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Raport	  Air	  Market	  S.A.	  za	  I	  kwartał	  roku	  2016	  został	  przygotowany	  zgodnie	  z	  aktualnym	  stanem	  prawnym	  w	  oparciu	  o	  Regulamin	  
Alternatywnego	   Systemu	   Obrotu	   Zarządu	   Giełdy	   Papierów	   Wartościowych	   w	   Warszawie	   S.A.	   oraz	   Załącznik	   nr	   3	   reg.	   ASO	   -‐	  
„Informacje	  bieżące	  i	  okresowe	  przekazywane	  w	  Alternatywnym	  Systemie	  Obrotu	  na	  rynku	  NewConnect”.	  
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Air Market Spółka	  Akcyjna	  
ul.	  Mołdawska 9, Warszawa 02-127	  	  	  	  	  	  	  	   
NIP: 522 290 9794 
REGON: 141 71 83 20 
	  	  	  	  
KRS prowadzony przez	   Sąd	   Rejonowy	   dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XIII	   Wydział	  
Gospodarczy	  KRS, pod nr KRS: 0000354814 
Kapitał	  zakładowy:	  10 383 542,00	  zł	  
 
w w w . a i r m a r k e t s a . p l 	  
	   	  biuro@a i rmarket .p l 	  
	  
ZARZĄD	  
	  	  	  	  	   Prezes	  Zarządu: Wojciech Dulski  
	  	  	  	  	  	  	  	   Członek	  Zarządu: Małgorzata Michnicka 
	  	  	  	  	  	  	  	    
 
I. KWARTALNE	  SKRÓCONE	  SPRAWOZDANIE	  FINANSOWE	  

	  

I.A.	  JEDNOSTKOWE	  SPRAWOZDANIE	  FINANSOWE	  

JEDNOSTKOWY	  BILANS	  NA	  DZIEŃ	  31.03.2016	  r.	  

	  
	  

AKTYWA

A.  AKTYWA TRWAŁE 19 913 074,28 417 969,64
I.  Wartości niematerialne i prawne 20 000,00 159 333,16

1.  Koszty zakończonych prac rozwojowych
2.  Wartość firmy
3.  Inne wartości niematerialne i prawne 20 000,00 159 333,16
4.  Zaliczki na wartości niematerialne i prawne

II.  Rzeczowe aktywa trwałe 0,00 0,00
1.  Środki trwałe

a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej
c) urządzenia techniczne i maszyny
d) środki transportu
e) inne środki trwałe

2. Środki trwałe w budowie
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie

III.  Należności długoterminowe 0,00 0,00
1.  Od jednostek powiązanych
2.  Od pozostałych jendostek

IV.  Inwestycje długoterminowe 19 893 074,28 258 636,48
1.  Nieruchomości
2.  Wartości niematerialne i prawne
3.  Długoterminowe aktywa finansowe 19 893 074,28 258 636,48

a) w jednostkach powiązanych 19 671 396,60 0,00
    - udziały lub akcje 19 671 396,60
    - inne papiery wartościowe
    - udzielone pożyczki
    - inne długoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach 221 677,68 258 636,48
    - udziały lub akcje 221 677,68 258 636,48
    - inne papiery wartościowe
    - udzielone pożyczki
    - inne długoterminowe aktywa finansowe

V.  Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00
1.  Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
2.  Inne rozliczenia międzyokresowe

Wyszczególnienie Stan na 
31.03.2016 Stan na 31.03.2015
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B.  AKTYWA OBROTOWE 2 131 355,09 85 466,74
I.  Zapasy

1.  Materiały
2.  Półprodukty i produkty w toku
3.  Produkty gotowe
4.  Towary
5.  Zaliczki na dostawy

II.  Należności krótkoterminowe 214 061,55 23 964,75
1.  Należności od jednostek powiązanych 670,00 0,00

a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0,00 0,00
    - do 12 miesięcy
    - powyżej 12 miesięcy
b) inne 670,00

2. Należności od pozostałych jednostek 213 391,55 23 964,75
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 9 709,52 812,10
    - do 12 miesięcy 9 709,52 812,10
    - powyżej 12 miesięcy
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubepieczeń społecznych i zdrowotnych oraz 
innych świadczeń 202 571,72 23 152,65

c) inne 1 110,31
d) dochodzone na drodze sądowej

III.  Inwestycje krótkoterminowe 1 917 293,54 61 501,99
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 1 917 293,54 61 501,99

a) w jednostkach powiązanych 1 888 534,25 0,00
   - udziały lub akcje
   - inne papiery wartościowe 
   - udzielone pożyczki 1 888 534,25
   - inne krótkoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach 0,00 0,00
   - udziały lub akcje
   - inne papiery wartościowe 
   - udzielone pożyczki
   - inne krótkoterminowe aktywa finansowe
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 28 759,29 61 501,99
   - środki pieniężne w kasie i na rachunkach 28 759,29 61 501,99
   - inne środki pieniężne
   - inne aktywa pieniężne

2. Inne inwestycje krótkoterminowe
IV.  Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

22 044 429,37 503 436,38

Wyszczególnienie Stan na 
31.03.2016 Stan na 31.03.2015

AKTYWA RAZEM:
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PASYWA

A.  KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY 19 246 984,13 -390 768,33
I.     Kapitał (fundusz) podstawowy 10 383 542,00 207 725,10

10 732 462,17 556 645,27

-1 866 536,43 -1 149 469,55
-2 483,61 -5 669,15

IX.   Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)

2 797 445,24 894 204,71
I.   Rezerwy na zobowiązania 0,00 0,00

1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 0,00 0,00

     - krótkoterminowa
3. Pozostałe rezerwy 0,00 0,00

     - krótkoterminowa
II. Zobowiązania długoterminowe 0,00 0,00

1.  Wobec jednostek powiązanych
2.  Wobec pozostałych jednostek 0,00 0,00

a) kredyty i pożyczki
b) z tytułu emisji dlużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe
d) inne

III. Zobowiązania krótkoterminowe 2 707 664,68 829 025,42
1.  Wobec jednostek powiązanych 239 689,80 433 290,85

a)  z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 6 631,40 0,00
     - do 12 miesięcy
     - powyżej 12 miesięcy 6 631,40
b)  inne 233 058,40 433 290,85

2.   Wobec pozostałych jednostek 2 467 974,88 395 734,57
a)  kredyty i pożyczki 2 408 931,88 252 433,49
b)  z tytułu emisji dlużnych papierów wartościowych
c)  inne zobowiązania finansowe
d)  z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 42 761,91 44 139,19
     - do 12 miesięcy 42 761,91 44 139,19
     - powyżej 12 mieięcy
e) zaliczki otrzymane na dostawy
f)  zobowiązania wekslowe
g)  z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń 340,00 18 626,95
h)  z tytułu wynagrodzeń 1 660,00 80 534,94
i)  inne 14 281,09

