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Kraj siedziby: Polska 

Siedziba: Warszawa 

Adres:  ul. Taśmowa 7b,  

02-677 Warszawa 

Tel.:  22 110 00 29 

Internet: www.artbiznes.pl 

E-mail:  prenumerata@artbiznes.pl 

KRS:  0000412022 

REGON: 146014977 

NIP:  521-362-77-25 

 
ZARZĄD 

 
Jakub Kokoszka - Prezes Zarządu 

Bartłomiej Czernecki – Wiceprezes Zarządu 

 
RADA NADZORCZA 

 
Paweł Makowski - Przewodniczący Rady Nadzorczej 

Katarzyna Makowska - Członek Rady Nadzorczej 

Norbert Pyffel - Członek Rady Nadzorczej 

Monika Marcinkiewicz - Członek Rady Nadzorczej 

Sebastian Jankowski - Członek Rady Nadzorczej 

 

AKCJONARIAT (na dzień sporządzenia raportu) 

 

Nazwa akcjonariusza Seria akcji Liczba akcji 
Udział w 
kapitale 

zakładowym 

Udział 
w 

głosach 

Dom Aukcyjny  
Abbey House S.A. 

A 6 000 125 60,00% 60,00% 

Costansia Services Ltd. A 902 000 9,02% 9,02% 

Pozostali A 3 097 875 30,98% 30,98% 

Razem A 10 000 000 100,00% 100,00% 

 
 

ZARYS HISTORII EMITENTA 

 
Magazyn Art & Business, wydawany przez 

Emitenta, ukazuje od 1989 roku, co czyni z niego 

najstarszy periodyk o sztuce na polskim rynku 

wydawniczym. Historycznie wydawcą magazyny 

były następujące podmioty: 

- Wydawnictwo Dialog (1989-1995); 

- Instytut Promocji Kultury (1996-2006); 

- Dom Aukcyjny Rempex Sp. z o.o. (2006-2010). 

- Art & Business Sp. z o.o. - wydzielona z Domu 

Aukcyjnego Rempex Sp. z o.o. w celu 

prowadzenia działalności wydawniczej 

magazynu. 

 

W dniu 22 grudnia 2010 r. 60% udziałów w Spółce 

Art & Business Sp. z o.o. zostało zakupionych 

przez Dom Aukcyjny Abbey House S.A., który 

zgodnie z przyjętym planem restrukturyzacji 

Spółki w grudniu 2011 roku, wraz z pozostałymi 

udziałowcami w dniu 30 grudnia 2011 r. zawiązał 

Spółkę Art & Business Magazine S.A. (dalej 

Emitent, Spółka) mającą przejąć majątek Art & 

Business Sp. z o.o, co faktycznie nastąpiło w dniu 

22 czerwca 2012 r. 

 

W dniu 26 czerwca 2012 r. Walne Zgromadzenie 

Akcjonariuszy Art & Business Magazine S.A. 

podjęło Uchwałę o wprowadzeniu akcji spółki do 

Alternatywnego Systemu Obrotu NewConnect, co 

miało miejsce 2 października 2012 r. 
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SZANOWNI AKCJONARIUSZE, 

 
 
Niniejszym przekazujemy raport okresowy  

z działań Emitenta (Spółki) w okresie od  

1 października 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. 

 

Czwarty kwartał 2012 roku był pierwszym 

okresem sprawozdawczym, w którym akcje 

Emitenta notowane były w Alternatywnym 

Systemie Obrotu NewConnect.  

 

W przeddzień debiutu – 1 października 2012 r., 

Emitent poinformował w raporcie bieżącym nr 

3/2012 o wykupieniu pakietu mniejszościowego 

akcji Spółki przez zagraniczny podmiot działający 

na rynku sztuki – spółkę Next Edition Partners 

GmbH z siedzibą w Wiedniu, która posiada 

między innymi: 70% udziałów w targach 

Viennafair - największych targach sztuki 

współczesnej w Europie Środkowej, oraz udziały 

w nowojorskim Skate's Art Market Research - 

instytucie badań rynku sztuki. 

 

W dniu debiutu – 2 października 2012 r. –  na 

zamknięciu sesji kurs akcji Spółki wzrósł o blisko 

40% do poziomu 1,39 zł. Maksymalny, osiągnięty 

do tej pory kurs akcji Spółki, wyniósł 2,39 zł  

w dniu 23 października 2012 r. Od tego momentu 

do końca 2012 roku, wartość akcji mieściła się  

w przedziale 0,99 – 1,47 zł. 

