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1. List zarządu do akcjonariuszy.
Szanowni Państwo, Akcjonariusze i Inwestorzy,
Spieszę z przeprosinami za opóźnione sporządzenie i publikację niniejszego raportu. Tym
raportem, a także dzisiejszą publikacją raportu okresowego za drugi kwartał, nadrabiam
zaległości.
Moim celem jest zaangażowanie Spółki w wybrany projekt, przez przejęcie lub połączenie, a potem
dalszy rozwój - poprzez implementację wybranych elementów przedsięwzięcia na rynku polskim
oraz rynkach zagranicznych. Przez 2018 r. intensywnie poszukiwałem celów takiego przejęcia,
koncentrując się na wybranych branżach, głównie IT i technologii związanych z produkcją
elementów samochodów elektrycznych. Podejmowałem rozmowy z przedsiębiorstwami z różnych
rynków, nawet tak egzotycznych, jak RPA. Niestety, rozmowy te nie przyniosły rozstrzygnięcia do
dzisiaj. Złożyło się na to kilka przyczyn, przede wszystkim zbyt wysokie oczekiwania właścicieli
tych podmiotów co do wyceny, oraz prognozowane wysokie koszty monitorowania i raportowania
przez międzynarodowy holding o relatywnie niewielkiej skali działalności. Jestem jednak
przekonany, że Spółka zrealizuje ten cel i nie zaprzestałem działań w tym kierunku.
Równolegle liczyłem na to, że moje kontakty biznesowe pozwolą na zaoferowanie usług
doradczych polskim przedsiębiorcom, którzy chcą wejść ze swoimi produktami na rynki z ich
punktu widzenia egzotyczne, takie jak Pakistan. Podjęte próby nie przyniosły jeszcze rezultatów, na
co także miała wpływ trudność w swobodnym podróżowaniu do Polski, które wymaga planowania
z kilkumiesięcznym wyprzedzeniem, ze względu na długi proces uzyskania wizy przez obywateli
Pakistanu.
Przez cały 2018 r. Ark Royal SA świadczyła usługi dla jednego podmiotu powiązanego, uzyskując
przychody ze sprzedaży w wysokości 100.000 zł, co pozwoliło na pokrycie kosztów funkcjonowania.
Niestety, ze względu na zaniedbanie dawnego zarządu w 2014 r., komornik zajął konta bankowe
Spółki w październiku 2018 r. Okazało się, że istnieje zobowiązanie, które nie było wykazane w
księgach. Zdecydowałem o utworzeniu rezerwy z tego tytułu w ciężar roku 2018, co wpływa
ostatecznie na wynik finansowy i zamiast niewielkiego zysku, Spółka ma stratę. Obecnie konta
bankowe nie są zajęte, a Spółka prowadzi działania by sprawę do końca wyjaśnić i zamknąć.
W 2018 r. doinwestowałem Spółkę kwotą 150.000 zł, obejmując akcje serii M, by spłacić wszelkie
zaległe zobowiązania. Spółka jest przygotowana do zrealizowania projektu przejęcia bądź
połączenia i nie zamierza rezygnować ze swoich planów.
Zapraszam Państwa do lektury raportu,
Bilal A. Noor
Prezes Zarządu Ark Royal SA
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2. Wybrane dane finansowe
Pozycje
Przychody netto ze sprzedaży
Koszty działalności operacyjnej
Amortyzacja
Zysk/strata ze sprzedaży
Pozostałe przychody operacyjne
Pozostałe koszty operacyjne
Zysk/strata na działalności operacyjnej
(EBIT)
EBITDA (wynik operacyjny +
amortyzacja)
Przychody finansowe
Koszty finansowe
Zysk/strata brutto
Zysk/strata netto
Przepływy pieniężne netto z
działalności operacyjnej
Przepływy pieniężne netto z
działalności inwestycyjnej
Przepływy pieniężne netto z
działalności finansowej
Przepływy pieniężne netto razem
Aktywa razem
Aktywa trwałe
Aktywa obrotowe
Należności długoterminowe
Należności krótkoterminowe
Środki pieniężne i inne aktywa
pieniężne
Kapitał własny
Zobowiązania długoterminowe
Zobowiązania krótkoterminowe

