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I. LIST PREZESA ZARZĄDU 

LIST PREZESA ZARZĄDU 

Szanowni Państwo, Akcjonariusze i Inwestorzy,  

Niniejszy raport przedstawiający działalność Spółki w roku 2015 kierujemy do 

akcjonariuszy, inwestorów, kontrahentów oraz wszystkich podmiotów i osób 

zainteresowanych działalnością Spółki. 

Rok 2015 to dla Art New media S.A.  kolejny bardzo trudny okres działalności. Skład 

osobowy Zarządu oraz Rady Nadzorczej uległ zmianie. Spółka korzystając z 

ubiegłorocznego doświadczenia ograniczyła uczestnictwo w wielkich imprezach 

masowych, w związku z faktem, że działalność na tym polu dawała coraz mniejsze 

przychody oraz generowała ogromne koszty. W rezultacie Spółka zaprzestała 

działalności w tym zakresie. 

W związku z tym, że Spółka posiadała zaległe zobowiązania w stosunku do ZUS, US i 

kontrahentów Zarząd podjął kroki mające na celu zaspokojenie tych zobowiązań. 

Podjęte zostały pozasądowe działania prawne, które doprowadziły do ściągnięcia 

części wierzytelności Spółki. Zarząd podjął też działania mające na celu  

zabezpieczenie części wierzytelności przed przedawnieniem. W celu spłaty 

zaległych zobowiązań Zarząd prowadził także wyprzedaż pozostałych w Spółce dzieł 

sztuki.  

Chciałabym podziękować naszym Akcjonariuszom, Inwestorom i Klientom za 

zaufanie, wyrozumiałość, wsparcie i wkład w rozwój Spółki w tamtym trudnym 

okresie, licząc na jeszcze jeden wysiłek, związany z rewitalizacją spółki i 

poszukiwaniem inwestora strategicznego dzięki któremu będziemy mogli 

zrealizować nową strategię spółki na następne lata działalności. 

Z wyrazami szacunku, 
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Sławomir Dudziński 

II. WYBRANE DANE FINANSOWE W PRZELICZENIU NA EURO 

Wybrane dane finansowe, zawierające podstawowe pozycje rocznego sprawozdania 

finansowego (przelicz nowe na euro) 

Kwoty prezentowane w PLN przeliczone zostały na Euro wg następujących zasad:  

w PLN w EURO

Lp Opis
01-01-2015                 

31-12-2015

01-01-2014             

31-12-2014

01-01-2015         

31-12-2015

01-01-2014                 

31-12-2014

1. Amortyzacja 153 195,15 466 115,41 36 607,52 111 263,32

2.

Przychody netto ze 

sprzedaży 190 455,14 405 039,78

45 511,17 96 684,36

3. Zysk (strata) na sprzedaży -351 506,26 -848 456,98 -83 995,95 -202 529,53

4.

Zysk (strata) z działalności 

operacyjnej -587 531,31 -146 674,26

-140 396,51 -35 011,64

5. Zyska (strata) brutto -1 009 950,07

-1 180 

460,56

-241 337,72 -281 779,91

6. Zyska (strata) netto -852 463,07

-1 229 

643,56

-203 704,61 -293 520,05

7. Kapitał własny 276 359,25 1 128 822,32 64 850,23 264 838,78

8. Należności długoterminowe 0,00 0,00 0,00 0,00

9. Należności krótkoterminowe 221 570,14 287 443,51 51 993,46 67 438,59

10.

Środki pieniężne i inne 

aktywa pieniężne  486,72 22 114,54  114,21 5 188,41

11.

Zobowiązania 

długoterminowe 0,00 0,00 0,00 0,00

12.

