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W P R O W A D Z E N I E  D O  S K O N S O L I D O W A N E G O  
S P R A W O Z D A N I A  F I N A N S O W E G O  

A R T N E W S  S P Ó Ł K A  A K C Y J N A  

Z  S I E D Z I B Ą  W  W A R S Z A W I E  

Z A  O K R E S  O D  1  S T Y C Z N I A  2 0 1 4  R O K U  
D O  3 1  G R U D N I A  2 0 1 4  R O K U  

 

1. INFORMACJE O JEDNOSTCE DOMINUJĄCEJ 

Firma:  ARTNEWS S.A. 

Forma prawna:  spółka akcyjna 

Kraj siedziby:  Polska 

Siedziba:  Warszawa 

Adres siedziby:  ul. Bracka 9, 00-501 Warszawa 

KRS:  0000361811 

REGON:  142508754 

NIP:  527-263-51-75 

Sąd lub inny organ prowadzący rejestr spółki – Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, 

XII Wydział Gospodarczy KRS. 

Czas trwania Jednostki dominującej jest nieoznaczony. 

Przedmiotem działalności jednostki dominującej jest: 

 Sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie (PKD 46.1) 

 Sprzedaż hurtowa nie wyspecjalizowana (PKD 46.9)  

 Sprzedaż detaliczna prowadzona w nie wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.1) 

 Sprzedaż detaliczna wyrobów związanych z kulturą i rekreacją prowadzona w wyspecjalizowanych 
sklepach (PKD 47.6) 

 Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD47.7) 

 Sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (PKD 47.9) 

 Działalność twórcza związana z kulturą i rozrywką (PKD 90.0) 

 Działalność bibliotek, archiwów, muzeów oraz pozostała działalność związana z kulturą (PKD 91.0) 

  Działalność związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi (PKD.59.1) 

 Nadawanie programów radiofonicznych (PKD 60.10.Z) 

 Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych (PKD 60.20.Z) 

 Pozaszkolne formy edukacji artystycznej (PKD 85.52.Z) 

 Działalność wspomagająca edukację (PKD 85.60) 

 Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59.B) 
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 Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (PKD 82.30.Z) 

 Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej 
niesklasyfikowana (PKD 82.99.Z) 

 Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD70.22.Z) 

 Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (PKD 
63.11.Z).  

2. ZAŁOŻENIE KONTYNUACJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 

Sprawozdania finansowe stanowiące podstawę  do sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania 
finansowego zostały sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności  gospodarczej przez 
jednostki wchodzące w skład Grupy Kapitałowej w okresie co najmniej 12 miesięcy po dniu 
bilansowym, czyli po 31 grudnia 2014 roku. Zarząd jednostki dominującej nie stwierdza na dzień 
podpisania skonsolidowanego sprawozdania finansowego istnienia faktów i okoliczności, które 
wskazywałyby na zagrożenia dla możliwości kontynuacji działalności przez którąkolwiek z jednostek 
wchodzących w skład Grupy Kapitałowej w okresie co najmniej 12 miesięcy po dniu bilansowym na 
skutek zamierzonego lub przymusowego zaniechania bądź istotnego ograniczenia przez nie 
dotychczasowej działalności. 

3. JEDNOSTKI OBJĘTE SKONSOLIDOWANYM SPRAWOZDANIEM FINANSOWYM 

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe obejmuje dane finansowe Jednostki dominującej oraz jej 
jednostek zależnych.  

Szczegółowe informacje na temat tych jednostek przedstawiono poniżej: 

  Nazwa jednostki Siedziba Przedmiot działalności Udział Jednostki dominującej w: 

        kapitale 
podstawowym 

liczbie 
głosów 

  Zależne         
1 Artnews Ltd Nowy Jork Sprzedaż magazynu 86% 86% 

2 Skate’s LLC Nowy Jork 
Doradztwo i badanie 

rynku w zakresie dzieł 
sztuki 

100% 100% 

3 Art.&Busiennes Magazine S.A. Warszawa Sprzedaż magazynu 63,77% 63,77% 
4 Skate Press Nowy Jork Wehikuł inwestycyjny 100% 100% 
       

Czas trwania jednostek podporządkowanych jest nieograniczony.  

4. JEDNOSTKI WYŁĄCZONE ZE SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 

Wszystkie jednostki wchodzące w skład Grupy Kapitałowej zostały objęte skonsolidowanym 
sprawozdaniem finansowym. 

5. ZMIANY W STRUKTURZE GRUPY / POŁĄCZENIE SPÓŁEK HANDLOWYCH 

W 2014 nastąpiło nabycie udziałów w spółkach Artnews LLC (obecnie Artnews Ltd), Skate Press oraz 
Skate’s LLC.  

W maju 2014 roku Spółka nabyła Artnews LLC, jednostkę wykazująca na dzień nabycia ujemne kapitały 
własne. Spółka w kilku transakcjach nabyła łącznie 86% udziałów za całkowitą cenę PLN 12 350 625,30 
na 31 grudnia 2014. W ramach tego połączenia został rozpoznany znak towarowy oraz wartość firmy, 
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których wartość na dzień bilansowy wynosi odpowiednio 9 371 238,40 złotych oraz 
9 575 983,23 złotych. 

Zarząd Spółki podjął decyzję o nabyciu Artnews LLC za wymienioną wcześniej cenę ze względu na 
zidentyfikowaną rozpoznawalną na rynku amerykańskim markę pod jaką wydawany jest przez tą 
jednostkę magazyn, istotny potencjał wzrostu przychodów, ograniczenia kosztów oraz możliwość 
realizacji znaczących synergii ze swoją bieżącą działalnością. Magazyn ARTnews jest wydawany od roku 
1902. Jest najpopularniejszym periodykiem o sztuce na świecie o największym nakładzie, który 
dystrybuowany jest głównie w USA i Kanadzie, natomiast dostępny jest praktycznie na całym świecie. 
Spółka dostrzegła w magazynie unikalne wartości, tj. powszechnie rozpoznawalny i szanowany 
w środowisku artystów i kolekcjonerów tytuł. Jednocześnie zidentyfikowano obszary, które zdaniem 
Spółki nie były odpowiednio zarządzone przez poprzednich właścicieli. Na tej bazie opracowano nową 
strategię, która zakładała, oprócz dotychczasowych klasycznych źródeł przychody jakimi są reklamy 
zamieszczane w magazynie drukowanym oraz sprzedaż egzemplarzowa, nowe źródła przychodu 
oparte na nowoczesnych dynamicznie rozwijających się mediach cyfrowych oraz usługach związanych 
ze sztuką, jak opracowywanie i dystrybuowanie raportów na tematy związane z rynkiem sztuki oraz 
szkolenia w tym zakresie. Szybki rozwój sprzedaży nowych produktów i usług możliwy jest dzięki 
posiadaniu powszechnie rozpoznawalnej i szanowanej marki. Równolegle z pracą nad dywersyfikacją 
i wzrostem sprzedaży została przeprowadzona gruntowna restrukturyzacja redakcji pisma tak, aby 
dostosować jej model organizacyjny do potrzeb nowej strategii. W celu zwiększenia efektywności 
funkcjonowania Grupy, na przełomie roku 2014 i 2015 dokonana została również restrukturyzacja 
Grupy. W jej efekcie spółka Skate’s LLC została wchłonięta przez Artnews Ltd, dzięki czemu 
Artnews Ltd mógł zwiększyć  paletę oferowanych produktów, a ARTNEWS S.A. nabył zorganizowaną 
część przedsiębiorstwa od Art & Business Magazine S.A. Oba przejęcia miały na celu zwiększenie 
kompetencji w ramach przejmujących jednostek oraz redukcję kosztów. 

Zarówno wycena znaku towarowego stanowiąca podstawę jego ujęcia w skonsolidowanym 
sprawozdaniu finansowym, jak i test na utratę wartości wartości firmy przeprowadzony przez Zarząd 
na dzień bilansowy, zostały sporządzone w oparciu o prognozy, zakładające istotną poprawę relacji 
przychodowych i znaczący wzrost dochodowości jednostki, z którą związane są wyceniane aktywa. 
Zdaniem Zarządu podjęte działania i plany co do restrukturyzacji działalności i zmiany strategii 
przejętej jednostki w powiązaniu z zasobami innych jednostek Grupy pozwolą na zrealizowanie 
założonych prognoz.  

Nabycie każdej jednostki gospodarczej wiąże się z  ryzykiem i niepewnością co do realizacji założonych 
celów. Ewentualne opóźnienie planowanych działań restrukturyzacyjnych lub niemożność 
zrealizowania założonych celów mogą wpłynąć na terminy i kwoty przyjętych przez Zarząd prognoz, 
a co za tym idzie mogą wpłynąć na ocenę odzyskiwalności znaku towarowego oraz wartości firmy. 
Większość ryzyk dotyczących Grupy opisanych jest w Raporcie Rocznym. Obserwując działania 
realizowane w ramach Grupy Zarząd ARTNEWS S.A. jest przekonany, że wartość znaku towarowego 
oraz wartości firmy rozpoznana w bilansie jest prawidłowa i odzyskiwalna.  

6. PRZYJĘTE ZASADY (POLITYKA) RACHUNKOWOŚCI  

6.1. Format oraz podstawa sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego 

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 
29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 11 marca 2013 roku, poz. 330– dalej „UoR”) oraz 
Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 września 2009 roku w sprawie szczegółowych zasad 
sporządzania przez jednostki inne niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji 
skonsolidowanych sprawozdań finansowych grup kapitałowych (Dz. U. nr 169 z 2009 roku). 
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Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej zostało sporządzone za okres od dnia 
1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku. Sprawozdania finansowe jednostek zależnych 
obejmują okres: 

 Artnews LLC - od 16 maja 2014 roku (od dnia objęcia kontroli) do dnia 31 grudnia 2014 roku; 

 Skate Press - od 16 maja 2014 roku (od dnia objęcia kontroli) do dnia 31 grudnia 2014 roku; 

 Skate’s LLC - od 24 stycznia 2014 roku (od dnia objęcia kontroli) do dnia 31 grudnia 2014 roku; 

 Art.&Busiennes Magazine S.A. - od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku. 

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe zawiera dane porównawcze za okres rok od 1 stycznia 2013 
roku do 31 grudnia 2013 roku. 

Walutą sprawozdawczą jest polski złoty. 

Rachunek zysków i strat Grupa sporządziła w wariancie porównawczym. Rachunek przepływów 
pieniężnych sporządzono metodą pośrednią. 

6.2. Zasady konsolidacji 

Jednostki Zależne podlegają konsolidacji pełnej w okresie od objęcia nad nimi kontroli przez Jednostkę 
Dominującą do czasu ustania tej kontroli. Aktywa i zobowiązania Spółki Zależnej na dzień włączenia jej 
do skonsolidowanego sprawozdania finansowego ujmowane są według wartości godziwej. Różnica 
między wartością godziwą tych aktywów i zobowiązań oraz ceną nabycia udziałów powoduje 
powstanie wartości firmy lub ujemnej wartości firmy, które są wykazywane w odrębnej pozycji 
skonsolidowanego bilansu odpowiednio jako „wartość firmy jednostek podporządkowanych” lub 
„ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych”. 

W toku konsolidacji wyeliminowane zostały wszystkie istotne transakcje między jednostkami objętymi 
konsolidacją. 

6.3. Wartość firmy 

Wartość firmy jest to nadwyżka ceny nabycia jednostki lub jej zorganizowanej części nad niższą od niej 
wartością przejętych aktywów netto wycenionych według wartości godziwych. Wykazuje się ją 
w aktywach bilansu w odrębnej pozycji „Wartości niematerialnych i prawnych” jako „wartość firmy”. 

Przewidywany okres ekonomicznej użyteczności kształtuje się następująco: 

Wartość firmy  10 lat 

Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się metodą liniową. 

Na dzień bilansowy Grupa każdorazowo ocenia, czy wartość bilansowa wykazanej wartości firmy nie 
przekracza wartości przewidywanych przyszłych korzyści ekonomicznych związanych z nią. Jeśli istnieją 
przesłanki przeprowadzany jest test na trwałą utratę wartości. Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości 
są ujmowane w pozostałych kosztach operacyjnych. 

6.4. Wartości niematerialne i prawne 

Wartości niematerialne i prawne są rozpoznawane, jeżeli jest prawdopodobne, że w przyszłości 
spowodują one wpływ do Grupy Kapitałowej korzyści ekonomicznych, które mogą być bezpośrednio 
powiązane z tymi aktywami. Początkowe ujęcie wartości niematerialnych i prawnych następuje 
według cen nabycia lub kosztu wytworzenia. Po ujęciu początkowym wartości niematerialne i prawne 
są wyceniane według cen nabycia lub kosztu wytworzenia pomniejszonych o umorzenie i odpisy 
z tytułu trwałej utraty wartości. Wartości niematerialne i prawne są amortyzowane liniowo w okresie 
odpowiadającym szacowanemu okresowi ich ekonomicznej użyteczności.  



  6 

Przewidywany okres ekonomicznej użyteczności kształtuje się następująco: 

 

Oprogramowanie komputerowe  
Archiwa, bazy danych oraz znak towarowy 

2 lata 
50 lat 

Szacunki dotyczące okresu ekonomicznej użyteczności oraz metoda amortyzacji są przedmiotem 
przeglądu na koniec każdego roku obrotowego w celu weryfikacji, czy zastosowane metody i okres 
amortyzacji są zgodne z przewidywanym rozkładem czasowym korzyści ekonomicznych przynoszonych 
przez dane wartości niematerialne i prawne. 

Wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej niższej niż 3 500 złotych odnoszone są 
jednorazowo w koszty zużycia materiałów. 

Na dzień bilansowy Jednostka dominująca każdorazowo ocenia, czy wartość bilansowa wykazanych 
aktywów nie przekracza wartości przewidywanych przyszłych korzyści ekonomicznych. Jeśli istnieją 
przesłanki, które by na to wskazywały, wartość bilansowa aktywów jest obniżana do ceny sprzedaży 
netto. Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości są ujmowane w pozostałych kosztach operacyjnych. 

6.5. Środki trwałe 

Środki trwałe są wyceniane w cenie nabycia, koszcie wytworzenia lub wartości przeszacowanej 
pomniejszonych o umorzenie oraz o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. W okresie działania Grupy 
nie miało miejsca żadne przeszacowanie. 

Koszty poniesione po wprowadzeniu środka trwałego do użytkowania, jak koszty napraw, przeglądów, 
opłaty eksploatacyjne, wpływają na wynik finansowy okresu sprawozdawczego, w którym zostały 
poniesione. Jeżeli możliwe jednakże jest wykazanie, że koszty te spowodowały zwiększenie 
oczekiwanych przyszłych korzyści ekonomicznych z tytułu posiadania danego środka trwałego ponad 
korzyści przyjmowane pierwotnie, w takim przypadku zwiększają one wartość początkową środka 
trwałego. 

Środki trwałe, z wyjątkiem gruntów, są amortyzowane liniowo w okresie odpowiadającym 
szacowanemu okresowi ich ekonomicznej użyteczności, lub przez krótszy z dwóch okresów: 
ekonomicznej użyteczności lub prawa do używania, który kształtuje się następująco: 

Budynki 33 lub 10 lat 

Urządzenia techniczne i maszyny 10 lat 

Środki transportu 5 lat 
 

Wszystkie spółki z grupy używają takiego samego okresu amortyzacyjnego 

Środki trwałe o wartości początkowej niższej niż 3 500  złotych odnoszone są jednorazowo w koszty 
zużycia materiałów. 

Szacunki dotyczące okresu ekonomicznej użyteczności oraz metoda amortyzacji są przedmiotem 
przeglądu na koniec każdego roku obrotowego w celu weryfikacji, czy zastosowane metody i okres 
amortyzacji są zgodne z przewidywanym rozkładem czasowym korzyści ekonomicznych przynoszonych 
przez ten środek trwały. 

