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List Prezes ARTNEWS S.A. do Akcjonariuszy 

 

Szanowni Akcjonariusze, 

 

Mam przyjemność przekazać na Państwa ręce raport z działalności za rok 2014. Chciałabym przy 

tej okazji podziękować Państwu oraz obligatariuszom Spółki za okazane nam zaufanie. 

Podziękowania należą się również całemu naszemu Zespołowi, którego zaangażowanie, wiara w 

końcowy sukces i sumienna praca doprowadziły do realizacji wszystkich wyznaczonych na 2014 

rok celów strategicznych oraz przygotowały grunt pod dalszy rozwój w kolejnych latach. 

 

Ubiegły rok to przede wszystkim rok zakończonej sukcesem, kompleksowej transformacji całej 

Spółki, poczynając od pozyskania kluczowych inwestorów, wypracowania nowej strategii 

biznesowej i wprowadzenia gruntownych zmian organizacyjnych. Krytycznym elementem, a 

jednocześnie symbolem tej transformacji, było nabycie amerykańskiego miesięcznika „ARTnews”, 

a w ślad za tym– całkowita restrukturyzacja głównych źródeł przychodów firmy. 

 

Pomimo tego, że nasza uwaga skupiona była przede wszystkim na przeprowadzeniu Spółki przez 

okres niezbędnych przemian i budowaniu podwalin stabilnego wzrostu, w roku 2014 udało nam 

się praktycznie podwoić przychody Grupy w porównaniu do roku poprzedniego i osiągnąć 

rekordowy rezultat 20 mln PLN. Choć odnotowana na koniec 2014 roku strata netto w wysokości 

35,3 mln PLN budzi nasze zrozumiałe niezadowolenie, zdajemy sobie sprawę, że jest ona wynikiem 

z jednej strony olbrzymiego odpisu księgowego (33,9 mln PLN), powstałego na skutek zmiany 

strategii Spółki i dość konserwatywnego podejścia do wyceny naszych aktywów, z drugiej zaś – 

dodatkowymi jednorazowymi kosztami restrukturyzacyjnymi. 

 

Poniżej chciałabym przybliżyć Państwu najbardziej istotne dla naszej Spółki wydarzenia 2014 roku. 

 

Na początku 2014 roku do Spółki weszła grupa nowych inwestorów pod przewodnictwem Next 

Media Group i Redline Capital Management. Dzięki tym inwestorom kapitał Spółki został 

podwojony, a Spółka uzyskała niezbędne środki do realizacji strategii dalszego rozwoju pod wodzą 

zmienionego i bardzo dynamicznego Zarządu, wspieranego przez nowo powołaną Radę 

Nadzorczą. 

 

Nowa, wypracowana przez zmieniony Zarząd, dalekosiężna strategia rozwoju Spółki zakładała 

walkę o pozycję lidera na światowym rynku mediów zajmujących się sztuką („art media”) i 

jednoczesne wyjście z nierentownych i wzajemnie wykluczających się obszarów działalności. 

 

W ramach realizacji tej strategii dokonaliśmy akwizycji najstarszego i największego miesięcznika o 

sztuce na świecie – „ARTnews” – oraz zmiany oficjalnej nazwy Spółki z Abbey House Group S.A. 

na ARTNEWS S.A. Dodatkowo zakupiliśmy 100 proc. udziałów w Skate’s LLC, uznanej 

nowojorskiej firmie specjalizującej się w analizie rynku sztuki oraz szkoleniach z tego zakresu, a 

także nabyliśmy strategiczny pakiet akcji w artnet.com AG, spółce notowanej na giełdzie 

frankfurckiej, będącej czołowym graczem rynku e-commerce związanego ze sztuką. 
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Konieczność uniknięcia konfliktu interesów wpłynęła na decyzję Spółki o zaprzestaniu działalności 

związanej z handlem dziełami sztuki i definitywnym zamknięciu Abbey House Gallery. Bardzo się 

cieszę , że tuż przed końcem roku udało nam się domknąć transakcję sprzedaży wszystkich 

pozostających w Spółce dzieł sztuki (ok. 2000), tym samym stając się Spółką czysto mediową. 

 

W drugiej połowie roku skoncentrowaliśmy się na realizacji zakrojonej na szeroką 

skalę reorganizacji. Wprowadzane zmiany zakładały fundamentalne przeorientowanie i 

zdywersyfikowanie modelu biznesowego wydawnictwa, odchodząc od modelu jednostronnego, 

skoncentrowanego na druku, w stronę dwutorowego, w którym drugi, równorzędny, a w 

przyszłości wiodący filar działalności stanowią media cyfrowe. 

