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I Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe 
 

ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE 

SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI 

FINANSOWEJ                                                                                                                             

30 września    

2011  

/niebadane/ 

30 czerwca    

2011  

/niebadane/ 

31 grudnia                                           

2010       

/zbadane/ 

30 września    

2010  

/niebadane/ 

A k t y w a         

I. Aktywa trwałe 12 617 12 408 16 445 12 238 

       Wartości niematerialne i prawne         

      Rzeczowe aktywa trwałe 5 733 5 666 5 748 5 789 

      Długoterminowe aktywa finansowe   3 508 1 745 1 747 

      Inwestycje wyceniane metoda praw własności 6 463 2 817 8 948 4 670 

      Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 421 417 4 32 

II. Aktywa obrotowe 109 554 99 074 11 741 9 474 

      Zapasy         

      Należności krótkoterminowe 4 903 4 036 3 893 171 

      Inwestycje krótkoterminowe 103 870 92 806 6 250 4 948 

      Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 662 2 099 1 594 768 

      Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 119 133 4 42 

      Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży       3 545 

A k t y w a  r a z e m 122 171 111 482 28 186 21 712 

 

P a s y w a         

I. Kapitał własny 112 428 102 283 23 498 9 298 

A. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki 

dominującej 106 376 97 816 17 535 7 153 

     Kapitał zakładowy 33 600 33 600 10 803 3 601 

     Kapitał zapasowy  68 784 68 784 8 695 8 721 

     Pozostałe kapitały rezerwowe 13 096 13 096 13 096 13 096 

     Kapitał z aktualizacji wyceny         

     Zyski (straty) z lat ubiegłych i z roku bieżącego -9 104 -17 664 -15 059 -18 265 

B. Udziały niekontrolujące 6 052 4 467 5 963 2 145 

II. Zobowiązania długoterminowe 1 503 971 1 558 910 

     Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1 503 971 1 558 499 

     Rezerwy na świadczenia emerytalne         

     Długoterminowe kredyty i pożyczki       411 

III. Zobowiązania krótkoterminowe 8 240 8 228 3 130 11 504 

      Kredyty i pożyczki     1 077 102 

      Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych     101 10 757 

      Zobowiązania handlowe 85 24 50 27 

      Zobowiązania pozostałe 8 155 8 204 1 902 618 

P a s y w a  r a z e m 122 171 111 482 28 186 21 712 

       

Liczba akcji 336 000 000 112 000 000 108 031 907 36 010 807 

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 0,33 0,87 0,16 0,20 

 

 

 

 

POZYCJE POZABILANSOWE   
30 września    

2011  

/niebadane/ 

30 czerwca    

2011  

/niebadane/ 

31 grudnia                                           

2010       

/zbadane/ 

30 września    

2010  

/niebadane/ 

1. Należności warunkowe 1 396 1 369 1 369 1 396 

2. Zobowiązania warunkowe 1 396 1 369 1 369 1 396 
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Śródroczny skonsolidowany rachunek zysków i strat 

 

ŚRÓDROCZNY SKONSOLIDOWANY 

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT  

Trzy miesiące 

zakończone      

30 września 

2011 r. 

niebadane                              

Dziewięć  

miesięcy 

zakończone      

30 września  

2011 r. 

niebadane                              

Trzy miesiące 

zakończone      

30 września 

2010 r. 

niebadane                              

Dziewięć  

miesięcy 

zakończone      

30 września  

2010 r. 

niebadane                              

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i 

materiałów 101 307 68 779 

Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 
120 294 60 555 

 Zysk (strata) brutto ze sprzedaży  -19 13 8 224 

 Koszty sprzedaży 20 28     

 Koszty ogólnego zarządu 242 561 225 785 

 Pozostałe przychody operacyjne 4 11 5 8 

 Pozostałe koszty operacyjne 11 74 1 172 

 Zysk (strata) z działalności operacyjnej  -288 -639 -213 -725 

 Przychody finansowe 4 717 9 326 1 714 4 204 

 Koszty finansowe -5 755 106 55 134 

Udział w zyskach/stratach jednostek konsolidowanych 

metoda praw własności 491 -347     

 Zysk na sprzedaży całości lub części udziałów 

podporządkowanych   616     

 Odpis  wartości firmy jednostek podporządkowanych   -3 246     

 Zysk przed opodatkowaniem 10 675 5 604 1 446 3 345 

 Podatek dochodowy 530 -386 60 477 

    -  część bieżąca   85     

    -  część odroczona 530 -471     

Zysk (strata) netto 10 145 5 990 1 386 2 868 

  Przypadający na:         

     Akcjonariuszy jednostki dominującej 8 560 5 955 1 282 1 787 

     Udziały niekontrolujące 1 585 35 104 1 081 

          

Średnia ważona  liczba akcji zwykłych    62 230 994   36 010 807 

zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)   0,10   0,05 

 

Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów 

ŚRÓDROCZNE  SKONSOLIDOWANE 

SPRAWOZDANIE   Z CAŁKOWITYCH 

DOCHODÓW  

Trzy miesiące 

zakończone      

30 września 

2011 r. 

niebadane                              

Dziewięć  

miesięcy 

zakończone      

30 września  

2011 r. 

niebadane                              

Trzy miesiące 

zakończone      

30 września 

2010 r. 

niebadane                              

Dziewięć  

miesięcy 

zakończone      

30 września  

2010 r. 

niebadane                              

Zysk/strata netto za okres  10 145 5 990 1 386 2 868 

Inne całkowite dochody, w tym:   0   0 

Całkowity dochód za okres  10 145 5 990 1 386 2 868 

  Przypadający na:         

     Akcjonariuszy jednostki dominującej 8 560 5 955 1 282 1 787 

     Udziały mniejszości 1 585 35 104 1 081 
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Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym 

ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE 

SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W 

KAPITALE WŁASNYM    

Trzy miesiące 

zakończone      

30 września 

2011 r. 

niebadane                              

Dziewięć  

miesięcy 

zakończone      

30 września  

2011 r. 

niebadane                              

Trzy miesiące 

zakończone      

30 września 

2010 r. 

niebadane                              

Dziewięć  

miesięcy 

zakończone      

30 września  

2010 r. 

niebadane                              

I. Kapitał  własny na początek okresu  102 283 23 498 6 151 3 740 

     Kapitał zakładowy na początek okresu 33 600 10 803 3 601 3 274 

       Zmiany kapitału zakładowego   22 797   327 

                 a) zwiększenia (z tytułu)   22 797   327 

                     - emisji akcji (wydania udziałów)   22 797   327 

                b) zmniejszenia (z tytułu)         

       Kapitał zakładowy na koniec okresu 33 600 33 600 3 601 3 601 

       Kapitał zapasowy na początek okresu 68 784 8 695 8 721 7 422 

           Zmiany kapitału zapasowego   60 089   1 299 

                 a) zwiększenia (z tytułu)   60 089   1 299 

                    - emisji akcji powyżej wartości nominalnej   60 089   1 299 

                 b) zmniejszenie (z tytułu)         

          Kapitał zapasowy na koniec okresu 68 784 68 784 8 721 8 721 

         Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 13 096 13 096 13 096 13 096 

          Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych         

                   a) zwiększenia (z tytułu)         

                   b) zmniejszenia (z tytułu)         

          Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 13 096 13 096 13 096 13 096 

        Nierozliczone straty z lat ubiegłych i roku bieżącego na 

początek okresu -17 664 -15 059 -19 547 -20 052 

           zwiększenie (z tytułu) 8 560 5 955 1 282 1 787 

                   a) zysk/strata za okres 8 560 5 955 1 282 1 787 

             zmniejszenie         

         Nierozliczone straty z lat ubiegłych i roku bieżącego 

na koniec okresu -9 104 -9 104 -18 265 -18 265 

Kapitał własny akcjonariuszy jednostki dominującej  na 

koniec okresu 106 376 106 376 7 153 7 153 

Udziały niekontrolujące na początek okresu 4 467 5 963 3 189   

   zmiany udziałów niekontrolujących  1 585 89   2 145 

   -  zwiększenia 1 585 89 104 2 145 

           korekta udziału w spółkach konsolidowanych   54   2 145 

           udział w zysku   1 585 35 104   

   - zmniejszenia     1 148   

           korekta  udziałów niekontrolujących     1 148   

III. Udziały niekontrolujące na koniec okresu 6 052 6 052 2 145 2 145 

IV. Kapitał własny razem na koniec okresu  112 428 112 428 9 298 9 298 
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Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych 

 

ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE 

SPRAWOZDANIE Z  PRZEPŁYWÓW 

PIENIĘŻNYCH    

Trzy miesiące 

zakończone      

30 września 

2011 r. 

niebadane                              

Dziewięć  

miesięcy 

zakończone      

30 września  

2011 r. 

niebadane                              

Trzy miesiące 

zakończone      

30 września 

2010 r. 

niebadane                              

Dziewięć  

miesięcy 

zakończone      

30 września  

2010 r. 

niebadane                              

  Działalność operacyjna 
        

  I. Zysk (strata) netto 10 145 5 990 1 386 2 868 

  II. Korekty razem -12 301 -8 862 -2 685 -1 971 

       Zysk/strata  przypadająca na udziały niekontrolujące  -1 585 -35     

       Amortyzacja 45 127 43 122 

       Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) -95 -59   75 

       (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej -1 652 -1 352 -34 -34 

       Zmiana stanu rezerw 532 -55 499 499 

        Zmiana stanu zapasów         

        Zmiana stanu należności i czynnych rozliczeń 

międzyokresowych 1 515 -1 125 27 58 

        Zmiana stanu zobowiązań  7 508 6 288 -3 220 -2 691 

       Inne korekty -18 569 -12 651     

 I. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -2 156 -2 872 -1 299 897 

 Działalność inwestycyjna         

I. Wpływy z działalności inwestycyjnej 719 10 543 528 528 

      Zbycie aktywów finansowych 624 10 448 528 528 

     Odsetki 95 95     

II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej 0 8 733 37 7 679 

     Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych 

oraz rzeczowych aktywów trwałych     37 1 279 

    Wydatki na nabycie aktywów finansowych   8 126   6 400 

    Inne wydatki inwestycyjne   607     

II. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 719 1 810 491 -7 151 

 Działalność finansowa         

I. Wpływy  0 2 769 100 7 051 

     Wpływy netto z emisji akcji    2 220   1 627 

     Kredyty i pożyczki   549 100 500 

     Emisja dłużnych papierów wartościowych        3 510 

     Inne       1 414 

II. Wydatki z tytułu działalności finansowej   2 639   108 

      Spłaty kredytów i pożyczek   2 020   33 

      Odsetki   36   75 

      Inne wydatki finansowe   583     

III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 0 130 100 6 943 

Przepływy pieniężne netto, razem (I+/-II+/-III) -1 437 -932 -708 689 

Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych -1 437 -932 -708 689 

Środki pieniężne na początek okresu 2 099 1 594 1476 79 

Środki pieniężne na koniec okresu  662 662 768 768 
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II Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe 
 

JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z 

SYTUACJI FINANSOWEJ                                                                                                                             

stan na                  

30.09.2011        

niebadane 

stan na                  

30.06.2011        

niebadane 

stan na                  

31.12.2010        

zbadane 

stan na                  

30.09.2010        

niebadane 

A k t y w a         

I. Aktywa trwałe 14 169 14 563 14 677 12 854 

    Wartości niematerialne i prawne         

    Rzeczowe aktywa trwałe 4 232 4 272 4351 4391 

    Długoterminowe aktywa finansowe 9 527 9 881 10326 8463 

    Długoterminowe rozliczenia okresowe 410 410     

II. Aktywa obrotowe 98 747 91 178 155 171 

    Zapasy         

    Należności krótkoterminowe 1865 1 044 115 102 

    Należności z tytułu podatku dochodowego         

    Inwestycje krótkoterminowe 96 218 89 844     

    Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 551 162 38 32 

    Krótkoterminowe  rozliczenia międzyokresowe 113 128 2 37 

III. Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży         

A k t y w a  r a z e m 112 916 105 741 14 832 13 025 

          

P a s y w a         

I. Kapitał własny 104 147 96 876 11 764 4 756 

   Kapitał zakładowy 33 600 33 600 10 803 3 601 

   Akcje (udziały) własne (wielkośc ujemna)         

   Kapitał zapasowy  68 783 68 784 8 719 8 721 

   Kapitał  z aktualizacji wyceny         

   Pozostałe kapitały rezerwowe 13 096 13 096 13 096 13 096 

   Straty z lat ubiegłych i roku bieżącego -11 332 -18 604 -20 854 -20 662 

II. Zobowiązania długoterminowe 173 227 0 411 

    Rezerwa z tytułu odroczonego podatku 

dochodowego 173 227     

    Rezerwy na zobowiązania   0     

    Długoterminowe kredyty i pożyczki       411 

III. Zobowiązania krótkoterminowe 8 596 8 638 3 068 7 858 

Zobowiązania finansowe z tytułu emisji papierów 

wartościowych     101   

    Kredyty i pożyczki 512 507 1056 102 

    Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego         

    Zobowiązania handlowe 79 22 35 17 

    Zobowiązania pozostałe 8 005 8 109 1 876 7 739 

    Rezerwy na zobowiązania         

    Zobowiązania z tytułu leasingu   0     

    Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe         

P a s y w a  r a z e m 112 916 105 741 14 832 13 025 

          

Wartość księgowa 104 147 96 876 11 764 4 756 

Liczba akcji 336 000 000 112 000 000 108 031 807 36 010 807 

Wartość księgowa na jedną akcję ( w zł) 0,31 0,86 0,11 0,13 
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POZYCJE POZABILANSOWE   

stan na                  

30.09.2011        

niebadane 

stan na                  

30.06.2011        

niebadane 

stan na                  

31.12.2010        

niebadane 

stan na                  

30.09.2010        

niebadane 

1. Należności warunkowe 1 396 1 396 1 396 1 396 

    1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu)         

    1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) 1 396 1 396 1 396 1 396 

            - hipoteki na zakupionej nieruchomości 1 396 1 396 1 396 1 396 

2. Zobowiązania warunkowe 1 396 1 396 1 396 1 396 

    1.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) 1 396 1 396 1 396 1 396 

            - hipoteki na zakupionej nieruchomości 1 396 1 396 1 396 1 396 

3. Inne (z tytułu)         

Pozycje pozabilansowe, razem 1 396 1 396 1 396 1 396 

 

 

JEDNOSTKOWY  RACHUNEK ZYSKÓW 

I STRAT 

Trzy miesiące 

zakończone      

30 września 

2011 r. 

niebadane                              

Dziewięć  

miesięcy 

zakończone       

30 września  

2011r.   

niebadane                              

Trzy miesiące 

zakończone      

30 września 

2010 r. 

niebadane                              

Dziewięć  

miesięcy 

zakończone      

30 września  

2010 r. 

niebadane                              

I. Przychody  ze sprzedaży produktów, towarów i 

materiałów 
42 126 44 736 

II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i 

materiałów 
44 125 40 535 

III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II) -2 1 4 201 

IV. Koszty sprzedaży         

V. Koszty ogólnego zarządu 172 398 171 665 

VII. Pozostałe przychody operacyjne 1 3 5 8 

VIII. Pozostałe koszty operacyjne 11 74 2 173 

IX Zysk ( strata ) z działalności operacyjnej -184 -468 -164 -629 

X. Przychody finansowe 6 456 9 791 34 36 

XI. Koszty finansowe -948 37 9 17 

XII. Zysk przed opodatkowaniem 7 220 9 286 -139 -610 

XV. Podatek dochodowy -53 -237     

XVI. Zysk (strata) netto 7 273 9 523 -139 -610 

Średnia ważona liczba akcji zwykłych    62 230 994   36 010 807 

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)   0,15   -0,02 

Średnia ważona rozwodniona  liczba akcji 

zwykłych    
336 000 000 

  
36 010 807 

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą 

(w zł)   
0,03 

  
-0,02 

 

 

 

JEDNOSTKOWE 

SPRAWOZDANIE   Z 

CAŁKOWITYCH DOCHODÓW  

Trzy miesiące 

zakończone      

30 września 

2011 r. 

niebadane                              

Dziewięć  

miesięcy 

zakończone      30 

września  2011 r. 

niebadane                              

Trzy miesiące 

zakończone      

30 września 

2010 r. 

niebadane                              

Dziewięć  

miesięcy 

zakończone      

30 września  

2011 r. 

niebadane                              

Zysk/strata netto za okres  7 273 9 523 -139 -610 

Inne całkowite dochody, w tym:         

Całkowity dochód za okres  7 273 9 523 -139 -610 
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JEDNOSTKOWE ZESTAWIENIE ZMIAN W  

KAPITALE WŁASNYM 

Trzy miesiące 

zakończone      

30 września 

2011 r. 

niebadane                              

Dziewięć  

miesięcy 

zakończone       

30 września  

2011r.   

niebadane                              

Trzy miesiące 

zakończone      

30 września 

2010 r. 

niebadane                              

Dziewięć  

miesięcy 

zakończone      

30 września  

2010 r. 

niebadane                              

I. Stan kapitału  własnego na początek okresu 

(BO) 11 764 11 764 4 895 3 740 

I.a. Stan kapitału  własnego na początek okresu  

(BO), po uzgodnieniu do danych 

porównywalnych 11 764 11 764 4 895 3 740 

1. Stan kapitału zakładowego na początek okresu 33 600 10 803 3 601 3 274 

 Zmiany stanu kapitału zakładowego   22 797   327 

   zwiększenia (z tytułu)   22 797   327 

    - emisji akcji   22 797   327 

Stan kapitału zakładowego na koniec okresu 33 600 33 600 3 601 3 601 

3. Stan kapitału  zapasowego na początek okresu 68 784 8 719 8 721 7 422 

Zmiany stanu kapitału zapasowego   60 064   1 299 

a) zwiększenie (z tytułu)   60 066   1 308 

    -  agio z emisji serii J i K   60 066   1 308 

b) zmniejszenie (z tytułu) 1 2   9 

    -  koszty emisji 1 2   9 

Stan kapitału zapasowego na koniec okresu 68 783 68 783 8 721 8 721 

Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 13 096 13 096 13 096 13 096 

  Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych         

     a) zwiększenia (z tytułu)         

     b) zmniejszenia (z tytułu)         

Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 13 096 13 096 13 096 13 096 

Nierozliczone straty z lat ubiegłych i roku 

bieżącego  na początek okresu -18 605 -20 855 -20 523 -20 052 

a) zwiększenie (z tytułu) 7 273 9 523 -139 -610 

    - zysk/strata za okres 7 273 9 523 -139 -610 

    -  z kapitału z aktualizacji wyceny         

b) zmniejszenie (z tytułu)         

Straty z lat ubiegłych i roku bieżącego na koniec 

okresu -11 332 -11 332 -20 662 -20 662 

Stan kapitału własnego na koniec okresu (BZ ) 104 147 104 147 4 756 4 756 
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RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW 

PIENIĘŻNYCH  

Trzy miesiące 

zakończone      

30 września 

2011 r. 

niebadane                              

Dziewięć  

miesięcy 

zakończone       

30 września   

2011 r.  

niebadane                              

Trzy miesiące 

zakończone      

30 września 

2010 r. 

niebadane                              

Dziewięć  

miesięcy 

zakończone      

30 września  

2010 r. 

niebadane                              

DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA   
  

    

I. Zysk (strata) netto 7 273 9 523 -139 -610 

II. Korekty razem 214 -4 519 -519 -878 

      Amortyzacja  40 119 40 119 

     (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej 1 076 -227 -34 -34 

      Zmiana stanu pozostałych rezerw -54 173     

      Zmiana stanu pozostałych zapasów         

      Zmiana stanu należności i czynnych rozliczeń 

międzyokresowych -806 -2 271 60 164 

      Zmiana stanu zobowiązań  -42 -3 279 -585 -1 127 

      Inne korekty   966     

 I. Przepływy pieniężne netto z działalności 

operacyjnej 7 487 5 004 -658 -1 488 

 Działalność inwestycyjna         

I. Wpływy z działalności inwestycyjnej 1 425 4 719 528 528 

   Zbycie aktywów finansowych 1 425 4 719 528 528 

    Inne wpływy         

II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej 8 523 11 937 0 1 181 

Wydatki na nabycie  pozostałych aktywów 

finansowych 8 523 11 330 
  1181 

     Inne wydatki   607     

II. Przepływy pieniężne netto z działalności 

inwestycyjnej -7 098 -7 218 528 -653 

 Działalność finansowa         

I. Wpływy  0 3 276 100 2 127 

   Wpływy netto z emisji akcji i innych instrumentów 

kapitałowych oraz dopłat do kapitału   2 220   1627 

   Kredyty i pożyczki   1 056 100 500 

II. Wydatki z tytułu działalności finansowej   549   33 

   Spłaty kredytów i pożyczek   549   33 

III. Przepływy pieniężne netto z działalności 

finansowej 0 2 727 100 2 094 

Przepływy pieniężne netto, razem (I+/-II+/-III) 389 513 -30 -47 

Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych 389 513 -30 -47 

Środki pieniężne na początek okresu 162 38 62 79 

Środki pieniężne na koniec okresu  551 551 32 32 
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III Opis przyjętych zasad rachunkowości 

Wstęp 

Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z wymogami określonymi w Rozporządzeniu 

Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych 

przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za 

równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem 

członkowskim (Dz. U. z 2009 r., Nr 33, poz. 259). 