Zobowiązania 

krótkoterminowe 103 110,38 459 525,88 24 195,79 107 811,72

13. Inwestycje długoterminowe 0,00 0,00 0,00 0,00

14. Kapitał zakładowy 1 410 000,00 1 410 000,00 330 869,41 330 807,31

15. Liczba akcji 14 100 000
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a) poszczególne pozycje bilansu przeliczono po kursie średnim Narodowego Banku 
Polskiego na dzień bilansowy:  

• wg stanu na dzień 31-12-2014 r.: 1 EUR =  4,2623 PLN,  

wg stanu na dzień 31-12-2015 r.: 1 EUR =  4,2615 PLN, b) poszczególne pozycje rachunku 
zysków i strat przeliczono wg kursu ustalonego poprzez obliczenie średniej arytmetycznej z 
średnich kursów ustalonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego miesiąca: 

• w okresie od 01.01.2014 do 31.12.2014: 1 EUR = 4,1893 PLN, 
• w okresie od 01.01.2015 do 31.12.2015: 1 EUR = 4,1848 PLN. 

III. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU SPÓŁKI 

Sprawozdanie Zarządu z działalności Emitenta obejmuje istotne informacje o stanie 

majątkowym i sytuacji finansowej Emitenta, w tym ocenę uzyskiwanych efektów. 

3.1.  Podstawowe informacje o Emitencie 

3.2. Wskazanie czasu trwania spółki  

Zgodnie z § 1 ust 7 Statutu Spółki – czas trwania jest nieograniczony. 

3.3. Wskazanie przepisów prawa, na podstawie których została utworzona spółka 

Nazwa Emitenta: Art New media Spółka Akcyjna

Proponowane nazwy skrócone: A N M (3 znaki), A R T N E W M E D (9 znaków)

Adres siedziby: ul. Świeradowska 47, 02-662 Warszawa

NIP: 113-21-97-112

REGON: 016238500

KRS: 0000113924

Prezes Zarządu: Sławomir Dudziński

Kontakt: +48 881 710 790

Adres e-mail: biuro@artnewmedia.pl

Strona WWW. WWW.artnewmedia.pl
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Umowa Spółki została zawiązania aktem notarialnym Rep. A Nr 18816 z dnia 20 

grudnia 1999 roku. Spółka rozpoczęła działalność jako działalność pozostała związana z 

informatyką z inicjatywy jej założyciela Jacka Woźniakowskiego i pierwszego Prezesa 

Zarządu, przy udziale Andrzeja Wysockiego i Andrzeja Woźniakowskiego. 

3.4.  Wskazanie sądu, który wydał postanowienie o wpisie spółki do rejestru 

przedsiębiorstw  

Spółka została wpisana do Rejestru Handlowego w dniu 10 lutego 2000 roku pod 

numerem RHB nr 59575, zgodnie z postanowieniem Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w 

Warszawie - Sądu Gospodarczego, XVI Wydziału Gospodarczego. Do Rejestru 

Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII 

Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Spółka została wpisana w dniu 4 

czerwca 2002 roku pod numerem KRS 0000113924. 

3.5. Historia Spółki 

Spółka działalność gospodarczą rozpoczęła od 25 lutego 2000 roku. koncentrując swoje 

działania na rynku dzieł sztuki początkowo jako komisant, aby ostatecznie zorganizować 

profesjonalnie działającą Galerię Sztuki, w najlepszej z możliwych lokalizacji przy 

Krakowskim Przedmieściu 41, gdzie Galeria skutecznie działała przez lata, aż do 2011 roku. 

Nasze logo zostało zarejestrowane w 2000 roku w Urzędzie Patentowym pod numerem Z 

223962, prawem ochronnym Nr 167546 na nasz znak towarowy. W 2010 roku decyzją 

Urzędu Patentowego prawo ochrony znaku towarowego przedłużono na kolejne 10 lat. W 

2005 roku Muzeum Historyczne powierzyło Spółce organizację Festiwalu Zdzisława 

Beksińskiego w ramach którego w listopadzie i grudniu 2005 roku zorganizowaliśmy kilka 

wystaw w Warszawie. Spółka debiutowała na rynku NewConnect 5 listopada 2008 roku W 

związku z malejącym rynkiem obrotu dziełami sztuki, Rada Nadzorcza Emitenta w 2010 

roku podjęła decyzję o wsparciu Spółki w jej działaniach wyrażając zgodę na zakupu 

multimediów, które miały stanowić wsparcie dla działalności mecenasa sztuki. Jednakże 

stało się inaczej i to działalność „gramy sztuki” stała się wiodącą działalnością Spółki.  