Na dzień bilansowy Jednostka dominująca każdorazowo ocenia, czy wartość bilansowa wykazanych 
aktywów nie przekracza wartości przewidywanych przyszłych korzyści ekonomicznych. Jeśli istnieją 
przesłanki, które by na to wskazywały, wartość bilansowa aktywów jest obniżana do ceny sprzedaży 
netto. Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości są ujmowane w pozostałych kosztach operacyjnych. 
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6.6. Inne inwestycje krótkoterminowe (z wyłączeniem środków pieniężnych i aktywów 
finansowych) 

Inne inwestycje krótkoterminowe, z wyłączeniem środków pieniężnych i aktywów finansowych, 
wyceniane się według ceny nabycia lub ceny (wartości) rynkowej, zależnie od tego, która z nich jest 
niższa, a krótkoterminowe inwestycje, dla których nie istnieje aktywny rynek w wartości godziwej 
określonej w odniesieniu do ich notowań rynkowych. 

Skutki wzrostu lub obniżenia wartości inwestycji krótkoterminowych wycenionych według cen 
(wartości) rynkowych zalicza się odpowiednio do przychodów lub kosztów finansowych. 

6.7. Aktywa finansowe 

Aktywa finansowe w momencie wprowadzenia do ksiąg rachunkowych są wyceniane według kosztu 
(ceny nabycia), stanowiącego wartość godziwą uiszczonej zapłaty. Koszty transakcji są ujmowane  
w wartości początkowej tych instrumentów finansowych. Aktywa finansowe są wprowadzane do ksiąg 
rachunkowych pod datą zawarcia transakcji. 

Po początkowym ujęciu aktywa finansowe są zaliczane do jednej z czterech kategorii i wyceniane  
w następujący sposób: 

 Kategoria Sposób wyceny 

1. Aktywa finansowe 
utrzymywane do terminu 
wymagalności 

Według skorygowanej ceny nabycia (zamortyzowanego kosztu) 
ustalanej przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej 

2. Pożyczki udzielone i 
należności własne 

Według skorygowanej ceny nabycia (zamortyzowanego kosztu) 
ustalanej przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej. 
Należności o krótkim terminie wymagalności, dla których nie 
określono stopy procentowej, wyceniane są w kwocie wymaganej 
zapłaty 

3. Aktywa finansowe 
przeznaczone do obrotu 

Według wartości godziwej, a zyski/straty z tytułu aktualizacji 
wyceny są ujmowane w rachunku zysków i strat 

4. Aktywa finansowe 
dostępne do sprzedaży 

Według wartości godziwej, a zyski/straty z tytułu aktualizacji 
wyceny są ujmowane w rachunku zysków i strat. W tym 
momencie łączny zysk lub strata z tytułu aktualizacji wyceny jest 
odnoszony na rachunek zysków i strat 

Wartość godziwa instrumentów finansowych stanowiących przedmiot obrotu na aktywnym rynku 
ustalana jest w odniesieniu do cen notowanych na tym rynku na dzień bilansowy. W przypadku, gdy 
brak jest notowanej ceny rynkowej, wartość godziwa jest szacowana na podstawie notowanej ceny 
rynkowej podobnego instrumentu, bądź na podstawie modelu wyceny uwzględniającego dane 
wejściowe pochodzące z aktywnego obrotu regulowanego bądź też z wykorzystaniem innych metod 
estymacji powszechnie uznanych za poprawne. 

Trwała utrata wartości aktywów finansowych 

Na każdy dzień bilansowy Grupa ocenia, czy istnieją obiektywne dowody wskazujące na trwałą utratę 
wartości składnika bądź grupy aktywów finansowych. Jeśli dowody takie istnieją, Grupa ustala 
szacowaną możliwą do odzyskania wartość składnika aktywów i dokonuje odpisu aktualizującego  
z tytułu utraty wartości, w kwocie równej różnicy między wartością możliwą do odzyskania i wartością 
bilansową. 
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Odpisy aktualizujące wartość składnika aktywów finansowych lub portfela podobnych składników 
aktywów finansowych ustala się: 

1) w przypadku aktywów finansowych wycenianych w wysokości skorygowanej ceny nabycia - jako 
różnicę między wartością tych aktywów wynikającą z ksiąg rachunkowych na dzień wyceny  
i możliwą do odzyskania kwotą. Kwotę możliwą do odzyskania stanowi bieżąca wartość przyszłych 
przepływów pieniężnych oczekiwanych przez jednostkę, zdyskontowana za pomocą efektywnej 
stopy procentowej, którą jednostka stosowała dotychczas, wyceniając przeszacowywany składnik 
aktywów finansowych lub portfel podobnych składników aktywów finansowych, 

2) w przypadku aktywów finansowych wycenianych w wartości godziwej - jako różnicę między ceną 
nabycia składnika aktywów i jego wartością godziwą ustaloną na dzień wyceny, z tym że przez 
wartość godziwą dłużnych instrumentów finansowych na dzień wyceny rozumie się bieżącą 
wartość przyszłych przepływów pieniężnych oczekiwanych przez jednostkę zdyskontowaną za 
pomocą bieżącej rynkowej stopy procentowej stosowanej do podobnych instrumentów 
finansowych. Stratę skumulowaną do tego dnia ujętą w kapitale (funduszu) z aktualizacji wyceny 
zalicza się do kosztów finansowych w kwocie nie mniejszej niż wynosi odpis, pomniejszony o część 
bezpośrednio zaliczoną do kosztów finansowych, 

3) w przypadku pozostałych aktywów finansowych - jako różnicę między wartością składnika 
aktywów wynikającą z ksiąg rachunkowych i bieżącą wartością przyszłych przepływów pieniężnych 
oczekiwanych przez jednostkę, zdyskontowaną za pomocą bieżącej rynkowej stopy procentowej 
stosowanej do podobnych instrumentów finansowych. 

6.8. Leasing 

Spółki Grupy Kapitałowej są stroną umów leasingowych, na podstawie których przyjmują do 
odpłatnego używania lub pobierania pożytków obce środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne 
przez uzgodniony okres. 

W przypadku umów leasingu, na mocy których następuje przeniesienie zasadniczo całego ryzyka 
i pożytków wynikających z tytułu posiadania aktywów będących przedmiotem umowy, przedmiot 
leasingu jest ujmowany w aktywach jako środek trwały i jednocześnie ujmowane jest zobowiązanie  
w kwocie równej wartości bieżącej minimalnych opłat leasingowych ustalonej na dzień rozpoczęcia 
leasingu. Opłaty leasingowe są dzielone między koszty finansowe i zmniejszenie salda zobowiązania  
w sposób umożliwiający uzyskanie stałej stopy odsetek od pozostałego do spłaty zobowiązania. Koszty 
finansowe ujmowane są bezpośrednio w rachunku zysków i strat.  

Środki trwałe będące przedmiotem umowy leasingu finansowego są amortyzowane w sposób 
określony dla własnych środków trwałych. Jednakże, gdy brak jest pewności co do przejścia prawa 
własności przedmiotu umowy, wówczas środki trwałe używane na podstawie umów leasingu 
finansowego są amortyzowane przez krótszy z dwóch okresów: przewidywany okres użytkowania lub 
okres trwania leasingu. 

Opłaty leasingowe z tytułu umów, które nie spełniają warunków umowy leasingu finansowego, 
ujmowane są jako koszty w rachunku zysków i strat metodą liniową przez okres trwania leasingu. 

6.9. Zapasy 

Zapasy są wyceniane według niższej z dwóch wartości: ceny nabycia lub kosztu wytworzenia oraz ceny 
sprzedaży netto. 

Cena sprzedaży netto jest to możliwa do uzyskania na dzień bilansowy cena sprzedaży bez podatku od 
towarów i usług i podatku akcyzowego, pomniejszona o rabaty, opusty i tym podobne oraz koszty 
związane z przystosowaniem składnika aktywów do sprzedaży i dokonaniem tej sprzedaży, 
powiększona o należną dotację przedmiotową.  
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W roku obrotowym, ze względu na zmianę strategii Grupy, Zarząd podjął decyzję o zaniechaniu 
działalności związanej z handlem dziełami sztuki. W związku z tym inwestycje w dzieła sztuki, 
wyceniane w wartości godziwej, zostały przekwalifikowane do zapasów. Na moment 
przekwalifikowania do zapasów, zakładany koszt dzieł sztuki został ustalony w wartości bilansowej tych 
aktywów. 

6.10. Należności krótko- i długoterminowe 

Należności handlowe są wykazywane w kwocie wymaganej zapłaty pomniejszonej o odpisy 
aktualizujące.  

Wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez 
dokonanie odpisu aktualizującego. Odpisy aktualizujące wartość należności zalicza się odpowiednio do 
pozostałych kosztów operacyjnych lub do kosztów finansowych - zależnie od rodzaju należności, której 
dotyczy odpis aktualizujący. 

Należności umorzone, przedawnione lub nieściągalne zmniejszają dokonane uprzednio odpisy 
aktualizujące ich wartość. 

Należności umorzone, przedawnione lub nieściągalne, od których nie dokonano odpisów 
aktualizujących ich wartość lub dokonano odpisów w niepełnej wysokości, zalicza się odpowiednio do 
pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych. 

6.11. Transakcje w walucie obcej 

Transakcje wyrażone w walutach innych niż polski złoty są przeliczane na złote polskie przy 
zastosowaniu kursu obowiązującego w dniu zawarcia transakcji.  

Na dzień bilansowy aktywa i pasywa wyrażone w walutach innych niż polski złoty są przeliczane na 
złote polskie przy zastosowaniu obowiązującego na ten dzień średniego kursu ustalonego dla danej 
waluty przez Narodowy Bank Polski. Powstałe z przeliczenia różnice kursowe ujmowane są 
odpowiednio w pozycji przychodów lub kosztów finansowych lub, w przypadkach określonych 
przepisami, kapitalizowane w wartości aktywów.  

Następujące kursy zostały przyjęte dla potrzeb wyceny: 

  31 grudnia 2014 
roku 

31 grudnia 2013 
roku 

EURO 4,2623 4,1472 
USD 3,5072 3,0120 

Walutą funkcjonalną zagranicznych jednostek zależnych jest USD. Na dzień bilansowy aktywa 
i zobowiązania tych zagranicznych jednostek zależnych są przeliczane na walutę prezentacji Grupy po 
kursie obowiązującym na dzień bilansowy, a ich rachunki zysków i strat są przeliczane po średnim 
ważonym kursie wymiany za dany okres obrotowy. Różnice kursowe powstałe w wyniku takiego 
przeliczenia są ujmowane bezpośrednio w kapitale własnym jako jego odrębny składnik. 

6.12. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych 

Środki pieniężne w banku i w kasie wyceniane są według wartości nominalnej.  

Wykazana w rachunku przepływów pieniężnych pozycja środki pieniężne składa się z gotówki w kasie 
oraz lokat bankowych o terminie zapadalności nie dłuższym niż 3 miesiące, które nie zostały 
potraktowane jako działalność lokacyjna. 
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6.13. Rozliczenia międzyokresowe 

Spółki Grupy Kapitałowej dokonują czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów, jeżeli dotyczą one 
przyszłych okresów sprawozdawczych. Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów dokonywane są 
w wysokości prawdopodobnych zobowiązań przypadających na bieżący okres sprawozdawczy. 

6.14. Kapitał podstawowy 

Kapitał podstawowy jest ujmowany w wysokości określonej w umowie Jednostki Dominującej 
i wpisanej w rejestrze sądowym. Różnice między wartością godziwą uzyskanej zapłaty i wartością 
nominalną akcji są ujmowane w kapitale zapasowym. W przypadku wykupu akcji własnych, kwota 
zapłaty za akcje własne obciąża kapitał własny i jest wykazywana w bilansie w pozycji „akcje własne”. 

Koszty poniesione na emisję nowych akcji pomniejszają kapitał zapasowy z tytułu emisji akcji powyżej 
ich wartości nominalnej do wysokości tego kapitału. Pozostałe koszty są zaliczane do kosztów 
finansowych.  

6.15. Rezerwy 

Rezerwy ujmowane są wówczas, gdy na spółce wchodzącej w skład Grupy Kapitałowej ciąży istniejący 
obowiązek (prawny lub zwyczajowy) wynikający ze zdarzeń przeszłych i gdy jest pewne lub wysoce 
prawdopodobne, że wypełnienie tego obowiązku spowoduje konieczność wypływu środków 
uosabiających korzyści ekonomiczne, oraz gdy można dokonać wiarygodnego oszacowania kwoty tego 
zobowiązania. 

6.16. Kredyty bankowe i pożyczki oraz zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu 

W momencie początkowego ujęcia, kredyty bankowe i pożyczki są ujmowane według kosztu, 
stanowiącego wartość otrzymanych środków pieniężnych i obejmującego koszty uzyskania 
kredytu/pożyczki (koszty transakcyjne). Następnie, wszystkie kredyty bankowe i pożyczki, z wyjątkiem 
zobowiązań przeznaczonych do obrotu, są wyceniane według skorygowanej ceny nabycia 
(zamortyzowanego kosztu), przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej. 

Zobowiązania finansowe wycenia się nie później niż na koniec okresu sprawozdawczego w wysokości 
skorygowanej ceny nabycia. 

Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu są wyceniane według wartości godziwej. Zysk lub 
strata z tytułu przeszacowania do wartości godziwej są ujmowane w rachunku zysków i strat bieżącego 
okresu. 

6.17. Odroczony podatek dochodowy 

Odroczony podatek dochodowy jest ustalany metodą zobowiązań bilansowych w stosunku do 
wszystkich różnic przejściowych występujących na dzień bilansowy między wartością podatkową 
aktywów i pasywów a ich wartością bilansową wykazaną w skonsolidowanym sprawozdaniu 
finansowym. 

Rezerwa na odroczony podatek dochodowy tworzona jest w odniesieniu do wszystkich dodatnich 
różnic przejściowych, chyba, że rezerwa na odroczony podatek dochodowy powstaje w wyniku 
amortyzacji wartości firmy lub początkowego ujęcia składnika aktywów lub pasywów przy transakcji 
nie stanowiącej połączenia przedsiębiorstw i w chwili jej zawierania nie ma wpływu ani na wynik 
finansowy brutto, ani na dochód do opodatkowania lub stratę podatkową. 

Rezerwa na podatek odroczony tworzona jest w odniesieniu do wszystkich dodatnich różnic 
przejściowych wynikających z inwestycji w jednostkach zależnych lub stowarzyszonych i udziałów  
w jednostkach współzależnych, z wyjątkiem sytuacji, gdy terminy odwracania się różnic przejściowych 
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podlegają kontroli i gdy prawdopodobne jest, iż w dającej się przewidzieć przyszłości różnice 
przejściowe nie ulegną odwróceniu. 

Składnik aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego ujmowany jest w odniesieniu do 
wszystkich ujemnych różnic przejściowych i niewykorzystanych strat podatkowych przeniesionych na 
następne lata, w takiej wysokości, w jakiej jest prawdopodobne, że zostanie osiągnięty dochód do 
opodatkowania, który pozwoli wykorzystać ww. różnice i straty chyba, że aktywa z tytułu odroczonego 
podatku powstają w wyniku początkowego ujęcia składnika aktywów lub pasywów przy transakcji nie 
stanowiącej połączenia przedsiębiorstw i w chwili jej zawierania nie mają wpływu ani na wynik 
finansowy brutto, ani na dochód do opodatkowania lub stratę podatkową. 

W przypadku ujemnych różnic przejściowych z tytułu udziałów w jednostkach zależnych lub 
stowarzyszonych oraz udziałów w jednostkach współzależnych, składnik aktywów z tytułu 
odroczonego podatku dochodowego jest ujmowany w bilansie jedynie w takiej wysokości, w jakiej jest 
prawdopodobne, iż w dającej się przewidzieć przyszłości ww. różnice przejściowe ulegną odwróceniu  
i osiągnięty zostanie dochód do opodatkowania, który pozwoli na potrącenie ujemnych różnic 
przejściowych. 

Wartość bilansowa składnika aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego jest weryfikowana 
na każdy dzień bilansowy i ulega stosownemu obniżeniu o tyle, o ile przestało być prawdopodobne 
osiągnięcie dochodu do opodatkowania wystarczającego do częściowego lub całkowitego 
zrealizowania składnika aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego. 

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego oraz rezerwy na odroczony podatek dochodowy 
wyceniane są z zastosowaniem stawek podatkowych, które według uchwalonych do dnia bilansowego 
przepisów będą obowiązywać w okresie, gdy składnik aktywów zostanie zrealizowany lub rezerwa 
rozwiązana. 