Działając na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie 

informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz 

warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie 

będącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r., Nr 33, poz. 259 z póżn. zm.) Zarząd Spółki 

podaje do wiadomości publicznej skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej FON S.A. za 

III kwartał 2011 roku. Skonsolidowany raport kwartalny zawiera w szczególności następujące 

pozycje: 

 skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej FON S.A. w tym: skonsolidowane 

sprawozdanie z sytuacji finansowej, rachunek zysków i strat, zestawienie całkowitych dochodów, 

zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym oraz rachunek przepływów pieniężnych 

na dzień 30 września 2011 roku, 

  informacje dodatkowe oraz inne informacje o zakresie określonym w treści Rozporządzenia 

Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych 

przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za 

równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem 

członkowskim (Dz. U. z 2009 r., Nr 33, poz. 259 z późn. zm.).  

 

Podstawy sporządzenia sprawozdania finansowego 

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej FON S.A. za III kwartał 2011 roku 

zakończony 30 września 2011 roku oraz porównywalne sprawozdanie za III kwartał 2010 roku 

zakończony 30 września 2010 roku zostały sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami 

Sprawozdawczości Finansowej (MSSF). 

Sprawozdanie finansowe zostało zatwierdzone do publikacji przez Zarząd Spółki w dniu 14 listopada 

2011 roku. 

Sprawozdanie finansowe jest przedstawione w tysiącach złotych. Sprawozdanie zostało sporządzone 

przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez spółkę w dającej się przewidzieć 

przyszłości. 
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Stosowane zasady rachunkowości 

W przedstawionym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym przestrzegano tych samych zasad 

rachunkowości, co opisane w ostatnim rocznym sprawozdaniu finansowym na dzień 31 grudnia 2010r.  

Oświadczenie o zgodności 

 

Według oświadczenia Zarządu Spółki, niniejsze skonsolidowane kwartalne sprawozdanie finansowe 

Grupy Kapitałowej FON S.A. zostało sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami 

Sprawozdawczości Finansowej („MSSF”) oraz zgodnie z odpowiednimi MSSF przyjętymi przez UE. 

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej FON SA zostało sporządzone zgodnie z 

Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej („MSSF”) przyjętymi przez Radę 

Międzynarodowych Standardów Rachunkowości oraz interpretacjami wydanymi przez Komitet ds. 

Interpretacji Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej („KIMSF).  

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej FON SA zostało przygotowane zgodnie 

z wymogami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2010 roku w 

sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów 

wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa 

państwa nie będącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r., Nr 33, poz. 259). 

 

Nowe standardy rachunkowości i interpretacje KIMSF  

Następujące zmiany do istniejących standardów opublikowanych przez Radę Międzynarodowych 

Standardów Rachunkowości („RMSR”) oraz zatwierdzone przez UE wchodzą w życie w roku 2011:  

 

 Zmiany do MSR 24 „Ujawnianie informacji na temat podmiotów powiązanych” – 

Uproszczenie wymogów dotyczących ujawnień przez jednostki powiązane z państwem 

oraz doprecyzowanie definicji jednostek powiązanych, zatwierdzone w UE w dniu 19 

lipca 2010 roku (obowiązujące w odniesieniu do okresów rocznych począwszy od 1 

stycznia 2011 roku lub po tej dacie),  

 Zmiany do MSR 32 „Instrumenty finansowe: prezentacja” – Klasyfikacja emisji praw 

poboru, zatwierdzone w UE w dniu 23 grudnia 2009 roku (obowiązujące w odniesieniu do 

okresów rocznych rozpoczynających się 1 lutego 2010 roku lub po tej dacie),  

 Zmiany do MSSF 1 „Zastosowanie MSSF po raz pierwszy” - ograniczone zwolnienie 

jednostek stosujących MSSF po raz pierwszy z ujawniania informacji porównawczych 

zgodnie z MSSF 7, zatwierdzone w UE w dniu 30 czerwca 2010 roku (obowiązujący w 

odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 lipca 2010 roku lub po tej 

dacie),  
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 Zmiany do KIMSF 14 „MSR 19 – Limit wyceny aktywów z tytułu określonych 

świadczeń, minimalne wymogi finansowania oraz ich wzajemne zależności” - przedpłaty 

w ramach minimalnych wymogów finansowania, zatwierdzone w UE w dniu 19 lipca 

2010 roku (obowiązujące w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 

stycznia 2011 roku lub po tej dacie),  

 Interpretacja KIMSF 19 „Regulowanie zobowiązań finansowych przy pomocy 

instrumentów kapitałowych” zatwierdzona w UE w dniu 23 lipca 2010 roku 

(obowiązujące w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 lipca 2010 

roku lub po tej dacie),  

 

Według szacunków Spółki, powyższe zmiany standardów i interpretacje nie mają istotnego wpływu 

na sprawozdanie finansowe Grupy.  

IV Informacje ogólne i organizacja grupy kapitałowej 

Opis jednostki dominującej 

FON S.A. z siedzibą w Płocku, - podmiot dominujący - ul. Padlewskiego 18C, 09-402 Płock, 

zarejestrowana jest w Sądzie Rejonowym dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XIV 

Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000028913. Podstawowym 

przedmiotem działalności Spółki na dzień 30.09.2011r. jest wynajem hal produkcyjnych. Jako 

podmiot dominujący Grupy Kapitałowej FON, sprawuje nadzór właścicielski nad firmami zależnymi, 

a także prowadzi operacje finansowe w ramach grupy. 

Według klasyfikacji przyjętej przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie Spółka 

jest klasyfikowana w sektorze: Usługi inne. Czas trwania spółki jest nieoznaczony. 

 

Skład Grupy Kapitałowej FON S.A. na dzień 30.09.2011r.: 

Prezentowane w raporcie za III kwartał 2011 rok skonsolidowane sprawozdanie Grupy Kapitałowej 

FON obejmuje: 

 

 FON ECOLOGY  S.A. – spółka zależna  (Sąd Rejonowy w Warszawie XIV Wydział 

Gospodarczy KRS nr KRS 0000336818) - udział w kapitale i głosach 42,09%  - konsolidowana 

metodą pełną 

 OMENIX Sp. z o.o. – spółka zależna od  FON ECOLOGY S.A. , w której posiada 100% udziałów 

(Sąd Rejonowy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy KRS nr KRS 0000364231) - 

konsolidowana metoda pełną. 
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 Urlopy.pl S.A. – spółka współzależna  - (Sąd Rejonowy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy 

KRS nr KRS 0000290193) - udział w kapitale i głosach 36,46%  konsolidowana metoda praw 

własności 

 Elkop Energy S.A. – spółka stowarzyszona  - (Sąd Rejonowy w Warszawie XIV Wydział 

Gospodarczy KRS nr KRS  000380413) - udział w kapitale i głosach 25,66%  - konsolidowana 

metoda praw własności 

 P.E. Elkop  S.A. – spółka stowarzyszona  - (Sąd Rejonowy w Katowicach VIII Wydział 

Gospodarczy KRS nr KRS  0000176582) - udział w kapitale i głosach 24,22%  - konsolidowana 

metoda praw własności 

 

W III kwartale 2011r. struktura Grupy Kapitałowej FON S.A. nie uległa zmianie w porównaniu do II 

kwartału 2011r.   

 

Informacje o korektach z tytułu rezerw, rezerwy i aktywa z tytułu odroczonego podatku 
dochodowego, dokonanych odpisach aktualizujących wartość składników aktywów 
 
W III kwartale 2011 roku dokonano następujących zmian rezerw i odpisów aktualizujących: 

Rezerwa na podatek dochodowy: 

  - stan na 30.06.2011         971 tys.zł 

  -  utworzenie rezerwy       532 tys. zł 

  - stan na 30.09.2011       1 503 tys. zł 

 

           Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego: 

             - stan na 30.06.2011       417 tys.zł 

             - utworzenie aktywów        4 tys. zł 

             - stan na 30.09.2011       421 tys.zł 

 

           Aktualizacja inwestycji krótkoterminowych: 

          - stan na 30.06.2011       (-) 5 793 tys.zł 

          - odpis aktualizujący           7 137 tys.zł 

          -  stan na 30.09..2011          1 344 tys.zł 

 

       Nie dokonywano innych odpisów aktualizujących aktywa.  

 

Planowane nakłady inwestycyjne  

Nie planuje się nakładów inwestycyjnych.  
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Informacje o sprawach spornych  

W III kwartale 2011 roku przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub 

organem administracji publicznej nie toczyły się postępowania dotyczące zobowiązań ani 

wierzytelności Emitenta lub spółek zależnych, których jednorazowa lub łączna wartość stanowiłaby co 

najmniej 10% kapitałów własnych Grupy Kapitałowej FON S.A. 

Na dzień 30 września 2011 roku FON S.A. jest stroną postępowania w sprawach, o których Emitent 

informował we wcześniejszych sprawozdaniach (półrocznym na dzień 30 czerwca 2011 roku) oraz w 

RB nr 56/2010 z 14.09.2010r., nr 4/2011 z dnia 25 stycznia 2011 roku. Do dnia publikacji niniejszego 

sprawozdania od ostatniej publikacji sprawozdania półrocznego, nie nastąpiły żadne działania sądu w 

powyższej sprawie. 

Zarząd FON S.A. informuje jednocześnie, że uprawomocnił się wyrok Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego w Warszawie dotyczący uchylenia decyzji Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 

28 czerwca 2010r. nakładającą na Emitenta karę 150 tys. w związku z naruszeniem art. 56 ust 1 pkt 1 

w zw. z z ust. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach 

wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach 

publicznych.  Na dzień publikacji raportu Emitent informuje, iż uzyskał od KNF zwrot całości kary 

pieniężnej, jaką Emitent musiał niesłusznie zapłacić w 2010 roku. 

Wynagrodzenia Zarządu i Rady Nadzorczej 

                                                                                                                      w tys. zł 

  III kwartały    

2011 r.  

 

 Zarząd                        56   

 Rada Nadzorcza                        12   
 

     Osoby zarządzające i nadzorujące emitenta nie otrzymały zaliczek, pożyczek, gwarancji i 

poręczeń  
 Spółki powiązane 

 

              

 30 września    

2011 r.  

 

 Zobowiązania z tytułu pożyczek   1 950   

 Pozostałe zobowiązania   1 960               
 

  FON ECOLOGY S.A. posiada zobowiązania z tytułu pożyczek wobec OMENIX Sp. z. o.o. 

  FON ECOLOGY S.A. posiada zobowiązania z tytułu zakupu akcji spółki PC GUARD 

wobec  OMENIX    Sp. z. o.o. w kwocie 1 960 tys.zł 

FON S.A. otrzymał od OMENIX sp. z o.o. pożyczki krótkoterminowe w łącznej wysokości 

500 tys.zł 

 Istotnych transakcji w III kwartale 2011    nie zawierano. 
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Transakcje z podmiotami powiązanymi.  

