Wpływ pandemii
COVID-19 na polski rynek
centrów handlowych
29 kwietnia 2020 roku
©2020 Deloitte Poland

Wpływ COVID-19 na centra handlowe

1

Projekt: Gemini Park, Bielsko Biała

Spis treści

3

Wstęp

4

Wpływ pandemii COVID-19 na polski rynek centrów handlowych

6

Znaczenie branży centrów handlowych dla gospodarki

7

Charakterystyka branży

8

Wpływy budżetowe z sektora centrów handlowych

9

Zatrudnienie i podwykonawcy centrów handlowych

10

Zadłużenie branży

11

Rozwiązania prawne na czas pandemii COVID-19

13

Scenariusze wpływu COVID-19 na branżę

18

Metodologia przyjęta do analizy

„Niniejszy Raport („Raport”) został sporządzony przez Deloitte Advisory spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą
w Warszawie („Deloitte”), na zlecenie klienta Deloitte, działającego w imieniu Grupy 305

zrzeszającej właścicieli centrów

handlowych w Polsce. Raport może nie zawierać informacji, analiz czy weryfikacji wystarczających dla potrzeb i celów osób
trzecich, tj. innych niż klient Deloitte, o którym mowa w zdaniu poprzednim. Informacje zawarte w Raporcie nie stanowią
doradztwa, konsultacji czy opinii, w szczególności w sprawach osób trzecich. Deloitte nie odpowiada za zawartość Raportu, jego
adekwatność, przydatność, możliwość zastosowania czy spełnienie jakichkolwiek innych cech dla celów osób trzecich. Deloitte nie
ponosi odpowiedzialności za skutki udostępnienia Raportu, jego wykorzystanie przez osoby trzecie, decyzje podjęte na jego
podstawie ani skutki takiego wykorzystania czy decyzji. Osoby trzecie, ponoszą odpowiedzialność i ryzyko związane z
wykorzystaniem przez nie Raportu, decyzjami podjętymi na jego postawie lub w związku z nim i skutkami takiego korzystania czy
decyzji. Udostępnienie Raportu nie tworzy zobowiązań ani odpowiedzialności Deloitte wobec osób trzecich, a osoby trzecie nie
nabywają jakichkolwiek praw czy roszczeń, w szczególności względem Deloitte, w związku z Raportem. Raport nie został
sporządzony przez biegłego rewidenta ani w rezultacie świadczenia usług rewizji finansowej w rozumieniu Ustawy z dnia 11 maja
2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym. Osoby trzecie, zapoznając się z treścią Raportu,
akceptują powyższe zasady i warunki udostępnienia.
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Projekt: Solaris Center, Opole

Wstęp
Pandemia COVID-19 wywiera wpływ

Na chwilę obecną szacowany ubytek

na wszystkie obszary życia gospodarczego,

przychodów centrów handlowych

w tym na centra handlowe, które są

wynikający z zamknięcia centrów handlowych

istotnym elementem ekosystemu

w marcu 2020 roku wyniósł od 0,3 mld PLN

gospodarczego, odpowiadającym

do 0,7 mld PLN, zaś w kwietniu szacowany

za około 30% obrotu w handlu

jest na kolejne 0,5 mld PLN do 1,2 mld

detalicznym.

PLN. Jest też wysoce prawdopodobne, iż
kolejne miesiące, w których oczekujemy

Centra handlowe są jedną z branż
najbardziej dotkniętych skutkami pandemii
ze względu na obowiązek zamknięcia

jedynie stopniowego i powolnego wzrostu
handlu w centrach handlowych nie
ustabilizują ich sytuacji finansowej.

większości sklepów w obiektach
wielkopowierzchniowych.