6.18. Trwała utrata wartości aktywów 

Na każdy dzień bilansowy spółki Grupy oceniają, czy istnieją obiektywne dowody wskazujące na trwałą 
utratę wartości składnika bądź grupy aktywów. Jeśli dowody takie istnieją, ustala się szacowaną, 
możliwą do odzyskania wartość składnika aktywów i dokonuje odpisu aktualizującego z tytułu utraty 
wartości, w kwocie równej różnicy między wartością możliwą do odzyskania i wartością bilansową. 
Strata wynikająca z utraty wartości jest ujmowana w rachunku zysków i strat za bieżący okres. 
W przypadku, gdy uprzednio dokonano przeszacowania aktywów, strata pomniejsza wysokość 
kapitałów z przeszacowania a następnie jest odnoszona na rachunek zysków i strat bieżącego okresu. 

6.19. Uznawanie przychodów 

Przychody uznawane są w takiej wysokości, w jakiej jest prawdopodobne, że spółki Grupy uzyskają 
korzyści ekonomiczne, które można wiarygodnie wycenić. 

6.19.1. Sprzedaż towarów i produktów 

Przychody są ujmowane w momencie, gdy znaczące ryzyko i korzyści wynikające z prawa własności 
towarów bądź produktów zostały przekazane nabywcy. Przychody obejmują należne lub uzyskane 
kwoty ze sprzedaży, pomniejszone o podatek od towarów i usług (VAT). 

6.19.2. Odsetki 

Przychody z tytułu odsetek są rozpoznawane w momencie ich naliczenia (przy zastosowaniu 
efektywnej stopy procentowej), jeżeli ich otrzymanie nie jest wątpliwe. 
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6.19.3. Dywidendy 

Należne dywidendy zalicza się do przychodów finansowych na dzień powzięcia przez Zgromadzenie 
Wspólników spółki, w którą Grupa Kapitałowa zainwestowała, uchwały o podziale zysku, chyba że  
w uchwale określono inny dzień prawa do dywidendy. 



Artnews S.A.
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od 01.01 do 31.12.2014
wszystkie kwoty wyrażone są w  złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)

SKONSOLIDOWANY BILANS - AKTYWA

Dodatkowe
informacje 31.12.2014 31.12.2013

A. AKTYWA TRWAŁE 31 117 994,62 1 228 217,10
I. Wartości niematerialne i prawne Nota 1 13 185 068,47 526 755,50
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych - -
2. Wartość firmy 100 238,23 100 993,20
3. Inne wartości niematerialne i prawne 13 084 830,24 425 762,30
4. Wartości niematerialne i prawne w trakcie realizacji - -
5. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne - -
II. Wartość firmy jednostek podporządkowanych 9 717 142,52 0,00
1. Wartość firmy - jednostki zależne 9 717 142,52 -
2. Wartość firmy - jednostki współzależne - -
III. Rzeczowe aktywa trwałe 554 667,54 701 461,60
1. Środki trwałe Nota 2 554 667,54 667 107,29

a) grunty (w tym prawo użytkow. wieczystego gruntu) - -
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej - -
c) urządzenia techniczne i maszyny 16 173,01 12 498,58
d) środki transportu 243 326,93 654 608,71
e) inne środki trwałe 295 167,60 -

2. Środki trwałe w budowie Nota 3 - 34 354,31
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie - -
IV. Należności długoterminowe Nota 7 0,00 0,00
1. Od jednostek powiązanych Nota 32 - -
2. Od pozostałych jednostek - -
V. Inwestycje długoterminowe Nota 4 7 661 116,09 0,00
1. Nieruchomości - -
2. Wartości niematerialne i prawne - -
3. Długoterminowe aktywa finansowe Nota 5 7 661 116,09 0,00

a) w jednostkach zależnych i współzależnych nie objętych 
konsolidacją

0,00 0,00

- udziały lub akcje - -
- inne papiery wartościowe - -
- udzielone pożyczki - -
- inne długoterminowe aktywa finansowe - -

b)  w jednostkach zależnych, współzależnych i stowarzyszonych 
wycenianych metodą praw własności

0,00 0,00

- udziały lub akcje - -
- inne papiery wartościowe - -
- udzielone pożyczki - -
- inne długoterminowe aktywa finansowe - -

c) w pozostałych jednostkach 7 661 116,09 0,00
- udziały lub akcje 5 837 287,92 -
- inne papiery wartościowe - -
- udzielone pożyczki 1 823 828,17 -
- inne długoterminowe aktywa finansowe - -

4. Inne inwestycje długoterminowe - -
VI. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Nota 23 - -
2. Inne rozliczenia międzyokresowe Nota 8 - -
B. AKTYWA OBROTOWE 11 740 312,33 42 132 854,69
I. Zapasy Nota 6 2 237 221,06 395 508,07
1. Materiały - -
2. Półprodukty i produkty w toku - -
3. Produkty gotowe - -
4. Towary 2 144 953,25 395 508,07
5. Zaliczki na dostawy 92 267,81 -
II. Należności krótkoterminowe Nota 7 6 810 010,86 2 804 873,21
1. Należności od jednostek powiązanych Nota 32 262 745,20 327 620,23

Wyszczególnienie

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe
na dzień



a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 262 745,20 326 620,23
- do 12 miesięcy 262 745,20 326 620,23
- powyżej 12 miesięcy - -

b) inne - 1 000,00
2. Należności od pozostałych jednostek 6 547 265,66 2 477 252,98

a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 5 258 047,31 2 162 170,02
- do 12 miesięcy 5 258 047,31 2 162 170,02
- powyżej 12 miesięcy - -

b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezp. społ. i zdrow. 190 918,33 129 993,27
c) inne 1 098 300,02 185 089,69
d) dochodzone na drodze sądowej - -

III. Inwestycje krótkoterminowe 2 251 294,56 38 681 334,12
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 2 251 294,56 536 128,68

a) w jednostkach zależnych i współzależnych Nota 5 0,00 0,00
- udziały lub akcje - -
- inne papiery wartościowe - -
- udzielone pożyczki - -
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe - -

b) w jednostkach stowarzyszonych 0,00 0,00
- udziały lub akcje - -
- inne papiery wartościowe - -
- udzielone pożyczki - -
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe - -

c) w pozostałych jednostkach Nota 5 1 622 336,83 488 658,45
- udziały lub akcje - -
- inne papiery wartościowe - -
- udzielone pożyczki - 488 658,45
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe 1 622 336,83 -

d) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 628 957,73 47 470,23
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach 625 908,85 47 470,23
- inne środki pieniężne 3 048,88 -
- inne aktywa pieniężne - -

2. Inne inwestycje krótkoterminowe - 38 145 205,44
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe Nota 8 441 785,85 251 139,29
V. Rozliczenia międzyokresowe umów o budowę Nota 20 0,00 0,00
1. Należności niezafakturowane - -
2. Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów - -

42 858 306,95 43 361 071,79

SKONSOLIDOWANY BILANS - PASYWA

Dodatkowe
informacje 31.12.2014 31.12.2013

A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY 7 561 154,06 19 081 635,54
I. Kapitał (fundusz) podstawowy Nota 9 2 180 739,50 1 090 369,70
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (-) - -
III. Udziały (akcje) własne (-) - -
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy 42 049 581,78 23 949 443,08
V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny Nota 10 - -
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe 2 482 060,00 -
VII. Różnice kursowe z przeliczenia 201 251,32 -
VIII. Zysk (strata) z lat ubiegłych (4 022 013,78) (3 026 607,00)
IX. Zysk (strata) netto (35 330 464,76) (2 931 570,24)
X. Odpisy z zysku netto w ciagu roku obrotowego - -
B. KAPITAŁ MNIEJSZOŚCI 231 706,69 1 080 549,40
C. UJEMNA WARTOŚĆ FIRMY JEDNOSTEK 

PODPORZĄDKOWANYCH
0,00 0,00

I. Ujemna wartość firmy - jednostki zależne - -
II. Ujemna wartość firmy - jednostki współzależne - -
D. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA 35 065 446,20 23 198 886,85
I. Rezerwy na zobowiązania 593 217,38 8 028 703,22
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Nota 23 393 217,38 8 028 703,22
2. Rezerwy na świadczenia pracownicze Nota 11 0,00 0,00

- długoterminowe - -
- krótkoterminowe - -

Wyszczególnienie

AKTYWA RAZEM   

na dzień
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe



3. Pozostałe rezerwy Nota 11 200 000,00 0,00
- długoterminowe - -
- krótkoterminowe 200 000,00 -

II. Zobowiązania długoterminowe Nota 12 15 551 086,62 6 940 312,87
1. Wobec jednostek powiązanych Nota 32 - -
2. Wobec pozostałych jednostek 15 551 086,62 6 940 312,87

a) kredyty i pożyczki 87 710,10 380 312,87
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 15 463 376,52 6 560 000,00
c) inne zobowiązania finansowe - -
d) inne - -

III. Zobowiązania krótkoterminowe Nota 12 15 962 938,46 7 732 975,31
1. Wobec jednostek powiązanych Nota 32 2 980,01 963 313,09

a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 2 980,01 60 000,00
- do 12 miesięcy 2 980,01 60 000,00
- powyżej 12 miesięcy - -

b) inne - 903 313,09
2. Wobec pozostałych jednostek 15 959 958,45 6 769 662,22

a) kredyty i pożyczki 299 856,94 320 364,07
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 5 829 684,45 4 190 000,00
c) inne zobowiązania finansowe 148 657,10 259 455,04
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 3 035 472,60 1 637 460,64

- do 12 miesięcy 3 035 472,60 1 637 460,64
- powyżej 12 miesięcy - -

e) zaliczki otrzymane na dostawy - -
f) zobowiązania wekslowe - -
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadcz. 407 181,90 290 410,78
h) z tytułu wynagrodzeń 5 905,40 61 541,70
i) inne 6 233 200,06 10 429,99

3. Fundusze specjalne - -
IV. Rozliczenia międzyokresowe 2 958 203,74 496 895,45
1. Ujemna wartość firmy - -
2. Inne rozliczenia międzyokresowe Nota 8 2 958 203,74 496 895,45

- długoterminowe - -
- krótkoterminowe 2 958 203,74 496 895,45

V. Rozliczenia międzyokresowe umów o budowę Nota 20 0,00 0,00
1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów - -
2. Rozliczenia międzyokresowe kosztów - -

PASYWA RAZEM   42 858 306,95 43 361 071,79

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT W WARIANCIE PORÓWNAWCZYM

Dodatkowe
informacje

A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZ. I ZRÓWN. Z NIMI, w tym: Nota 18 16 111 391,03 5 810 838,61
- od jednostek powiązanych Nota 32 - -

I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 12 431 458,78 1 443 200,45
II. Zmiana stanu produktów (zwiększ. "+", zmniejsz. "-") - -
III. Koszt wytw. produktów na własne potrzeby jednostki - -
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 3 679 932,25 4 367 638,16
B. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ 25 615 370,03 9 285 727,57
I. Amortyzacja 574 048,14 557 848,93
II. Zużycie materiałów i energii 1 369 888,46 217 928,80
III. Usługi obce 9 553 309,11 4 778 228,24
IV. Podatki i opłaty, w tym: 129 047,39 25 019,26

- podatek akcyzowy - -
V. Wynagrodzenia 7 318 966,78 1 195 000,71
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 387 206,78 82 986,20
VII. Pozostałe koszty rodzajowe 1 845 785,45 706 131,75
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 4 437 117,92 1 722 583,68
C. ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (A-B) (9 503 979,00) (3 474 888,96)
D. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE Nota 21 3 876 165,33 6 048 470,04
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 170 969,75 -
II. Dotacje - -
III. Inne przychody operacyjne 3 705 195,58 6 048 470,04
E. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE Nota 21 37 274 532,84 4 968 372,37

za okres
od 01.01 do 
31.12.2014

Wyszczególnienie od 01.01 do 
31.12.2013



I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych - -
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 33 921 473,58 3 900 621,01
III. Inne koszty operacyjne 3 353 059,26 1 067 751,36
F. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALN. OPERACYJNEJ (C+D-E) (42 902 346,51) (2 394 791,29)
G. PRZYCHODY FINANSOWE 1 329 024,45 343 956,01
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: - -

- od jednostek powiązanych Nota 32 - -
II. Odsetki, w tym: Nota 21 21 516,38 5 342,78

- od jednostek powiązanych Nota 32 - -
III. Zysk ze zbycia inwestycji 1 381,28 159 328,20
IV. Aktualizacja wartości inwestycji 1 302 257,68 -
V. Inne Nota 21 3 869,11 179 285,03
H. KOSZTY FINANSOWE 1 743 108,43 1 079 688,21
I. Odsetki, w tym: Nota 21 1 536 023,72 929 101,17

- dla jednostek powiązanych Nota 32 - -
II. Strata ze zbycia inwestycji - -
III. Aktualizacja wartości inwestycji 98 072,02 -
IV. Inne Nota 21 109 012,69 150 587,04
I. ZYSK (STRATA) NA SPRZEDAŻY CAŁOŚCI LUB CZĘŚCI 

UDZIAŁÓW JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH
- -

J. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁ. GOSPODARCZEJ (F+G-H+/-I) (43 316 430,49) (3 130 523,49)
K. WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH (K.I.-K.II.) Nota 22 0,00 0,00
I. Zyski nadzwyczajne - -
II. Straty nadzwyczajne - -
L. ODPIS WARTOŚCI FIRMY 558 873,12 0,00
I. Odpis wartości firmy - jednostki zależne 558 873,12 -
II. Odpis wartości firmy - jednostki współzależne - -
M. ODPIS UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY 0,00 0,00
I. Odpis ujemnej wartości firmy - jednostki zależne - -
II. Odpis ujemnej wartości firmy - jednostki współzależne - -
N. ZYSK (STRATA) Z UDZIAŁÓW W JEDNOSTKACH 

PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANYCH METODĄ PRAW 
WŁASNOŚCI

Nota 21 - -

O. ZYSK (STRATA) BRUTTO (J+/-K-L+M+/-N) (43 875 303,61) (3 130 523,49)
P. PODATEK DOCHODOWY Nota 23 0,00 420 018,41
I. Część bieżąca - -
II. Część odroczona - 420 018,41
Q. POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU (6 473 323,03) -
R. ZYSKI (STRATY) MNIEJSZOŚCI 2 071 515,82 618 971,66
S. ZYSK (STRATA) NETTO (O-P-Q+/-R) (35 330 464,76) (2 931 570,24)

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH (METODA POŚREDNIA)

Dodatkowe
informacje

A.
I. Zysk (strata) netto -35 330 464,76 -2 931 570,24
II. Korekty razem Nota 25 26 378 624,06 -511 790,27
1. Zyski (straty) mniejszości (2 071 515,82) (774 023,75)
2. Zysk (strata) z udziałów (akcji) w jednostkach wycenianych 

metodą praw własności
- -

3. Amortyzacja 574 048,14 557 848,93
4. Odpisy wartości firmy 558 873,12 -
5. Odpisy ujemnej wartości firmy - -
6. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 205 781,24 -
7. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 1 357 334,62 926 405,06
8. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 31 547 878,12 (1 673 248,24)
9. Zmiana stanu rezerw (6 273 323,03) 3 562 190,22

10. Zmiana stanu zapasów 2 474 286,68 103 660,96
11. Zmiana stanu należności (2 783 337,21) (1 340 707,07)

12.
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem 
pożyczek i kredytów

646 834,88 (2 758 587,94)

13. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 52 050,90 288 299,85
14. Inne korekty z działalności operacyjnej 89 712,42 596 371,71
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) (8 951 840,70) (3 443 360,51)
B.