 
Spółka dominująca FON SA w IIII kwartale 2011r. dokonała:  

 Nabycie akcji FON SA nastąpiło na skutek zawarcia przez ATLANTIS S.A. z Emitentem w dniu 

29.06.2011r. umowy objęcia akcji w ramach, której ATLANTIS S.A. nabyło w dniu 20.07.2011r. 

167.433.000 akcji nowej emisji Emitenta, która to ilość stanowi 49,83 % udziału w kapitale 

zakładowym Emitenta i uprawnia do oddania 167.433.000 głosów, stanowiących 49,83 % udziału 

w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu spółki Emitenta 

ATLANTIS S.A. poinformowało, że przed nabyciem akcji Emitenta, o których mowa powyżej 

nie posiadało żadnych jego akcji. 

ATLANTIS S.A poinformowało, że aktualnie posiada 167.433.000 akcji Emitenta, która to ilość 

stanowi 49,83 % udziału w kapitale zakładowym Emitenta i uprawnia do oddania 167.433.000 

głosów, stanowiących 49,83 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu 

spółki Emitenta. 

 Zmniejszenie udziału FARTPOL Holdings Limited w ogólnej liczbie głosów poniżej progu 25 %, 

które to nastąpiło na skutek podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta do kwoty 33.600.000 

zł poprzez emisję akcji serii K, w której to emisji Fartpol Holdings Limited nie brał udziału.  

      Akcjonariusz Fartpol Holdings Limited wyjaśnił, że stan ilościowy posiadanych przez niego 

akcji Emitenta nie uległ zmianie i wynosi 71.300.000.   Przed podwyższeniem kapitału 

zakładowego Emitenta, Fartpol Holdings Limited posiadał 71.300.000 akcji, która to ilość 

stanowiła 63,66 % udziału w kapitale zakładowym Emitenta  oraz uprawniało do oddania 

71.300.000 głosów stanowiących 63, 66% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym 

Zgromadzeniu Emitenta. Fartpol Holdings Limited posiada 71.300.000 akcji Emitenta co stanowi 

21,22% udziału w kapitale zakładowym Emitenta oraz uprawnia do oddania 71.300.000 głosów 

stanowiących 21,22% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta. 

Ponadto Fartpol Holdings Limited poinformował, że inne podmioty od niego zależne nie 

posiadają akcji Emitenta oraz, że Fartpol Holdings Limited nie zawierała żadnych porozumień 

ani umów, których przedmiotem było by przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu. 

 W dniu 27-06-2011r Zarząd FON SA zawarł ze spółką Atlantis SA umowę objęcia 83.150.000 

warrantów subskrypcyjnych z których każdy dawał prawo objęcia 1 (jednej) akcji emisji serii K 

spółki Atlantis SA o wartości nominalnej 0,35 zł każda. Warranty spółka Atlantis S.A. 

wyemitowała na podstawie uchwały nr 3/2011 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki 

Atlantis SA z dnia 10.05.2011r. w sprawie: "Emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego 

podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych 

akcjonariuszy Spółki oraz zmiany statutu Spółki" 
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FON S.A. realizując uprawnienie przysługujące mu z posiadanych warrantów w dniu 29 czerwca 

2011 roku dokonał zapisu na 83.150.000 akcji serii K Emitenta o wartości nominalnej 0,35 zł 

każda tj. o łącznej wartości nominalnej 29.102.500 zł oraz o wartości emisyjnej 0,96 zł za każdą 

akcję tj. o łącznej wartości emisyjnej 79.824.000zł. Akcje zostały wydane Emitentowi w dniu 

20.07.2011r. Akcje spółki Atlantis SA objęte w zamian za warranty subskrypcyjne stanowiąc 

65,99 % w kapitale zakładowym spółki Atlantis SA , dając 65,99 % głosów na walnym 

zgromadzeniu Atlantis. 

 Zarząd Fon S.A. informuje, iż w dniu 29.08.2011 roku Emitent zawarł ze spółką DAMF Invest 

S.A. w Płocku umowę objęcia akcji, której przedmiotem było objęcie przez Emitenta wkładu 

niepieniężnego w postaci posiadanych przez Emitenta  62.650.000 akcji spółki Atlantis S.A w 

Płocku. 

      Umowa została zawarta przez Emitenta w dniu 29.08.2011 roku i przewidywała objęcie przez 

Emitenta  7.500 akcji zwykłych imiennych serii D spółki DAMF Invest S.A o wartości 

nominalnej i emisyjnej 5.000 zł każda tj. o łącznej wartości nominalnej i emisyjnej 37.500.000 

złotych.  Akcje będące przedmiotem umowy z dnia 29.08.2011 roku stanowią 37,46% udziału w 

kapitale zakładowym DAMF Invest S.A oraz uprawniają do oddania 7.500 głosów stanowiących 

37,46% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu DAMF Invest S.A. Akcje 

spółki Atlantis S.A wnoszone przez Emitenta, jako wkład so spółki DAMF Invest S.A zostały 

wycenione zgodnie z  treścią art. 3121§ 1 pkt. 1 k.s.h. na 1,10 zł każda tj. łączna wartość wynosi 

68.915.000 zł. 

Emitent wskazuje, że nabycie aktywów znacznej wartości tj. akcji serii D spółki DAMF Invest  

        S.A sfinansowane zostało ze środków własnych Emitenta w postaci posiadanych przez Emitenta 

akcji spółki Atlantis S.A. 

 

 Zbycie akcji Emitenta w ilości odpowiadającej 49,83 %udziału w ogólnej liczbie głosów 

Emitenta. Zbycie akcji Emitenta nastąpiło na skutek zawarcia przez ATLANTIS S.A. ze spółką 

DAMF Invest S.A. w Płocku w dniu 29.08.2011r. umowy objęcia akcji na podstawie, której 

ATLANTIS S.A. zbyła 167.433.000 akcji Emitenta, która to ilość stanowi 49,83 % udziału w 

kapitale zakładowym Emitenta i uprawnia do oddania 167.433.000 głosów, stanowiących 49,83 

% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu spółki Emitenta 

ATLANTIS S.A. poinformowała, że przed zawarciem umowy z dnia 29.08..2011r. posiadała 

167.433.000 akcji Emitenta, która to ilość stanowiła 49,83 % udziału w kapitale zakładowym 

Emitenta i uprawniała do oddania 167.433.000 głosów, stanowiących 49,83 % udziału w ogólnej 

liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu spółki Emitenta. 
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 Nabycie akcji FON SA w ilości dającej 65,99% udziału ogólnej liczbie głosów Emitenta. Nabycie 

akcji emitenta nastąpiło na skutek umów objęcia akcji DAMF Invest S.A. ze spółką Atlantis S.A. z 

siedzibą w Płocku oraz spółką FARTPOL Holdings Limited z siedzibą w Larnace na Cyprze w dniu 

29.08.2011 roku, opublikowane w raportach bieżących Emitenta pod nr 71/2011, 72/2011, 

73/2011. 

 

 Zbycie akcji FON SA w ilości odpowiadającej 16,17 % udziału w ogólnej liczbie głosów 

Emitenta. Zbycie akcji Emitenta nastąpiło na skutek zawarcia przez FARTPOL Holdings Limited 

ze spółką DAMF Invest S.A. w Płocku w dniu 29.08.2011r. umowy objęcia akcji w ramach, 

której FARTPOL Holdings Limited zbyło 54.326.000 akcji Emitenta, która to ilość stanowi 16,17 

% udziału w kapitale zakładowym Emitenta i uprawnia do oddania 54.326.000 głosów, 

stanowiących 16,17 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu spółki 

Emitenta 

FARTPOL Holdings Limited poinformował, że przed zawarciem umowy z dnia 29.08.2011r. 

posiadał 71.300.000 akcji Emitenta, która to ilość stanowi 21,22 % udziału w kapitale 

zakładowym Emitenta i uprawnia do oddania 71.300.000 głosów, stanowiących 21,22 % udziału 

w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu spółki Emitenta. 

FARTPOL Holdings Limited poinformował, że aktualnie posiada 16.974.000 akcji Emitenta co 

stanowi 5,05 % udziału w kapitale zakładowym Emitenta oraz uprawnia do oddania 16.974.000 

głosów stanowiących 5,05 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu 

Emitenta. 

FARTPOL Holdings Limited poinformował, że w ciągu najbliższych 12 miesięcy nie wyklucza 

bezpośredniego oraz pośredniego zwiększenia swojego zaangażowania w spółce Emitenta. 

Ponadto FARTPOL Holdings Limited poinformował, że inne podmioty od niej zależne nie 

posiadają akcji Emitenta oraz, że FARTPOL Holdings Limited nie zawierał żadnych porozumień 

ani umów, których przedmiotem było by przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu. 

 

 V Zwięzły opis istotnych dokonao lub niepowodzeo emitenta w okresie, 
którego dotyczy raport, wraz z wykazem najważniejszych zdarzeo, ich 
dotyczących. 

 

1. Zawiązanie spółki DAMF INVEST S.A. 
 

Zarząd FON S.A. informuje, że w dniu 7.07.2011r wraz ze Spółką ATLANTIS S.A. z siedzibą 

w Płocku oraz dwiema osobami fizycznym, zawiązał spółkę akcyjną pod firmą DAMF 

INVEST Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku.  Kapitał zakładowy spółki akcyjnej DAMF 

INVEST S.A wynosi 100.000,00 (sto tysięcy 00/100) złotych i dzieli się na 20 (dwadzieścia) 
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akcji imiennych o wartości nominalnej 5.000,00 (pięć tysięcy 00/100) każda. Emitent w 

kapitale zakładowym Spółki DAMF INVEST S.A objął 9 (dziewięć) akcji imiennych serii C, 

o wartości nominalnej 5.000,00 (pięć tysięcy 00/100) złotych każda akcja, o łącznej wartości 

nominalnej 45.000,00 (czterdzieści pięć tysięcy 00/100) złotych stanowiących 45 % w 

kapitale zakładowym i dających taki sam procent głosów na walnym zgromadzeniu spółki 

DAMF INVEST S.A. Emitent pokrył akcje poprzez wniesienie wkładu pieniężnego.  

Prezesem Zarządu Spółki DAMF INVEST S.A z siedzibą w Płocku, została Pani Małgorzata 

Patrowicz będąca jednocześnie Członkiem Rady Nadzorczej spółki drugiego ze 

współzałożycieli. Rada Nadzorcza DAMF INVEST S.A składa się z trzech członków tj. Jacka 

Koralewskiego , Jolanty Koralewskiej, Marianny Patrowicz. 

