
 

1. Z czego wynika różnica w cenie emisyjnej warrantów subskrypcyjnych zamiennych  

na akcje pomiędzy ostatnią transzą wyemitowanych warrantów, a poprzednimi 

transzami. Na jakiej podstawie jest ustalana ich cena emisyjna? 

Emisja warrantów subskrypcyjnych serii A, zamiennych na akcje serii H,  odbywa się na 

podstawie uchwały nr 20/2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 

28.06.2011 r. (o której Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 41/2011 z 29.06.2011). 

Cena emisyjna ww. instrumentu finansowego jest wypadkową negocjacji biznesowych, 

sytuacji rynkowej oraz potrzeb finansowych emitenta. Ze względu na pojawienie się 

bardzo atrakcyjnych projektów inwestycyjnych, Zarząd podjął decyzję o konwersji ww. 

instrumentu finansowego, po cenie znacznie odbiegającej od tej, która obowiązywała 

podczas poprzednich transakcji. Emisja siódmej transzy warrantów subskrypcyjnych była 

spowodowana koniecznością pozyskania kapitału na finansowanie projektów, nie 

zwiększając jednocześnie dźwigni finansowej, aby utrzymać akceptowalny przez 

inwestorów wskaźnik ogólnego zadłużenia.     

 

 

2. Jak obecnie wygląda sytuacja własnościowa spółki Aero4 ? 

W dniu 21 lipca 2010 r. Grupa nabyła od Logistics Service S.A. 50% udziałów w spółce 

„Aero 4” Sp. z o.o. oraz wierzytelność z tytułu zwrotu wniesionych do spółki dopłat za 

łączną cenę 5,7 mln zł. W dniu 24 sierpnia 2010 r. Alterco S.A. wniosła 50% udziałów w 

spółce „Aero 4” Sp. z o.o. do funduszu HARENDA 2 FIZAN, zarządzanego przez TFI 

HARENDA S.A. po wartości 6,7 mln zł. W dniu 14 września 2010 r. w wyniku rozliczenia 

wzajemnych wierzytelności z Doradus Holdings Limited SPV1 Sp. z o.o. stała się 

właścicielem 50% udziałów w spółce „Aero 4” Sp. z o.o. W dniu 15 września 2010 r. w 

celu rozliczenia wzajemnych wierzytelności SPV1 Sp. z o.o. przeniosła własność 50% 

udziałów w spółce „Aero 4” Sp. z o.o. na Alterco S.A. W dniu 29 września 2010 r. Alterco 

S.A. wniosła uzyskane od SPV1 Sp. z o.o. 50% udziałów w spółce „Aero 4” Sp. z o.o. do 

funduszu HARENDA 2 FIZAN, zarządzanego przez TFI HARENDA S.A. po wartości 6,7 

mln zł. Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania Grupa nie sprawuje bezpośrednio 

kontroli nad AERO 4 Sp. z o.o. ponieważ wniosła, w zamian za certyfikaty inwestycyjne, 

100% udziałów w tej spółce do funduszu HARENDA 2 FIZAN, zarządzanego przez TFI 

HARENDA S.A.  



3. Z czego wynika wzrost wartości zadłużenia długoterminowego spółki prezentowany w 

sprawozdaniu za I kw. 2012 względem poprzednich kwartałów? 

 

Wzrost wartości zadłużenia długoterminowego spółki prezentowany w sprawozdaniu za I 

kw. 2012 względem poprzednich kwartałów wynika z faktu przeprowadzenia na przełomie 

2011 oraz 2012 roku 8 emisji obligacji na łączną kwotę 146,5 mln zł. Główny powodem 

wzrostu zadłużenia długoterminowego w I kw. 2012 jest przeprowadzenie w styczniu 

dwóch emisji serie J i K na łączną kwotę 51,5 mln PLN. W zobowiązaniach 

długoterminowych ujęte są te zobowiązania z tytułu obligacji, których termin zapadalności 

na koniec 2011 roku wynosił powyżej 1 roku. Pozyskane z emisji środki zostały 

przeznaczone głównie na rozwój oraz akwizycje projektów deweloperskich o charakterze 

mieszkaniowym oraz komercyjnym, jak również na konwersję zadłużenia 

krótkoterminowego na średnioterminowe. Poniżej prezentowane są przeprowadzone 

emisje obligacji na przełomie 2011 i 2012 roku: 

 

Seria C transza c1 20 mln PLN; 20 maj 2011 

Seria F  50 mln PLN; 21 kwietnia 2011 

Seria H 10 mln PLN; 16 maj 2011 

Seria I 5 mln PLN; 21 czerwca 2011 

Seria C transza C2; 8,5 mln PLN 18 październik 2011 

Seria C transza C3; 1,5 mln PLN 20 grudnia 2011 

Seria J 45 mln PLN; 26 stycznia 2012 roku  

Seria K 6,5 mln PLN; 26 stycznia 2012 roku. 

