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List Zarządu
Szanowni Akcjonariusze, Klienci, Partnerzy biznesowi, Interesariusze,
Z przyjemnością przekazuję Państwu roczne sprawozdanie finansowe Inside Park S.A.
i jednostek powiązanych. W 2021 roku wypracowaliśmy 1 452 608 zł zysku z działalności operacyjnej co jest o 138% więcej niż w roku 2020. Czas pełen wyzwań pandemicznych, dużych inwestycji i rekordowych wyników – tak możemy podsumować 2021 rok, po którym jesteśmy silniejsi,
gotowi na nowe działania rozwojowe i realizację strategicznych celów.
Kontynuowaliśmy zalecenia rządowe w zakresie spotkań online, co

stało się już naturalne

w branży nieruchomości. Inwestorzy indywidualni, czyli nasza grupa docelowa miała możliwość zarabiać na nieruchomościach razem z Inside Park poprzez zakup kolejnych atrakcyjnych
nieruchomości w pięknych zabytkowych kamienicach. W 2021 r. jeden klient kupił u nas średnio 2 nieruchomości. Sprzedaliśmy w ubiegłym roku łącznie 60 nieruchomości, tj. 3139 mkw,
co stanowi wzrost aż o 93% r/r.
Pracujemy intensywnie nad wpływaniem na wzrost cen nieruchomości wykorzystując posiadane know-how, doświadczenie i znajomość rynku. Nasze
konkurencji to doskonałe relacje z Klientami

główne przewagi względem

oraz skuteczne procesy sprzedaży nierucho-

mości online i przez telefon. Aż 45% naszych Klientów kupiło nieruchomość, aby ją sprzedać
z zyskiem. Uwzględniając nową rzeczywistość, w jakiej działamy, coraz bardziej koncentrujemy się na sprzedaży nieruchomości pod wynajem lub dalszą od sprzedaż. Warto podkreślić, że
zamierzamy wprowadzać przewagi rynkowe i dywersyfikację działań, aby być przygotowanym
na zmiany rynkowe i trendy społeczne.

Przychody Inside Park w ujęciu skonsolidowanym wzrosły w 2021 r. o 128 %
w stosunku do poprzedniego okresu rozliczeniowego. Zysk brutto wzrósł
o 90% rok do roku i wyniósł 1 369 252 zł. Wyniki finansowe odzwierciedlają
pełne zaangażowanie całego zespołu Inside Park S.A, ale są zasługą również
Akcjonariuszy, Klientów, Inwestorów i Partnerów biznesowych. Jako
lider sprzedaży na rynku kamienic jesteśmy doskonale przygotowani do
zwiększenia liczby sprzedanych mieszkań w kolejnych latach.
W ciągu minionego roku kupiliśmy 2 243 m2 - to jest aż o 82 % więcej jak
w 2020 r., w trakcie zakupu jest ok. 1000 m2, a w procesie finalizacji negocjacji kolejne 1 700 m2. W 2022 r. zaoferujemy naszym Klientom min. 3 500 m2. Roczny

cel sprzedaży 3000 m2 jest w zasięgu ręki.

W 2022 roku planujemy rozwijać aplikację mobilną umożliwiającą wynajem
i zakup nieruchomości przez telefon, jako strategiczny partner.
ZOBACZ ONLINE
PODSUMOWANIE
2021 ROKU
W INSIDE PARK

W 2022 roku planujemy
rozwijać aplikację mobilną
umożliwiającą wynajem
i zakup nieruchomości
przez telefon.
Będziemy

mieli

strategiczny

”

wpływ

na rozwój działalności operacyjnej tej
spółki. Długofalowy cel, to usprawnienie zakupu produktów mieszkaniowych
w celu czerpania zysków z nieruchomości, co ma się przełożyć na mak symalizację wyników finansowych Inside
Park S.A. Zamierzamy też rozwijać działalność wspierającą naszych Klientów
w zakresie wynajmu dla turystów, a celem jest zwiększenie apartamentów
w obsłudze a o 80%.
Zachęcam Państwa do zapoznania
się z raportem z działalności za 2021 r.
Z poważaniem
Tomasz Laskowski
Prezes Zarządu

Wskaźniki
10 m²

tyle sprzedaliśmy każdego
dnia roboczego w 2021

82%

dynamika wzrostu
kupionych m2 2021/2020

93%

dynamika wzrostu
sprzedanych m² 2021/2020

41

liczba osób w zespole IPSA

128%

wzrost przychodów
2021 vs 2020

90%

wzrost zysków brutto
2021 vs 2020

Informacje o Spółce
Inside Park S.A.
Podstawowe informacje
Firma

Inside Park S.A.

Siedziba

ul. Prosta 12-14/1
87-100 Toruń

Telefon

883 356 436

E-mail

biuro@insidepark.pl

Strona www

www.insidepark.pl

NIP

9562318255

REGON

364767604

Sąd Rejonowy

Sąd Rejonowy w Toruniu
VII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru
Sądowego

Data rejestracji w KRS

1.06.2020 r.

Numer KRS

0000841673

Kapitał Zakładowy
Na dzień 31 grudnia 2021 roku kapitał zakładowy
Spółki wynosił 100 000 złotych i został opłacony w całości. Dzieli się na 1 000 000 akcji o wartości nominalnej 0,10 zł każda.

Model biznesowy i strategia Spółki

Strategia Spółki
Wprowadzenie do sprzedaży min. 3 000 m²
w 2022 r.

Zakontraktowanie min. 3000 m² nowych
powierzchni do rewitalizacji lub zakup min.
4 kamienic
Wprowadzenie 3 przewag rynkowych
w 2022 r.
Otwarcie się na nowe rynki w Polsce, w pierwszym etapie Polska północna, w drugim cała
Polska
Rozwijanie modelu biznesowego, maksymalizację rentowności i wejście na giełdę
w latach 2023-2024. Spółka działa po to, aby
dostarczyć gotowe rozwiązania inwestycyjne
w postaci mieszkań na wynajem.
Według wewnętrznych analiz Klienci Inside
Park S.A. zarabiają na 3 poziomach: na wynajmie, na wzroście cen nieruchomości oraz
premii za wcześniejszy zakup.

INSIDE PARK TO:
Doświadczona kadra
w branży od 15 lat
Lider sprzedaży
kamienic w Polsce
Deweloper na rynku
wtórnym
Stabilna firma finansująca zakupy głównie ze
środków własnych
Dostęp do perełek
inwestycyjnych, których wzrost wartości
jest przewidywalny
Spółka z potencjałem
wzrostu, co przedstawia wzrost liczby
sprzedanych m²
(ponad 100% r/r)
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Misja Spółki

Ty, My
albo
Wspólnie

Misja Spółki brzmi
„Ty, My albo Wspólnie”’
i jest również “strategią
inwestycyjną” dla
Klientów Inside Park S.A.

Model biznesowyki

Zyskiem Klienta może być:

Inside Park kupuje kamienice, remontuje, dzieli
na mniejsze nieruchomości i sprzedaje. Zbywa
całe budynki lub wyodrębnione lokale. Finansuje zakupy nieruchomości ze środków własnych,
przedpłat od Klientów i kapitału zewnętrznego.

Grupą docelową są inwestorzy, którzy chcą zarabiać na
nieruchomościach.
Na podstawie przebadanych
kilkunastu transakcji Klienci
Inside Park na kupnie i sprzedaży nieruchomości zarobili
średnio 19% w skali roku.
Założeniem jest cena kupna
i sprzedaży wyliczona
w pespektywie 12 miesięcy.

Wzrost
wartości
nieruchomości

Dochody
z wynajmu
mieszkań

Marża
w przypadku
sprzedaży

Inside Park w 2021 roku
Działalność Spółki prowadzona jest na terenie Polski,
a jej główna siedziba mieści się w Toruniu. Na dzień
31 grudnia 2021 roku w skład Inside Park S.A. wchodziło
5 spółek zależnych.
Inside Park S.A. prowadzi działalność operacyjną,
a Spółki celowe służą do:
rozdzielenia
celów biznesowych

wspólnych
przedsięwzięć

separacji
ryzyka

INNOWACJE

Inside Park Aplikacja Sp. z o.o.

JOINT VENTURE

Inside Park Inwestycje Sp. z o.o.

ZARZĄDZANIE NAJMEM
Rentoom Apartamenty Sp. z o.o.

NIERUCHOMOŚCI
Inside Park SPV2 Sp. z o.o.
Inside Park SPV3 Sp. z o.o.

Dnia 17 listopada 2021 r. zostały sprzedane udziały w Spółce Inside Park Invest Sp. z o.o.,
a dnia 29 grudnia 2021 r. sprzedano 90% w Inside Park SPV1 Sp. z o.o., co stanowiło całość udziałów w wymienionych Spółkach. Na dzień 31 grudnia 2021 r. zmiany były w trakcie ujawniania w Krajowym Rejestrze Sądowym. W trakcie ujawniania w KRS jest również
transakcja zbycia udziałów w Rentoom sp. z o.o., której działalność została w 100% przeniesiona do Rentoom Apartamenty Sp. z o.o.
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Inside Park Inwestycje Sp. z o.o.

Udział Inside Park S.A.

Siedziba: ul. Prosta 12-14/1, 87-100 Toruń

Udział
Krzysztof Herdliczko

NIP: 9562341283
REGON: 381860397
KRS: 0000758904

50%

50%

Kapitał zakładowy

5 000 zł

Spółka Inside Park Inwestycje Sp. z o.o. powstała 21 listopada 2018 roku i głównym
przedmiotem jej działalności jest nabywanie nieruchomości głównie w województwie
pomorskim, ich późniejszy remont oraz dalsza sprzedaż. Wypracowane relacje inwestorskie pozwalają pozyskiwać Spółce najbardziej intratne okazje inwestycyjne i generować zyski z ich komercjalizacji.
Wybrane dane finansowe Spółki
Przychody netto ze sprzedaży

4 510 504 zł

Zysk / strata brutto

764 944 zł

Zysk / strata netto

701 441 zł

Zysk dział. operacyjnej

942 991 zł

Zysk ze sprzedaży

945 515 zł

Aktywa razem

2 641 983,90 zł

Zobowiązania i rezerwy
na zobowiązania

1 246 866,87 zł

Kapitał własny

1 395 117,03 zł

Kapitał zakładowy

5 000 zł

* tabela ukazuje wyniki Inside Park Inwestycje w ujęciu 100% udziałów, w skonsolidowanym sprawozdaniu finanswoym dane są ujęte zgodnie z % udziałem Inside Park S.A. w Inside Park Inwestycke Sp. z o.o.

Inside Park SPV2 Sp. z o.o.
Siedziba: ul. Prosta 12-14/1, 87-100 Toruń
NIP: 9562348291
REGON: 382875461
KRS: 000077778

Udział Inside Park S.A.