Obszarem działalności Spółki DAMF INVEST S.A jest : 1. Pozostałe pośrednictwo pieniężne 

PKD 64.19.Z 

 

2. Uchwała Giełdy o dopuszczeniu do obrotu giełdowego akcji serii K. 

 

W dniu 20 lipca 2011 r. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. podjął 

uchwałę nr 925/2011 w sprawie dopuszczenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW 

akcji zwykłych na okaziciela serii K Emitenta. 

Na podstawie uchwały nr 925/2011 Zarząd GPW postanowił o dopuszczeniu w trybie 

zwykłym do obrotu giełdowego na rynku podstawowym w dniu 21 lipca 2011 r. 224.000.000 

(dwieście dwadzieścia cztery miliony) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii K Emitenta pod 

warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w dniu 21 lipca 

2011 roku rejestracji tych akcji i oznaczenia ich kodem "PLCASPL00019". 

 

3. Zamknięcie subskrypcji akcji serii K. 

W dniu 07.07.2011r. zakończona została subskrypcja akcji zwykłych na okaziciela serii K. 

Zarząd FON S.A. wyjaśnia, że akcje zwykłe na okaziciela serii K zostały wyemitowane na 

podstawie § 2 uchwały nr 3/2011 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 

10.05.2011r. w sprawie: "Emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia 

kapitału zakładowego Spółki z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy 

Spółki oraz zmiany statutu Spółki" opublikowanej raportem bieżącym nr 38/2011r. z dnia 

11.05.2011r. korygowanym w dniu 30.05.2011r 

Przedmiotową uchwałą Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FON S.A. dokonało emisji nie 

więcej niż 224.000.000 (dwieście dwadzieścia cztery miliony) warrantów subskrypcyjnych, z 

których każdy daje prawo objęcia 1 (jednej) akcji emisji serii K o wartości nominalnej 0,10 zł 

każda. Do złożenia zapisów na akcje serii K uprawnione były podmioty posiadające warranty 
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subskrypcyjne zamienne na akcje serii K, cena emisyjna akcji serii K została ustalona na 

poziomie 0,36 zł za każda akcję. 

FON S.A. w dniu 28 czerwca 2011 r wydał 224.000.000 warrantów subskrypcyjnych, których 

posiadacze w dniu 29.06.2011r. złożyli zapisy na wszystkie 224.000.000 akcji serii K. Akcje 

zostały wydane nabywcom w dniu 20.07.2011r. 

Akcje serii K obejmowane były w ramach subskrypcji prywatnej, której przeprowadzenie nie 

wymagało sporządzenia prospektu emisyjnego. 

Wobec powyższego podwyższenie kapitału zakładowego zgodnie z §2 uchwały nr 3/2011 

NZW z dnia 10.05.2011r. zostało dokonane z kwoty 11.200.000 zł (jedenaście milionow 

dwieście tysięcy złotych) do kwoty 33.600.000zł (trzydzieści trzy miliony sześćset tysięcy 

złotych) tj. o kwotę 22.400.000 (dwadzieścia dwa miliony czterysta tysięcy złotych) poprzez 

emisje 224.000.000 (dwieście dwadzieścia cztery miliony) nowych akcji zwykłych na 

okaziciela serii K o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda. Cena emisyjna akcji 

serii K została określona przez Zarząd Emitenta na podstawie § 2 ust. 4 uchwały nr 3/2011 

NZW z dnia 10.05.2011r. na poziomie 0,36 zł za każdą akcje.  

1. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji: 

data rozpoczęcia subskrypcji – 28 czerwca 2011r. 

data zakończenia subskrypcji - 07 lipca 2011r. 

2. Data przydziału akcji: 

Przydział akcji serii E został dokonany w dniu 20.07.2011r. 

3. Liczba akcji objętych subskrypcją:  

224.000.000 akcji serii K. 

4.Przy emisji akcji serii K nie miała miejsce redukcja. 

5. Liczba instrumentów finansowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej  

subskrypcji lub sprzedaży. 

W ramach subskrypcji objęto wszystkie 224.000.000 akcji serii K. 

6. Cena, po jakiej instrumenty finansowe były obejmowane: 

Akcje serii E obejmowane były po cenie emisyjnej równiej 0,36 zł. (trzydzieści sześć 

groszy) 

7. Liczba osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją lub sprzedażą  

w poszczególnych transzach: 

 W ramach subskrypcji złożonych zostało 3 zapisy na akcje serii K. 

8. Liczby osób, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej 

subskrypcji w poszczególnych transzach: 

W ramach subskrypcji akcje serii K przydzielone zostały jednej osobie prawnej i dwóm 

osobom fizycznym. 
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9. Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli akcje w ramach wykonywania umów o 

subemisję, z określeniem liczby akcji, które objęli wraz z faktyczną ceną jednej akcji (tj. 

ceną emisyjną lub sprzedaży po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie akcji w wykonaniu 

umowy subemisji, nabytej przez subemitenta): 

Emitent nie zawarł umowy o submisję akcji serii K.  

10. Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze 

wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale przynajmniej na koszty: 

a) przygotowania i przeprowadzenia oferty: 50.000 

b) wynagrodzenia subemitentów, oddzielnie dla każdego z nich: 0 zł 

c) sporządzenia prospektu emisyjnego , z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 0 zł  

d) promocji oferty: : 0 

 

4. Transakcje Atlantis S.A. na akcjach Emitenta. 

 W dniu 27.07.2011r. do spółki wpłynęło zawiadomienie akcjonariusza ATLANTIS 

S.A.w Płocku w trybie 69 ust. 1 pkt. 1) Ustawy o ofercie publicznej i warunkach 

wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o 

spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz.U. Nr 184, poz. 1539 z poźn. zm.) o 

nabyciu akcji Emitenta w ilości dającej 49,83 % udziału ogólnej liczbie głosów 

Emitenta. 

Nabycie akcji Emitenta nastąpiło na skutek zawarcia przez ATLANTIS S.A. z 

Emitentem w dniu 29.06.2011r. umowy objęcia akcji w ramach, której ATLANTIS 

S.A. nabyło w dniu 20.07.2011r. 167.433.000 akcji nowej emisji Emitenta, która to 

ilość stanowi 49,83 % udziału w kapitale zakładowym Emitenta i uprawnia do 

oddania 167.433.000 głosów, stanowiących 49,83 % udziału w ogólnej liczbie głosów 

na Walnym Zgromadzeniu spółki Emitenta ATLANTIS S.A. poinformowało, że przed 

nabyciem akcji Emitenta, o których mowa powyżej nie posiadało żadnych jego akcji. 

ATLANTIS S.A poinformowało, że aktualnie posiada 167.433.000 akcji Emitenta, 

która to ilość stanowi 49,83 % udziału w kapitale zakładowym Emitenta i uprawnia do 

oddania 167.433.000 głosów, stanowiących 49,83 % udziału w ogólnej liczbie głosów 

na Walnym Zgromadzeniu spółki Emitenta. 

 W dniu 2.09.2011r. do spółki wpłynęło zawiadomienie akcjonariusza ATLANTIS 

S.A.w Płocku w trybie 69 ust. 1 pkt. 2) Ustawy o ofercie publicznej i warunkach 

wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o 

spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz.U. Nr 184, poz. 1539 z poźn. zm.) o 

zbyciu akcji Emitenta w ilości odpowiadającej 49,83 %udziału w ogólnej liczbie 

głosów Emitenta.  
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Zbycie akcji Emitenta nastąpiło na skutek zawarcia przez ATLANTIS S.A. ze spółką 

DAMF Invest S.A. w Płocku w dniu 29.08.2011r. umowy objęcia akcji na podstawie 

której ATLANTIS S.A. zbyła 167.433.000 akcji Emitenta, która to ilość stanowi 

49,83 % udziału w kapitale zakładowym Emitenta i uprawnia do oddania 167.433.000 

głosów, stanowiących 49,83 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym 

Zgromadzeniu spółki Emitenta ATLANTIS S.A. poinformowała, że przed zawarciem 

umowy z dnia 29.08..2011r. posiadało 167.433.000 akcji Emitenta, która to ilość 

stanowi 49,83 % udziału w kapitale zakładowym Emitenta i uprawnia do oddania 

167.433.000 głosów, stanowiących 49,83 % udziału w ogólnej liczbie głosów na 

Walnym Zgromadzeniu spółki Emitenta. 

 

5. Transakcje FARTPOL Holdings Limited na akcjach Emitenta. 

Zarząd Fon S.A. z siedzibą w Płocku niniejszym informuje, że w dniu 29.07.2011 roku 

wpłynęło do spółki zawiadomienie akcjonariusza FARTPOL Holdings Limited z siedzibą w 

Larnace na Cyprze, w trybie 69 ust. 1 pkt. 2) w zw. z art. 69 ust. 2) pkt 2) oraz w związku z 

art. 69a ust.1 pkt 3) Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów 

finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 

2005 r. (Dz.U. Nr 184, poz. 1539 z poźn. zm.) o zmniejszeniu udziału FARTPOL Holdings 

Limited w ogólnej liczbie głosów Emitenta poniżej progu 25 %. 

Zmniejszenie udziału Fartpol Holdings Limited w ogólnej liczbie głosów nastąpiło na skutek 

podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta do kwoty 33.600.000 zł poprzez emisję akcji 

serii K, w której to emisji Fartpol Holdings Limited nie brał udziału. Na skutek podwyższenia 

kapitału zakładowego Emitenta Fartpol Holdings Limited również utraciło status podmiotu 

dominującego względem Emitenta. Akcjonariusz Fartpol Holdings Limited wyjaśnił, że stan 

ilościowy posiadanych przez niego akcji Emitenta nie uległ zmianie i wynosi 71.300.000.   

 Przed podwyższeniem kapitału zakładowego Emitenta, Fartpol Holdings Limited posiadał  

 71.300.000 akcji, która to ilość stanowiła 63,66 % udziału w kapitale zakładowym Emitenta  

 oraz  uprawniało do oddania 71.300.000 głosów stanowiących 63,66% udziału w ogólnej  

liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta. 

Fartpol Holdings Limited posiada 71.300.000 akcji Emitenta co stanowi 21,22% udziału w  

kapitale zakładowym Emitenta oraz uprawnia do oddania 71.300.000 głosów stanowiących  

21,22% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta. 

Ponadto Fartpol Holdings Limited poinformował, że inne podmioty od niego zależne nie  

posiadają akcji Emitenta oraz, że Fartpol Holdings Limited nie zawierała żadnych porozumień  

ani umów, których przedmiotem było by przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa  

głosu. 
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6. Transakcje FON SA na akcjach spółki Urlopy.pl S.A. 