Działalność Art New media S.A. można podzielić na 2 segmenty:  

-  obsługa techniczna imprez w zakresie multimediów pod nazwą ; działalność 

operacyjnie rozpoczęta w grudniu 2010 roku  

- obrót dziełami sztuki i działalność wystawiennicza  
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3.6. Określenie rodzajów i wartości kapitałów własnych spółki oraz zasad ich tworzenia 

Spółka tworzy następujące kapitały własne:  

- kapitał akcyjny na dzień 31 grudnia 2015 r. wynosi 1 410 000 PLN 

- kapitał zapasowy na dzień 31 grudnia 2015r. wynosi 966 672,96 PLN 

- kapitał rezerwowy na dzień 31 grudnia 2015 r. wynosi 0,00 PLN 

- kapitał na nabycie Akcji Własnych na dzień 31 grudnia 2015 r. wynosi 18 207,08 PLN 

3.7.  Informacje o nieopłaconej części kapitału zakładowego  

Kapitał zakładowy Spółki jest w całości opłacony. Na dzień 31 grudnia 2015 r. kapitał 

akcyjny został opłacony w całości. 

3.8.  Zmiany kapitału zakładowego  

W 2015 roku nie dokonywano zmian w kapitale zakładowym Emitenta. 

Spółka tworzy następujący kapitał akcyjny, gdzie podane są dane historyczne o wartości 

nominału i cenie emisyjnej obejmowanych akcji: 

- akcje na okaziciela serii A  470.000 akcji obejmowanych po cenie emisyjnej 

równej wartości nominalnej i wynoszącej 1,- PLN za 

każdą akcję,  

- akcje na okaziciela serii B  1.235.095 akcji obejmowanych po cenie emisyjnej 

równej wartości nominalnej i wynoszącej 1,- PLN za 

każdą akcję,  

- akcje na okaziciela serii C  594.905 akcji obejmowanych po cenie emisyjnej 

wynoszącej 3,- PLN za każdą akcję i wartości 

nominalnej wynoszącej 1,- PLN za każdą akcję,  

- akcje na okaziciela serii D  548.000 akcji obejmowanych po cenie emisyjnej 

równej wartości nominalnej i wynoszącej 1,- PLN za 

każdą akcję,  

- akcje na okaziciela serii E  1.150.000 akcji obejmowanych po cenie emisyjnej 

równej wartości nominalnej i wynoszącej 1,- PLN za 

każdą akcję  
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- akcje na okaziciela serii F  1.302.000 akcji obejmowanych po cenie emisyjnej 

równej wartości nominalnej i wynoszącej 1,- PLN za 

każdą akcję,  

- akcje na okaziciela serii G  400.000 akcji obejmowanych po cenie emisyjnej 

równej 1,50 PLN za każdą akcję i wartości nominalnej 

wynoszącej 1,- PLN za każdą akcję,  

- akcje na okaziciela serii H  408.033 akcji obejmowanych: 10.000 akcji po cenie 

emisyjnej równej 2,00 PLN za każdą akcję; 398.033 

akcji po cenie emisyjnej równej 1,65 PLN za każdą 

akcję i wartości nominalnej wynoszącej 1,- PLN za 

każdą akcję,  

- akcje na okaziciela serii I  2.900.000 akcji obejmowanych po cenie emisyjnej 

równej 1,00 PLN za każdą akcję i wartości nominalnej 

wynoszącej 1,- PLN za każdą akcję, 

- akcje na okaziciela serii J  1 000 481 akcji po cenie emisyjnej równej 1,00 PLN za 

każdą akcję i wartości nominalnej wynoszącej 1,- PLN 

za każdą akcję,  

- akcje na okaziciela serii K  3.000.000 akcji po cenie emisyjnej równej 0,20 PLN za 