3. Fundusze specjalne
IV.  Rozliczenia międzyokresowe 89 780,56 65 179,29

1.  Ujemna wartość firmy
2.  Inne rozliczenia międzyokresowe 89 780,56 65 179,29

 - długoterminowe
 - krótkoterminowe 89 780,56 65 179,29

22 044 429,37 503 436,38

II.    Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)
III.   Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)

Stan na 
31.03.2016 Stan na 31.03.2015

PASYWA RAZEM:

VIII. Zysk (strata) netto roku obrotowego

B.  ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZ.

     - długoterminowa

     - długoterminowa

VII.  Zysk (strata) z lat ubiegłych

Wyszczególnienie

IV.   Kapitał (fundusz) zapasowy
V.    Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny
VI.   Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe



Air	  Market	  Spółka	  Akcyjna	  |	  Skonsolidowany	  raport	  okresowy	  za	  I	  kwartał	  2016	  r.	  
	  

 

|	  	  
St
ro
na
	  5
	  

JEDNOSTKOWY	  RACHUNEK	  ZYSKÓW	  I	  STRAT	  

ZA	  OKRES	  01.01.2016	  –	  31.03.2016	  r.	  

	  

	  

A 600,00 0,00

I. 600,00

II. 

III.

IV.

B. 39 538,63 67 577,63

I. 15 000,00 44 750,01

II. 

III. 10 702,63 4 559,41

IV. 7 836,00 350,00

V. 6 000,00 17 535,71

VI. 382,50

VII.

VIII.

C. -38 938,63 -67 577,63

D. 0,00 25 287,42

I.

II. 25 287,42

III. Inne przychody operacyjne

E. 0,42 0,97

I.

II. 

III. Inne koszty operacyjne 0,42 0,97

F. -38 939,05 -42 291,18

G. 36 455,44 36 622,03

I.

 - od jednostek powiązanych

II. 33 926,52 36 622,03

 - od jednostek powiązanych 32 808,22

III. Zysk ze zbycia inwestycji 2 528,92

IV.

V.

Dotacje

Pozostałe koszty operacyjne

Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych

Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:

Odsetki, w tym:

Aktualizacja wartości inwestycji

Wynik z działalności operacyjnej  (C+D-E)

Przychody finansowe

Inne

Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych

Amortyzacja

Zużycie materiałów i energii

Usługi obce

Podatki i opłaty, w tym: 

 - podatek akcyzowy

Wynagrodzenia

Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia

Pozostałe koszty rodzajowe

Wartość  sprzedanych towarów i materiałów

Wynik ze sprzedaży (A-B)

Pozostałe przychody operacyjne

Koszty działalności operacyjnej

Wyszczególnienie

Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi,

Od 01.01.2016 do 
31.03.2016

Od 01.01.2015 do 
31.03.2015

w tym: od jednostek powiązanych

Przychody netto ze sprzedaży produktów

Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość  dodatnia, 
zmniejszenie - wartość  ujemna)

Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów

H. 0,00 0,00

I.

 - dla jednostek powiązanych

II. Strata ze zbycia inwestycji

III.

IV. Inne

Odsetki, w tym:

Aktualizacja wartości inwestycji

Koszty finansowe
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JEDNOSTKOWE	  ZESTAWIENIE	  ZMIAN	  

W	  KAPITALE	  (FUNDUSZU)	  WŁASNYM	  

ZA	  OKRES	  01.01.2016	  -‐	  31.03.2016	  r.	  

	  

I. -2 483,61 -5 669,15

J.

I.

II.

K. -2 483,61 -5 669,15

L.

M.

N. -2 483,61 -5 669,15

Podatek dochodowy

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)

Wynik netto (K-L-M)

Wynik z działalności gospod. (F+G-H)

Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I-J.II)

Zyski nadzwyczajne

Straty nadzwyczajne

Wynik brutto (I+/-J)

I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO) 19 249 467,74 -338 514,01
   a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
   b) korekty błędów podstawowych
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych 
porównywalnych 19 249 467,74 -338 514,01

   1. Kapitał podstawowy na początek okresu 10 383 542,00 207 725,10
      1.1. Zmiany kapitału podstawowego
         a) zwiększenia (z tytułu)
            - wydania udziałów (emisji akcji)
            - inne
         b) zmniejszenia (z tytułu)
            - umorzenia udziałów (akcji)
            - inne
      1.2. Kapitał podstawowy na koniec okresu 10 383 542,00 207 725,10
   2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu
      2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał podstawowy
         a) zwiększenia (z tytułu)
            - z kapitału zapasowego
         b) zmniejszenia (z tytułu)
            - 
      2.2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu
   3. Udziały (akcje) własne na początek okresu
   a) zwiększenia (z tytułu)
            - 
   b) zmniejszenia (z tytułu)
            - 
      3.1. Udziały (akcje) własne na koniec okresu
   4. Kapitał zapasowy na początek okresu 10 732 462,17 556 645,27
      4.1. Zmiany kapitału zapasowego
         a) zwiększenia (z tytułu)
            - emisji akcji powyżej wartości nominalnej
            - z tytułu zakupów środków trwałych (z ZFRON)
            - różnica z wyceny rozchodowych śr. trwałych
            - podziału zysku
         b) zmniejszenia (z tytułu)
            - pokrycia straty
            - pokrycie kosztów emisji
            - wypłata dywidendy
      4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu 10 732 462,17 556 645,27
   5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu
      5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny
         a) zwiększenia (z tytułu)
            - 
         b) zmniejszenia (z tytułu)
            - zbycia środków trwałych
            - 
      5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu
   6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu
      6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych
         a) zwiększenia (z tytułu)
            - wpłat na poczet akcji serii C
            - wpłat na poczet akcji serii D
         b) zmniejszenia (z tytułu)
            - nabycie akcji /rejestracja w KRS/
      6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu

Stan na 
31.03.2015Wyszczególnienie Stan na 31.03.2016
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JEDNOSTKOWY	  RACHUNEK	  PRZEPŁYWÓW	  PIENIĘŻNYCH	  

ZA	  OKRES	  01.01.2016	  -‐	  31.03.2016	  r.	  

