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Zarząd ALTA S.A. wycenia Spółki/Inwestycje w wartości godziwej zgodnie z najlepszą wiedzą zarządu 
i przy zastosowaniu dostępnych i odpowiednich technik wyceny oraz ujmuje wycenę przez wynik w 
sprawozdaniu z całkowitych dochodów (SCD) w pozycji „wynik ze zbycia i przeszacowania aktywów 
finansowych wycenianych w wartościach godziwych przez sprawozdanie z całkowitych dochodów.  
 

ALTA S.A. wpisana jest do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 

0000149976. Siedzibą Spółki jest Warszawa. 

 

3.3. Inwestycje Emitenta 

 
W tym opis zmian w strukturze Inwestycji Emitenta 
 
Na dzień bilansowy sprawozdania finansowego inwestycje Spółki ALTA obejmowały: 

Nazwa i forma 
prawna Siedziba 

Kapitał 
zakładowy 

zł 
Zakres działalności Udział % w kapitale 

zakładowym 

Chmielowskie 
Sp. z o.o. 

Siewierz 54 825 600 
 

Spółka jest właścicielem nieruchomości, na 
której realizowany jest projekt Siewierz-
Jeziorna, budowy zrównoważonego miasta.  
Do zadań Spółki należy przygotowanie i 
uzbrojenie terenu inwestycji pod budowę 
domów, sprzedaż gotowych działek 
budowlanych. 

ALTA S.A. 100% 

TUP Property 
S.A. 

Pruszków 27 471 472 
 

Zarządzanie portfelem posiadanych 
nieruchomości, realizacja projektów 
inwestycyjnych, sprzedaż nieruchomości.  

ALTA S.A. 100% 

CP Tychy Sp. z 
o.o.  

Pruszków 16 243 500 Właściciel galerii handlowej City Point Tychy  TUP Property 
S.A. 

100% 

Traktowa 6  
Sp. z o.o. 

Pruszków 5 000 Spółka do realizacji przedsięwzięć 
inwestycyjnych lub restrukturyzacyjnych 

TUP Property 
S.A. 

100% 

Przystań 
Siewierz  
Sp. z o.o. 

Siewierz   300 000 Administrowanie terenem budowy i dzielnicą 
Siewierz Jeziorna. 

ALTA S.A. 100% 
 

Nie zaszły zmiany w strukturze Inwestycji od publikacji ostatniego raportu okresowego tj. za I kwartał 

2020r.  

 

IV ZASADY RACHUNKOWOŚCI  
 

4.1. Podstawa sporządzenia sprawozdania finansowego oraz zasady (polityka 

rachunkowości) 

 

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe za I półrocze 2020r. zostało sporządzone zgodnie z MSR 

34 Śródroczna Sprawozdawczość finansowa w formie skróconej oraz zgodnie z pozostałymi 

obowiązującymi standardami MSSF, mającymi zastosowanie do śródrocznej sprawozdawczości 

finansowej, które zostały zaakceptowane przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości 

i Stały Komitet ds. Interpretacji, w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską i które obowiązują 

na dzień 30.06.2020r.  

 

Zasady (polityka) rachunkowości Spółki zastosowane do sporządzenia śródrocznego sprawozdania 

finansowego za I półrocze 2020r. są spójne z zasadami, jakie przyjęto do sporządzenia rocznego 

sprawozdania finansowego Spółki za 2019r., z wyjątkiem standardów, zmian do standardów i 

interpretacji zatwierdzonych przez Unię Europejską, które obowiązują dla okresów sprawozdawczych 

rozpoczynających się w dniu lub po dniu 1 stycznia 2020r.   

 

Karolina Basiak firma 

Karolina Basiak firma 