2018 w PLN
100 000,00
88 086,30
427,32
11 913,70
9 262,19
42 235,13

2017 w PLN
10 000,00
83 261,91
427,32
-73 261,91
124,25
2 425,60

2018 w EUR
23 464,81
20 669,29
100,27
2 795,53
2 173,36
9 910,39

2017 w EUR
2 355,88
19 615,50
100,67
-17 259,62
29,27
571,44

-21 059,24

-75 563,26

-4 941,51

-17 801,79

-20 631,92

-75 135,94

-4 841,24

-17 701,12

11,53
15 068,78
-36 116,49
-36 116,49

24,46
585,89
-76 124,69
-76 124,69

2,71
3 535,86
-8 474,67
-8 474,67

5,76
138,03
-17 934,06
-17 934,06

-160 342,87

8 772,62

-37 624,16

2 066,72

150 000,00

0,00

35 197,22

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-10 342,87
102 815,34
720,40
102 094,94
0,00
83 660,62

8 772,62
64 287,56
1 147,72
63 139,84
0,00
34 405,40

-2 426,94
23 910,54
167,53
23 743,01
0,00
19 455,96

2 066,72
15 413,35
275,17
15 138,18
0,00
8 248,92

98,24

10 441,11

22,85

2 503,32

20 100,17
0,00
29 772,87

-93 783,34
0,00
158 070,90

4 674,46
0,00
6 923,92

-22 485,16
0,00
37 898,51

Zastosowane kursy EURO do przeliczenia danych finansowych:
Rachunek zysków i strat za 2018 r.
Bilans na 31.12.2018
Rachunek zysków i strat za 2017 r.
Bilans na 31.12.2017

4,2617
4,3000
4,2447
4,1709
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3. Roczne sprawozdanie finansowe
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4. Sprawozdanie z działalności
Sprawozdanie z działalności za rok obrotowy 2018 Ark Royal SA sporządzone 11 lipca 2018 r.

a. Dane Spółki.
Firma:

Ark Royal Spółka Akcyjna

Siedziba:

Warszawa

Adres siedziby:

ul. Świeradowska 47, 02-662 Warszawa

NIP:

1132197112

REGON:

016238500

KRS:

0000113924

Prezes Zarządu:

Bilal Aurangzeb Noor

Telefon:

+48 22 300 1770

Adres e-mail:

hello@arkroyal.eu

Strona www:

www.arkroyal.eu

b. Zdarzenia istotnie wpływające na działalność, jakie nastąpiły w roku obrotowym,
a także po jego zakończeniu, do dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego.
Rok 2018 Spółka rozpoczęła od sporządzenia sprawozdania finansowego za 2017 r., które
zostało opublikowane 25 stycznia. Tego dnia została też zakończona subskrypcja 1.500.000 akcji
serii M po cenie emisyjnej równej wartości nominalnej 0,10 zł. Wszystkie akcje objął główny
akcjonariusz i Prezes Zarządu Spółki, w zamian za środki, które były wydatkowane na pokrycie
kosztów działalności Spółki i zaległych zobowiązań. Rejestracja podwyższenia kapitału nastąpiła
w maju i od tego czasu kapitał Spółki dzieli się na 15.600.000 akcji zwykłych na okaziciela. Akcje
serii M nie zostały wprowadzone do obrotu w ASO NewConnect.
W maju dokonano rejestracji zmiany firmy Spółki z Art. New media S.A. na Ark Royal SA.
Spółka świadczyła usługi doradcze dla podmiotu powiązanego, rozpoczęte w grudniu 2017 r.,
przez cały rok obrotowy. Podejmowała również próby nawiązania współpracy z polskimi
przedsiębiorstwami zainteresowanymi współpracą w zakresie eksportu produktów i usług na
zagraniczne rynki, jednak nie przyniosły one rezultatów w postaci umów czy świadczenia usług.
Równolegle Zarząd poszukiwał podmiotów, które mogłyby stać się celem przejęcia.
Podejmowane rozmowy nie zaowocowały decyzją o przejęciu żadnej spółki. Złożyło się na to
kilka przyczyn, przede wszystkim wygórowane oczekiwania właścicieli co do wyceny spółek i
wielkości zaangażowanych przez Ark Royal środków, jak również często skomplikowana
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sytuacja prawna, szacowane wysokie koszty nadzoru i sprawozdawczości oraz przede
wszystkim perspektywy rozwoju ocenianych spółek.
W październiku Spółka otrzymała informację o zajęciu komorniczym na kwotę ok. 56 tys. zł (z
kosztami i odsetkami), na podstawie nakazu zapłaty, wydanego w roku 2014, dotyczącego
umów realizowanych przez Spółkę jeszcze pod firmą Art New media. W momencie
przejmowania Spółki przez obecnego głównego akcjonariusza pod koniec 2016 r. w księgach nie
figurowało zobowiązanie z tego tytułu, a podczas badania due diligence nie przekazano
informacji o wyroku sądu. Okazało się, że osoby odpowiedzialne za prowadzenie spraw Spółki w
2014 r. nie odebrały korespondencji z sądu, co spowodowało uprawomocnienie się wyroku w
trybie nakazowym. Według informacji przekazanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze
w okresie, którego dotyczyło zobowiązanie, roszczenie to było co najmniej wątpliwe. Na dzień
sporządzenia sprawozdania na rachunkach bankowych Spółki nie ma już blokady, niemniej
Zarząd podjął decyzję o utworzeniu rezerwy na zobowiązania w wysokości 51.342,30 zł w ciężar
roku 2018 i podjął kroki w celu ostatecznego rozwiązania tej sprawy.