każdą akcję i wartości nominalnej wynoszącej 0,10 PLN 

za każdą akcję,  

- akcje na okaziciela serii L  1.091.486 akcji po cenie emisyjnej równej 0,20 PLN za 

każdą akcję i wartości nominalnej wynoszącej 0,10 PLN 

za każdą akcję, 

3.9  Podstawowe informacje na temat powiązań organizacyjnych lub kapitałowych 

spółki  

Art New media SA posiada 50 udziałów o wartości nominalnej 100 zł każdy o łącznej 

wartości 5000 zł co stanowi 50% kapitału zakładowego Passion Worth Communication Sp z 

o.o. S.k. oraz od września 2010 roku 752 udziały o wartości nominalnej 500 zł każdy o 

łącznej wartości 376 000 zł co stanowi 35% w Spółce Antiquarius Sp. z o.o. Zgodnie z 

wiedzą Zarządu Spółka Antiquarius nie prowadzi działalności gospodarczej od 2011 roku. 

Spółka Passion Worth Communication Sp z o.o. S.k nie złożyła stosownych dokumentów do 

sądu rejestrowego o sprawozdaniu finansowym z prowadzonej działalności jak też nie 

zawiadomiła Zarządu o Walnym Zgromadzeniu Udziałowców. Spółka nie tworzy grupy 
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kapitałowej z uwagi na brak przychodów w spółkach i zgodnie z art. 58 ust. 1 i 2 Ustawy o 

rachunkowości nie ma obowiązku tworzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego. 

3.10  Charakterystyka produktów i usług oferowanych przez Spółkę 

Obrót dziełami sztuki własnymi i powierzonymi. Działalność wykonywana polegająca na 

wynajmie sprzętu multimedialnego na wszelkiego rodzaju wydarzenia sportowe i 

artystyczne. Kompleksowa obsługa techniczna imprez kulturalnych i masowych z 

wykorzystaniem profesjonalnych urządzeń multimedialnych (ekranów diodowych i kurtyny 

LED). 

3.11.  Wyniki finansowe spółki w 2015 roku. 

Przychód ze sprzedaży  190.455,14 zł. 

W tym przychody ze sprzedaży dzieł sztuki 78,205,14 zł. 

Koszty działalności operacyjnej  541.961,40 zł. 

Zysk brutto ( -1.009.950,07) zł.  

Podatek dochodowy, odroczony (-157.487,00) zł. 

Zysk netto (-852.463,07) zł. 

Suma bilansowa po stronie aktywów i pasywów 379.799,63 zł. 

3.12.  Osoby zarządzające i nadzorujące 

Zarząd: 

Od 1 lipca 2014 roku do dnia 30 kwietnia 2015 roku funkcję Prezesa Zarządu pełnił Pan 

Zbigniew Berkowicz. 

Od 17 lipca 2015 roku do dnia 17 października 2015 roku funkcję Prezesa Zarządu pełnił 

Pan Sławomir Dudziński oddelegowany z Rady Nadzorczej. 

Od dnia 18 października 2015 uchwałą RN nr 8/10/2015 r. na Prezesa Zarządu został 

powołany Pan Sławomir Dudziński, którą to funkcję sprawuje do chwili obecnej. 

Rada Nadzorcza: 

Skład Rady Nadzorczej na koniec 2015 roku. 

• Krzysztof Poszepczyński 

• Andrzej Wysocki 

• Katarzyna Bottner 
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• Andżelika Wielanek 

• Irena Romańska 

Rada Nadzorcza Spółki Art New media S.A. na posiedzeniu w dniu 27 marca 2015 roku, 

uchwałą 01/01/2015 zgodnie z par 16 ust. 2 statutu RN dokooptowała do swojego składu 

Pana Jacka Woźniakowskiego, Sławomira Dudzińskiego i Panią Justynę Kondratowicz. 

