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Raport za III kwartał 2016 roku 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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I.  Informacje o Emitencie 

 

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: Bilal Aurangzeb Noor 

Kontakt: +48 881 710 790 

Adres e-mail: biuro@artnewmedia.pl 

Strona WWW. www.artnewmedia.pl 

 

ZARZĄD  

W okresie od 01 stycznia 2016 roku do 30 czerwca 2016 roku funkcję Prezesa Spółki pełnił Pan Sławomir Dudziński powołany 

na to stanowisko w lipcu 2015 roku.  Rada Nadzorcza w dniu 23 czerwca 2016 roku przyjęła rezygnację Pana Sławomira 

Dudzińskiego z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki ze skutkiem na dzień 30 czerwca 2016 roku (komunikat – Raport EBI 

nr 15/2016). W tym samym dniu tj. w dniu 23 czerwca 2016 r. Rada Nadzorcza Spółki oddelegowała na okres trzech miesięcy 

Pana Andrzeja Wysockiego, członka Rady Nadzorczej Emitenta, do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu, od dnia 1 lipca 2016 roku 

do 30 września 2016 r. (komunikat – Raport EBI nr 16/2016),  

Na dzień przekazania niniejszego raportu – funkcję Prezesa Zarządu od dnia 2 listopada 2016 r. pełni  Pan Bilal Aurangzeb 

Noor  (komunikat – Raport  EBI nr 24/2016) . 

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 30 marca 2016 roku uchwałą nr 21 określiło kadencję Zarządu na 5 lat. 

 

RADA NADZORCZA 

W III kwartale 2016 roku po rezygnacji Prezesa Sławomira Dudzińskiego trzech członków Rady Nadzorczej zrezygnowało z 

funkcji (komunikaty – Raporty EBI nr 18/2016, 21/2016 i 22/2016). Zmiany w Radzie Nadzorczej przedstawiają komunikaty – 

Raporty EBI nr  23/2016 i 26/2016. Na dzień przekazania niniejszego raportu Skład Rady Nadzorczej jest następujący: 

 Andrzej Wysocki, 

 Sarah Anjum, 

 Omar Salah Ahmed, 

 Aamir Hussain Kazami 

 

 

http://www.artnewmedia.pl/
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KAPITAŁ ZAKŁADOWY: 

Na dzień sporządzenia niniejszego raportu kapitał zakładowy Emitenta wynosi 1 410 000,00 złotych i dzieli się na 14 

100 000 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) złoty, w tym: 

a) 470 000 (czterysta siedemdziesiąt tysięcy) akcji założycielskich serii A, o numerach od 01 do 470 000; 

b) 1 235 095 (jeden milion dwieście trzydzieści pięć tysięcy dziewięćdziesiąt pięć) akcji serii B o numerach od 01 do  1 

235 095; 

c) 594 905 (pięćset dziewięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset pięć) akcji serii C o numerach od 01 do 594 905; 

d) 548 000 (pięćset czterdzieści osiem tysięcy) akcji serii D o numerach od 01 do 548 000; 

e) 1 150 000 (jeden milion sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji serii E o numerach od 01 do 1 150 000; 

f) 1 302 000 (jeden milion trzysta dwa tysiące) akcji serii F o numerach od 01 do 1 302 000; 

g) 400 000 (czterysta tysięcy) akcji serii G o numerach od 01 do 400 000; 

h) 408 033 (czterysta osiem tysięcy trzydzieści trzy) akcje serii H o numerach od 01 do 408 033; 

i) 2 900 000 (dwa miliony dziewięćset tysięcy) akcji serii I o numerach od 01 do 2 900 000; 

j) 1 000 481 (jeden milion czterysta osiemdziesiąt jeden) akcji serii J o numerach od 01 do 1 000 481; 

k) 3 000 000 (trzy miliony) akcji serii K o numerach od 01 do 3 000 000; 

l) 1 091 486 (jeden milion dziewięćdziesiąt jeden tysięcy czterysta osiemdziesiąt sześć) akcji serii L o numerach od 01 do 

1 091 486. 