100%

Kapitał zakładowy

5 000 zł

Spółka Inside Park SPV2 Sp. z o.o. powstała 20 marca 2019 roku i służy do realizacji specjalnego projektu inwestycyjnego w zabytkowej kamienicy wpisanej do pełnego rejestru zabytków w Toruniu. Obiekt został kupiony w 2020 r. Podczas zakupu, nieruchomość
była częściowo wyłączona z użytkowania poprzez Inspektora Nadzoru Budowlanego.
W 2021 r. urząd przeprowadził kontrolę i na bazie przeprowadzonych prac zdjął wszystkie ograniczenia w dysponowaniu nieruchomością. Remont kamienicy rozpoczął się
w listopadzie 2021 r., kolejne prace będą realizowane przez Wspólnotę Mieszkaniową,
którą zarządza Prezes Tomasz Laskowski.

Aktualnie projekt zmierza ku końcowi, Inside Park SPV2 sp. z o.o. posiada jeszcze 9 lokali o łącznej powierzchni 98m2, które zamierza wyremontować w 2022 r. i przeznaczyć do
sprzedaży. Pozostałe lokale zostały sprzedane. Sukcesem jest sprzedaż dwóch zamieszkałych lokali z długoterminowymi umowami najmu.
Wybrane dane finansowe Spółki
Przychody netto ze sprzedaży

1 005 742 zł

Zysk / strata brutto

316 384 zł

Zysk / strata netto

286 033 zł

Zysk dział. operacyjnej

318 580 zł

Zysk ze sprzedaży

331 966 zł

Aktywa razem

313 537,73 zł

Zobowiązania i rezerwy
na zobowiązania

142 984,21 zł

Kapitał własny

700 526,51 zł

Kapitał zakładowy

5 000 zł

Inside Park SPV3 Sp. z o.o.
Siedziba: ul. Prosta 12-14/1, 87-100 Toruń
NIP: 9562349994

Udział Inside Park S.A.

100%

Kapitał zakładowy

REGON: 383350269

5 000 zł

KRS: 0000786137

Spółka Inside Park SPV3 Sp. z o.o. powstała 14 maja 2019 roku jako Spółka do realizacji
konkretnego projektu inwestycyjnego. Pandemia spowodowała zmiany w zakresie jego
realizacji i na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania Spółka nie prowadzi działalności pozostając w gotowości do realizacji kolejnego projektu biznesowego.
Wybrane dane finansowe Spółki
Przychody netto ze sprzedaży

-

Zysk / strata brutto

- 2 195 zł

Zysk / strata netto

- 2 195 zł

Zysk dział. operacyjnej

- 2 195 zł

Zysk ze sprzedaży

- 2 195 zł

Aktywa razem
Zobowiązania i rezerwy
na zobowiązania
Kapitał własny
Kapitał zakładowy

1 858,98 zł
-3 551,02 zł
5 000 zł
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Inside Park Aplikacja Sp. z o.o.
Siedziba: ul. Prosta 12-14/1, 87-100 Toruń

Udział Inside Park S.A.

NIP: 7123376120

Kapitał zakładowy

REGON: 381638629
KRS: 0000754803

100%

5 000 zł

Spółka Inside Aplikacja Sp. z o.o. powstała
w dniu 24 października 2018 roku, jako spółka

Przedmiotem dofinansowania jest

realizująca projekt technologiczny polegają-

system informatyczny umożliwia-

cy na stworzeniu aplikacji do wynajmowania

jący świadczenie poniższych usług:

nieruchomości, dystrybucji przepływów pie-

usługa wynajmu nieruchomości

niężnych oraz zakupu nieruchomości przy uży-

wraz z naprawą i remontowaniem

ciu telefonu. Spółka jest beneficjentem pro-

wynajmowanych mieszkań w ra-

jektu “ Zakup przez firmę Inside Park Aplikacja

mach usługi, wraz z instruktażo-

Sp. z o.o. systemu informatycznego jako war-

wymi klipami wideo dla zagadnień

tości niematerialnej i prawnej w celu świadcze-

związanych z nieruchomościami;

nia innowacyjnych usług w Toruniu w zakresie

kupno i sprzedaż należności z ty-

wynajmu nieruchomości, kupna i sprzeda-

tułu najmu wraz instruktażowymi

ży należności z tytułu najmu, rezerwacji nie-

klipami

ruchomości, świadczenie usług naprawiania

związanych z nieruchomościami;

i remontowania mieszkań, wideo instruktażo-

rezerwacja nieruchomości wraz

wych dla zagadnień związanych z nierucho-

instruktażowymi klipami wideo

mościami” realizowanego w ramach Osi prio-

dla zagadnień związanych z nieru-

rytetowej 1 jako wzmacnianie innowacyjności

chomościami.

wideo

dla

zagadnień

i konkurencyjności gospodarki regionu.
Wybrane dane finansowe Spółki
Przychody netto ze sprzedaży

21 450 zł

Zysk / strata brutto

-22 701 zł

Zysk / strata netto

-22 701 zł

Zysk dział. operacyjnej

-22 524 zł

Zysk ze sprzedaży

-22 524 zł

Aktywa razem

6 210,13 zł

Zobowiązania i rezerwy
na zobowiązania

5 988,13 zł

Kapitał własny
Kapitał zakładowy

- 5 648 zł
5 000 zł

Rentoom Apartamenty Sp. z o.o.

Udział Inside Park S.A.

Siedziba: ul. Szymańskiego 1B, 87-100 Toruń

Pozostali Wspólnicy

NIP: 8792727407

67%

REGON: 387605281

Kapitał zakładowy

33%

15 000 zł

KRS: 0000871532

Spółka Rentoom Apartamenty Sp. z o.o. powstała 30 listopada 2020 roku w wyniku zapotrzebowania partnerów biznesowych Inside Park S.A. na usługę w zakresie zarządzania nabytymi nieruchomościami. Dzięki udziałom Inside Park S.A. w spółce Rentoom
Apartamenty Sp. z o.o. klienci mają zagwarantowaną profesjonalną obsługę swojego
lokalu nie tylko na etapie zakupu odpowiedniej nieruchomości, ale także na późniejszym, związanym z jej wynajęciem dla turystów.
Dynamika wzrostu pozyskanych apartamentów

W pierwszym roku działalności Spółki Rentoom Apartamenty Sp. z o.o. w obsłudze pozostawało 20 apartamentów. W 2021 roku

60

nastąpił duży wzrost i na dzień sporządze-

50

nia niniejszego sprawozdania Spółka obsługuje już 51 apartamentów.

40

Okres pandemii był trudny dla firm zarzą-

30

dzających apartamentami sprawiając, że
firmy musiały zmienić swoje plany i model

20

biznesowy, jednak mimo obostrzeń Spółka

10

Rentoom Apartamenty pozostała aktywna
na rynku zarządzania apartamentami i pla-

0
2020

nuje ekspansje w zakresie liczby obsługiwa-

2021

nych apartamentów.
Wybrane dane finansowe Spółki
Przychody

1 221 922 zł

Zysk / strata ze sprzedaży

73 155- zł

Zysk (strata) z działalności operacyjnej

78 156 zł

Zysk (strata) brutto

78 005 zł

Zysk (strata) netto

70 379 zł

EDITDA

78 156 zł

Aktywa razem

189 327 zł

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

94 955 zł

Kapitały fundusz własny

94 372 zł

Kapitał podstawowy

15 000 zł
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Wpływ COVID-19
na działalność
Spółki Inside Park S.A.
Bezpośrednim

oddziaływaniem

pandemii

COVID-19 jest wciąż wydłużony czas oczekiwania na decyzje administracyjne i inne dokumenty urzędowe, jednak jest on zdecydowanie krótszy niż w roku 2020.

Według danych z serwisów branżowych
w 2021 roku w Polsce sprzedano rekordową ilość mieszkań, co pokazuje, że mimo
sytuacji epidemicznej Polacy wciąż wierzą
w bezpieczeństwo i przewidywalność tego
rodzaju inwestycji, traktując ją jednocześnie
jako ratunek przed galopującą inflacją.
Urzędy przez ostatni rok dopasowały się do aktualnych warunków i oczekiwań petentów dotyczących załatwiania większej ilość spraw elektronicznie i wyszły im
naprzeciw skutecznie realizując sprawy drogą mailową. Znając aktualne warunki
i standardy, zespół Spółki Inside Park dokłada wszelkich starań, żeby ewentualne
przesunięcia w oczekiwaniu na decyzje nie wpłynęły negatywnie na prowadzone aktualnie projekty inwestycyjne.

Popyt na rynku jest taki sam, jak w 2020 r. Klienci chętnie
kupują nieruchomości pod wynajem i chętnie spotykają
się na prezentacjach, doceniejąc jednocześnie możliwość
skorzystania z jednej z przewag rynkowej Spółki profesjonalnego wirtualnego spaceru po nieruchomości.
Korzystny jest fakt, że grono Klientów zainteresowanych zakupem rośnie z roku
na rok, a wcześniej nawiązane relacje sprzyjają skutecznej sprzedaży nieruchomości. Istotny wpływ ma również inflacja, której średnioroczna wartość w 2021
roku według danych z GUS wyniosła 5,1 %. Klienci wolą ulokować środki finansowe
w nieruchomościach zamiast kumulować oszczędności na niskooprocentowanym
rachunku bankowym.

Spółka na tle rynku
Inside Park S.A. jest deweloperem na rynku wtórnym
i ogólnopolskim liderem w inwestowaniu w kamienice.
Spółka kupuje nieruchomości w korzystnych cenach, a następnie z zyskiem
je sprzedaje. Świadczy również usługi z zakresu doradztwa w sprzedaży nieruchomości dotychczasowym inwestorom, którzy są stałymi Klientami Spółki. Inside Park S.A. w zakresie swoich usług ma również wsparcie techniczne
podczas prac remontowych prowadzonych przez swoich Kientów, aranżację
wnętrz czy też tworzenie koncepcji biznesowej. Poprzez generowanie wzrostu cen sprzedawanych nieruchomości Klienci chętnie kupują i później sprzedają z zyskiem swoje aktywa. Spółka zarabia w momencie sprzedaży mniejsza
marżę, ale pozwala zachować zadowalający przepływ finansowy.

Przewagi konkurencyjne
Przewagi konkurencyjności Spółki stanowią główny
czynnik sukcesu i efektów jakie Spółka uzyskuje prowadząc przedsiębiorstwo, stawiając ją na pozycji lidera sprzedaży kamienic w Polsce.
Główną przewagą jest prowadzona w Spółce polityka posprzedażowa. Świadczone w tym zakresie usługi są realizowane na najwyższym poziomie, a związane z nimi zadania są procedowane
priorytetowo. Inside Park S.A. ma świadomość,
że obsługa Klienta po zakupie nieruchomości jest
równie ważna jak cały proces prowadzący do podpisania aktu notarialnego nabycia nieruchomości. Każdy z Klientów Inside Park traktowany jest
w sposób indywidualny, działania wspierające są dostosowane do potrzeb danego Klienta i aktualnie rozwiązywanego zagadnienia. Dzięki stałej współpracy
z Kancelarią Prawną nasi Klienci mogą czuć się bezpiecznie podczas całego procesu transakcyjnego.