	  

   7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu -1 149 442,03 -1 149 469,55
      7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu
         a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
         b) korekty błędów podstawowych
      7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach
      7.3. Zmiany zysku z lat ubiegłych
         a) zwiększenia (z tytułu)
            -
         b) zmniejszenia (z tytułu)
            - podziału zysku z lat ubiegłych - na kapitał zapasowy
      7.4. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
      7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu -1 149 442,03 -1 149 469,55
         a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
         b) korekty błędów podstawowych
      7.6. Strata lat ubiegłych na początek okresu, po korektach -1 149 442,03 -1 149 469,55
      7.7. Zmiany straty z lat ubiegłych
         a) zwiększenia (z tytułu)
            - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia -717 094,40
         b) zmniejszenia (z tytułu)
            - pokrycia straty zyskiem
      7.8. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu -1 866 536,43 -1 149 469,55
      7.9. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -1 866 536,43 -1 149 469,55
   8. Wynik netto -2 483,61 -5 669,15
   a) zysk netto
   b) strata netto -2 483,61 -5 669,15
   c) odpisy z zysku
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ) 19 246 984,13 -390 768,33
III. Kapitał własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku 
(pokrycia straty) 19 246 984,13 -390 768,33

A.
I. -2 483,61 -5 669,15
II. 830 627,13 20 991,62

1. 15 000,00 44 750,01
2.
3. -32 808,22
4.
5.
6.
7. -10 850,23 -11 386,21
8. 859 785,58 -37 659,60
9. -500,00 25 287,42
10.

III. 828 143,52 15 322,47
B.
I. 15 471,08 0,00

1.
2.
3. 15 471,08

15 471,08
15 471,08

4.

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych

Korekty razem
Amortyzacja
Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)
Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej
Zmiana stanu rezerw
Zmiana stanu zapasów
Zmiana stanu należności
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów

PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ
Zysk (strata) netto

Wyszczególnienie

- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych

Inne korekty
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I +/-II)
PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ
Wpływy

Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne

Z aktywów finansowych, w tym:

a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach
-zbycie aktywów finansowych
- dywidendy i udziały w zyskach

- odsetki
- inne wpływy z aktywów finansowych

Inne wpływy inwestycyjne

Od 
01.01.2016 

do 
31.03.2016

Od 
01.01.2015 

do 
31.03.2015
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I.B.	  SKONSOLIDOWANE	  SPRAWOZDANIE	  FINANSOWE	  

	  

SKONSOLIDOWANY	  BILANS	  NA	  DZIEŃ	  31.03.2016	  r.	  

	  

II. 24 066,60 258 636,48
1.
2.
3. 24 066,60 258 636,48

24 066,60
258 636,48
258 636,48

4.

III. -8 595,52 -258 636,48
C.
I. 0,00 304 679,45

1.
2. 304 679,45
3.

4.

II. 900 000,00 0,00
1.
2.
3.
4.

5.

6.

7.

8.

9. 900 000,00

III. -900 000,00 304 679,45

D. -80 452,00 61 365,44

E.

F. 109 211,29 136,55

G. 28 759,29 61 501,99

- udzielone pożyczki długoterminowe

Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
Na aktywa finansowe, w tym:

a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach
- nabycie aktywów finansowych

Wydatki
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

Z tytułu innych zobowiązań finansowych

ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F+/-D), W TYM

- o ograniczonej możliwości dysponowania

Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego

Odsetki

Inne wydatki finansowe

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)

PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO, RAZEM (A.III+/-B.III+/-C.III)

BILANSOWA ZMIANA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, W TYM

- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych

ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU

Wykup dłużnych papierów wartościowych

Spłaty kredytów i pożyczek

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)
PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ
Wpływy

Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych
Kredyty i pożyczki

Emisja dłużnych papierów wartościowych

Inne wpływy finansowe

Wydatki
Nabycie udziałów (akcji) własnych
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz włascicieli
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku

Inne wydatki inwestycyjne

AKTYWA

A.  AKTYWA TRWAŁE 20 704 853,49 0,00
I.  Wartości niematerialne i prawne 20 328 045,52 0,00

1.  Koszty zakończonych prac rozwojowych 0,00
2.  Wartość firmy 20 104 749,97
3.  Inne wartości niematerialne i prawne 223 295,55
4.  Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0,00

II.  Rzeczowe aktywa trwałe 155 130,29 0,00
1.  Środki trwałe 155 130,29

a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej
c) urządzenia techniczne i maszyny 148 085,28
d) środki transportu
e) inne środki trwałe 7 045,01

2. Środki trwałe w budowie
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie

III.  Należności długoterminowe 0,00 0,00
1.  Od jednostek powiązanych
2.  Od pozostałych jendostek

Stan na 
31.03.2016 Stan na 31.03.2015Wyszczególnienie



Air	  Market	  Spółka	  Akcyjna	  |	  Skonsolidowany	  raport	  okresowy	  za	  I	  kwartał	  2016	  r.	  
	  

 

|	  	  
St
ro
na
	  9
	  

	  

	  

IV.  Inwestycje długoterminowe 221 677,68 0,00
1.  Nieruchomości 0,00
2.  Wartości niematerialne i prawne 0,00
3.  Długoterminowe aktywa finansowe 221 677,68 0,00

a) w jednostkach powiązanych 0,00 0,00
    - udziały lub akcje 0,00
    - inne papiery wartościowe 0,00
    - udzielone pożyczki 0,00
    - inne długoterminowe aktywa finansowe 0,00
b) w pozostałych jednostkach 221 677,68 0,00
    - udziały lub akcje 221 677,68
    - inne papiery wartościowe 0,00
    - udzielone pożyczki 0,00
    - inne długoterminowe aktywa finansowe 0,00

V.  Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00
1.  Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0,00
2.  Inne rozliczenia międzyokresowe 0,00

B.  AKTYWA OBROTOWE 1 978 577,82 0,00
I.  Zapasy 516 436,65

1.  Materiały 0,00
2.  Półprodukty i produkty w toku 0,00
3.  Produkty gotowe 0,00
4.  Towary 516 436,65
5.  Zaliczki na dostawy 0,00

II.  Należności krótkoterminowe 864 303,46 0,00
1.  Należności od jednostek powiązanych 670,00 0,00

a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0,00 0,00
    - do 12 miesięcy 0,00
    - powyżej 12 miesięcy 0,00
b) inne 670,00

2. Należności od pozostałych jednostek 863 633,46 0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 497 049,78 0,00
    - do 12 miesięcy 497 049,78
    - powyżej 12 miesięcy 0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubepieczeń społecznych i zdrowotnych oraz 
innych świadczeń 269 961,06

c) inne 96 622,62
d) dochodzone na drodze sądowej 0,00

III.  Inwestycje krótkoterminowe 586 378,49 0,00
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 586 378,49 0,00

a) w jednostkach powiązanych 0,00 0,00
   - udziały lub akcje 0,00
   - inne papiery wartościowe 0,00
   - udzielone pożyczki 0,00
   - inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0,00
b) w pozostałych jednostkach 0,00 0,00
   - udziały lub akcje 0,00
   - inne papiery wartościowe 0,00
   - udzielone pożyczki 0,00
   - inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 586 378,49 0,00
   - środki pieniężne w kasie i na rachunkach 519 725,46
   - inne środki pieniężne 66 653,03
   - inne aktywa pieniężne 0,00