 

Walne Zgromadzenie w dniu 30 marca 2016 roku w uchwale nr 20 udzieliło Zarządowi Spółki upoważnienia do podwyższenia 

kapitału zakładowego Spółki przez okres 3 (trzech) lat do wysokości ¾ kapitału zakładowego na dzień udzielenia niniejszego 

upoważnienia, to jest o kwotę nie wyższą niż 1.057.500,00 złotych (kapitał docelowy), przy czym wydanie akcji może nastąpić za 

wkłady pieniężne lub niepieniężne, a cena emisyjna nie może być niższa niż 0,10 złotych za akcję. 

 

DZIAŁALNOŚĆ: 

Emitent w poprzednich latach prowadził działalność wykonywaną na zlecenie polegającą na wynajmie sprzętu 

multimedialnego na wszelkiego rodzaju wydarzenia sportowe i artystyczne. Świadczył kompleksową obsługę techniczną imprez 

kulturalnych i masowych z wykorzystaniem profesjonalnych urządzeń multimedialnych. Ponadto prowadził obrót dziełami sztuki. 

Spółka w III kwartale 2016 roku nie świadczyła żadnych usług związanych z przedmiotem działalności. 

 

II. Sprawozdanie finansowe za III kwartał 2016 r. 

 

Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z zasadami określonymi w Ustawie z dnia 29 września 1994 roku o 

rachunkowości obowiązującymi jednostki kontynuujące działalność. 
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1. Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego Art  New media 

S.A. za III kwartał 2016 roku. 

 

Spółka sporządza rachunek zysków i strat w układzie porównawczym. 

Spółka nie zmieniła polityki rachunkowości w porównaniu z poprzednimi raportami. W sprawozdaniu finansowym Spółka 

wykazuje zdarzenia gospodarcze zgodnie z ich treścią ekonomiczną. 

Wynik finansowy Spółki za dany rok obrotowy obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające na jej rzecz przychody oraz 

związane z tymi przychodami koszty zgodnie z zasadami memoriału, współmierności przychodów i kosztów oraz ostrożnej 

wyceny. 

 

Rachunek zysków i strat 

1.Przychody 

Przychody ze sprzedaży obejmują niewątpliwe należne lub uzyskane kwoty netto ze sprzedaży, tj. pomniejszone o należny 

podatek od towarów i usług (VAT), ujmowane w okresach, których dotyczą. 

2 .Koszty 

Spółka prowadzi koszty w układzie rodzajowym. 

Na wynik finansowy Spółki wpływają ponadto:  

 Pozostałe przychody i koszty operacyjne pośrednio związane z działalnością Spółki w zakresie m. in. zysków i strat za 

zbycia niefinansowych aktywów trwałych, aktualizacji wyceny aktywów niefinansowych, utworzenia i rozwiązania 

rezerw na przyszłe ryzyko, kar, grzywien i odszkodowań, otrzymania lub przekazania darowizn, 

 Przychody finansowe z tytułu dywidend (udziałów w zyskach), odsetek, zysków ze zbycia inwestycji, aktualizacji 

wartości inwestycji, nadwyżki dodatnich różnic kursowych nad ujemnymi. 

 Koszty finansowe z tytułu odsetek, strat ze zbycia inwestycji, aktualizacji wartości inwestycji, nadwyżki ujemnych różnic 

kursowych nad dodatnimi,  

 Straty i zyski nadzwyczajne powstałe na skutek trudnych do przewidzenia zdarzeń nie związanych z ogólnym ryzykiem 

prowadzenia Spółki poza jej działalnością operacyjną. 

3 .Opodatkowanie 

Wynik finansowy brutto korygują:  

 bieżące zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych,  

 aktywa oraz rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego. 

3.1.Podatek dochodowy bieżący 

Bieżące zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych są naliczone zgodnie z przepisami podatkowymi. 