Rada Nadzorcza Spółki Art New media S.A. na posiedzeniu w dniu 17 lipca 2015 roku, 

uchwałą nr 01/07/2015 oddelegowała Pana Sławomira Dudzińskiego do czasowego 

pełnienia funkcji Prezesa Zarządu na okres trzech miesięcy od dnia 17 lipca do 17 

października 2015 roku.   

W dniu 22 czerwca 2015 roku Pan Jacek Woźniakowski oraz w dniu 28 lipca 2015 roku Pani 

Justyna Kondratowicz złożyli rezygnacje z pełnienia funkcji członków Rady Nadzorczej Art 

New media S.A. W obu przypadkach jako powody rezygnacji z pełnienia funkcji członka 

Rady Nadzorczej wskazano przyczyny osobiste.  

Na ich miejsce w dniach 17 lipca 2015 r. uchwałą RN nr 03/07/2015 r.  została powołana 

Pani Katarzyna Bottner  oraz w dniu 28 lipca 2015 r. uchwałą nr 02/07/2015 r.  Pani 

Andżelika Wielanek. 

W dniu  8 października 2015 r. Pan Sławomir Dudziński został na mocy uchwały 7/10/2015 r. 

odwołany z Rady Nadzorczej ze skutkiem na dzień 17 października 2015 r.  

Tego samego dnia na miejsce Sławomira Dudzińskiego uchwałą nr 9/10/2015 r/ została 

powołana do RN  Pani  Irena Romańska. 

Zmiany osobowe, o których mowa powyżej zostały uwidocznione w rejestrze 

przedsiębiorców KRS na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w 

Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS z dnia 25 stycznia 2016 r. 

3.13.  Opis zdarzeń istotnie wpływających na działalność Emitenta, jakie nastąpiły w 

roku obrotowym, a także po jego zakończeniu, do dnia zatwierdzenia sprawozdania 

finansowego. 
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W pierwszym kwartale prowadzona była działalność polegająca na wynajmie 

sprzętu multimedialnego. W drugim kwartale zostały sprzedane wszystkie środki trwałe. 

Przez cały rok obrotowy 2015 , Spółka prowadziła wyprzedaż pozostałych dzieł sztuki w 

celu pokrycia zobowiązań. Sprzedaż była dokonywana bezpośrednio .  

3.14. Perspektywy i przewidywany rozwój spółki 

Zarząd za zgodą Rady Nadzorczej zdecydował o poszukiwaniu inwestora strategicznego w 

celu kontynuacji działalności podstawowej jak również w poszukiwaniu nowych rentownych 

obszarów działalności. W tej sprawie Zarząd zwróci się do Walnego Zgromadzenia o 

decyzję w sprawie przygotowania nowej strategii spółki i udzielnie zgody na dalszą 

działalność Spółki. 

3.15. Ważniejsze osiągnięcia w dziedzinie badań i rozwoju 

W 2015 roku spółka nie prowadziła działalności w dziedzinie badań i rozwoju. 

3.16. Aktualna sytuacja finansowa 

Przychody ze sprzedaży łącznie  w 2015 roku wyniosły:  190  455,14 złotych, i były o 

214 584,64 złote niższe w porównaniu z 2014 rokiem.  

Rok zamknął się stratą w wysokości: 852 463,07 złotych 

Strata na działalności operacyjnej w roku 2015 wyniosła: 939  037,57 złote i zmalała w 

stosunku do poprzedniego roku o 207 636,69  złotych. 

Strata z działalności gospodarczej w 2015 roku osiągnęła wartość 1  009  950,07 zł.  i  

zmniejszyła się tylko o 170 510,49  złotych.  

Najwyższą pozycją kosztową była nadal amortyzacja i miała ona w roku 2015 wartość 

153 195,15 złotych.  

Równie wysoką pozycją w kosztach w 2015 roku są koszty usług zewnętrznych:  121 631,74 

złote oraz wynagrodzeń: 116 726,08 złotych. 