Wyszczególnienie od 01.01 do 
31.12.2013

od 01.01 do 
31.12.2014

PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ

 za okres

PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ



I. Wpływy 2 648 156,44 0,00
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych 

aktywów trwałych
396 336,66 -

2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i 
prawne

- -

3. Z aktywów finansowych, w tym: 551 819,78 0,00
a) w jednostkach powiązanych 300 000,00 0,00

- zbycie aktywów finansowych 300 000,00 -
- dywidendy i udziały w zyskach - -
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - -
- odsetki - -
- inne wpływy z aktywów finansowych - -

b) w pozostałych jednostkach 251 819,78 0,00
- zbycie aktywów finansowych 251 819,78 -
- dywidendy i udziały w zyskach - -
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - -
- odsetki - -
- inne wpływy z aktywów finansowych - -

4. Inne wpływy inwestycyjne 1 700 000,00 -
II. Wydatki 20 463 879,01 725 453,47
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych 

aktywów trwałych
13 958 001,42 205 259,30

2.
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne

- -

3. Na aktywa finansowe, w tym: 4 883 540,76 10 644,17
a) w jednostkach powiązanych 0,00 10 644,17

- nabycie aktywów finansowych - -
- udzielone pożyczki długoterminowe - 10 644,17

b) w pozostałych jednostkach 4 883 540,76 0,00
- nabycie aktywów finansowych 4 883 540,76 -
- udzielone pożyczki długoterminowe - -

4. Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone udziałowcom 
(akcjonariuszom) mniejszościowym

- -

5. Inne wydatki inwestycyjne 1 622 336,83 509 550,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) (17 815 722,57) (725 453,47)
C.
I. Wpływy 38 488 803,50 11 390 487,32
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych 

instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
21 672 568,50 -

2. Kredyty i pożyczki 1 249 972,86 640 487,32
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 13 742 433,97 10 750 000,00
4. Inne wpływy finansowe 1 823 828,17 -
II. Wydatki 11 139 752,73 7 182 943,47
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych - -
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli - -
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału 

zysku
- -

4. Spłaty kredytów i pożyczek 6 362 513,75 768 644,90
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 3 685 785,20 6 109 672,18
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych - -
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 110 797,94 154 626,39
8. Odsetki 980 655,84 -
9. Inne wydatki finansowe - 150 000,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) 27 349 050,77 4 207 543,85
D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM (A.III±B.III±C.III) 581 487,50 38 729,87
E. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, W 

TYM
581 487,50

- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0,00
F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU 47 470,23 8 740,36
G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F±D), W TYM Nota 25 629 230,66 47 470,23

- o ograniczonej możliwości dysponowania - -

PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ



Artnews S.A.
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od 01.01 do 31.12.2014
wszystkie kwoty wyrażone są w  złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)

I. Kapitał własny na początek okresu (BO) 19 081 635,54 21 949 261,23
- korekty błędów 0,00 0,00
- skutki zmian zasad (polityki) rachunkowości 0,00 0,00

I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po korektach 19 081 635,54 21 949 261,23
1. Kapitał podstawowy na początek okresu 1 090 369,70 1 090 369,70

1.1. Zmiany kapitału podstawowego 1 090 369,80 0,00
a) zwiększenie (z tytułu) 1 090 369,80 0,00

- podwyzszenia kapitału 1 090 369,80
b) zmniejszenie 0,00 0,00

1.2. Kapitał podstawowy na koniec okresu 2 180 739,50 1 090 369,70
2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu

2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał podstawowy 0,00 0,00
a) zwiększenie 0,00 0,00
b) zmniejszenie 0,00 0,00

2.2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu 0,00 0,00
3. Udziały (akcje) własne na początek okresu

3.1. Zmiany udziałów (akcji) własnych 0,00 0,00
a) zwiększenie
b) zmniejszenie

3.2. Udziały (akcje) własne na koniec okresu 0,00 0,00
4. Kapitał zapasowy na początek okresu 23 949 443,08 22 679 144,89

4.1. Zmiany kapitału zapasowego 18 100 138,70 1 270 298,19
a) zwiększenie (z tytułu) 18 100 138,70 3 339 863,35

- emisja akcji powyzej wartości nominalnej 18 100 138,70
- podziału zysku 3 339 863,35

b) zmniejszenie (z tytułu) 0,00 2 069 565,16
- wartość spółki z o.o. 2 069 565,16

4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu 42 049 581,78 23 949 443,08
5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu

- korekty błędów
- skutki zmian zasad (polityki) rachunkowości

5.1. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu, po korektach 0,00 0,00

5.2. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny 0,00 0,00
a) zwiększenie 0,00 0,00
b) zmniejszenie 0,00 0,00

5.3. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0,00 0,00
6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu

6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych 2 482 060,00 0,00
a) zwiększenie (z tytułu) 2 482 060,00 0,00

- emisja akcji serii F 2 482 060,00
b) zmniejszenie (z tytułu) 0,00 0,00

6.2 Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 2 482 060,00 0,00
7. Różnice kursowe z przeliczenia na początek okresu

- korekty błędów 
- skutki zmian zasad (polityki) rachunkowości

7.1. Różnice kursowe z przeliczenia na początek okresu, po korektach 0,00 0,00

7.2. Zmiany różnic kursowych z przeliczenia 201 251,32 0,00
a) zwiększenie 201 251,32
b) zmniejszenie

7.3. Różnice kursowe z przeliczenia na koniec okresu 201 251,32 0,00
8. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu -5 958 177,24 -312 317,70

8.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 3 339 863,36
- korekty błędów
- skutki zmian zasad (polityki) rachunkowości

8.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0,00 3 339 863,36
8.3. Zmiany zysku z lat ubiegłych 0,00 -3 339 863,36

a) zwiększenie 0,00 0,00

Wyszczególnienie
za okres

ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM

od 01.01 do 
31.12.2014

od 01.01 do 
31.12.2013



b) zmniejszenie (z tytułu) 0,00 3 339 863,36
- przeniesienie na kapitał zapasowy 3 339 863,36

8.4. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0,00 0,00
8.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 5 958 177,24 3 652 181,06

- korekty błędów 
- skutki zmian zasad (polityki) rachunkowości

8.6. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 5 958 177,24 3 652 181,06
8.7. Zmiany straty z lat ubiegłych -1 936 163,46 -625 574,06

a) zwiększenie 0,00 0,00
b) zmniejszenie (z tytułu) 1 936 163,46 625 574,06

- inne 1 936 163,46 625 574,06
8.8. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 4 022 013,78 3 026 607,00
8.9. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -4 022 013,78 -3 026 607,00
9. Wynik netto -35 330 464,76 -2 931 570,24

a) zysk netto
b) strata netto 35 330 464,76 2 931 570,24
c) odpisy z zysku

II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ) 7 561 154,06 19 081 635,54
III. Kapitał własny po uwzględnieniu proponowanego podziału

zysku (pokrycia straty) 7 561 154,06 19 081 635,54



Artnews S.A.
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od 01.01 do 31.12.2014
wszystkie kwoty wyrażone są w  złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)

1. Art.&Business Magazine 1 188 825,81 1 188 825,81 1 188 825,81 1 188 825,81 -
2. Skate's LLC 136 151,89 136 151,89 12 809,54 12 809,54 17 816,94 141 159,29
3. Artnews LLC 8 862 953,34 8 862 953,34 546 063,58 546 063,58 1 259 093,47 9 575 983,23

0,00 10 187 931,04 0,00 10 187 931,04 0,00 558 873,12 1 188 825,81 0,00 1 747 698,93 1 276 910,41 9 717 142,52

1. Artnews LLC 31-12-2014 86% 12 350 625,30 3 487 671,95 8 862 953,35 -
2. Art.&Business Magazine 21-12-2014 12% 1 134 240,00 (54 585,81) 1 188 825,81 -
3. Skate's LLC 24-01-2014 100% 2 307 800,00 2 171 648,12 136 151,88 -
4. - -

X X X X 10 187 931,04 0,00

Różnice 
kursowe z 

przeliczenia

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES ZMIAN WARTOŚCI FIRMY Z KONSOLIDACJI JEDNOSTEK ZALEŻNYCH I WSPÓŁZALEŻNYCH W BIEŻĄCYM OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM

Objęcie 86% udziału w Artnews LLC nastąpiło w trzech etapach: dnia 16-05-2014 roku nastąpiło nabycie 51% za kwotę 9.208.122,00 zł, dnia 
04-09-2014 nabycie 24% za kwotę 2.152.500,00 zł oraz dnia 31-12-2014 nabycie 11% za kwotę 990.003,30 zł. W związku z tym, że celem 
jednostki dominującej jest nabycie 100% wałsności Arntews LLC, wartość firmy została wykazana łącznie, tj. jako suma wartości firmy lub 
ujemnej wartości firmy powstających na poszczególnych nabyciach. 

Tabela nr 0.2

Razem

Nabyty udział 
we własności 

(%)

Nota nr 0

Ujemna 
wartość firmy

Cena nabycia 
udziałów / akcji

Aktywa netto 
jednostki 

przejmowanej 
przypadające na 

GK

PRZEJĘCIA JEDNOSTEK ZALEŻNYCH I WSPÓŁZALEŻNYCH ROZLICZONE W BIEŻĄCYM OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM

Wyszczczególnienie Wartość firmyData transakcjiLp

Wyszczczególnienie
Wartość brutto 

na początek 
okresu

Lp

Razem

Zmniejszenie 
stanu z tytułu 

sprzedaży

Nota nr 0
Tabela nr 0.1

Zwiększenie 
stanu z tytułu 

przejęcia

Umorzenie na 
koniec okresu

Zmniejszenie 
stanu z tytułu 

sprzedaży

Wartość brutto 
na koniec okresu

Wartość 
bilansowa 

wartości firmy 
na koniec 

okresu

Amortyzacja 
za okres

Odpisy 
aktualizujące 
z tytułu utraty 

wartości

Umorzenie na 
początek 
okresu



1. Art.&Business Magazine 1 080 549,40 (361 134,56) (719 414,84) -
2. Artnews LLC 1 499 538,26 (1 710 381,26) 442 549,69 231 706,69

1 499 538,26 (2 071 515,82) 442 549,69 0,00 (719 414,84) 231 706,69Razem

Nota nr 0
Tabela nr 0.3
KAPITAŁ MNIEJSZOŚCI

Stan na początek 
okresu

Zwiększenie z 
tytułu przejęć 

rozliczonych w 
bieżącym okresie 
sprawozdawczym

Inne zmiany

Transakcje 
pomiędzy 

mniejszością a JD 
(zmiana w 
strukturze 
własności)

Sprzedaż 
jednostki 

zależnej (-)

Stan na koniec 
okresu

Zyski (straty) 
mniejszości

zysk (+)
strata (-)

Lp Wyszczczególnienie



Artnews S.A.
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od 01.01 do 31.12.2014
wszystkie kwoty wyrażone są w  złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)

1. Wartość brutto - stan na początek okresu - 987 949,68 112 760,00 914 690,48 - - 2 015 400,16
2. Zwiększenia wartości brutto (tytuły): 0,00 759 901,83 286 522,27 12 878 438,40 0,00 0,00 13 924 862,50

2.1. - nabycie - - 78 038,84 - - - 78 038,84
2.2. - wytworzenie we własnym zakresie - - - - - - 0,00
2.3. - przyjęcie z wartości niematerialnych i prawnych w 

trakcie realizacji - - - - - - 0,00
2.4. - zawarcie umowy leasingu finansowego - - - - - - 0,00
2.5. - aport, nieodpłatne otrzymanie - - - - - - 0,00
2.6. - aktualizacja wartości - - - - - - 0,00
2.7. - odsetki od zobowiązań finansowych (dotyczy WNiP 

w trakcie realizacji) - - - - - - 0,00
2.8. - skapitalizowane różnice kursowe (dotyczy WNiP w 

trakcie realizacji) - - - - - - 0,00
2.9. - inne - - - - - - 0,00

2.10. - nabycie spółki zależnej - 662 292,41 208 483,43 11 224 202,40 - - 12 094 978,24
2.11. - różnice kursowe z przeliczenia sprawozdania 

finansowego jednostek zagranicznych - 97 609,42 - 1 654 236,00 - - 1 751 845,42
3. Zmniejszenia wartości brutto (tytuły): 0,00 0,00 95 564,00 0,00 0,00 0,00 95 564,00

3.1. - sprzedaż - - - - - - 0,00
3.2. - likwidacja - - 95 564,00 - - - 95 564,00
3.3. - inne - - - - - - 0,00
3.4. - sprzedaż spółki zależnej - - - - - - 0,00
3.5. - różnice kursowe z przeliczenia sprawozdania 

finansowego jednostek zagranicznych - - - - - - 0,00
4. Wartość brutto - przemieszcz. wewnętrzne - - - - - - 0,00

Zaliczki na 
wartości 

niematerialne i 
prawne

Wartość firmy
Koszty zakoń-
czonych prac
rozwojowych

Nota nr 1

Wartości 
niematerialne i 

prawne w trakcie 
realizacjiPozostałe

Inne wartości niematerialne i prawne

Oprogramowanie

Tabela nr 1.1

Wyszczczególnienie

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES ZMIAN WARTOŚCI GRUP RODZAJOWYCH WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH W BIEŻĄCYM OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM 

RazemLp



5. Wartość brutto - stan na koniec okresu 0,00 1 747 851,51 303 718,27 13 793 128,88 0,00 0,00 15 844 698,66
6. Umorzenie - stan na początek okresu - 886 956,48 35 433,16 566 255,02 - - 1 488 644,66
7. Zwiększenia umorzenia (tytuły): 0,00 760 656,80 277 297,88 181 630,75 0,00 0,00 1 219 585,43

7.1. - odpisy amortyzacyjne/umorzeniowe - 252 973,57 68 814,45 181 630,75 - - 503 418,77
7.2. - odpisy aktualiz. z tyt. utraty wartości (utworzenie) - - - - - - 0,00
7.3. - aktualizacja wartości - - - - - - 0,00
7.4. - inne - - - - - - 0,00
7.5. - nabycie spółki zależnej - 442 471,29 208 483,43 - - - 650 954,72
7.6. - różnice kursowe z przeliczenia sprawozdania 

finansowego jednostek zagranicznych - 65 211,94 - - - - 65 211,94
8. Zmniejszenia umorzenia (tytuły): 0,00 0,00 48 599,90 0,00 0,00 0,00 48 599,90

8.1. - sprzedaż - - - - - - 0,00
8.2. - likwidacja - - 48 599,90 - - - 48 599,90
8.3. - odpisy aktualiz. z tyt. utraty wartości (rozwiązanie) - - - - - - 0,00
8.4. - inne - - - - - - 0,00
8.5. - sprzedaż spółki zależnej - - - - - - 0,00
8.6. - różnice kursowe z przeliczenia sprawozdania 

finansowego jednostek zagranicznych - - - - - - 0,00
9. Umorzenie - przemieszczenia wewnętrzne - - - - - - 0,00

10. Umorzenie - stan na koniec okresu 0,00 1 647 613,28 264 131,14 747 885,77 0,00 0,00 2 659 630,19
77 326,84 348 435,46

39 587,13 13 045 243,11

31.12.2014 31.12.2013
1. Wartości niematerialne i prawne własne 13 185 068,47 526 755,50
2. Wartości niematerialne i prawne używane na 

podstawie umowy leasingu finansowego
-

3. Razem wartości niematerialne i prawne w ewidencji 
bilansowej

13 185 068,47 526 755,50

4. Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez 
jednostkę wartości niematerialnych i prawnych, 
używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i 
innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

-

5. Łączna wartość użytkowanych przez jednostkę 
wartości niematerialnych i prawnych

13 185 068,47 526 755,50

11.
526 755,500,00100 993,20

13 084 830,24

0,00

13 185 068,470,00100 238,23

425 762,30

0,00
12.