3.2.Podatek dochodowy odroczony 

W związku z przejściowymi różnicami między wykazywaną w księgach rachunkowych wartością aktywów i pasywów a ich 

wartością podatkową oraz stratą podatkową możliwą do odliczenia w przyszłości, jednostka tworzy rezerwę i ustala aktywa z 

tytułu odroczonego podatku dochodowego, którego jest podatnikiem. 
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Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się w wysokości kwoty przewidzianej w przyszłości do odliczenia od 

podatku dochodowego, w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi, które spowodują w przyszłości zmniejszenie podstawy 

obliczenia podatku dochodowego oraz straty podatkowej możliwej do odliczenia, ustalonej przy uwzględnieniu zasady 

ostrożności. 

 

Rezerwę z tytułu odroczonego podatku dochodowego tworzy się w wysokości kwoty podatku dochodowego, wymagającej w 

przyszłości zapłaty, w związku z występowaniem różnic przejściowych, które spowodują zwiększenie podstawy obliczenia 

podatku dochodowego w przyszłości. 

 

Wykazywana w rachunku zysków i strat część odroczona stanowi różnicę pomiędzy stanem rezerw i aktywów z tytułu podatku 

odroczonego na koniec i początek okresu sprawozdawczego. Rezerwy i aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego, 

dotyczące operacji rozliczanych z kapitałem (funduszem) własnym, odnosi się również na kapitał (fundusz) własny. 

 

Bilans 

 

Aktywa 

1.  Wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia dla kosztów prac 

rozwojowych, pomniejszonych o skumulowane odpisy umorzeniowe oraz o ewentualne odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. 

 

Za wartości niematerialne i prawne uznaje się: 

- koszty prac rozwojowych zakończonych pozytywnym wynikiem, który zostanie wykorzystany do produkcji, 

- nabytą wartość firmy, 

- nabyte prawa majątkowe, prawa pokrewne, licencje i koncesje, 

- nabyte prawa do wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych, 

- know-how. 

 

Wartości niematerialne i prawe o jednostkowej wartości nie przekraczającej 3,5 tysięcy złotych w dniu przyjęcia do użytkowania 

jednorazowe są spisywane w koszty amortyzacji. 

 

2.  Środki trwałe są wyceniane w cenie nabycia lub koszcie wytworzenia pomniejszonych o skumulowane umorzenie 

oraz dokonane odpisy aktualizujące ich wartość. 

 

W uzasadnionych przypadkach do ceny nabycia lub kosztu wytworzenia środków trwałych w budowie zalicza się różnice 

kursowe z wyceny należności i zobowiązań powstałe na dzień bilansowy oraz odsetki od zobowiązań finansujących wytworzenie 

lub nabycie środków trwałych. 

 



 
Art NEW media S.A.; NIP: 113-21-97-112; KRS: 0000113924; kapitał zakładowy: 1 410 000 PLN w pełni opłacony 
 Prezes Zarządu: Bilal A. Noor 

__________________________________________________________________________________ 

7 
 

Dla celów podatkowych przyjmowane były stawki amortyzacyjne wynikające z Ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku 

dochodowym od osób prawnych określającej wysokość amortyzacji stanowiącej koszty uzyskania przychodów. 

 

Składniki majątku o przewidywanym okresie użytkowania nie przekraczającym jednego roku oraz wartości początkowej nie 

przekraczającej 3,5 tysiąca złotych są jednorazowo odpisywane w ciężar kosztów w momencie przekazania do użytkowania. 

 

Środki trwałe umarzane są według metody liniowej począwszy od miesiąca następnego po miesiącu przyjęcia do eksploatacji w 

okresie odpowiadającym szacowanemu okresowi ich ekonomicznej użyteczności. 

 

Zastosowane bilansowe stawki amortyzacyjne są następujące: 

- inwestycje w obce środki trwałe 20% 

- urządzenia techniczne i maszyny 18% 

(z wyłączeniem sprzętu komputerowego, urządzeń LED i osprzętu) 

- urządzenia LED i osprzęt 12% 

- sprzęt komputerowy 30% 

- środki transportu 20% 

- inne środki trwałe 20% 

 

3. Środki trwałe w budowie wycenia się w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich 

nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. W uzasadnionych przypadkach do ceny 

nabycia lub kosztu wytworzenia środków trwałych w budowie zalicza się różnice kursowe z wyceny należności i zobowiązań 

powstałe na dzień bilansowy oraz odsetki od zobowiązań finansujących wytworzenie lub nabycie środków trwałych. 