 

W ciągu zaledwie kilku miesięcy udało nam się „odmłodzić” 112-letni magazyn poprzez śmiałe i 

zdecydowane zmiany, zarówno jeśli chodzi o szatę graficzną i zewnętrzny wygląd pisma, jak i jego 

zawartość merytoryczną. Warto wspomnieć, że tak daleko idących zmian „ARTnews” nie widział 

od ponad 40 lat, a reakcje i czytelników, i reklamodawców na naszą nową propozycję były 

jednoznacznie pozytywne. Jednocześnie stworzyliśmy praktycznie od podstaw nowoczesną 

platformę cyfrową dla naszej marki. Jest ona obecnie najszybciej rozwijającą się na świecie ofertą 

cyfrową w dziedzinie „art media”. 

 

Wprowadzając nową strategię biznesową, zdawaliśmy sobie sprawę z konieczności radykalnej, a co 

za tym idzie – trudnej i kosztownej zmiany struktury organizacyjnej naszej firmy. W ciągu kilku 

kolejnych miesięcy zbudowaliśmy od podstaw nowy zespół redakcyjny oraz działy sprzedaży i 

marketingu, produkcji i finansów. Udało nam się pozyskać dla naszej firmy wysoko cenionych 

pracowników z obszaru mediów piszących o sztuce, dla których „ARTnews” w nowej odsłonie 

oznacza wyzwanie, przyłączenie się do najdynamiczniej rozwijającej się marki i partycypację w 

budowaniu pozycji lidera na polu „art media”. 

 

Jednocześnie w istotny sposób zoptymalizowaliśmy koszty zatrudnienia, przenosząc szereg funkcji, 

w tym cały pion marketingu cyfrowego i kreacji, z Nowego Jorku do Warszawy. 

 

2014 był dla nas również rokiem stanowczego i definitywnego rozwiązywania tzw. „legacy issues”, 

czyli potencjalnie problematycznych tematów związanych z uprzednią działalnością Spółki (np. 

nierozliczone kontrakty). Przy pełnym zaangażowaniu Zarządu i wsparciu ze strony Rady 

Nadzorczej znacząco zmniejszyliśmy stopień ryzyka wiążącego się z działalnością Abbey House 

Group i praktycznie do zera zredukowaliśmy jej negatywne konsekwencje finansowe dla Spółki.  

 

Dążąc do optymalizacji kosztów finansowania działalności, w roku 2014 przeprowadziliśmy cztery 

emisje obligacji na łączną kwotę 15,7 mln PLN, obniżając średnią wysokość odsetek o ok. 1,5 

punktu procentowego. 

 

Rok 2014 zakończyliśmy przejęciem 100 proc. kontroli nad polskim miesięcznikiem „Art & 

Business”, doprowadzając do sprzedaży notowanego na NewConnect podmiotu, odkupiwszy 

wcześniej wszystkie jego aktywa. Podobnie jak „ARTnews”, magazyn „Art & Business” przeszedł 

gruntowną zmianę sposobu prezentowanych treści, szaty graficznej i upozycjonowania pisma na 

rynku. Dzisiaj jest to pismo nowoczesne, atrakcyjne i prawdziwie awangardowe, którego odbiorcą 
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są tak specjaliści związani z rynkiem sztuki, jak i ci, którzy sztuką interesują się jedynie dla 

przyjemności. 

 

Reasumując, ubiegły rok to z jednej strony podwojenie przychodów Grupy, z drugiej – 

kompleksowa transformacja. W rok 2015 weszliśmy z czytelną strategią rozwoju, uporządkowanym 

i jasno określonym portfolio produktów, na czele których stoi „odmłodzony” „ARTnews” i 

bezkonkurencyjny Skate’s, coraz mocniejszą pozycją naszej oferty cyfrowej, zoptymalizowanymi 

kosztami stałymi i nową, dynamiczną organizacją. Co istotne, ten rok rozpoczynamy również z 

nowymi reklamodawcami klasy A, którzy docenili zmiany przeprowadzone w roku ubiegłym i 

dostrzegli potencjał drzemiący w naszych markach. 

 

Czeka nas jeszcze niejedno wyzwanie, ale jestem przekonana, że rok 2015 przyniesie wymierne 

efekty naszej dotychczasowej pracy, zarówno od strony finansowej, jak i pozycji Grupy na 

światowym rynku „art media”. 

