ale chyba najbardziej jesteśmy 
dumni z naszych ludzi: pracowników, 
którym nasza organizacja jest bliska 
sercu.  I właśnie dlatego w ubiegłym roku 
cieszyliśmy się dużym zainteresowaniem.

Nove Olendry, Poznań
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INNOWACYJNE METRY KWADRATOWE
O WARTOŚCI DODANEJ
Novaform specjalizuje się w kompleksowej zabudowie 
śródmiejskiej. Jako inwestorzy budowlani czujemy 
się odpowiedzialni za przyszłościowe myślenie 
dotyczące wypełnienia każdego dostępnego metra 
kwadratowego. Analizujemy dosłownie każdy 
metr pod kątem tego, czy możemy nadać wartość i 
uznanie projektowi. Jeżeli jest to możliwe, mówimy o 
Novaform2; innowacyjnych metrach kwadratowych, 
które są gotowe na przyszłość.

Novaform ma oddziały w Eindhoven, Rotterdamie, 
Düsseldorf ie i Poznaniu. O ile Novaform cieszy się w 
Holandii już od 40 lat dużą renomą, dopiero w 2020 roku 
oddziały w Niemczech (Düsseldorf) i w Polsce (Poznań) 
osiągnęły dojrzałość. Są teraz dosyć prężne i stanowią 
istotną część działalności KlokHolding. W obu krajach 
mamy coraz więcej projektów na dużą skalę i podjęliśmy 
kroki w celu umożliwienia im dalszego rozwoju. W 
związku z tym - przewidując rozwój przedsiębiorstwa 
– w 2020 roku przenieśliśmy się w Düsseldorf ie do 
nowego biura. Przyjęliśmy również w naszym polskim 
i niemieckim oddziale nowych ludzi, aby móc właściwe 
wykonać tę liczbę projektów, jakie posiadamy w naszym 
portfolio.

Kolejowa, Poznań

Projekty w Polsce
Koninko-1, Koninko | Liczba mieszkań: 59 | Ostatnie fazy gotowe: Q2 2022 
Koninko-2, Koninko | Liczba mieszkań: 250 | Gotowe: Q3 2024
Nove Olendry (faza 1), Poznań - Naramowice | Liczba mieszkań: 103 | Gotowe: Q3 2021
Nove Olendry (faza 2), Poznań - Naramowice | Liczba mieszkań: 188 | Gotowe: Q3 2023
Nove Olendry (faza 3), Poznań - Naramowice | Liczba mieszkań: 160 | Gotowe: 2025
Swarzędz, Swarzędz - Centrum | Liczba mieszkań: 464 | Gotowe: Q4 2024 (faza 1)
Kolejowa, Poznań - Centrum | Liczba mieszkań: 214 | Gotowe: Q4 2024 (faza 1)
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Aktywa 2020 2019

ŚRODKI TRWAŁE € € € €

WARTOŚCI NIEMATERIALNE
goodwill §1  1.578.349 -

RZECZOWE ŚRODKI TRWAŁE
pozostałe środki trwałe §2  1.325.792  1.344.067 
budynki i tereny firmowe §3  849.712  874.712 

 2.175.504  2.218.779 

FINANSOWE ŚRODKI TRWAŁE
inne udziały §4  11.659.802  7.673.926 
pozostałe należności §5  291.253  291.253 

 11.951.055  7.965.179 

AKTYWA OBROTOWE

zapasy §6  97.487.574  112.310.827 
umowy o usługę budowlaną §6  9.200.128  2.849.755 

NALEŻNOŚCI
dłużnicy §7        12.635.089  12.193.713 
pozostałe należności i rozliczenia międzyokresowe §8  3.407.780  6.322.524 

 16.042.869  18.516.237 

AKTYWA PŁYNNE §9  34.503.373  13.914.762 

 172.938.852   157.775.539 

Pasywa 2020 2019

€ € € €

KAPITAŁ WŁASNY GRUPY
kapitał własny grupy §10 92.274.561  68.592.990 
udział osób trzecich w kapitale grupy §11  1.697.834  1.288.871 

 93.972.395     69.881.861 
    

REZERWY NA UDZIAŁY
rezerwy na udziały  §12  -    1.080 
rezerw na naprawy gwarancyjne §13  3.100.583  2.739.697 
pozostałe rezerwy §14  844.389  813.481 

 3.944.972   3.554.258 

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE
instytucje kredytowe §15  13.033.787  24.598.928 
pożyczki prywatne §16  -    7.000.000 
pozostałe pożyczki §17  240.000  935.934 

 13.273.787  32.534.862 

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE       
zobowiązania z tytułu pożyczki   14.560.000  7.560.000 
instytucje kredytowe §18  390.000  1.690.000 
pożyczki prywatne §19  5.000.000  5.000.000 
wierzytelności §20  17.133.049  15.321.432 
podatki i składki na ubezpieczenia społeczne §21  6.525.776     2.032.315  
pozostałe zadłużenia i rozliczenia międzyokresowe §22  18.138.873  20.200.811 

 61.747.698  51.804.558 

 172.938.852  157.775.539 

SKONSOLIDOWANY BILANS na dzień 31 grudnia 2020 roku przed podziałem zysków i strat

S P R A W O Z D A N I A  F I N A N S O W E
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SKONSOLIDOWANY 
RACHUNEK ZYSKÓW I 
STRAT za rok 2020

2020 2019

€ € € €
obroty netto §23  242.695.195 248.529.093
koszty uzyskania przychodu §24  205.452.517 227.285.751
Wynik sprzedaży brutto     37.242.678  21.243.342
     
KOSZTY OPERACYJNE      
koszty personalne koszty §25  21.449.602 17.900.457
zakwaterowania koszty  1.741.254    1.491.225  
sprzętu  2.430.897 2.132.359
koszt sprzedaży   783.905 984.397
koszty ogólne §26  2.286.135 2.277.139
koszty gwarancji  490.422 732.083

 29.182.215    25.517.660  
przypisane do prac  28.427.148 23.877.559

 755.067 1.640.101
 
Wynik sprzedaży netto     36.487.611  19.603.241
     
pozostałe koszty i dochody operacyjne §27  1.147.122 1.589.328
     
EBITDA  37.634.733 21.192.569
     
koszty amortyzacji §28  -1.016.489 -474.069
zyski i straty w udziałach przed opodatkowaniem  176.639    568.240  
przychody z tytułu odsetek  35.573  333.149 
robciążenia odsetkowe §29  -1.064.269 -248.716
Odpisy, udziały i odsetki  -1.868.546   178.604 

    
WYNIK PRZED OPODATKOWANIEM PODATKIEM 
DOCHODOWYM OD OSÓB PRAWNYCH

 35.766.187  21.371.173 
    

podatek dochodowy od osób prawnych  8.850.718 5.592.358

WYNIK PO OPODATKOWANIU PODATKIEM 
DOCHODOWYM OD OSÓB PRAWNYCH

 26.915.469 15.778.815

zyski i straty w udziałach po opodatkowaniu  731.990 -30.868
wynik udziału osób trzecich w kapitale grupy  -1.441.132 -977.957

WYNIK NETTO  26.206.327 14.769.990

Kolejowa, Poznań
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