Ze względu na znaczenie tej branży jako
jednego z głównych kanałów handlu

Wdrożone rozwiązania prawne,
polegające na czasowym wygaszeniu
wzajemnych zobowiązań stron umów
najmu zawartych z najemcami objętymi
zakazami prowadzenia działalności
w wielkopowierzchniowych obiektach
handlowych, spowodowały spadek

detalicznego, nowe rozwiązania dla właścicieli
centrów handlowych oraz najemców powinny
mieć na celu w jak największym stopniu
zachowanie istniejących relacji
gospodarczych, pozwalając na jak najszybszy
powrót gospodarki jako całości do stanu
sprzed pandemii.

przychodów tej branży.
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Wpływ pandemii COVID-19 na polski rynek centrów handlowych
Luka finansowa (różnica pomiędzy wypływami a wpływami finansowymi) szacowana w związku z pandemią COVID-19
może wynieść 1,5– 5,0 mld PLN w zależności od scenariusza dalszego rozwoju pandemii
Luka finansowa rozumiana jako suma prognozowanych ujemnych przepływów pieniężnych centrów handlowych wynikająca z ograniczenia działalności centrów handlowych
na skutek pandemii COVID-19 (różnica pomiędzy wypływami a wpływami, którą właściciele centrów muszą pokryć), oszacowana została w trzech scenariuszach, które
zakładają zamknięcie centrów handlowych do końca kwietnia 2020 roku oraz stopniowy powrót konsumentów:

•

Scenariusz optymistyczny: wzrost przychodów do poziomu zbliżonego do roku 2019
w okresie do maja 2021 roku:
Luka finansowa 1,5 – 2,0 mld PLN

•

Scenariusz umiarkowany: wzrost przychodów do poziomu zbliżonego do roku 2019
w okresie do grudnia 2021 roku:
Luka finansowa 2,7 – 3,2 mld PLN

0,5-1,2 mld PLN

prognozowany miesięczny spadek
przychodów w kwietniu 2020 roku

Scenariusz pesymistyczny: wystąpienie II fali pandemii skutkującej zamknięciem centrów
handlowych w okresie wrzesień-październik 2020, wzrost przychodów do poziomu zbliżonego
do roku 2019 w okresie do maja 2022 roku:
Luka finansowa ok. 5,0 mld PLN

dla branży

Kluczowe dane

•

0,3-0,7 mld PLN szacowany miesięczny spadek
przychodów w marcu 2020 roku
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~400 tys. osób pracujących w centrach handlowych w Polsce

~200 mln PLN opłat rocznych z tytułu prawa użytkowania wieczystego

~508 mln PLN rocznych wpływów z tytułu CIT

~605 mln PLN rocznych wpływów z tytułu podatku od nieruchomości
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Projekt: Posnania, Poznań
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Znaczenie branży centrów handlowych
dla gospodarki

Projekt: Wzorcownia Włocławek

Polskie nieruchomości handlowe, dzięki zainwestowaniu dziesiątek miliardów złotych,
stały się ważnym elementem tkanki miejskiej pozwalającym na zaspakajanie potrzeb
konsumpcyjnych i społecznych. Stanowią też platformę umożliwiającą rozwój biznesu
zarówno

polskim

sieciom

handlowym,

jak

i

innym

branżom

korzystającym

z infrastruktury centrów handlowych.

W

ostatnich

latach

centra

handlowe

rozszerzają

swoją

ofertę

rozrywkową,

gastronomiczną i zdrowotną. Dzięki temu, zwłaszcza w mniejszych miastach, pełnią
również funkcje społeczne, oferując dostęp do rozrywki i kultury.
Zgodnie z danymi Polskiej Rady Centrów Handlowych,
każdego miesiąca centra handlowe notują średnio około

120-150
mln
szacowana
miesięczna liczba
odwiedzin w
centrach
handlowych

120-150 mln odwiedzin. Oznacza to, że statystyczny
Polak odwiedza centra handlowe kilka razy w miesiącu.

W ostatnich latach stale rośnie powierzchnia handlowa
w małych miastach, do 100 tysięcy mieszkańców. Około
dekadę temu jej udział w całym rynku wynosił zaledwie
kilka procent. W 2018 i 2019 roku udział obiektów w tej
kategorii miast w nowej podaży wyniósł około 25%.
Wśród

obecnie

budowanych

obiektów

około

2/3

powstaje w miastach o liczbie mieszkańców do 100
Źródło: PRCH Footfall Trends Index
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Rynek centrów handlowych w Polsce – charakterystyka branży
Około 300 z ponad 650 obiektów handlowych powyżej 2 tys. mkw. należy do polskich właścicieli
• W Polsce znajduje się ponad 650 obiektów handlowych o powierzchni powyżej 2.000 m², spośród
których ponad 500 to centra handlowe, w tym również parki handlowe i centra wyprzedażowe,
oferujące 12,4 mln m² powierzchni najmu.