2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0,00
IV.  Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 11 459,22

22 683 431,31 0,00

Stan na 
31.03.2016 Stan na 31.03.2015Wyszczególnienie

AKTYWA RAZEM:

PASYWA

A.  KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY 15 958 264,96 0,00
I.     Kapitał (fundusz) podstawowy 10 383 542,00

0,00
0,00

10 784 543,18
0,00
0,00

-3 456 997,28
-1 752 822,93

IX.   Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0,00

Stan na 
31.03.2016 Stan na 31.03.2015

II.    Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)
III.   Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)

VIII. Zysk (strata) netto roku obrotowego
VII.  Zysk (strata) z lat ubiegłych

Wyszczególnienie

IV.   Kapitał (fundusz) zapasowy
V.    Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny
VI.   Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe
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SKONSOLIDOWANY	  RACHUNEK	  ZYSKÓW	  I	  STRAT	  

ZA	  OKRES	  01.01.2016	  -‐	  31.03.2016	  r.	  
	  

	  

6 725 166,35 0,00
I.   Rezerwy na zobowiązania 1 676 502,49 0,00

1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 58 705,24 0,00

0,00
     - krótkoterminowa 58 705,24
3. Pozostałe rezerwy 1 617 797,25 0,00

0,00
     - krótkoterminowa 1 617 797,25

II. Zobowiązania długoterminowe 0,00 0,00
1.  Wobec jednostek powiązanych 0,00
2.  Wobec pozostałych jednostek 0,00 0,00

a) kredyty i pożyczki 0,00
b) z tytułu emisji dlużnych papierów wartościowych 0,00
c) inne zobowiązania finansowe 0,00
d) inne 0,00

III. Zobowiązania krótkoterminowe 4 493 059,00 0,00
1.  Wobec jednostek powiązanych 239 689,80 0,00

a)  z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 6 631,40 0,00
     - do 12 miesięcy 0,00
     - powyżej 12 miesięcy 6 631,40
b)  inne 233 058,40

2.   Wobec pozostałych jednostek 4 253 369,20 0,00
a)  kredyty i pożyczki 2 434 430,80
b)  z tytułu emisji dlużnych papierów wartościowych 0,00
c)  inne zobowiązania finansowe 0,00
d)  z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 1 448 427,11 0,00
     - do 12 miesięcy 1 448 427,11
     - powyżej 12 mieięcy 0,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy 0,00
f)  zobowiązania wekslowe 0,00
g)  z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń 162 175,75
h)  z tytułu wynagrodzeń 97 140,20
i)  inne 111 195,34

3. Fundusze specjalne 0,00
IV.  Rozliczenia międzyokresowe 555 604,86 0,00

1.  Ujemna wartość firmy 0,00
2.  Inne rozliczenia międzyokresowe 555 604,86 0,00

 - długoterminowe 0,00
 - krótkoterminowe 555 604,86

22 683 431,31 0,00PASYWA RAZEM:

B.  ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZ.

     - długoterminowa

     - długoterminowa

A 2 647 823,66 0,00

I. 97 036,55

II. 

III.

IV. 2 550 787,11

B. 4 415 387,59 0,00

I. 1 335 063,44 0,00

II. 7 805,01 0,00

III. 849 259,24 0,00

IV. 7 930,00 0,00

0,00 0,00

V. 421 006,85 0,00

VI. 66 969,32 0,00

Od 01.01.2016 do 
31.03.2016

Od 01.01.2015 do 
31.03.2015

Amortyzacja

Zużycie materiałów i energii

Usługi obce

Podatki i opłaty, w tym: 

 - podatek akcyzowy

Wynagrodzenia

Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia

Koszty działalności operacyjnej

Wyszczególnienie

Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi,

w tym: od jednostek powiązanych

Przychody netto ze sprzedaży produktów

Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość  dodatnia, 
zmniejszenie - wartość  ujemna)

Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów



Air	  Market	  Spółka	  Akcyjna	  |	  Skonsolidowany	  raport	  okresowy	  za	  I	  kwartał	  2016	  r.	  
	  

 

|	  	  
St
ro
na
	  1
1	  

	  
	  

	  

	  
SKONSOLIDOWANE	  ZESTAWIENIE	  ZMIAN	  

W	  KAPITALE	  (FUNDUSZU)	  WŁASNYM	  

ZA	  OKRES	  01.01.2016	  -‐	  31.03.2016	  r.	  

VII. 894,25

VIII. 1 726 459,48

C. -1 767 563,93 0,00

D. 13 100,24 0,00

I. 0,00

II. 0,00 0,00

III. Inne przychody operacyjne 13 100,24

E. 0,42 0,00

I. 0,00

II. 0,00

III. Inne koszty operacyjne 0,42 0,00

F. -1 754 464,11 0,00

G. 3 760,14 0,00

I. 0,00

 - od jednostek powiązanych 0,00

II. 1 207,35 0,00

 - od jednostek powiązanych 0,00

III. Zysk ze zbycia inwestycji 2 528,92

IV. 0,00

V. 23,87

H. 2 118,96 0,00

I. 126,68

 - dla jednostek powiązanych 0,00

II. Strata ze zbycia inwestycji 0,00

III. 0,00

IV. Inne 1 992,28

I. -1 752 822,93 0,00

J.

I.

II.

K. -1 752 822,93 0,00

L.

M.