4. Inwestycje długoterminowe 

Udziały lub akcje w jednostkach powiązanych wycenia się według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty 

wartości. Udziały lub akcje w innych jednostkach (notowanych na GPW w Warszawie) wycenia się w cenie rynkowej. Do 

rozchodu aktywów finansowych stosuje się w Spółce metodę, według której rozchód aktywów finansowych wycenia się kolejno 

po cenach tych składników aktywów, które Spółka najwcześniej nabyła („FIFO”). 

 

Aktywa obrotowe 

1. Rzeczowe składniki aktywów obrotowych wycenia się według ceny nabycia lub kosztów wytworzenia po 

pomniejszeniu o odpisy aktualizujące, nie wyższych od ich cen sprzedaży netto na dzień bilansowy. 

Towary wycenia się według ceny nabycia powiększonej o podatek od czynności cywilnoprawnej. Towary w ewidencji 

pozabilansowej, stanowiące zobowiązania warunkowe, wycenia się według ceny wynikającej z umowy komisowej, depozytowej 

lub innej. 

 

2. Należności wycenia się w kwotach wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny (po pomniejszeniu o 

odpisy aktualizujące). 
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Należności wyrażone w walutach obcych wycenia się na dzień bilansowy po kursie kupna stosowanym w tym dniu przez bank, z 

którego usług korzysta jednostka, nie wyższym jednak od kursu średniego ustalonego dla danej waluty przez Narodowy Bank 

Polski na ten dzień. 

Różnice kursowe od należności wyrażonych w walutach obcych powstałe na dzień wyceny i przy zapłacie zalicza się 

odpowiednio do kosztów i przychodów finansowych. W uzasadnionych przypadkach odnosi się je do kosztu wytworzenia 

produktów, usług lub ceny nabycia towarów a także wytworzenia środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych 

(odpowiednio na zwiększenie lub zmniejszenie tych kosztów). 

 

3. Inwestycje krótkoterminowe 

Udziały lub akcje wyceniane są według ceny nabycia lub ceny (wartości) rynkowej, zależnie od tego, która z nich jest niższa. 

Środki pieniężne wykazuje się w wartości nominalnej. 

Wyrażone w walutach obcych wycenia się na dzień bilansowy po kursie kupna stosowanym w tym dniu przez bank, z którego 

usług korzysta jednostka, nie wyższym jednak od kursu średniego ustalonego dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski na 

ten dzień. 

Inne inwestycje krótkoterminowe  wyceniane są w cenie nabycia powiększonej o opłaty przewozowe i celne. Do ceny nabycia 

zalicza się również różnice kursowe z wyceny należności i zobowiązań powstałe na dzień bilansowy oraz odsetki od zobowiązań 

finansujących ich nabycie. 

 

4. Rozliczenia międzyokresowe 

Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów dokonywane są, jeżeli koszty poniesione dotyczą przyszłych okresów 

sprawozdawczych. 

 

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe czynne dotyczą albo aktywów z tytułu odrodzonego podatku dochodowego 

oraz ewidencje kosztów ponoszonych na budowę portalu internetowego firmy służącego w przyszłości do zwiększonej 

sprzedaży dzieł sztuki, dystrybucji usług eksperckich i kreowania wizerunku firmy. 

 

Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów dokonywane są w wysokości prawdopodobnych zobowiązań przypadających na 

bieżący okres sprawozdawczy. 

Do biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów zalicza się wartość wykonanych na rzecz jednostki świadczeń, które nie 

zostały zafakturowane, a na mocy umowy wykonawca nie był zobowiązany do jej zafakturowania. 

 

Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy   - według zmian dokonanych w ustawie o rachunkowości nastąpiła zmiana 

prezentacji danych z Kapitałów ze znakiem ujemnym w Pasywach do Aktywów ze znakiem dodatnim – nie wystąpiły w spółce. 