około 300

• Centra handlowe stanowią element polskiej gospodarki, tworząc środowisko rozwoju również dla innych

z ponad 650
obiektów
handlowych o pow.
ponad 2.000 m²
należy do polskich
właścicieli

gałęzi gospodarki, w tym sektora produkcji, usług, gastronomii, rozrywkowego czy logistyki.
• Szacunkowa wartość przychodów sektora centrów handlowych to około 10,1 - 16,8 mld PLN rocznie,
przy 125,9 mld PLN obrotu u najemców obiektów. To z kolei stanowi 29% udziału w całym handlu
detalicznym w Polsce.

7

ponad 500
liczba
obiektów typu
centra
handlowe
w Polsce
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10,1 - 16,8
mld PLN

125,9
mld PLN

25
mld PLN

szacowane roczne
przychody centrów
handlowych

obrót najemców w
centrach
handlowych
w 2019 roku

szacunkowa
wartość podatku
VAT wynikająca z
obrotów najemców
w centrach
handlowych

29%
udział obrotu
w centrach
handlowych
w handlu
detalicznym
w Polsce

12,4
mln m²
łączna powierzchnia
najmu w centrach
handlowych

Źródła: PRCH Retail Research Forum, PRCH Turnover Index, opracowanie Deloitte
"
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Rynek centrów handlowych w Polsce – bezpośrednie wpływy do budżetu
Szacunkowo ponad 1,3 mld PLN odprowadzane jest bezpośrednio przez centra handlowe jako daniny publicznoprawne
(bez VAT)
Polski sektor centrów handlowych był dotąd stabilnym źródłem wpływów do budżetu
państwa oraz samorządów. Szacunkowa roczna wartość opłat z tytułu użytkowania

~200 mln
PLN

~508 mln
PLN

szacunkowa roczna
suma opłat z tytułu
prawa użytkowania
wieczystego

szacunkowa roczna
wartość wpływów
z CIT

wieczystego odprowadzana przez ten sektor to około 200 mln PLN. Natomiast
szacowana roczna wartość podatku od nieruchomości opłacanego przez centra
handlowe to około 605 mln PLN.
Szacowana roczna wartość podatku CIT to około 508 mln PLN. Jednocześnie
szacowana roczna kwota podatku VAT należnego, generowanego bezpośrednio
przez centra handlowe, wynosi od 2,3 mld do 3,9 mld PLN.
Wartość obrotów generowanych w centrach handlowych stale rośnie, bezpośrednio
przyczyniając się do stałego zwiększenia wpływów do budżetu państwa.

~605 mln
PLN

2,3 - 3,9 mld
PLN

szacunkowa roczna
wartość podatku od
nieruchomości,
uiszczanego przez
centra handlowe

szacunkowa wartość
podatku VAT
generowanego
bezpośrednio
przez centra
handlowe
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Rynek centrów handlowych w Polsce – zatrudnienie
Centra handlowe bezpośrednio i pośrednio zatrudniają około 400 tys. pracowników

Centra

handlowe

w

całej

~400 tys.

~3,4 mld PLN

liczba osób pracujących
w centrach handlowych

pozostałe koszty operacyjne

Polsce

są

miejscem

pracy

Centra handlowe stymulują gospodarkę również poprzez zlecanie istotnej

około 400 tys. osób, z czego około 14 - 24 tys. osób pracuje

części

bezpośrednio dla właścicieli centrów handlowych. Pozostała

odzwierciedlone w kosztach operacyjnych.

obsługi

centrów

handlowych

podwykonawcom,

co

jest

część pracowników to osoby zatrudnione przez najemców oraz
firmy pracujące na rzecz centrów handlowych czyli firmy
ochroniarskie,

sprzątające,

świadczące

usługi

zarządzania

nieruchomościami, marketingu czy utrzymania technicznego.