Zespół Inside Park to wyjątkowy zestaw cech, umiejetności
i doświadczeń, które sprawiają, że może pracować nad tym,
czego konkurencja unika.
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Spółka dzięki doświadczeniu w procedowaniu urzędowych
pozwoleń, bardzo dobrymi relacjami z zarządcami nieruchomościami oraz kontaktom ze specjalistami w branży, wiele
spraw może przeprowadzić szybko i skutecznie.
Zarząd Spółki kładzie nacisk na uatrakcyjnienie prezentowania nieruchomości, dostosowanie do potrzeb i oczekiwań
Klienta. Oprócz osobistych prezentacji nieruchomości Spółka korzysta również z wirtualnych spacerów, video prezentacji, video relacji na żywo, a ponadto jest w stałej współpracy
z profesjonalnym fotografem i montażystą filmów video.
Inside Park S.A. jest udziałowcem w Spółce Rentoom Apartamenty Sp. z o.o. dzięki czemu może proponować swoim
Klientom profesjonalne zarządzanie ich nieruchomościami.

Pracownicy Spółki aktywnie uczestniczą
w stowarzyszeniu Mieszkanicznik, a Prezes
Zarządu jest Liderem toruńskiego oddziału
Stowarzyszenia-dzieląc się pro bono swoją
wiedzą i doświadczeniem.
Spółka dzięki wieloletniej obecności na rynku dociera do
okazyjnych ofert sprzedaży nieruchomości, zanim oficjalnie
trafią na rynek, jednocześnie dążąc do uzyskania i zmaksymalizowania dochodów z funkcjonowania obiektu.

Spółka Inside Park a rynek hotelarski
Nieruchomości dla turystów i pod wynajem krótkoterminowy wciąż „są w modzie”
i są jedną z lepszych inwestycji. Według danych z serwisów ogłoszeniowych średnia
cena mieszkania w Toruniu w 2021 w grudniu wyniosła 7800 zł m2, a w listopadzie 2021
ceny mieszkań w Toruniu były o 11% wyższe niż ceny w listopadzie w roku poprzednim.
Klientami Spółki są Inwestorzy, którzy traktują zakup nieruchomości jako inwestycję
i sposób na ulokowanie kapitału, dlatego ok 90% transakcji w Inside Park S.A. to transakcje finansowane ze środków własnych Klientów.

Według danych z serwisów
ogłoszeniowych średnia cena
mieszkania w Toruniu w 2021 r.
w grudniu wyniosła 7800 zł m².

”

Konkurencja
Inside Park S.A. jest liderem sprzedaży kamienic w Polsce.
Poprzez generowanie wzrostu cen sprzedawanych nieruchomości Klienci chętnie kupują i później sprzedają z zyskiem
swoje aktywa.
Lokale sprzedane na toruńskiej Starówce w 2021 roku

Inside Park S.A.

Pozostali

38%

28%

Konkurencja 1

Konkurencja 2

9%

25%

Klienci
Liczba pozyskanych leadów i prognozy Inside Park
0
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Systematycznie
rośnie też ilość
unikalnych Klientów, którzy zostali
zarejestrowani
przez pracowników Insie Park
do systemu CRM.

158

2018
26

263
27
284

2020

Liczba stałych
Klientów rośnie
o ok. 10% rok
do roku.

28
355
28
370

2022 est
33

400
36
450

2024 est
40

500

ilość unikalnych Klientów, którzy kupili min. 1 nieruchomość

W 2018 r. Spółka
rozpoczęła pozyskiwanie Klientów
wykorzystując
Social Media. Rok
2019, 2020 i 2021
są przełomowe
w liczbie zdobytych leadów.

Inwestorzy zarejestrowani w CRM
źródo: Esti CRM, własna baza danych
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Inwestycje i portfel
nieruchomości
Portfel nieruchomości
W 2021 r. w Inside Park zostało sprzedanych 2 614
m2, dodatkowo 525 m2 w inwestycji Miodova Faktoria, której ceny zostały zapłacone w latach 20192020. Daje to łączną ilość 3 139 m2 sprzedanych
w poprzednim roku. Stanowi to aż 93% więcej
sprzedanych metrów kwadratowych w stosunku do roku 2020, 101% porównując rok 2019 oraz
194% obserwując wzrost od 2017 roku.
Stanowi to aż 93% więcej sprzedanych metrów kwadratowych w stosunku do roku 2020, 101% porównując rok 2019 oraz 194% obserwując wzrost od 2017 roku. Majątek inwestycyjny Inside Park S.A. i podmiotów powiązanych na 31.12.2021 r. to 888 m2, a w trakcie zakupu są
kolejne 981 m2. Spółka planuje zakupić w 2022 r. minimum 3 000 m2.

Inwestycje zakończone
W 2021 r. Inside Park zakończył budowę i przebudowę 7 projektów inwestycyjnych. Rezultaty miały odzwierciedlenie przychodowe i dochodowe. Spółka zakupiła 2 234 m2 mieszkań i lokali, z czego 53% zostało już sprzedanych w opisywanym okresie.
Podpisane umowy przedwstępne na zakup kolejnych 981 m2
nieruchomości. To wszystko daje prognozę sprzedaży w kolejnych latach na kwotę ok. 16 000 000 zł zakładając średnią cenę
sprzedaży na poziomie 4 500 zł/m2.

Inwestycje w przygotowaniu
Spółka negocjuje zakup ok. 1 700 m2, co oznacza, że w 2022 r.
zaproponuje nabywcom minimum 3 500 m2. Przychody przyszłych okresów Inside Park S.A. i podmiotów powiązanych wg
bilansu to 7 705 800 zł.

Podsumowanie portfela
Ewolucja sprzedanych m2 *
Dynamika wzrostu
2021 vs 2017

194%
3000
2614

Dynamika wzrostu
2021 vs 2019

2500

101%

2000

CAGR * 2021/2017

24%

1351

1500

1299

CAGR 2021/2019

1000

26%

500
0
2019
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*CAGR - Skumulowany roczny wskaźnik wzrostu
*w 2019 i 2020 r. ujęto 525m2, których 90% ceny zostało zapłacone w tych latach,
ale akty notarialne były w 2021 r. Dane z 2021 r. nie zawierają tych 525 m2.

Ewolucja kupionych m2
Dynamika wzrostu
2021 vs 2017

92%

Dynamika wzrostu
2021 vs 2019
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Sytuacja f inansowa
Spółki Inside Park
Działalność Spółki w 2021 roku
Spółka w 2021 roku zajmowała się głównie transakcjami kupna i sprzedaży nieruchomości na własny rachunek. Okresowość w działalności Spółki
pokazuje wykres sprzedaży poniżej.
Ilość sprzedanych m2 na dzień 31 grudnia 2021
700
525
350
175
0
styczeń

marzec

maj

lipiec

wrzesień

listopad

źródło: opracowanie własne

Miesiące październik i listopad, to ewidentne wyniki pracy całego zespołu ostatnich 12 miesięcy. Inside Park pozyskuje systematycznie nowe nieruchomości do podzielenia i wyremontowania. Struktura nieruchomości
kupionych, sprzedanych i posiadanych jest przedstawiona poniżej. Nieruchomość zakontraktowana we wrześniu 2020 na wykresie sprzedażowym
widoczna jest w październiku i listopadzie.
Struktura nieruchomości kupionych , sprzedanych i posiadanych w Inside Park(m2)
3000

2 614

2 500

2 234

2 095

2 000
1 605

1 500
1 000

1 162

500

888

1 086

1 394
1 299

1 284

1 229 1 269

1 351
888

274

0
2017
kupione

posiadane

2018

2019

2020

2021

sprzedane

* w 2019 i 2020 r. wskazano zarezerwowane m2 z wpłatą min. 90% ceny, w 2021 r. sprzedano dodatkowe
525 m2, które nie są pokazane na wykresie.

Dane finansowe
Istotne pozycje ze sprawozdania finansowego Spółki za rok 2021
Wybrane dane finansowe
w ujęciu skonsolidowanym

2017

2018

2019

2020

2021

dynamika wzrostu
2021 vs 20217

CAGR
2021 vs 2017

Przychody

2 121 873 zł

6 165 436 zł

4 285 502 zł

4 244 966 zł

9 670 441 zł

356 %

46 %

Zysk( (strata) z działalności
operacyjnej

322 179 zł

929 488 zł

195 516 zł

609 446 zł

1 452 608 zł

351 %

46 %

Zysk (strata) brutto

318 339 zł

829 460 zł

121 728 zł

719 470 zł

1 369 252 zł

330 %

44 %

Zysk (strata) netto

270 209 zł

703 931 zł

-2 539 zł

637 401 zł

1 297 707 zł

380 %

48 %

Aktywa razem

1 450 649 zł

1 215 929 zł

3 945 703 zł

7 073 001 zł

13 365 768 zł

821 %

74 %

Inwestycje krótkoterminowe

281 956 zł

851 392 zł

371 084 zł

704 724 zł

1 852 716 zł

557 %

60 %

Zobowiązania i rezerwy
na zobowiązania

1 175 407 zł

236 757 zł

2 809 544 zł

5 294 750 zł

10 857 092* zł

824 %

74 %

Kapitały własne

275 242 zł

979 173 zł

1 139 159 zł

1 778 251 zł

2 508 675 zł

811 %

74 %

Kapitał fundusz podstawowy

5 000 zł

5 000 zł

130 000 zł

132 500 zł

100 000 zł

1900 %

111 %

* w zobowiązaniach ok. 80% to pozycja należności przyszłych okresów

Istotne wskaźniki finansowe Spółki za rok 2021
Wybrane wskaźniki finansowe
(w ujęciu skonsolidowanym)

2017

2018

2019

2020

2021

Rentowność sprzedaży

15 %

15 %

5%

14 %

15 %

ROE

231 %

132 %

12 %

49 %

64 %

ROA

44 %

62 %

5%

13 %

13 %

EBIT

322 201 zł

930 856 zł

208 409 zł

760 201 zł

1 475 671 zł

EBITDA

322 210 zł

930 856 zł

208 409 zł

761 101 zł

1 489 721 zł

Rentowność biznesu =zysk z działalności operacyjnej / przychód
ROE =zysk brutto za ostatnie 4 kwartały / [(kapitał własny na początek okresu + kapitał własny na koniec okresu)/2]
ROA = zysk brutto za ostatnie 4 kwartały / [(aktywa ogółem na początek okresu + aktywa ogółem na koniec okresu)/2]

Zasady sporządzania rocznego sprawozdania
Sprawozdanie finansowe Inside Park Spółka Akcyjna za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2021 roku zostało przygotowane zgodnie
z przepisami Ustawy o rachunkowości. Spółka sporządza porównawczy rachunek zysków i strat. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z polityką rachunkowości obowiązującą w Spółce.
Na stronie 50 niniejszego sprawozdania znajduje się skonsolidowany rachunek zysków i strat.
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Raport ryzyk
Czynniki ryzyka związane z otoczeniem,
w jakim Spółka prowadzi działalność
Utrzymujący się długoterminowo brak popytu może wpłynąć
na spadek cen nieruchomości zarówno globalnie, jak i lokalnie. Oznacza to spadek marży lub jej całkowity brak. W skrajnym przypadku może to doprowadzić do braku płynności finansowej i bankructwa.
Zarząd Inside Park, zawsze kupuje nieruchomości w takiej cenie, aby mieć możliwość szybko upłynnić inwestycję.
Inside Park S.A. dokłada wszelkich starań, aby generować
wzrost cen nieruchomości, poprzez działalność e-commerce
oraz faktyczne uatrakcyjnianie nieruchomości.