FON S.A. w ramach przysługującego jej prawa poboru nabył 149.119.460 akcji serii 

B w podwyższonym kapitale zakładowym spółki Urlopy.pl S.A. Ilość ta stanowi 

35,50 % udziału w kapitale zakładowym Urlopy.pl S.A. oraz uprawnia do oddania 

149.119.460 głosów stanowiących 35,50 % udziału w ogólnej liczbie głosów na 

Walnym Zgromadzeniu Urlopy.pl S.A. 

Przed w/w zdarzeniem Spółka Fon S.A.posiadała 4.000.556 akcji, która to ilość 

stanowiła 40,01 % udziału w kapitale zakładowym Urlopy.pl S.A. i uprawniała do 

oddania 4.000.556 głosów stanowiących 40,01 % udziału w ogólnej liczbie głosów na 

Walnym Zgromadzeniu spółki Urlopy.pl S.A. 

Fon S.A. aktualnie posiada 153.120.016 akcji spółki Urlopy.pl S.A. która to ilość 

stanowi 36,46 % udziału w kapitale zakładowym Urlopy.pl S.A. oraz uprawnia do 

oddania 153.120.016 głosów stanowiących 36,46 % udziału w ogólnej liczbie głosów 

na Walnym Zgromadzeniu Urlopy.pl S.A. 

Fon S.A. wyjaśnia, że zmniejszenie udziału w ogólnej liczbie głosów Urlopy.pl S.A. 

nastąpiło na skutek kolejnego podwyższenia kapitału spółki Urlopy.pl S.A. w drodze 

emisji akcji serii C, w którym to podwyższeniu Zawiadamiająca nie brała udziału.  

Ponadto FON SA informuje, że inne podmioty od niej zależne nie posiadają akcji 

spółki Urlopy.pl S.A. w Płocku oraz, że nie zawierał żadnych porozumień ani umów, 

których przedmiotem było by przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu. 

 

7. NWZA spółki FON S.A. 

 W dniu 27.07.2011 roku zarząd spółki ogłosił zwołanie Nadzwyczajnego Walnego 

Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Fon S.A. na dzień 23.08.2011 roku na godz. 13.00 w 

siedzibie spółki w Płocku przy ul. Padlewskiego 18 C z następujący porządkiem obrad: 

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.  

2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego 

Zgromadzenia.  

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego 

zdolności do podejmowania uchwał.  

4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.  

5. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.  
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6. Podjęcie uchwał w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego 

podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, wyłączenia prawa poboru dotychczasowych 

akcjonariuszy Spółki, zmiany statutu Spółki oraz dematerializacji akcji nowej emisji, a 

także upoważnienia Zarządu Spółki do zawarcia umowy z Krajowym Depozytem Papierów 

Wartościowych, o której mowa w art. 5 ust. 4 Ustawy o obrocie instrumentami 

finansowymi.  

7. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu 

jednolitego Statutu Spółki.  

8. Zamknięcie obrad.  

W trakcie NWZ w dniu 23-08-2011 roku sporządzono Protokół Nadzwyczajnego Walnego 

Zgromadzenia aktem Rep. A nr 2485/2011w którym ogłoszono przerwę w obradach do dnia 

31-08-2011 roku do godziny 13,00. Informacja opublikowana w Raporcie bieżącym nr 

66/2011 z dnia 23-08-2011 roku. 

W dniu 31-08-2011 roku wznowiono obrady NWZ Akcjonariuszy Spółki FON S.A. z siedzibą 

w Płocku. Został sporządzony Protokół z NWZ przed notariuszem Grażyną Popiłko 

prowadząca Kancelarię Notarialną w Sierpcu. Podjęto Uchwałę nr 5/2001 w sprawie emisji 

warantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego spółki, 

wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy spółki zmiany statutu spółki oraz 

dematerializacji akcji nowej emisji.  

Akt Notarialny Rep. A nr 2620/2011 zawierający Protokół Nadzwyczajnego Walnego 

Zgromadzenia z dnia 31-08-2011 został opublikowany w raporcie bieżącym Emitenta pod 

numerem 69/2011. 

   

8. Transakcje ze Spółką DAMF INVEST S.A. 

Zarząd Fon S.A. informuje, iż w dniu 29.08.2011 roku Emitent zawarł ze spółką DAMF 

Invest S.A. w Płocku umowę objęcia akcji, której przedmiotem było objęcie przez Emitenta 

wkładu niepieniężnego w postaci posiadanych przez Emitenta  62.650.000 akcji spółki 

Atlantis S.A w Płocku.  Umowa została zawarta przez Emitenta w dniu 29.08.2011 roku i 

przewidywała objęcie przez Emitenta  7.500 akcji zwykłych imiennych serii D spółki Damf 

Invest S.A o wartości nominalnej i emisyjnej 5.000 zł każda tj. o łącznej wartości nominalnej i 

emisyjnej 37.500.000 złotych.  Akcje będące przedmiotem umowy z dnia 29.08.2011 roku 

stanowią 37,46% udziału w kapitale zakładowym DAMF Invest S.A oraz uprawniają do 

oddania 7.500 głosów stanowiących  37,46% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym 

Zgromadzeniu DAMF Invest S.A. Akcje spółki Atlantis S.A wnoszone przez Emitenta, jako 

wkład do spółki DAMF Invest S.A zostały wycenione zgodnie z  treścią art. 3121§ 1 pkt. 1 

k.s.h. na 1,10 zł każda tj. łączna wartość wynosi 68.915.000 zł. 

Emitent wskazuje, że nabycie aktywów znacznej wartości tj. akcji serii D spółki DAMF Invest  
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            S.A sfinansowane zostało ze środków własnych Emitenta w postaci posiadanych przez 

Emitenta akcji spółki Atlantis S.A. 

 

9. Zarejestrowanie podwyższenia kapitału zakładowego FON S.A. 

Dnia 12 .09.2011 roku do spółki Fon S.A wpłynęło postanowienie Sądu Rejonowego dla Miasta 

Stołecznego Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 

Sądowego wydane w dniu 05.09.2011r. pod sygnaturą WA.XIV NS-REJ.KRS/020408/11/630 

na mocy, którego zarejestrowane zostało podwyższenie kapitału zakładowego Emitenta z kwoty 

11.200.000,00 zł do kwoty 33.600.000,00 zł. Podwyższenie kapitału zakładowego nastąpiło w 

wyniku rejestracji 224.000.000 akcji serii K. 

Akcje serii K wyemitowane na mocy uchwały nr 3 § 2 NZW Emitenta z dnia 10.05.2011r. 

zostały wydane przez Emitenta posiadaczom warrantów subskrypcyjnych, które również zostały 

wyemitowane na podstawie uchwały nr 3 § 1 NZW Emitenta z dnia 10.05.2011r., o czym 

Emitent informował raportem bieżącym nr 38/2011 – korekta z dnia 30.05.2011r.  

 

Kapitał zakładowy Emitenta aktualnie wynosi 33.600.000,00 zł i dzieli się na 336.000.000 akcji 

zwykłych na okaziciela dających łącznie 336.000.000 głosów w tym: 

a/ 1.539.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A, 

b/ 2.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B, 

c/ 1.509.322 akcji zwykłych na okaziciela serii C, 

d/ 9.295.283 akcji zwykłych na okaziciela serii D, 

e/ 15.017.202 akcji zwykłych na okaziciela serii E, 

f/ 2.880.000 akcji zwykłych na okaziciela serii G, 

g/ 3.270.000 akcji zwykłych na okaziciela serii H. 

h/ 72.021.000 akcji zwykłych na okaziciela serii I. 

i/ 3.968.193 akcji zwykłych na okaziciela serii J. 

j/         224.000.000        akcji          zwykłych          na           okaziciela          serii         K. 

 

10. Uchwała KDPW dotycząca akcji Seri L 

Zarząd Fon S.A informuje, iż w dniu 26.09.2011 roku wpłynęła do spółki uchwała o 

rejestracji w KDPW do 672.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii L spółki 

Emitenta. KDPW  w dniu 26.09.2011r. dokonało na podstawie uchwały 878/2011  

zarejestrowania do 672.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii L spółki Fon S.A o 

wartości nominalnej 0,10 zł każda, emitowanych w ramach warunkowego 

podwyższenia kapitału zakładowego na podstawie uchwały nr 5/2011 NWZ spółki z 

dnia 31.08.2011 roku. 
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11. Zarejestrowanie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego. 

Dnia 30.09.2011 roku Zarząd Spółki Fon S.A. powziął informację o decyzji Sądu 

Rejonowego dla miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie XIV Wydział 

Gospodarczy KRS, że w dniu 16.09.2011 wydane zostało postanowienie pod 

sygnaturą WA.XIV NS-REJ.KRS/22843/11/455 na mocy, którego zarejestrowane 

zostało warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Emitenta na kwotę 

67.200.000 zł. 

  

12. Zakończenie negocjacji  ze spółką Triada S.A. 

            Emitent informuje , że w dniu 12.08.2011 r przekazał do KNF raportem nr 64/2011 

poufną informację, iż w dniu 11.08.2011r. jako jedna ze stron zawarła ze spółkami 

Atlantis S.A , Urlopy.pl oraz Triada S.A w Warszawie list intencyjny,  w zakresie 

negocjacji ustalenia warunków i trybu dokapitalizowania spółki Triada poprzez 

dokonanie podwyższenia kapitału zakładowego Triada S.A w zamian za łączny pakiet 

akcji nowej emisji reprezentujący nie mniej niż 80 % udziału w kapitale zakładowym 

Triada S.A. Zarząd Emitenta wyjaśnia , że podjął decyzję w sprawie ujawnienia 

poufnej informacji ze względu na zakończenie prowadzonych negocjacji ze spółką 

Triada S.A w Warszawie , które nie doprowadziły do uzgodnienia przez strony 

satysfakcjonujących je warunków współpracy.  

 

13. Rezygnacja członka Rady Nadzorczej. 

W dniu 24.10. 2011r wpłynęło do Emitenta oświadczenie o rezygnacji Pani Jolanty 

Koralewskiej z funkcji członka RN. 

 

14. Transakcje FON SA na akcjach Spółki ERG S.A. 

Zarząd FON SA w Płocku w dniu 20.09.2011r. zbył 1.967.500 akcji Spółki ERG S.A. 

uprawniających do oddania 1.967.500 głosów na Walnym Zgromadzeniu ERG. 

Obecnie FON SA nie posiada akcji spółki ERG SA. 

 

15. Zdarzenia w spółce zależnej FON Ecology S.A. 

Na koniec III kwartału 2011 r. Spółka Fon Ecology wygenerowała zysk netto na 

poziomie 2.364.093,18 zł co przełożyło się na wzrost kapitałów własnych do poziomu 

10.442.761,69 zł. Znaczący wpływ na wyniki finansowe miało także przeprowadzenie 

wyceny aktualizacji wartości akcji Atlantis Energy S.A. 
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Jednocześnie mało sprzyjające warunki pogodowe wpłynęły na obniżenie 

produktywności energii elektrycznej, ale niskie stany wód są dla tego kwartału 

częstym zjawiskiem. Dodatkowo nadwyżki energii biernej nad czynną oraz koszt jej 

opłaty wpłynęła na zwiększenie kosztów ze sprzedaży. 