c. Przewidywany rozwój.
Spółka w 2019 r. będzie świadczyła usługi doradcze dla zagranicznego podmiotu powiązanego,
co zapewni jej dochód, pozwalający na pokrycie podstawowych kosztów: księgowości, biura,
autoryzowanego doradcy, Giełdy, KDPW, opłat notarialnych itp. Całkowite wydatki w 2018 r. na
te cele wyniosły ok. 87,5 tys. zł. Zarząd i Rada Nadzorcza nie pobierają wynagrodzeń, Spółka nie
zatrudnia też pracowników. Zarząd podejmie starania, by Spółka świadczyła usługi dla większej
liczby podmiotów, w tym także podmiotów w Polsce. Zarząd dostrzega potencjał w możliwości
świadczenia usług doradczych dla firm z Polski i całego obszaru Unii Europejskiej.
Spółka chce rozpocząć i rozwijać działalność w sektorze IT, w obszarze zastosowania nowych
technologii, między innymi takich jak blockchain czy technologie z zakresu bezpieczeństwa sieci.
Zarząd nadal dostrzega potencjał także w obszarze technologii przemysłowych, przede
wszystkim związanych z przetwarzaniem materiałów, wykorzystywanych w dynamicznie
rozwijającej się gałęzi produkcji samochodów elektrycznych (takich jak lit, kobalt, nikiel, miedź i
srebro – surowców związanych z wytwarzaniem akumulatorów do samochodów elektrycznych).
Spółka poszukuje obecnie właściwego podmiotu do przejęcia, koncentrując się na spółkach z
sektora IT i spółkach przemysłowych związanych z produkcją samochodów elektrycznych.
Akwizycja zostanie sfinansowana ze środków pozyskanych na drodze nowej emisji akcji lub w
formie długu, lub w obu tych formach jednocześnie.

d. Ważniejsze osiągnięcia w dziedzinie badań i rozwoju.
Spółka nie była w 2018 r. aktywna w dziedzinie badań i rozwoju. Wraz z rozwojem działalności,
Spółka podejmie inicjatywy w tym zakresie.
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e. Sytuacja finansowa Spółki.
Przychody ze sprzedaży za 2018 r. wyniosły 100.000 zł i pochodziły w całości od jednego
kontrahenta, podmiotu powiązanego, dla którego Spółka świadczyła usługi doradcze.
Świadczenie usług doradczych jest kontynuowane i będzie kontynuowane w 2019 r. co najmniej
do czasu realizacji wynegocjowanego przejęcia innego podmiotu. Celem Spółki będzie także
rozwój działalności w Polsce, w oparciu o produkty, know how i technologie przejętego
podmiotu.
Na dzień sporządzenia sprawozdania z działalności, płynność finansowa nie jest zagrożona.
Spółka posiada wystarczające środki, aby prowadzić działalność. Planowany rozwój, poprzez
akwizycję, będzie wymagał pozyskania finansowania, w formie kapitału własnego, obcego lub
mieszanej. Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania nie ma jeszcze decyzji w tym
zakresie. Będzie to zależało od zidentyfikowanego celu przejęcia, potrzebnych środków i
możliwości ich pozyskania. Możliwe jest także, że przejęcie nastąpi w formie wniesienia aportu
do Spółki.
Należności od jedynego kontrahenta, podmiotu powiązanego, z tytułu świadczonych usług są
sukcesywnie ściągane, a według wiedzy Zarządu sytuacja finansowa kontrahenta nie daje
podstaw do niepokoju.