N. -1 752 822,93 0,00

Odsetki, w tym:

Dotacje

Pozostałe koszty operacyjne

Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych

Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:

Odsetki, w tym:

Aktualizacja wartości inwestycji

Wynik z działalności operacyjnej  (C+D-E)

Przychody finansowe

Podatek dochodowy

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)

Wynik netto (K-L-M)

Aktualizacja wartości inwestycji

Wynik z działalności gospod. (F+G-H)

Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I-J.II)

Zyski nadzwyczajne

Straty nadzwyczajne

Wynik brutto (I+/-J)

Inne

Koszty finansowe

Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych

Pozostałe koszty rodzajowe

Wartość  sprzedanych towarów i materiałów

Wynik ze sprzedaży (A-B)

Pozostałe przychody operacyjne
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I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO) 17 711 087,90
   a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
   b) korekty błędów podstawowych
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych 
porównywalnych 17 711 087,90 0,00

   1. Kapitał podstawowy na początek okresu 10 383 542,00 207 725,10
      1.1. Zmiany kapitału podstawowego
         a) zwiększenia (z tytułu)
            - wydania udziałów (emisji akcji)
            - inne
         b) zmniejszenia (z tytułu)
            - umorzenia udziałów (akcji)
            - inne
      1.2. Kapitał podstawowy na koniec okresu 10 383 542,00
   2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu
      2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał podstawowy
         a) zwiększenia (z tytułu)
            - z kapitału zapasowego
         b) zmniejszenia (z tytułu)
            - 
      2.2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu
   3. Udziały (akcje) własne na początek okresu 0,00
   a) zwiększenia (z tytułu)
            - 
   b) zmniejszenia (z tytułu)
            - 
      3.1. Udziały (akcje) własne na koniec okresu 0,00
   4. Kapitał zapasowy na początek okresu 10 784 543,18
      4.1. Zmiany kapitału zapasowego
         a) zwiększenia (z tytułu)
            - emisji akcji powyżej wartości nominalnej
            - z tytułu zakupów środków trwałych (z ZFRON)
            - różnica z wyceny rozchodowych śr. trwałych
            - podziału zysku
         b) zmniejszenia (z tytułu)
            - pokrycia straty
            - pokrycie kosztów emisji
            - wypłata dywidendy
      4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu 10 784 543,18
   5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu
      5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny
         a) zwiększenia (z tytułu)
            - 
         b) zmniejszenia (z tytułu)
            - zbycia środków trwałych
            - 
      5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu
   6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu
      6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych
         a) zwiększenia (z tytułu)
            - wpłat na poczet akcji serii C
            - wpłat na poczet akcji serii D
         b) zmniejszenia (z tytułu)
            - nabycie akcji /rejestracja w KRS/
      6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu
   7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu -1 149 442,03
      7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu
         a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
         b) korekty błędów podstawowych
      7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach
      7.3. Zmiany zysku z lat ubiegłych
         a) zwiększenia (z tytułu)
            -
         b) zmniejszenia (z tytułu)
            - podziału zysku z lat ubiegłych - na kapitał zapasowy
      7.4. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
      7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu -1 149 442,03
         a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
         b) korekty błędów podstawowych
      7.6. Strata lat ubiegłych na początek okresu, po korektach -1 149 442,03 0,00
      7.7. Zmiany straty z lat ubiegłych -2 307 555,25
         a) zwiększenia (z tytułu) -2 307 555,25
            - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia -2 307 555,25
         b) zmniejszenia (z tytułu)
            - pokrycia straty zyskiem
      7.8. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu -3 456 997,28 0,00
      7.9. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -3 456 997,28 0,00

Stan na 
31.03.2016

Stan na 
31.03.2015Wyszczególnienie
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SKONSOLIDOWANY	  RACHUNEK	  PRZEPŁYWÓW	  PIENIĘŻNYCH	  

ZA	  OKRES	  01.01.2016	  -‐	  31.03.2016	  r.	  

	  

   8. Wynik netto -1 752 822,93 0,00
   a) zysk netto
   b) strata netto -1 752 822,93
   c) odpisy z zysku
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ) 15 958 264,96 0,00
III. Kapitał własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku 
(pokrycia straty) 15 958 264,96 0,00

A.
I. -635 892,38
II. 952 543,37 0,00

1. 218 132,89
2. 0,00
3. 0,00
4. 0,00
5. -12 000,00
6. -68 387,22
7. -152 648,88
8. 950 819,38
9. 16 627,20
10. 0,00

III. 316 650,99 0,00
B.
I. 15 471,08 0,00

1. 0,00
2. 0,00
3. 15 471,08

0,00
15 471,08
15 471,08

0,00
0,00
0,00
0,00

4. 0,00

II. 24 066,60 0,00
1. 0,00
2. 0,00
3. 24 066,60

24 066,60
0,00
0,00
0,00

4. 0,00

III. -8 595,52 0,00
C.
I. 0,00 0,00

1. 0,00
2. 0,00
3. 0,00
4. 0,00

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)
PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ
Wpływy

Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych
Kredyty i pożyczki

Emisja dłużnych papierów wartościowych

Inne wpływy finansowe

Inne wydatki inwestycyjne

b) w pozostałych jednostkach
- nabycie aktywów finansowych

- odsetki
- inne wpływy z aktywów finansowych

Inne wpływy inwestycyjne

Wydatki
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

- udzielone pożyczki długoterminowe

- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych

Inne korekty
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I +/-II)
PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ
Wpływy

Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne

Z aktywów finansowych, w tym:

a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach
-zbycie aktywów finansowych
- dywidendy i udziały w zyskach

Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
Na aktywa finansowe, w tym:

a) w jednostkach powiązanych

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych

Korekty razem
Amortyzacja
Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)
Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej
Zmiana stanu rezerw
Zmiana stanu zapasów
Zmiana stanu należności
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów

PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ
Zysk (strata) netto

Wyszczególnienie

Od 
01.01.2016 

do 
31.03.2016

Od 
01.01.2015 

do 
31.03.2015
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II. INFORMACJE	  O	  ZASADACH	  PRZYJĘTYCH	  PRZY	  SPORZĄDZANIU	  RAPORTU,	  W	  TYM	  
INFORMACJE	  O	  ZMIANACH	  STOSOWANYCH	  ZASAD	  (POLITYKI)	  RACHUNKOWOŚCI	  
  

Sprawozdanie	  finansowe	  sporządzono	  stosując	  poniżej	  opisane	  zasady	  rachunkowości:	  
	  	  
1.1	  Podstawa	  sporządzenia	  sprawozdania	  finansowego	  
	  	  
Sprawozdanie	   finansowe	   sporządzone	   zostało	  w	   zgodzie	   z	   praktyką	   stosowaną	  przez	   jednostki	  
działające	  w	  Polsce,	  w	  oparciu	  o	  zasady	  rachunkowości	  wynikające	  z	  przepisów	  ustawy	  z	  dnia	  29	  
września	  1994	  r.	  o	  rachunkowości	  (Dz.	  U.	  z	  2009	  r.	  nr	  152	  poz.	  1223	  z	  późniejszymi	  zmianami)	  i	  
wydanymi	   na	   jej	   podstawie	   przepisami	   wykonawczymi.	   Przyjęte	   przez	   Spółkę	   zasady	  
rachunkowości	   stosowane	   były	   w	   sposób	   ciągły	   i	   są	   one	   zgodne	   z	   zasadami	   rachunkowości	  
stosowanymi	  w	  poprzednim	  roku	  obrotowym.	  
	  	  
