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SKONSOLIDOWANE 

SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI 

FINANSOWEJ                                                                                                                              

 30 czerwca 

2014 rok 

niebadane 

 31 grudnia 

2013 rok 

niebadane  

 30 czerwca 

2013 rok 

niebadane 

A k t y w a       

I. Aktywa trwałe 136 726 4 670 3 658 

     Wartości niematerialne      

     Wartość firmy     

     Rzeczowe aktywa trwałe 1 839 1 894 206 

     Nieruchomości inwestycyjne       

     Długoterminowe aktywa finansowe 20 008 2 773 3 275 

     Inwestycje wyceniane metoda praw 

własności 
114 870     

     Aktywa z tytułu odroczonego podatku 

dochodowego 
9 3 177 

II. Aktywa obrotowe 36 520 147 385 165 811 

     Zapasy 2 320 2 480 1 

     Należności krótkoterminowe 6 587 378 34 427 

     Inwestycje krótkoterminowe 27 257 139 160 129 301 

     Inwestycje wyceniane metodą praw 

własności 
  1 907 1 837 

     Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 318 3 448 145 

     Krótkoterminowe rozliczenia 

międzyokresowe 
38 12 100 

III. Aktywa  przeznaczone do sprzedaży 4 734 4 236 1 500 

A k t y w a  r a z e m 177 980 156 291 170 969 

      

P a s y w a       

I. Kapitał własny 159 854 143 032 135 063 

 A. Kapitał własny przypadający 

akcjonariuszom jednostki dominującej 

159 751 142 823 115 877 

      Kapitał podstawowy 100 810 100 804 100 804 

      Akcje (udziały) własne (wielkość 

ujemna) 
-674 -437   

      Kapitał zapasowy  85 534 85 534 68 895 

      Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny 

aktywów 
0 -39 924 -39 924 

      Pozostałe kapitały rezerwowe 13 096 13 096 13 096 

      Zyski zatrzymane/ Niepodzielony wynik 

finansowy 
-39 015 -16 250 -26 994 

B. Udziały niekontrolujące 103 209 19 186 

II. Zobowiązania długoterminowe 9 652 9 666 5 408 

     Rezerwa z tytułu odroczonego podatku 

dochodowego 
3 811 4 666 120 

     Kredyty i pożyczki 5 841   288 
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     Zobowiązania pozostałe   5 000 5 000 

III. Zobowiązania krótkoterminowe 6 776 2 449 30 498 

      Kredyty i pożyczki 250   19 

      Z tytułu emisji dłużnych papierów 

wartościowych 
1 408   2 422 

      Zobowiązania handlowe 55 264 37 

      Zobowiązania pozostałe 5 051 2 170 27 988 

      Rezerwy na zobowiązania       

      Krótkoterminowe rozliczenia 

międzyokresowe 
12 15 32 

IV Zobowiązania bezpośrednio związane  

z aktywami długoterminowymi 

sklasyfikowanymi jako przeznaczone do 

sprzedaży 1 698 1 144 

  

P a s y w a  r a z e m 177 980 156 291 170 969 

    

Wartość księgowa 159 751 142 823 115 877 

Liczba akcji 63 006 250 1 008 035 131 1 008 035 131 

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 2,54 0,14 0,11 

Rozwodniona liczba akcji 681 805 983 738 084 681 1 008 035 131 

Rozwodniona wartość księgowa na jedną 

akcję/udział (w zł) 

0,23 0,19 0,11 

 

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK 

ZYSKÓW I STRAT 
 

 

Sześć miesięcy 

zakończone          

30 czerwca 

2014 niebadane 

Dwanaście 

miesięcy 

zakończone          

31 grudnia 2013 

niebadane 

Sześć miesięcy 

zakończone          

30 czerwca 2013 

niebadane 

 Działalność kontynuowana       

 Przychody netto ze sprzedaży produktów, 

towarów i materiałów 
3 435 4 498 101 

 Koszty sprzedanych produktów, towarów 

i materiałów 
384 3 866 213 

 Zysk (strata) brutto ze sprzedaży  3 051 632 -112 

 Koszty sprzedaży 3 85 1 

 Koszty ogólnego zarządu 307 1 906 351 

 Pozostałe przychody operacyjne 901 2 552 0 

 Pozostałe koszty operacyjne 894 5 163 2 373 

 Zysk (strata) z działalności operacyjnej 2 748 -3 970 -2 837 

 Przychody finansowe 345 16 255 664 

 Koszty finansowe 26 729 12 174 2 902 

Udział w zyskach/stratach jednostek 

konsolidowanych metodą praw własności 
  -95 11 

 Zysk/strata na sprzedaży całości lub części 

udziałów podporządkowanych 
    -10 837 
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 Odpis  wartości firmy jednostek 

podporządkowanych 
0 0 0 

 Odpis ujemnej wartości firmy jednostek 

podporządkowanych 
0 0 0 

 Zysk (strata) brutto -23 636 16 -15 901 

  Podatek dochodowy -862 2 344 -177 

     - część bieżąca   -16   

     - część odroczona -862 2 360 -177 

 Zysk (strata) netto z działalności 

gospodarczej 
-22 774 -2 328 -15 724 

  Działalność zaniechana       

Strata za rok obrotowy na działalności 

zaniechanej -96 
    

Zysk/strata netto  -22 870 -2 328 -15 724 

Przypadający na:       

  -  Akcjonariuszy  jednostki dominującej -22 764 -2 328 -12 171 

  -  Udziały niekontrolujące -106 0 -3 553 

        

Zysk (strata) netto  -22 764 -2 328 -12 171 

Średnia ważona liczba akcji zwykłych  681 805 983 738 084 681 399 607 382 

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) -0,03 0,00 -0,03 

Średnia ważona rozwodniona liczba akcji 

zwykłych  
681 805 983 

738 084 681 399 607 382 
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję 

zwykłą (w zł) -0,03 0,00 -0,03 

 

 

SKONSOLIDOWANE 

SPRAWOZDANIE   Z CAŁKOWITYCH 

DOCHODÓW  

Sześć miesięcy 

zakończone          

30 czerwca 

2014 niebadane 

Dwanaście 

miesięcy 

zakończone 31 

grudnia 2013 

niebadane 

Sześć miesięcy 

zakończone          

30 czerwca 2013 

niebadane 

Zysk/strata netto za okres  -22 870 -2 328 -15 724 

Inne całkowite dochody, w tym: `   ` 

  - rozliczenie z kapitału z aktualizacji 

wyceny       

Całkowity dochód za okres  -22 870 -2 328 -15 724 

   Przypadający na:       

  -  Akcjonariuszy  jednostki dominującej -22 764 -2 328 -12 171 

  -  Udziały niekontrolujące -106 0 -3 553 
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SKONSOLIDOWANE ZESTAWIENIE 

ZMIAN W  KAPITALE WŁASNYM  

Sześć miesięcy  

zakończone 

30.06.2014 

Rok 2013 

Sześć miesięcy  

zakończone 

30.06.2013 

I. Kapitał  własny na początek okresu 

(BO) 146 171 74 254 74 254 

    a) zmiany przyjętych zasad (polityki) 

rachunkowości       

    b) korekty błędów  podstawowych       

I.a. Kapitał  własny na początek okresu  

(BO), po uzgodnieniu do danych 

porównywalnych 146 171 74 254 74 254 

 Kapitał zakładowy na początek okresu 100 804 33 775 33 775 

     Zmiany kapitału zakładowego 6 67 029 67 029 

     a) zwiększenia (z tytułu) 6 67 029 67 029 

          - emisji akcji , w tym: 6 67 029 67 029 

     b) zmniejszenia (z tytułu)       

 Kapitał zakładowy na koniec okresu 100 810 100 804 100 804 

     Akcje (udziały) własne na początek 

okresu -437 0   

      Zmiany akcji (udziałów) własnych -237 -437   

     a) zwiększenia (z tytułu)   -9 403   

                 - nabycie akcji własnych -237 -9 403   

    b) zmniejszenia (z tytułu)   8 966   

                 - przeznaczenie akcji własnych 

akcjonariuszom spółek przejmowanych   8 966   

      Akcje (udziały) własne na koniec 

okresu -674 -437   

 Kapitał zapasowy na początek okresu 85 534 68 895 68 895 

     Zmiany kapitału zapasowego 0 16 639 0 

     a) zwiększenia (z tytułu) 0 38 800 0 

           - emisji akcji powyżej wartości 

nominalnej   38 800   

     b) zmniejszenie (z tytułu)   22 161   

           - kapitał z połączenia spółek   22 161   

 Kapitał zapasowy na koniec okresu 85 534 85 534 68 895 

 Kapitał  z aktualizacji wyceny na 

początek okresu -39 924 -39 924 -39 924 

     Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny 39 924 0 0 

     a) zwiększenia (z tytułu) 39 924 0 0 

           - wycena  aktywów finansowych  39 924     

     b) zmniejszenia (z tytułu)       

Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec 

okresu 0 -39 924 -39 924 

Pozostałe kapitały rezerwowe na początek 

okresu 13 096 13 096 13 096 

    Zmiany pozostałych kapitałów 

rezerwowych 0     
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    a) zwiększenia (z tytułu) 6     

         -  niezarejestrowany kapitał 6     

    b) zmniejszenia (z tytułu) 6     

         - rejestracja kapitału zakładowego 6     

 Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec 

okresu 13 096 13 096 13 096 

 Straty z lat ubiegłych na początek okresu -13 111 -13 231 -13 231 

    Zmiany  -25 904 120 -13 763 

    a) zwiększenia (z tytułu) -22 764 -2 328 -12 171 

        - zysk/strata za okres -22 764 -2 328 -12 171 

    b) zmniejszenia (z tytułu) 3 140 -2 448 1 592 

       - korekta udziałów  niekontrolujących 3 140 -2 448 1 592 

Niepodzielony wynik finansowy  na koniec 

okresu -39 015 -13 111 -26 994 

Kapitał własny  akcjonariuszy jednostki 

dominującej  na koniec okresu  160 425 146 399 115 877 

Udziały niekontrolujące na początek 

okresu 209 11 643 11 643 

    Zmiany -106 -11 434 7 543 

     a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 11 096 

      - korekty udziału     11 096 

    b) zmniejszenia (z tytułu) 106 11 434 3 553 

     - zmniejszenie udziału w spółce  11 434   

      - udział w stracie jednostek 

podporządkowanych 

                        

106   3 553 

Udziały niekontrolujące na koniec okresu 103 209 19 186 

 II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 159 854 146 171 135 063 

 

 

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK    

PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH    

Sześć miesięcy 

zakończone         

30 czerwca 

2014 niebadane 

Sześć miesięcy 

zakończone         

30 czerwca 2013 

niebadane 

DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA     

I. Zysk (strata) brutto -22 764 -15 901 

II. Korekty razem 31 566 12 592 

      Udział w zysku/stracie udziałowców 

mniejszościowych -106 -11 

      Amortyzacja 200 75 

      Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 60 -351 
      (Zysk) strata z tytułu działalności 

inwestycyjnej   15 797 

      Zmiana stanu rezerw -782 -280 

      Zmiana stanu zapasów 160 -1 

      Zmiana stanu należności -6 675 45 834 

      Zmiana stanu zobowiązań  -1 817 -48 639 
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      Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -73 168 

      Inne korekty 40 599   

 Przepływy pieniężne brutto z działalności 

operacyjnej   -3 309 

 Przepływy pieniężne netto z działalności 

operacyjnej (I+/-II) 8 802 -3 309 

DZIAŁALNOŚĆ INWESTYCYJNA     

I. Wpływy  512 9 284 

     Zbycie aktywów finansowych   8 531 

   Odsetki 4 122 

    Inne wpływy inwestycyjne 
508 631 

II. Wydatki 19 540 6 331 

      Nabycie wartości niematerialnych i prawnych 

oraz rzeczowych aktywów trwałych 140 30 

  Wydatki na nabycie aktywów finansowych   6 059 

  Kredyty i pożyczki 19 400 238 

  Inne wydatki inwestycyjne   4 

 Przepływy pieniężne netto z działalności 

inwestycyjnej (I-II) -19 028 2 953 

DZIAŁALNOŚĆ FINANSOWA     

I. Wpływy  8 056 192 

 Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i 

innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do 

kapitału 6   

   Kredyty i pożyczki 6 050 192 

   Emisja dłużnych papierów wartościowych 2 000   

  Inne wpływy finansowe     

II. Wydatki  874 400 

 Nabycie akcji (udziałów) własnych 237   

   Spłaty kredytów i pożyczek 4 400 

   Wykup dłużnych papierów wartościowych 600   

   Odsetki 33   

 Przepływy pieniężne netto z działalności 

finansowej (I-II) 7 182 -208 

D. Przepływy pieniężne netto, razem -3 044 -564 
E. Bilansowa zmiana stanu środków 

pieniężnych -3 044 -564 

F. Środki pieniężne na początek okresu 
3 499 709 

G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D) 

 455 145 

 

 

 

 

 



                                                                          Grupa  FON S.A.  