 

 

4. W jaki sposób rozpoznawane są w sprawozdaniu finansowym skutki sprzedaży 10% 

akcji TIGA Investment S.A. 

 

W dniu 29.12.2011r. została zawarta umowa sprzedaży 10% akcji imiennych spółki TIGA 

Investment S.A. pomiędzy Alterco S.A. a Terra Mare Club S.A. w organizacji z siedzibą w 

Warszawie. Akcje zostały sprzedane za łączną cenę 14,7 mln zł. Zgodnie z MSSF skutki 

finansowe takiej sprzedaży rozpoznawane są bezpośrednio w kapitałach własnych Grupy, 

a nie w skonsolidowanym sprawozdaniu z dochodów całkowitych. Skonsolidowane 

sprawozdanie Grupy sporządzone zostało zgodnie z wymogami MSSF pomimo, że Zarząd 



Emitenta jest zdania, że taka prezentacja zaburza ocenę wyników finansowych Grupy, 

której znaczącym przedmiotem działalności jest obrót akcjami i udziałami w spółkach 

celowych realizujących projekty deweloperskie. W sprawozdaniu finansowym 

obejmującym rok obrotowy 2011, na stronie 42, przedstawiono wpływ na poszczególne 

pozycje sprawozdania z dochodów całkowitych transakcji, gdyby rozliczona była w 

wynikach Grupy, a nie bezpośrednio w kapitałach własnych. Warto w tym momencie 

dodać, iż do spółki TIGA Investment S.A. należy nieruchomość gruntowa o powierzchni 

ok. 50 ha, położona w miejscowości Sztynort Duży, gmina Węgorzewo, przeznaczona pod 

zabudowę zespołem budynków mieszkalno-usługowych oraz obiektów turystyczno-

hotelowych. 

 

5. W 2011 usługi obce (koszty według rodzaju), zwiększyły się z 2 270 tys. zł do 5 974 tys. 

zł. Co było przyczyną tego wzrostu? 

 

 W 2011 koszt usług obcych wzrósł z 2 270 tys. zł do 5 974 tys. zł głównie za sprawą 

znacznego rozwoju Grupy Alterco oraz intensywnych działań inwestycyjnych. W 2011 

spółka Alterco rozbudowała swój portfel inwestycji o kilka projektów, których realizacja 

jest przewidziana na najbliższe lata. Biorąc pod uwagę model biznesowy Alterco S.A., 

nowe projekty dedykowane są do poszczególnych spółek celowych, co umożliwia sprawne 

zarządzanie oraz efektywną alokację zasobów Spółki, natomiast w pewnych zakresie 

wpływa negatywnie na wartość usług obcych. Dodatkowym czynnikiem, który wpłynął na 

zwiększenie pozycji usług obcych jest outsourcing departamentów, które nie są związane z 

core biznesem, przy czym należy zaznaczyć, iż działania te korzystnie wpłynęły na 

znaczące zmniejszenie kosztów operacyjnych. 

 

 

6. Proszę o wyjaśnienie pozycji Długoterminowych Aktywów Finansowych 

prezentowanych w jednostkowym sprawozdaniu finansowym za rok 2011 – 181 629 

mln zł.  

 

Długoterminowe aktywa finansowe prezentowane w jednostkowym sprawozdaniu 

finansowym za 2011 rok zawierają certyfikaty inwestycyjne,  udzielone pożyczki oraz 

akcje i udziały w spółkach z branży nieruchomości komercyjnych, mieszkaniowych oraz 

turystycznych. 



 

7. Proszę o podanie przykładów związanych z kosztem własnym sprzedaży 

prezentowanym w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Alterco S.A. za 2011 

rok. 

 

Na koszt własny sprzedaży (116,1 mln zł), prezentowany w skonsolidowanym 

sprawozdaniu finansowym Alterco S.A. za 2011 rok, składają się m.in. koszty związane z 

zakupem nieruchomości, organizacją finansowania, uregulowaniem sytuacji prawnej i 

własnościowej w przypadku nieruchomości o skomplikowanej strukturze prawno-

formalnej, pozbawienie nieruchomości obciążeń finansowych  oraz prawnych, jak również 

przygotowanie ewentualnego procesu sprzedaży aktywów. 

 

 

 

 