1.2	  Przychody	  i	  koszty	  
	  
Przychody	   i	   koszty	   są	   rozpoznawane	   według	   zasady	   memoriałowej,	   tj.	   w	   okresach,	   których	  
dotyczą,	   niezależnie	   od	   daty	   otrzymania	   lub	   dokonania	   płatności.	   Spółka	   prowadzi	   ewidencję	  
kosztów	   w	   układzie	   rodzajowym	   oraz	   sporządza	   rachunek	   zysków	   i	   strat	   w	   wariancie	  
porównawczym.	  
	  
1.3	  Inwestycje	  
	  	  
Inwestycje	  obejmują	  aktywa	  nabyte	  w	  celu	  osiągnięcia	  korzyści	   ekonomicznych	  wynikających	  z	  
przyrostu	   wartości	   tych	   aktywów,	   uzyskania	   z	   nich	   przychodów	   w	   formie	   odsetek,	   dywidend	  
(udziałów	   w	   zyskach)	   lub	   innych	   pożytków,	   w	   tym	   również	   z	   transakcji	   handlowej,	   a	   w	  
szczególności	  aktywa	  finansowe	  oraz	  te	  nieruchomości	   i	  wartości	  niematerialne	   i	  prawne,	  które	  
nie	  są	  użytkowane	  przez	  jednostkę,	  lecz	  zostały	  nabyte	  w	  celu	  osiągnięcia	  tych	  korzyści.	  
	  
	  
1.4	   	   	   Należności,	   roszczenia	   i	   zobowiązania,	   inne	   niż	   zaklasyfikowane	   jako	   aktywa	   i	  
zobowiązania	  finansowe	  	  
	  
Należności	  wykazuje	  się	  w	  kwocie	  wymaganej	  zapłaty,	  z	  zachowaniem	  zasady	  ostrożnej	  wyceny.	  
Wartość	   należności	   aktualizuje	   się	   uwzględniając	   stopień	   prawdopodobieństwa	   ich	   zapłaty	  
poprzez	   dokonanie	   odpisu	   aktualizującego,	   zaliczanego	   odpowiednio	   do	   pozostałych	   kosztów	  
operacyjnych	  lub	  do	  kosztów	  finansowych	  -‐	  zależnie	  od	  rodzaju	  należności,	  której	  dotyczy	  odpis	  
aktualizujący.	  
Zobowiązania	  ujmuje	  się	  w	  księgach	  rachunkowych	  w	  kwocie	  wymagającej	  zapłaty.	  

II. 0,00 0,00
1. 0,00
2. 0,00
3. 0,00
4. 0,00
5. 0,00
6. 0,00
7. 0,00
8. 0,00
9. 0,00

III. 0,00 0,00

D. 308 055,47 0,00

E.

F. 278 323,02

G. 586 378,49 0,00

Wykup dłużnych papierów wartościowych

Spłaty kredytów i pożyczek

Wydatki
Nabycie udziałów (akcji) własnych
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz włascicieli
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku

Z tytułu innych zobowiązań finansowych

ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F+/-D), W TYM

- o ograniczonej możliwości dysponowania

Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego

Odsetki

Inne wydatki finansowe

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)

PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO, RAZEM (A.III+/-B.III+/-C.III)

BILANSOWA ZMIANA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, W TYM

- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych

ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU
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Na	   dzień	   bilansowy	   należności	   i	   zobowiązania	   wyrażone	   w	   walutach	   obcych	   wycenia	   się	   po	  
obowiązującym	  na	   ten	  dzień	  średnim	  kursie	  ustalonym	  dla	  danej	  waluty	  przez	  Narodowy	  Bank	  
Polski.	  
	  	  
1.5	  Rezerwy	  na	  zobowiązania	  
	  
Na	  rezerwy	  składają	  się	  zobowiązania,	  których	  termin	  wymagalności	  lub	  kwota	  nie	  są	  pewne.	  
	  	  
1.6	  Podatek	  dochodowy	  
	  
Podatek	   dochodowy	   wykazany	   w	   rachunku	   zysków	   i	   strat	   obejmuje	   część	   bieżącą	   i	   część	  
odroczoną.	   Bieżące	   zobowiązanie	   z	   tytułu	   podatku	   dochodowego	   jest	   naliczane	   zgodnie	   z	  
przepisami	   podatkowymi.	   Wykazywana	   w	   rachunku	   zysków	   i	   strat	   część	   odroczona	   stanowi	  
różnicę	   pomiędzy	   stanem	   rezerw	   i	   aktywów	   z	   tytułu	   podatku	   odroczonego	   na	   koniec	   i	   na	  
początek	  okresu	  sprawozdawczego.	  
	  
1.7	  Różnice	  kursowe	  
	  	  
Różnice	  kursowe	  wynikające	   z	  wyceny	  na	  dzień	  bilansowy	  aktywów	   i	   pasywów	  wyrażonych	  w	  
walutach	  obcych	   z	  wyjątkiem	   inwestycji	  długoterminowych	  oraz	  powstałe	  w	  związku	  z	   zapłatą	  
należności	   i	   zobowiązań	   w	   walutach	   obcych,	   jak	   również	   przy	   sprzedaży	   walut,	   zalicza	   się	  
odpowiednio	   do	   przychodów	   lub	   kosztów	   finansowych,	   a	   w	   uzasadnionych	   przypadkach	   -‐	   do	  
kosztu	   wytworzenia	   produktów	   lub	   ceny	   nabycia	   towarów,	   a	   także	   ceny	   nabycia	   lub	   kosztu	  
wytworzenia	   środków	   trwałych,	   środków	   trwałych	   w	   budowie	   lub	   wartości	   niematerialnych	   i	  
prawnych.	  
	  	  
	  
1.8	  Instrumenty	  finansowe	  
	  	  
1.8.1	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Klasyfikacja	  instrumentów	  finansowych	  	  
	  	  
Instrumenty	  finansowe	  ujmowane	  są	  oraz	  wyceniane	  zgodnie	  z	  Rozporządzeniem	  Ministra	  
Finansów	  	  
z	  dnia	  12	  grudnia	  2001	  roku	  w	  sprawie	  szczegółowych	  zasad	  uznawania,	  metod	  wyceny,	  zakresu	  
ujawniania	  i	  sposobu	  prezentacji	  instrumentów	  finansowych.	  Zasady	  wyceny	  i	  ujawniania	  
aktywów	  finansowych	  opisane	  w	  poniższej	  nocie	  nie	  dotyczą	  instrumentów	  finansowych	  
wyłączonych	  	  
z	  Rozporządzenia	  w	  tym	  w	  szczególności	  udziałów	  i	  akcji	  w	  jednostkach	  podporządkowanych,	  	  
praw	  i	  zobowiązań	  wynikających	  z	  umów	  leasingowych	  i	  ubezpieczeniowych,	  należności	  i	  
zobowiązań	  	  
z	  tytułu	  dostaw	  i	  usług	  oraz	  instrumentów	  finansowych	  wyemitowanych	  przez	  Spółkę	  
stanowiących	  	  
jej	  instrumenty	  kapitałowe.	  
	  	  