 Skrócone półroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 i za 6 miesięcy zakończone         

30 czerwca 2014 r.  

                                                                                                                                                                          /w tys. zł/ 

  Strona 9 z 42 

Wybrane informacje objaśniające 

 

1. Informacje ogólne 

1.1 Informacje o jednostce dominującej 

Spółka zarejestrowana jest w Sądzie Rejonowym w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego 

Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000028913.  

NIP 548 -007-58-44 

Regon  070009914 

 

Siedziba spółki: 

Ul. Padlewskiego 18C 

09-400 Płock 

 

Zarząd spółki 

Na dzień publikacji raportu okresowego Prezesem Zarządu od 01.02.2014r. jest Robert Ogrodnik. 

Do dnia 31.01.2014r funkcję Prezesa Zarządu pełniła - Izabela Jarota-Wahed. 

 

Rada Nadzorcza 

W skład Rady Nadzorczej wchodzą: 

Przewodniczący:   Wojciech Hetkowski 

Członkowie:          Małgorzata Patrowicz 

                               Damian Patrowicz 

                               Jacek Koralewski 

                               Marianna Patrowicz 

                               Piotr Cholewa 

 

Podstawowym  przedmiotem działalności  Grupy kapitałowej jest: 

- Pozostałe pośrednictwo pieniężne (PKD 64.19.Z), 

- Działalność holdingów finansowych (PKD 64.20.Z), 

- Pozostałe formy udzielania kredytów (PKD 64.92.Z), 

- Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń  

i funduszów emerytalnych (PKD 64.99.Z), 

 

Akcjonariuszem posiadającym ponad 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu wg stanu na dzień 30 czerwca 

2014 r.  był DAMF INVEST S.A. , który posiadał 50 334 226 akcji, co stanowiło 79,89% ogólnej liczby 

akcji. 

Czas trwania spółki jest nieoznaczony. 
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Zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia FON S.A. z dnia 30 czerwca 2005 roku począwszy od 

sprawozdań finansowych za okresy sprawozdawcze rozpoczynające się od dnia 1 stycznia 2005 r. 

sprawozdania finansowe Spółki sporządzane są zgodnie z Międzynarodowymi  Standardami 

Sprawozdawczości Finansowej i związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń 

Komisji Europejskiej. 

 

1.2 Informacje o Grupie Kapitałowej 

Prezentowane w raporcie za I półrocze 2014 rok skonsolidowane sprawozdanie Grupy Kapitałowej FON 

obejmuje: 

 

 FLY.PL  S.A. – spółka zależna  (Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy KRS nr 

KRS 0000410606) - udział w kapitale i głosach 82,96% - konsolidowana metodą pełną  

 FLY.PL SP. Z O .O. – spółka zależna od Fly.pl S.A., w której posiada 100% udziałów ( Sąd Rejonowy 

w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy KRS 0000277164) - konsolidowana metodą pełną 

 

2. Sprawozdanie finansowe 

Sprawozdanie finansowe Grupy FON za I półrocze zakończone 30 czerwca  2014 roku oraz porównywalne 

sprawozdanie finansowe za I półrocze 2013 roku zakończone 30 czerwca 2013 zostały sporządzone 

zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF).    

Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Spółki  na dzień 30 czerwca 2014 r.  jest 

zgodne z Międzynarodowym Standardem Rachunkowości nr 34. 

Sprawozdanie finansowe zostało zatwierdzone do publikacji przez Zarząd Spółki w dniu 29 sierpnia 2014 

roku.   

Zarząd Spółki nie objął konsolidacją za rok 2013 spółki Fly.pl S.A.  Spółka została przejęta w grudniu 

2013 roku w związku z połączeniem  ze spółka Urlopy.pl, która była właścicielem  akcji Fly.pl 

uprawniających do 82,96% kapitału i głosów na WZA. Połączenie nastąpiło na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 

k.s.h., tj. przez przeniesienie całego majątku Spółek Przejmowanych na Spółkę Przejmującą za akcje, które 

Spółka Przejmująca wydała akcjonariuszom Spółek Przejmowanych.    Zarząd spółki Fon  SA podjął 

decyzję o sprzedaży spółki Fly.pl S.A do końca 2014 r. Na dzień 31.12.2013 roku spółka  Fly.pl S.A. 

została sklasyfikowana jako grupa przeznaczona do sprzedaży. Ponieważ dane finansowe Spółki nie były 

istotne dla sprawozdania finansowego FON S.A. (suma bilansowa 4 736 tys. zł) nie objęto konsolidacją 

spółki Fly.pl. W związku z tym, iż na dzień sporządzenie raportu za I półrocze  spółka nadal nie została 

zbyta Zarząd podjął decyzję o sporządzeniu raportu skonsolidowanego za I półrocze oraz prezentacji 

danych porównywalnych za rok 2013  tak jakby konsolidacją objęto spółkę w roku 2013. Decyzja Zarządu 

spowodowana jest tym, iż  przychody osiągane przez Grupę Fly.pl S.A. są istotne w stosunku do 

przychodów osiąganych przez Fon S.A. Chociaż są prezentowane jako działalność zaniechana to jednak są 

to istotne kwoty w stosunku do przychodów osiąganych przez Fon S.A. Za rok 2013 przychody osiągane 
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przez grupę Fly.pl S.A. nie były istotne dla sprawozdania finansowego, gdyż przejęcie nastąpiło dopiero w 

grudniu 2013 roku.  

 

3. Oświadczenie o zgodności oraz podstawa sporządzenia 

 

Oświadczenie o zgodności  

Sprawozdanie finansowe 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). 

Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z wymogami określonymi w rozporządzeniu 

Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) w sprawie informacji bieżących  

i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.  

Niektóre jednostki Grupy prowadzą  swoje księgi rachunkowe zgodnie z polityką (zasadami) 

rachunkowości określonymi przez Ustawę z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości („Ustawa”)  

i wydanymi na jej podstawie przepisami („polskie standardy rachunkowości”). Skonsolidowane 

sprawozdanie finansowe zawiera korekty nie zawarte w księgach rachunkowych jednostek Grupy 

wprowadzone w celu doprowadzenia sprawozdań finansowych tych jednostek do zgodności z MSSF. 

Waluta funkcjonalna i waluta sprawozdawcza 

Niniejsze skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone w polskich złotych (PLN). Polski 

złoty jest walutą funkcjonalną i sprawozdawczą Grupy Kapitałowej. Dane w sprawozdaniach finansowych 

zostały wykazane w tysiącach złotych, chyba że w konkretnych sytuacjach zostały podane z większą 

dokładnością. 

Podstawa sporządzenia sprawozdania finansowego 

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez 

spółkę w dającej się przewidzieć przyszłości. Na dzień sporządzenia sprawozdań finansowych nie istnieją 

żadne okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuacji działalności gospodarczej przez Grupę. 

Grupa stosuje nadrzędne zasady wyceny oparte na historycznej cenie nabycia, zakupu lub wytworzenia, z 

wyjątkiem części aktywów finansowych, które zgodnie z zasadami MSSF wycenione zostały według wartości 

godziwej.  

 

4. Nowe standardy rachunkowości i interpretacje KIMSF 

 

Dla sprawozdań finansowych Grupy za rok obrotowy rozpoczynający się z dniem 1 stycznia 2014 r. efektywne 

są następujące nowe standardy oraz zmiany do istniejących standardów, które zostały zatwierdzone przez Unię 

Europejską:  
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1) MSSF 10 Skonsolidowane sprawozdania finansowe;  

2) MSSF 11 Wspólne ustalenia umowne;  

3) MSSF 12 Ujawnianie informacji na temat udziałów w innych jednostkach; 

4) MSR 27 (2011) Jednostkowe sprawozdania finansowe; 

5) MSR 28 (2011) Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych i we wspólnych przedsięwzięciach; 

6) Zmiany do MSSF 10, MSSF 11 i MSSF 12 Objaśnienia na temat przepisów przejściowych; 

7) Zmiany do MSSF 10, MSSF 12 i MSR 27 Jednostki inwestycyjne; 

8) Zmiany do MSR 32 Instrumenty finansowe: prezentacja – Kompensowanie aktywów i zobowiązań 

finansowych 

9) Zmiany do MSR 39 Instrumenty Finansowe: Ujmowanie i Wycena: Nowacja instrumentów pochodnych a 

dalsze stosowanie rachunkowości zabezpieczeń; 

10) Zmiany do MSR 36 Utrata wartości aktywów: Ujawnienia wartości odzyskiwalnej dotyczące aktywów 

niefinansowych. 

Grupa ocenia, że zmiany do standardów nie mają istotnego wpływu na skonsolidowane sprawozdanie 

finansowe.  

 

Zasady konsolidacji 

Jednostki zależne  

Spółki zależne, włączone zostały do  skonsolidowanego sprawozdania finansowego począwszy od dnia 

objęcia kontroli przez spółkę dominującą. Na dzień nabycia jednostki zależnej (objęcia kontroli), aktywa, 

pasywa i zobowiązania warunkowe spółki zależnej wycenione są w wartości godziwej. Nadwyżka ceny 

nabycia nad wartością godziwą nabytych aktywów netto stanowi wartość firmy. Nadwyżka przejętych 

wartości aktywów netto wyrażonych w wartościach godziwych, ujmowana jest w rachunku zysków i strat 

roku obrachunkowego, w którym miało miejsce nabycie.  

Udziały akcjonariuszy mniejszościowych wykazywane są według przypadającej na nie wartości godziwej 

aktywów netto. 

Ze skonsolidowanego sprawozdania finansowego wyłączone zostały wszelkie operacje gospodarcze 

pomiędzy jednostkami wchodzącymi w skład grupy kapitałowej. Eliminacji podlegają także wszelkie zyski 

i straty dotyczące operacji gospodarczej będącej w toku na dzień sporządzenia skonsolidowanego 

sprawozdania finansowego.  

Jednostki stowarzyszone  

Jednostki stowarzyszone stanowią jednostki, na które grupa wywiera znaczący wpływ, rozumiany jako wpływ 

na podejmowane decyzje w kształtowaniu polityki operacyjnej i finansowej. 

Udziały w podmiotach stowarzyszonych są ujmowane w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym według 

wyceny metodą praw własności.  

Wartość firmy włączona jest do wartości bilansowej inwestycji, a utratę jej wartości  wycenia się  w ramach tej 

inwestycji.  
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Cena nabycia udziałów w podmiocie stowarzyszonym podlega korektom o wszelkie skutki zmian wartości 

godziwej aktywów netto, przypadające na wartość posiadanego udziału od chwili nabycia do daty 

sprawozdania finansowego oraz skutki stwierdzonej utraty wartości. 

Wartość firmy oraz ujemna wartość firmy.  

Wartość firmy wynikającą z przejęcia innego podmiotu ujmuje się po koszcie ustalonym na dzień przejęcia 

tego podmiotu pomniejszonym o kwotę utraty wartości. 

Dla celów testu na utratę wartości, wartość firmy alokuje się do poszczególnych ośrodków generujących 

przepływy pieniężne w ramach Spółki, które mają odnieść korzyści z synergii będących skutkiem połączenia 

jednostek gospodarczych. 

Ośrodek generujący przepływy pieniężne, do którego alokuje się wartość firmy, jest testowany na utratę 

wartości raz do roku lub częściej, jeżeli występują przesłanki wskazujące na możliwość utraty wartości. Jeżeli 

wartość odzyskiwalna ośrodka generującego przepływy pieniężne jest mniejsza od jego wartości bilansowej, 

odpis z tytułu utraty wartości alokuje się tak, by w pierwszej kolejności zredukować kwotę bilansową wartości 

firmy alokowanej do tego ośrodka, a pozostałą część alokuje się na inne składniki aktywów tego ośrodka, 

proporcjonalnie do wartości bilansowej każdego z nich. Odpis z tytułu utraty wartości firmy ujmuje się 

bezpośrednio w wynik. Odpisów z tytułu utraty wartości firmy nie odwraca się w kolejnych okresach. 

W chwili zbycia ośrodka generującego przepływy pieniężne przypisana do niego wartość firmy jest 

uwzględniana w obliczeniu zysku lub straty ze zbycia. 