0,00
Wartość netto - stan na początek okresu

Wartość netto - stan na koniec okresu
0,00

na dzień
WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE WEDŁUG TYTUŁÓW WŁASNOŚCI

Nota nr 1
Tabela nr 1.2

Lp Wyszczczególnienie



Artnews S.A.
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od 01.01 do 31.12.2014
wszystkie kwoty wyrażone są w  złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)

1. Wartość brutto - stan na początek okresu - - 23 866,36 1 369 838,59 - 1 393 704,95
2. Zwiększenia wartości brutto (tytuły): 0,00 0,00 18 073,64 0,00 2 940 199,25 2 958 272,89

2.1. - nabycie - - 18 073,64 - - 18 073,64
2.2. - przyjęcie ze środków trwałych w budowie - - - - - 0,00
2.3. - zawarcie umowy leasingu finansowego - - - - - 0,00
2.4. - aport, nieodpłatne otrzymanie - - - - - 0,00
2.5. - aktualizacja wartości - - - - - 0,00
2.6. - inne - - - - - 0,00
2.7. - nabycie spółki zależnej - - - - 2 562 530,52 2 562 530,52
2.8. - różnice kursowe z przeliczenia sprawozdania 

finansowego jednostek zagranicznych - - - - 377 668,73 377 668,73
3. Zmniejszenia wartości brutto (tytuły): 0,00 0,00 10 526,02 568 292,70 0,00 578 818,72

3.1. - sprzedaż - - - 568 292,70 - 568 292,70
3.2. - likwidacja - - 10 526,02 - - 10 526,02
3.3. - inne - - - - - 0,00
3.4. - sprzedaż spółki zależnej - - - - - 0,00
3.5. - różnice kursowe z przeliczenia sprawozdania 

finansowego jednostek zagranicznych - - - - - 0,00
4. Wartość brutto - przemieszcz. wewnętrzne - - - - - 0,00
5. Wartość brutto - stan na koniec okresu 0,00 0,00 31 413,98 801 545,89 2 940 199,25 3 773 159,12
6. Umorzenie - stan na początek okresu - - 11 367,78 715 229,88 - 726 597,66
7. Zwiększenia umorzenia (tytuły): 0,00 0,00 11 255,43 195 750,48 2 645 031,65 2 852 037,56

7.1. - odpisy amortyzacyjne/umorzeniowe - - 11 255,43 195 750,48 - 207 005,91
7.2. - odpisy aktualiz. z tyt. utraty wartości - - - - - 0,00
7.3. - aktualizacja wartości - - - - - 0,00
7.4. - inne - - - - - 0,00
7.5. - nabycie spółki zależnej - - - - 2 305 277,21 2 305 277,21
7.6. - różnice kursowe z przeliczenia sprawozdania 

finansowego jednostek zagranicznych - - - - 339 754,44 339 754,44
8. Zmniejszenia umorzenia (tytuły): 0,00 0,00 7 382,24 352 761,40 0,00 360 143,64

8.1. - sprzedaż - - - 352 761,40 - 352 761,40
8.2. - likwidacja - - 7 382,24 - - 7 382,24
8.3. - odpisy aktualiz. z tyt. utraty wartości - - - - - 0,00
8.4. - inne - - - - - 0,00
8.5. - sprzedaż spółki zależnej - - - - - 0,00
8.6. - różnice kursowe z przeliczenia sprawozdania 

finansowego jednostek zagranicznych - - - - - 0,00
9. Umorzenie - przemieszczenia wewnętrzne - - - - - 0,00

10. Umorzenie - stan na koniec okresu 0,00 0,00 15 240,97 558 218,96 2 645 031,65 3 218 491,58
11. Wartość netto - stan na początek okresu 0,00 0,00 12 498,58 654 608,71 0,00 667 107,29
12. Wartość netto - stan na koniec okresu 0,00 0,00 16 173,01 243 326,93 295 167,60 554 667,54

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES ZMIAN WARTOŚCI GRUP RODZAJOWYCH ŚRODKÓW TRWAŁYCH W BIEŻĄCYM OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM 

Nota nr 2
Tabela nr 2.1

Urządzenia 
techniczne i 

maszyny
Razem

Budynki, lokale i 
obiekty inżynierii 
lądo-wej i wodnej

Inne środki trwałe

Grunty (w tym 
prawo użytkowa-
nia wieczystego 

gruntu)

Lp Wyszczczególnienie Środki transportu





1. Stan odpisów aktualizujących na początek okresu - - - - - 0,00
2. Zwiększenie odpisów (tytuły): 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1. - odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości ujęte w 
ciagu okresu w rachunku zysków i strat - - - - - 0,00

2.2. - inne - - - - - 0,00
2.3. - nabycie spółki zależnej - - - - - 0,00
2.4 - różnice kursowe z przeliczenia sprawozdania 

finansowego jednostek zagranicznych - - - - - 0,00
3. Zmniejszenie odpisów (tytuły): 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.1. - kwota odwrócenia odpisów aktualizujących ujęta w 
ciagu okresu w rachunku zysków i strat - - - - - 0,00

3.2. - sprzedaż - - - - - 0,00
3.3. - likwidacja - - - - - 0,00
3.4. - sprzedaż spółki zależnej - - - - - 0,00
3.5. - różnice kursowe z przeliczenia sprawozdania 

finansowego jednostek zagranicznych - - - - - 0,00
4. Stan odpisów aktualizujących na koniec okresu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

31.12.2014 31.12.2013
1. Środki trwałe własne 554 667,54 667 107,29
2. Środki trwałe używane na podstawie umowy leasingu 

finansowego -
3. Razem środki trwałe w ewidencji bilansowej 554 667,54 667 107,29
4. Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez 

jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie 
umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu 
umów leasingu -

5. Łączna wartość użytkowanych przez jednostkę 
środków trwałych 554 667,54 667 107,29

Tabela nr 2.3
Nota nr 2

Nota nr 2

WyszczczególnienieLp na dzień

RazemLp

Tabela nr 2.2

Środki transportu

Grunty (w tym 
prawo użytkowa-
nia wieczystego 

gruntu)

WYSOKOŚĆ ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH ŚRODKI TRWAŁE W BIEŻĄCYM OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM 

Wyszczczególnienie
Budynki, lokale i 
obiekty inżynierii 
lądo-wej i wodnej

Urządzenia 
techniczne i 

maszyny
Inne środki trwałe

ŚRODKI TRWAŁE WEDŁUG TYTUŁÓW WŁASNOŚCI



Artnews S.A.
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od 01.01 do 31.12.2014
wszystkie kwoty wyrażone są w  złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)

od 01.01 do 31.12.2014 od 01.01 do 31.12.2013
1. Wartość brutto - stan na początek okresu 34 354,31 34 354,31
2. Zwiększenia wartości brutto (tytuły): 0,00 0,00

2.1. - nabycie -
2.2. - wytworzenie we własnym zakresie -
2.3. - odsetki od zobowiązań finansowych -
2.4. - skapitalizowane różnice kursowe -
2.5. - inne -
2.6. - nabycie spółki zależnej -
2.7. - różnice kursowe z przeliczenia sprawozdania 

finansowego jednostek zagranicznych
-

3. Zmniejszenia wartości brutto (tytuły): 34 354,31 0,00
3.1. - przyjęcie do użytkowania (przeniesienie do ewidencji 

środków trwałych)
-

3.2. - sprzedaż -
3.3. - spisanie zadań inwestycyjnych zaniechanych -
3.4. - inne 34 354,31
3.5. - sprzedaż spółki zależnej -
3.6. - różnice kursowe z przeliczenia sprawozdania 

finansowego jednostek zagranicznych
-

4. Wartość brutto - stan na koniec okresu 0,00 34 354,31
5. Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości - stan na 

początek okresu
-

6. Zwiększenia odpisów (tytuły): 0,00 0,00
6.1. - odpisy aktualiz. z tyt. utraty wartości ujęte w okresie w 

rachunku zysków i strat
-

6.2. - inne -
6.3. - nabycie spółki zależnej -
6.4. - różnice kursowe z przeliczenia sprawozdania 

finansowego jednostek zagranicznych
-

7. Zmniejszenia odpisów (tytuły): 0,00 0,00
7.1. - kwota odwrócenia odpisów aktualiz. z tyt. utraty 

wartości ujęta w okresie w rachunku zysków i strat
-

7.2. - sprzedaż -
7.3. - sprzedaż spółki zależnej -
7.4. - różnice kursowe z przeliczenia sprawozdania 

finansowego jednostek zagranicznych
-

8. Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości - stan na 
koniec okresu

0,00
0,00

9. Środki trwałe w budowie - stan na koniec okresu 0,00 34 354,31

Nota nr 3

Lp Wyszczczególnienie za okres
SZCZEGÓŁOWY ZAKRES ZMIAN WARTOŚCI ŚRODKÓW TRWAŁYCH W BUDOWIE



Artnews S.A.
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od 01.01 do 31.12.2014
wszystkie kwoty wyrażone są w  złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)

1. Wartość bilansowa na początek okresu - - - - - 0,00
2. Zwiększenia (tytuły): 0,00 0,00 1 823 828,17 5 837 287,92 0,00 7 661 116,09

2.1. - nabycie /  udzielenie pożyczki - - - 4 535 030,24 - 4 535 030,24
2.2. - aport, nieodpłatne otrzymanie - - - - - 0,00
2.3. - aktualizacja wartości ujęta w kapitale z aktualizacji - - - - - 0,00
2.4. - wycena ujęta w rachunku zysków i strat (wycena w 

walucie i inne)
- - - 1 302 257,68 - 1 302 257,68

2.5. - odsetki naliczone wg efektywnej stopy procentowej - - - - - 0,00
2.6. - kwota odwrócenia odpisów aktualizujących z tyt. utraty 

wartości
- - - - - 0,00

2.7. - inne - - - - - 0,00
2.8. - nabycie spółki zależnej - - 1 823 828,17 - - 1 823 828,17
2.9. - różnice kursowe z przeliczenia sprawozdania 

finansowego jednostek zagranicznych
- - - - - 0,00

3. Zmniejszenia (tytuły): 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1. - sprzedaż - - - - - 0,00
3.2. - wykup / spłata pożyczki - - - - - 0,00
3.3. - aktualizacja wartości ujęta w kapitale z aktualizacji - - - - - 0,00
3.4. - wycena ujęta w rachunku zysków i strat (wycena w 

walucie i inne)
- - - - - 0,00

3.5. - spłata odsetek od pożyczki - - - - - 0,00
3.6. - odpisy aktualizujące z tyt. utraty wartości - - - - - 0,00
3.7. - umorzenie ujęte w okresie (dotyczy nieruchomości 

oraz WNiP)
- - - - - 0,00

3.8. - inne - - - - - 0,00
3.9. - sprzedaż spółki zależnej - - - - - 0,00

3.10. - różnice kursowe z przeliczenia sprawozdania 
finansowego jednostek zagranicznych

- - - - - 0,00

4. Przemieszczenia wewnętrzne - - - - - 0,00
5. Wartość bilansowa na koniec okresu 0,00 0,00 1 823 828,17 5 837 287,92 0,00 7 661 116,09

RazemWyszczczególnienieLp

Nota nr 4
Tabela 4.1
SZCZEGÓŁOWY ZAKRES ZMIAN WARTOŚCI GRUP RODZAJOWYCH INWESTYCJI DŁUGOTERMINOWYCH W BIEŻĄCYM OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM 

Nieruchomoś
ci

Inne 
inwestycje 

długotermino-
we

w pozostałych 
jednostkach

w jednostkach 
powiązanych

Aktywa finansoweWartości 
niematerialne i 

prawne



1. Wartość na początek okresu - - - - 0,00
2. Zwiększenia (tytuły): 5 837 287,92 0,00 0,00 0,00 5 837 287,92

2.1. - nabycie /  udzielenie pożyczki 4 535 030,24 - - - 4 535 030,24
2.2. - aport, nieodpłatne otrzymanie - - - - 0,00
2.3. - aktualizacja wartości ujęta w kapitale z aktualizacji - - - - 0,00
2.4. - wycena ujęta w rachunku zysków i strat 1 302 257,68 - - - 1 302 257,68
2.5. - odsetki naliczone wg efektywnej stopy procentowej - - - - 0,00
2.6. - kwota odwrócenia odpisów aktualizujących z tyt. utraty 

wartości
- - - - 0,00

2.7. - inne - - - - 0,00
2.8. - nabycie spółki zależnej - - - - 0,00
2.9. - różnice kursowe z przeliczenia sprawozdania 

finansowego jednostek zagranicznych
- - - - 0,00

3. Zmniejszenia (tytuły): 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1. - sprzedaż - - - - 0,00
3.2. - wykup / spłata pożyczki - - - - 0,00
3.3. - aktualizacja wartości ujęta w kapitale z aktualizacji - - - - 0,00
3.4. - wycena ujęta w rachunku zysków i strat - - - - 0,00
3.5. - spłata odsetek od pożyczki - - - - 0,00
3.6. - odpisy aktualizujące z tyt. utraty wartości - - - - 0,00
3.7. - inne - - - - 0,00
3.8. - sprzedaż spółki zależnej - - - - 0,00
3.9. - różnice kursowe z przeliczenia sprawozdania 

finansowego jednostek zagranicznych
- - - - 0,00

4. Przemieszczenia wewnętrzne / przekwalifikowanie - - - - 0,00
5. Wartość na koniec okresu 5 837 287,92 0,00 0,00 0,00 5 837 287,92

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES ZMIAN WARTOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH W POZOSTAŁYCH JEDNOSTKACH W 
BIEŻĄCYM OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM 

Nota nr 4

Udzielone 
pożyczki

Inne papiery 
wartościowe

Tabela 4.2

Lp

Inne 
długotermino-

we aktywa 
finansowe

RazemWyszczczególnienie Udziały lub 
akcje



1. Wartość na początek okresu - - - - 0,00
2. Zwiększenia (tytuły): 0,00 0,00 1 823 828,17 0,00 1 823 828,17

2.1. - nabycie /  udzielenie pożyczki - - - - 0,00
2.2. - aport, nieodpłatne otrzymanie - - - - 0,00
2.3. - aktualizacja wartości ujęta w kapitale z aktualizacji - - - - 0,00
2.4. - wycena ujęta w rachunku zysków i strat - - - - 0,00
2.5. - odsetki naliczone wg efektywnej stopy procentowej - - - - 0,00
2.6. - kwota odwrócenia odpisów aktualizujących z tyt. utraty 

wartości
- - - - 0,00

2.7. - inne - - - - 0,00
2.8. - nabycie spółki zależnej - - 1 823 828,17 - 1 823 828,17
2.9. - różnice kursowe z przeliczenia sprawozdania 

finansowego jednostek zagranicznych
- - - - 0,00

3. Zmniejszenia (tytuły): 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1. - sprzedaż - - - - 0,00
3.2. - wykup / spłata pożyczki - - - - 0,00
3.3. - aktualizacja wartości ujęta w kapitale z aktualizacji - - - - 0,00
3.4. - wycena ujęta w rachunku zysków i strat - - - - 0,00
3.5. - spłata odsetek od pożyczki - - - - 0,00
3.6. - odpisy aktualizujące z tyt. utraty wartości - - - - 0,00
3.7. - inne - - - - 0,00
3.8. - sprzedaż spółki zależnej - - - - 0,00
3.9. - różnice kursowe z przeliczenia sprawozdania 

finansowego jednostek zagranicznych
- - - - 0,00

4. Przemieszczenia wewnętrzne / przekwalifikowanie - - - - 0,00
5. Wartość na koniec okresu, w tym: 0,00 0,00 1 823 828,17 0,00 1 823 828,17

5.1. - w spółkach zależnych
5.2. - w spółkach stowarzyszonych
5.3. - w pozostałych podmiotach powiązanych

Nota nr 4

Lp

Tabela 4.3
SZCZEGÓŁOWY ZAKRES ZMIAN WARTOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH W JEDNOSTKACH POWIĄZANYCH W 
BIEŻĄCYM OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM 

Wyszczczególnienie Udziały lub 
akcje

Inne 
długotermino-

we aktywa 
finansowe

RazemInne papiery 
wartościowe

Udzielone 
pożyczki



1. Art.&Business Magazine 2 630 836,05 2 330 836,05 300 000,00 63,77% 63,77% -1 099 934,87
2. Skate's LLC 2 307 800,00 2 307 800,00 100,00% 100,00% 626 069,72
3. Artnews LLC 12 350 625,30 12 350 625,30 86,00% 86,00% -3 030 487,10

17 289 261,35 2 330 836,05 14 958 425,30

1. Artnet AG 4 535 030,24 -1 302 257,68 5 837 287,92 8,28% 8,28%
4 535 030,24 -1 302 257,68 5 837 287,92

Nota nr 4
Tabela 4.4

Zysk/strata 
netto za okres 

sprawozda-
wczy

Korekty 
aktualizujące 

wartość

Rodzaj 
powiązania 
oraz metoda 
konsolidacji

% posiadanych 
udziałów w 

kapitale

WYKAZ SPÓŁEK, W KTÓRYCH JEDNOSTKA POSIADA CO NAJMNIEJ 20% UDZIAŁÓW W KAPITALE LUB OGÓLNEJ LICZBIE GŁOSÓW W ORGANIE STANOWIĄCYM 
SPÓŁKI WEDŁUG STANU NA DZIEŃ BILANSOWY