 

Z poważaniem, 

 

Izabela Depczyk 

Prezes Zarządu 
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Wybrane skonsolidowane dane finansowe z bilansu i rachunku zysku i strat 

 

W poniższych tabelach zaprezentowane zostały skonsolidowane dane finansowe, zawierające 

podstawowe pozycje rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2014 rok 

 

Wyszczególnienie z RZiS 

2014 2013 2014 2013 

PLN PLN EUR EUR 

01.01-31.12 01.01-31.12 01.01-31.12 01.01-31.12 

przychody netto ze sprzedaży        16 111 391,03                5 810 838,61                3 849 610,78           1 384 357,02     

zysk/strata na sprzedaży -         9 503 979,00     -         3 474 888,96     -         2 270 854,20     -         827 847,28     

zysk/strata na działalności operacyjnej -     42 902 346,51     -         2 394 791,29     -     10 250 966,86     -         570 528,00     

zysk/strata brutto -     43 875 303,61     -         3 130 523,49     -     10 483 442,51     -         745 806,67     

zysk/strata netto -     35 330 464,76     -         2 931 570,24     -         8 441 762,58     -         698 408,63     

 

Wyszczególnienie z Bilansu 

Q4 2014 Q4 2014 Q4 2014 Q4 2014 

PLN PLN EUR EUR 

31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 

kapitał własny            7 561 154,06            19 081 635,54                1 773 961,02           4 601 088,82     

należności długoterminowe                                       -                                            -                                              -                                         -       

należności krótkoterminowe            6 810 010,86                2 804 873,21                1 597 731,47                676 329,38     

środki pieniężne i inne aktywa 
pieniężne 

               628 957,73     
                   47 

470,23     
               147 562,99                   11 446,33     

zobowiązania długoterminowe        15 551 086,62                6 940 312,87                3 648 519,96           1 673 493,65     

zobowiązania krótkoterminowe        15 962 938,46                7 732 975,31                3 745 146,63           1 864 625,61     
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Komentarz Zarządu ARTNEWS S.A. do skonsolidowanych danych finansowych 

 

W 2014 roku Grupa osiągnęła przychody ze sprzedaży na poziomie 16,11 mln złotych, a całkowite 

przychody operacyjne wyniosły 20 mln złotych. Stanowią one odpowiednio 277% i 169% 

przychodów ze sprzedaży i całkowitych przychodów operacyjnych osiągniętych w 2013 roku. Tak 

istotne zmiany w poziomie przychodów wynikają z fundamentalnej zmiany w strukturze Grupy 

kapitałowej. W 2014 zostały nabyte dwie jednostki zagraniczne prowadzące działalność operacyjną 

Skate’s LLC i Artnews LLC. W związku z akwizycjami zagranicznymi na koniec 2014 ponad 80% 

przychodów za sprzedaży oraz 60% całkowitych przychodów operacyjnych pochodziło z 

zagranicy. 

Sprzedaż spółek zależnych reprezentowała sprzedaż reklam, wydawnictw i usług związanych 

z analizami rynku sztuki. 

Strata netto za rok 2014 wyniosła PLN 35,33 mln, najistotniejszą pozycją, która wpłynęła na tak 

istotny poziom straty był odpis na aktywa obrotowe (obrazy) aktualizujący w kwocie PLN 

33,92 mln. 

Wartość sumy bilansowej na 31grudnia 2014 roku wynosiła 42,86 mln złotych, co, w porównaniu 

do wartości 43,36 mln złotych na 31 grudnia 2013 roku, stanowiło bardzo nieznaczny spadek, 

o 1%. Przy czym wewnętrzna struktura aktywów i pasywów uległa bardzo znacznej zmianie. 

Aktywa trwałe na 31 grudnia 2014 wynoszą PLN 31,11 mln i stanowią 73%, natomiast Aktywa 

Obrotowe wynosiły PLN 11,74 mln, co stanowiło 27% sumy bilansowej. Natomiast na 31 grudnia 

2013 wartości te wynosiły odpowiednio PLN 1,23 mln (3% sumy bilansowej) i PLN 42,13 mln 

(97% sumy bilansowej). Tak istotne przesunięcie struktury wynikało z faktu, że w 2013 główną 

część bilansu stanowiły inwestycje krótkoterminowe, czyli obrazy, a w 2014 wartość firmy i znak 

towarowy rozpoznane na nabyciu jednostek z Grupy. Po stronie pasywów na 31 grudnia 2014 

kapitały stanowią 18%, a Zobowiązania i Rezerwy pozostałe 82% sumy bilansowej, a na 31 grudnia 

2013 relacja ta wynosiła odpowiednio 44% i 54, resztę stanowił Kapitał Mniejszości, który w roku 

2014 zmalał bardzo istotnie na skutek zmiany struktury właścicielskiej w Grupie oraz w związku 

ze stratami przypisanymi udziałowcom mniejszościowym.  

W związku z pozyskaniem nowych akcjonariuszy i objęciem przez nich nowych emisji, kapitał 

zapasowy uległ podwojeniu w roku 2014. 

Opracowany nowy plan strategiczny ma na celu również odzyskanie zyskowności. 

 

Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2014.  

Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe stanowi załącznik do niniejszego raportu. 