 

 
 

 

INFOMRACJE NA TEMAT AKTYWNOŚCI EMITENTA 

W OBSZARZE PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI 

WYDAWNICZEJ 

 

W omawianym okresie Emitent wydał trzy numery 

miesięcznika Art & Business. W szczególności 

wydane w omawianym okresie numery 

miesięcznika zawierały następującą treść:  

 

Tematem przewodnim numeru 10/2012 (numer 

październikowy), była fotografia. Na łamach 

magazynu publikowane były m.in.: zdjęcia 

słynnego fotografa gwiazd Mario Testino, czy też 

Raya K. Metzkera. 

 

Rycina 1. Okładka Art&Business nr 10/2012 

 
Ponadto w numerze zostały opublikowane m.in.: 

- rozmowy z ważnymi osobistościami świata 

kultury i biznesu: Zofią Gołubiew (dyrektor 

Muzeum Narodowego w Krakowie), Lejbem 

Fogelmanem (prawnik, finansista, mecenas 

kultury) oraz Grzegorzem Hajdarowiczem 

(przedsiębiorca, producent filmowy, 

wydawca, główny udziałowiec grupy 

kapitałowej Gremii kontrolującej między 
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innymi takie spółki giełdowe jak NFI Jupiter, 

KCI S.A., Eurofaktor S.A, która kontroluje 

również wydawnictwa Przekrój oraz 

Presspublica) 

- poza kolumnami prowadzonymi przez 

stałych współpracowników, ukazały się 

teksty uznanych autorów takich jak: Jacek 

Tomczuk (ceniony dziennikarz związany  

z „Rzeczpospolitą” i „Przekrojem”, wcześniej 

„Gazetą Wyborczą” i „Dziennikiem”),  

prof. Maria Poprzęcka (wieloletni dyrektor 

Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu 

Warszawskiego) 

 

Tematem przewodnim numeru 11/2012 (numer 

listopadowy), było ciało w różnych ujęciach 

kulturowych. Pretekstem dla poświęcenia numeru 

tej tematyce, była pierwsza wystawa Polki, Aliny 

Szapocznikow, w MoMA w Nowym Jorku.  

Na łamach magazynu ukazały się artykuły m.in.  

o Marinie Abramović kultowej artystce, światowej 

sławy performerce oraz Robercie Mapplethorpie 

amerykańskim mistrzu fotografii.  

 

Rycina 2. Okładka Art&Business nr 11/2012 

 

Ponadto w numerze zostały opublikowane m.in.: 

- rozmowy z ważnymi osobistościami świata 

kultury: Andą Rottenberg, (wpływowa 

krytycznka i kuratorka, była dyrektor 

Zachęty), Piotrem Stanisławskim (synem 

Aliny Szapocznikow – wybitnej rzeźbiarki, 

pierwszej polki, której poświęcono 

monograficzną wystawę w MoMA w Nowym 

Jorku);  

- oprócz kolumn prowadzonych przez stałych 

współpracowników, teksty uznanych 

literatów takich jak: Jacek Dehnel (laureat 

Nagrody Kościelskich, Paszportu Polityki, 

trzykrotnie nominowany do nagrody „Nike”), 

Sylwia Chutnik (kulturoznawczyni, działaczka 

społeczna, pisarka, laureatka Paszportu 

Polityki) 

- na łamach Art & Business Chanel 

zaprezentował po raz pierwszy w Polsce 

kolekcję biżuterii stworzona z okazji 80-lecia 

kolekcji „Bijoux de Diamants” – Magazyn 

otrzymał wyłączność na prezentację zdjęć 

kolekcji w polskiej prasie.  

 

Rycina 3. Okładka Art&Business nr 12/2012 
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Tematem przewodnim numeru 12/2012 (numer 

grudniowy), był film i jego obecność w innych 

sztukach wizualnych. 

Ponadto w numerze zostały opublikowane m.in.: 

- rozmowy z ważnymi osobistościami świata 

kultury: ministrem kultury i dziedzictwa 

narodowego Bogdanem Zdrojewskim, 

Leonardem Sobierajem (dyrektorem 

Muzeum Mazowieckiego w Płocku), 

Wojciechem Fangorem (światowej klasy 

polskim malarzem - w ramach kontynuacji 

współpracy z Muzeum Narodowym  

w Krakowie), Generałem Bogusławem 

Packiem (rektorem Akademii Obrony 

Narodowej),  

- oprócz kolumn prowadzonych przez stałych 

współpracowników, artykuły uznanych 

dziennikarzy, m.in.: Karolina Pasternak 

(znana publicystka, dziennikarka Przekroju, 

Polityki, Newsweeka), Adriana Prodeus  

(dziennikarka, prowadząca program „WOK – 

Wszystko o kulturze” w TVP2) oraz literat 

Wojciech Kuczok (autor m.in. powieści 

„Gnój”, laureat nagrody Nike i Paszportu 

Polityki) 

