
	
	
	

Warszawa,	26	kwietnia	2017	r.	
	
	
Wyniki	finansowe	ALTA	za	2016	r.	-	wzrost	aktywów	o	2%	do	niemal	196	mln	zł	

	
Spółka	ALTA	inwestor	pierwszej	w	Polsce	zrównoważonej	dzielnicy	Siewierz	Jeziorna,	opublikowała	
wyniki	 za	 2016	 r.	 Aktywa	 ALTA	 i	 należących	 do	 niej	 spółek-inwestycji	 wyniosły	 195,6	mln	 zł,	 co	
oznacza	wzrost	o	2%	r/r.,	a	zawierane	umowy	sprzedaży	nieruchomości	w	spółkach–inwestycjach,	
odzwierciedlają	trafność	wcześniejszych	wycen.	Zysk	netto	ALTA	w	2016	r.	wyniósł	0,9	mln	zł.	
	
Wynik	finansowy	ALTA	kształtowany	jest	głównie	poprzez	wycenę	akcji	i	udziałów	Spółek	stanowiących	
inwestycje	 ALTA.	 Wraz	 z	 postępami	 i	 rozwojem	 inwestycji,	 wycena	 aktywów	 ALTA,	 głównie	
nieruchomości,	 jest	 sukcesywnie	 aktualizowana.	W	 2016	 r.	 dodatni	 wynik	 z	 przeszacowania	 spółki	
Chmielowskie	 Sp.	 z	 o.o.	 realizującej	 projekt	 Siewierz	 Jeziorna	 wyniósł	 8	 mln	 zł.	 W	 połączeniu	 z	
negatywnym	wpływem	przeszacowań	z	 innych	aktywów	(TUP	Property,	połączone	z	Forest	Hill	 -6,4	
mln	zł,	PAGI	-1	mln	zł)	całkowity	pozytywny	wynik	przeszacowań	inwestycji	wyniósł	0,6	mln	zł.	Łączne	
aktywa	ALTA	 i	posiadanych	przez	nią	 spółek-inwestycji	 na	koniec	2016	 r.	wyniosły	 195,6	mln	 zł,	 co	
oznacza	wzrost	o	2%	rok	do	roku.	W	2016	r.	ALTA	wykazała	zysk	netto	w	wysokości	0,9	mln.	zł.	Wynik	
ten	jest	rezultatem	aktualizacji	wartości	udziałów	i	akcji	spółek-inwestycji	oraz	bieżącej	działalności.	
	
-	Siewierz	Jeziorna	dynamicznie	się	rozwija.	Obecnie	w	naszej	dzielnicy	ukończono	już	24	budynki,	w	
tym	 dwa	 wielorodzinne.	 Kolejne	 16	 budynków	 jest	 w	 budowie.	 Deweloperzy,	 którzy	 zrealizowali	
budowy	w	 naszej	 dzielnicy	 sprzedali	 już	 niemal	wszystkie	mieszkania,	 dzięki	 czemu	 planują	 kolejne	
inwestycje,	 deklarując	 chęć	 zakupu	 następnych	 terenów	 w	 Siewierzu	 Jeziornej.	 Co	 ważne,	 wartość	
dotychczasowych	 transakcji	 zawartych	 z	 deweloperami	 odzwierciedla	 przyjęte	 przez	 nas	 wyceny	
gruntów,	a	więc	potwierdza	ich	trafność	–	mówi	Robert	Jacek	Moritz,	Prezes	Zarządu	ALTA.	
-	 Pod	 koniec	 2016	 r.	 wystąpiliśmy	 do	 lokalnych	 władz	 Siewierza	 o	 rozszerzenie	 obszaru	 objętego	
miejscowym	 planem	 zagospodarowania	 przestrzennego	 o	 kolejne	 19	 ha.	 Obecny	 plan	
zagospodarowania	 obejmuje	 ok.	 40	 ze	 120	 ha,	 na	 których	 rozwijamy	 naszą	 dzielnicę.	 Rozszerzenie	
miejscowego	 planu	 pozwali	 myśleć	 o	 dalszym	 rozwoju	 Siewierza-Jeziornej,	 jak	 i	 powinno	 mieć	
pozytywny	wpływ	na	wycenę	naszych	aktywów.	Jednocześnie,	dzięki	rozwijającej	się	sprzedaży	terenów	
wierzę,	że	coraz	bliższy	jest	czas,	kiedy	Spółka	Chmielowskie	stanie	się	źródłem	strumienia	pieniężnego,	
z	którego	korzystać	będą	akcjonariusze	ALTA	w	postaci	dywidendy.	Taki	jest	nasz	strategiczny	cel	na	
najbliższe	lata	–	dodaje	Prezes.	
	 	