Ryzyko związane z Klientami, od których
Spółka kupuje nieruchomości
Spółka

kupuje

nieruchomości

podpisując

umowę

przedwstępną, a później umowę sprzedaży. Istnieje ryzyko
niedojścia do umowy sprzedaży z winy Sprzedającego lub
z powodu śmierci Sprzedającego. Po podpisaniu umowy
przedwstępnej, Spółka często ponosi nakłady inwestycyjne
i w dniu zakupu wartość kupowanej nieruchomości jest od
kilku do kilkudziesięciu % wyższa. Zachowanie sprzedającego,
mające na celu nie sprzedanie lub przedłużenie terminu aktu
notarialnego, może wpłynąć na przesunięcie realizacji zamierzonych celów inwestycyjnych i wygenerować dodatkowe
koszty. To ryzyko jest przez Spółkę minimalizowane poprzez
odpowiednie zapisy umowne, formę zawieranych transakcji
oraz profesjonalną obsługę prawną.

Wzrost popytu na kamienice
Na rynku może pojawić się inwestor, który wykupi wszystkie okazyjne nieruchomości,
co poskutkuje wprowadzeniem monopolu i ograniczy podaż dla Inside Park S.A. Spółka systematycznie wprowadza przewagi rynkowe oraz rozwija działalność o pokrewne
działania typu: zarządzanie apartamentami, licytacje stawek czynszu najmu, budowanie
aplikacji do wynajmowania i rezerwowania nieruchomości przez telefon.

Wzrost cen usług remontowo-budowlanych
Trend wzrostu cen materiałów oraz usług remontowo-budowlanych w ostatnich latach wpływa na wzrost cen nieruchomości.
Jest to aspekt, który może zmniejszyć rentowność inwestycji.
Tempo wzrostu cen usług budowlanych w ostatnim roku wyniosło
60%. Inside Park S.A. uwzględnia to ryzyko w cenie i zabezpiecza
w budżecie dodatkowe koszty.

Media i PR
Ryzyko nieprzychylnych komunikatów w prasie, mediach społecznościowych lub relacji inwestorskich może wpłynąć negatywnie
na wyniki finansowe spółki i zainteresowanie nieruchomościami,
które sprzedaje Spółka. Inside Park S.A. dba o wizerunek zarówno
online jak i offline, m.in. poprzez kampanie wizerunkowe, produktowe oraz szkoleniowe.
Poprzez ciągłe zwiększanie zasięgów i subskrybentów na platformach typu Facebook, LinkedIn, Instagram, Youtube zwiększa się
też ilość tzw. nieprzychylnych Klientów oraz „hejterów”. Firma posiada zaplanowane strategie marketingowe, które w kryzysowych
sytuacjach przekuje na korzyści PR-owe i wizerunkowe.

Ryzyko zmiennego otoczenia prawnego
Zmiana prawa często powoduje spowolnienie w rozpatrywaniu wniosków o przebudowy, rozbudowy itp. Dla Inside Park S.A.
oznacza to wydłużenie terminu uzyskiwania decyzji administracyjnych lub generuje dodatkowe koszty. Firma wnikliwie aktualizuje przesłanki dotyczące planowanych zmian ustrojowych
poprzez stałą obsługę prawną Kancelarii Prawnej oraz wsparcie
Doradców Biznesowych. Należy podkreślić, że Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej jest Radcą Prawnym.

Ryzyko zmiany stóp procentowych
Niskie stopy procentowe zwiększają tendencję do inwestowania w nieruchomości aniżeli w lokaty bankowe. Podczas rosnących stóp procentowych, znaczna część klientów Spółki, może
wybrać instrumenty finansowe zamiast zakupu nieruchomości.
Inside Park S.A. finansując zakupy nieruchomości może zaoferować Klientom pożyczki zabezpieczone z wyższymi od np. lokat
bankowych, zyskami.

RAPORT ROCZNY 2021 | R A P O RT RY Z Y K

23

Ryzyko związane ze wzrostem opłat
eksploatacyjnych i kosztów utrzymania
nieruchomości
Rosnące koszty energii elektrycznej, gazu, opłat administracyjnych i innych eksploatacyjnych wpływa negatywnie
na wyniki finansowe Spółki. Zarówno na przepływy finansowe, jak i wskaźniki typu: zysk brutto, EBITDA, ROI.
W związku z powyższym Spółka systematycznie optymalizuje koszty związane z ograniczeniem do minimum utrzymania ilości punktów elektrycznych i gazowych. Zarząd
wystosował do kadry specjalizującej się w obsłudze budynków komunikat, mający na celu wyeliminowanie zbędnych kosztów. Rewizja kosztowa jest dokonywana w Spółce minimum raz w roku. Pozwala to utrzymać odpowiedni
cash flow oraz zadbać o wyniki spółki. Analiza kosztów
w Spółce odbywa się w cyklach miesięcznych, a polityka finansowa reguluje przyjmowanie i ewidencjonowanie faktur, rachunków w interwałach tygodniowych i dobowych.
Kolejnym elementem zabezpieczających interesy Spółki
przed rosnącymi kosztami jest weryfikacja podpisanych
umów o dostawę mediów pod kątem opłacalności oraz
zwiększenie zysków, co rekompensuje wyższe koszty.

Ryzyko zmiany popytu
na nieruchomości w kamienicach
Ryzyko zmiany zainteresowania nabywaniem lokali w kamienicach występuje tak, jak w każdym segmencie branży
nieruchomości. Istnieje możliwość, że trend na lokalizacje
centralne lub te, gdzie są usytuowane kamienice będzie
spadkowy. Występuje też ryzyko, że Spółka zainwestuje
w kamienicę, która nie będzie budziła zainteresowania nabywców poszczególnych lokali. Spółka wybierając lokalizacje pod swoje inwestycje robi dogłębne analizy rynku,
otoczenia, sąsiedztwa używając profesjonalnych raportów
i wypracowanych procedur. Warto dodać, że Spółka kupując budynek często ma już listę zainteresowanych kupujących poszczególne lokale. Dzięki temu eliminuje ryzyko
braku zainteresowania zakupem do poziomu obniżeniu zysku, a nie braku sprzedaży.

Ryzyko braku wszystkich pozwoleń lub
zgód przez osoby będące wcześniejszym
właścicielem nabytych nieruchomości
Spółka kupuje obiekty od osób, które nie mają kompletnej
dokumentacji nieruchomości np. brak jest książki obiektu, inwentaryzacji czy przeglądów technicznych budynku.
Budynki typu kamienice często nie mają pozwoleń na budowę oraz decyzji odbiorów do użytku.
Wynika to z niekompletnych danych w archiwach i rejestrach miejskich, długiej historii budynków lub opieszałości sprzedających nieruchomości. W związku z powyższym
Urzędy mogą naliczyć opłaty z tytułu np. samowoli budowlanych lub niezgodności używania lokali z ich funkcją
widoczną w dokumentach. Różne rejestry, np. konserwatorski, wydział architektury i budownictwa często nie mają
spójnych i wspólnych dokumentów.
Spółka stosuje następujące procedury zabezpieczające
jej interesy:
wymaga od sprzedającego lub sama zleca wykonanie
inwentaryzacji powierzchni kupowanej nieruchomości
na koszt zbywcy,
dokonuje profesjonalnej analizy stanu prawnego i faktycznego nieruchomości przy współpracy doświadczonej kancelarii prawnej, poprzez dostęp do urzędów
w imieniu aktualnych właścicieli oraz używając wypracowanych technik i strategii,
rejestruje tak szybko, jak to możliwe wspólnoty mieszkaniowe współpracując z profesjonalnymi administratorami i zarządcami budynków,
tworzy we własnym zakresie książki obiektu i uzupełnia brakujące przeglądy na własny koszt lub na koszt
i w imieniu nowo zakładanej wspólnoty mieszkaniowej.

Ryzyko załamania się rynku nieruchomości
Spółka kupuje nieruchomości tak, aby mieć możliwość wyjść z inwestycji ograniczając
ryzyko utraty korzyści. Przepływy finansowe są dla Spółki często istotniejsze od maksymalizacji zysków, więc sprzedaż nieruchomości z minimalną marżą jest czasami rozwiązaniem na różne sytuacje zewnętrzne na rynku.
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Ryzyko braku wykonawców budowlanych
Inside Park jest w ciągłym procesie rekrutacyjnym. Cały czas szuka nowych wykonawców, zarówno generalnych, branżowych jak i ogólnobudowlanych. Dzięki temu firma
jest w stanie osiągnąć bezpieczny próg zaangażowania wykonawców w pracę z Inside
Park. To Spółka oferuje zlecenie w danych parametrach, a nie wykonawca oferuje swoje
usługi. Takie podejście oraz nawiązane już kontakty z wykonawcami, pozwala pracować
wg zasad i standardów przyjętych przez Inside Park.

Ryzyko całkowitego niewywiązania się z umów remontowo-budowlanych przez wykonawców budowlanych
Inside Park zawsze zawiera umowy o wykonanie prac w formie pisemnej. Standardem
jest korzystanie ze wzorów Spółki, w wyjątkowych przypadkach zapisy umowy są negocjowane i wówczas dział prawny opiniuje proponowane zmiany. Wszystko to, ma na
celu zabezpieczenie dwóch stron umowy i uniknięcie nieporozumień. Wszystko jest wyjaśniane przed rozpoczęciem prac, a nie w trakcie. Zmiany bieżące wymagają każdorazowo aneksu do umowy. Wynagrodzenie jest wypłacane zgodnie z bezusterkowym protokołem zdawczo-odbiorczym podpisanym przez Wykonawcę i Zamawiającego usługę.
Stosowane są zarówno protokoły częściowe jak i całościowe wg etapów wykonanych
prac. Dzięki temu, ryzyko całkowitego niewywiązania się z umowy jest znikome.

Ryzyko opóźnienia w otrzymaniu decyzji
administracyjnych i pozwoleń
Ryzyko opóźnienia w otrzymaniu decyzji administracyjnych jest realnym zagrożeniem w działalności operacyjnej Inside Park, szczególnie w czasach pandemii i rotujących pracowników urzędowych.
Rotacje są zarówno zmianowe (urzędnicy pracują często na dwie
lub trzy zmiany) jak i kadrowe (fluktuacja kadr).
Spółka kupując nieruchomość dokłada wszelkich starań, aby już
w momencie podpisania aktu notarialnego dysponowała pozwoleniem na budowę czy innymi opiniami. Dzieje się to najczęściej na
podstawie pełnomocnictw uzyskanych od właścicieli w chwili podpisywania umów przedwstępnych. Spółka często obok ceny negocjuje również termin zawarcia umowy przyrzeczonej, np. po dwunastu miesiącach od dnia zawarcia umowy przedwstępnej. Ten czas
jest bezpiecznym i realnym terminem na uzyskanie zgód na przebudowę, rozbudowę lub inne.
Inne ryzyko Spółka ponosi na koniec procesu inwestycyjnego, kiedy są potrzebne odbiory do użytku. Ten element jest niwelowany
poprzez wykwalifikowaną kadrę zarządzającą na budowach oraz zespół ekspertów, z którymi Spółka współpracuje.