f. Akcje własne.
Spółka w roku obrotowym 2018 nie dokonywała nabycia, ani nie zbywała akcji własnych. Na
dzień 31 grudnia 2018 r. posiada 147.511 akcji własnych, które stanowią 0,95% udziału w
kapitale zakładowym. Akcje te są przeznaczone do zbycia.

g. Posiadane oddziały i zakłady.
Spółka nie posiada oddziałów i zakładów.

h. Instrumenty finansowe.
Spółka nie posiada instrumentów finansowych.

i. Podstawowe ryzyka i zagrożenia.
Działalność Spółki opiera się na usługach świadczonych dla jednego podmiotu, zależnego od
głównego akcjonariuszem Spółki. Usługi są świadczone bezpośrednio przez Zarząd. Spółka
zamierza zaoferować usługi doradcze w nawiązywaniu kontaktów gospodarczych innym
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podmiotom, w Polsce i za granicą. Jakkolwiek istnieją podstawy do zainteresowania takimi
usługami, nie można wykluczyć, że działania w tym zakresie nie przyniosą efektów i Spółce nie
uda się pozyskać klientów. Cała działalność w tym zakresie opiera się na osobie Prezesa Zarządu
i głównego akcjonariusza Spółki. Przychody są narażone na ryzyko, związane z kondycją
finansową obecnego, jedynego kontrahenta.
Planowana akwizycja jest również narażona na ryzyko niepowodzenia. Z jednej strony,
znalezienie odpowiedniego podmiotu może okazać się czasochłonne i trudne, a z drugiej
pozyskanie finansowania przez Spółkę, ze względu na jej małą skalę działalności, może okazać
się trudne, kosztowne, lub wręcz niemożliwe. Cała działalność w tym zakresie również opiera się
na osobie Prezesa Zarządu i głównego akcjonariusza Spółki.
Pozyskanie nowych klientów będzie wymagało poniesienia przez Spółkę większych wydatków,
jednakże będą one związane bezpośrednio ze wzrostem przychodów z tego tytułu. Także udana
akwizycja, zwłaszcza podmiotu zagranicznego, będzie wiązała się z poniesieniem dodatkowych
kosztów, których finansowanie będzie uwzględnione w kosztach tej operacji. Oczekiwane
przychody będą także narażone na ryzyko związane z kondycją finansową kontrahentów.

j. Opis zasad sporządzenia rocznego sprawozdania finansowego
Opis zasad sporządzenia rocznego sprawozdania finansowego znajduje się w sprawozdaniu
finansowym.

k. Poziom kapitału własnego Spółki.
Kapitał zakładowy Ark Royal SA wynosi 1.560.000 zł i powstał w wyniku wielu emisji akcji w
ciągu wieloletniej działalności. Jednocześnie Spółka ponosiła straty, co ostatecznie doprowadziło
do obniżenia kapitału własnego do wartości ujemnych, ostatnio w 2017 r. Emisja akcji serii M,
przeprowadzona na początku 2018 r. pozwoliła przywrócić wartość kapitału własnego powyżej
zera. Walne Zgromadzenie Ark Royal SA podjęło uchwałę w sprawie dalszego istnienia Spółki.
Zarząd planował obniżenie kapitału zakładowego poprzez scalenie akcji i jednoczesne obniżenie
ich wartości nominalnej w roku 2018, co pozwoliłoby na obniżenie poziomu kapitału własnego,
przy którym zachodzi konieczność podejmowania uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.
Ponieważ Spółka prowadziła i prowadzi rozmowy w sprawie przejęcia innego podmiotu, Zarząd
doszedł do wniosku, że wskazane jest, by operację obniżenia kapitału połączyć z jego
jednoczesnym podwyższeniem, co pozwala na uproszczenie i skrócenie takiej procedury. W
ocenie Zarządu przy obecnym zakresie prowadzenia działalności niski kapitał własny nie
stanowi zagrożenia, a rozpoczęcie długotrwałej procedury obniżania kapitału zakładowego
może mieć niekorzystny wpływ na prowadzone negocjacje. Spółka jest przygotowana do
przejęcia innego podmiotu i takie przejęcie będzie wiązało się również z doprowadzeniem
poziomu kapitału własnego i zakładowego do odpowiednich wielkości.
Ponadto Spółka jest zdolna do generowania zysku, a ujemny wynik finansowy 2018 r. był
skutkiem nadzwyczajnego zdarzenia, którego wystąpienie w przyszłości jest w ocenie Zarządu
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bardzo mało prawdopodobne. Niezależnie od planów związanych z przejęciem, kapitał własny
Spółki wzrośnie w wyniku wypracowania zysku netto.

