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1. Wprowadzenie / Introduction 

 

 
  

Pełna nazwa 
Full Name 

AerFinance PLC 

Kraj siedziby 
Country of Incorporation 

Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej 

United Kingdom 

Siedziba 
City of Incorporation 

Doncaster 

Adres siedziby 
Registered Address 

Armostrong House, First Avenue, Robin Hood Airport, Doncaster, South 
Yourshire,  

Forma prawna 
Legal Form 

Spółka akcyjna 

Public Limited Company 

Sąd rejestrowy 
Registered by: 

Companies House 
 

KRS (nr rejestrowy) 
Register number 05989034 

REGON 
Statistical office 

n/d 

n/a 

NIP 
Tax number 

n/d 

n/a 

Faks 
Fax: +44 114 352 0160 

Telefon 
Phone: n/a 

Adres poczty elektronicznej 
Email address: ir@aerfinance.com 

Strona internetowa 
Website addres www.aerfinance.com 

mailto:ir@aerfinance.com
http://www.aerfinance.com/


 
2. Wybrane dane finansowe / Selected Financial Data.  

Dane Skonsolidowane / Consolidated data 
 

Wybrane dane finansowe w 
GBP 

Selected financial data (GBP) 

01-02-2012 
30-04-2012 

01-05-2011 
30-04-2012 

01-02-2011 
30-04-2011 

01-05-2010 
30-04-2011 

Przychody ze sprzedaży i 
zrównane z nimi 
Revenue 

353 233,71 766 880,71 32,21* 44 403,00** 

Zysk (strata) ze sprzedaży 
Gross Profit 

14 220,40 - 556 638,47 - 43 894,88* - 21 369,00** 

Zysk (strata) z działalności 
operacyjnej 
Operating Profit 

- 196 277,28 - 340 656,55 - 21 715,12* - 67 113,00** 

Zysk (strata) brutto 
Profit before Income tax 

- 218 410,76 - 1 552 958,82 - 18 297,01* - 67 665,00** 

Zysk (strata) netto 
Net Profit 

- 218 410,76 - 1 552 958,82  - 18 297,01* 863 690** 

Amortyzacja 
Depreciation and Amortization 

676,44 42 750,23 16 486,73* 19 773,00** 

Kapitał własny 
Equity 

126 055,69 126 055,69 1 663 838,00** 1 663 838,00** 

Zobowiązania długoterminowe 
Long Term Liabilities 

0,00 0,00 0,00** 0,00** 

Zobowiązania krótkoterminowe 
Current Liabilites 

325 172,49 325 172,49 79 563,00** 79 563,00** 

Środki pieniężne i inne aktywa 
pieniężne 
Cash and cash equivalent 

1 559 681,5 1 559 681,5 112 757,00** 112 757,00** 

Należności długoterminowe 
Long term receivables 

0,00 0,00 0,00** 0,00** 

Należności krótkoterminowe 
Short Term receivables 

1 146 363,33 1 146 363,33 1404 047** 1 404 047** 

 * - dane z Raportu Kwartalnego 01.02.2011 – 30.04.2011 z dnia 15 czerwca 2011 roku  

 * - data as per Quarter Report 01.02.2011 – 30.04.2011 released on 15th of June 2011  

 ** - dane z Raportu Rocznego za okres 01.05.2010-30.04.2011 z dnia 24 października 2011 

 ** - data as per Annual Report 01.05.2010 – 30.040.2011 from 24th of October 2011



 
3. Czynniki i zdarzenia mające wpływ na osiągnięte wyniki finansowe / Main factors and their 

influence on the financial results 
 

 

W IV kwartale roku obrotowego 2011/2012 Spółka skupiła się na stabilizacji spółek portfelowych 

poprzez rozwój ich działalności operacyjnej. 

 

Spółka AerTech SAS pozyskała nowych klientów i zwiększał zakres wykonywanych prac, czego 

dowodem było istotne zwiększenie obrotów w ujęciu kwartalnym. W IV kwartale 2011/2012 AerTech 

przekroczył rentowność na poziomie operacyjnym, jednakże jednorazowe wydatki związane z 

przejęciem hangarów spowodowały, iż spółka AerTech SAS za okres 01.02.2012 – 30.04.2012 

zanotowała stratę netto na poziomie ok. 40 tys. EUR. 