Aktywa	  finansowe	  dzieli	  się	  na:	  
	  	  
•	  	  aktywa	  finansowe	  przeznaczone	  do	  obrotu,	  	  
	  	  
•	  	  pożyczki	  udzielone	  i	  należności	  własne,	  	  
	  	  
•	  	  aktywa	  finansowe	  utrzymywane	  do	  terminu	  wymagalności,	  	  
	  	  
•	  	  aktywa	  finansowe	  dostępne	  do	  sprzedaży.	  	  
	  	  
Zobowiązania	  finansowe	  dzieli	  się	  na:	  
	  	  
•	  	  zobowiązania	  finansowe	  przeznaczone	  do	  obrotu,	  	  
	  	  
•	  	  pozostałe	  zobowiązania	  finansowe.	  	  
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1.8.2	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Zasady	  ujmowania	  i	  wyceny	  instrumentów	  finansowych	  	  
	  	  
Aktywa	  finansowe	  wprowadza	  się	  do	  ksiąg	  rachunkowych	  na	  dzień	  zawarcia	  kontraktu	  w	  cenie	  
nabycia,	  to	  jest	  w	  wartości	  godziwej	  poniesionych	  wydatków	  lub	  przekazanych	  w	  zamian	  innych	  
składników	  majątkowych,	  zaś	  zobowiązania	  finansowe	  w	  wartości	  godziwej	  uzyskanej	  kwoty	  lub	  
wartości	  otrzymanych	  innych	  składników	  majątkowych.	  Przy	  ustalaniu	  wartości	  godziwej	  na	  ten	  
dzień	  uwzględnia	  się	  poniesione	  przez	  Spółkę	  koszty	  transakcji.	  
	  	  
Aktywa	   finansowe	  nabyte	  w	  wyniku	  transakcji	  dokonanych	  na	  rynku	  regulowanym	  wprowadza	  
się	  do	  ksiąg	  rachunkowych	  w	  dniu	  ich	  zawarcia.	  
	  	  
1.8.3	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Zobowiązania	  finansowe	  	  
	  	  
Zobowiązania	  finansowe	  przeznaczone	  do	  obrotu,	  w	  tym	  w	  szczególności	  instrumenty	  pochodne	  
o	   ujemnej	   wartości	   godziwej,	   które	   nie	   zostały	   wyznaczone	   jako	   instrumenty	   zabezpieczające,	  
wykazywane	   są	  w	  wartości	   godziwej,	   zaś	   zyski	   i	   straty	  wynikające	   z	   ich	  wyceny	   ujmowane	   są	  
bezpośrednio	  w	  rachunku	  zysków	  i	  strat.	  
Pozostałe	   zobowiązania	   finansowe	   wycenia	   się	   według	   zamortyzowanego	   kosztu	   przy	  
zastosowaniu	  metody	  efektywnej	  stopy	  procentowej.	  
	  	  
Wszystkie	   zobowiązania	   finansowe	   wprowadza	   się	   do	   ksiąg	   rachunkowych	   pod	   datą	   zawarcia	  
kontraktu.	  
 

III. ZWIĘZŁA	   CHARAKTERYSTYKA	   ISTOTNYCH	   DOKONAŃ	   LUB	   NIEPOWODZEŃ	  
EMITENTA	   W	   OKRESIE,	   KTÓREGO	   DOTYCZY	   RAPORT,	   WRAZ	   Z	   OPISEM	  
NAJWAŻNIEJSZYCH	   CZYNNIKÓW	   I	   ZDARZEŃ,	  W	   SZCZEGÓLNOŚCI	   O	   NIETYPOWYM	  
CHARAKTERZE,	  MAJĄCYCH	  WPŁYW	  NA	  OSIĄGNIĘTE	  WYNIKI	  
W	  styczniu	  2016	  roku	  Emitent	  zawarł	  umowę	  o	  wykonywanie	  zadań	  Autoryzowanego	  Doradcy	  ze	  
spółką	  INC	  S.A.	  Na	  mocy	  niniejszej	  umowy	  Autoryzowany	  Doradca	  spółka	  INC	  S.A.	  współdziała	  z	  
Emitentem	   w	   wypełnianiu	   obowiązków	   informacyjnych	   oraz	   doradza	   w	   zakresie	   dotyczącym	  
funkcjonowania	  jego	  instrumentów	  finansowych	  w	  alternatywnym	  systemie	  obrotu.	  	  Tym	  samym	  
zakończona	  została	  współpraca	  z	  IDMSA.PL	  Doradztwo	  Finansowe	  Sp.	  z	  o.o..	  	  
W	   dniu	   15	  marca	   2016	   roku	   odbyło	   się	   Nadzwyczajne	  Walne	   Zgromadzenie	   Spółki.	   	   Niniejsze	  
Walne	   miedzy	   innymi	   odwołało	   cały	   dotychczasowy	   skład	   Rady	   Nadzorczej	   w	   osobach: Piotr	  
Kazimierz	   Derlatka, Piotr	   Andrzej	   Stachyra,	   Magda	   Maria	   Michnicka,	   Tomasz	   Michał	   Piasecki,	  
Grzegorz	  Leszczyński.	   Jednocześnie	  powołując	   z	   dniem	  16	  marca	  2016	   r.	   następujące	  osoby	  na	  
Członków	   Rady	   Nadzorczej:	   Marcin	   Marek	   Michnicki,	   Michał	   Maksymilian	   Skotnicki,	   Tomasz	  
Moroz,	  Ewa	  Gułajska,	  Marek	  Dabrowski.	  	  	  
Na	  niniejszym	  Walnym	  Zgromadzeniu	  Spółki	  podjęto	  również	  uchwałę	  dotyczącą	  wyemitowania	  
obligacji	  zamiennych	  na	  akcje	  oraz	  określono	  zasady	  na	  jakich	  ma	  to	  nastąpić.	  	  
W	   I	   kwartale	   2016	   roku	   doszło	   do	   zmian	   personalnych	   w	   Zarządzie	   Emitenta.	   Pan	   Marcin	  
Przybylski	  złożył	  rezygnację	  z	  zajmowanego	  stanowiska	  Prezesa	  Zarządu,	  a	  z	  dniem	  11	  kwietnia	  
2016	   roku	   Rada	   Nadzorcza	   Spółki	   powołała	   Pana	   Macieja	   Dulskiego	   na	   stanowisko	   Prezesa	  
Zarządu.	  	  
W	  spółce	  zależnej	  Emitenta,	  Złote	  Wyprzedaże	  S.A.	  w	  pierwszym	  kwartale	  2016	  roku	  przychody	  
spadły	  o	  2%	  (z	  2	  703	  tys.	  do	  2	  647	  tys.	  PLN)	  względem	  analogicznego	  okresu	  roku	  poprzedniego.	  
Powodem	   takiego	   stanu	   rzeczy	   jest	   sezonowość	   oraz	   prace	   programistyczne	   nad	   platformą	  
internetową,	  które	  ze	  względów	  czynniki	   losowe	  spowolniły	  prace	  serwisu.	  Pomimo	  tego	   faktu,	  
zastosowana	  polityka	  marżowa	  pozwoliła	  na	  osiągnięcie	  wyższej	  o	  43%	  (z	  578	  tys.	  PLN	  do	  824	  
tys.	  PLN)	  marży	  na	  sprzedaży	  produktów.	  Tym	  samym	  Złote	  Wyprzedaże	  osiągnęły	  o	  52	  tys.	  PLN	  
lepszy	  wynik	  na	  sprzedaży.	  
 