 

KAMPANIE REKLAMOWE W MAGAZYNIE W IV 

KWARTALE 

 

W omawianym okresie sprawozdawczym w 

magazynie ukazały m.in. kreacje reklamowe 

następujących firm: Sony Xperia (smartfon 

Xperia-T), Law & Partners, Zień, J.P. Morgan, 

Villeroy&Boch, BMW (BMW Jazz Club).  

 

W czwartym kwartale 2012 roku do grona 

reklamodawców dołączyli Maserati – (model 

Granturismo Sport V8), Sultans of the Seas 

(ekskluzywne hotele One & Only), PKN ORLEN, 

Cinema City, PKP Intercity, Samsung, Asus, 

artinfo.pl 

 

Jednocześnie kapanie miesięcznika i portali 

należących do Emitenta miały miejsce  

w wybranych kinach Cinema City oraz  

w Tygodniku internetowy Fine Life.  Miesięcznik 

Art&Business w wersji anglojęzycznej był również 

obecny podczas International Art Industry Forum, 

które odbyło się we wrześniu w Austrii. 

Dodatkowo Emitent wspólnie z firmą Asus 

zorganizował i przeprowadził konkurs na projekt 

obudowy najnowszego ultrabooka Asus. 

 

PATRONATY MEDIALNE, WSPÓŁPRACA  

I WYDARZENIA KULTURALNE 

 

W październiku Art & Business Magazine 

nawiązał współpracę promocyjną z Muzeum 

Narodowym w Krakowie przy wystawie 

Wojciecha Fangora: „Przestrzeń jako gra”, objął 

patronatem medialnym Warszawskie Targi Sztuki 

oraz wystawę w Muzeum Pałac w Wilanowie 

„Kolekcja wilanowska. Kontynuacja 1993–2011”, 

a także nawiązał współpracę patronacką  

z Gdańską Galerią Miejską, publikacja reklamy 

wystawy „Tropikalizmy”. Art&Business był 

również patronem medialnym BMW Jazz Club, 

koncertu jazzowego, który odbył się 8 listopada 

2012 roku w Teatrze Wielkim – Operze 

Narodowej. Emitent objął również patronatem 

LXI Ogólnopolską Sesję Stowarzyszenia 

Historyków Sztuki w dniach (22-24 listopada). 

 

PROJEKT ARTOHOLIC KRĘCI  

 

Art & Business Magazine S.A. kontynuując 

rozpoczęty na początku roku projekt Artoholic  

i cieszące się dużą popularnością kolejne jego 

odsłony (wywiady z osobistościami polskiej pop 

kultury, artoholic cafe) w październiku ogłosił 

konkurs „Artoholic kręci”, w którym uczestnicy 

mieli nakręcić krótkie filmy wideo opowiadające  

o ich pasji związanej ze sztuką, z wykorzystaniem 

materiałów udostępnionych przez Magazyn.  

Do konkursu zostało zgłoszonych ponad  
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50 filmów. Zwycięzca został wyłoniony  

17 grudnia. Wywiad z nim został umieszczony na 

stronie internetowej magazynu. 

 

BUDOWA OBECNOŚCI W INTERNECIE 

 

Emitent dużą wagę przykłada do promowania 

treści zbieżnych z profilem magazynu  

w Internecie. Spółka prowadzi trzy strony 

internetowe, które zostały uruchomione w 2011 

roku. Są to: strona internetowa magazynu  

Art & Business oraz portale „Artifakt” i „S jak 

Sztuka”. 

 

W ośmiu zakładach tematycznych portalu Artifakt 

na bieżąco udostępniane są najciekawsze 

wydarzenia ze świata szeroko pojętej kultury. 

Obok informacji o premierach płyt, książek, 

publikowane są także ciekawostki z planów 

filmowych czy teatralnych, ale również ważne  

i kontrowersyjne wydarzenia z udziałem aktorów, 

piosenkarzy czy artystów. Wszystkie treści 

prezentowane są w postaci krótkich not ze 

zdjęciami. 

 

Portal „S jak sztuka” stanowi bogatą bazę filmów 

dokumentujących pokazy mody, wystawy 

designu, pokazy tańca czy wyjątkowe spoty 

reklamowe, które same w sobie są sztuką.  