Ryzyko związane ze zmianą popytu na usługi
hotelowe w apartamentach
Ryzyko związane z popytem na usługi hotelowe w apartamentach jest pośrednio związane z działalnością operacyjną Spółki. Klienci kupujący od Inside Park z założenia chcą
wynajmować nieruchomości turystom. Istotnym ograniczeniem mogą być ograniczenia
w dysponowaniu nieruchomością na cele wynajmu krótkoterminowego, które zapowiadają związki hotelarskie. To ryzyko spółka rozwiązuje w następujący sposób:
Lokale mogą być przeznaczane również pod wynajem długoterminowy.
Spółka sprzedaje wszystkie lokale w budynkach pod wynajem, dzięki temu ewentualne
dostosowanie całego obiektu wg oczekiwań ustawodawcy przez Wspólnoty Mieszkaniowe wydaje się być, jak najbardziej realne i możliwe.
Dział Prawny Inside Park z szczególną starannością weryfikuje nowelizacje ustaw
w przedmiotowym zakresie. Pozwala to szybko reagować na bieżące zmiany.
Spółka ma udziały w firmie Rentoom Apartamenty Sp. z o.o., dzięki czemu ma bezpośredni wpływ na to, co się dzieje na rynku turystycznym.

Czynniki ryzyka związane z działalnością Spółki
Ryzyko braku zapłaty ceny za nieruchomość,
którą sprzedaje Spółka
Ryzyko jest niwelowane odpowiednimi zapisami w umowach oraz
przedpłatami. Nad bezpieczeństwem transakcji czuwa Kancelaria
Prawna, której reprezentanci często występują jako pełnomocnicy
Zarządu.

Wady ukryte
Ryzyko nabycia nieruchomości z wadami ukrytymi jest elementem
weryfikacji na etapie zakupowym. Klienci, od których Spółka kupuje
nieruchomości często nie mają wiedzy o powierzchni użytkowej czy
sytuacji prawnej ich majątku.
Inside Park pozyskuje informacje podczas własnego audytu nieruchomości oraz wywiadu środowiskowego. Mogą się zdarzyć sytuacje, kiedy sprzedający zatai cenne informacje.
Inside Park S.A. sprzedając dalej taką nieruchomość naraża się na
proces sądowy i roszczenie odszkodowawcze z tytułu wad ukrytych
od nowych właścicieli.
Rozwiązaniem jest roszczenie regresywne do osoby, od której firma
kupiła nieruchomość oraz wnikliwa analiza własna poprzedzająca zakup nieruchomości. Zatajenie istotnych informacji na temat transakcji jest niedozwolone, Spółka zabezpiecza się odpowiednimi zapisami umownymi na taką okoliczność.
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Ryzyko związane z utratą
wykwalifikowanej kadry
Wyspecjalizowana kadra pracownicza wpływa na rozwój firmy
i jej wyniki finansowe. Utrata kluczowej osoby z powodów zewnętrznych i wewnętrznych jest ryzykiem dla funkcjonowania
Spółki. Inside Park S.A. w celu utrzymania wyspecjalizowanej
kadry pracowników, oferuje wysokie wynagrodzenia stałe
oraz dodatki finansowe w postaci prowizji. Możliwość rozwoju
i awansu wpływa na spełnienie ważnej potrzeby samorealizacji, a dobra atmosfera w miejscu pracy pozwala łączyć pracę
z dobrym samopoczuciem.

Reklamacje, gwarancje, rękojmia
Dzięki wypracowanym standardom obsługi reklamacji Klienci
czują, że są obsłużeni w należyty sposób, a ewentualne błędy
są naprawiane. Spółka ma wypracowane działania w ramach
obsługi posprzedażowej.
Dla zabezpieczenia gwarancji i rękojmi na budowie Spółka zatrzymuje kaucje gwarancyjne, które są przechowywane na nieoprocentowanym rachunku bankowym. Pozwala
to sprawnie egzekwować bieżące naprawy lub opłacać wykonawców zastępczych.

Ryzyko niespełnienia oczekiwań Klientów
inwestujących z Inside Park S.A.
45% Klientów Inside Park to stali, zaufani inwestorzy. Kupują systematycznie po wcześniejszych pomyślnie zrealizowanych transakcjach. Niespełnienie oczekiwań klientów lub przyzwyczajenie do wysokich zysków grozi ich niezadowoleniem w przypadku zmiany któregoś z nich. Spółka organizuje konferencje biznesowe, szkoli i edukuje
z zagadnień dotyczących inwestycji w nieruchomości. Obsługa posprzedażowa gwarantuje stały kontakt z klientem i pozwala reagować na wszelkie obawy występujące
w trakcie trwania inwestycji.

Ryzyko procesu sądowego z lokatorami zajmującymi
lokale stanowiące własność Inside Park S.A.
To ryzyko jest eliminowane przez ugody z lokatorami i mediacje. W przypadku niektórych nieruchomości rentowność z inwestycji jest niższa. Spółka sprzedaje zajęte przez lokatorów mieszkania w cenie 3⁄4 wartości rynkowej lub zostawia
w portfelu inwestycyjnym.

Ryzyko procesu sądowego z lokatorami zajmującymi
lokale stanowiące własność Inside Park S.A.
W związku z rozwojem Spółka potrzebuje współfinansować zakupy nieruchomości z zewnętrznych środków, najczęściej są to pożyczki, zabezpieczone wekslem Spółki. W przypadku niezebrania wymaganego
kapitału w normalnym trybie, Inside Park będzie musiało renegocjować warunki umowy sprzedaży nieruchomości lub pozyskiwać drogie finansowanie
z rynku, jako pomostowe rozwiązanie. Systematyczne zarządzanie przepływami finansowymi oraz wypracowane relacje inwestorskie pokazują, że dotychczas Spółka zakupiła 100% nieruchomości w umownym terminie.

Ryzyko wynikające z realizacji niektórych inwestycji
w ramach wspólnych przedsięwzięć
Spółka realizuje wybrane przedsięwzięcia inwestycyjne w ramach Spółek
celowych, w których ma np. 50% udziałów. Takie rozwiązanie niesie ryzyko
impasu decyzyjnego. Zarząd Inside Park dba o to, aby podejmowane decyzje były korzystne zarówno dla Spółki celowej, Spółki matki jak i Wspólnika. Połączenie tych interesów pozwala osiągnąć efekt synergii, wspólnych
korzyści oraz rozwijać grupę w kierunkach, w których firma by się sama
nie rozwinęła. Spółka w celu ograniczenia przedmiotowego ryzyka dobiera partnerów do biznesu ze szczególną starannością wg aktualnej strategii.
Prowadzi wspólne przedsięwzięcia z osobami, z którymi pracuje od co najmniej trzech lat.

Ryzyko związane z procesem zakupu nowych nieruchomości
zgodnie z planem akwizycji
Inside Park dokonując analiz nieruchomości potrzebuje od kilku do kilkunastu tygodni na
podjęcie decyzji zakupowych. Ten czas ,może być niekorzystny dla Sprzedających nieruchomości, w związku z tym mogą wybrać innego kupującego, podwyższyć cenę, ponieść
nakłady na nieruchomość lub może nastąpić spadek wartości nieruchomości. Spółka
uwzględnia to ryzyko i ma w budżecie kosztowym miejsce na koszty akwizycji, które nie
znajdą odzwierciedlenia w transakcjach.

Ryzyko związane ze wzrostem zadłużenia firmy
Polityka informacyjna Spółki reguluje dopuszczalne poziomy zadłużeń. Dokument jest dostępny na stronie www.insidepark.pl/relacje-inwestorskie w zakładce Ład korporacyjny.
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Sprawy korporacyjne
Istotne zdarzenia
o charakterze korporacyjnym
BADANIE SPRAWOZDANIA PRZEZ BIEGŁĄ REWIDENT
W dniu 15 kwietnia 2021 roku podpisano przeprowadzone przez
niezależną Biegłą Rewident Justynę Torchałę badanie rocznego
sprawozdania Spółki Inside Park S.A. Badanie zostało przeprowadzone zgodnie z Krajowymi Standardami Badania. Na podstawie
badania Biegła Rewident uznała, że sprawozdanie z działalności
Spółki jest zgodne z art. 49 ustawy o rachunkowości oraz zgodne
z informacjami podanymi w sprawozdaniu finansowym.

ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
29/06/2021 Kancelaria Notarialna Barbary
Gawin w Toruniu przy ul. Chełmińskiej 11/3

przedłużenie kadencji Rady Nadzorczej
zatwierdzenie sprawozdania finansowego za
rok 2020
uchwała w sprawie podziału zysku
udzielenie członkom Zarządu i Rady Nadzorczej
absolutorium za rok 2020
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
29/10/2021 Kancelaria Notarialna Barbary
Gawin w Toruniu przy ul. Chełmińskiej 11/3

uchwała w sprawie wypłaty dywidendy za rok 2020
wyrażenie zgody na zbycie udziałów i nabycie wierzytelności od Przetoczna 67 Sp. Z o.o. Sp. Kom
uchwała o emisji akcji dla Rady Nadzorczej i podwyższeniu kapitału zakładowego poprzez emisję akcji
serii B

DOTACJE
Spółka w dniu 2 marca 2021 roku uzyskała subwencję finansową w ramach programu rządowego „Tarcza Finansowa 2.0
Polskiego Funduszu Rozwoju dla Mikro, Małych i Średnich
Firm” udzieloną przez PFR S.A. w kwocie 324 000 złotych.
W dniu 16 lutego 2021 oraz 22 lutego 2021 Spółka otrzymała
wypłatę w wysokości łącznej 27 550 złotych z grantu w ramach Funduszu Wsparcia Inwestycyjnego Poddziałania 1.6.2.
Dotacje dla innowacyjnych MŚP Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
W dniu 20 grudnia 2021 Spółka otrzymała wypłatę z dotacji
do projektu „Regionalny Fundusz Szkoleniowy- usługi rozwojowe dla MŚP z województwa kujawsko pomorskiego i ich
pracowników” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 20142020, Działanie 8.5.1 „Wsparcie dostępu do usług rozwojowych” w kwocie 7 749 złotych.

Emisja akcji
29 października 2021 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Inside Park S.A. podjęło uchwałę w sprawie emisji 30 000 (słownie: trzydzieści tysięcy) akcji w ramach subskrypcji prywatnej. Emisja zakończyła się powodzeniem.
Wniosek o podwyższenie kapitału został złożony do Krajowego Rejestru Sądowego
w dniu 23 listopada 2021 roku.
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ZMIANY W KRS

Inside Park SPV1 Sp. z o.o.

20/12/2021 r.

Spółka Inside Park S.A.
sprzedała 90% udziałów

Inside Park SPV2 Sp. z o.o.

29/11/2021 r.