Energia i media
Naprawy i konserwacje
Marketing

Ograniczenia działalności obiektów handlowych i ich trudności

Sprzątanie

finansowe mogą skutkować zmniejszeniem liczby zatrudnionych

Zarządzanie nieruchomością

w obiektach tego typu oraz w usługach powiązanych.

Ochrona
Ubezpieczenie
Inne
0
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Rynek centrów handlowych w Polsce – wysoki poziom zadłużenia
Centra handlowe to istotny partner dla sektora bankowego – szacowane całkowite zadłużenie branży wynosi 54 – 90 mld PLN

Model biznesowy centrów handlowych z uwagi m.in. na wysoki
poziom

nakładów

inwestycyjnych,

charakteryzuje

się

wysokim

poziomem zadłużenia – szacowanym na około 54 - 90 mld PLN.
Wartość wskaźnika LTV (Loan-To-Value) wynosi około 60%.
Koszty finansowe związane z obsługą zadłużenia (spłatą odsetek)
szacuje się na 1,9 do 3,2 mld PLN rocznie. Powyższe wydatki
nie uwzględniają jednak kwot spłaty kapitału kredytów / pożyczek.

©2020 Deloitte Poland

54 - 90
mld PLN

1,9 - 3,2
mld PLN

szacowana
wartość
zadłużenia branży,
w tym w
znacznym stopniu
długu bankowego

szacowany roczny
koszt odsetek od
zaciągniętego
zadłużenia

~ 60%
szacowana średnia
wartość wskaźnika
LTV dla branży
centrów
handlowych
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Rozwiązania prawne na czas pandemii COVID-19
Kraj / grupa krajów

Przyjęte rozwiązania

Polska




Belgia, Czechy, Francja,
Litwa, Luksemburg,
Niemcy, Portugalia,
Rumunia, Słowacja,
Węgry, Wielka Brytania







Włochy, Austria,
Hiszpania
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„Czasowe wygaśnięcie” zobowiązań stron umów najmu w
centrach handlowych w okresie zakazu prowadzenia
działalności – zwolnienie najemców z obowiązku zapłaty
czynszu i opłat eksploatacyjnych. Dotyczy to najemców
objętych zakazem prowadzenia działalności
na powierzchnia handlowej
Brak instrumentów skierowanych specyficznie
do wynajmujących
Odroczenie terminów płatności zobowiązań na czas
trwania restrykcji
Rozłożenie zaległości na raty płatne w późniejszym
okresie
Wyłączenie możliwości wypowiadania umów najmu
z powodu zaległości czynszowych
Rozważana pomoc finansowa państwa dla branży gwarancje spłaty zadłużenia najemców, proporcjonalny
udział państwa w pokrywaniu należności czynszowych
Umożliwienie najemcom i wynajmującym skorzystania
z ogólnych reguł kontraktowych i przepisów prawa
cywilnego
Brak szczególnych uregulowań ustawowych
Rozłożenie ciężaru ekonomicznego pandemii pomiędzy
najemców a wynajmujących oparte na ogólnych regułach
kontraktowych i przepisach prawa cywilnego
Brak bezpośrednich instrumentów wsparcia
dla wynajmujących i najemców
Ustawodawca zakłada dobrowolne porozumienia między
wynajmującymi i najemcami w ramach obowiązującego
prawa

Wpływ COVID-19 na centra handlowe

11

Projekt: Manufaktura, Łódź
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Możliwe scenariusze wpływu pandemii na handel detaliczny w Polsce

• Powrót centrów handlowych do wyników sprzed pandemii COVID-19 może

• Pomimo relatywnie krótkiego okresu, ograniczenie działalności

być długotrwały, a obawy dotyczące powrotu epidemii w kolejnych miesiącach

centrów handlowych będzie miało wpływ na cały sektor handlu

mogą spowodować zmiany nawyków konsumentów, skutkując trwałym

detalicznego, chociaż aktualnie nikt nie jest w stanie ocenić skali

zmniejszeniem liczby osób odwiedzających centra handlowe.

oraz trwałości tych zmian.