Razem

Nazwa oraz siedziba spółkiLp
Wartość 

bilansowa 
udziałów/akcji

Wartość 
udziałów/akcji 

w cenie 
nabycia

% głosów w 
organie 

stanowiącym 
spółki

Wysokość 
kapitału 

podstawowe
go

Tabela 4.5

% głosów w 
organie 

stanowiącym 
spółki

WYKAZ SPÓŁEK, W KTÓRYCH JEDNOSTKA POSIADA MNIEJ NIŻ 20% UDZIAŁÓW W KAPITALE LUB OGÓLNEJ LICZBIE GŁOSÓW W ORGANIE STANOWIĄCYM SPÓŁKI 
WEDŁUG STANU NA DZIEŃ BILANSOWY (JEDNOSTKI INNE NIŻ POWIĄZANE)

% posiadanych 
udziałów w 

kapitale
Lp

Korekty 
aktualizujące 

wartość

Wartość 
udziałów/akcji 

w cenie 
nabycia

Nota nr 4

Zysk/strata 
netto za okres 

sprawozda-
wczy

Razem

Wartość 
bilansowa 

udziałów/akcji
Nazwa oraz siedziba spółki



Artnews S.A.
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od 01.01 do 31.12.2014
wszystkie kwoty wyrażone są w  złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)

1. Aktywa finansowe długoterminowe 0,00 0,00 7 661 116,09 0,00 0,00 0,00 7 661 116,09
1.1. w jednostkach powiązanych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- udziały lub akcje - - - - - - 0,00
- inne papiery wartościowe - - - - - - 0,00
- udzielone pożyczki - - - - - - 0,00
- inne długoterminowe aktywa 
finansowe

- - - - - -
0,00

1.2. w pozostałych jednostkach 0,00 0,00 7 661 116,09 0,00 0,00 0,00 7 661 116,09
- udziały lub akcje - - 5 837 287,92 - - - 5 837 287,92
- inne papiery wartościowe - - - - - - 0,00
- udzielone pożyczki - - 1 823 828,17 - - - 1 823 828,17
- inne długoterminowe aktywa 
finansowe

- - - - - -
0,00

2. Aktywa finansowe krótkoterminowe (bez 
środków pieniężnych)

0,00 0,00 1 622 336,83 0,00 0,00 0,00 1 622 336,83

2.1. w jednostkach powiązanych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- udziały lub akcje - - - - - - 0,00
- inne papiery wartościowe - - - - - - 0,00
- udzielone pożyczki - - - - - - 0,00
- inne krótkoterminowe aktywa 
finansowe

- - - - - -
0,00

2.2. w pozostałych jednostkach 0,00 0,00 1 622 336,83 0,00 0,00 0,00 1 622 336,83
- udziały lub akcje - - - - - - 0,00
- inne papiery wartościowe - - - - - - 0,00
- udzielone pożyczki - - - - - - 0,00
- inne krótkoterminowe aktywa 
finansowe

- - 1 622 336,83 - - -
1 622 336,83

3. Aktywa finansowe ogółem, w tym: 0,00 0,00 9 283 452,92 0,00 0,00 0,00 9 283 452,92
3.1. wycenione w wartości godziwej X X 0,00

3.2.
wycenione w skorygowanej cenie 
nabycia 0,00

3.3. wycenione w cenie nabycia 0,00 0,00 9 283 452,92 0,00 0,00 0,00 9 283 452,92

Pożyczki 
udzielone i 
należności 

własne

Lp

Nota nr 5
Tabela nr 5.1

Aktywa 
finansowe 

utrzymywane 
do terminu 

wymagalności

Udziały w 
jednostkach 

podporządkow
anych

Aktywa 
finansowe 

przeznaczone 
do obrotu

Wyszczczególnienie

Aktywa 
finansowe 
stanowiące 

zabezpieczenie

PODZIAŁ AKTYWÓW FINANSOWYCH WEDŁUG KATEGORII INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

Razem

Aktywa 
finansowe 

dostępne do 
sprzedaży





1. Aktywa finansowe na początek okresu - - - - - - 0,00

2. Zwiększenia (tytuły): 0,00 0,00 9 283 452,92 0,00 0,00 0,00 9 283 452,92
2.1.  - nabycie / udzielenie pożyczki - - - - - - 0,00
2.2.  - przeszacownie odniesione na 

przychody finansowe, w tym różnice 
kursowe

- - - - - X 0,00

2.3.  - przeszacowanie odniesione na 
kapitał z aktualizacji wyceny

X X X - - - 0,00

2.4.  - odsetki naliczone wg efektywnej 
stopy procentowej

- - - - - - 0,00

2.5.  - odwrócenie odpisów z tytułu utraty 
wartości odniesione na przychody

- - - - - - 0,00

2.6.  - zmiana kategorii składanika aktywów X - - - - - 0,00

2.7.  - inne zmiany - - - - - - 0,00
2.8. - nabycie spółki zależnej - - 9 283 452,92 - - - 9 283 452,92
2.9. - różnice kursowe z przeliczenia 

sprawozdania finansowego jednostek 
zagranicznych

- - - - - - 0,00

3. Zmniejszenia (tytuły): 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.  - zbycie / spłata pożyczki - - - - - - 0,00
3.2.  - przeszacownie odniesione na koszty 

finansowe, w tym różnice kursowe
- - - - - X 0,00

3.3.  - przeszacowanie odniesione na 
kapitał z aktualizacji wyceny

X X X - - - 0,00

3.4.  - odpisy z tytułu utraty wartości 
odniesione na koszty

- - - - - - 0,00

3.5.  - zmiana kategorii składnika aktywów X - - - - - 0,00

3.6.  - inne zmiany - - - - - - 0,00
3.7. - sprzedaż spółki zależnej - - - - - - 0,00
3.8. - różnice kursowe z przeliczenia 

sprawozdania finansowego jednostek 
zagranicznych

- - - - - - 0,00

4. Aktywa finansowe na koniec okresu 0,00 0,00 9 283 452,92 0,00 0,00 0,00 9 283 452,92

Aktywa 
finansowe 
stanowiące 

zabezpieczenie

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES ZMIAN WARTOŚCI AKTYWÓW FINANSOWYCH

Aktywa 
finansowe 

dostępne do 
sprzedaży

Lp

Nota nr 5
Tabela nr 5.2

Razem

Udziały w 
jednostkach 

podporządkow
anych

Aktywa 
finansowe 

przeznaczone 
do obrotu

Pożyczki 
udzielone i 
należności 

własne

Wyszczczególnienie

Aktywa 
finansowe 

utrzymywane 
do terminu 

wymagalności



1. Pożyczki udzielone i należności własne 0,00 0,00 0,00

1.1.  - pożyczki - - 0,00
1.2.  - dłużne papiery wartościowe - - 0,00
1.3.  - inne aktywa - - 0,00
2. Aktywa finansowe utrzymywane do 

terminu wymagalności
9 283 452,92 0,00 9 283 452,92

2.1.  - pożyczki 1 823 828,17 - 1 823 828,17
2.2.  - dłużne papiery wartościowe - - 0,00
2.3.  - inne aktywa 7 459 624,75 - 7 459 624,75

9 283 452,92 0,00 9 283 452,92

1. Pożyczki udzielone długoterminowe 0,00 1 823 828,17 0,00 0,00 1 823 828,17
1.1. - w jednostkach powiązanych - - - - 0,00
1.2. - w pozostałych jednostkach - 1 823 828,17 - - 1 823 828,17
2. Pożyczki udzielone krótkoterminowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1. - w jednostkach powiązanych - - - - 0,00
2.2. - w pozostałych jednostkach - - - - 0,00

0,00 1 823 828,17 0,00 0,00 1 823 828,17

Nota nr 5

Nadwyżka 
wartości 

bilansowej nad 
godziwą

Tabela nr 5.3
WARTOŚĆ GODZIWA AKTYWÓW FINANSOWYCH, KTÓRYCH NIE WYCENIA SIĘ W 
WARTOŚCI GODZIWEJ

Lp Wartość 
godziwaWyszczególnienie

WARTOŚĆ GODZIWA AKTYWÓW FINANSOWYCH, KTÓRYCH NIE WYCENIA SIĘ W 
WARTOŚCI GODZIWEJ - WSKAZANIE PRZYCZYN ZANIECHANIA ODPISÓW 
AKTUALIZUJĄCYCH

Wartość 
bilansowa

Nota nr 5
Tabela nr 5.4 niewykorzystywana

Razem

Razem

powyżej 5 latpowyżej 3 lat 
do 5 lat

Lp
Wartość pożyczki przypadająca do spłaty:

Razempowyżej 1 roku 
do 3 lat

Nota nr 5
Tabela nr 6.5
POŻYCZKI UDZIELONE O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY WG STANU NA DZIEŃ BILANSOWY

do rokuWyszczczególnienie



Artnews S.A.
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od 01.01 do 31.12.2014
wszystkie kwoty wyrażone są w  złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)

1. Materiały - - 0,00 0,00
2. Półprodukty i produkty w toku - - 0,00 0,00
3. Produkty gotowe - - 0,00 0,00
4. Towary 2 144 953,25 - 2 144 953,25 395 508,07 395 508,07
5. Zaliczki na dostawy 92 267,81 - 92 267,81 0,00

2 237 221,06 0,00 2 237 221,06 395 508,07 0,00 395 508,07Razem

Wyszczczególnienie

na koniec okresu na początek okresu

Odpisy 
aktualizujące

Nota nr 6
Tabela nr 6.1

Wartość 
bilansowa 
zapasów

Wartość bruttoWartość brutto
Wartość 

bilansowa 
zapasów

Odpisy 
aktualizujące

Lp

WYSOKOŚĆ ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ ZAPASÓW WG STANU NA DZIEŃ BILANSOWY



Artnews S.A.
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od 01.01 do 31.12.2014
wszystkie kwoty wyrażone są w  złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)

1. Należności od jednostek powiązanych 262 745,20 0,00 262 745,20 0,00 0,00 0,00

1.1. - z tytułu dostaw i usług - - 0,00 0,00
1.2. - inne 262 745,20 - 262 745,20 0,00
2. Należności od pozostałych jednostek 9 324 061,07 2 776 795,41 6 547 265,66 3 445 918,92 641 045,71 2 804 873,21

2.1. - z tytułu dostaw i usług 6 653 501,65 1 395 454,34 5 258 047,31 3 445 918,92 641 045,71 2 804 873,21
2.2. - z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezp. 

społ. i zdrow.
190 918,33 - 190 918,33 0,00

2.3. - inne 2 479 641,09 1 381 341,07 1 098 300,02 0,00
2.4. - dochodzone na drodze sądowej - - 0,00 0,00

9 586 806,27 2 776 795,41 6 810 010,86 3 445 918,92 641 045,71 2 804 873,21

Nota nr 7
Tabela niewykorzystywana
WYSOKOŚĆ ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH WG STANU NA DZIEŃ BILANSOWY

Nota nr 7
Tabela nr 7.1
WYSOKOŚĆ ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWYCH WG STANU NA DZIEŃ BILANSOWY

Wartość bruttoWyszczczególnienie Wartość bruttoLp

na koniec okresu
Wartość 

bilansowa 
należności

Odpisy 
aktualizujące

na początek okresu
Wartość 

bilansowa 
należności

Odpisy 
aktualizujące

Razem



1. Należności z tytułu dostaw i usług 
przeterminowane, w tym:

6 653 501,65 1 395 454,34 5 258 047,31 3 445 918,92 641 045,71 2 804 873,21

1.1. - do 1 miesiąca - - 0,00 0,00
1.2. - powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy 5 258 047,31 - 5 258 047,31 2 804 873,21 2 804 873,21
1.3. - powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy - - 0,00 0,00
1.4. - powyżej 6 miesiecy do 12 miesięcy - - 0,00 0,00
1.5. - powyżej 12 miesięcy 1 395 454,34 1 395 454,34 0,00 641 045,71 641 045,71 0,00
2. Należności z tytułu dostaw i usług 

bieżące
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6 653 501,65 1 395 454,34 5 258 047,31 3 445 918,92 641 045,71 2 804 873,21

1. Stan odpisów aktualizujących na 
początek okresu

- 641 045,71 - 641 045,71

2. Zwiększenie odpisów (tytuły): 0,00 754 408,63 1 381 341,07 2 135 749,70
2.1.

- odpisy utworzone w okresie ujęte w 
pozostałych kosztach operacyjnych

- 754 408,63 1 381 341,07 2 135 749,70

2.2. - inne - - - 0,00
2.3. - nabycie spółki zależnej - - - 0,00
2.4. - różnice kursowe z przeliczenia 

sprawozdania finansowego jednostek 
zagranicznych

- - - 0,00

3. Zmniejszenie odpisów (tytuły): 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.

- odpisy rozwiązane w okresie ujęte w 
pozostałych przychodach operacyjnych

- - - 0,00

3.2. - odpisy wykorzystane w okresie - - - 0,00
3.3. - inne - - - 0,00
3.4. - sprzedaż spółki zależnej - - - 0,00
3.5. - różnice kursowe z przeliczenia 

sprawozdania finansowego jednostek 
zagranicznych

- - - 0,00

4. Stan odpisów aktualizujących na 
koniec okresu

0,00 1 395 454,34 1 381 341,07 2 776 795,41

Tabela nr 7.2
Nota nr 7

Wyszczczególnienie

ZMIANA WYSOKOŚCI ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI W BIEŻĄCYM OKRESIE 
SPRAWOZDAWCZYM

należności 
długoterminowe

należności z 
tytułu dostaw i 

usług

Odpisy aktualizujące:

Wyszczczególnienie

Lp

Tabel 7.3

pozostałe 
należności 

krótkoterminowe

należności 
ogółem

Wartość brutto Odpisy 
aktualizujące

Lp

na koniec okresu

Razem

Nota nr 7

WYSOKOŚĆ ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG 
W PRZEKROJU PRZEDZIAŁÓW PRZETERMINOWANIA WG STANU NA DZIEŃ BILANSOWY

Wartość 
bilansowa 
należności

na początek okresu

Wartość brutto
Wartość 

bilansowa 
należności

Odpisy 
aktualizujące



Artnews S.A.
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od 01.01 do 31.12.2014
wszystkie kwoty wyrażone są w  złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)

31.12.2014 31.12.2013
1. Polisy ubezpieczeniowe 31 594,29 4 946,50
2. inne 829,80 246 192,79
3. oplata za doradztwo 257 500,00
4. wynagrodzenia 151 861,76

10. Razem 441 785,85 251 139,29

31.12.2014 31.12.2013

1. Długoterminowe rozliczenia (tytuły): 0,00 0,00

6. Krótkoterminowe rozliczenia (tytuły): 2 958 203,74 496 895,45
7. przychody z reklam 410 514,25
8. przychody z prenumeraty 2 523 685,48
9. inne 24 004,01 496 895,45

10. - …..
11. Razem 2 958 203,74 496 895,45

SPECYFIKACJA INNYCH ROZLICZEŃ MIĘDZYOKRESOWYCH BIERNYCH

Lp Wyszczczególnienie

Tabela nr 8.2

na dzień

Nota nr 8

Nota nr 8

na dzień

Tabela nr 8.1
SPECYFIKACJA KRÓTKOTERMINOWYCH ROZLICZEŃ MIĘDZYOKRESOWYCH CZYNNYCH

Lp Wyszczczególnienie

SPECYFIKACJA INNYCH DŁUGOTERMINOWYCH ROZLICZEŃ MIĘDZYOKRESOWYCH CZYNNYCH

Nota nr 8
Tabela niewykorzystywana
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Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od 01.01 do 31.12.2014
wszystkie kwoty wyrażone są w  złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)

31.12.2014 31.12.2013
1. Liczba akcji / udziałów 21 807 395 10 903 697
2. Wartość nominalna 1 akcji / udziału 0,10 0,10
3. Kapitał podstawowy 2 180 739,50 1 090 369,70

Żadne z akcji wyemitowanych przez spółkę nie są uprzywilejowane.

