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w tys. zł w tys. EUR 

WYBRANE JEDNOSTKOWE  
DANE FINANSOWE  

30.06.2017 r.  
6 miesięcy 

30.06.2017 r. 

30.06.2016 r.  
6 miesięcy  

30.06.2016 r. 

30.06.2017 r.  
6 miesięcy 

30.06.2017 r. 

30.06.2016 r.  
6 miesięcy  

30.06.2016 r. 

Przychody łącznie całkowite 616  1 018  145  232  

Przychody ze sprzedaży 15  701  4  160  

Koszty działalności operacyjnej (284) (1 382) (67) (315) 

Amortyzacja (52) (92) (12) (21) 

Zysk  (strata) na sprzedaży (269) (681) (63) (155) 

Zysk (strata) na działalności operacyjnej (255) (6 778) (60) (1 547) 

Zysk (strata) przed opodatkowaniem 141  (7 620) 33  (1 740) 

Zysk (strata) netto  159  (5 442) 37  (1 242) 

Przepływy pieniężne netto z działalności 
operacyjnej  

7 506  (811) 1 767  (185) 

Przepływy pieniężne netto z działalności 
inwestycyjnej 

(5 899) (3 162) (1 389) (722) 

Przepływy pieniężne netto z działalności 
finansowej 

(1 607) 2 024  (378) 462  

  30.06.2017 r.   31.12.2016 r.   30.06.2017 r.   31.12.2016 r.   

Aktywa trwałe 4 689 334 1 109 75 

Aktywa obrotowe 14 913 20 887 3 528 4 721 

Pożyczki udzielone długoterminowe 4 435 0 1 049 0 

Pożyczki udzielone krótkoterminowe 472 21 112 5 

Należności długoterminowe 0 0 0 0 

Należności krótkoterminowe 879 8 732 208 1 974 

Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 113 113 27 26 

Kapitał własny  12 862 12 703 3 043 2 871 

Zobowiązania i rezerwy długoterminowe 258 306 61 69 

Zobowiązania i rezerwy krótkoterminowe 6 482 8 212 1 534 1 856 

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł.) 0,41 0,40 0,10 0,09 

Zysk (strata) za okres na jedną akcję zwykłą 
(w zł.) 

0,01  (0,56) 0,00  (0,13) 

Liczba akcji na dzień bilansowy 31 616 102 31 616 102 31 616 102 31 616 102 

Średnia ważona liczba akcji 31 616 102 31 616 102 31 616 102 31 616 102 

Wybrane dane finansowe zawarte w niniejszym raporcie zostały przeliczone na EURO według następujących zasad: 
 poszczególne pozycje aktywów i pasywów – według średniego kursu ogłoszonego na dzień 30 czerwca 2017 r. przez Narodowy Bank 

Polski (4,2265 zł / EURO),  

 poszczególne pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów środków pieniężnych – według kursu 

stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego zakończonego 

miesiąca okresu sprawozdawczego (4,2474 zł / EURO), 

 poszczególne pozycje aktywów i pasywów – według średniego kursu ogłoszonego na dzień 31 grudnia 2016 r. przez Narodowy Bank 

Polski (4,4240 zł / EURO),  

 poszczególne pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów środków pieniężnych – według kursu 

stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego zakończonego 

miesiąca okresu sprawozdawczego (4,3805 zł / EURO) w pierwszym półroczu 2016 roku 
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1. Informacje ogólne o Grupie Kapitałowej 

1.1 Przedmiot działalności Emitenta 

Podstawowym przedmiotem działalności Emitenta jest zarządzanie innymi spółkami, kreowanie oraz zarządzanie 

ich ofertą jako całości, planowanie i realizacja strategii, organizacja finansowania rozwojowych projektów, nadzór 

nad realizowanymi inwestycjami oraz zadania związane z administracją tymi podmiotami. Na dzień 30.06.2017 r. 

jak i na dzień publikacji niniejszego sprawozdania finansowego Emitent nie posiadał żadnej spółki zależnej. 