Spółka Inside Park S.A.
sprzedała 50% udziałów

Spectrum Real
Estate Sp. z o.o.

19/03/2021 r.

Spółka Inside Park S.A.
sprzedała 50% udziałów

Rentoom Sp. z o.o.

08/11/2021 r.

Spółka Inside Park S.A.
sprzedała 200 udziałów

Inside Park S.A.

29/11/2021 r.

Spółka zmieniła PKD zgodnie
z podjętą, ustanowiła Prokurenta,
podwyższyła kapitał zakładowy
do kwoty 103 000 złotych,
wyemitowała 30 000 akcji serii B

SZKOLENIA
W 2021 roku Spółka przeprowadziła dla
trzech pracowników szkolenie z zakresu
Inwestowania w nieruchomości w ramach
uczestnictwa w projekcie „Regionalny
Fundusz Szkoleniowy- usługi rozwojowe
dla MŚP z województwa kujawsko-pomorskiego i ich pracowników” w ramach
Regionalnego

Programu

Operacyjnego

Województwa Kujawsko-Pomorskiego na
lata 2014-2020, Działanie 8.5.1 „Wsparcie
dostępu do usług rozwojowych”.
Pracownicy Spółki Inside Park S.A. w 2021
roku uczestniczyli również w szkoleniach
wewnętrznych z zakresu: umiejętności
miękkich takich jak techniki perswazji i komunikacji, egzekwowania i delegowania,
feedbacku, wystąpień publicznych oraz
video marketingu.

WYBÓR AUTORYZOWANEGO DORADCY
Dnia 06 września 2021 roku Spółka podpisała umowę o świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy w alternatywnym systemie obrotu z firmą Abistema Kancelaria
Doradcza Spółka z o.o.
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Zarząd i Rada Nadzorcza
Zarząd
Na dzień 31 grudnia 2021 roku Zarząd Spółki jest jednoosobowy. Funkcję Prezesa
Zarządu pełni Tomasz Laskowski. Kadencja kończy się 30 grudnia 2024 roku.

Prezes Zarządu

Tomasz Laskowski

Założyciel, główny akcjonariusz
oraz Prezes Inside Park S.A.
Certyfikowany doradca nieruchomości, szkoleniowiec oraz
lider Stowarzyszenia Mieszkanicznik. Doświadczony przedsiębiorca, wizjoner widzący
szczyty oraz znający drogę pod
górę. Autor książki „Coś o nieruchomościach”.

Prokurent

Alicja Laskowska

Z firmą Inside Park S.A związana od początków jej istnienia.
Jest akcjonariuszem Spółki,
prokurentem oraz pełni funkcję architekta wnętrz. Zajmuje się przygotowywaniem
projektów technicznych oraz
doradza w zakresie aranżacji
pomieszczeń. Specjalistka od
wydobywania potencjału nieruchomości.

Rada Nadzorcza
Na dzień publikacji niniejszego Sprawozdania Rada Nadzorcza Spółki składa się z trzech członków,
a w jej skład wchodzą następujące osoby:
Imię i nazwisko

Stanowisko

Rok powołania

Rok upływu
obecnej kadencji

Krzysztof

Przewodniczący
Rady Nadzorczej

2019

2024

Wiceprzewodnicząca
Rady Nadzorczej

2019

2024

Członek
Rady Nadzorczej

2019

2024

Matela
Lucyna
Kolenda-Ciesielska
Magdalena
Dorynek

Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania nie nastąpiły zmiany w składzie Rady Nadzorczej.

Przewodniczący
Rady Nadzorczej

Wiceprzewodnicząca
Rady Nadzorczej

Członek
Rady Nadzorczej

dr Krzysztof Matela

Lucyna Kolenda-Ciesielska

Magdalena Dorynek

Strateg, wizjoner i doradcta finansowy. Od 2020 roku
Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki Inside Park
S.A. Sprawuje nadzór nad
strategią, bieżącym zarządzaniem i finansami. Posiada doktorat z socjologii
oraz dyplom z obszaru psychologii biznesu. Specjalista w zakresie budowania
wartości firm.

Z firmą Inside Park S.A.
związana od początku jej
istnienia. Jest Wiceprzewodniczącą Rady Nadzorczej oraz radcą prawnym.
Czuwa nad tym, aby działania prowadzone w ramach
projektów inwestycyjnych
były zgodne z obowiązującym prawem. Posiada
szerokie pełnomocnictwo
do reprezentowania Spółki.

Od 2020 roku Członek Rady
Nadzorczej Spółki Inside
Park S.A. Wspiera prace
przedsiębiorstwa wiedzą
i doświadczeniem z zakresu
kontrolingu finansowego
i sprzedaży. Zajmuje się
analizą i zarządzaniem finansami. Wzmacnia działania Spółki wykorzystując
bogate doświadczenie biznesowe.
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Akcjonariat
Liczba akcji odpowiada liczbie głosów

Tomasz
Laskowski

50%
Alicja
Laskowska

50%
Stan rejestrowy akcjonariatu na dzień 31 grudnia 2021

Stan akcjonariatu na dzień 31 grudnia 2021
w trakcie ujawniania w KRS

Tomasz
Laskowski

Free
Float

48,5%

3%
Alicja
Laskowska

48,5%
W dniu 29 października 2021 roku
Nadzwyczajne

Walne

Zgromadze-

nie Spółki podjęło uchwałę w sprawie
podwyższenia

kapitału

zakładowe-

go Spółki o kwotę 3 000 zł (słownie
trzy tysiące złotych) poprzez emisję
30

000

(trzydziestu

tysięcy)

akcji

na okaziciela serii B o wartości nominalnej
10 gr (dziesięć groszy) każda.

Struktura Inside Park S.A.
księgowość
sprzedaż

Walne
Zgromadzenie
marketing

produkcja

Zarząd
Rada Nadzorcza

finanse

zarządzanie
najmem

administracja
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Zespół
Zarządzanie zasobami ludzkimi w Spółce Inside Park
opiera się na założeniu, że kapitał ludzki jest główną
przewagą Spółki i jednocześnie jej największym aktywem. Zatrudnieni pracownicy tworzą lojalny, zaangażowany i ukierunkowany na wspólny cel zespół.

W relacjach z Klientami naczelnymi zasadami są szacunek, profesjonalizm i rzetelność.
Takie podejście wpływa korzystnie na budowanie długofalowych i wartościowych relacji oraz utrzymuje pozytywny wizerunek Inside Park.
Kadra pracownicza ma dostęp do szkoleń zarówno wewnątrz jak i zewnątrz firmy
podnoszących ich kwalifikacje. Poza szkoleniami regularnie uczestniczy w konferencjach biznesowych i branżowych, co wpływa pozytywnie na efektywność pracy
całego zespołu. Pracownicy mają jasno określone zasady i zakresy odpowiedzialności,
a współdzielenie projektów tworzy wspierające środowisko pracy.

32%

19%
23%

6%
10%

10%

Administracja

Marketing

Sprzedaż

Rada Nadzorcza

Zarząd

Zarządzanie najmem

Na dzień 31 grudnia
2021 r. Spółka Inside
Park S.A. oraz Spółki
zależne zatrudniły
łącznie 41 osób.
W 2021 roku firma
Inside Park S.A.
zatrudniała średnio 31
osób na umowy
o pracę oraz zlecenie.
Rada Nadzorcza
składa się z 3 osób,
w Zarządzie zasiada
Prezes, a dodatkowo
powołany jest
Prokurent.

Zarząd Inside Park kładzie nacisk na budowanie stabilnego i lojalnego zespołu pracowników. 50% zatrudnionych pracowników jest związana ze spółką ponad 3 lata. Przyjęta przez Spółkę strategia zarządzania sprzyja umacnianiu więzi między pracownikami,
a Spółką, a także utrzymywaniu talentów i wiedzy w organizacji.

Dział prawny

Radca prawny

Radca prawny

Radca prawny

Radosław Cieciórski

Przemysław Kosiński

Adam Bieniek

Administracja

W relacjach
z Klientami
naczelnymi
zasadami są
szacunek,
profesjonalizm
i rzetelność.
Zarząd Inside
Park kładzie
nacisk na budowanie stabilnego i lojalnego
zespołu pracowników.

Koordynator biura

Patrycja
Lewandowska

Specjalista
ds. administracyjnych

Manager
hotelarski

Piotr Wiznerowicz

Gabriela Królicka

Sprzedaż

Marketing

Manager Projektu
Inwestycyjnego

Sprzedawca
Nieruchomości

Specjalista ds.
Marketingu

Katarzyna
Fijałkowska-Anusiak

Jakub Kilanowski

Radosław Tatara

Social Media

Patrycja
Podgórska
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Sprawozdanie f inansowe
Wprowadzenie do sprawozdania finanswoego

Informacje ogólne
Inside Park Spółka akcyjna została utworzona Aktem Notarialnym z dnia 20
czerwca 2016 roku. W dniu 22 czerwca Spółka została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym w Sądzie Rejonowym w Toruniu VII wydział gospodarczy pod numerem KRS 0000624653. Spółce nadano numer Regon
364767604 oraz NIP 9562318255. Siedziba Spółki mieści się w Toruniu przy
ul. Prostej 12-14 lokal nr 1. Z dniem 01.06.2020 Spółka została przekształcona w Spółkę Akcyjną i zarejestrowana w KRS pod numerem 0000841673.
Głównym rodzajem działalności jest kupno i sprzedaż nieruchomości na
własny rachunek określone PKD 68.10.Z.
Czas trwania działalności
Czas trwania działalności Spółki jest nieograniczony.
Okres objęty sprawozdaniem finansowym
Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01.01.2021 do 31.12.2021 r.
Łączne sprawozdanie finansowe
Spółka sporządza samodzielne sprawozdanie finansowe dla każdej ze
Spółki powiązanej oddzielnie oraz sprawozdanie łączne zawierające dane
łączne wszystkich Spółek.
Założenie kontynuacji działalności gospodarczej
Roczne sprawozdanie finansowe sporządzono przy założeniu kontynuacji
działalności. Nie występują okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności.
Połączenia i przekształcenia spółek
W okresie sprawozdawczym za który sporządzono sprawozdanie finansowe, Spółka nie połączyła się z żadną inną jednostką gospodarczą.
Przyjęte zasady rachunkowości
Podstawa sporządzenia sprawozdania finansowego
Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z przepisami
Ustawy o rachunkowości. Spółka sporządza rachunek zysków i strat w wersji porównawczej.