3.17.  Nabycie akcji własnych  

Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwały nr 19/07/2011 z dnia 4 lipca 2011 r. w 

sprawie udzielenia Zarządowi upoważnienia do nabycia akcji własnych, zmienionej przez 

uchwałę nr 9 z dnia 13 września 2012 r., która to uchwała określała, iż Zarząd może nabyć  
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2 000 000 akcji własnych w cenie nie wyższej niż 0,50 złotego i nie niższej niż 0,07 złotego 

w okresie do 30 czerwca 2014 roku.  

W 2013 roku Zarząd Spółki działając na podstawie upoważnienia zawartego w uchwale nr 

19/07/2011 z dnia 4 lipca 2011 roku zmienionej uchwałą nr 9 z 13 września 2012 roku 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwiększył stan posiadania akcji własnych o 111.511 

sztuk zakupione w cenie rynkowej po 0,07 złotego za sztukę. W dniu 30 czerwca 2014 r. na 

mocy uchwały nr 20 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników ww. uchwały zostały 

zmienione w ten sposób, że Zgromadzenie Wspólników przedłużyło upoważnienie Zarządu 

do nabywania Akcji Własnych Spółki do  dnia 30 czerwca 2016 r.  Łączna maksymalna 

wysokość zapłaty za nabywane akcje ustalona została natomiast na kwotę 100 000 zł, przy 

czym cena, za którą Spółka nabywać mogła akcje własne nie mogła być wyższa niż 0,5 

złotego ani niższa niż 0,05 złotego. 

Na dzień 31 grudnia 2015 roku Spółka posiada 147.511 akcji własnych, które stanowią 

1,046% udziału w kapitale zakładowym, nabycie było realizowane w transakcjach 

giełdowych. 

18. Posiadane przez Emitenta oddziały  

Spółka nie posiada oddziałów ani zakładów. 

19. Wskazanie czynników ryzyka i zagrożeń 

Zdaniem Zarządu do najistotniejszych czynników ryzyka z pozycji Emitenta i jego zakresu 

działalności należy zaliczyć:  

• ryzyko związane z konkurencją, 

• ryzyko utraty wyszkolonej kadry oraz w pozyskaniu nowych pracowników, 

• ryzyko związane z utratą reputacji, 

• ryzyko związane z uzależnieniem się od głównych odbiorców jak też dostawców, 

• ryzyko utraty wiarygodności rynkowej w relacjach spółka – klient. 

• ryzyko związane z błędnie skierowaną strategią firmy i związane z tym wymierne 

straty finansowe dla Spółki, 

• ryzyko nietrafionych inwestycji i przeszacowanie oczekiwanych zysków z 

niedoszacowaniem kosztów przedsięwzięcia, 
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• ryzyko związane z awaryjnością urządzeń i wypłaty odszkodowań dla kontrahentów 

za niewłaściwie zrealizowane usługi, 

• ryzyko związane z utratą płynności ze względu na brak płatności i opóźnienia za 

wykonane Usługi, 

• ryzyko niespłacania zobowiązań i związane z tym dodatkowe koszty windykacyjne i 

utrata, wiarygodności w obrocie gospodarczym, za którym następuje wykluczenie z 

rynku.  

• ryzyko związane z zawieszeniem notowań lub wykluczeniem instrumentów 

finansowych Spółki jako Emitenta z obrotu w alternatywnym systemie obrotu  

• ryzyko dotyczące możliwości nakładania na Emitenta kar administracyjnych przez 

Komisję Nadzoru Finansowego za niewykonanie obowiązków wynikających z 

przepisów prawa. 

20. Liczba osób zatrudnionych w ArtNew media S.A. w przeliczeniu na pełne etaty. 

Na  dzień 31.12.2015 roku miała podpisane umowy na świadczenie usług z 2 osobami. 

21. Stosowaniu zasad ładu korporacyjnego w przypadku podmiotów, których papiery 

wartościowe zostały dopuszczone do obrotu na jednym z rynków regulowanych 

Europejskiego Obszaru Gospodarczego. 