Lp Akcjonariusz / udziałowiec Liczba 
akcji / udziałów

% kapitału 
podstawowego Liczba głosów % ogólnej liczby 

głosów
1. Redline Capital Fund - Universal Investments 5 169 067 24,00% 24,00%
2. MCW Finance LTD 2 500 000 11,00% 11,00%
3. Essevea LTD 2 428 991 11,00% 11,00%
4. Serius LTD 4 508 562 21,00% 21,00%
5. Next Media Group LTD 2 460 131 12,00% 12,00%
6. Pozostali 4 740 644 21,00% 21,00%
7. ……
8. ……
9. ……

10. Razem 21 807 395 100,00% 0 100,00%

STRUKTURA WŁASNOŚCI KAPITAŁU PODSTAWOWEGO WG STANU NA DZIEŃ BILANSOWY

Nota nr 9
Tabela 9.2

Tabela nr 9.1
Nota nr 9

KAPITAŁ PODSTAWOWY WG STANU NA DZIEŃ BILANSOWY

Lp Wyszczczególnienie na dzień
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Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od 01.01 do 31.12.2014
wszystkie kwoty wyrażone są w  złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)

Dodatkowe
informacje 31.12.2014 31.12.2013

Nota nr 10
Tabela niewykorzystywana
SPECYFIKACJA KAPITAŁU Z AKTUALIZACJI WYCENY WG STANU NA DZIEŃ BILANSOWY

Wyszczczególnienie na dzieńLp



Artnews S.A.
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od 01.01 do 31.12.2014
wszystkie kwoty wyrażone są w  złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)

1. Stan rezerw na początek okresu - - - - - 0,00
2. Zwiększenie stanu rezerw (tytuły): 0,00 0,00 0,00 0,00 200 000,00 200 000,00

2.1. - rezerwy utworzone w okresie 
ujęte w rachunku zysków i strat

- - - - 200 000,00 200 000,00

2.2. - inne - - - - - 0,00
2.3. - nabycie spółki zależnej - - - - - 0,00
2.4. - różnice kursowe z przeliczenia 

sprawozdania finansowego 
jednostek zagranicznych

- - - - - 0,00

3. Zmniejszenie stanu rezerw (tytuły): 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1. - rezerwy rozwiązane w okresie 

ujęte w rachunku zysków i strat
- - - - - 0,00

3.2.
- rezerwy wykorzystane w okresie

- - - - - 0,00

3.3. - inne - - - - - 0,00
3.4. - sprzedaż spółki zależnej - - - - - 0,00
3.5. - różnice kursowe z przeliczenia 

sprawozdania finansowego 
jednostek zagranicznych

- - - - - 0,00

4. Stan rezerw na koniec okresu, w 
tym:

0,00 0,00 0,00 0,00 200 000,00 200 000,00

4.1. - długoterminowa - - - - - 0,00
4.2. - krótkoterminowa 0,00 0,00 0,00 0,00 200 000,00 200 000,00

innerestrukturyza-
cję

straty z transakcji 
gospodarczych w 

toku

naprawy 
gwarancyjne

Nota nr 11

skutki toczących 
się postępowań 

sądowych

Nota nr 11
Tabela 11.2

Rezerwy na:

Rezerwy ogółem

ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW W BIEŻĄCYM OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM

Lp Wyszczczególnienie

ZMIANA STANU REZERW NA ŚWIADCZENIA PRACOWNICZE W BIEŻĄCYM OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM
Tabela  11.1 niewykorzystywana
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Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od 01.01 do 31.12.2014
wszystkie kwoty wyrażone są w  złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)

1. Zobowiązania długoterminowe 15 551 086,62 0,00 0,00 15 551 086,62
1.1. w jednostkach powiązanych 0,00 0,00 0,00 0,00

- kredyty i pożyczki - - - 0,00
- zobowiązania z tytułu emisji dłużnych 
papierów wartościowych

- - -
0,00

- inne zobowiązania finansowe - - - 0,00
- zobowiązania wekslowe - - - 0,00

1.2. w pozostałych jednostkach 15 551 086,62 0,00 0,00 15 551 086,62
- kredyty i pożyczki 87 710,10 - - 87 710,10
- zobowiązania z tytułu emisji dłużnych 
papierów wartościowych

15 463 376,52 - -
15 463 376,52

- inne zobowiązania finansowe - - - 0,00
- zobowiązania wekslowe - - - 0,00

2. Zobowiązania krótkoterminowe 6 278 198,49 0,00 0,00 6 278 198,49
2.1. w jednostkach powiązanych 0,00 0,00 0,00 0,00

- kredyty i pożyczki - - - 0,00
- zobowiązania z tytułu emisji dłużnych 
papierów wartościowych

- - -
0,00

- inne zobowiązania finansowe - - - 0,00
- zobowiązania wekslowe - - - 0,00

2.2. w pozostałych jednostkach 6 278 198,49 0,00 0,00 6 278 198,49
- kredyty i pożyczki 299 856,94 - - 299 856,94
- zobowiązania z tytułu emisji dłużnych 
papierów wartościowych

5 829 684,45 - -
5 829 684,45

- inne zobowiązania finansowe 148 657,10 - - 148 657,10
- zobowiązania wekslowe - - - 0,00

3. Zobowiązania finansowe ogółem, w tym: 21 829 285,11 0,00 0,00 21 829 285,11
3.1. wycenione w wartości godziwej 0,00 0,00 X 0,00
3.2. wycenione w skorygowanej cenie nabycia 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3. wycenione w cenie nabycia 0,00 0,00 0,00 0,00

PODZIAŁ ZOBOWIĄZAŃ FINANSOWYCH WEDŁUG KATEGORII INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

Zobowiązania 
finansowe 
stanowiące 

zabezpieczenie

Wyszczczególnienie

Zobowiązania 
finansowe 

przeznaczone do 
obrotu

Razem

Nota nr 12

Lp
Pozostałe 

zobowiązania 
finansowe

Tabela nr 12.1



1. Wobec jednostek powiązanych 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1. - kredyty i pożyczki - - - -
1.2. - z tytułu emisji dłużnych papierów 

wartościowych
- - - -

1.3. - inne zobowiązania finansowe - - - -
1.4. - inne - - - -
2. Wobec pozostałych jednostek 0,00 15 551 086,62 0,00 0,00

2.1. - kredyty i pożyczki - 87 710,10 - -
2.2. - z tytułu emisji dłużnych papierów 

wartościowych
- 15 463 376,52 - -

2.3. - inne zobowiązania finansowe - - - -
2.4. - inne - - - -

0,00 15 551 086,62 0,00 0,00

Nota nr 12
Tabela 12.2

do 1 roku powyżej 3 lat do 
5 lat

powyżej 1 roku 
do 3 lat

Razem

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY 
WG STANU NA KONIEC OKRESU

powyżej 5 latWyszczczególnienie
Wartość zobowiązania przypadająca do spłaty:

Lp
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Nota nr 13
Tabela niewykorzystywana
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Nota nr 14

RACHUNKOWOŚĆ ZABEZPIECZEŃ - INSTRUMENTY ZABEZPIECZAJĄCE
Tabela niewykorzystywana
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Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od 01.01 do 31.12.2014
wszystkie kwoty wyrażone są w  złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)

Nota nr 15
Tabela nr 15.1
WYKAZ ZOBOWIĄZAŃ ZABEZPIECZONYCH NA MAJĄTKU JEDNOSTEK POWIĄZANYCH

Kwota zabezpieczenia 
na dzień:

31.12.2014
1.

Idea Bank S.A. - umowa kredytu PKD/11/04133 przewłaszczenie częściowe pojazdu marki Mercedes 
Benz, poręczenie cywulne, S.Wyganowski 236 538,46                   

2. Getin Noble Bank - umowa kredytu 3277715/k/3/2011 przewłaszczenie pojazdu marki BMW X5 251 445,08                   
3. Raifaisen Leasing Polska S.A. umowa 11/009376 weksel własny In blanco 113 821,13                   
4. Raifaisen Leasing Polska S.A. umowa 11/009104 weksel własny In blanco 88 617,89                     
5. Bankowy Leasing Sp.z o.o. umowa R/KR/2012/03/0419 weksel własny In blanco 88 000,00                     
6. Obligacje serii G 2m akcji Artnews 2 700 000,00                

Obligacje serii H 1m akcji Artnews 1 220 000,00                
Obligacje serii I 230k akcji Artnews 480 000,00                   

7. Obligacje serii J 400k akcji Artnews 700 000,00                   
Obligacje serii K 210k akcji Artnews 400 000,00                   
Obligacje serii L 1.1m akcji Artnews , 38 obrazów 2 580 000,00                

8. Obligacje serii M 0.46m akcji Artnet 5 200 000,00                
9. Obligacje serii A1 77 udziałów w ARTnews LLC 6 416 641,00                

10. Obligacje serii A2 9 udziałów w ARTnews LLC 1 500 000,00                
21 975 063,56

Nota nr 16
nota niewykorzystywana

Rodzaj zabezpieczenia

Razem

Tytuł zabezpieczonego zobowiązaniaLp
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Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od 01.01 do 31.12.2014
wszystkie kwoty wyrażone są w  złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)

od 01.01 do 
31.12.2014

od 01.01 do 
31.12.2013

1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 
(tytuły):

12 431 458,78 1 443 200,45

1.1. - wyroby -
1.2. - usługi 12 431 458,78 1 443 200,45
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i 

materiałów (tytuły):
3 679 932,25 4 367 638,16

2.1. - towary -
2.2. - materiały 3 679 932,25 4 367 638,16

Razem 16 111 391,03 5 810 838,61

od 01.01 do 
31.12.2014

od 01.01 do 
31.12.2013

1. Przychody netto ze sprzedaży produktów i 
towarów :

16 111 391,03 5 810 838,61

1.1. - kraj 15 664 300,88 4 390 987,47
1.2. - eksport 447 090,15 1 419 851,14

Nota nr 19
nota niewykorzystywana

Lp Wyszczególnienie
za okres

Nota nr 18
Tabela nr 18.2
PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW, TOWARÓW I MATERIAŁÓW - 
STRUKTURA TERYTORIALNA

Nota nr 18
Tabela nr 18.1
PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW, TOWARÓW I MATERIAŁÓW - 
STRUKTURA RZECZOWA

Lp Wyszczególnienie
za okres
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Nota nr 20
Tabela niewykorzystywana
PRZYCHODY, KOSZTY ORAZ WYNIKI Z UMÓW O BUDOWĘ ZA BIEŻĄCY OKRES SPRAWOZDAWCZY
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Nota nr 21
Tabela niewykorzystywana
POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE
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Nota nr 22
Tabela niewykorzystywana
WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH ORAZ PODATEK DOCHODOWY OD WYNIKU ZDARZEŃ 
NADZWYCZJNYCH
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wszystkie kwoty wyrażone są w  złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)

od 01.01 do 
31.12.2014

od 01.01 do 
31.12.2013

1. Przychody i zyski w ewidencji 20 746 226,35 12 203 264,66
2.

Przychody nie podlegające opodatkowaniu i wolne od podatku (tytuły):
1 451 415,46 5 406 767,08

2.1. wycena akcji 1 302 257,68 5 294 419,46
2.2. odsetki naliczone 149 157,78
2.3. 112 347,62
3.

Przychody podatkowe, nie będące przychodami księgowymi (tytuły):
0,00 0,00

4. Razem przychody podatkowe (1-2+3) 19 294 810,89 6 796 497,58
5. Koszty i straty w ewidencji 68 387 579,27 15 333 788,15
6. Koszty i straty trwale nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów 

(tytuły):
40 930 184,24 5 033 043,15

6.1. amortyzacja 82 059,59 13 886,64
6.2. podatki i opłaty 63 648,83
6.3. odpisy aktualizujące 3 970 224,05 351 045,71
6.4. koszty 2013 429 704,79
6.5. odsetki naliczone 438 028,80 71 629,65
6.6. odpisy aktualizujace należność 1 086 921,72
6.6. przeszacowanie wartości obrazów 33 898 791,59
6.7. koszt własny nkup 28 141,07
6.8. pozostałe koszty 273 733,58 4 158 966,24
6.9. rezerwy 200 000,00 437 514,91

6.10. likwidacja środkow trwałych + przeterminowane płatności 458 930,22
7. Koszty i straty przejściowo nie stanowiące kosztów uzyskania 

przychodów (tytuły):
0,00 0,00

7.1. - utworzone odpisy aktualizujące -
7.2. - utworzone rezerwy -
7.3. - różnice kursowe -
7.4. - niewypłacone wynagrodzenia oraz ZUS -
7.5. - różnica w bilansowym oraz podatkowym ujęciu amortyzacji od 

środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
-

8. Koszty podatkowe, nie będące kosztami księgowymi (tytuły): 0,00 0,00
8.1. - wypłacone wynagrodzenia oraz ZUS ujęte w kosztach w roku 

ubiegłym
-

8.2. - różnica w bilansowym oraz podatkowym ujęciu amortyzacji od 
środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

-

9. Razem koszty podatkowe (5-6-7+8) 27 457 395,03 10 300 745,00
10. Dochód / strata (4-9) (8 162 584,14) (3 504 247,42)
11.

Dochody wolne od opodatkowania (kwoty wpisywać ze znakiem 
dodatnim) 0,00

12. Odliczenia od dochodu (kwoty wpisywać ze znakiem dodatnim): 0,00 0,00
12.1. - straty podatkowe z lat ubiegłych -
12.2. - darowizny -
12.3. - inne -
13. Podstawa opodatkowania (10-11-12) (8 162 584,14) (3 504 247,42)
14. Podatek dochodowy wg stawki 0,00 0,00
15. Odliczenia od podatku 0,00
16. Podatek należny (14-15) 0,00 0,00

za okres

ROZLICZENIE BIEŻĄCEGO PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB PRAWNYCH ZA OKRES SPRAWOZDAWCZY

Lp Wyszczególnienie

Nota nr 23
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od 01.01 do 
31.12.2014

od 01.01 do 
31.12.2013

1. Przychody 3 400 082,69
2. Koszty 37 995 916,00
3. Zysk / strata na działalności zaniechanej przed opodatkowaniem -34 595 833,31 0,00
4. Podatek dochodowy od wyniku na działalności zaniechanej -
5. Wynik netto na działalności zaniechanej (34 595 833,31) 0,00

Wyszczególnienie

WYNIK NA DZIAŁALNOŚCI ZANIECHANEJ W ROKU OBROTOWYM

Lp
za okres

Nota nr 24
Tabela 24.1
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wszystkie kwoty wyrażone są w  złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)

31.12.2014 31.12.2013
1. Środki pieniężne w kasie 107,30 20 760,08
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych 628 850,43 26 710,15
3. Inne środki pieniężne -
4. Inne aktywa pieniężne
5. Razem środki pieniężne wykazane w bilansie 628 957,73 47 470,23
6. Krótkoterminowe aktywa finansowe zaklasyfikowane dla potrzeb 

rachunku przepływów pieniężnych do środków pieniężnych
-

7. Różnice kursowe z wyceny bilansowej środków pieniężnych w 
walucie

-

8. Razem środki pieniężne wykazane w rachunku przepływów 
pieniężnych

628 957,73 47 470,23

Nota nr 25
Tabela nr 25.1
STRUKTURA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH PRZYJĘTYCH DO RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

Lp Wyszczególnienie na dzień
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wszystkie kwoty wyrażone są w  złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)

31.12.2014 31.12.2013
1. EUR / PLN 4,2623
2. USD / PLN 3,5072

od 01.01 do 
31.12.2014

od 01.01 do 
31.12.2013

1. Pracownicy umysłowi 35,00 7
2. Pracownicy fizyczni -
3. Pracownicy ogółem 35 7

od 01.01 do 
31.12.2014

od 01.01 do 
31.12.2013

1. Zarząd Spółki 630 288,00
2. Rada Nadzorcza 671 856,69

1 302 144,69 0,00

nota niewykorzystywana

Nota nr 30
nota niewykorzystywana

Nota nr 29

Tabela nr 27.1

Wyszczególnienie

Nota nr 26
Tabela nr 26.1

za okres
Lp

KURSY WALUTOWE PRZYJĘTE DO WYCENY POZYCJI WYRAŻONYCH W WALUTACH OBCYCH
na dzień

Nota nr 27

PRZECIĘTNE ZATRUDNIENIE Z PODZIAŁEM NA GRUPY ZAWODOWE

Wyszczególnienie

Lp

Lp

Tabela nr 28.1
WYNAGRODZENIA, ŁĄCZNIE Z WYNAGRODZENIEM Z ZYSKU, WYPŁACONE LUB NALEŻNE OSOBOM 
WCHODZĄCYM W SKŁAD ORGANÓW ZARZĄDZAJĄCYCH ORAZ NADZORUJĄCYCH