 

Zmiany udziałów właścicielskich Grupy w jednostkach zależnych 

Zmiany udziałów Grupy w jednostkach zależnych nieskutkujące utratą kontroli rozlicza się jako transakcje 

kapitałowe. Wartość bilansowa udziałów zapewniających Grupie kontrolę oraz udziałów niedających 

kontroli podlega korekcie w celu odzwierciedlenia zmian we względnych udziałach w jednostkach 

zależnych. Wszelkie różnice pomiędzy kwotą korekty udziałów niedających kontroli a wartością godziwą 

kwoty zapłaconej lub otrzymanej odnosi się bezpośrednio na kapitał własny i przypisuje właścicielom 

Spółki . 

W momencie utraty przez Grupę kontroli nad jednostką zależną oblicza się zysk lub stratę - jako różnicę 

między  sumą wartości godziwej otrzymanej zapłaty oraz wartości godziwej zachowanych udziałów oraz  

wartością bilansową aktywów (z uwzględnieniem wartości firmy) i zobowiązań jednostki zależnej - oraz 

ujmuje się w wyniku. W przypadku, gdy aktywa spółki zależnej są wyceniane w kwocie przeszacowanej 

lub wartości godziwej i wynikający z tego skumulowany zysk lub strata jest ujmowany w pozostałych 

całkowitych dochodach i odnoszony się do kapitału, wartości uprzednio ujęte w pozostałych całkowitych 

dochodach i skumulowane w kapitale własnym rozlicza się w taki sposób, jak gdyby Grupa bezpośrednio 

zbyła odpowiednie składniki aktywów (tj. przenosi się na wynik lub bezpośrednio do zysków 

zatrzymanych, zgodnie z zasadami odpowiedniego MSSF). Wartość godziwą inwestycji utrzymanej w 

byłej jednostce zależnej na dzień utraty kontroli uznaje się za wartość godziwą w momencie początkowego 

ujęcia, rozliczaną następnie zgodnie z MSR 39 „Instrumenty finansowe: ujmowanie i wycena” lub za koszt 
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w momencie początkowego ujęcia inwestycji w jednostce stowarzyszonej lub jednostce 

współkontrolowanej. 

 

Połączenia jednostek gospodarczych 

Połączenia jednostek i wyodrębnionych części działalności rozlicza się metodą nabycia. Koszt połączenia 

jednostek wycenia się w wartości godziwej (na dzień dokonania zapłaty) przekazanych aktywów, 

poniesionych lub przejętych zobowiązań oraz instrumentów kapitałowych wyemitowanych przez Grupę w 

zamian za przejęcie kontroli nad jednostką przejmowaną, powiększonej o koszty bezpośrednio związane z 

połączeniem jednostek gospodarczych. Dające się zidentyfikować aktywa, zobowiązania i zobowiązania 

warunkowe jednostki przejmowanej spełniające warunki ujęcia zgodnie z MSSF 3 „Połączenia jednostek 

gospodarczych” ujmuje się w wartości godziwej na dzień przejęcia, z wyjątkiem aktywów trwałych (lub 

grup do zbycia) sklasyfikowanych jako przeznaczone do sprzedaży zgodnie z MSSF 5 „Aktywa trwałe 

przeznaczone do sprzedaży oraz działalność zaniechana”, ujmowanych i wycenianych w wartości godziwej 

pomniejszonej o koszty sprzedaży.  

 

Rzeczowe aktywa trwałe 

Rzeczowe aktywa trwałe stanowiące; grunty, budynki, maszyny i urządzenia wykorzystywane do 

produkcji, dostarczania produktów i świadczenia usług lub w celach zarządzania, wycenione są na dzień 

bilansowy według ceny nabycia lub kosztu wytworzenia, pomniejszone o umorzenie i odpisy aktualizujące 

z tytułu utraty wartości.  

Wartość składników majątkowych wytworzonych we własnym zakresie zawiera koszty materiałów i 

robocizny oraz narzut kosztów pośrednich. Koszty wytworzenia składników majątkowych powiększane są 

o uzasadnioną część kosztów finansowania zewnętrznego.  

Środki trwałe umarzane są według metody liniowej, według przewidywanego okresu użytkowania dla 

poszczególnej grupy rodzajowej. Zastosowane stawki umorzeniowe dla poszczególnych grup rodzajowych 

składników majątku trwałego są następujące: 

- prawo wieczystego użytkowania gruntów          83 lata 

- Budynki i budowle          40 lat 

- Maszyny i urządzenia techniczne            5 do 12 lat 

- Wyposażenie i inne środki trwałe             5 do 10 lat  

 

Środki trwałe umarzane są od następnego miesiąca przyjęcia środka trwałego do eksploatacji. Grunty nie 

podlegają umorzeniu, nabyte prawo wieczystego użytkowania gruntów jest amortyzowane.  

Wydatki na remonty, które nie powodują zwiększenia wartości użytkowej danego składnika majątku 

trwałego, obciążają koszty okresu, w którym zostały one poniesione. 
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Wartości niematerialne  

Wartości niematerialne nabyte w ramach oddzielnej transakcji są aktywowane według ceny nabycia.  

Wartości niematerialne nabyte w ramach transakcji przejęcia jednostki gospodarczej ujmowane są w 

aktywach oddzielnie od wartości firmy, jeśli przy początkowym ujęciu można wiarygodnie ustalić ich 

wartość godziwą. Wartości te mogą wynikać z praw umownych lub z przepisów prawnych niezależnie od 

możliwości ich wyodrębnienia. Jeżeli wartości te nie wynikają z ustaleń umownych podlegać muszą 

wyodrębnieniu od innych aktywów celem ich sprzedaży, wymiany, udzielenia licencji itp. 

Wartość firmy jest wykazywana według ceny nabycia pomniejszonej o łączne dokonane odpisy 

aktualizujące z tytułu utraty wartości. 

Pozostałe wartości niematerialne i prawne są amortyzowane według metody liniowej w okresie ich 

przewidywanego użytkowania. 

Przewidywany okres użytkowania wartości niematerialnych wynosi od 2 do 5 lat. 

 

Utrata wartości rzeczowego majątku trwałego i wartości niematerialnych z wyłączeniem wartości 

firmy 

W przypadku wystąpienia przesłanek wskazujących na możliwość utraty wartości posiadanych składników 

rzeczowego majątku trwałego i wartości niematerialnych, przeprowadzany jest test na utratę wartości a 

ustalone kwoty odpisów aktualizujących obniżają wartość bilansową składnika aktywów, którego dotyczą i 

odnoszone są w rachunek zysków i strat.  

 

Nieruchomości inwestycyjne    

Z dniem 01.01.2012r. Spółka dokonała zmiany w sposobie wyceny nieruchomości inwestycyjnych. 

Początkowe ujęcie nieruchomości inwestycyjnych następuje według ceny nabycia z uwzględnieniem 

kosztów transakcji. Po początkowym ujęciu nieruchomości inwestycyjne są wykazywane według wartości 

godziwej. Zyski lub straty wynikające ze zmian wartości godziwej nieruchomości inwestycyjnych są 

ujmowane w rachunku zysków i strat w tym okresie, w którym powstały.  

 

Zapasy 

Zapasy surowców i materiałów oraz zakupionych towarów są wycenione na dzień bilansowy według: ceny 

nabycia (kosztu wytworzenia) nie wyższych od ich wartości netto możliwych do uzyskania na dzień 

bilansowy.  Stosowaną metodą ustalania ceny nabycia surowców, materiałów i towarów jest metoda 

pierwsze przyszło- pierwsze wyszło. 

Wartość zapasów produkcji w toku i wyrobów  gotowych – Spółka wycenia zapasy według wartości netto 

możliwej do uzyskania na dzień bilansowy biorąc pod uwagę stopień zaawansowania produkcji. 

Koszt wytworzenia nie zawiera kosztów finansowania zewnętrznego.  

 

Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności 
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Należności z tytułu dostaw i usług, których termin zapadalności wynosi zazwyczaj od 30 do 90 dni są 

ujmowane według kwot pierwotnie zafakturowanych, z uwzględnieniem odpisów na nieściągalne 

należności. Odpisy aktualizujące nieściągalne należności oszacowywane są wtedy, jeżeli ściągnięcie pełnej 

kwoty należności przestaje być prawdopodobne. 

Kwoty utworzonych odpisów aktualizujących wartość należności odnoszone są odpowiednio do 

pozostałych kosztów operacyjnych lub do kosztów finansowych – zależnie od rodzaju należności, której 

odpis dotyczy. 

 

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych obejmują środki pieniężne w banku i kasie oraz 

lokaty krótkoterminowe o pierwotnym okresie zapadalności nie przekraczającym trzech miesięcy. 

Kredyty i pożyczki oprocentowane 

W momencie początkowego ujęcia, kredyty bankowe i pożyczki są ujmowane według ceny nabycia 

odpowiadającej wartości godziwej otrzymanych środków pieniężnych, pomniejszonych o koszty związane 

z uzyskaniem kredytu lub pożyczki.  

 

Kapitał zapasowy ze sprzedaży akcji powyżej wartości nominalnej. 

Różnice między wartością godziwą uzyskanej zapłaty i wartością nominalną akcji są ujmowane w kapitale 

zapasowym ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej. W przypadku wykupu akcji kwota 

zapłaty za akcje obciąża kapitał własny i jest wykazywana w bilansie w pozycji akcji własnych. 

Koszty emisji akcji poniesione przy powstaniu spółki akcyjnej lub podwyższeniu kapitału zakładowego, 

zmniejszają kapitał zapasowy jednostki do wysokości nadwyżki wartości emisji nad wartością nominalną 

akcji, a pozostałą ich część zalicza się do kosztów finansowych. 

 

Zyski/ straty z lat ubiegłych stanowią zakumulowane zyski/straty. 

Rezerwy  

Rezerwy tworzone są wówczas, gdy na spółce ciąży istniejący obowiązek (prawny lub zwyczajowy) 

wynikający ze zdarzeń przeszłych i gdy prawdopodobne jest, że wypełnienie tego obowiązku spowoduje 

konieczność wypływu środków oraz można dokonać wiarygodnego oszacowania kwoty tego 

zobowiązania. Jeżeli istnieje wiarygodne oczekiwanie, że objęte rezerwą koszty zostaną zwrócone, 

wówczas zwrot ten jest ujmowany jako odrębny składnik aktywów, ale tylko wtedy, gdy jest praktycznie 

pewne, że zwrot ten nastąpi (np. na mocy zawartej umowy ubezpieczenia).  

 

Przychody 

Przychody ujmowane są w takiej wysokości, w jakiej jest prawdopodobne, że Spółka uzyska korzyści 

ekonomiczne związane z daną transakcją oraz gdy kwotę przychodów można wycenić w wiarygodny 

sposób. Następujące kryteria obowiązują przy ustalaniu przychodów: 
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Sprzedaż towarów i produktów 

Przychody są ujmowane, jeżeli znaczące ryzyko i korzyści wynikające z prawa własności towarów  

i produktów zostały przekazane nabywcy oraz gdy kwotę przychodów można wycenić w wiarygodny 

sposób. 

Odsetki 

Przychody z odsetek ujmowane są sukcesywnie w miarę ich narastania. 

 

Podatek dochodowy 

Obciążenia podatkowe zawierają bieżące opodatkowanie podatkiem dochodowym od osób prawnych i 

zmianę stanu rezerw lub aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego. Bieżące zobowiązania 

podatkowe ustalone są na podstawie aktualnie obowiązujących przepisów podatkowych i ustalonego 

dochodu do opodatkowania. 

Składnik aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego ujmowany jest w odniesieniu do 

wszystkich ujemnych różnic przejściowych, jak również niewykorzystanych aktywów z tytułu 

odroczonego podatku dochodowego i niewykorzystanych strat podatkowych do odliczenia w następnych 

okresach, w takiej wysokości, w jakiej jest prawdopodobne, że zostanie osiągnięty dochód do 

opodatkowania, który pozwoli wykorzystać wyżej wymienione.  

Wartość bilansowa składnika aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego jest weryfikowana na 

każdy dzień bilansowy i podlega odpisowi w przypadku kiedy zachodzi wątpliwość wykorzystania przez 

Spółkę korzyści ekonomicznych związanych z wykorzystaniem aktywów podatkowych. 

 

Odroczony podatek dochodowy jest obliczany na podstawie stawek podatkowych, które według 

przewidywań kierownictwa będą obowiązywały w okresie, gdy składnik aktywów zostanie zrealizowany 

lub rezerwa rozwiązana, przyjmując za podstawę stawki podatkowe prawnie lub faktycznie obowiązujące 

na dzień bilansowy. 

Zmiana stanu rezerw i aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego wykazywana jest w rachunku 

zysków i strat z wyjątkiem sytuacji, kiedy skutki finansowe zdarzeń powodujących powstanie lub 

rozwiązywanie podatku odroczonego ujmowane są bezpośrednio w kapitale własnym jednostki. 