Przychody Emitenta stanowią obecnie przede wszystkim przychody z działalności finansowej, w postaci odsetek 

oraz dyskonta. W związku z faktem zbycia spółek zależnych prowadzących działalność operacyjną w obszarze 

sprzedaży usług telekomunikacyjnych oraz dostaw energii elektrycznej dla gospodarstw domowych, Zarząd 

podjął zamiar redefiniowania przedmiotu działalności spółki i określenia dla niej nowej strategii rozwoju. W dniu 1 

września 2017 roku raportem bieżącym ukazała się informacja o fakcie wpłynięcia do Spółki dwóch umowy 

dotyczących działalności w zakresie usług transportowych. Zgodnie z zawartymi umowami Spółka zobowiązana 

będzie zapewnić zleceniodawcy przewóz samowyładowczymi samochodami ciężarowymi towarów i materiałów 

niezbędnych do prowadzenia prac budowalnych, z miejsca załadunku do miejsca rozładunku, jak również 

transport piasku z kopalni na plac budowy.  W celu prawidłowego wykonania usług Spółka rozpoczęła też 

rozmowy z potencjalnym dostawcą środków transportu oraz zawarła w dniu dzisiejszym umowę w zakresie 

świadczenia na rzecz Spółki usługi udostępniania kierowców. W związku z rozpoczęciem działalności w obszarze 

transportu, Zarząd Spółki rozważa (w zależności od rozwoju tego obszaru działalności) opracowanie nowej 

strategii dla Spółki, obejmującej przychody również z tytułu usług transportowych jako całości, planowanie i 

realizacja strategii, organizacja finansowania rozwojowych projektów, nadzór nad realizowanymi inwestycjami 

oraz zadania związane z administracją tymi podmiotami. Przychody Emitenta stanowią, przede wszystkim opłaty 

z tytułu zarządzania spółkami oraz z tytułu odsetek od udzielonych pożyczek.  

1.2 Podstawowe informacje 

Nazwa Financial Assets Management Group Spółka Akcyjna 

Siedziba i dane teleadresowe  ul. Naruszewicza 27 lok. 101, 02-627 Warszawa 

Tel. +48 (22) 397 33 00  Fax. +48 (22) 397 33 99 

inwestor@famgsa.pl   

Kapitał zakładowy 31.616.102,00 zł (31.616.102 akcji o wartości nominalnej 1 zł) 

Sąd rejestrowy Sąd Rejonowy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS 

KRS 0000320565 

Skład Zarządu Paweł Dreher  – Prezes Zarządu 

Skład Rady Nadzorczej Arkadiusz Stryja  – Przewodniczący Rady 

Katarzyna Dziki - Członek Rady 

Justyna Budzyńska - Członek Rady 

 Paulina Wolnicka – Kawka – Członek Rady 
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1.3 Aktualna struktura akcjonariatu Emitenta 

Wedle posiadanych przez Emitenta informacji na dzień sporządzenia niniejszego raportu struktura jego 

akcjonariatu prezentuje się następująco: 

Lp. Akcjonariusz Liczba akcji Udział w kapitale  Udział w głosach 

1 Baltic Bridge S.A. 10.370.081 32,80% 32,80% 

2 Al Awael Investments Limited 7.000.000 22,14% 22,14% 

3 AS Corporate Sp. z o.o. 2.646.000 8,37% 8,37% 

4 Pozostali 11.600.021 36,69% 36,69% 

 

1.4 Status spółki publicznej 

W dniu 17 września 2013 roku Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła Prospekt Emisyjny Spółki złożony w 

związku z zamiarem przeprowadzenia publicznej emisji akcji na okaziciela serii E oraz zamiarem ubiegania się o 

dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w 

Warszawie S.A. akcji zwykłych na okaziciela serii A, B, C, D i E Spółki. 

W ramach emisji akcji na okaziciela serii E oferowanych w ramach oferty publicznej przydzielono 2.216.102 

(słownie: dwa miliony dwieście szesnaście tysięcy sto dwie) sztuk akcji o wartości nominalnej 1 zł (słownie: jeden 

złoty) każda. 