Nie brakuje w nim także 

materiałów pokazujących twórczość mało 

znanych artystów, freelancerów, ludzi z pasją. 

 

Ponadto Emitent prowadzi fan page Magazynu na 

portalu Facebook, na którym publikowane są 

materiały zbieżne z tematyką Magazynu.  

Do końca 2012 roku profil został polubiony przez 

10 tys. użytkowników. W samym czwartym 

kwartale do grona fanów dołączyło 1 tys. osób. 

 

W omawianym okresie został rozpoczęty  

projekt dostępny za pośrednictwem Internetu - 

cykl materiałów wideo "Pięć pytań o sztukę", 

który powstał, by zadawać artystom 

reprezentującym różne dziedziny sztuki pytania 

ogólne dotyczące ich idei sztuki i piękna. Cykl 

publikowany jest w dedykowanej zakładce 

portalu magazynu „Art & Business", oraz na 

stronie "S jak Sztuka". 

 

Rozmowy przeprowadzane są z artystami 

światowej klasy, m.in. z polskim mistrzem muzyki 

jazzowej – Tomaszem Stańką, z najwybitniejszym 

japońskim pianistą jazzowym – Makoto Ozone czy 

koncertującą na całym świecie ukraińską 

pianistką klasyczną – Valentiną Lisitsą. W ramach 

cyklu promowani są również młodzi zdolni 

twórcy, tacy jak malarz Maciej Wieczerzak, Adam 

Bałdycha  - utalentowany skrzypek nagrywający  

z zagranicznymi muzykami, czy Kari Amirian – 

stylową wokalistką indie pop i producentką,  

a także reprezentanci świata mody np. 

projektantka biżuterii Anną Orska. Ponadto,  

w 2012 roku przeprowadzone zostały wywiady  

z wybitnymi muzykami światowej sceny jazzowej, 

które zostaną opublikowane w 2013 roku.  

Na "Pięć pytań o sztukę" odpowiedzieli m.in.: 

pianista i kompozytor Alexi Tuomarila (Finlandia), 

perkusista Eric Harland (Stany Zjednoczone), 

saksofonista i kompozytor Joshua Redman (Stany 

Zjednoczone), wokalistka i kompozytorka Maria 

Pia de Vito (Włochy), wiolonczelistka Anja 

Lechner (Niemcy), pieśniarka Maria Farantouri 

(Grecja), pianista i kompozytor Ethan Iverson 

(Stany Zjednoczone), kontrabasista Ben 

Street (Stany Zjednoczone), pianista François 

Couturier (Francja).  

 

Materiały wideo z tego cyklu linkowane są na 

portalach społecznościowych instytucji i firm  

w Polsce, ale również między innymi  

w Stanach Zjednoczonych czy Japonii.  

 

W czwartym kwartale 2012 roku średnia 

miesięczna liczba publikowanych na stronach 
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internetowych Emitenta artykułów kształtuje się 

następująco: 

www.artbiznes.pl – 200 artykułów / miesiąc 

www.artifakt.pl – 120 artykułów / miesiąc 

www.sjaksztuka.pl – 150 artykułów / miesiąc 

przy następującej średniej liczbie odsłon  

(w czwartym kwartale 2012 r.): 

www.artbiznes.pl – 100 000/miesiąc 

www.artifakt.pl – 10 000/miesiąc 

www.sjaksztuka.pl – 6 000/miesiąc 

 

W danym okresie sprawozdawczym dużym 

sukcesem okazała się wersja elektroniczna 

magazynu dostępna na stronie 

magazyn.artbiznes.pl, wdrożona jeszcze pod 

koniec II kwartału 2012 roku. Liczba pobranych 

płatnych e-wydań w czwartym kwartale 2012 r. 

wyniosła rekordowe 47 000 w ramach 

prenumeraty wśród klientów indywidulnych oraz 

instytucjonalnych. 

 

W październiku Emitent wypełniając 

zadeklarowane „Dobre Praktyki Spółek 

Notowanych na NewConnect” przygotował na 

stronie internetowej magazynu Art & Business 

dział „Relacje Inwestorskie”, w którym można 

odnaleźć m.in.: podstawowe informacje o spółce, 

raporty bieżące i okresowe spółki, dane 

finansowe i dokumenty korporacyjne oraz 

kalendarium publikacji danych okresowych  

i obowiązywania okresów zamkniętych. 