l. Strata za rok 2018.
Spółka w 2018 r. poniosła stratę w wysokości 36.116,49 zł, która powstała przede wszystkim w
wyniku utworzenia rezerwy w wysokości 51.342,30 zł na zobowiązanie, o którym Spółka nie
miała informacji, ze względu na zaniedbania osób pełniących obowiązki zarządcze w 2014 r. Bez
tego zdarzenia Spółka mogłaby zakończyć rok zyskiem netto na poziomie ponad 15 tys. zł.
Zarząd zaproponuje pokrycie straty za 2018 r. z zysków przyszłych okresów.

5. Oświadczenia
OŚWIADCZENIE OSÓB DZIAŁAJĄCYCH W IMIENIU ARK ROYAL SA
W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
Zarząd Ark Royal SA 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 Ark Royal SA oraz jej wynik finansowy. Ponadto Zarząd Ark Royal SA oświadcza, że
sprawozdanie Zarządu z działalności w 2018 roku zawiera prawdziwy obraz sytuacji Emitenta i
jego osiągnięć, w tym opis podstawowych zagrożeń i ryzyk.
Bilal A. Noor. Prezes Zarządu Ark Royal SA

OŚWIADCZENIE OSÓB DZIAŁAJĄCYCH W IMIENIU ARK ROYAL SA
W SPRAWIE WYBORU PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA
ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
Zarząd Ark Royal SA oświadcza, iż podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych
dokonujący badania sprawozdania finansowego za rok 2018, 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.
Bilal A. Noor, Prezes Zarządu Ark Royal SA
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6. Sprawozdanie z badania rocznego sprawozdania finansowego
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7. Pozostałe informacje
a. Informacja o stosowaniu dobrych praktyk
Spółka stosowała w roku obrotowym zasady ładu korporacyjnego, o których mowa w
dokumencie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na New Connect”, za wyjątkiem następujących
zasad:
Zasada nr 1 – w części dotyczącej transmisji obrad walnego zgromadzenia przez Internet,
rejestracji przebiegu obrad oraz upublicznienia przebiegu obrad. Organizując walne
zgromadzenia, Ark Royal SA nie umożliwiła akcjonariuszom korzystanie z tego prawa. Spółka
rozważy transmitowanie i rejestrowania obrad WZA, jeżeli akcjonariusze będą zainteresowani
tą formą uczestnictwa w WZA.
Zasada nr 5 – w części dotyczącej z korzystania z sekcji „relacji inwestorskich” na
www.gpwinfostrefa.pl (obecnie www.infostrefa.com). Spółka nie korzystała z tego serwisu.
Wszelkie informacje przekazywane są za pomocą raportów bieżących i okresowych w
systemach EBI i ESPI. Treść raportów jest automatycznie publikowana w serwisie
infostrefa.com.
Zasada nr 11 – w 2018 r. nie zorganizowano żadnego publicznie dostępnego spotkania Zarządu
Ark Royal SA z udziałem Autoryzowanego Doradcy. Odstąpienie od przestrzegania tej zasady
miało charakter incydentalny i było związane z nikłym zainteresowaniem inwestorów tego typu
spotkaniem. Spółka zamierza organizować spotkania w miarę wzrostu zainteresowania.

b. Informacja o wynagrodzeniach
W 2018 r. członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej nie pobierali wynagrodzeń.
Wynagrodzenie Autoryzowanego Doradcy Spółki, Invest Concept Sp. z o. o., wyniosło 30.000 zł.
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8. Dane teleadresowe
Ark Royal SA
ul. Świeradowska 47
02-662 Warszawa
e-mail: hello@arkroyal.eu
www.arkroyal.eu
tel. +48 223001770
NIP 1132197112
KRS 0000113924
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