Opinia i raport podmiotu uprawnionego do badania skonsolidowanego sprawozdania 

finansowego 

Opinia i raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego stanowi załącznik 

do niniejszego raportu. 
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Sprawozdanie Zarządu jednostki dominującej z działalności Grupy Kapitałowej 

 

1  Podstawowe informacje o Grupie Kapitałowej 

 

Na dzień publikacji niniejszego sprawozdania Spółka ARTNEWS S.A, zwana dalej Spółką 

dominującą, tworzy grupę kapitałową w rozumieniu obowiązujących Spółki przepisów o 

rachunkowości. 

 Artnews LTD - wydawca założonego w 1902 roku, dystrybuowanego globalnie 

w nakładzie przekraczającym 60.000 egzemplarzy miesięcznie magazynu "ARTnews", 

który jest niekwestionowanym liderem globalnych mediów związanych ze sztuką.  

 Skate Press Ltd -  Wehikuł inwestycyjny, nieaktywny na dzień publikacji tego sprawozdania. 

 

Struktura Grupy Kapitałowej ARTNEWS S.A. na dzień 31 grudnia 2014 roku przedstawiała się 

następująco: 

 

 Artnews LLC (od 1 stycznia 2015 Artnews LTD) – wydawca założonego w 1902 roku, 

dystrybuowanego globalnie w nakładzie przekraczającym 60.000 egzemplarzy miesięcznie 

magazynu "ARTnews", 

 Art & Business Magazine S.A. – spółka z branży art media, wydawca magazynu Art & 

Business – najstarszego polskiego czasopisma o rynku sztuki.  

 Skate’s LLC – światowy lider na rynku raportów oraz analiz dotyczący spółek publicznych 

oraz funduszy inwestycyjnych działających na globalnym rynku sztuki. Jest również jednym 

z liderów na rynku edukacji on-line oraz organizacji cyklu forów poświęconych branży 

rynku sztuki. Spółka posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym spółki. 

 

 

2  Dane Spółek 

 

  

2.1 Informacje podstawowe 

 

Firma:  ARTNEWS S.A. 

Forma prawna:  spółka akcyjna 

Przepisy prawa: prawo polskie, zgodnie z Kodeksem Spółek Handlowych 

Kraj siedziby:  Polska 

Siedziba:  Warszawa 

Adres siedziby:  Ul. Bracka 9, 00-501 Warszawa 
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Numer telefonu: +48 22 110 00 29 

Adres e-mail:  biuro@artnews.com 

Strona internetowa:  http://investor.artnews.com 

KRS:  0000361811 

REGON:  142508754 

NIP:  527-263-51-75 

Na dzień sporządzania niniejszego sprawozdania Spółka nie posiada oddziałów. 

 

2.2 Przedmiot działalności Jednostki Dominującej 

 

Przedmiot działalności Jednostki Dominującej przedstawia się następująco 

 

 Sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie (PKD 46.1) 

 Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (PKD 46.9)  

 Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.1) 

 Sprzedaż detaliczna wyrobów związanych z kulturą i rekreacją prowadzona w 

wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.6) 

 Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 

(PKD47.7) 

 Sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (PKD 

47.9) 

 Działalność twórcza związana z kulturą i rozrywką (PKD 90.0) 

 Działalność bibliotek, archiwów, muzeów oraz pozostała działalność związana z kulturą 

(PKD 91.0) 

  Działalność związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi 

(PKD.59.1 

 Nadawanie programów radiofonicznych (PKD 60.10.Z) 

 Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych (PKD 

60.20.Z) 

 Pozaszkolne formy edukacji artystycznej (PKD 85.52.Z) 

 Działalność wspomagająca edukację (PKD 85.60) 

  Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59.B) 
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 Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (PKD 82.30.Z) 

 Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej 

niesklasyfikowana (PKD 82.99.Z) 

 Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania 

(PKD70.22.Z) 

 Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna 

działalność (PKD 63.11.Z).  

Przedmiot działalności jednostek zależnych został przedstawiony w pkt 1 niniejszego sprawozdania 

z działalności. 