 

         Leasing finansowy 

Umowy leasingowe, w ramach których Spółka ponosi praktycznie całość ryzyka oraz czerpie praktycznie 

wszystkie korzyści wynikające z posiadania składników aktywów klasyfikowane są jako umowy leasingu 

finansowego. Aktywa posiadane przez Spółkę na mocy umów leasingu finansowego są wykazywane 

początkowo w wartości godziwej lub wartości bieżącej minimalnych opłat leasingowych, w zależności od 

tego która z tych kwot jest niższa. Wartość początkowa aktywów używanych na podstawie umów leasingu 

finansowego jest pomniejszana o odpisy amortyzacyjne oraz odpisy z tytułu utraty wartości. W przypadku 

braku wystarczającej pewności, że spółka uzyska tytuł własności po zakończeniu leasingu, dany składnik 
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aktywów używany na mocy umów leasingu finansowego jest amortyzowany przez okres krótszy z: okres 

leasingu lub okres ekonomicznej użyteczności. W pozostałych przypadkach Spółka stosuje okresy 

amortyzacji analogiczne do rzeczowych aktywów trwałych. 

Opłaty leasingowe są rozdzielane na część kapitałową i odsetkową przy użyciu stałej wewnętrznej stopy 

zwrotu, część odsetkowa obciąża rachunek zysków i strat przez okres trwania umowy. 

 

Instrumenty finansowe 

Aktywa i zobowiązania finansowe ujmuje się w chwili, gdy jednostka staje się stroną umowy instrumentu 

finansowego.  

Pierwotnie wycenia się je w wartości godziwej. Koszty transakcji przypisywane bezpośrednio do zakupu 

lub emisji aktywów i zobowiązań finansowych (z wyjątkiem aktywów i zobowiązań finansowych 

wycenianych w wartości godziwej przez wynik) odpowiednio dodaje się do lub odejmuje od wartości 

godziwej aktywów lub zobowiązań finansowych w chwili początkowego ujęcia. Koszty transakcji 

bezpośrednio przypisywane nabyciu aktywów finansowych lub przejęciu zobowiązań finansowych 

wycenianych w wartości godziwej przez wynik ujmuje się bezpośrednio w wynik.  

 

Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik  

Aktywa i zobowiązania finansowe ujmuje się w chwili, gdy jednostka staje się stroną umowy instrumentu 

finansowego.  

Pierwotnie wycenia się je w wartości godziwej. Koszty transakcji przypisywane bezpośrednio do zakupu 

lub emisji aktywów i zobowiązań finansowych (z wyjątkiem aktywów i zobowiązań finansowych 

wycenianych w wartości godziwej przez wynik) odpowiednio dodaje się do lub odejmuje od wartości 

godziwej aktywów lub zobowiązań finansowych w chwili początkowego ujęcia. Koszty transakcji 

bezpośrednio przypisywane nabyciu aktywów finansowych lub przejęciu zobowiązań finansowych 

wycenianych w wartości godziwej przez wynik ujmuje się bezpośrednio w wynik.  

 

Inwestycje utrzymywane do terminu wymagalności  

Inwestycje utrzymywane do terminu wymagalności to niepochodne aktywa finansowe o stałej lub 

mieszanej charakterystyce płatności i ustalonych terminach wymagalności, które Spółka zamierza i jest w 

stanie utrzymać do takiego terminu. Po początkowym ujęciu inwestycje utrzymywane do terminu 

wymagalności wycenia się po koszcie zamortyzowanym metodą efektywnej stopy procentowej z 

uwzględnieniem utraty wartości.  

 

Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży  

Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży  to niepochodne aktywa finansowe sklasyfikowane do tej 

kategorii lub niezaliczone do  pożyczek i należności, utrzymywanych do terminu wymagalności lub  

wycenianych w wartości godziwej przez wynik finansowy.  
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Dywidendę z instrumentów kapitałowych dostępnych do sprzedaży ujmuje się w wyniku w chwili nabycia 

przez Grupę prawa do dywidendy. Inwestycje kapitałowe dostępne do sprzedaży nienotowane na 

aktywnym rynku, których wartości godziwej nie da się wiarygodnie wycenić oraz instrumenty pochodne 

powiązane z nimi i rozliczane w formie przekazania takich nienotowanych inwestycji kapitałowych, 

wycenia się po koszcie pomniejszonym o utratę wartości na koniec każdego okresu sprawozdawczego.  

Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży zalicza się do aktywów trwałych, o ile nie istnieje zamiar zbycia 

inwestycji w ciągu 1 roku od dnia bilansowego lub do aktywów obrotowych – w przeciwnym wypadku.  

Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży wyceniane są na każdy dzień sprawozdawczy w wartości 

godziwej a zyski i straty (za wyjątkiem strat z tytułu utraty wartości) ujmowane są w kapitale własnym. 

 

Pożyczki i należności  

Pożyczki i należności to niepochodne instrumenty finansowe o stałych lub możliwych do określenia 

płatnościach, nienotowane na aktywnym rynku. Pożyczki i należności (w tym: należności z tytułu dostaw i 

usług, salda bankowe i środki na rachunkach) wycenia się po koszcie zamortyzowanym metodą efektywnej 

stopy procentowej z uwzględnieniem utraty wartości.  

Dochód odsetkowy ujmuje się stosując efektywną stopę procentową z wyjątkiem należności 

krótkoterminowych, przy których ujmowane odsetki byłyby nieznaczące. 

 

Zmiany stosowanych zasad rachunkowości 

Sporządzając niniejsze  sprawozdanie finansowe, w stosunku do okresów poprzednich Grupa nie zmieniła 

dobrowolnie żadnych stosowanych uprzednio zasad rachunkowości. 

 

       Jednostki powiązane 

Na potrzeby sprawozdania finansowego do jednostek powiązanych zalicza się: znaczących akcjonariuszy, 

spółki zależne, stowarzyszone i współkontrolowane, członków Zarządów i Rad Nadzorczych spółek 

wchodzących w skład Grupy, ich najbliższe rodziny oraz podmioty przez nich kontrolowane. 

Istotne wartości oparte na profesjonalnym osądzie i szacunkach 

Profesjonalny osąd 

W przypadku, gdy dana transakcja nie jest uregulowana w żadnym standardzie bądź interpretacji, Zarząd, 

kierując się subiektywną oceną, określa i stosuje polityki rachunkowości, które zapewnią, iż sprawozdanie 

finansowe będzie zawierać właściwe i wiarygodne informacje oraz będzie: 

 prawidłowo, jasno i rzetelnie przestawiać sytuację majątkową i finansową Spółki, wyniki jej 

działalności i przepływy pieniężne, 

 odzwierciedlać treść ekonomiczną transakcji, 

 obiektywne, 

 sporządzone zgodnie z zasadą ostrożnej wyceny, 

 kompletne we wszystkich istotnych aspektach. 
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W niniejszym sprawozdaniu finansowym  nie wystąpiły istotne obszary w których istotne znaczenie miał 

profesjonalny osąd kierownictwa.   

 

Niepewność szacunków 

Stosując zasady rachunkowości obowiązujące w Spółce, zarząd zobowiązany jest do dokonywania 

szacunków, osądów i założeń dotyczących kwot wyceny poszczególnych składników aktywów i 

zobowiązań. Szacunki i związane z nimi założenia opierają się o doświadczenia historyczne i inne czynniki 

uznawane za istotne. Rzeczywiste wyniki mogą odbiegać od przyjętych wartości szacunkowych 

Sporządzenie sprawozdania finansowego wymaga od Zarządu Spółki dokonania szacunków, jako że wiele 

informacji zawartych w sprawozdaniu finansowym nie może zostać wycenione w sposób precyzyjny. 

Zarząd weryfikuje przyjęte szacunki w oparciu o zmiany czynników branych pod uwagę przy ich 

dokonywaniu, nowe informacje lub doświadczenia z przeszłości. Dlatego też szacunki dokonane na 30 

czerwca 2014 roku mogą zostać w przyszłości zmienione. Główne szacunki zostały opisane 

w następujących notach: 

 

Nota Rodzaj ujawnionej informacji 

2 Okres ekonomicznej użyteczności  

środków trwałych oraz wartości 

niematerialnych 

Okres ekonomicznej użyteczności oraz metodę amortyzacji 

aktywów weryfikuje się  co najmniej na koniec każdego roku 

finansowego.  

4 Wartość godziwa instrumentów 

finansowych 
założenia przyjęte dla wyceny wartości godziwej. 

 

W sprawozdaniu za półrocze 2014 Zarząd  ocenia iż nie występują istotne  obszary  co do których istnieje 

ryzyko związane  z niepewnością szacunków.  

 

Informacje dotyczące segmentów operacyjnych 

Segment operacyjny jest częścią składową jednostki: 

a) która angażuje się w działalność gospodarczą, w związku z którymi może uzyskiwać przychody i 

ponosić koszty (w tym przychody i koszty związane z transakcjami z innymi częściami składowymi tej 

samej jednostki), 

b) której wyniki działalności są regularnie przeglądane przez główny organ odpowiedzialny za 

podejmowanie decyzji operacyjnych w jednostce oraz wykorzystujący te wyniki przy decydowaniu o 

alokacji zasobów do segmentu i przy ocenie wyników działalności segmentu, a także 

c) w przypadku której są dostępne oddzielne informacje finansowe. 
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Zgodnie z wymogami MSSF 8, należy identyfikować segmenty operacyjne w oparciu o wewnętrzne 

raporty dotyczące tych elementów Grupy, które są regularnie weryfikowane przez osoby decydujące  

o przydzielaniu zasobów do danego segmentu i oceniające jego wyniki finansowe 

 

Poniżej przedstawiono analizę przychodów i wyników Spółki w poszczególnych segmentach objętych 

sprawozdawczością.  

W I półroczu 2014  oraz w 2013 Spółka wyodrębniła następujące segmenty operacyjne: 

- sprzedaż wyrobów gotowych 

- działalność finansowa ( udzielone pożyczki) 

- działalność turystyczna 

- sprzedaż energii 

- pozostałe, w tym przychody i koszty nieprzypisane 

  

 

 

DANE 

CHARAKTERYZUJĄCE 

SEGMENTY 

za okres  2014-01-01 do 

2014-06-30 

Sprzedaż 

domków  

z działką 

 

Dział. 

turysty 

czna 

 

Sprzedaż 

energii 

 

Działalność 

finansowa 

pozostałe  

w tym 

przychody 

i koszty 

nieprzypisane 

 

 

Razem 

I. Przychody segmentu 122 2282 253 2 974 86 5 717 

II. Koszty segmentu 166 2 281 218 0 0 2 665 

III 

Wynik brutto 

segmentu z dział. 

gospodarczej  -44 1 35 2 974 86 3 052 

I Koszty sprzedaży 
3 0 0 0 0 3 

II Koszty zarządu 
364 364 

III 
Pozostałe przychody 

operacyjne 901 901 

IV 
Pozostałe koszty 

operacyjne 894 894 

V Przychody finansowe 
352 352 

VI Koszty finansowe 
26 777 26 777 

 
ZYSK PRZED 

OPODATKOWANIEM 

 
-23 733 
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DANE 

CHARAKTERYZUJĄCE 

SEGMENTY 

za okres  2013-01-01 do 

2013-12-31 

Sprzedaż 

domków z 

działką 

 

Dział. 

turysty 

czna 

 

Sprzedaż 

energii 

 

Działalność 

finansowa 

pozostałe  

w tym 

przychody 

i koszty 

nieprzypisan

e 

 

 

Razem 

I. Przychody segmentu 1 100 1 610 306 1 246 236 4 498 

II. Koszty segmentu 1 291 1 857 386 279 53 3 866 

III 

Wynik brutto 

segmentu z dział. 

gospodarczej  -191 -247 -80 967 183 632 

I Koszty sprzedaży 
  1 84  85 

II Koszty zarządu 
1 906 1 906 

III 
Pozostałe przychody 

operacyjne 2 552 2 552 

IV 
Pozostałe koszty 

operacyjne 5 163 5 163 

V Przychody finansowe 
16 255 16 255 

VI Koszty finansowe 
12 174 12 174 

 
ZYSK PRZED 

OPODATKOWANIEM 

 
111 

 

Powyższe przychody stanowią przychody od klientów zewnętrznych. W bieżącym roku nie miały 

miejsca żadne transakcje  sprzedaży między segmentami. 