• Wynikający z ograniczeń wprowadzonych podczas pandemii wzrost

• Niemniej jednak centra handlowe, zwłaszcza w mniejszych miastach,

bezrobocia lub zmniejszenie poziomu wynagrodzeń doprowadzi do obniżenia

będą w dalszym ciągu pełnić funkcję lokalizacji, gdzie można dokonać

siły nabywczej, a w konsekwencji może spowodować spadek obrotów

zakupu różnego rodzaju towarów oraz korzystać z różnego rodzaju

w centrach handlowych.

rozrywek (np. kina, restauracje).

• Jednocześnie czasowe ograniczenie możliwości handlu w kanale tradycyjnym

• Warty podkreślenia jest również fakt, że funkcjonowanie części

wraz z kryzysem gospodarczym powiązanym z epidemią może doprowadzić

najemców w mniejszych miastach uzależnione jest od istnienia

do istotnego pogorszenia sytuacji finansowej części najemców, czego

centrum handlowego działającego jak katalizator handlu na danym

skutkiem może być upadłość bądź likwidacja mniej rentownych sklepów

obszarze.

i zwiększenie wskaźnika niewynajętej powierzchni.
• Poszukiwanie przez najemców alternatywy do tradycyjnych kanałów
sprzedaży przyspieszy trwający w ostatnich latach rozwój sektora

• Powyższe czynniki będą miały zatem wpływ zarówno na sytuację
finansową właścicieli centrów handlowych i najemców, jak również
banków i innych instytucji finansujących ten rynek.

e-commerce w Polsce, powodując przeniesienie części handlu do kanałów
elektronicznych.

©2020 Deloitte Poland
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Główne założenia scenariuszy dalszego wpływu COVID-19 na polski rynek centrów handlowych

• Z uwagi na niepewność dotyczącą dalszego rozwoju pandemii oraz jej wpływu

• W scenariuszu pesymistycznym założono zamknięcie centrów

na działalność centrów handlowych - analiza wpływu COVID-19 na wyniki

handlowych do końca kwietnia 2020 roku oraz wystąpienie II fali

centrów handlowych została zasymulowana w trzech scenariuszach:

pandemii skutkującej zamknięciem centrów handlowych w okresie

• w scenariuszu optymistycznym,
• w scenariuszu umiarkowanym,
• w scenariuszu pesymistycznym.
• W scenariuszu optymistycznym założono zamknięcie centrów handlowych
do końca kwietnia 2020 roku oraz stopniowy powrót konsumentów do centrów
handlowych, przekładający się na wzrost przychodów z tytułu czynszu do

poziomu zbliżonego do 2019 roku do maja 2021 roku.
• W scenariuszu umiarkowanym założono zamknięcie centrów handlowych
do końca kwietnia 2020 roku oraz stopniowy powrót konsumentów do centrów
handlowych, przekładający się na wzrost przychodów z tytułu czynszu
do poziomu zbliżonego do 2019 roku do grudnia 2021 roku.

wrzesień – październik 2020 roku. W kolejnych miesiącach założono
stopniowy powrót konsumentów do centrów handlowych, przekładający
się na wzrost przychodów z tytułu czynszu do poziomu zbliżonego do
2019 roku do maja 2022 roku.
• We wszystkich scenariuszach natomiast założono:
• częściowe ograniczenie kosztów eksploatacyjnych i wstrzymanie
nakładów inwestycyjnych w okresie zamknięcia centrów
handlowych,
• przeniesienie płatności podatku od nieruchomości za okres od
kwietnia do czerwca 2020 roku na okres od lipca do sierpnia 2020
roku oraz na okres od grudnia 2020 do stycznia 2021 roku
(scenariusz pesymistyczny),
• utrzymanie przepływów związanych z obsługą zadłużenia
na poziomie sprzed COVID-19.

©2020 Deloitte Poland
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Oszacowanie luki finansowej w scenariuszu optymistycznym
•

W przypadku realizacji scenariusza

Prognozowane przepływy pieniężne – górny przedział (mln PLN)

optymistycznego wyniki finansowe centrów

1 200

handlowych powrócą do poziomu zbliżonego

1 000

do 2019 roku od maja 2021 roku.

800
600

•

400

Szacowany poziom luki finansowej*
centrów handlowych do grudnia 2021 roku

200
0

wyniesie od 1,5 mld PLN do 2,0 mld PLN.