 

2.3 Kapitał zakładowy Spółki dominującej 

 

Struktura kapitału zakładowego Spółki dominującej, na dzień sporządzania niniejszego 

sprawozdania, przedstawia się następująco: 

 

 

Akcje Liczba akcji 

Udział w 

kapitale 

zakładowym 

Liczba głosów 

Udział w 

ogólnej liczbie 

głosów 

Seria A 10 000 000 40,51% 10 000 000 40,51% 

Seria B 153 697 0,62% 153 697 0,62% 

Seria C 750 000 3,04% 750 000 3,04% 

Seria D 7 600 000 30,79% 7 600 000 30,79% 

Seria E 3 303 698 13,38% 3 303 698 13,38% 

Seria F        2 875 988    11,66% 2 875 988 11,66% 

Razem    24 683 383,00    100,00%    24 683 383,00    100,00% 

 

Na dzień sporządzania niniejszego sprawozdania Spółka nie posiada akcji własnych. 
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2.4 Informacje na temat akcjonariuszy Spółki 

 

Na dzień sporządzenia tego sprawozdania lista akcjonariuszy Spółki, posiadających powyżej 5% 

akcji, sporządzona w oparciu o zawiadomienia przekazane przez akcjonariuszy, wygląda 

następująco:  

 

 

3 Informacje o stanie finansowym Grupy 

 

Metody księgowości i wyceny w roku obrotowym 2014 uległy pewnym zmianom. Główną zmianą 

było ujęcie dzieł sztuki, które zostało przeniesione z pozycji inwestycji krótkoterminowych w 

sprawozdaniu finansowym na pozycję zapasów. W momencie dokonania przekwalifikowania za 

wartość początkową zapasów przyjęto ich wartość księgową, tj. z uwzględnieniem 

dotychczasowych przeszacowań obrazów do wartości godziwej. 

Wyniki finansowe Grupy zostały ujęte w sprawozdaniu finansowym sporządzonym na dzień 

31 grudnia 2014 roku.  

Rok obrotowy 2014 Grupa zamknęła stratą w wysokości 35 330 464,76 zł netto.  

 

 

lp. Oznaczenie akcjonariusza Liczba akcji 

(w szt.) 

Udział w kapitale 

zakładowym (w 

proc.) 

Udział w głosach 

(w proc.) 

1.  Redline Capital Fund – 

Universal Investments 
9 569067 38,77% 9 569 067 

2.  Ernst Hilger International sp. 

z o.o. 
5 441392 22,04% 5 441 392 

3.  MCW Finance Ltd. 2 500000 10,13% 2 500 000 

4.  Serius Ltd. 2 143008 8,68% 2 143 008 

5.  Pozostali 5 029916 20,38% 5 029 916 

  

RAZEM 

 

24 683 383 

 

100% 

 

24 683 383 
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4 Informacje o zmianach w sytuacji majątkowej Grupy ARTNEWS S.A. 

 

4.1 Informacje o zmianach w powiązaniach organizacyjnych lub kapitałowych 

 

Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania Spółka tworzy grupę kapitałową w rozumieniu 

obowiązujących Spółkę przepisów o rachunkowości. 

Struktura Grupy Kapitałowej ARTNEWS S.A. na dzień 31 grudnia 2014 roku przedstawia się 

następująco: 

 Art. & Business Magazine S.A. – spółka z branży art media, wydawca magazynu Art & Business 

– najstarszego polskiego czasopisma o rynku sztuki. Spółka, na dzień 31 grudnia 2014, posiadał 

pakiet kontrolny 6 376 746 akcji spółki, stanowiących 63,77% udziału w kapitale zakładowym 

oraz 63,77% głosów na Walnym Zgromadzeniu spółki. Akcje Art. & Business S.A. od 2 

października 2012 r. notowane są w Alternatywnym Systemie Obrotu New Connect na 

Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.  

 Skate’s LLC – światowy lider na rynku raportów oraz analiz dotyczący spółek publicznych oraz 

funduszy inwestycyjnych działających na globalnym rynku sztuki. Jest również jednym z 

liderów na rynku edukacji on-line oraz organizacji cyklu forów poświęconych branży rynku 

sztuki. Spółka posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym spółki. 

 Artnews LLC - wydawca założonego w 1902 roku, dystrybuowanego 

globalnie  nakładzie przekraczającym 60.000 egzemplarzy miesięcznie magazynu "ARTnews", 

który jest niekwestionowanym liderem globalnych mediów związanych ze sztuką.  

 Skate Press Ltd -  Wehikuł inwestycyjny, nieaktywny na moment publikacji raportu. 

 

4.2 Informacje o głównych inwestycjach w Grupie 

 

Inwestycje jakie Grupa poczyniła na rynkach w których prowadzi swoją działalność w roku 2014 

w głównej mierze koncentrowały się na wzmocnieniu pozycji na rynku art. mediów z uwagi na 

zmianę strategii i sprzedaż praw do zarządzania funduszem inwestycyjnym, zaprzestanie 

prowadzenia działalności związanej z obrotem dziełami sztuki, w tym zaniechanie działalności 

galeryjnej, a w następstwie tego, rozwiązanie umów z współpracującymi ze Spółką artystami.  
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5 Pozostałe istotne informacje i zdarzenia, które wystąpiły po dniu bilansowym 

 