 

KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW  

I ZDARZEŃ MAJĄCYCH WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE 

WYNIKI FINANSOWE 

 

W wyniku wyżej opisanych działań przychody 

netto ze sprzedaży w roku 2012 r. wzrosły ponad 

dwuipółkrotnie (o 265%) w porównaniu z rokiem 

poprzednim (2 068 275,30 zł wobec 778 979,66 

zł), w samym IV kwartale 2012 r. blisko 

trzykrotnie (1 224 487,87 zł wobec 454 111,52 zł). 

Blisko czterokrotnie (o 388%) wzrosła również 

wartość kapitałów własnych (2 578 372,52 wobec  

663 574,14 zł). Jednocześnie spółka stopniowo  

i konsekwentnie, w ujęciu narastającym, 

zmniejsza odnotowywane straty:  

- strata na sprzedaży spadła o 38,6% r.d.r. 

- strata na działalności operacyjnej – spadek  

o 13,2 % r.d.r.,  

- strata brutto – spadek o 12,9 % r.dr.,  

- strata netto – spadek o 24,9% r.d.r.. 

 

Osiągnięte dane finansowe są wynikiem 

konsekwentnie realizowanego przez Zarząd, 

założonego w 2011 roku planu restrukturyzacji 

Emitenta (wcześniej spółki Art & Business  

Sp. z o.o.). 

 

Biorąc pod uwagę przedstawione w niniejszym 

raporcie informacje, Zarząd ocenia sytuację 

finansową Spółki jako stabilną i nie stwarzającą 

zagrożeń w kolejnych okresach. 

 

 

STANOWISKO ZARZĄDU EMITENTA ODNOŚNIE 

MOŻLIWOŚCI ZREALIZOWANIA PUBLIKOWA-

NYCH PROGNOZ 

 

Emitent nie publikował prognoz wyniku 

finansowego na 2012 rok. 

 

JEDNOSTKI WCHODZĄCE W SKŁAD GRUPY 

KAPITAŁOWEJ  

 
Na ostatni dzień okresu objętego niniejszym 

raportem kwartalnym Emitent nie tworzył grupy 

kapitałowej w rozumieniu obowiązujących 

Emitenta przepisów o rachunkowości. Jednak jest 

spółką zależną od Domu Aukcyjnego Abbey 

House S.A. i należy do Grupy kapitałowej Domu 

Aukcyjnego Abbey House S.A. posiadającej na 

dzień sporządzenia niniejszego raportu 6 000 125 

akcji Emitenta stanowiących 60 proc., udziału  

w kapitale zakładowym oraz 60 proc. głosów na 

Walnym Zgromadzeniu Emitenta. 

http://www.artbiznes.pl/
http://www.artifakt.pl/
http://www.sjaksztuka.pl/
http://www.artbiznes.pl/
http://www.artifakt.pl/
http://www.sjaksztuka.pl/
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WYBRANE DANE FINANSOWE 

 

Tabela 1 - Dane jednostkowe w zł 

    

Wyszczególnienie 

Q4 2012 Q4 2011* Q4 2012 Q4 2011* 

  
narastająco narastająco 

01.10-31.12 01.10-31.12 01.01-31.12 01.01-31.12 

przychody netto ze sprzedaży 1 224 487,87 454 111,52 2 068 275,30 778 979,66 

zysk/strata na sprzedaży -289 000,53 -94 937,07 -748 736,42 -1 220 736,29 

zysk/strata na działalności operacyjnej -436 691,75 -94 936,64 -1 059 117,31 -1 220 735,48 

zysk/strata brutto -439 728,32 -95 258,81 -1 063 838,48 -1 221 062,74 

zysk/strata netto -293 257,32 -95 258,81 -917 367,48 -1 221 062,74 

*Dane dla Art & Business Sp. z o.o., której Art & Business S.A. od dnia połączenia (22.06.2012 r.) jest następcą 

prawnym 

 

Tabela 2 - Dane jednostkowe w zł 
    

Wyszczególnienie 
Q4 2012 Q4 2011* 

31.12 31.12 

kapitał własny 2 578 372,52 663 574,17 

należności długoterminowe 0,00 0,00 

należności krótkoterminowe 283 440,89 218 917,81 

środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 6 515,16 13 417,27 

zobowiązania długoterminowe 0,00 0,00 

zobowiązania krótkoterminowe 1 015 386,68 284 044,43 

amortyzacja 97 828,39 173 292,82 

*Dane dla Art & Business Sp. z o.o., której Art & Business S.A. od dnia połączenia (22.06.2012 r.) jest następcą 

prawnym 

 

 

Jakub Kokoszka 

Prezes Zarządu 

 

Bartłomiej Czernecki 

Wiceprezes Zarządu 

 

Art & Business Magazine S.A. 

 

 