Trzeci kwartał uznajemy za korzystny pod względem zrealizowania uchwał NWZA 

dotyczącego skupu akcji własnych oraz realizacji uchwał z 8.09.2011 r NWZA 

dotyczącego resplitu akcji z jednoczesnym zachowaniem kapitału zakładowego na 

poziomie 2.900.000 zł. 

VI Opis czynników i zdarzeo, w szczególności o nietypowym charakterze 
mających znaczący wpływ na osiągnięte wyniki finansowe. 
 

Wszystkie istotne zdarzenia i czynniki nietypowe mające wpływ na działalność gospodarczą 

w trzecim kwartale 2011 zostały omówione we wcześniejszych elementach komentarza.  

 

VII Objaśnienia dotyczące sezonowości lub cykliczności działania emitenta w 
prezentowanym okresie.  
 
W działalności Grupy Kapitałowej FON S.A. występuje sezonowość działania. Sezonowością 

charakteryzuje się działalność prowadzona przez spółki zależne oraz stowarzyszone.  

  

1. OMENIX Sp. z o.o. zajmuje się branżą finansową i działa na zasadzie spółek venture 

capital. Istotą jest inwestowanie środków pieniężnych zarówno w nowo tworzone 

spółki jak i wymagające dofinansowania i restrukturyzacji spółki już istniejące. Tego 

typu działalność charakteryzuje się dużą zmiennością przychodów w zależności od 

wyceny papierów wartościowych spółek będących w portfelu Omenixa.   

2. URLOPY.PL S.A z siedzibą w Płocku, działająca w branży turystycznej. Największe 

obroty biura podróży osiągają w okresie wakacyjnym. Ale klientów pozyskujemy 

przez cały rok. W okresie jesienno zimowym sprzedawane są oferty do ciepłych 

krajów. Głównie Egiptu i krajów egzotycznych, takich jak Tajlandia i Kuba. 

Popularne są też oferty związane z typową zimową rozrywką, jak obozy zimowe czy 

narty za granicą. Styczeń, luty to szczyt sprzedaży ofert first minute na wakacje, ze 

względu na wysokie rabaty. Wiosną zaczynają się sprzedawać oferty krajów 

południowej Europy oraz Turcji, w których szybciej robi się ładna pogoda. Wobec 

powyższego zauważamy stopniowe zanikanie sezonowości w branży turystycznej. 
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3. FON Ecology S.A z siedzibą w Płocku, działająca w branży energetycznej, 

pozyskiwaniu energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych przy wykorzystaniu 

elektrowni wodnych zlokalizowanych w województwie kujawsko - pomorskim.  

Przychody Spółki uzależnione są od ilości poziomu wody w rzece oraz wydajności 

elektrowni wodnych. Zmiana któregoś z czynników istotnie wpływa na wysokość 

przychodu osiągniętego w danym okresie. Ryzyko z tym związane nie jest możliwe do 

oszacowani.  Zbyt słabe opady deszczu skutkują znacznym zmniejszeniem produkcji 

energii. Zbyt mocne napływy wody także są niekorzystne. Efektem są zawirowania w 

dostawach energii, co jest kłopotliwe w okresach szczytowych poborów mocy. 

4. ELKOP ENERGY S.A z siedzibą w Płock, działająca w branży energetycznej, 

pozyskiwaniu energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych przy wykorzystaniu 

elektrowni wiatrowych należących do Spółki zależnej od ELKOP ENERGY S.A – 

Hibertus sp. z o o zlokalizowanych na pomorzu. Jak w przypadku przychodów spółki 

ATLANTIS ENERGY S.A uzależnione są w głównej mierze od siły wiatru oraz 

wydajności elektrowni. 

 

VIII Informacja dotycząca emisji, wykupu i spłaty dłużnych i kapitałowych 
papierów wartościowych.  
Zarząd FON S.A. z siedzibą w Płocku w III kwartale 2011 roku nie dokonywał spłaty ani wykupu 

dłużnych papierów wartościowych. 

 

IX Wykaz udzielonych poręczeo kredytu lub udzielenia gwarancji. 
Grupa Kapitałowa FON S.A. nie udzielała żadnych poręczeń ani gwarancji.  

X Informacja dotycząca wypłaconej (lub zadeklarowanej) dywidendy, łącznie 
w przeliczeniu na jedną akcję, z podziałem na akcje zwykłe i uprzywilejowane. 
Grupa Kapitałowa FON S.A. nie wypłacała dywidendy. 

XI Wskazanie skutków zmian w strukturze jednostki gospodarczej, w tym w 
wyniku połączenia jednostek gospodarczych, przejęcia lub sprzedaży 
jednostek grupy kapitałowej, inwestycji długoterminowych, restrukturyzacji i 
zaniechania działalności. 
Spółka dominująca FON S.A. w III kwartale 2011 roku dokonywała zmian % udziałów w: 

 spółce Urlopy.pl S.A. w wyniku objęcia akcji serii B. Ilość ta stanowi 35,50 % udziału w 

kapitale zakładowym Urlopy.pl S.A. oraz uprawnia do oddania 149.119.460 głosów 

stanowiących 35,50 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu 

Urlopy.pl S.A. Fon S.A. aktualnie posiada 153.120.016 akcji spółki Urlopy.pl S.A. 
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która to ilość stanowi 36,46 % udziału w kapitale zakładowym Urlopy.pl S.A. oraz 

uprawnia do oddania 153.120.016 głosów stanowiących 36,46 % udziału w ogólnej 

liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Urlopy.pl S.A. 

Fon S.A. wyjaśnia, że zmniejszenie udziału w ogólnej liczbie głosów Urlopy.pl S.A. 

nastąpiło na skutek kolejnego podwyższenia kapitału spółki Urlopy.pl S.A. w drodze 

emisji akcji serii C, w którym to podwyższeniu Zawiadamiająca nie brała udziału.  

Ponadto FON SA informuje, że inne podmioty od niej zależne nie posiadają akcji 

spółki Urlopy.pl S.A. w Płocku oraz, że nie zawierał żadnych porozumień ani umów, 

których przedmiotem było by przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu. 

 Spółka zależna od Emitenta FON Ecology SA, w III kwartale 2011r. dokonała 

zwiększenia akcji własnych poprzez skup tych akcji. FON Ecology SAposiada łącznie 

3.028.225 szt. akcji własnych stanowiących  10,44% ogólnej liczby akcji spółki Fon 

Ecology S.A. 

 

XII Wskazanie zdarzeo, które wystąpiły po dniu, na który sporządzono 
jednostkowe kwartalne sprawozdanie finansowe, nieujętych w tym 
sprawozdaniu, a mogących w znaczący sposób wpłynąd na przyszłe wyniki 
finansowe. 
Istotne zdarzenia, które wystąpiły po dniu, na który sporządzono sprawozdanie finansowe a 

mogące mieć wpływ na przyszłe wyniki finansowe opisano wyżej w istotnych zdarzeniach 

zaistniałych dla grupy kapitałowej  FON S.A. po 1 października 2011 roku.  

XIII Stanowisko Zarządu w odniesieniu do możliwości zrealizowania wcześniej 
publikowanych prognoz wyników na dany rok, w świetle wyników 
zaprezentowanych w raporcie kwartalnym w stosunku do wyników 
prognozowanych.  

Grupa Kapitałowa FON S.A. nie publikowała prognozy wyników finansowych na rok 2011.  

XIV Informacje dotyczące zmian zobowiązao warunkowych lub aktywów 
warunkowych, które nastąpiły od czasu zakooczenia ostatniego roku 
obrachunkowego.  
 

Na koniec III kwartału 2011r. w Grupie Kapitałowej FON S.A. nie nastąpiły żadne zmiany w 

zobowiązaniach warunkowych.  

XV Wskazanie akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio przez 
podmioty zależne co najmniej 5 % ogólnej liczby głosów na Walnym 
Zgromadzeniu emitenta na dzieo przekazywania raportu kwartalnego wraz ze 
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wskazaniem liczby posiadanych przez te podmioty akcji, ich procentowego 
udziału w kapitale zakładowym, liczby głosów z nich wynikających i ich 
procentowego udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu 
oraz wskazanie zmian w strukturze własności znacznych pakietów akcji 
emitenta w okresie od poprzedniego raportu kwartalnego. 
 

Według wiedzy Zarządu FON S.A. na dzień publikacji raportu tj. na dzień 14 listopada 2011 

roku akcjonariuszem posiadającym, co najmniej 5 % akcji i głosów na Walnym 

Zgromadzeniu są: 
 

 

L.p. Imię i 

Nazwisko/Podmiot 

Liczba posiadanych 

akcji 

% udział w 

kapitale 

zakładowym 

Liczba i % głosów na 

WZA 

1. DAMF INVEST S.A. 221 759 000 66% 221 759 000 – 66% 

  

  

XVI Zestawienie zmian w stanie posiadania akcji emitenta lub uprawnieo do 
nich (opcji) przez osoby zarządzające i nadzorujące emitenta, zgodnie z 
posiadanymi przez emitenta informacjami, w okresie od przekazania 
poprzedniego raportu kwartalnego. 
 

Zarząd spółki nie posiada akcji FON SA. Członkowie Rady Nadzorczej nie posiadają Akcji 

Emitenta. Stan akcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Emitenta, według najlepszej wiedzy 

Zarządu Spółki jest niezmienny od dnia ostatniej publikacji raportu kwartalnego. Dane, 

dotyczące liczby posiadanych akcji przez członków organów Spółki zostały przedstawione z 

zachowaniem należytej staranności na podstawie wiedzy Zarządu Spółki według stanu na 

dzień 14 listopada 2011 roku i informacji, jakie przez Spółkę zostały uzyskane.  

 

Funkcja w organach 

Emitenta 

 

Rada Nadzorcza i Zarząd 

 

 

Liczba akcji na 

dzień 14.11.2011 

 

 

Zmiana w 

stosunku do 

poprzedniego 

kwartału w 

liczbie akcji 

 

Udział w kapitale 

zakładowym na 

dzień 

przekazania 

raportu 

Udział głosów 

 

 

 

 

 

Zarząd 

 

 

Sylwia Szwed 

 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

0% 

 

 

0% 

Przewodniczący RN Wojciech Hetkowski 2000 0 0,0006% 0,0006% 

Członek RN Damian Patrowicz 0 0 0 0 

Członek RN Małgorzata Patrowicz 0 0 0 0 

Członek RN Marianna Patrowicz 0 0 0 0 

Członek RN Jacek Koralewski 0 0 0 0 
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Statut FON Spółka Akcyjna nie przewiduje żadnych uprawnień (opcji) na rzecz Zarządu i 

Rady Nadzorczej w obejmowaniu akcji.  