Zawarcie umowy z GEM Global Yield Fund LLC SCS 

W dniu 12 stycznia 2015 roku została zawarta umowa pomiędzy Spółką a GEM Global Yield Fund 

LLC SCS z siedzibą w Luksemburgu (zwaną dalej „GEM”). Zgodnie z warunkami umowy GEM 

ma prawo (na podstawie not określających cenę nabycia akcji, jaką Spółka chce otrzymać, 

wystawianych i dostarczanych przez Spółkę do GEM) do nabycia od podmiotu wskazanego przez 

Spółkę, będącego jednocześnie akcjonariuszem Spółki, akcji Spółki będących przedmiotem obrotu 

na rynku NewConnect. Łączna cena nabycia przez GEM wszystkich akcji wyniesie nie więcej niż 

12.500.000 zł 

Zbycie udziałów Skate’s LLC 

W dniu 13 stycznia 2015 Spółka ARTNEWS S.A. zbyła 1.000.000 udziałów (tzw. udziały 

członkowskie, z ang. Membership interest) w spółce Skate’s LLC reprezentujące 100 proc. kapitału 

zakładowego spółki za kwotę 2.300.000 zł na rzecz spółki zależnej Artnews Ltd. Działania Spółki 

związane były z restrukturyzacją grupy kapitałowej. 

Nabycie Przedsiębiorstwa Art&Business Magazine S.A. 

W dniu 21 stycznia 2015 została podpisana umowa pomiędzy Spółką ARTNEWS S.A a 

Art&Business Magazine S.A., na mocy której ARTNEWS S.A. nabył przedsiębiorstwo stanowiące 

zespół składników niematerialnych i materialnych, przeznaczonych do prowadzenia samodzielnej 

wydzielonej działalności gospodarczej. Zgodnie z umową sprzedaży Przedsiębiorstwa, łączna cena 

nabycia Przedsiębiorstwa wynosi 504.844,53 zł. Cena nabycia została zapłacona z wykorzystaniem 

instytucji potrącenia z wierzytelnościami w postaci udzielonych pożyczek, jakie przysługiwały 

Spółce względem Art&Business Magazine S.A. 

Zmiany w składzie Zarządu ARTNEWS S.A. 

W dniu 31 stycznia 2015 roku Pan Jakub Kokoszka – Prezes Zarządu Spółki złożył oświadczenie 

o rezygnacji z pełnionej funkcji ze skutkiem na dzień 31 stycznia 2015 roku. Rada Nadzorcza Spółki 

podjęła uchwałę, na podstawie której powierzono funkcję Prezesa Zarządu dotychczasowemu 

członkowi Zarządu Pani Izabeli Depczyk z dniem 01 lutego 2015 oraz powołano Pana Szczepana 

Adamskiego na stanowisko członka Zarządu Spółki z dniem 01 lutego 2015. 

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej ARTNEWS S.A. 

W dniu 31 stycznia 2015 roku Pan Alexey Pivovarov oraz Pan Wiesław Podkański – członkowie 

Rady Nadzorczej Spółki – złożyli oświadczenia o rezygnacji z pełnienia funkcji członka Rady 

Nadzorczej Spółki ze skutkiem na dzień 31 stycznia 2015 roku. Jednocześnie zgodnie z treścią 

oświadczenia z dnia 31 stycznia 2015 roku Next Media Group Limited, korzystając z osobistych 

uprawnień akcjonariusza określonych w §19 ust. 4 statutu Spółki, powołała Pana Luca Melchionna 

oraz Panią Ninę Yatsyno do składu Rady Nadzorczej ze skutkiem na 1 lutego 2015 roku. 
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Objęcie udziałów w spółce ARTnews Ltd. 

W wyniku podwyższenia kapitału w spółce ARTnews Ltd z siedzibą w Nowym Jorku w dniu 30 

stycznia 2015 roku, Spółka objęła 7.000 nowych udziałów spółki ARTnews Ltd z siedzibą w 

Nowym Jorku tym samym zwiększając swój udział w kapitale zakładowym ARTnews Ltd z 86 

proc. do wysokości 98,25 proc. 

Umieszczenie Spółki na liście ostrzeżeń publicznych 

W dniu 02 lutego 2015 umieszczono ARTNEWSS.A. na liście ostrzeżeń publicznych Komisji 

Nadzoru Finansowego („KNF”), Zarząd podjął działania celem ustalenia podstawy faktycznej dla 

decyzji KNF. Do dnia publikacji niniejszego raportu KNF, ani jakikolwiek inny organ nadzorujący 

rynek finansowy lub organ śledczy, nie kontaktował się ze Spółką i nie skierował do Spółki 

jakiejkolwiek prośby o wyjaśnienia lub informacje. Zarząd ARTNEWS S.A. pracuje nad 

niezwłocznym ustaleniem zdarzeń dotyczących podstawy faktycznej dla decyzji KNF o wpisaniu 

Spółki na listę ostrzeżeń publicznych. 