W okresie 01.02.2012 – 30.04.2012 Spółka AerTech SAS uzyskała szereg pożyczek od Ikenga 

Investment  Corporation w łącznej wysokości 91 574,34 EUR. Środki te zostały wykorzystane na koszty 

związane z wydatkami notarialnymi oraz na kapitał obrotowy.  

 

Kwestie przejęcia hangarów na dzień sporządzania niniejszego wniosku nadal nie pozostały zamknięte. 

W kwietniu 2012 roku przedstawiciele AerTech SAS złożyli przed lokalnym notariuszem wszelkie 

wymagane podpisy, uiszczono także opłaty, podatki i ubezpieczenia w  łącznej kwocie ok. 57 tys EUR 

(02.2012-04.2012), jednak Spółka nadal oczekuje na oficjalne przekazanie dokumentów własności 

hangarów.  

 

W IV kwartale roku obrachunkowego 2011/2012 podmiot zależny AerFinance Ventures sp. z o.. 

prowadził inkubację 3 projektów wstępnie wytypowanych do wejść kapitałowych. Spośród nich podjęto 

decyzję o wejściu w jeden projekt o wartości 300 000 złotych, która zostanie zawiązana w formie Spółki 

Akcyjnej. Na moment sporządzania niniejszego raportu trwały procedury  związane z zawiązaniem 

spółki tj wycena przez biegłego wartości aportu, który jest wnoszony do podmiotu przez Wnioskodawcę. 

AerFinance PLC poinformuje o formalnym zawiązaniu inkubowanej spółki stosownym komunikatem 

bieżącym. 

 

5 marca 2012 roku spółka Lubelska Grupa Lotnicza sp. z o.o. (LGL) podpisała umowę o 

dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 1.4. na prace badawczo-

rozwojowe Systemu Wizyjnego Nowej Generacji. Wartość dofinansowania wynosi 14 349 800 zł i 

stanowi 73,64% wartości projektu.  W kwietniu Spółka otrzymała na konto zaliczkę na realizację 

projektu w wysokości 7,1 mln zł.  

 

In the 4th quarter of 2011/2012 the Company focused its efforts on the stabilization of the projects run in 

subsidiaries. 

 

AerTech SAS has attracted new clients and increased the scope of maintenances services performed in 

its maintenance facility. As a result AerTech has significantly increased its turnover. In the 4 th quarter 

AerTech has reached a break-even point on the operational level, however the company had to cover 



one-time costs to takeover hangars. As a result for the period 01.02.2012 – 30.04.2012 the Company 

has recorded net loss of ca. 40 thousand EUR 

Between 01.02.2012 and 30.04.2012 AerTech SAS has received several loans from Ikenga Investment 

Corporation in the total amount of 91 574,34 EUR. The funds were spent on taxex, fees and similar cost 

related to the acquisition of hangar and on working capital. 

 

As for today, the process of hangar acquisition is still not completed. In April 2012 the Directors of 

AerTech SAS has signed, in presence of local notary, all necessary documentation. The total fees, 

taxes and similar in the amount of ca 57 k Euro (02.2012-04.2012) were paid, however as for today, the 

Company is still waiting for the ownership documentation to be delivered. 

 

In the 4th quarter of 2011/2012 AerFinance Venture, a subsidiary of the Issuer, had in the pipeline 3 

investment projects. During due diligence two of those projects did not meet internal goals and they 

were rejected. The remaining project received a positive investment decision and procedure of 

investment has been begun. As for today, the procedure of incorporation of a new subsidiary is still 

pending: future shareholders are waiting for the valuation of tangible assets that are to be brought into 

by co-shareholder as a payment for their shares in newly established company. The Issuer will inform 

publicly once this process will be completed.  