Udziały (akcje) własne -  według zmian dokonanych w ustawie o rachunkowości nastąpiła zmiana prezentacji danych z 

Kapitałów ze znakiem ujemnym w Pasywach do Aktywów ze znakiem dodatnim – prezentacja zgodnie z ceną zakupu akcji wraz 

z kosztami transakcyjnymi. 
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Pasywa 

Kapitały (fundusze) własne ujmuje się w księgach rachunkowych w wartości nominalnej według ich rodzajów i zasad 

określonych przepisami prawa, statutu lub umowy spółki. 

 

Kapitał podstawowy spółki kapitałowej  wykazuje się w wysokości określonej w umowie lub statucie i wpisanej w rejestrze 

sądowym. Zadeklarowane, lecz nie wniesione wkłady kapitałowe ujmuje się jako należne wpłaty na kapitał po stronie Aktywów. 

 

Kapitał zapasowy tworzony jest z podziału zysku, przeniesienia z kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny oraz nadwyżki 

wartości emisyjnej akcji powyżej ich wartości nominalnej pomniejszonej o koszty tej emisji. Pozostała część kosztów emisji 

zaliczana jest do kosztów finansowych. 

 

Rezerwy tworzy się na pewne lub o dużym stopniu prawdopodobieństwa przyszłe zobowiązania i wycenia się je na dzień 

bilansowy w wiarygodnie oszacowanej wartości. Rezerwy zalicza się odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych, 

kosztów finansowych lub strat nadzwyczajnych, zależnie od okoliczności, z którymi przyszłe zobowiązania się wiążą. 

Rezerwy tworzone są na poniższe tytuły: 

- straty z transakcji gospodarczych w toku, 

- udzielone gwarancje i poręczenia, 

- skutki toczącego się postępowania sądowego i odwoławczego. 

 

Zobowiązania wycenia się na dzień bilansowy w kwocie wymagającej zapłaty z wyjątkiem zobowiązań, których uregulowanie 

zgodnie z umową następuje przez wydanie innych niż środki pieniężne aktywów finansowych lub wymiany na instrumenty 

finansowe – które wycenia się według wartości godziwej. 

 

Jeżeli termin wymagalności przekracza jeden rok od daty bilansowej, salda tych zobowiązań, z wyjątkiem zobowiązań z tyt. 

dostaw i usług, wykazuje się jako długoterminowe. Pozostałe części sald wykazywane są jako krótkoterminowe. 

 

Zobowiązania wyrażone w walutach obcych wycenia się na dzień bilansowy po kursie sprzedaży stosowanym w tym dniu przez 

bank, z którego usług korzysta jednostka, nie niższym jednak od kursu średniego ustalonego dla danej waluty przez Narodowy 

Bank Polski na ten dzień. 

 

Różnice kursowe dotyczące zobowiązań wyrażonych w walutach obcych powstałe na dzień wyceny i przy uregulowaniu zalicza 

się odpowiednio: ujemne do kosztów finansowych i dodatnie do przychodów finansowych. W uzasadnionych przypadkach 

odnosi się je do kosztu wytworzenia produktów, usług lub ceny nabycia towarów a także wytworzenia środków trwałych lub 

wartości niematerialnych i prawnych. 
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2. Bilans Art New media S.A. na dzień 30 września 2016 r. (w złotych)  - narastająco 

 

 
AKTYWA 

na dzień                   
30-09-2015 

           na dzień                  
          30-09-2016 

  

A. AKTYWA TRWAŁE 57 541,84 1 681,96   

I.  Wartości niematerialne i prawne 5 100,84 1 386,80   

II. Rzeczowe aktywa trwałe 31 437,00 295,16   

III. Należności długoterminowe -    -      

IV. Inwestycje długoterminowe - -      

V. Długoterminowe rozliczenia 
międzyokresowe 

21 004,00    -   

          

B. AKTYWA OBROTOWE 621 452,94 177 463,42   

I. Zapasy 180 711,37 -   

II. Należności krótkoterminowe 431 871,29 175 131,81   

III. Inwestycje krótkoterminowe 6  534,28 581,62   

IV. Krótkoterminowe rozliczenia 
międzyokresowe 

2 336,00 1 749,99   

C. Należne wpłaty na kapitał 
podstawowy 

- -   

D. Udziały własne 18 207,08 18 207,08  

SUMA AKTYWÓW 697 201,86 197 352,46 

 
 