Zakończenie subskrypcji akcji serii F 

W dniu 03 lutego 2014 r. doszła do skutku emisja akcji serii F, wyemitowanych na podstawie 

uchwały Zarządu Spółki z dnia 4 listopada 2014 roku. Emisja została przeprowadzona w trybie 

subskrypcji prywatnej z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru. Liczba akcji 

objętych subskrypcją, to nie mniej niż 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) i nie więcej niż 

5.000.000 (pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii F. 

Przedterminowy częściowy wykup obligacji serii A2 

Spółka w dniu 3 luty 2015 roku dokonał przedterminowego, częściowego wykupu obligacji serii 

A2. W wyniku przedterminowego, częściowego wykupu Spółka wykupiła 2 obligacje serii A2 o 

łącznej wartości nominalnej 1.000.000 zł.  

Rozpoczęcie emisji obligacji serii A3 

W dniu 9 lutego 2015 roku ARTNEWSS.A. rozpoczął dokonanie emisji nie mniej niż 300 (trzysta) 

i nie więcej niż 500 (pięćset) obligacji na okaziciela serii A3 o łącznej wartości nominalnej nie mniej 

niż 3.000.000 zł (trzy miliony złotych) i nie więcej niż 5.000.000 zł (pięć milionów złotych). 

Stanowisko KNF odnośnie wpisania Spółki na "Listę ostrzeżeń publicznych KNF 

W dniu 20 lutego 2015 roku ARTNEWS S.A otrzymał odpowiedź na pismo skierowane do Komisji 

Nadzoru Finansowego w związku z umieszczaniem spółki na liście ostrzeżeń publicznych. W treści 

odpowiedzi, KNF informuje iż ARTNEWSS.A. został umieszczony na liście ostrzeżeń 

publicznych w związku z zawiadomieniem do prokuratury o podejrzeniu prowadzenia innej 

działalności niż ta podana do publicznej wiadomości. 

Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Spółki 

Zarząd ARTNEWSS.A. informuje, o powzięciu w dniu 12 marca 2015 roku wiadomości o 

dokonaniu w dniu 12 marca 2015 roku przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII 
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Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wpisu związanego z zarejestrowaniem 

podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę 287.598,80 zł (dwieście osiemdziesiąt siedem 

tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt osiem złotych i osiemdziesiąt groszy) 

Podwyższenie kapitału zostało dokonane poprzez emisję 2.875.988 (dwa miliony osiemset 

siedemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt osiem) akcji na okaziciela serii F o wartości 

nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda. 

Zakończenie subskrypcji obligacji serii A3 i dokonanie przydziału obligacji 

Zarząd ARTNEWS S.A. z siedzibą w Warszawie (, „Spółka”) przekazał do publicznej wiadomości 

informację na temat dojścia do skutku emisji obligacji serii A3, wyemitowanych na podstawie 

uchwały nr 1 Zarządu Spółki z dnia 9 lutego 2015 roku i dokonaniu przydziału obligacji. Data 

rozpoczęcia subskrypcji: 9 luty 2015 roku. Data zakończenia subskrypcji: 27 marca 2015 roku. Data 

przydziału obligacji:28 marca 2015 roku. Liczba obligacji objętych subskrypcją: nie mniej niż 300 

(trzysta) i nie więcej niż 500 (pięćset). Rodzaj emitowanych obligacji: Obligacje na okaziciela. Stopy 

redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych 

instrumentów finansowych była mniejsza od liczby instrumentów finansowych, na które złożono 

zapisy: W ramach subskrypcji przydzielono obligacje 28 (dwudziestu ośmiu) inwestorom. Łączne 

określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji obligacji serii A3 wynosi 

145000 zł netto, w tym koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty: 145 000 zł. 

Rozpoczęcie emisji obligacji serii A4 

Zarząd ARTNEWS S.A. z siedzibą w Warszawie poinformował, iż na podstawie uchwały Zarządu 

nr 1 z dnia 20 kwietnia 2015 roku Spółka dokonała emisji nie mniej niż 120 (sto dwadzieścia) i nie 

więcej niż 200 (dwieście) obligacji na okaziciela serii A4 o łącznej wartości nominalnej nie mniej 

niż 1.200.000 zł (milion dwieście tysięcy złotych) i nie więcej niż 2.000.000 zł (dwa miliony 

złotych).Emisja Obligacji nastąpi na podstawie art. 9 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 roku o 

obligacjach (tekst jednolity: Dz.U. 2014 r. poz. 730) i nie stanowi publicznego proponowania 

objęcia Obligacji ani publicznej oferty w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie 

publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu 

obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2013 r. poz. 1382 z późn. zm.) 