 Zysk segmentów to zysk wygenerowany przez poszczególne segmenty bez alokacji kosztów  

administracji i  wynagrodzenia zarządu oraz przychodów i kosztów finansowych 
 

Aktywa i zobowiązania segmentów 

 

 Aktywa segmentów stan na 30.06.2014r. 
Sprzedaż domków z działką 2 473 

Działalność turystyczna 3 963 

Sprzedaż energii 2 058 

Działalność finansowa 3 746 

Pozostałe w tym przychody i koszty nieprzypisane 108 

Aktywa niealokowane 165 632 

Razem aktywa 177 980 

 

   Zobowiązania segmentów stan na 30.06.2014r. 
Sprzedaż domków z działką 1 

Działalność turystyczna 1 429 

Sprzedaż energii 17 

Działalność finansowa 21 
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Pozostałe w tym przychody i koszty nieprzypisane 0 

Zobowiązania niealokowane 16 658 

Razem zobowiązania 18 126 

 
Aktywa segmentów stan na 31.12.2013r. 
Sprzedaż domków z działką 3 475 

Działalność turystyczna 2 062 

Sprzedaż energii 2 060 

Działalność finansowa 1 125 

Pozostałe w tym przychody i koszty nieprzypisane 214 

Aktywa niealokowane 147 355 

Razem aktywa 156 291 

 

   Zobowiązania segmentów stan na 31.12.2013r. 
Sprzedaż domków z działką 64 

Działalność turystyczna 1 075 

Sprzedaż energii 19 

Działalność finansowa 73 

Pozostałe w tym przychody i koszty nieprzypisane 14 

Zobowiązania niealokowane 12 014 

Razem zobowiązania 13 259 

 

 Do segmentów sprawozdawczych przyporządkowuje się wszystkie aktywa,  

z wyjątkiem aktywów z tytułu podatku bieżącego i odroczonego, pozostałych aktywów finansowych, 

krótkoterminowych aktywów finansowych. Aktywa użytkowane wspólnie przez segmenty 

sprawozdawcze przyporządkowano do danego segmentu w oparciu o racjonalne przesłanki. 

 Do segmentów sprawozdawczych przyporządkowuje się wszystkie zobowiązania,  

z wyjątkiem pozostałych zobowiązań finansowych, zobowiązań z tytułu podatku bieżącego i 

odroczonego. Zobowiązania przypisane do różnych segmentów sprawozdawczych przydzielono 

proporcjonalnie do wartości aktywów segmentów. 

 

Informacje geograficzne na dzień 30.06.2014r. 

Poniżej przedstawiono przychody od klientów zewnętrznych w rozbiciu na obszary operacyjne 

oraz informacje o aktywach trwałych w rozbiciu na lokalizacje tych aktywów.: 

OBSZAR GEOGRAFICZNY DLA SPRZEDAŻY 

DOMKÓW 

PRZYCHODY OD 

KLIENTÓW 

ZEWNĘTRZNYCH 

AKTYWA 

TRWAŁE 

CHORZÓW 122 2 473 

Razem dla sprzedaży domków 122 2 473 

OBSZAR GEOGRAFICZNY DLA 

DZIAŁALNOŚCI TURYSTYCZNEJ 

PRZYCHODY OD 

KLIENTÓW 

ZEWNĘTRZNYCH 

AKTYWA 

TRWAŁE 
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PŁOCK 2 282 3 963 

Razem dla działalności turystycznej 2 282 3 963 

OBSZAR GEOGRAFICZNY DLA SPRZEDAŻY 

ENERGII 

PRZYCHODY OD 

KLIENTÓW 

ZEWNĘTRZNYCH 

AKTYWA 

TRWAŁE 

KUCZBORK 253 2 058 

Razem dla sprzedaży energii 253 2 058 

OBSZAR GEOGRAFICZNY DLA 

DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ 

PRZYCHODY OD 

KLIENTÓW 

ZEWNĘTRZNYCH 

AKTYWA 

TRWAŁE 

PŁOCK 2 974 3 746 

Razem dla działalności finansowej 2 974 3 746 

OBSZAR GEOGRAFICZNY DLA SPRZEDAŻY 

POZOSTAŁEJ 

PRZYCHODY OD 

KLIENTÓW 

ZEWNĘTRZNYCH 

AKTYWA 

TRWAŁE 

POZOSTAŁE 86 108 

Razem dla sprzedaży pozostałej 86 108 

 

Informacje o wiodących klientach 
 
W przychodach spółki dla sprzedaży z działalności finansowej uwzględniono przychody w 

wysokości  2 888 tys. zł z tytułu sprzedaży do największego klienta Spółki. Wartość ta stanowi 

50,52 % z całości przychodów Grupy.  
 

Informacje geograficzne na dzień 31.12.2013r. 

Poniżej przedstawiono przychody od klientów zewnętrznych w rozbiciu na obszary operacyjne 

oraz informacje o aktywach trwałych w rozbiciu na lokalizacje tych aktywów.: 

OBSZAR GEOGRAFICZNY DLA SPRZEDAŻY 

DOMKÓW 

PRZYCHODY OD 

KLIENTÓW 

ZEWNĘTRZNYCH 

AKTYWA 

TRWAŁE 

CHORZÓW 1 100 3 475 

Razem dla sprzedaży domków 1 100 3 475 

OBSZAR GEOGRAFICZNY DLA 

DZIAŁALNOŚCI TURYSTYCZNEJ 

PRZYCHODY OD 

KLIENTÓW 

ZEWNĘTRZNYCH 

AKTYWA 

TRWAŁE 

PŁOCK 1 610 2 062 

Razem dla działalności turystycznej 1 610 2 062 

OBSZAR GEOGRAFICZNY DLA SPRZEDAŻY 

ENERGII 

PRZYCHODY OD 

KLIENTÓW 

ZEWNĘTRZNYCH 

AKTYWA 

TRWAŁE 

KUCZBORK 306 2 060 

Razem dla sprzedaży energii 306 2 060 

OBSZAR GEOGRAFICZNY DLA 

DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ 

PRZYCHODY OD 

KLIENTÓW 

ZEWNĘTRZNYCH 

AKTYWA 

TRWAŁE 

PŁOCK 1 246 1 125 

Razem dla działalności finansowej 1 246 1 125 

OBSZAR GEOGRAFICZNY DLA SPRZEDAŻY 

POZOSTAŁEJ 

PRZYCHODY OD 

KLIENTÓW 

ZEWNĘTRZNYCH 

AKTYWA 

TRWAŁE 

POZOSTAŁE 236 214 

Razem dla sprzedaży pozostałej 236 214 
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Informacje o wiodących klientach 
 
W przychodach spółki w 2013 r. nie wyróżniono klienta, któremu odpowiadałoby więcej niż 10% 

przychodów ze sprzedaży. 

 

5. Sezonowość działalności 

W przychodach osiąganych w grupie kapitałowej nie występuje sezonowość działalności. 

 

6. Wynik za rok 2013 

Zgodnie z uchwałą nr 9/06/2014 z dnia 16 czerwca 2014 roku zysk netto za rok 2013  

w kwocie  25 821 197,27 zł został przeznaczony w kwocie 23 173 203,20 zł na pokrycie całości strat 

Spółki z lat ubiegłych oraz w kwocie 2 647 994,07 zł na kapitał zapasowy Spółki.  

 

7. Podatek dochodowy 

Pozycja Podatek dochodowy  wykazany w rachunku zysków i strat  w I półroczu 2014  obejmuje: 

-  podatek odroczony -    0 tys. zł 

-  podatek bieżący -  - 862 tys. zł 

Zobowiązania z tytułu odroczonego podatku związane ze składnikami aktywów przeznaczonych do 

zbycia 

- Podatek odroczony  -1 tys. zł 

       

8. Wartości niematerialne i prawne 

Wartości niematerialne i prawne Grupy na 30.06.2014 wynoszą 0,00 zł 

 

Wartości niematerialne i prawne przeklasyfikowane jako aktywa do zbycia: 

WARTOŚCI NIEMATARIALNE I PRAWNE 
  

30 czerwca                                           

2014 

31 grudnia 

2013 

 Wartości niematerialne i prawne:   417 419 

    - Koszty zakończonych prac rozwojowych     

    - Wartość firmy     

    - Koncesje, patenty, licencje     

    - Inne wartości niematerialne i prawne   321 419 

    - Zaliczki na wartości niematerialne i prawne   96  

 

 

9.  Wartość firmy 

Wartość firmy na 30.06.2014 wynosi 0,00 zł 

Wartość firmy przeklasyfikowana jako aktywa do zbycia: 
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WARTOŚĆ FIRMY JEDNOSTEK 

PODPORZĄDKOWANYCH  
30 czerwca                                           

2014 
31 grudnia 2013 

ZMIANY STANU WARTOŚCI FIRMY – JEDNOSTKI 

ZALEŻNE  

   

a) wartość firmy brutto na początek okresu  
2 992 0 

b) zwiększenia ( z tytułu)    

- nabycie kontroli  2 992 

c) zmniejszenia (z tytułu)    

   - alokacja wartości firmy   

d) wartość firmy brutto na koniec okresu   

e) odpis wartości firmy na początek okresu   

f) odpis wartości firmy za okres ( z tytułu)   

g) odpis wartości firmy na koniec okresu   

h) wartość firmy netto na koniec okresu 2 992 2 992 

 

Wartość godziwa możliwych do zidentyfikowania aktywów i zobowiązań spółki Fly.pl S.A. na dzień 

przejęcia przedstawia się następująco: 

   
  Wartość bilansowa na dzień 

przejęcia  

 Wartość godziwa na 

dzień przejęcia  

 Rzeczowe aktywa trwałe  45 45 

Wartości niematerialne 419 419 

Wartość firmy 2 992 2 992 

 Środki pieniężne i ekwiwalenty środków 

pieniężnych  
51 51 

 Należności z tytułu dostaw i usług oraz 

pozostałe należności  
221 221 

 Inwestycje krótkoterminowe  505 505 

 Krótkoterminowe rozliczenia 

międzyokresowe  
3 3 

 Razem aktywa   4 236 4 236 

   

 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług  981 981 

 Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe  122 122 

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku 

dochodowego 

1 1 

Pozostałe rezerwy 27 27 

Rozliczenia międzyokresowe 13 13 

 Razem pasywa  1 144 1 144 

 

 Wartość godziwa posiadanych aktywów 

netto  

 3 092                        

 Wartość firmy powstała w wyniku 

przejęcia  

 2 992 

   

 Cena nabycia:  

 według wartości godziwej  

4 009 4 009  

 Zapłata ogółem  4 009 4 009 
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 Wypływ środków pieniężnych z tytułu przejęcia przedstawia się następująco:  

   

 Środki pieniężne netto przejęte wraz z 

jednostką zależną  51 51 

 Wypływ środków pieniężnych netto  51 51 

 

Zarząd zgodnie ze swoja najlepszą wiedzą uznał, iż  wartość grupy Fly.pl S.A. odpowiada kwocie 

wykazanej w skonsolidowanym raporcie.   

Na dzień nabycia kontroli nie dokonano ostatecznej alokacji kosztu nabycia. Nadwyżka ceny nabycia nad 

wartością przejętych aktywów jest  wykazana w sprawozdaniu finansowym jako wartość firmy z 

konsolidacji.  Wartość ta jest przypisana do spółki Fly.pl jako ośrodka wypracowującego przepływy 

pieniężne. Ponieważ przejęta spółka, zgodnie z decyzją Zarządu, przeznaczona jest do zbycia, wartość 

firmy została przeniesiona do aktywów przeznaczonych do zbycia, opisanych w punkcie 18 sprawozdania.  

 

16.12.2013 zostało zarejestrowane połączenie następujących spółek: 

- Emitent – FON S.A. z siedzibą w Płocku przy ul. Padlewskiego 18C, wpisana do Rejestru 

Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie XIV 

Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000028913, NIP 548 -007-58-44 Regon  070009914, kapitał 

zakładowy 100 803 513,10 zł wpłacony w całości, jako spółka Przejmująca w rozumieniu art. 492 § 1 ust.1 

k.s.h. 

- Fon Ecology  S.A. –z siedzibą w Płocku ul. Padlewskiego 18c, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców 

Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie XIV Wydział 

Gospodarczy KRS nr KRS 0000336818, jako Spółka przejmowana rozumieniu art. 492 § 1 ust.1 k.s.h. 

- Urlopy.pl S.A. –  z siedzibą w Płocku ul. Padlewskiego 18c - wpisana do Rejestru Przedsiębiorców 

Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie XIV Wydział 

Gospodarczy KRS nr KRS 0000290193, jako Spółka przejmowana rozumieniu art. 492 § 1 ust.1 k.s.h. 

- Stark Development  S.A.  - z siedzibą w Chorzowie, ul. J. Maronia 44,  jest zarejestrowana w Sądzie 

Rejonowym w Katowice - Wschód w Katowicach VIII  Wydział  Krajowego Rejestru Sadowego pod 

numerem KRS 0000285403, jako Spółka przejmowana rozumieniu art. 492 § 1 ust.1 k.s.h.  