Wartości niematerialne i prawne
Do wartości niematerialnych i prawnych zalicza się wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej wynoszącej co najmniej 10 000 zł. Amortyzację wartości niematerialnych
i prawnych rozpoczyna się od miesiąca następującego po miesiącu, w którym wartości niematerialne i prawne przyjęto do używania.
Wartości składników majątku mających cechy wartości niematerialnych i prawnych o wartości nieprzekraczającej kwoty 10 000 zł zalicza się do kosztów bieżącej działalności operacyjnej.
Środki trwałe
Do środków trwałych zalicza się środki trwałe o wartości początkowej wynoszącej co najmniej 10 000 zł. Amortyzacjęśrodków trwałych o wartości powyżej 10 000 zł rozpoczyna się od miesiąca następującego po miesiącu, w którym
środki trwałe przyjęto do używania i stosuje się przez okres przyjęty
w przepisach podatkowych i według stawek określonych w tych
przepisach – metoda liniowa. Składniki majątku o przewidywanym
okresie użytkowania dłuższym niż rok i wartości początkowej równej
lub niższej niż 10 000 zł są zaliczane bezpośrednio do kosztów zużycia materiałów.
Zapasy
Materiały ewidencjonuje się na koncie syntetycznym „310” w ujęciu
wartościowym oraz prowadzi się ewidencję ilościowo-wartościwą,
w której ujmuje się dla każdego materiału stany i obroty w jednostkach naturalnych i w jednostkach pieniężnych (ewidencja ilo-
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ściowo-wartościowa) oraz prowadzi się ewidencję
w

jednostkach

naturalnych

(ewidencja

ilościo-

wa) – w miejscu składowania materiałów. Rozchody materiałów i towarów wycenia się według metody FIFO. Towary ewidencjonuje się na koncie
syntetycznym „337” w ujęciu wartościowym oraz prowadzi się ewidencję ilościowo-wartościową, w której ujmuje się dla każdego materiału stany i obroty
w jednostkach naturalnych i w jednostkach pieniężnych (ewidencja ilościowo-wartościowa) oraz prowadzi się ewidencję w jednostkach naturalnych (ewidencja ilościowa) – w miejscu składowania towarów.
Należności krótko i długoterminowe
Należności wycenia się w kwocie wymaganej do zapłaty, z zachowaniem szczególnej
ostrożności. Należności na koniec roku obrotowego podlegają analizie pod kątem utraty wartości. Na należności wątpliwe lub dla których istnieją przesłanki nieściągalności
tworzone są odpisy aktualizujące. Odpisy aktualizacyjne tworzone są na zasadzie odpisów indywidualnych.
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych
Środki pieniężne w banku i kasie wyceniane są według wartości nominalnej.
Inne inwestycje krótkoterminowe
Pozycja dotyczy udzielonych pożyczek krótkoterminowych, które na koniec okresu zostały wycenione w wartości nominalnej, będącej jednocześnie wartością godziwą, możliwą do uzyskania.
Czynne rozliczenia międzyokresowe
W czynnych rozliczeniach międzyokresowych zaksięgowane zostały koszty dotyczące
nieruchomości, będących przedmiotem sprzedaży w roku 2022 (Kochanowskiego 20
i Mickiewicza 124).
Wyszczególnienie

Na dzień 31.12.2021

Na dzień 31.12.2020

Prenumeraty

0,00 zł

0,00 zł

Ubezpieczenia

0,00 zł

0,00 zł

Pozostałe (koszty materiałów
i usług dotyczących
nieruchomości, które będą
sprzedane w roku 2022)

85 450,77 zł

1 639 854,00 zł

85 450,77 zł

1 639 854,00 zł

Razem

Utrata wartości aktywów

Podatek dochodowy

Na dzień bilansowy Spółka ocenia, czy

Rezerwa na odroczony podatek dochodowy

istnieją powody, dla których aktywa ujęte

tworzona jest w odniesieniu do wszystkich

w bilansie utraciły swoją wartość. Jeśli

różnic przejściowych, za wyjątkiem tych,

takie są, Spółka ustala nową wartość akty-

które dotyczą wartości firmy. Aktywa z tytu-

wów możliwą do uzyskania i dokonuje odpi-

łu odroczonego podatku dochodowego oraz

su aktualizującego z tytułu utraty wartości,

rezerwy na podatek dochodowy wyceniane

w kwocie równej między wartością możli-

są z zastosowaniem stawek podatkowych,

wą do odzyskania, a wartością bilansową.

które będą obowiązywać w okresie, gdy

Kapitał zakładowy
Kapitał zakładowy jest ujęty w sprawozdaniu w kwocie określonej w umowie
Spółki i wpisanej w rejestrze sądowym.
Rezerwy
Na dzień 31.12.2021 roku nie istniała konieczność utworzenia rezerw w Spółce.
Bierne rozliczenia
międzyokresowe
Bierne rozliczenia międzyokresowe stanowią przychody przyszłych okresów
sprawozdawczych, które zostaną ujęte
w księgach następnych okresów sprawozdawczych i wynikają ze specyfiki
działalności Spółki, która pobiera zaliczki
z tytułu przyszłej sprzedaży od potencjalnych nabywców lokali, a następnie dokonuje ich remontów i sprzedaje je aktem
notarialnym po okresie czasu trwającym
kilka lub kilkanaście miesięcy.

składnik aktywów zostanie zrealizowany.
Majątek socjalny i pracownicze
plany kapitałowe
W 2021 roku Spółka nie tworzyła funduszu
socjalnego.
Uznanie przychodów
Przychody są uznawane w takiej wysokości,
w jakiej jest prawdopodobne, że Spółka uzyska korzyści ekonomiczne.
Sprzedaż towarów
Przychody ze sprzedaży towarów są ujmowane w momencie, gdy prawa własności towarów zostały przekazane nabywcy. Przychody
obejmują należne lub uzyskane kwoty ze
sprzedaży, pomniejszone o podatek od towarów i usług.
Świadczenie usług
Źródła przychodów wynikają ze świadczenia
następujących rodzajów usług: usługi szkoleniowe, usługi pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, usługi pozostałej działalności finansowej.
Odsetki
Przychody z odsetek są ujęte w momencie ich
naliczenia.
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Dywidendy
Należne dywidendy zalicza się do przychodów finansowych na dzień powzięcia przez
właściwy organ Spółki uchwały o podziale zysku, chyba że w uchwale określono inny
dzień prawa do dywidendy.
Majątek trwały
Szczegółowy zakres zmian majątku trwałego przedstawia poniższa tabela:
Gupa

Wartość brutto
1/1/2021

Nabycie

Likwidacja

Wartość brutto
31/12/2021

Umorzenie
1/1/2021

Amortyzacja

Likwidacja

Umorzenie
31/12/2021

Grunty

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

Budynki
i budowle

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

Maszyny
i urzadzenia

900 zł

0,00 zł

0,00 zł

900 zł

900 zł

0,00 zł

0,00 zł

900 zł

Środki
transportu

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

Pozostałe
środki trwałe

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

Śroski trwałe
w budowie

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

Wartości
niematerialne

28 100 zł

0,00 zł

0,00 zł

28 100 zł

0,00 zł

14 049,96 zł

0,00 zł

14 049,96 zł

Inwestycje
długoterminowe

34 700 zł

2 700 zł

9 900 zł

27 500 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

Razem

63 700 zł

2 700 zł

9 900 zł

56 500 zł

900 zł

0,00 zł

14 949,96 zł zł

14 049,96 zł zł

Środki trwałe
Szczegółowy zakres zmian środków trwałych w bieżącym okresie sprawozdawczym:
Grunty

Budynki, lokale i
obiekty inżynierii
lądowej i wodnej

Urządzenia
techniczne
i maszyny

Środki
transportu

Inne
środki
trwałe

Razem

Wartość brutto –
stan na początek okresu

0

0

900

0

0

900

Zwiększenia wartości
brutto

0

0

0

0

0

0

Nabycie

0

0

0

0

0

0

Zmniejszenia wartości
brutto

0

0

0

0

0

0

Sprzedaż

0

0

0

0

0

0

Wartość brutto – stan
na koniec okresu

0

0

900

0

0

900

Umorzenie – stan
na początek okresu

0

0

900

0

0

900

Zwiększenie umorzenia

0

0

0

0

0

0

Odpisy amortyzacyjne

0

0

0

0

0

0

Zmniejszenia umorzenia

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Wyszczególnienie

Likwidacja/sprzedaż

0

0

0

Umorzenie – stan
na koniec roku

0

0

900

0

0

900

Wartość netto – stan
na początek okresu

0

0

900

0

0

900

Wartość netto – stan
na koniec okresu

0

0

900

0

0

900

Wykaz Spółek wg posiadanych udziałów do konsolidacji
Wykaz Spółek, w których jednostka posiada co najmniej 20% udziałów
w kapitale Spółki według stanu na dzień bilansowy:
Nazwa Spółki

Wartość udziałów

% posiadanych
udziałów w kapitale

Inside Park SPV2 Sp. z o.o.

5 000 zł

100

Inside Park SPV3 Sp. z o.o.

5 000 zł

100

Inside Park Aplikacja Sp. z o.o.

5000 zł

100

Inside Park Inwestycje Sp. z o.o.

2 500 zł

50

Rentoom Apartamenty Sp. z o.o.

15 000 zł

33

Aktywa obrotowe
Szczegółowy zakres zmian aktywów obrotowych w bieżącym okresie
sprawozdawczym:
Wyszczególnienie

Zapasy

Należności

Inwestycje
krótkoterminowe

Rozliczenia
międzyokresowe

Wartość stan
na początek okresu

1 225 718,02 zł

711 377,54 zł

1 250 720,79 zł

1 639 8540 zł

Zwiększenia/
zmniejszenia wartości

73 967,77 zł

8 460 506,49 zł

52 197,40 zł

- 1 554 403,23 zł

Wartość stan
na koniec roku

1 299 685,79 zł

9 171 884,03 zł

1 302 918,19 zł

85 450,77 zł

Zapasy
Specyfikacja zapasów:
Wyszczególnienie

Na dzień 31.12.2021

Na dzień 31.12.2020

Lokale do sprzedaży w Toruniu
ul. Kochanowskiego 20/22

421 249,79 zł

0,00 zł

Lokale do sprzedaży w Toruniu,
ul. Mickiewicza 124

878 436,00 zł

0,00 zł

Pozostałe

0,00 zł

1 225 718,02 zł

Razem

1 299 685,79 zł

1 225 718,02 zł

Należności
Specyfikacja należności krótkoterminowych:
Wyszczególnienie
Należności z tytułu dostaw
towarów i usług

Na dzień 31.12.2021

Na dzień 31.12.2020

1 315 438,28 zł

676 925,27 zł

Należności z tytułu podatków

45 250,52 zł

31 065,09 zł

Inne

7 811 195,23 zł

3 387,18 zł

Razem

9 171 884,03 zł

711 377,54 zł
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Inwestycje krótkoterminowe
Specyfikacja krótkoterminowych rozliczeń międzyokresowych czynnych:
Wyszczególnienie

Na dzień 31.12.2021

Na dzień 31.12.2020

Udzielone pożyczki

1 097 446,41 zł

1 186 755,00 zł

Środki pieniężne w kasie i w banku

205 471,78 zł

63 965,79 zł

Inne aktywa pieniężne

0,00 zł

0,00 zł

Razem

1 302 918,19 zł

1 250 720,79 zł

Rozliczenia międzyokresowe
Specyfikacja krótkoterminowych rozliczeń międzyokresowych czynnych:
Wyszczególnienie

Na dzień 31.12.2021

Na dzień 31.12.2020

Prenumeraty

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

85 450,77 zł

1 639 854,00 zł

85 450,77 zł

1 639 854,00 zł

Ubezpieczenia
Pozostałe (koszty materiałów
i usług dotyczących
nieruchomości, które będą
sprzedane w roku 2022)
Razem