Emisja akcji serii E została przeprowadzona na podstawie Uchwały nr 1 Zarządu z dnia 20 grudnia 2012 roku 

zaprotokołowanej przez notariusza w Warszawie Pawła Orłowskiego za Repertorium A numer 15929/2012, 

zmienionej Uchwałą nr 1 Zarządu z dnia 10 kwietnia 2013 roku zaprotokołowaną przez notariusza w Warszawie 

Pawła Orłowskiego za Repertorium A numer 3069/2013 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w 

drodze publicznej emisji akcji serii E z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz w 

sprawie zmiany Statutu Spółki w zakresie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki. 

 

W dniu 21 lipca 2014 r. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego 

Rejestru Sądowego zarejestrował podwyższenie kapitału zakładowego Spółki o kwotę 2.216.102 zł (słownie: dwa 

miliony dwieście szesnaście tysięcy sto dwa złote) w związku z emisją akcji na okaziciela serii E Spółki. 

 

Na mocy uchwały nr 954/2014 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie z dnia 20 sierpnia 2014 r. 

w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia akcji zwykłych na okaziciela serii E Spółki do obrotu giełdowego, od dnia 

25 sierpnia 2014 r. akcje serii E Spółki notowane są na rynku równoległym Giełdy Papierów Wartościowych w 

Warszawie. 

 

Do dnia wprowadzenia akcji Spółki do obrotu na rynku równoległym Giełdy Papierów Wartościowych w 

Warszawie akcje Spółki serii A, B, C i D znajdowały się w obrocie w Alternatywnym Systemie Obrotu New 

Connect. 
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2. Opis istotnych czynników zewnętrznych i wewnętrznych istotnych dla 

rozwoju Emitenta 

 

W I półroczu 2016 roku przychody ze sprzedaży wyniosły 15 tys. zł. Spółka uzyskała także przychody z 

działalności operacyjnej oraz finansowej w kwotach odpowiednio 50 tys. zł oraz 551 tys. zł. Koszty działalności 

operacyjnej wyniosły 284 tys. zł. Zysk netto za I półrocze 2017 roku wyniósł 159 tys. zł. 

W przypadku Financial Assets Management Group S.A. ryzyka związane z prowadzoną działalnością dotyczą 

przede wszystkim terminowości spłat udzielonych pożyczek, depozytów oraz weksli.   

 

W ocenie Zarządu Emitenta, na dzień publikacji niniejszego sprawozdania, znajdują miejsce dwa czynnik ryzyka::  

 

Ryzyko płynności 

Emitent posiada należności od innych podmiotów z tytułu udzielonych pożyczek, depozytów, nabytych weksli a 

także z tytułu sprzedaży udziałów w spółkach. Ich spłata wpływa na bieżące zasoby gotówki Emitenta, które 

mogą być następnie przeznaczane na realizację planów inwestycyjnych lub bieżącą działalność.   

 

Ryzyko dotyczące wyceny aktywów 

Emitent posiada aktywa finansowe w postaci weksli i pożyczek oraz inne aktywa w postaci należności. Ich spłata 

lub ewentualny jej brak może wpłynąć na sytuację finansową Emitenta oraz jego poziom zasobów gotówkowych. 

Na dzień publikacji niniejszego raportu Emitent uznaje takie ryzyko za niewielkie.  

 

W celu minimalizacji wyżej wymienionych ryzyk Zarząd Emitenta na bieżąco monitoruje bieżącą sytuację 

finansową Wystawcy weksli oraz Pożyczkobiorców celem identyfikacji ewentualnych zagrożeń w zakresie braku 

płynności finansowej i wypłacalności dłużników. 

 

W związku z rozpoczęciem świadczenia usług w branży transportowej, jak również podjęciem działań 

zmierzających do rozwoju działalności w tym obszarze, Zarząd Spółki zwołał, w dniu 27 września 2017 roku, 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, z następującym porządkiem obrad:  

 

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;  

2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Stwierdzenie prawidłowości 

zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;  

3. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;  

4. Wybór komisji skrutacyjnej Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;  

5. Podjęcie uchwał w sprawie zmian Statutu Spółki;  

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki w zakresie upoważnienia Zarządu Spółki do 

podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego oraz do pozbawienia za 

zgodą Rady Nadzorczej Spółki prawa poboru w całości lub w części dotyczącego podwyższenia kapitału 

zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego;  