PASYWA 
      na dzień                                                       
30-09-2015 

      na dzień                 
30-09-2016 

  

A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY 313 915,42 161 416,15  

I. Kapitał (fundusz) podstawowy 1 410 000,00 1 410 000,00   

II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w 
tym: 

966 672,96 -   

III. Kapitał (fundusz) z 
aktualizacji wyceny, w tym: 

- -   

VI. Pozostałe kapitały (fundusze) 
rezerwowe, w tym: 

-    -      

VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych (1 229 643,56) (1 115 433,67)   

VIII. Wynik finansowy netto roku 
obrachunkowego 

(833 113,98) (133 150,18)   

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

-    -      

 
      

 
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY 
NA ZOBOWIAZANIA 

383 286,44 35 936,31   

I. Rezerwy  na zobowiązania 178 491,00 -   

II. Zobowiązania długoterminowe -    -      
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III. Zobowiązania 
krótkoterminowe 

204 795,44 35 684,31   

IV. Rozliczenia międzyokresowe - 252,00   

SUMA PASYWÓW 697 201,86 197 352,46 

 
 
3. Rachunek Zysków i Strat za III Kwartał 2016  (w złotych) 
 

  
od 01.07.2015  
do 30.09.2015 

od 01.07.2016  
do 30.09.2016  

narastająco 
01.01.2015 
30.09.2015 

narastająco 
01.01.2016 
30.09.2016 

A. Przychody netto ze sprzedaży i 
zrównane z nimi, w tym: 

    886,18 - 133 361,08 78 746,95 

  
          - od jednostek 

powiązanych 
-  -  -  - 

  
I.   Przychód ze sprzedaży 

produktów 
- - 112 250,00 - 

  

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

- - -    - 

  
III. Koszty wytworzenia 

produktów na własne 
potrzeby jednostki 

-    -    -    - 

  
IV. Przychody netto ze 

sprzedaży towarów i 
materiałów 

    886,18 - 21 111,08 78 746,95 

 
B. Koszty działalności operacyjnej  
  

 
 

68  378,22 

 
 

20 850,74 

 
 

391 765,46 

 
 

242 915,71 

  I. Amortyzacja 902,64 106,80 143 128,31 1 169,78 

  II.  Zużycie materiałów i energii 1 080,90  551,93 9 640,29 1 368,22 

  III. Usługi obce 33 737,31 14 078,50 99 157,93 73 148,05 

  IV. Podatki i opłaty, w tym: 1 896,78 1 761,80 9  532,17 2 522,92 

            - podatek akcyzowy -    -    -                              - 

  V.  Wynagrodzenia 29 445,90 3 974,32 92 002,83 8 942,22 

  
VI. Ubezpieczenia społeczne i 

inne świadczenia 
1 090,32 377,39 8 620492 873,49 

  VII. Pozostałe koszty rodzajowe 224,37 - 10 965,70 - 

  
VIII. Wartość sprzedanych 

towarów i materiałów 
0,00 - 18 717,74 154 891,03 

C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B) (67 492,04) (20 850,74) (258 404,38) (164 168,76) 

D. Pozostałe przychody 
operacyjne 

0,49 29 505,20 880,62 81 521,68 

  
     I.  Zysk ze zbycia 

niefinansowych aktywów 
trwałych 

- - 
- 
 

       17 235,78 

       II.  Dotacje -    -    -    - 

  
     III. Inne przychody 

operacyjne 
0,49      29 505,20 880,62 64 285,90 
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E. Pozostałe koszty operacyjne    0,63 0,00 557 122,94 32 500,54 

  
     I.  Strata ze zbycia 
niefinansowych aktywów trwałych 

-    -    553 840,07    - 

  
     II. Aktualizacja wartości 
aktywów niefinansowych 

-    -    -    - 

       II. Inne koszty operacyjne 0,63 - 3 282,87 32 500,54 

F. Zysk (strata) z działalności 
operacyjnej (C+D-E) 

(67 492,18) 8 654,46 (814 646,70) (115 147,62) 