-200
-400

•

-600

Szacowany spadek przychodów w okresie
zamknięcia centrów handlowych, przy

-800

ograniczonych możliwościach obniżenia

-1 000
I
II
III
IV
V
VI
VII VIII
IX
X
XI
XII
I
II
III
IV
V
VI
VII VIII
IX
X
XI
XII
2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021

kosztów eksploatacyjnych - spowoduje
znaczący wzrost kosztów eksploatacyjnych

Prognozowane przepływy pieniężne – dolny przedział (mln PLN)

niepokrytych przez najemców.

800

•

600

Pomimo zakładanego wstrzymania inwestycji

400

w okresie zamknięcia centrów handlowych,

200

oczekiwane pogorszenie przepływów
z działalności operacyjnej oraz obsługa

0
-200

zadłużenia będą skutkowały osiąganiem

-400

ujemnych przepływów pieniężnych przez

-600

centra handlowe.

-800
I
II
III
IV
V
VI
VII VIII
IX
X
XI
XII
I
II
III
IV
V
VI
VII VIII
IX
X
XI
XII
2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021
Przychody z tyt. czynszów

Podatki

Obsługa zadłużenia

Koszty eksploatacyjne niepokryte przez service charge

Nakłady inwestycyjne

Przepływy pieniężne
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* Luka finansowa rozumiana jako różnica pomiędzy
wypływami a wpływami finansowymi, czyli suma
prognozowanych ujemnych przepływów pieniężnych
centrów handlowych, wynikająca z ograniczenia
przychodów.
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Oszacowanie luki finansowej w scenariuszu umiarkowanym
•

W przypadku realizacji scenariusza

Prognozowane przepływy pieniężne – górny przedział (mln PLN)

umiarkowanego wyniki finansowe centrów

1 200

handlowych powrócą do poziomu zbliżonego

1 000

do 2019 roku do grudnia 2021 roku.

800
600

•

400

Szacowany poziom luki finansowej
centrów handlowych do grudnia 2021 roku

200
0

wyniesie od 2,7 mld PLN do 3,2 mld PLN.

-200
-400

•

-600

Szacowany spadek przychodów w okresie
zamknięcia centrów handlowych, przy

-800

ograniczonych możliwościach obniżenia

-1 000
I
II
III
IV
V
VI
VII VIII
IX
X
XI
XII
I
II
III
IV
V
VI
VII VIII
IX
X
XI
XII
2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021

kosztów eksploatacyjnych - spowoduje
znaczący wzrost kosztów eksploatacyjnych

Prognozowane przepływy pieniężne – dolny przedział (mln PLN)

niepokrytych przez najemców.

800

•

600

Pomimo zakładanego wstrzymania inwestycji

400

w okresie zamknięcia centrów handlowych,

200

oczekiwane pogorszenie przepływów
z działalności operacyjnej oraz obsługa

0
-200

zadłużenia będą skutkowały osiąganiem

-400

ujemnych przepływów pieniężnych przez

-600

centra handlowe.

-800
I
II
III
IV
V
VI
VII VIII
IX
X
XI
XII
I
II
III
IV
V
VI
VII VIII
IX
X
XI
XII
2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021
Przychody z tyt. czynszów

Podatki

Obsługa zadłużenia

Koszty eksploatacyjne niepokryte przez service charge

Nakłady inwestycyjne

Przepływy pieniężne
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Oszacowanie luki finansowej w scenariuszu pesymistycznym
•

W przypadku realizacji scenariusza

Prognozowane przepływy pieniężne – górny przedział (mln PLN)

pesymistycznego wyniki finansowe centrów

1 200

handlowych powrócą do poziomu zbliżonego

1 000

do 2019 roku od maja 2022 roku.

800
600

•

400

Szacowany poziom luki finansowej
centrów handlowych do grudnia 2021 roku

200
0

wyniesie ok. 5,0 mld PLN.

-200
-400

•

-600

Szacowany spadek przychodów w okresie
zamknięcia centrów handlowych, przy

-800

ograniczonych możliwościach obniżenia

-1 000
I
II
III
IV
V
VI
VII VIII
IX
X
XI
XII
I
II
III
IV
V
VI
VII VIII
IX
X
XI
XII
2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021

kosztów eksploatacyjnych - spowoduje
znaczący wzrost kosztów eksploatacyjnych

Prognozowane przepływy pieniężne – dolny przedział (mln PLN)

niepokrytych przez najemców.