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian osobowych w składzie Rady Nadzorczej Spółki;  

8. Podjęcie uchwały w sprawie scalenia (połączenia) akcji Spółki;  

9. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 
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Zarząd Spółki wskazuje, iż przedmiotowe Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przewiduje uzupełnienie 

przedmiotu działalności Spółki o następujące pozycje:  

 

a) sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek (PKD 45.11.Z),  

b) transport kolejowy pasażerski międzymiastowy (PKD 49.10.Z),  

c) transport kolejowy towarów (PKD 49.20.Z),  

d) transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski (PKD 49.31.Z),  

e) działalność taksówek osobowych (PKD 49.32.Z),  

f) pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany (PKD 49.39.Z),  

g) transport drogowy towarów (PKD 49.41.Z),  

h) działalność usługowa wspomagająca transport lądowy (PKD 52.21.Z),  

i) działalność usługowa wspomagająca transport morski (PKD 52.22.A),  

j) działalność usługowa wspomagająca transport śródlądowy (PKD 52.22.B),  

k) działalność usługowa wspomagająca transport lotniczy (PKD 52.23.Z)”. 

 

Ponadto, porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przewiduje podjęcie uchwał niezbędnych do 

dokonania scalenia (resplitu) akcji Spółki. Zgodnie z ogłoszonymi projektami uchwał planuje się podwyższyć 

wartość nominalną wszystkich akcji Spółki serii A, w miejsce dotychczasowej wartości nominalnej każdej akcji 

Spółki wynoszącej 1,00 zł (jeden złoty), do kwoty 193,00 zł (sto dziewięćdziesiąt trzy złote). Jednocześnie planuje 

się zmniejszyć łączną liczbę akcji Spółki serii A z liczby 31.616.102 (trzydzieści jeden milionów sześćset 

szesnaście tysięcy sto dwa) do liczby 163.814 (sto sześćdziesiąt trzy tysiące osiemset czternaście), w drodze 

połączenia każdych 193 (stu dziewięćdziesięciu trzech) sztuk akcji Spółki serii A o dotychczasowej wartości 

nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, w jedną akcję Spółki serii A o nowej wartości nominalnej 193,00 zł (sto 

dziewięćdziesiąt trzy złote) każda. Scalenie akcji przeprowadza się przy zachowaniu niezmienionej wysokości 

kapitału zakładowego Spółki. 

 

3. Stanowisko Zarządu odnośnie do możliwości zrealizowania wcześniej 

publikowanych prognoz wyników na dany rok, w świetle wyników 

zaprezentowanych w raporcie w stosunku do wyników prognozowanych 

 

Emitent nie publikował prognozy na 2017 rok. 
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4. Wskazanie akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio 

przez podmioty zależne co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym 

Zgromadzeniu Emitenta na dzień przekazania raportu półrocznego wraz ze 

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 przekazania poprzedniego raportu kwartalnego 

 

Na dzień 30.06.2017 oraz na dzień publikacji niniejszego sprawozdania zarządu lista akcjonariuszy 

posiadających bezpośrednio lub pośrednio co najmniej 5% ogólnej liczby głosów kształtowała się następująco: 

 

 

 

Lp. Akcjonariusz Liczba akcji Udział w kapitale  Udział w głosach 

1 Baltic Bridge S.A. 10.370.081 32,80% 32,80% 

2 Al Awael Investments Limited 7.000.000 22,14% 22,14% 

3 AS Corporate Sp. z o.o. 2.646.000 8,37% 8,37% 

4 Pozostali 11.600.021 36,69% 36,69% 

 

Na dzień 30.05.2017, tj. na dzień publikacji ostatniego raportu kwartalnego, struktura akcjonariusz posiadających 

bezpośrednio lub pośrednio co najmniej 5% ogólnej liczby głosów kształtowała się następująco, była taka sama. 