 

On the 5th of March 2012 Lubelska Grupa Lotnicza sp. z o.o. (LGL), a subsidiary of the Issuer has 

signed a grant agreement according to Operational Program of Innovative Economy (Measurement 1.4) 

for Research and Development of New Vision System for Flight Simulators. The value of the grant 

equals to 14 349 800 PLN what represents 74,64 % of the total value of the project. In April 2012 LGL 

received a first installment of grant in the amount of 7,1 mln PLN 

 

 

Informacje Zarządu na temat aktywności w IV kwartale roku obrachunkowego 2011/2012 w 

obszarze rozwoju prowadzonej działalności 

Information about Board’s action in 4th quarter of fiscal year 2011/2012 in area of business 
development 
 
W ostatnim kwartale, Spółka rozpoczęła wprowadzanie nowych systemów raportowania i kontroli w 
spółkach zależnych. Rozpoczęto wdrożenie nowych narzędzi informatycznych wspomagających analizy 
i controlling poszczególnych projektów oraz dokonano reorganizacji struktury wewnętrznej  
organizacyjnej Emitenta.  
 
Na poziomie AerTech uległa zwiększeniu ilość otrzymywanych zapytań ofertowych, co w ocenie 
zarządu jest pozytywnym sygnałem dla dalszego rozwoju tego projektu oraz wprowadzono nowe 
zasady  raportowania i analizy opłacalności wykonywanych prac serwisowych. 
 
AerFinance Ventures nadal prowadzi aktywne działania zmierzające do pozyskania interesujących 
projektów. Przedstawiciele Spółki uczestniczyli w szeregu przedsięwzięć branżowych, dzięki którym 
nawiązano liczne kontakty, który powinny w średnim okresie czasu zostać przekute na interesujące 
projekty inwestycyjne 
 



Direct Fly UAB nadal prowadzono pracę nad zakończeniem procesu certyfikacji. W ostatnich dniach 
kwietnia 2012 roku miał miejsce ostatni audit certyfikacyjny. Spodziewane zakończenie procesu 
certyfikacyjnego to okres przełomu czerwca i lipca 2012 roku. Równolegle rozpoczęto rozmowy z 
potencjalnymi partnerami branżowymi, którzy byliby zainteresowani strategiczną współpracą w ramach 
projektu Direct Fly UAB 
 
Lubelska Grupa Lotnicza sp. z o.o. – w IV kwartale roku 2011/2012 nadal trwały negocjacje z 
potencjalnym głównym podwykonawcą prac badawczo-rozwojowych. Równolegle trwały negocjacje z 
partnerami finansowymi w sprawie współpracy w realizacji tego projektu. 
 
Issuer continued on development the Project run in the subsidiaries.  
In the 4th quarter Issuer implemented new system of management accounting and controlling in its 
subsidiaries by purchasing new IT tools as a support. Additionally Issuer has reorganized its internal 
structure 
 
As far as AerTech SAS is concerned, there number of received requests for quotation has increased 
significantly which is a positive sign for the business future of this company. Additionally new standards 
of controlling and internal analysis of maintenance works has been implemented.  
 
AerFinance Ventures team was actively participating in the several industry events with a goal to find 
interesting investment opportunities 
 
Direct Fly UAB was still working to obtain Air Operator Certificate (AOC). In the end of April local Civil 
Aviation Authority has made a last certification audit of the company. It is expected to receive AOC in 
June/July 2012. AerFinance PLc has started the negotiations with potential industry partners, that would 
be interested to cooperate in this project. 
 
Lubelska Grupa Lotnicza sp. z o.o. – in the 4th quarter of 2011/2012 was still negotiating with it’s 
strategic subcontractor a contract for R+D. In the same time negotiations were held with potential 
financial partners to cooperate in this project.   
 

 
4. Stanowisko odnośnie możliwości zrealizowania publikowanych prognoz wyników na dany 

rok w świetle wyników zaprezentowanych w danym raporcie kwartalnym 
Board’s opinion about forecasted results 

 
Spółka nie podawała prognoz finansowych na rok obrotowy 2011/2012 do publicznej wiadomości. . 
The company has not published any financial forecasts for fiscal year 2011/2012.  


