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MLP Group wypracowało blisko 130 mln zł zysku netto
MLP Group opublikowało skonsolidowane wyniki finansowe za 2019 r. W tym okresie
Grupa osiągnęła 140 mln zł przychodów, natomiast zysk netto wyniósł 129,4 mln zł, co
oznacza wzrost o 40% w porównaniu do poprzedniego roku. Wartość kapitałów własnych
(aktywów netto) zwiększyła się o 15,1% do 939 mln zł. Całkowita wybudowana
powierzchnia magazynowa wzrosła natomiast do poziomu blisko 600 tys. m2. Zarząd MLP
Group przewiduje, że niepewność gospodarcza wywołana koronawirusem w średniej i
długiej perspektywie znacznie pobudzi sektor e-commerce, a co za tym idzie zwiększy się
w istotny sposób zapotrzebowanie na powierzchnię magazynową.

Fot: Radosław T.Krochta, Prezes Zarządu MLP Group S.A.

MLP Group pozostaje w fazie bardzo dynamicznego wzrostu. Przyspiesza zarówno ekspansję
zagraniczną głównie na rynku niemieckim traktowanym jak strategiczny oraz rumuńskim i austriackim.
Umacnia również swoją pozycję na rynku krajowym.

„Grupa znajduje się w doskonałej sytuacji finansowej. Posiadamy bardzo dobrą strukturę kapitałową
umożliwiającą realizację długofalowych celów strategicznych, własny bank ziemi zlokalizowany w
atrakcyjnych lokalizacjach, wysoko wykwalifikowaną kadrę menedżerską. Wszystkie te czynniki oraz
dodatkowo utrzymujące się duże zapotrzebowanie na nowoczesne powierzchnie magazynowe,
powinny pozytywnie wpłynąć na realizację długofalowych celów strategicznych MLP Group” –
powiedział Radosław T. Krochta, Prezes Zarządu MLP Group S.A.

Deweloper nowoczesnych powierzchni magazynowych, w 2019 roku uzyskał 140,0 mln zł przychodów,
czyli podobnie jak w poprzednim roku. Uwzględniając jednak przychody uzyskane z czynszów z najmu,
które są głównym źródłem przychodów z działalności podstawowej, Grupa osiągnęła 14% wzrost w
odniesieniu do analogicznego okresu poprzedniego roku. Wpłynęło na to oddanie gotowej powierzchni
w parkach MLP Czeladź, MLP Pruszków II, MLP Lublin, MLP Poznań West oraz MLP Bucharest. MLP
Group zanotowało jednocześnie 180 mln zł zysku na działalności operacyjnej, co jest wynikiem o 19%
lepszym niż rok wcześniej. Na znaczącą poprawę pozytywny wpływ miał zysk z aktualizacji wyceny
nieruchomości inwestycyjnych, który wyniósł ponad 120 mln zł. Z kolei wynik netto wzrósł w ujęciu
r./r. o 40% do 129,4 mln zł. Deweloper powierzchni magazynowych na koniec 2019 r. posiadał
kapitały własne (aktywa netto) o wartości 938,6 mln zł, czyli o 15,1% wyższe niż wartości wykazane
na koniec 2018 roku. Z kolei wartość nieruchomości inwestycyjnych wzrosła o 25% do 1,81 mld zł.
W 2019 r. deweloper realizował i miał w przygotowaniu projekty o łącznej powierzchni 237,8 tys. m 2.
Z tego zakończona została budowa 74,9 tys. m2. W efekcie na koniec minionego roku Grupa oferowała
około 587 tys. m2 gotowej nowoczesnej powierzchni magazynowej. Poziom pustostanów był na
bardzo niskim poziomie około 2,6%. Jednocześnie potencjał zabudowy na posiadanych gruntach
wynosi ponad 1,3 mln m2, co oznacza możliwość podwojenia wielkości najmu. MLP Group posiada
działki i szereg umów rezerwacyjnych na zakup nowych gruntów pod planowane parki logistyczne w
Polsce, Niemczech i Austrii.
Celem strategicznym Grupy w 2020 r. jest stałe zwiększanie posiadanej powierzchni magazynowej.
„Widzimy duży potencjał do dalszego rozwoju. Niepewność gospodarcza wywołana

koronawirusem w średniej i długiej perspektywie znacznie zwiększy sprzedaż sklepów
internetowych kosztem zakupów w sklepach stacjonarnych, a co za tym idzie zwiększy się
w istotny sposób zapotrzebowanie na powierzchnię magazynową. W dobie zagrożenia
konsumenci zdecydowanie więcej czasu spędzają w domach, a to spowoduje dynamiczny
rozwój sektora e-commerce. Mimo to wzrost tendencji zakupowych w tym obszarze
stanowi olbrzymie wyzwanie logistyczne.” – dodał Radosław T. Krochta.
Zgodnie ze strategią „build & hold” MLP Group po zakończeniu budowy parków logistycznych
utrzymuje je w swoim portfelu. Doceniają to najemcy, którzy przez cały okres współpracują z tymi
samymi osobami odpowiadającymi za wysoką jakość świadczonych usług
***

MLP GROUP S.A. – najważniejsze informacje
MLP Group jest jednym z wiodących deweloperów powierzchni magazynowo produkcyjnych. Grupa działa na
rynku polskim, niemieckim i rumuńskim w roli dewelopera, konsultanta i zarządcy nieruchomości, dostarczając
wszechstronnych rozwiązań w zakresie optymalizacji powierzchni magazynowo produkcyjnej wielu
międzynarodowym i krajowym przedsiębiorstwom produkcyjnym oraz dystrybucyjnym. W celu zapewnienia
wysokiej jakości świadczonych usług, wszystkie projekty realizowane przez Grupę wyróżnia bardzo atrakcyjna
lokalizacja parków logistycznych oraz stosowanie rozwiązania typu built-to-suit.
Parki logistyczne MLP Group są bardzo wysoko oceniane przez najemców, czego potwierdzeniem jest prestiżowa
nagroda Eurobuild Awards przyznana centrum MLP Pruszków I w kategorii „Warehouse of the Year”. Zgodnie ze
strategią „build & hold” MLP Group po zakończeniu budowy parków logistycznych utrzymuje je w swoim portfelu.
Doceniają to najemcy, którzy przez cały okres współpracują z tymi samymi osobami odpowiadającymi za wysoką
jakość świadczonych usług.

***
Więcej informacji także na www.mlpgroup.com

Dodatkowych informacji udziela:
Karolina Pokora-Malewska, PR Manager w MLP Group S.A.
Tel. (22) 738 30 10, 600 333 287
e-mail: k.malewska@mlpgroup.com