- Atlantis Energy S.A. - z siedzibą w Płocku ul. Padlewskiego 18c, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców 

Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, Wydział XVI 

Gospodarczo - Rejestrowy pod numerem KRS 0000331800, jako Spółka przejmowana rozumieniu art. 492 

§ 1 ust.1 k.s.h. 

Połączenie nastąpiło na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h., tj. przez przeniesienie całego majątku Spółek 

Przejmowanych na Spółkę Przejmującą za akcje, które Spółka Przejmująca wydała akcjonariuszom Spółek 

Przejmowanych (łączenie się przez przejęcie).  

W ramach połączenia spółki Urlopy.pl S.A. ze spółką Fon S.A., Spółka nabyła pakiet większościowy akcji 

Fly.pl S.A. tj. 34 466 697 akcji stanowiących 82,96% kapitału zakładowego i tyle samo głosów. 

 

Zarząd zgodnie ze swoja najlepszą wiedzą uznał, iż  wartość grupy Fly.pl S.A. odpowiada kwocie 

wykazanej w skonsolidowanym raporcie.   

Na dzień nabycia kontroli nie dokonano ostatecznej alokacji kosztu nabycia. Nadwyżka ceny nabycia nad 

wartością przejętych aktywów była  wykazywana w sprawozdaniu finansowym jako wartość firmy z 

konsolidacji.  Przejęta spółka, godnie z decyzją Zarządu, przeznaczona jest do zbycia.  

 

10.  Rzeczowe aktywa trwałe 
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W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2014 Spółka nabyła urządzenia służące do podłączenia 

urządzeń elektrycznych w postaci elektrowni wiatrowych w celi produkcji energii elektrycznej, 

znajdujące się na działkach 41/2 i 42/3 położonych w miejscowości Nieszawa. 

W okresie sześciu miesięcy zakończonym 30 czerwca 2014 roku Spółki z grupy nie sprzedały rzeczowych 

aktywów trwałych. 

Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości w roku obrotowym nie wystąpiły. Amortyzacja  rzeczowych 

aktywów trwałych została ujęta w kosztach sprzedanych produktów, towarów i materiałów oraz w kosztach 

ogólnego zarządu. 

 

Rzeczowe aktywa trwałe przeklasyfikowane jako aktywa do zbycia: 

                                                       30.06.2014 31.12.2013 

- Urządzenia techniczne i maszyny   5 tys. zł                                                      6 tys. zł 

- Inne środki trwałe                         38 tys. zł                                                     39 tys. zł 

- Razem                                           43 tys. zł                                                   45 tys. zł 

 

11. Nieruchomości inwestycyjne 

W I półroczu 2014 r. nie wyodrębniono nieruchomości inwestycyjnych. 

 

12.  Inwestycje długoterminowe 

 

DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE 
  30 czerwca    

2014 

30 czerwca    

2013 

a) w jednostkach stowarzyszonych wyceniane metoda praw 

własności 

  
 0 

    - akcje w spółkach  nie notowanych na giełdzie    114 870  
    - akcje w spółkach krajowych notowane     
    - pozostałe aktywa finansowe    
b)  w jednostkach powiązanych    3 275 
     - udzielone pożyczki   3 275 
c) w pozostałych jednostkach    
     - udziały w spółkach krajowych, nie notowanych na giełdzie    
     - akcje w spółkach krajowych, notowanych na giełdzie     
    - pozostałe aktywa finansowe    
    - udzielone pożyczki  20 008  

Długoterminowe aktywa finansowe, razem   134 878 3 275 
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13.  Zapasy  

 

ZAPASY 
  30 czerwca    

2014 

30 czerwca    

2013 

- Materiały     

- Półprodukty i produkty w toku  355  

- Produkty gotowe     

- Towary   1 961  

- Zaliczka na dostawę  4 1 

 Zapasy, razem 2 320 1 

 

Odpisy aktualizujące zapasy nie wystąpiły w I półroczu 2014 r. 

 

14.  Należności 

 

  NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE 
  30 czerwca    

2014 

30 czerwca    

2013 

    Należności handlowe   14 67 

         - do 12 miesięcy   14 67 

         - powyżej 12 miesięcy    

    Z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych 

oraz innych świadczeń 
  50 29 

      - inne   6523 34 331 

Należności krótkoterminowe netto, razem    6 587 34 427 

   -  odpisy aktualizujące wartość należności    1 300 412 

Należności krótkoterminowe brutto, razem   7 887 34 839 

     

ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH 

WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWYCH   
30 czerwca    

2014 

30 czerwca    

2013 

Stan na początek okresu   412 412 

a) zwiększenia (z tytułu)     

   - utworzenie odpisów na należności   891  

b) zmniejszenia (z tytułu)     

   - rozwiązanie odpisów w związku z zapłatą  3  

Stan odpisów aktualizujących wartość należności 

krótkoterminowych na koniec okresu   1 300 412 

 

 

 

INWESTYCJE  DŁUGOTERMINOWE  Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTKI POZOSTAŁE 
  

Nazwa (firma) 

Siedziba 

Kwota 

kredytu / 

pożyczki wg 

umowy   

Kwota kredytu / 

pożyczki 

pozostała do 

spłaty   

Warunki  Termin  

Zabezpieczenia 

jednostki   
zł waluta zł waluta 

oprocentowania spłaty   

Refus Sp. z o.o. Płock 6 763,00 PLN 7 148,40 PLN 8% 13.10.2015 brak 

Auto Kluge Sp. z o.o. Płock 500 000,00 PLN 505 136,99 PLN 12,5% 31.08.2015 brak 

Top Marka S.A. Poznań 20 000 000,00 PLN 19 495 819,26 PLN 

Wibor 3M + 

3,3% 31.03.2015 

Weksel, hipoteka, 

poręczenie 
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Należności krótkoterminowe przeklasyfikowane do aktywów do zbycia: 

 

  NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE 

  
30 czerwca    

2014 

31 grudnia    

2013 

31 czerwca   

2013 

    Należności handlowe   629 143  

         - do 12 miesięcy   629 143  

         - powyżej 12 miesięcy     

    Z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych 

oraz innych świadczeń 
  18 40  

      - inne   40 38  

Należności krótkoterminowe netto, razem    687 221                0,00 

   -  odpisy aktualizujące wartość należności    0,00 0,00 0,00 

Należności krótkoterminowe brutto, razem   687 221 0,00 

 

15.  Inwestycje krótkoterminowe 

 
INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE   30 czerwca    

2014 

30 czerwca    

2013 

a) w jednostkach stowarzyszonych wyceniane metodą praw 

własności  0 1 837 
- akcje w spółkach krajowych notowane 

  1 837 
b) w jednostkach powiązanych 

  23 806 127 750 

- akcje spółek krajowych, notowane na giełdzie 
   297 

- akcje/udziały spółek krajowych, nie notowanych na giełdzie 
  96 829 

- udzielone pożyczki 
  200 

- inne papiery wartościowe 
  2 637 

- inne krótkoterminowe aktywa finansowe 
 23 806 27 787 

 c) w pozostałych jednostkach 
 3 451 1 551 

  - akcje spółek krajowych, notowane na giełdzie 
 1 440  

 - udzielone pożyczki 
 295 571 

- inne papiery wartościowe 
 906 980 

- inne krótkoterminowe aktywa finansowe 
 810  

Inwestycje krótkoterminowe, razem 
  27 257 131 138  

 

INWESTYCJE  KRÓTKOTERMINOWE  Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTKI POZOSTAŁE 
  

Nazwa (firma) 

Siedziba 

Kwota 

kredytu / 

pożyczki 

wg umowy 
  

Kwota 

kredytu / 

pożyczki 

pozostała do 

spłaty   

Warunki  Termin  

Zabezpieczenia 

jednostki   
 zł waluta  zł waluta 

oprocentowania spłaty   

Osoba 

fizyczna Płock 20 000,00 PLN 10 000,00 PLN 8% 31.12.2014 brak 

Refus sp. z 

o.o. Płock 100 000,00 PLN 38 131,73 PLN 9% 30.09.2014 brak 

Refus sp. z 

o.o. Płock 100 00,00 PLN 118 616,44 PLN 9% 30.09.2014 brak 

Refus sp. z 

o.o. Płock 25 000,00 PLN 28 821,92 PLN 9% 30.09.2014 brak 
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Refus sp. z 

o.o. Płock 5 000,00 PLN 5 241,64 PLN 9% 30.09.2014 brak 

Refus sp. z 

o.o. Płock 93 750,00 PLN 93 776,80 PLN 9% 12.02.2015 brak 

 

Inwestycje krótkoterminowe przeklasyfikowane do aktywów do zbycia: 

 

INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE 
  30 czerwca    

2014 

31 grudnia  

2013 

a) w jednostkach stowarzyszonych wyceniane metodą praw 

własności    
b) w jednostkach powiązanych 

  402  

- udzielone pożyczki 
 402  

 c) w pozostałych jednostkach 
  505 

- inne papiery wartościowe 
  505 

Inwestycje krótkoterminowe, razem 
  402 505 

 

16.  Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 

 
 

ŚRODKI PIENIĘŻNE I ICH EKWIWALENTY 

  
30 czerwca    

2014 

30 czerwca    

2013 

Środki pieniężne w kasie i na rachunku   318 145 
Inne środki pieniężne    

Inne aktywa pieniężne    

Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne, razem 
  318 145 

 

 Środki pieniężne i ich ekwiwalenty przeklasyfikowane do aktywów do zbycia: 

 
 

ŚRODKI PIENIĘŻNE I ICH EKWIWALENTY 

  
30 czerwca    

2014 

31 grudnia  

2013 

Środki pieniężne w kasie i na rachunku   137 51 
Inne środki pieniężne    

Inne aktywa pieniężne    

Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne, razem 
  137 51 

 

17.  Rozliczenia międzyokresowe 

KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA 

MIĘDZYOKRESOWE  
  

30 czerwca    

2014 

30 czerwca    

2013 

a) czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:   38 100 

     -   koszty dotyczące  następnych okresów   38 100 

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe, razem  38 100 

 

Rozliczenia międzyokresowe przeklasyfikowane do aktywów do zbycia: 

KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA 

MIĘDZYOKRESOWE  
  

30 czerwca    

2014 

31 grudnia  

2013 

a) czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:   56 3 

     -   koszty dotyczące  następnych okresów   56 3 

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe, razem  56 3 



                                                                          Grupa  FON S.A.  

 Skrócone półroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 i za 6 miesięcy zakończone         

30 czerwca 2014 r.  

                                                                                                                                                                          /w tys. zł/ 

  Strona 32 z 42 

 

18.  Aktywa przeznaczone do zbycia  

 

 AKTYWA PRZEZNACZONE DO ZBYCIA- AKCJE FLY.PL  
  

30 czerwca    

2014 

31 grudnia  

2013 

Aktywa spółki Fly.pl S.A.    4 734 4 236 

Zobowiązania związane z aktywami przeznaczonymi do 

zbycia   1 698 1 144 

 

Zarząd spółki Fon  SA podjął decyzję o sprzedaży spółki Fly.pl S.A do końca 2014 r. 

Na dzień 30.06.2014 roku spółka  Fly.pl S.A. została sklasyfikowana jako grupa zbywalna przeznaczona 

do sprzedaży. Zarząd Spółki oczekuje, że wartość godziwa nie będzie niższa niż wartość bilansowa 

aktywów, w związku z czym nie rozpoznaje utraty wartości w ramach reklasyfikacji aktywów 

przeznaczonych do zbycia. 

