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Porównywalne wyniki Murapolu za 2016 r.
Grupa Murapol w 2016 roku wypracowała 486,9 mln zł przychodów, osiągając zysk z
działalności operacyjnej na poziomie 123,4 mln zł oraz zysk netto w wysokości 120,8 mln zł.
Zaprezentowane dane zostały ustalone wg standardów sprawozdawczości finansowej
stosowanej przez deweloperów.
- Odpowiadając na potrzeby zgłaszane przez naszych obligatariuszy, którzy oczekiwali zaprezentowania
wyników finansowych całej Grupy Kapitałowej Murapol jako dewelopera, konsolidującego wszystkie
podmioty kontrolowane, opracowaliśmy takie sprawozdanie finansowe pro-forma. Uzyskane w ten
sposób cyfry, zbadane przez biegłego rewidenta, potwierdzają dobrą politykę inwestycyjną Grupy oraz
trafność naszych decyzji biznesowych. – mówi Michał Sapota Prezes Zarządu Murapol S.A. –
Zaprezentowane dane pozwalają także porównać wyniki wypracowane przez Grupę Murapol w
ubiegłym roku z danymi finansowymi innych deweloperów. – dodaje Michał Sapota.
Wymóg sporządzenia sprawozdania finansowego pro-forma Grupy Murapol wynikał z warunków emisji
obligacji serii S, T, U, W, Z Murapol S.A. Przedstawione dane pro-forma pokazują sytuację finansową i wyniki
Grupy Kapitałowej Murapol, jakie kształtowałyby się w sytuacji gdyby spółka dominująca nie spełniała
definicji podmiotu inwestycyjnego i konsolidowałaby wszystkie podmioty kontrolowane, zarówno
bezpośrednio jak i pośrednio.
________
Grupa Murapol jest holdingiem inwestycyjnym od 16 lat działającym w obszarze wielorodzinnego budownictwa
mieszkaniowego. Od 2009 roku holding posiada w swoim portfelu inwestycyjnym także obiekty o profilu
komercyjnym, ze szczególnym uwzględnieniem sektora biurowego. Obecna oferta mieszkaniowa Grupy dostępna
jest w 12 miastach w Polsce, w czterech kolejnych Murapol nabył działki i przygotowuje realizacje projektów
deweloperskich. Grupa wychodzi ze swoją ofertą także poza granice Polski, m. in. do Niemiec oraz Wielkiej Brytanii.
W 2016 roku Murapol podpisał 3.042 umowy sprzedaży mieszkań, wobec 2.400 zakontraktowanych rok wcześniej.
Plan na 2017 rok zakłada sprzedaż min. 4.000 mieszkań. Holding Murapol, poza umacnianiem pozycji lidera rynku
mieszkaniowego, kładzie również nacisk na działalność pozabiznesową. Grupa angażuje się w inicjatywy promujące
sport, jak również wspiera rozwój młodych organizując staże studenckie.
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