Kapitał podstawowy
Struktura własności kapitału podstawowego według stanu na dzień bilansowy:
Wyszczególnienie

Liczba akcji

% kapitału podstawowego

Laskowski Tomasz

50 000

50,00

Laskowska Alicja

50 000

50,00

Razem

100 000

100

Rozliczenia międzyokresowe bierne
Wyszczególnienie

Na dzień 31.12.2021

Na dzień 31.12.2020

Przychody przyszłych okresów

7 705 800,00 zł

2 007 965,00 zł

Inne rozliczenia
międzyokresowe bierne

0,00 zł

0,00 zł

Razem

7 705 800,00 zł

2 007 965,00 zł

Przychody ze sprzedaży
Wyszczególnienie

Na dzień 31.12.2021

Na dzień 31.12.2020

66 018,74 zł

194 613,55 zł

Przychody ze sprzedaży
towarów i materiałów

5 914 849,38 zł

472 402,00 zł

Razem

5 980 868,12 zł

667 015,55 zł

Wyszczególnienie

Na dzień 31.12.2021

Na dzień 31.12.2020

Amortyzacja

14 049,96 zł

900,00 zł

Zużycie materiałów i energii

369 982,25 zł

79 376,43 zł

Usługi obce

2 007 122,01 zł

281 903,15 zł

Podatki i opłaty

34 561 zł

13 182 zł

Wynagrodzenia

475 179,81 zł

263 527,78 zł

Ubezpieczenia społeczne

73 001,30 zł

34 795,31 zł

Pozostałe koszty rodzajowe

3 672,71 zł

815,25 zł

Wartość sprzedanych
towarów i usług

2 616 558,48 zł

223 948,60 zł

Razem

5 594 127,52 zł

898 448,52 zł

Wyszczególnienie

Na dzień 31.12.2021

Na dzień 31.12.2020

Dotacje

354 309,94 zł

191 033,33 zł

Pozostałe przychody

1 261,52 zł

3 846,51 zł

Razem

355 571,46 zł

194 879,84 zł

Przychody ze sprzedaży produków

Koszty rodzajowe

Pozostałe przychody operacyjne

Przychody finansowe
Wyszczególnienie

Na dzień 31.12.2021

Na dzień 31.12.2020

Przychody finansowe-dywidendy

251 705,64 zł

335 694,06 zł

Przychody finansowe-pozostałe

5 769,39 zł

6 072,43 zł

Razem

257 475,03 zł

341 766,49 zł
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Inside Park S.A.
Rachunek zysków i strat
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:
J. – od jednostek powiązanych
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów
B. Koszty działalności operacyjnej
I. Amortyzacja
II. Zużycie materiałów i energii
III. Usługi obce
IV. Podatki i opłaty, w tym:

1. – podatek akcyzowy
V. Wynagrodzenia
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:

1. – emerytalne
VII. Pozostałe koszty rodzajowe

Kwota na koniec
roku 2021-12-31
5 980 868,12

Kwota na koniec
roku 2020-12-31
667 015,55

0,00

8 943,09

66 018,74

194 613,55

0,00

0,00

0,00

0,00

5 914 849,38

472 402,00

5 594 127,52

898 448,52

14 049,96

900,00

369 982,25

79 376,43

2 007 122,01

281 903,15

34 561,00

13 182,00

0,00

0,00

475 179,81

263 527,78

73 001,30

34 795,31

0,00

0,00

3 672,71

815,25

2 616 558,48

223 948,60

C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)

386 740,60

-231 432,97

D. Pozostałe przychody operacyjne

355 571,46

194 879,84

VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów

I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
II. Dotacje
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych

0,00

0,00

354 309,94

191 033,33

0,00

0,00

1 261,52

3 846,51

81 112,04

62 272,24

I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych

0,00

0,00

II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych

0,00

0,00

81 112,04

62 272,24

IV. Inne przychody operacyjne
E. Pozostałe koszty operacyjne

III. Inne koszty operacyjne
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)

661 200,02

-98 825,37

G. Przychody finansowe

257 475,03

341 766,49

251 705,64

335 694,06

232 497,85

335 694,06

0,00

0,00

19 207,79

0,00

0,00

0,00

I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:

A. Od jednostek powiązanych, w tym:
1. – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
B. Od jednostek pozostałych, w tym:
1. – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale

5 769,39

6 072,43

III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:

0,00

0,00

IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych

0,00

0,00

II. Odsetki, w tym:

0,00

0,00

H. Koszty finansowe

16 885,93

29 755,04

I. Odsetki, w tym:

16 505,59

27 927,58

0,00

10 503,48

300,00

1 700,00

V. Inne

J. – dla jednostek powiązanych
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych
IV. Inne
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)
J. Podatek dochodowy
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)

0,00

0,00

80,34

127,46

901 789,12

213 186,08

6 900,00

0,00

0,00

0,00

894 889,12

213 186,08

Bilans jednostkowy
Kwota na koniec
roku 2021-12-31
Aktywa razem

Kwota na koniec
roku 2020-12-31

11 901 488,82

4 890 470,35

41 550,04

62 800,00

14 050,04

28 100,00

II. Rzeczowe aktywa trwałe

0,00

0,00

III. Należności długoterminowe

0,00

0,00

IV. Inwestycje długoterminowe

27 500,00

34 700,00

0,00

0,00

11 859 938,78

4 827 670,35

I. Zapasy

1 299 685,79

1 225 718,02

II. Należności krótkoterminowe

9 171 884,03

711 377,54

III. Inwestycje krótkoterminowe

1 302 918,19

1 250 720,79

IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

85 450,77

1 639 854,00

C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy

0,00

0,00

D. Udziały (akcje) własne

0,00

0,00

11 901 488,82

4 890 470,35

1 320 131,86

675 242,74

I. Kapitał (fundusz) podstawowy

100 000,00

100 000,00

II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:

325 242,74

362 056,66

III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:

0,00

0,00

IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:

0,00

0,00

V. Zysk (strata) z lat ubiegłych

0,00

0,00

894 889,12

213 186,08

0,00

0,00

10 581 356,96

4 215 227,61

I. Rezerwy na zobowiązania

0,00

0,00

II. Zobowiązania długoterminowe

0,00

0,00

III. Zobowiązania krótkoterminowe

2 875 556,96

2 207 262,61

IV. Rozliczenia międzyokresowe

7 705 800,00

2 007 965,00

A. Aktywa trwałe
I. Wartości niematerialne i prawne

V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe
B. Aktywa obrotowe

Pasywa razem
A. Kapitał (fundusz) własny

VI. Zysk (strata) netto
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
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Rachunek zysków i strat w ujęciu skonsolidowanym
Poz.

A

B

Nazwa pozycji

I
II
III
IV
I
II
III
IV

emerytalne

VII
VIII

Pozostałe koszty rodzajowe
Wartość sprzedanych towarów i materiałów

Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)
Pozostałe przychody operacyjne

I
II
III
IV

Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
Dotacje
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
Inne przychody operacyjne

Pozostałe koszty operacyjne

I
II
III

Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
Inne koszty operacyjne

Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)
Przychody finansowe

I

Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:
od jednostek powiązanych, w tym:

-

b)

II

w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale

Odsetki, w tym:
-

III

od jednostek powiązanych

Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
-

IV
V

w jednostkach powiązanych

Aktualizacja wartości aktywów finansowych
Inne

Koszty finansowe

I

Odsetki, w tym:

-

II

dla jednostek powiązanych

Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
-

I
J
K
L

w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale

od jednostek pozostałych, w tym:
-

III
IV

8 479 310,71

podatek akcyzowy

a)

H

Koszty działalności operacyjnej

Wynagrodzenia
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia w tym:
-

F
G

9 670 440,54

Amortyzacja
Zużycie materiałów i energii
Usługi obce
Podatki i opłaty, w tym:

-

E

Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:

od jednostek powiązanych
125,14
Przychody netto ze sprzedaży produktów
504 591,16
Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość0,00
ujemna)
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki
0,00
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów
9 165 849,38

V
VI

C
D

Na koniec
2021-12-31

w jednostkach powiązanych

Aktualizacja wartości aktywów finansowych
Inne

14 049,96
401 432,11
2 624 797,77
42 138,56
0,00
629 668,57
80 034,31
0,00
8 059,46
4 679 129,98

1 191 129,82
359 301,59

0,00
354 309,94
0,00
4 991,65

97 823,71

0,00
0,00
97 823,71

1 452 607,71
23 670,70

19 207,79
0,00
0,00
19 207,79
0,00
3 162,91
2 884,69
1 300,00
0,00
0,00
0,00

107 026,71

106 418,86
0,00
300,00
0,00
0,00
307,85

Zysk (strata) brutto (F+G-H)
1 369 251,70
Podatek dochodowy
71 544,50
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
0,00
Zysk (strata) netto (I-J-K)
1 297 707,20

Bilans w ujęciu skonsolidowanym
AKTYWA
+/-

-

-

-

-

Poz.

A

B

C
D

I
II
III
IV
V
I
II
III
IV

Na koniec
2021-12-31

Nazwa pozycji

Aktywa trwałe

Wartości niematerialne i prawne
Rzeczowe aktywa trwałe
Należności długoterminowe
Inwestycje długoterminowe
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe

Aktywa obrotowe

Zapasy
Należności krótkoterminowe
Inwestycje krótkoterminowe
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy
Udziały (akcje) własne

Suma
PASYWA
+/-

-

Poz.

A

-

-

Suma

B

I
II
III
IV
V
VI
VII
I
II
III
IV

19 050,04

14 050,04
0,00
0,00
5 000,00
0,00

13 346 717,59

2 058 664,35
9 272 913,59
1 852 715,85
162 423,81
0,00
0,00

13 365 767,63
Na koniec
2021-12

Nazwa pozycji

Kapitał (fundusz) własny

2 508 675,23

Kapitał (fundusz) podstawowy
100 000,00
Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:
1 112 323,65
Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:
0,00
Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:
0,00
Zysk (strata) z lat ubiegłych
-1 355,62
Zysk (strata) netto
1 297 707,20
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
0,00

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
Rezerwy na zobowiązania
Zobowiązania długoterminowe
Zobowiązania krótkoterminowe
Rozliczenia międzyokresowe

10 857 092,41

0,00
0,00
3 143 798,51
7 713 293,90

13 365 767,63
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Oświadczenie Zarządu
Zarząd Inside Park S.A. (dalej zwana również jako „Spółka”) oświadcza,
że według jego najlepszej wiedzy roczne sprawozdanie finansowe
Inside Park S.A. i dane porównywalne zostały sporządzone zgodnie
z przepisami obowiązującymi Spółkę. Zarząd Spółki oświadcza ponad to,
iż dane zawarte w jednostkowym i skonsolidowanym sprawozdaniu finanswoym odzwierciedlają w sposób prawdziwy i rzetelny sytuację majątkową i finansową Spółki, w tym opis podstawowych zagrożeń i ryzyk.

Tomasz Laskowski
Prezes Zarządu