Powyższe dane, dotyczące liczby posiadanych akcji przez członków organów Spółki zostały 

przedstawione z zachowaniem należytej staranności na podstawie wiedzy Zarządu Spółki 

według stanu na dzień 16 marca 2011 roku i informacji, jakie przez Spółkę zostały uzyskane.  

Z dniem 24.10.2011 roku Pani Jolanta Koralewska złożyła rezygnację z pełnienia funkcji 

Członka Rady nadzorczej. W okresie od 01.07.2011 roku do dnia 24.10.2011 roku Pani 

Jolanta Koralewska nie posiadał akcji emitenta. 

XVII Informacja o postępowaniach sądowych wobec emitenta.  
Toczące się przeciwko Grupie Kapitałowej FON S.A. postępowania sądowe zostały opisane w 

punkcie IV „Informacje o sprawach spornych”.  

XVIII Informacje o zawarciu przez emitenta lub jednostkę od niego zależną 
jednej lub wielu istotnych transakcji z podmiotami powiązanymi, jeżeli 
pojedynczo lub łącznie są one istotne i zostały zawarte na innych warunkach 
niż rynkowe. 

W okresie III kwartału 2011r. Grupa kapitałowa FON S.A. nie dokonywała transakcji z 

podmiotami powiązanymi na zasadach innych niż rynkowe. 

XIX Informacje o udzieleniu przez emitenta lub jednostkę od niego 
zależną poręczeń kredytu lub pożyczki lub udzieleniu gwarancji – 
łącznie jednemu podmiotowi lub jednostce zależnej od tego podmiotu, 
jeżeli łączna wartość poręczeń lub gwarancji stanowi równowartość, co 
najmniej 10% kapitałów własnych emitenta.  
W okresie III kwartału 2011r. Grupa Kapitałowa FON S.A. nie udzielała żadnych poręczeń lub 

gwarancji, spełniających kryteria 10% kapitałów własnych emitenta. 

XX Inne informacje, które zdaniem emitenta są istotne dla oceny jego sytuacji 
kadrowej, majątkowej, finansowej, wyniku finansowego i ich zmian, oraz 
informacje, które są istotne dla oceny realizacji zobowiązao przez emitenta. 

 
W III kwartale 2011r. w Grupie Kapitałowej nie występowały problemy z terminowym regulowaniem 

zobowiązań. Spółka FON SA miała problem z jednym ze znaczących odbiorców usług, który z 

opóźnieniem regulował swoje zobowiązania handlowe.  
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XXI Wskazanie czynników, które w ocenie emitenta będą miały wpływ 
na osiągnięte przez niego wyniki w perspektywie, co najmniej jednego 
kwartału. 

  
Zarząd spółki FON S.A. kontynuować będzie działania wyznaczone uchwałami jego 

właścicieli tj. akcjonariuszy Spółki. Zgodnie z przyjętą strategią rozwoju na 2011r. Spółka 

FON planuje częściowo zrealizować zyski z inwestycji w akcje niektórych Spółek 

znajdujących się w portfelu FON S.A. Środki pozyskane planuje częściowo przeznaczyć na 

zakończenie spłaty zobowiązań związanych z przejęciem nieruchomości w Koronowie 

obciążonej hipotekami, przeznaczyć na zakup projektów innowacyjnych z zakresu energetyki 

a częściowo przeznaczyć na inwestycje kapitałowe w akcje innych spółek. 

Wpływ na wyniki FON S.A. w ostatnim kwartale 2011 będą miały następujące czynniki:  

 sprawy dotyczące nieruchomości w Koronowie, która została zakupiona w 2006r. z obciążonymi 

hipotekami od firmy Stalprod Sp.zo.o.  

 problem z odzyskaniem należności od firmy wynajmującej nieruchomość w Koronowie 

 kontynuacja spłaty składek ZUS, 

 prowadzona przez Spółkę zależną FON Ecology SA działalność polegająca na wytwarzaniu 

energii elektrycznej w odnawialnych źródłach MEW Kwidzyn i MEW Bąkowski Młyn. 

 Zakup projektów energetycznych oraz inwestycje kapitałowe w akcje innych spółek. 

 Emisja akcji serii B w spółce zależnej FON Ecology S.A. 

XXII Informacje na temat przychodów i wyników segmentów 
branżowych.  
W Grupie Kapitałowej FON SA nie  dokonano podziału na segmenty branżowe.  

Główna działalność spółki dominującej FON SA to wynajem hal produkcyjnych, natomiast 

spółka zależna FON Ecology SA zajmuje się wytwarzaniem energii elektrycznej z 

odnawialnych źródeł energii.  

Za III kwartały 2011r. Spółka FON SA wygenerowała przychody w wysokości 126 tys.zł, 

natomiast Spółka FON Ecology SA wygenerowała przychody w wysokości 181 tys zł. 

XXIII Wybrane dane finansowe w przeliczeniu na EURO 
Wybrane dane finansowe prezentowane w sprawozdaniu finansowym przeliczono na walutę 

Euro w następujący sposób: 

• poszczególne pozycje aktywów i pasywów – według średniego kursu obowiązującego na 

dzień 30 września 2011 roku – 4,4112 złotych/euro, porównywalnych danych finansowych 
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2010 roku - według średniego kursu ogłoszonego na dzień 31 grudnia 2010 roku – 3,9603 

złotych/euro,  

• poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz sprawozdania z przepływów 

pieniężnych  według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów 

ustalonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca 

kwartału: 

      - III kwartały 2011 roku -  4,0413 złotych/euro,  

      - III kwartały 2010 roku  – 4,0027 złotych/euro.  

 

 

 Wybrane skonsolidowane dane finansowe w EURO 

  w tys. zł  w tys. EURO 

  

Dziewięć 

miesięcy 

zakończone 

30 września   

Dziewięć 

miesięcy 

zakończone 

30 września  

 Dziewięć  

miesięcy 

zakończone 

30 września   

Dziewięć 

miesięcy 

zakończone 

30 września  

  2011   2010   2011   2010  

Przychody ze sprzedaży produktów, 

towarów i materiałów  307  779  76  195 

Zysk (strata) z działalności operacyjnej  -639  -725  -158  -181 

Zysk (strata) przed opodatkowaniem  5 604  3 345  1 387  836 

Zysk (strata) netto przypadający na 

akcjonariuszy jednostki dominującej   5 955  1 787  1 483  446 

Przepływy środków pieniężnych netto 

z działalności operacyjnej  -2 872  897  -711  224 

Przepływy środków pieniężnych netto 

z działalności inwestycyjnej  1 810  -7 151  448  -1 786 

Przepływy środków pieniężnych netto 

z działalności finansowej  130  6 943  32  1 734 

Zmiana stanu środków pieniężnych i ich 

ekwiwalentów  - 932  689  -231  172 

Aktywa razem *  122 171  28 186  27 696  7 117 

Zobowiązania długoterminowe *  1 503   1 558  340  393 

Zobowiązania krótkoterminowe *  8 240  3 130  1 868  790 

Kapitał własny przypadający 

akcjonariuszom jednostki dominującej *  106 376  17 535                     24 114  4 427 

Kapitał zakładowy *  33 600  10 803  7 617  2 728 

Liczba akcji  336 000 000  108 031 907  336 000 000  108 031 907 

Średnia ważona rozwodniona liczba akcji 

(w szt.)  62 230 994  39 545 174  62 230 994  39 545 174 

Zysk (strata) przypadający na jedną akcję 

(w zł / EURO)   0,10  0 ,05  0,02  0,04 

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / 

EURO) *  0,33  0,16                         0,07                    0,04 
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Uwaga! Dla pozycji bilansowych oznaczonych gwiazdką prezentowane dane obejmują w kolumnie 

drugiej i czwartej stan na dzień 31.12.2010 roku. 

 

Wybrane jednostkowe dane finansowe w przeliczeniu na EURO 

 

  w tys. zł  w tys. EURO 

  

Dziewięć 

miesięcy 

zakończone 

30 września   

Dziewięć 

miesięcy 

zakończone 

30 września  

 Dziewięć 

miesięcy 

zakończone 

30 września   

Dziewięć 

miesięcy 

zakończone 

30 września  

  2011   2010   2011   2010  

Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i 

materiałów  126  736  31  184 

Zysk (strata) z działalności operacyjnej  -468  -629                        -116  -157 

Zysk (strata) przed opodatkowaniem  9 286  -610  2 298  -152 

Zysk (strata) netto   9 523  -610  2 356  -152 

Przepływy środków pieniężnych netto 

z działalności operacyjnej  5 004  - 1 488  1 238  -371 

Przepływy środków pieniężnych netto 

z działalności inwestycyjnej  -7218  -653  -1 786  -163 

Przepływy środków pieniężnych netto 

z działalności finansowej  2 727  2 094  674  523 

Zmiana stanu środków pieniężnych i ich 

ekwiwalentów  513  -47  126  -11 

Aktywa razem *  112 916  14 832  25 597  3 745 

Zobowiązania długoterminowe *  173    39   

Zobowiązania krótkoterminowe *  8 596  3 068  1 949  775 

Kapitał własny *  104 147  11 764  23 609  2 970 

Kapitał zakładowy *  33 600  10 803  7 617  2 728 

Średnia ważona rozwodniona liczba akcji (w 

szt.)  336 000 000  13 401 463  336 000 000  13 401 463 

Zysk (strata) przypadający na jedną akcję (w 

zł / EURO)  0,03  -0,01  0,01  -0,01 

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / 

EURO) *  0,31  0,12                        0,07                       0,03 

 

Uwaga! Dla pozycji bilansowych oznaczonych gwiazdką prezentowane dane obejmują w kolumnie 

drugiej i czwartej stan na dzień 31.12.2010 roku. 
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Działając w imieniu Zarządu Spółki FON S.A. z siedzibą w Płocku, oświadczam, iż wedle 

mojej najlepszej wiedzy, kwartalne skonsolidowane sprawozdanie finansowe i dane 

porównywalne sporządzone zostały zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości oraz 

że odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową 

grupy kapitałowej emitenta oraz jej wynik finansowy, oraz że kwartalne sprawozdanie z 

działalności grupy kapitałowej emitenta zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć oraz 

sytuacji grupy kapitałowej emitenta, w tym opis podstawowych zagrożeń i ryzyk. 

 

 

Płock, 14 listopada  2011r.  

 

 

Sylwia Szwed – Prezes Zarządu                        …………………. 

 

 
Podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych 

 

 Kancelaria Biegłego Rewidenta    

 GALEX Jolanta Gałuszka                                     ………………... 