 

5. Zestawienie stanu posiadania akcji Emitenta lub uprawnień do nich 

przez osoby zarządzające i nadzorujące Emitenta na dzień przekazania 

raportu półrocznego, wraz ze wskazaniem zmian w stanie posiadania, w 

okresie od przekazania poprzedniego raportu kwartalnego, odrębnie dla 

każdej z osób 

 

Na dzień 30.05.2017, 30.06.2017 oraz na dzień publikacji niniejszego sprawozdania finansowego, żadna z osób 

zarządzających lub nadzorujących Emitentem nie posiadała jego akcji.  
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6. Wskazanie postępowań toczących się przed sądem, organem 

właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji 

publicznej 

 

Na dzień 30.06.2017r. jaki i na dzień publikacji niniejszego sprawozdania nie występują postępowania sądowe 

dotyczące zobowiązań albo wierzytelności Emitenta, których wartość stanowi co najmniej 10% kapitałów 

własnych oraz dwu lub więcej postępowań dotyczących zobowiązań oraz wierzytelności, których łączna wartość 

stanowi odpowiednio co najmniej 10% kapitałów własnych Emitenta. 

7. Informacje o zawarciu przez Emitenta lub jednostkę od niego zależną 

jednej lub wielu transakcji z podmiotami powiązanymi, jeżeli pojedynczo 

lub łącznie są one istotne i zostały zawarte na innych warunkach niż 

rynkowe, wraz ze wskazaniem ich wartości 

 

W okresie I półrocza 2017 roku Emitent nie zawierał transakcji z podmiotami powiązanymi. 

 

8. Informacje o udzieleniu przez Emitenta lub przez jednostkę od niego 

zależną poręczeń kredytu lub pożyczki lub udzieleniu gwarancji - łącznie 

jednemu podmiotowi lub jednostce zależnej od tego podmiotu, jeżeli 

łączna wartość istniejących poręczeń lub gwarancji stanowi 

równowartość co najmniej 10% kapitałów własnych Emitenta 

 

Na dzień 30.06.2017 roku Emitent nie udzielił żadnego poręczenia. 

9. Inne informacje, które zdaniem Emitenta są istotne dla oceny jego 

sytuacji kadrowej, majątkowej, finansowej, wyniku finansowego i ich 

zmian w odniesieniu do Emitenta lub jednostek od niego zależnych, oraz 

informacje, które są istotne dla oceny możliwości realizacji zobowiązań 

przez Emitenta lub przez jednostki od niego zależne 

 

Zobowiązania Emitenta na koniec I półrocza 2017 roku wyniosły 6.482 tys. zł. Emitent nie posiada żadnych 

zobowiązań z tytułu kredytów. Szczegółowa informacja na temat zobowiązań finansowych zawarta jest w notach 

do sprawozdania finansowego. Emitent regularnie obsługuje swoje zobowiązania finansowe. 
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10. Wskazanie czynników, które w ocenie Emitenta będą miały wpływ na 

osiągnięte przez niego i Grupę Kapitałową wyniki w perspektywie co 

najmniej kolejnego kwartału 

 

Najważniejszy wpływ na osiągane wyniki Emitenta w II połowie 2017 roku oraz w kolejnych okresach będą miały 

wpływy z działalności finansowej oraz nowe projekty inwestycyjne. W związku z faktem zbycia spółek zależnych 

prowadzących działalność operacyjną w obszarze sprzedaży usług telekomunikacyjnych oraz dostaw energii 

elektrycznej dla gospodarstw domowych i ich zamiany na aktywa finansowe, Zarząd podjął zamiar redefiniowania 

przedmiotu działalności spółki i określenia dla niej nowej strategii rozwoju. Obecnie Emitent podejmuje działania 

w celu rozwoju działalność w  

obszarze w zakresie usług transportowych. Emitent informuje na bieżącą o zawartych umowach w tym obszarze.  

Emitent ocenie, iż powodzenie działalności w zakresie usług transportowych może mieć zasadnicze znaczenie 

dla przyszłych wyników finansowych Emitenta.  

11. Podsumowanie wyników finansowych 

Czynnikiem determinującym wyniki Emitenta w I półroczu 2017 roku były przede wszystkim przychody finansowe. 

W decydujący sposób wpłynęły one na wynik finansowy Emitenta po I półroczu w kwocie 159 tys. zł 

   

Prezes Zarządu       

Paweł Dreher       