G. Przychody finansowe 2,30 0,02    3,35 0,14    

  
    I. Dywidendy i udziały w 

zyskach, w tym: 
-    -    -    - 

            - od jednostek powiązanych -    -    -    - 

      II.  Odsetki, w tym: 2,30    0,02    3,35    0,14 

            - od jednostek powiązanych -    -    -    - 

  
    III.  Zysk z tytułu rozchodu 

aktywów finansowych 
- - -    - 

  
    IV.  Aktualizacja wartości 

aktywów finansowych 
-    -    -    - 

      V.  Inne -    -    -    - 

H. Koszty finansowe 9 253,30 5 449,99 18  470,63 18 002,70 

     I.  Odsetki, w tym:  3,30  -    3 442,23 1 352,69 

            - dla jednostek powiązanych -    -    -    - 

  
    II.  Strata z tytułu rozchodów 
aktywów finansowych 

-    -    -    - 

  
    III.  Aktualizacja wartości 
inwestycji 

-    -    -    - 

      IV. Inne 9 250,00 5 449,99 15 028,40 16 650,01 

I. Zysk (strata) brutto (F+G-H) (76 743,18) 3 204,49 (833 113,98) (133 150,18) 

J. Podatek dochodowy -    -    - 
- 
 

       I.  Część bieżąca -    -    - - 

       II.  Część odroczona -    -    - - 

K. Pozostałe obowiązkowe 
zmniejszenia zysku (zwiększenia 
      straty) 

- - - - 

L. Zysk (strata) netto (I-J-K) (76 743,18) 3 204,49 (833 113,98) (133 150,18) 

 
 
4. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM za III kwartał 2016 roku 

  
od 01.07.2015  
do 30.09.2015 

od 01.07.2016  
do 30.09.2016  

narastająco 
01.01.2015 
30.09.2015 

narastająco 
01.01.2016 
30.09.2016 

I. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY NA 
POCZĄTEK OKRESU (BO) 

1 048 456,87  158 211,66 1 128 822,32 294 566,33 

I.a. Kapitał (fundusz) własny na 
początek okresu (BO) po korektach 

1 048 456,87  158 211,66 1 128 822,32  294 566,33 

II. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY NA 
KONIEC OKRESU (BZ) 

 295 708,34 161 416,15  295 708,34 161 416,15 

III. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY, PO 
UWZGLĘDNIENIU PROPONOWANEGO 

PODZIAŁU ZYSKU (POKRYCIA STRATY) 
 295 708,34 161 416,15   295 708,34 161 416,15 
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5. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH za okres od 01.01 do 30.09.2016 (w złotych)  

 
od 01.07.2015  
do 30.09.2015 

od 01.07.2016  
do 30.09.2016  

narastająco 
01.01.2015 
30.09.2015 

narastająco 
01.01.2016 
30.09.2016 

A. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW 
PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI 
OPERACYJNEJ 

  
  

I. Zysk (strata) netto (76 743,18) 3 204,49 (756 370,80) (133 150,18) 

II. Korekty razem 56 200,75 7 303,44 86 643,20 133 245,08 

III. Przepływy pieniężne netto z 
działalności operacyjnej (I+II) 

(20 542,43) (4 098,95) (669 727,60) 94,90 

     

B. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW 
PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI 
INWESTYCYJNEJ 

 
   

I. Wpływy - - 683 770,00 - 

II. Wydatki - -    - -    

III. Przepływy pieniężne netto z 
działalności inwestycyjnej (I-II) 

- - 683 770,00 - 

C. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW 
PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI 
FINANSOWEJ 

    

I. Wpływy 3,35  -    3,35 - 

II. Wydatki 17 102,80     - 29 626,01 - 

III. Przepływy pieniężne netto z 
działalności finansowej (I-II) 

(17 099,45) - (29 622,66) - 

D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO 
RAZEM (A.III.+B.III+C.III) 

(37 641,88) (4 098,95) (15 580,26) 94,90 

   
  