Akcje Art New media S.A. wprowadzone zostały do Alternatywnego Systemu Obrotu na 

rynku NewConnect uchwałą nr 794 z dnia 31 października 2008 roku Zarządu Giełdy 

Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Wywiązując się z obowiązku nałożonego zgodnie 

z § 5 pkt. 6.3.Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO, Spółka w raporcie rocznym w osobnym 

dokumencie, przedstawia informacje na temat stosowania zasad ładu korporacyjnego, o 

którym mowa w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”. 

22. Majątek Spółki 

Liczba osób 

zatrudnionych  

na dzień 31.12.2015 r.

Liczba osób zatrudnionych 

na dzień 31.12.2014 r.

ArtNew media S.A 0 5
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Spółka nie posiadała majątku na dzień 31.12.2015 innego niż dzieła sztuki. 

3.23. Dodatkowe wyjaśnienia do kwot wskazanych w sprawozdaniu finansowym 

Prezentowana w bilansie spółki za 2015 rok strata nie znajduje pokrycia w kapitale 

zapasowym.  

Uchwałą nr 7 z dnia 30 marca 2016 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 

postanowiło stratę powstałą z działalności Spółki w roku 2014 w wysokości 1229  643,56 

złotych pokryć z kapitału zapasowego oraz z zysków uzyskanych w latach następnych. 

Zarząd będzie rekomendował Zwyczajnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy podjęcie 

stosownych uchwał w celu rozliczenia powstałej w 2015 roku straty w wysokości  852 

463,07 z przyszłych zysków. 
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IV OŚWIADCZENIE ZARZĄDU DO ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 

Warszawa, dn. 2 czerwca 2016 roku. 

OŚWIADCZENIE OSÓB DZIAŁAJĄCYCH W IMIENIU ART NEW MEDIA S.A. 

W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA ROCZNEGO 

SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 

Zarząd Art New media S.A. oświadcza, iż według jego najlepszej wiedzy, roczne 

sprawozdanie finansowe i dane porównywalne spółki sporządzone zostały zgodnie z 

przepisami prawa obowiązującymi Emitenta oraz obowiązującymi zasadami rachunkowości. 

Prezentowane dane odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację 

majątkową i finansową Art New media S.A. oraz jej wynik finansowy. Ponadto Zarząd Art 

New media S.A. oświadcza, że sprawozdanie Zarządu z działalności w 2015 roku zawiera 

prawdziwy obraz sytuacji Emitenta jego osiągnięć, w tym opis podstawowych zagrożeń i 

ryzyk. 

Sławomir Dudziński 

Prezes Zarządu 
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V OŚWIADCZENIE ZARZĄDU DO ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO W/S 

UPRAWNIENIA DO BADANIA SPRAWZDANIA FINANSOWEGO 

Warszawa, dn. 2 czerwca 2016 roku 

OŚWIADCZENIA OSÓB DZIAŁAJĄCYCH W IMIENIU ART NEW MEDIA S.A. 

W SPRAWIE WYBORU PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA 

ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 

Zarząd Art New media S.A. oświadcza, iż podmiot uprawniony do badania 

sprawozdań finansowych dokonujący badania sprawozdania finansowego za rok 2015, 

został wybrany zgodnie z przepisami prawa oraz, że podmiot ten oraz biegli rewidenci, 

dokonujący badania tego sprawozdania, spełniali warunki do wyrażania bezstronnej i 

niezależnej opinii o badaniu, zgodnie z właściwymi przepisami prawa polskiego. 

Sławomir Dudziński 

Prezes Zarządu 
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VI. ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE 

Stanowi Załącznik nr 1 do Raportu Rocznego za rok obrotowy 2015. 

VII. OPINIA ORAZ RAPORT NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Z BADANIA 

SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2015 

Stanowi Załącznik nr 2 do Raportu Rocznego za rok obrotowy 2015. 

VII  OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE STOSOWANIA DOBRYCH PRAKTYK SPÓŁEK 

NOTOWANYCH NA RYNKU NEWCONNECT 

Stanowi Załącznik nr 3 do Raportu Rocznego za rok obrotowy 2015.
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