 

Podstawowe kategorie aktywów i zobowiązań składające się na aktywa Fly.pl sklasyfikowane jako 

przeznaczone do zbycia na dzień bilansowy to: 

 

AKTYWA PRZEZNACZONE DO ZBYCIA- AKCJE FLY.PL  
  

30 czerwca    

2014 

31 grudnia  

2013 

Aktywa Fly.pl razem, w tym:   4 734 4 236 

- Wartości niematerialne i prawne   417 419 

- Wartość firmy  2 992 2 992 

- Rzeczowe aktywa trwałe  43 45 

- Należności krótkoterminowe  687 221 

- Inwestycje krótkoterminowe  402 505 

- Środki pieniężne i ich ekwiwalenty  137 51 

- Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe  56 3 

Zobowiązania związane ze składnikami aktywów 

sklasyfikowanych jako przeznaczone do zbycia razem, w tym:  (1 698) (1 144) 

- Zobowiązania z tytułu odroczonego podatku dochodowego   1 

- Zobowiązania z tytułu pozostałych rezerw  118 27 

- Zobowiązania z tyt. kredytów i pożyczek   4 

- Zobowiązania z tytułu dostaw i usług  1 413 981 

- Zobowiązania pozostałe  167 131 

Aktywa netto sklasyfikowane jako przeznaczone do zbycia  3 036 3 092 

 

19.  Rezerwy i odpisy aktualizujące aktywa 

 

W I półroczu 2014 roku dokonano następujących zmian rezerw i odpisów aktualizujących: 

Rezerwa na podatek dochodowy: 

  - stan na 01.01.2014          4 667 tys. zł 

 - rozwiązane rezerwy            950 tys. zł 
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- zwiększenie rezerw               94 tys. zł 

  - stan na 30.06.2014         3 811 tys. zł 

 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego: 

 - stan na 01.01.2014                3 tys. zł 

- zwiększenia                          11 tys. zł 

 - zmniejszenia                         5 tys. zł 

  - stan na 30.06.2014               9 tys. zł 

Odpis aktualizujący należności: 

stan na 01.01.2014               412 tys. zł   

- zwiększenia                       891 tys. zł     

- zmniejszenia                         3 tys. zł            

- stan na 30.06.2014          1 300 tys. zł 

Odpis aktualizujący zapasy: 

stan na 01.01.2014                  0 tys. zł   

- zmiany                                 - 

- stan na 30.06.2014               0 tys. zł 

 

20.  Kapitały  

Kapitał zakładowy dzieli się na 63 006 250 akcji serii A o wartości nominalnej 1,60 zł. Kapitał zakładowy 

na 30.06.2014 wyniósł 100 810 00,00 zł. 

 

W I półroczu 2014 wystąpiły następujące zmiany w kapitale zakładowym Spółki: 

- 14.02.2014 zostało zarejestrowane podwyższenie kapitału zakładowego Spółki z kwoty 100 803 513,10 zł 

o kwotę 6 486,90 zł do kwoty 100 810 000,00 zł, w drodze emisji 64 869 akcji zwykłych na okaziciela serii 

M o wartości nominalnej 0,10 zł każda. 

- 25.02.2014 zostały zarejestrowane zmiany Statutu Spółki odnośnie zmiany wartości nominalnej akcji  

z dotychczasowej 0,10 zł na 1,60 zł z jednoczesnym zmniejszeniem ilości akcji spółki z 1 008 100 000 do 

63 006 250 akcji serii A. Wysokość kapitału zakładowego nie uległa zmianie.  

 

Akcjonariusze posiadający ponad 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu wg stanu na dzień 30 czerwca 

2014 r.: 

DAMF INVEST S.A. posiadał 50 334 226 akcji, co stanowiło 79,89% ogólnej liczby akcji. 
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21.  Akcje własne 

 

Akcje (udziały) własne ( wielkość ujemna) 

  

30 czerwca    

2014 

30 czerwca    

2013 

Stan na początek roku   -437 0 

Zwiększenia  -237  

- zakup akcji własnych w celu ich umorzenia  -237  

Zmniejszenia    

Akcje (udziały) własne ( wielkość ujemna), razem   -674 0 

 

Zgodnie z uchwałą z dnia 29.11.2013 r. Zarząd spółki Fon S.A. został upoważniony do nabycia akcji 

własnych o łącznej wartości nominalnej nieprzekraczającej 10% kapitału zakładowego w celu wydania 

akcji akcjonariuszom spółek przejmowanych w trybie art. 362 § 1 pkt. 9 Kodeksu spółek handlowych. Na 

mocy niniejszej uchwały Zarząd spółki zawarł 02.12.2013 r. umowę cywilnoprawną ze spółką Damf Invest 

S.A. w celu nabycia 100 000 000 szt. akcji własnych. W wyniku połączenia spółek 16.12.2013 r. Zarząd 

wydał 95 384 471 szt. akcji własnych na podstawie parytetu wymiany akcjonariuszom spółek 

przejmowanych.  

25.06.2014 Fon zawarł kolejną umowę cywilnoprawną ze spółką Damf Invest S.A. w celu nabycia 215 583 

szt. akcji własnych w celu umorzenia.  

 

22.  Zobowiązania 

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE 
  

30 czerwca    2014 30 czerwca    2013 

Zobowiązania wobec jednostek powiązanych  705 5 288 

       - kredyty i pożyczki  705 288 

       - pozostałe   5 000 

Zobowiązania wobec pozostałych jednostek   5 136  

     - kredyty i pożyczki   5 136  

     - inne (wg rodzaju)     

Zobowiązania długoterminowe, razem   5 841 5 288 

 

 

ZOBOWIĄZANIADŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTKI POWIĄZANE  
  

Pożyczkodawca/ 

Pożyczkobiorca 

Siedziba 

Kwota 

kredytu / 

pożyczki wg 

umowy   

Kwota kredytu / 

pożyczki 

pozostała do 

spłaty   

Warunki  Termin  

Zabezpieczenia 

jednostki   
 zł waluta  zł waluta 

oprocentowania spłaty   

If CAPITAL 

S.A./FON S.A. Płock 700 000,00 PLN 704 602,74 PLN 8% 10.04.2016 brak 

 

 

ZOBOWIĄZANIADŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTKI POWIĄZANE  
  

Pożyczkodawca/ 

Pożyczkobiorca 
Siedziba 

Kwota 

kredytu / 

pożyczki wg   

Kwota kredytu / 

pożyczki 

pozostała do   
Warunki  Termin  

Zabezpieczenia 
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umowy spłaty 

jednostki   
 zł waluta  zł waluta 

oprocentowania spłaty   

ATLANTIS 

S.A./FON S.A. Płock 5 800 000,00 PLN 5 136 693,81 PLN 
Wibor 3M + 

6% 30.04.2016 brak 

 

 

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE 
  

30 czerwca    2014 30 czerwca    2013 

Zobowiązania wobec jednostek powiązanych  6 430 27 806 

       - kredyty i pożyczki   19 

       - emisja dłużnych papierów wartościowych  1 408  

       - pozostałe  5 022 27 787 

Zobowiązania wobec pozostałych jednostek   334 2  660 

     - zobowiązania handlowe   55 37 

      - emisja papierów wartościowych   2 422 

     - kredyty i pożyczki   250  

     - z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń   23 25 

     - z tytułu wynagrodzeń   6 4 

     - inne (wg rodzaju)    172 

              - zobowiązania z tytułu nabytych  akcji     

             -  kaucje    12 

             - pozostałe   160 
Zobowiązania z tytułu krótkoterminowych rozliczeń 

międzyokresowych  12 32 

Zobowiązania krótkoterminowe, razem   6 776 30 498 

 

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług są nieoprocentowane i rozliczane w terminach 14-30 dniowych. 

Zobowiązania z tytułu podatków, ceł,   ubezpieczeń i innych świadczeń są nieoprocentowane 

i rozliczane w okresach miesięcznych.  

 

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE  Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTKI POZOSTAŁE  
  

Pożyczkodawca/ 

Pożyczkobiorca 

Siedziba 

Kwota 

kredytu / 

pożyczki wg 

umowy   

Kwota kredytu / 

pożyczki 

pozostała do 

spłaty   

Warunki  Termin  

Zabezpieczenia 

jednostki   
 zł waluta  zł waluta 

oprocentowania spłaty   

ELKOP S.A./FON 

S.A. Płock 250 000,00 PLN 250 136,99 PLN 5% 06.10.2014 brak 
 

 

Zobowiązania z tytułu emisji papierów wartościowych: 

 

 Rada Nadzorcza FON SA w stosownej uchwale wyraziła zgodę na emisję obligacji pieniężnych serii D.  

 

1. Cel Emisji obligacji serii D nie został określony. 

2. Rodzaj emitowanych obligacji - obligacje zwykłe na okaziciela Serii D.  

3. Wielkość emisji - 20 obligacji serii D o numerach od 1 do 20.  

4. Wartość nominalna obligacji serii D  - 100 000 zł. 

              Wartość emisyjna obligacji serii D - 100 000 zł.  

5. Warunki wykupu i warunki wypłaty oprocentowania obligacji: 

              Obligacje serii D są oprocentowane 7 % 

              Termin wykupu obligacji serii D ustalony został na dzień 05.01.2015 r.  

6. Wysokość i formy ewentualnego zabezpieczenia i oznaczenie podmiotu udzielającego  
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              zabezpieczenia - obligacje są niezabezpieczone.  

       7.   Wartość zaciągniętych zobowiązań Emitenta na dzień 30 września 2013 roku wynosi  

             9 341 000,00 PLN. Emitent planuje do dnia wykupu obligacji serii D zobowiązania  

             niewynikające z emisji obligacji serii D utrzymywać na bezpiecznym dla prowadzonej  

             działalności gospodarczej poziomie. 

8. Dane umożliwiające potencjalnym nabywcom obligacji orientację w efektach  

              przedsięwzięcia, które ma być sfinansowane z emisji obligacji, oraz zdolność emitenta do  

              wywiązywania się z zobowiązań wynikających z obligacji, jeżeli przedsięwzięcie jest  

              określone - cel emisji obligacji serii D nie został określony. 

9. Nie przewidziano możliwości zamiany świadczenia niepieniężnego na świadczenie  

              pieniężne. 

 

10.   W przypadku ustanowienia jakiejkolwiek formy zastawu lub hipoteki jako zabezpieczenia  

              wierzytelności wynikających z obligacji - wycenę przedmiotu zastawu lub hipoteki  

              dokonaną przez uprawnionego biegłego - nie ustanowiono żadnego zabezpieczenia. 

 

FON SA w dniu 14.02.2014 r. złożył ofertę nabycia obligacji jednemu podmiotowi, który ofertę tą przyjął, 

w związku z czym w dniu 18.02.2014 r. nastąpiło wydanie obligacji serii D temu podmiotowi. 

 

Rada Nadzorcza Emitenta w stosownej Uchwale wyraziła zgodę na emisję obligacji serii D. 

 

Zobowiązania krótkoterminowe związane ze składnikami aktywów sklasyfikowanych jako 

przeznaczone do zbycia: 

 

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE 
  

30 czerwca    2014 31 grudnia    2013 

Zobowiązania wobec jednostek powiązanych    

       - kredyty i pożyczki    

       - emisja dłużnych papierów wartościowych    

       - pozostałe    

Zobowiązania wobec pozostałych jednostek   1 567  

     - zobowiązania handlowe   1 413 981 

      - emisja papierów wartościowych    

     - kredyty i pożyczki    4 

     - z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń   102 80 

     - z tytułu wynagrodzeń   46 33 

     - inne (wg rodzaju)   6 5 

              - zobowiązania z tytułu nabytych  akcji     

             -  kaucje     

             - pozostałe  6 5 

Zobowiązania krótkoterminowe, razem   1 567 1 103 

 

23.  Zobowiązania warunkowe i aktywa warunkowe 

 
Nie wystąpiły w I półroczu 2014r. 

 

 

 

 

 

 
24.  Działalność w trakcie zaniechania 
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Łączne wyniki działalności zaniechanej uwzględnione w rachunku zysków i strat przedstawiono poniżej. 

Porównywalny rachunek zysków i strat i przepływy pieniężne z działalności zaniechanej przedstawiono 

retrospektywnie w celu uwzględnienia działalności zaniechanej w bieżącym okresie.  

 

Zysk (strata) z działalności zaniechanej 

 

  01.01.2014-30.06.2014 01.01.2013-31.12.2013 

Przychody ze sprzedaży towarów 2282 0 

Przychody finansowe 7 0 

Koszty działalności ogółem 2338 0 

Koszty finansowe 48 0 

Zysk (strata) przed opodatkowaniem -97 0 

Podatek dochodowy -1 0 

Zysk (strata) z działalności zaniechanej -96 0 

 

Przepływy pieniężne z działalności zaniechanej 

 

  01.01.2014-30.06.2014 01.01.2013-31.12.2013 

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -360 -205 

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -599 -749 

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 417 348 

Przepływy pieniężne netto -542 -606 

 

 
Działalność spółki Fly.pl  została zaklasyfikowana i rozliczona jako grupa aktywów przeznaczona do 

zbycia na dzień 31 grudnia 2013.  

 

25.  Połączenia jednostek gospodarczych i nabycia udziałów mniejszości. 

W okresie 6 miesięcy 2014 roku nie nastąpiły połączenia jednostek.  

W Grupie FON dokonano następujących nabyć: 

- FON SA – nabycie udziałów spółki IFEA sp. z o.o. 

 W maju spółka FON SA dokonała nabycia 22 974 sztuk udziałów spółki IFEA sp. z o.o., o 

wartości nominalnej 5.000,00 zł każdy tj. o łącznej wartości nominalnej 114 870 000 zł. 