E. BILANSOWA ZMIANA STANU 
ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, W TYM: 

(37 641,88) (4 098,95) (15 580,26) 94,90 

F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK 
OKRESU 

44  176,16 4 680,57 22 114,54 486,72 

G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC 
OKRESU (F+D) 

6 534,28 581,62 6 534,28 581,62 

 

 

III. Komentarz Zarządu na temat czynników i zdarzeń, które miały wpływ na osiągnięte wyniki finansowe. 

 

Spółka Art New media S.A. w III kwartale 2016 roku nie uzyskała przychodów ze sprzedaży przy kosztach działalności 

operacyjnej na poziomie 20 tys. zł. W wyniku powyższych operacji wygenerowana została strata na działalności operacyjnej w 

kwocie 20.850,74 zł. Strata powyższa została pokryta działalnością pozostała operacyjną, która pozwoliła na wygenerowanie 

dodatniego wyniku za III kwartał na poziomie 3 tys. zł. Narastająco za trzy kwartały 2016 roku spółka   zanotowała stratę netto w 

wysokości  133 150,18 zł.   

Spółka zarówno w II jak też  w III kwartale 2016 roku nie świadczyła żadnych usług związanych z  obsługą techniczną imprez 

masowych. Przychody wynikały ze sprzedaży dzieł sztuki oraz majątku spółki. 
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IV. Informacja Zarządu na temat aktywności, jaką w okresie objętym raportem emitent podejmował w obszarze 

rozwoju prowadzonej działalności, w szczególności poprzez działania nastawione na wprowadzanie rozwiązań 

innowacyjnych w przedsiębiorstwie. 

 

Emitent nie podejmował w okresie objętym raportem inicjatyw nastawionych na wprowadzenie rozwiązań 

innowacyjnych w przedsiębiorstwie. Spółka kontynuowała działania polegające na pozyskaniu strategicznego inwestora. Już po 

okresie obejmującym niniejszy raport doszło do znaczących zmian w akcjonariacie spółki. O transakcjach na akcjach Emitent 

informował w raporcie  ESPI nr 6/2016 z dnia 02-11-2016 oraz w raportach o numerach:  7/2016,  8/2016, 9/2016, 10/2016, 

11/2016, 12/2016  i 13/2016 z dnia 04-11-2016 roku. 

 

V. Komentarz Zarządu Art New media S.A. w zakresie realizacji planowanych działań inwestycyjnych. 

 

W III  kwartale 2016 roku spółka nie dokonywała inwestycji.  

 

VI. Stanowisko Zarządu w sprawie realizacji publikowanych prognoz wyników na rok 2016 

 w świetle wyników zaprezentowanych w niniejszym raporcie kwartalnym. 

 

Zarząd Art New media S.A. nie publikował prognoz wyników finansowych na 2016 rok. 

 

VII. Wskazanie jednostek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Emitenta na ostatni dzień okresu objętego 

raportem kwartalnym. 

 

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 posiada większości głosów w żadnej ze Spółek, nie ma również wpływu na powoływanie władz Spółek. Art New 

media S.A. nie tworzy Grupy Kapitałowej. 
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VIII. Akcjonariusze posiadający bezpośrednio lub pośrednio przez podmioty zależne co najmniej 5% ogólnej liczby 

głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta na dzień przekazania raportu kwartalnego. 

 

AKCJONARIUSZ LICZBA AKCJI UDZIAŁ % LICZBA GŁOSÓW UDZIAŁ % 

     

Bilal Aurangzeb Noor 8 987 839 63,74% 8 987 839 63,74% 

 
Carlson Ventures 
International Limited 

1 850 843 13,13%  1 850 843 13,13% 

     

POZOSTALI 3 261 318 23,13% 3 261 318 23,13% 

     

SUMA 14 100 000 100,00% 14 100 000 100,00% 

 

 

Informacje o Akcjonariacie pochodzą z przesłanych do Emitenta zawiadomień od Akcjonariuszy. 

 

 

IX. Liczba osób zatrudnionych przez Emitenta. 

 

Na dzień 30 września 2016 roku Emitent nie zatrudniał osób na podstawie umowy o pracę. 

 

 

Bilal Aurangzeb Noor – Prezes Zarządu. 