IV. STANOWISKO	   ODNOŚNIE	   DO	   MOŻLIWOŚCI	   ZREALIZOWANIA	   PUBLIKOWANYCH	  
PROGNOZ	  WYNIKÓW	  NA	  DANY	  ROK	  W	  ŚWIETLE	  WYNIKÓW	  ZAPREZENTOWANYCH	  
W	  RAPORCIE	  KWARTALNYM	  	  
Nie	  dotyczy.	  
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V. OPIS	   STANU	   REALIZACJI	   DZIAŁAŃ	   I	   INWESTYCJI	   EMITENTA	   ORAZ	  
HARMONOGRAMU	  ICH	  REALIZACJI	  

 Nie	  dotycz.	  

	  
VI. INFORMACJE	   NA	   TEMAT	   AKTYWNOŚCI	   W	   ZAKRESIE	   WPROWADZANIA	  

ROZWIĄZAŃ	  INNOWACYJNYCH	  W	  PRZEDSIĘBIORSTWIE	  	  
	  Air	  Market	  S.A.	  wciąż	  prowadzi	  działania	  w	  zakresie	  rozszerzenia	  obecnego	  przedmiotu	  
działalności.	  Spółka	  prowadzi	  rozmowy	  z	  potencjalnymi	  podmiotami,	  we	  współpracy	  z	  którymi	  
lub	  poprzez	  przejecie	  których,	  tak	  jak	  to	  miało	  miejsce	  w	  przypadku	  spółki	  Złote	  Wyprzedaże	  S.A.	  
rozszerzy	  przedmiot	  swojej	  działalności.	  	  

VII. OPIS	   ORGANIZACJI	   GRUPY	   KAPITAŁOWEJ	   EMITENTA,	   ZE	   WSKAZANIEM	  
JEDNOSTEK	  PODLEGAJĄCYCH	  KONSOLIDACJI	  	  

Złote	  Wyprzedaże	  S.A.	  

Ul.	  Mołdawska	  9,	  piętro	  6	  

02-‐127	  Warszawa	  

Air	  Market	   S.A.	   posiada	   100%	   akcji	   spółki	   Złote	  Wyprzedaże	   S.A.	   co	   stanowi	   100%	  w	   kapitale	  
zakładowym	  spółki	  Złote	  Wyprzedaże	  S.A.	  	  

Spółka	  Złote	  Wyprzedaże	  S.A.	   jest	  klubem	  zakupowym,	  który	  oferuje	   swoim	  klientom	  markowe	  
produkty	  po	  bardzo	  atrakcyjnych,	  zniżkowych	  cenach.	  	  

	  

VIII. WSKAZANIE	   PRZYCZYN	   NIESPORZĄDZENIA	   SKONSOLIDOWANYCH	   SPRAWOZDAŃ	  
FINANSOWYCH	  
Emitent	  sporządza	  skonsolidowane	  sprawozdanie	  finansowe.	  	  

	  

IX. INFORMACJE	   O	   STRUKTURZE	   AKCJONARIATU	   EMITENTA,	   ZE	   WSKAZANIEM	  
AKCJONARIUSZY	   POSIADAJĄCYCH,	   NA	   DZIEŃ	   PRZEKAZANIA	   RAPORTU,	   CO	  
NAJMNIEJ	  5%	  GŁOSÓW	  NA	  WALNYM	  ZGROMADZENIU	  

	  

AKCJONARIUSZ	   L.	  AKCJI	   %AKCJI	   L.	  GŁOSÓW	   %GŁOSÓW	  

Probatus	   40	  397	  361	   38,91	   40	  397	  361	   38,91	  

Mirallia	  Holdco	  S.A.	   33	  852	  114	   32,60	   33	  852	  114	   32,60	  

Deluco	  SARL	   10	  694	  358	  	   10,30	   10	  694	  358	  	   10,30	  

Pioneer	  Pekao	  Investment	  
Management	  SA	  

7	  364	  280	  	   7,09	   7	  364	  280	  	   7,09	  

Pozostali	   11	  527	  307	   11,1	   11	  527	  307	   11,1	  

Razem	   103	  835	  420	   100	   103	  835	  420	   100	  
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X. INFORMACJE	  DOTYCZĄCE	  LICZBY	  OSÓB	  ZATRUDNIONYCH	  PRZEZ	  EMITENTA,	  W	  
PRZELICZENIU	  NA	  PEŁNE	  ETATY	  

Air	  Market	  S.A.:	  

	  

Forma	  zatrudnienia	   Liczba	  zatrudnionych	   Liczba	  pełnych	  etatów	  

Umowa	  o	  pracę	   0 0 

Umowa	  o	  dzieło,	  zlecenie	  i	  inne	  	   0 0 
Dane	  na	  koniec	  I	  kwartału	  2016	  r. 

 

Złote Wyprzedaże S.A.: 

Forma	  zatrudnienia	   Liczba	  zatrudnionych	   Liczba	  pełnych	  etatów	  

Umowa	  o	  pracę	   17 17 

Umowa	  o	  dzieło,	  zlecenie	  i	  inne	  	   32 ----- 
Dane	  na	  koniec	  I	  kwartału	  2016	  r. 

 

	  

 

Warszawa,	  dnia	  13 maj 2016 

 

    Prezes	  Zarządu	    

         Wojciech Dulski  

	           Członek Zarządu 

        Małgorzata Michnicka  