Nota nr 28

za okres

Razem

Wyszczególnienie
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1. ATN - - - 259 765,19 259 765,19 - -
2. A&B - - - 2 980,01 2 980,01 - -
3. SKS - - - 0,00 - - -
4. ATNS - - - 0,00 - - -
5. SKP - - - 0,00 - - -

0,00 0,00 0,00 262 745,20 262 745,20 0,00 0,00

1. ATN - - - - 2 980,01 - -
2. A&B - - - - - - -
3. SKS - - - - - - -
4. ATNS - - - - - - -
5. SKP - - - - - - -

0,00 0,00 0,00 0,00 2 980,01 0,00 0,00

1. ATN - - - - - -
2. A&B - - - - - -
3. SKS - - - - - -
4. ATNS 1 823 828,17 - - - - -
5. SKP - - - - - -

1 823 828,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Razem

długoterminow
e aktywa 

finansowe

Wyszczególnienie

INFORMACJE O TRANSAKCJACH Z JEDNOSTKAMI POWIĄZANYMI - DZIAŁALNOŚĆ FINANSOWA
Pożyczki udzielone:

Lp

Zobowiązania krótkoterminowe

aktywa trwałeaktywa 
obrotowe

pozostałe 
(bez pożyczek)

koszty 
działalności 

podstawowej

Lp Wyszczególnienie

Zakupy wykazane jako:

pozostałe 
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Nota 34 
Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w 
sprawozdaniu finansowym roku obrotowego, w tym o rodzaju popełnionego błędu oraz 
kwocie korekty 
 
Nie dotyczy 

 
Nota 35 
Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nie 
uwzględnionych w sprawozdaniu finansowym, 
 
Zawarcie umowy z GEM Global Yield Fund LLC SCS 
 
 W dniu 12 stycznia 2015 roku została zawarta umowa pomiędzy Artnews S.A. a GEM Global Yield 
Fund LLC SCS z siedzibą w Luksemburgu (zwaną dalej „GEM”). Zgodnie z warunkami umowy 
GEM ma prawo (na podstawie not określających cenę nabycia akcji, jaką Artnews S.A. chce 
otrzymać, wystawianych i dostarczanych przez Spółkę do GEM) do nabycia od podmiotu wskazanego 
przez Artnews S.A., będącego jednocześnie akcjonariuszem Spółki, akcji Spółki będących 
przedmiotem obrotu na rynku NewConnect. Łączna cena nabycia przez GEM wszystkich akcji 
wyniesie nie więcej niż 12.500.000 zł 
 
Zbycie udziałów Skates LLC 
 
W dniu 13 stycznia 2015 Artnews S.A. zbył 1.000.000 udziałów (tzw. udziały członkowskie, z ang. 
membership interest) w spółce Skate’s LLC reprezentujące 100 proc. kapitału zakładowego spółki za 
kwotę 2.300.000 zł. Działania Artnews S.A. związane są z restrukturyzacją grupy kapitałowej. 
  
Nabycie Przedsiębiorstwa A&B Magazine S.A. 
 
W dniu 21 stycznia 2015 została podpisana umowa pomiędzy Artnews S.A. a Art&Business 
Magazine S.A., na mocy której Artnews S.A. nabył przedsiębiorstwo stanowiące zespół składników 
niematerialnych i materialnych, przeznaczonych do prowadzenia samodzielnej wydzielonej 
działalności gospodarczej. Zgodnie z umową sprzedaży Przedsiębiorstwa, łączna cena nabycia 
Przedsiębiorstwa wynosi 504.844,53 zł. Cena nabycia została zapłacona z wykorzystaniem instytucji 
potrącenia z wierzytelnościami w postaci udzielonych pożyczek, jakie przysługiwały Artnews S.A. 
względem Art&Business Magazine S.A. 
 
Zmiany w składzie Zarządu Artnews S.A. 
 
W dniu 31 stycznia 2015 roku Pan Jakub Kokoszka – Prezes Zarządu Artnews S.A  złożył 
oświadczenie o rezygnacji z pełnionej funkcji ze skutkiem na dzień 31 stycznia 2015 roku. Rada 
Nadzorcza Artnews S.A. podjęła uchwałę, na podstawie której powierzono funkcję Prezesa Zarządu 
dotychczasowemu członkowi Zarządu Pani Izabeli Depczyk z dniem 01 lutego 2015 oraz powołano 
Pana Szczepana Adamskiego na stanowisko członka Zarządu Spółki z dniem 01 lutego 2015. 
 
 
 
 



Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Artnews S.A. 
 
W dniu 31 stycznia 2015 roku Pan Alexey Pivovarov oraz Pan Wiesław Podkański – członkowie Rady 
Nadzorczej Artnews S.A. – złożyli oświadczenia o rezygnacji z pełnienia funkcji członka Rady 
Nadzorczej ze skutkiem na dzień 31 stycznia 2015 roku. Jednocześnie zgodnie z treścią oświadczenia z 
dnia 31 stycznia 2015 roku Next Media Group Limited, korzystając z osobistych uprawnień 
akcjonariusza określonych w §19 ust. 4 statutu Spółki, powołała Pana Luca Melchionna oraz Panią 
Ninę Yatsyno do składu Rady Nadzorczej ze skutkiem na 1 lutego 2015 roku. 
 
Objęcie udziałów w spółce ARTnews Ltd. 
 
W wyniku podwyższenia kapitału w spółce ARTnews Ltd z siedzibą w Nowym Jorku w dniu 30 
stycznia 2015 roku, Artnews S.A. objął 7000 nowych udziałów spółki ARTnews Ltd z siedzibą w 
Nowym Jorku tym samym zwiększając swój udział w kapitale zakładowym ARTnews Ltd z 86 proc. 
do wysokości 98,25 proc. 
 
Umieszczenie Spółki na liście ostrzeżeń publicznych 
 
W dni 02 lutego 2015 umieszczono Artnews S.A.i na liście ostrzeżeń publicznych Komisji Nadzoru 
Finansowego („KNF”), Zarząd podjął działania celem ustalenia podstawy faktycznej dla decyzji KNF. 
Do dnia dzisiejszego KNF ani jakikolwiek inny organ nadzorujący rynek finansowy lub organ śledczy 
nie kontaktował się ze Spółką i nie skierował do Spółki jakiejkolwiek prośby o wyjaśnienia lub 
informacje. Zarząd ARTNEWS S.A. pracuje nad  niezwłocznym ustaleniem zdarzeń dotyczących 
podstawy faktycznej dla decyzji KNF o wpisaniu Spółki na listę ostrzeżeń publicznych. 
 
Zakończenie subskrypcji akcji serii F 
 
W dniu 04 lutego 2014 r. doszła do skutku emisja akcji serii F, wyemitowanych na podstawie uchwały 
Zarządu Spółki z dnia 4 listopada 2014 roku. Emisja została przeprowadzona w trybie subskrypcji 
prywatnej z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru. Liczba akcji objętych 
subskrypcją, to nie mniej niż 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) i nie więcej niż 5.000.000 (pięć 
milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii F. 
 
Przedterminowy częściowy wykup obligacji serii A2 
 
Artnews S.A. w dniu 3 luty 2015 roku dokonał przedterminowego, częściowego wykupu 
obligacji serii A2. W wyniku przedterminowego, częściowego wykupu Spółka wykupiła 
2 obligacje serii A2 o łącznej wartości nominalnej 1.000.000 zł.  

Rozpoczęcie emisji obligacji serii A3 

 
W dniu 9 lutego 2015 roku Artnews S.A. rozpoczął dokonanie emisji nie mniej niż 300 (trzysta) i nie 
więcej niż 500 (pięćset) obligacji na okaziciela serii A3 o łącznej wartości nominalnej nie mniej niż 
3.000.000 zł (trzy miliony złotych) i nie więcej niż 5.000.000 zł (pięć milionów złotych). 
 
 
 
 



Stanowisko KNF odnośnie wpisania Spółki na "Listę ostrzeżeń publicznych KNF 
 
W dniu 20 lutego 2015 roku Artnews S.A otrzymał odpowiedź na pismo skierowane do Komisji 
Nadzoru Finansowego w związku z umieszczaniem spółki na liście ostrzeżeń publicznych. W treści 
odpowiedzi, KNF informuje iż ARTNEWS S.A. został umieszczony na liście ostrzeżeń publicznych w 
związku z zawiadomieniem do prokuratury o podejrzeniu prowadzenia innej działalności niż ta 
podana do publicznej wiadomości.  
 
Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego  
 
Zarząd Artnews S.A. informuje, o powzięciu w dniu 12 marca 2015 roku wiadomości o dokonaniu w 
dniu 12 marca 2015 roku przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wpisu związanego z zarejestrowaniem 
podwyższenia kapitału zakładowego  o kwotę 287.598,8 zł (dwieście osiemdziesiąt siedem tysięcy 
pięćset dziewięćdziesiąt osiem złotych i osiemdziesiąt groszy) 
 
Podwyższenie kapitału zostało dokonane poprzez emisję 2.875.988 (dwa miliony osiemset 
siedemdziesiąt pięć tysięcy  dziewięćset osiemdziesiąt osiem) akcji na okaziciela serii F o wartości 
nominalnej 10 gr. (dziesięć groszy) każda. 
 
Zakończenie subskrypcji obligacji serii A3 i dokonanie przydziału obligacji 
 
Zarząd Artnews S.A. z siedzibą w Warszawie przekazał do publicznej wiadomości informację na 
temat dojścia do skutku emisji obligacji serii A3, wyemitowanych na podstawie uchwały nr 1 Zarządu 
Spółki z dnia 9 lutego 2015 rok u i dokonaniu przydziału obligacji. Data rozpoczęcia subskrypcji: 
9 luty 2015 roku. Data zakończenia subskrypcji: 27 marca 2015 roku. Data przydziału obligacji: 
28 marca 2015 roku. Liczba obligacji objętych subskrypcją: nie mniej niż 300 (trzysta) i nie więcej niż 
500 (pięćset). Rodzaj emitowanych obligacji: Obligacje na okaziciela .Stopy redukcji w 
poszczególnych transzach w przypadku, gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych 
instrumentów finansowych była mniejsza od liczby instrumentów finansowych, na które złożono 
zapisy: W ramach subskrypcji przydzielono obligacje 28 (dwudziestu ośmiu) inwestorom. Łączne 
określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji obligacji serii A3 wynosi 
145000 zł netto, w tym koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty: 145 000 zł. 
 
Rozpoczęcie emisji obligacji serii A4 
 
Artnews S.A. (Emitent) z siedzibą w Warszawie poinformował, iż na podstawie uchwały Zarządu nr 
1 z dnia 20 kwietnia 2015 roku  dokonał emisji nie mniej niż 120 (sto dwadzieścia) i nie więcej niż 
200 (dwieście) obligacji  na okaziciela serii A4 o łącznej wartości nominalnej nie mniej niż 1.200.000 
zł (milion dwieście tysięcy złotych) i nie więcej niż 2.000.000 zł (dwa miliony złotych). Emisja 
Obligacji nastąpi na podstawie art. 9 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 roku o obligacjach (tekst 
jednolity: Dz.U. 2014 r. poz. 730) i nie stanowi publicznego proponowania objęcia Obligacji ani 
publicznej oferty w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach 
wprowadzenia instrumentów finansowych do  zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach 
publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2013 r. poz. 1382 z późn. zm.) 
 
 
 



Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki 
 
W dniu 30 kwietnia 2015 roku pan Norman Hansen członek Rady Nadzorczej Emitenta złożył 
oświadczenie o rezygnacji z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Emitenta. Jednocześnie 
zgodnie z treścią oświadczenia z dnia 30 kwietnia 2015 roku Next Media Group Limited, korzystając 
z osobistych uprawnień akcjonariusza określonych w §19 ust. 4 statutu Spółki, powołała Pana Michael 
Hecker do składu Rady Nadzorczej ze skutkiem na dzień 1 maja 2015 roku 
 
Nabycie istotnych aktywów przez spółkę zależną od Emitenta 
 
W dniu 05 maja 2015, poinformował, iż Artnews Ltd, w której spółka Artnews S.A. na dzień 
sporządzenia sprawozdania posiada udziały reprezentujące 98,25 proc. kapitału zakładowego (dalej 
jako „Spółka zależna”) w dniu 21 stycznia 2015 roku podjęła jako jedyny wspólnik Skate’s LLC 
uchwałę w sprawie rozwiązania spółki Skate’s LLC z dniem 26 stycznia 2015 roku. Zgodnie z 
postanowieniami pełnego planu likwidacji i rozwiązania, Skate’s LLC przekazała Spółce zależnej 
wszelkie zobowiązania Skate’s LLC jak i jej cały majątek, w tym wszystkie dostępne środki 
pieniężne, za wyjątkiem tych przeznaczonych do zapłaty kosztów związanych z likwidacją Skate’s 
LLC. 
 
 
 
Nota 36 
Przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad (polityki) rachunkowości, 
w tym metod wyceny oraz zmian sposobu sporządzania sprawozdania finansowego, 
jeżeli wywierają one istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy 
jednostki. 
 
Zarząd jednostki dominującej Artnews S.A. na podstawie uchwały Nr 2/08/2014 podjął decyzję, iż od 
dnia 1 stycznia 2014 dzieła sztuki będą ujmowane w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym 
Grupy jako zapasy, w szczególności towary, w latach poprzednich były one wykazywane jako inne 
inwestycyjne krótkoterminowe. Pozostające na dzień 30- czerwca 2014 na stanie obrazy zostały 
wykazane w prezentowanym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym zgodnie 
z przedstawionymi powyżej założeniami. Powyższa zmiana została zastosowana prospektywnie. 
 
Nota 37 
Cele i zasady zarządzania ryzykiem finansowym 
Grupa narażona jest na ryzyko rynkowe obejmujące przede wszystkim ryzyko zmiany stóp 
procentowych oraz kursów walut. Grupa nie posiada, ani nie emituje pochodnych instrumentów 
finansowych przeznaczonych do obrotu. Dodatkowo Spółka narażona jest na ryzyko kredytowe oraz 
ryzyko płynności. 

Zarząd jednostki dominującej na bieżąco weryfikuje i ustala zasady zarządzania każdym z tych 
rodzajów ryzyka w sposób opisany poniżej. Grupa nie stosuje rachunkowości zabezpieczeń. 

Ryzyko stopy procentowej 
Narażenie jednostek Grupy na ryzyko rynkowe wywołane zmianami stóp procentowych dotyczy 
przede wszystkim wyemitowanych przez jednostkę dominującą obligacji o stałym oprocentowaniu. 
Zarząd jednostki dominującej pozyskane z emisji obligacji środki przeznacza na rozwój 
i restrukturyzację jednostek Grupy. Działania te mają w efekcie przynieść wewnętrzne korzyści.  
Ryzyko stopy procentowej eliminowane jest więc częściowo poprzez udzielanie pożyczek jednostkom 
podporządkowanym z terminem płatności na żądanie i o oprocentowaniu wyższym od oprocentowania 
emitowanych obligacji, których terminy zapadalności wynoszą 2 lata. 



 
Ryzyko walutowe 
Ryzyko jakie powstaje w wyniku dokonywania przez Grupę transakcji sprzedaży lub zakupów w 
walutach innych niż waluta funkcjonalna jednostek Grupy jest niewielkie. Poniżej 10 % zawartych 
przez Grupę transakcji sprzedaży wyrażonych jest w walutach innych niż waluta funkcjonalna 
jednostek Grupy, podczas gdy więcej niż 90 % kosztów wyrażonych jest w tejże walucie. 
 
 
Ryzyko kredytowe 
Ryzyko kredytowe związane jest z nie wywiązaniem się kontrahentów jednostek Grupy ze 
zobowiązań i zasadniczo ogranicza się do kwot stanowiących wartość bilansową należności. Jednostki 
Grupy stosują zasadę bieżącego monitorowania należności oraz ograniczają to ryzyko poprzez 
odpowiednio szybkie podejmowanie działań windykacyjnych, albo poprzez uzyskiwanie zabezpieczeń 
rzeczowych dla swoich wierzytelności. 
 
Ryzyko związane z płynnością 
Zarządzanie płynnością Grupy koncentruje się na analizie spływu należności, monitorowaniu 
wymagalnych zobowiązań oraz odpowiednim zarządzaniu środkami pieniężnymi. 
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