	
	
	

	

Najważniejsze	inwestycje	ALTA	S.A.	

Spółka	 Zakres	działalności	 Wycena	spółki	na	
koniec	2016	r.	

(mln.	zł)	
Chmielowskie	Sp.	z	o.o.	 Spółka	 jest	 właścicielem	 nieruchomości	 na	 której	

realizowany	 jest	 projekt	 Siewierz	 Jeziorna.	 Zajmuje	 się	
przygotowaniem	 i	 uzbrojeniem	 terenu	 inwestycji,	
sprzedażą	działek	budowlanych.	

114,81	

TUP	Property	S.A.	 Spółka	 posiada	 portfel	 nieruchomości	 na	 wynajmem	 o	
różnym	przeznaczeniu:	 logistyczne,	 handlowe,	 biurowe	 –	
położone	w	różnych	miejsca	kraju.	

60,11	

CP	Tychy	Sp.	z	o.o.	 Właściciel	 galerii	 handlowej	 City	 Point	 Tychy.	 Spółka	
zależna	(100%)	od	TUP	Property	

24,86	

	

O	spółce	ALTA	S.A.	

Główną	 aktywnością	 ALTA	 S.A.	 jest	 działalność	 inwestycyjna	 polegająca	 na	 przygotowywaniu	 do	 sprzedaży	
nieruchomości	znajdujących	się	w	portfelu	Spółki.	ALTA	ma	w	swoim	portfolio	Spółkę	–	właściciela	nieruchomości	
w	Siewierzu	o	łącznej	powierzchni	120	ha	i	działa	jako	inwestor	pierwszej	zrównoważonej	dzielnicy	w	Polsce	-	
Siewierz	Jeziorna.	

Działki	w	 Siewierzu	 są	 stopniowo	wydzielane	 i	wraz	 z	 pełną	dokumentacją	 oraz	 infrastrukturą	oferowane	do	
sprzedaży	 deweloperom.	 Obecnie	 na	 terenie	 Siewierza	 Jeziornej	 funkcjonuje	 5	 deweloperów,	 którzy	 kupują	
gotowe	 do	 zabudowy	 działki,	 wraz	 ze	 ściśle	 określoną	 koncepcją	 zabudowy,	 na	 których	 powstają	 budynki	
wielolokalowe	 (kamienice)	 lub	 jednorodzinne	 w	 zabudowie	 wolnostojącej,	 bliźniaczej	 lub	 szeregowej.	 W	
perspektywie	 wieloletniej	 projekt	 będzie	 stopniowo	 rozwijany	 i	 docelowo	 zamieszka	 w	 nim	 ok.	 10	 000	
mieszkańców,	a	w	strefie	handlu	i	usług,	zostanie	zagospodarowanych	25	ha.		

W	portfelu	inwestycyjnym	Spółki	znajdują	się	także	podmioty	zależne	związane	głównie	z	branżą	nieruchomości	
komercyjnych	(biura,	przestrzenie	handlowo-usługowe	i	logistyczne).	Akcje	Spółki	ALTA	notowane	są	na	Giełdzie	
Papierów	Wartościowych	w	Warszawie	S.A.	od	1999	r.	(dawniej	TUP).	

	
W	celu	uzyskania	dodatkowych	informacji	prosimy	o	kontakt:	
	
Maciej	Szczepaniak	
NBS	Communications	
+48	514	985	845	
mszczepaniak@nbs.com.pl	

ALTA	S.A.	(adres	do	korespondencji)	
ul.	Traktowa	6,	
05-800	Pruszków	
tel:	+48	22	250	88	40	
info@altasa.pl		

	
	