800

•

600

Pomimo zakładanego wstrzymania inwestycji

400

w okresie zamknięcia centrów handlowych,

200

oczekiwane pogorszenie przepływów
z działalności operacyjnej oraz obsługa

0
-200

zadłużenia będą skutkowały osiąganiem

-400

ujemnych przepływów pieniężnych przez

-600

centra handlowe.

-800
I
II
III
IV
V
VI
VII VIII
IX
X
XI
XII
I
II
III
IV
V
VI
VII VIII
IX
X
XI
XII
2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021
Przychody z tyt. czynszów

Podatki

Obsługa zadłużenia

Koszty eksploatacyjne niepokryte przez service charge

Nakłady inwestycyjne

Przepływy pieniężne
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Metodologia przyjęta do analizy
•

Obiekt handlowy oznacza obiekt o powierzchni
sprzedaży ponad 2.000 m².

•

Centrum handlowe oznacza tradycyjne i specjalistyczne
centra handlowe, parki handlowe oraz centra
wyprzedażowe zaliczane do wielkopowierzchniowych
obiektów handlowych.

•

Kalkulacja wpływu COVID-19 na funkcjonowanie
centrów handlowych w Polsce została przygotowana
na podstawie ankiet przeprowadzonych na grupie
centrów handlowych.

•

Na podstawie analizy struktury i powierzchni oraz
otrzymanych wyników analizowanych centrów
handlowych przeprowadzona została ekstrapolacja
wyników dla całego rynku. Z uwagi na brak pokrycia
analitycznego całego rynku ekstrapolacja została
przygotowana przedziałowo.

•

Przez rynek centrów handlowych zdefiniowano obiekty:
centra handlowe, parki handlowe oraz centra
wyprzedażowe.

•

Analiza została przygotowana w ujęciu miesięcznym przy
założeniu równomiernej dystrybucji przychodów
i kosztów centrów handlowych w poszczególnych
miesiącach roku.

•

Koszty operacyjne obejmujące: (i) zarządzanie
nieruchomością, (ii) naprawy i konserwacje, (iii)
sprzątanie, (iv) ochronę, (v) ubezpieczenia, (vi)
marketing, (vii) media i energię, (viii) podatek
od nieruchomości, (ix) koszt użytkowania wieczystego
i (x) pozostałe zostały wyznaczone w przeliczeniu na m².

©2020 Deloitte Poland

•

Koszty obsługi zadłużenia przyjęto na poziomie 3,6%
od wartości LTV przekazanego przez centra handlowe z
analizowanej grupy. Szacunkową amortyzację długu
przyjęto na poziomie 2,5% poziomu zadłużenia.

•

Na podstawie przekazanych informacji przez badane centra
handlowe założono spadek przychodów
w marcu 2020 r. na poziomie 36 – 50%, natomiast
w kwietniu o 62 – 85% w relacji do możliwych do uzyskania
przychodów w przypadku pełnej działalności centrum
handlowego.

•

Dla celów analizy założono zwiększenie powierzchni
niewynajętej skutkujące prognozowanym obniżeniem
przychodów centrów handlowych od czerwca 2020 r. o 5%
w porównaniu do 2019 r.

•

Przyjęto ponadto, że w okresie obowiązujących ograniczeń
centra handlowe będą w stanie częściowo obniżyć niektóre
kategorie kosztów stałych oraz przejściowo wstrzymać
realizację planowanych inwestycji.

•

Kalkulacja zapotrzebowania na dodatkowe finansowanie
nie uwzględnia salda gotówki posiadanego przez centra
handlowe na dzień 31 grudnia 2019 r. oraz rzeczywistych
wyników finansowych osiągniętych przez centra handlowe
w okresie styczeń – marzec 2020 r.

•

Analiza nie uwzględnia wpływu inflacji na wyniki finansowe
centrów handlowych.

•

Raport obejmuje dane o rozwiązaniach prawnych oraz
rozważanych w poszczególnych krajach projektach
uregulowań według stanu na dzień 20 kwietnia 2020 r.

•

-
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