Objęte przez Emitenta udziały stanowią 44,93 % udziału w kapitale zakładowym IFEA Sp. 

z o.o. i uprawniają do oddania 22.974 głosów na Zgromadzeniu Wspólników IFEA Sp. z 

o.o. co stanowi 44,93 % udziału w ogólnej liczbie głosów IFEA Sp. z o.o. 

Wkładem na pokrycie objętych przez Emitenta udziałów jest 22.974 (dwadzieścia dwa 

tysiące dziewięćset siedemdziesiąt cztery) akcje spółki DAMF Invest S.A. w Płocku , 

posiadanych przez Emitenta , o wartości nominalnej 5.000,00 zł (pięć tysięcy złotych 

00/100) każda tj. o łącznej wartości nominalnej 114.870.000,00 zł. Akcje spółki DAMF 

Invest S.A. wniesione do spółki IFEA Sp. z o.o. reprezentowały 40,93% udziału w kapitale 

zakładowym DAMF Invest S.A. oraz uprawniały do oddania 22.974 (dwadzieścia dwa 
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tysiące dziewięćset siedemdziesiąt cztery) głosów na Zgromadzeniu Wspólników DAMF 

Invest S.A. co stanowiło 40,93 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Zgromadzeniu 

Wspólników DAMF Invest S.A. 

 

26.  Utrata kontroli nad jednostkami zależnymi i inwestycjami długoterminowymi 

W I półroczu 2014 roku zaszły następujące zmiany odnośnie utraty kontroli na jednostkami zależnymi: 

 

W dniu 13.01.2014 r. Fon S.A. jako pożyczkodawca zawarł umowę pożyczki akcji ze spółką 

DAMF Invest SA  w Płocku jako pożyczkobiorcą.  Przedmiotem Umowy pożyczki jest 4.827.159 

akcji spółki ELKOP ENERGY S.A. w Płocku.    Zwrot przedmiotu pożyczki został określony na 

dzień 31.12.2015 r.   

Dnia 27.03.2014r. Spółka zawarła aneks do umowy pożyczki akcji zawartej ze spółką Damf 

Invest S.A. z dnia 13.01.2014r. Na mocy zawartego aneksu strony ustaliły, że Fon S.A. zwalnia 

Pożyczkodawcę z obowiązku zwrotu 4.827.159 szt. akcji spółki Elkop Energy S.A.  (obecnie G-

Energy S.A.) pod warunkiem zapłaty określonej w aneksie kwoty. Wobec powyższego zwolnienia 

spółka Damf Invest S.A. zobowiązała się do zapłaty za powyższe akcje na rzecz Fon S.A. 

6.758.022,60  zł (sześć milionów siedemset pięćdziesiąt osiem tysięcy dwadzieścia dwa złote 

60/100 ) w terminie do 31.12.2014r. 

 

27. Zobowiązania inwestycyjne 

 

Na dzień 30 czerwca 2014 r. grupa nie ma zobowiązań inwestycyjnych. 

 

 

28.  Sprawy sądowe 

 

Na dzień 30 czerwca 2014 r. spółka  nie była stroną postępowań, których wartość stanowiłaby co najmniej 

10% kapitałów własnych. 

 

29.  Transakcje z podmiotami powiązanymi  

            

Transakcje z Damf Invest S.A. spółką dominującą: 

 

(w tysiącach złotych) 30.06.2014 30.06.2013 

Zakupy (koszty)     

Sprzedaż (pozostałe przychody)   

Odsetki koszty finansowe     

Pozostałe koszty finansowe 146 286 25 

Odsetki - przychody finansowe   

Pozostałe przychody finansowe  44 445 

Należności z tytułu dostaw, robót i usług ( bez pożyczek)   
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Zobowiązania z tytułu dostaw, robót i usług (bez pożyczek)   

Pożyczki udzielone   

Pożyczki otrzymane   

Pozostałe należności 6 758 34 328 

Pozostałe zobowiązania 237  

 

Transakcje z  Fly.pl Sp. z o.o. spółką zależną: 

 

(w tysiącach złotych) 30.06.2014 30.06.2013 

Zakupy (koszty)     

Sprzedaż (pozostałe przychody)   

Odsetki koszty finansowe     

Pozostałe koszty finansowe   

Odsetki - przychody finansowe 30  

Pozostałe przychody finansowe   

Należności z tytułu dostaw, robót i usług ( bez pożyczek)   

Zobowiązania z tytułu dostaw, robót i usług (bez pożyczek)   

Pożyczki udzielone 2 043  

Pożyczki otrzymane   

Pozostałe należności   

Pozostałe zobowiązania   

 

Transakcje z  FLY.pl  S.A.  spółką zależną 

 

Nie wystąpiły w I półroczu 2014 roku. 

 

Transakcje z  Investment Friends Capital S.A. spółką pozostałą powiązaną: 

 

(w tysiącach złotych) 30.06.2014 30.06.2013 

Zakupy (koszty)     

Sprzedaż (pozostałe przychody)   

Odsetki koszty finansowe   52  

Pozostałe koszty finansowe   

Odsetki - przychody finansowe   

Pozostałe przychody finansowe   

Należności z tytułu dostaw, robót i usług ( bez pożyczek)   

Zobowiązania z tytułu dostaw, robót i usług (bez pożyczek)   

Pożyczki udzielone   

Pożyczki otrzymane 705  

Pozostałe należności   

Pozostałe zobowiązania 6 408 5 000 

 

 

Wynagrodzenia Zarządu i Rady Nadzorczej 
                                                                                                                      w tys. zł 

        30.06.2014 30.06.2013  

 Zarząd                                 32 45  

 Rada Nadzorcza                  10   6  
 

     Osoby zarządzające i nadzorujące emitenta nie otrzymały zaliczek, pożyczek, gwarancji i poręczeń.  
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30.  Dodatkowe wyjaśnienia do rachunku zysków i strat 

 

  W okresie objętym raportem Grupa FON osiągnęła stratę w wysokości 22 765 tys. zł. Strata 

spowodowana jest przede wszystkim wynikiem sprzedaży całości lub części akcji, strata na tej sprzedaży 

wyniosła 26 565 tys. zł.  

 

31.  Zestawienie instrumentów finansowych 

 

Aktywa finansowe   

   

 30.06.2014 30.06.2013 

Przeznaczone do obrotu  wyceniane w wartości godziwej 

przez wynik finansowy 26 962 100 743 

Pożyczki i należności (w tym środki pieniężne i ich 

ekwiwalenty) 28 434 66 405 

Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży   

              Razem 55 396 167 148 

Wykazane w sprawozdaniu z sytuacji finansowej jako:   

   

Długoterminowe aktywa finansowe 20 008 3 275 

Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe 

należności 7 274 34 427 

Krótkoterminowe aktywa finansowe 27 659 129 301 

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 455 145 

             Razem 55 396 167 148 

   

Zobowiązania finansowe   

 30.06.2014 30.06.2013 

Koszt zamortyzowany 7 559 2 766 

              Razem 7 559 2 766 

Wykazane w sprawozdaniu z sytuacji finansowej jako:   

   

Długoterminowe pożyczki i kredyty bankowe 5 841 288 

Zobowiązania handlowe 1 468 37 

Krótkoterminowe pożyczki i kredyty bankowe 250 19 

Zobowiązania z tytułu emisji papierów wartościowych 0 2 422 

Pozostałe zobowiązania finansowe   

             Razem 7 559 2 766 

                                                        

W okresie objętym sprawozdaniem nie dokonywano reklasyfikacji  instrumentów finansowych. 

       

Spółka stosuje następującą hierarchię dla celów ujawniania informacji na temat instrumentów 

finansowych wycenianych w wartości godziwej - w podziale na metody wyceny: 

Poziom 1: ceny notowane na aktywnym rynku (niekorygowane) dla identycznych aktywów lub 

zobowiązań; 

Poziom 2: metody wyceny, w których wszelkie dane mające istotny wpływ na szacowaną wartość 

godziwą są obserwowalnymi, bezpośrednio lub pośrednio, danymi rynkowymi; 
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Poziom 3: metody wyceny, w których dane wejściowe mające istotny wpływ na szacowaną 

wartość godziwą nie są oparte na obserwowalnych danych rynkowych. 

Poniższa tabela przedstawia instrumenty finansowe wyceniane w wartości godziwej na dzień 

bilansowy: 

 30 czerwiec 2014 Poziom 1 Poziom 2 Poziom 3 

Akcje krótkoterminowe notowane na GPW i NC 1 440 1 440  - 

Akcje krótkoterminowe nienotowane - - -  

Razem aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej 1 440 1 440   

Zobowiązania finansowe wyceniane w wartości 

godziwej 

 

- - - - 

 
 31 grudzień 2013 Poziom 1 Poziom 2 Poziom 3 

Akcje krótkoterminowe notowane na GPW i NC 7 884 7 884 - - 

Akcje krótkoterminowe nienotowane - - -  

Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej   - - 

Zobowiązania finansowe wyceniane w wartości 

godziwej 

 

- - - - 

 
Akcje spółek notowanych na GPW i NC 
 

 30.06.2014 r. 31.12.2013 r. 
RESBUD S.A.   1 440 1 174 

ELKOP ENERGY S.A. 0 6 710 

 

28.  Zarządzanie ryzykiem 

 
  Nie uległy zmianie informacje zawarte w ostatnim  opublikowanym raporcie rocznym. 

 

 

29. Kursy EURO użyte do przeliczenia wybranych danych finansowych. 

   Kursy EURO użyte do przeliczenia wybranych danych finansowych 

       Wybrane dane finansowe prezentowane w sprawozdaniu finansowym przeliczono na walutę Euro  

      w następujący sposób: 

 Pozycje dotyczące rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych przeliczono według 

kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłaszanych przez NBP obowiązujących 

na ostatni dzień każdego miesiąca.  

      Kurs ten wyniósł 1 EURO = 4,1784  zł ( za I półrocze 2013 1 EURO = 4,2140 zł). 

 Pozycje bilansowe przeliczono według średniego kursu ogłoszonego przez NBP, obowiązującego na     

      dzień bilansowy. Kurs ten wyniósł na 30 czerwca 2014 r. 1 EURO = 4,1609 zł, na 31 grudnia 2013r.          

      1 EURO = 4,1472 zł.) 
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  w tys. zł  w tys. EURO 

  

Sześć miesięcy 

zakończone 

30 czerwca  

Sześć miesięcy 

zakończone 

30 czerwca 

 Sześć miesięcy 

zakończone 

30 czerwca  

Sześć miesięcy 

zakończone 

30 czerwca 

  2014   2013  2014   2013  

Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i 

materiałów  3 435  101  822  24 

Zysk (strata) z działalności operacyjnej  2 748  -2 837  658  - 673 

Zysk (strata) przed opodatkowaniem  -23 636  -15 901  -5 681  - 3 773 

Zysk (strata) netto akcjonariuszy jednostki 

dominującej  -22 764  -12 171  - 5 448  - 2 888 

Przepływy środków pieniężnych netto 

z działalności operacyjnej  8 802  -3 309  2 107  -785 

Przepływy środków pieniężnych netto 

z działalności inwestycyjnej  -19 028  2 953  -4 554  701 

Przepływy środków pieniężnych netto 

z działalności finansowej  7 182  - 208  1 719  -49 

Zmiana stanu środków pieniężnych i ich 

ekwiwalentów  -3 044  - 564  -729  -134 

Aktywa razem *  177 980  156 291  42 774  37 686 

Zobowiązania krótkoterminowe *  6 776  2 449  1 628  591 

Kapitał własny przypadający akcjonariuszom 

jednostki dominującej*  159 751  142 823  38 393  34 438 

Kapitał zakładowy *  100 810  100 804  24 228  24 307 

Średnia ważona rozwodniona liczba akcji (w 

szt.)  681 805 983  399 607 382  681 805 983  399 607 382 

Zysk (strata) przypadający na jedną akcję (w 

zł / EURO)  -0,03  - 0,03  -0,01  -0,01 

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / 

EURO) *  2,54  0,14  0,61  0,03 

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

stan na dzień 31.12.2013 roku. 

 

 

30. Wydarzenia po dniu bilansowym 

 

Istotne zdarzenia po dniu bilansowym opisane są w komentarzu Zarządu Spółki.  

 

Płock, 29 sierpnia 2014 r. 

 
Podpisy wszystkich Członków Zarządu 

 

        Robert Ogrodnik           Prezes Zarządu                  …….................... 

        imię i nazwisko                 stanowisko/funkcja                   podpis 

 

Podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych 

 

        Jolanta Gałuszka                                                          ………………... 

        Imię i nazwisko                                                                  podpis 