Zmiana animatora Spółki 

Zarząd ARTNEWS S.A. poinformował, że w dniu 20 kwietnia 2015 otrzymał podpisaną umowę 

na podstawie, której funkcję Animatora Spółki będzie pełnić Dom Maklerski BDM S.A. z siedzibą 

w Bielsku Białej. Umowa wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2015 roku. Jednocześnie z dniem 31 

maja 2015 roku, funkcję Animatora Spółki przestanie pełnić Copernicus Securities S.A. z siedzibą 

w Warszawie. 

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki 

Zarząd Spółki poinformował, iż w dniu 30 kwietnia 2015 roku pan Norman Hansen członek Rady 

Nadzorczej Emitenta złożył oświadczenie o rezygnacji z pełnienia funkcji członka Rady 

Nadzorczej Emitenta. Jednocześnie zgodnie z treścią oświadczenia z dnia 30 kwietnia 2015 roku 

Next Media Group Limited, korzystając z osobistych uprawnień akcjonariusza określonych w §19 
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ust. 4 statutu Spółki, powołała pana Michael Hecker do składu Rady Nadzorczej ze skutkiem na 

dzień 1 maja 2015 roku 

Nabycie istotnych aktywów przez spółkę ARTnews LTD 

Zarząd Spółki ARTNEWS S.A. informuje, iż Artnews Ltd, spółka zależna od ARTNEWS S.A., w 

której Spółla posiada udziały reprezentujące 98,25 proc. kapitału zakładowego (dalej jako „Spółka 

zależna”) w dniu 21 stycznia 2015 roku podjęła jako jedyny wspólnik Skate’s LLC uchwałę w 

sprawie rozwiązania spółki Skate’s LLC z dniem 26 stycznia 2015 roku. Zgodnie z postanowieniami 

pełnego planu likwidacji i rozwiązania, Skate’s LLC przekazała Spółce zależnej od Spółki wszelkie 

zobowiązania Skate’s LLC jak i jej cały majątek, w tym wszystkie dostępne środki pieniężne, za 

wyjątkiem tych przeznaczony do zapłaty kosztów związanych z likwidacją Skate’s LLC. 

 

6 Informacje o zatrudnieniu i wynagrodzeniach w Grupie 

 

6.1 Stan zatrudnienia 

 

ARTNEWS S.A. 

Stan zatrudnienia na dzień 31 grudnia 2014 roku wynosił: 

umowa o prace – 8 osób 

umowa zlecenia  - 2 osoby            

umowy o dzieło – 1 osoba 

ART & BUSINESS S.A. 

Stan zatrudnienia na dzień 31 grudnia 2014 roku wynosił  

umowa o prace – 8 osób 

umowa zlecenia  - 2 osoby            

umowy o dzieło – 1 osoba 

ARTNEWS LLC 

Stan zatrudnienia na dzień 31 grudnia 2014 roku wynosił: 

umowa o prace – 25 osób 

SKATES LLC 

Stan zatrudnienia na dzień 31 grudnia 2014 roku wynosił: 

Brak zatrudnionych 
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SKATE PRESS LTD 

Stan zatrudnienia na dzień 31 grudnia 2014 roku wynosił: 

Brak Zatrudnionych 

6.2 Wynagrodzenia członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki ARTNEWS 

S.A. 

 

Informacje na temat wynagrodzenia Zarządów Spółek w Grupie oraz Rady Nadzorczej spółki 

dominującej ARTNEWS S.A. dostępne są w opublikowanym skonsolidowanym sprawozdaniu 

finansowym za 2014 r., stanowiącym załącznik do niniejszego raportu. 

 

7 Informacje o działalności Spółki 

 

7.1 Wielkość sprzedaży 

 

Wielkość sprzedaży za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. wyniosła 16 111 391,03 zł 

  

8 Komentarz do wyników Grupy ujawnionych w sprawozdaniu finansowym za okres 

od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. 

 

W 2014 r. Grupa ARTNEWS S.A. osiągnęła 19 987 556,36 zł skonsolidowanych przychodów, 

wobec 11 859 308,65 zł przychodów w roku 2013 r. Szczegółowy opis zawarty jest w Komentarzu 

do wybranych danych finansowych. 

 

9  Informacje na temat przewidywanych kierunków rozwoju Grupy ARTNEWS S.A. 

 

Zgodnie z nową strategią, Grupa zamierza zdobyć pozycję globalnego lidera w zakresie mediów 

związanych ze sztuką („art media”). Zgodnie obszar działalności Grupy będzie polegać na:  

1. udostępnianiu treści (media),  

2. oferowaniu usług oraz  

3. kształceniu / edukacji w zakresie rynku sztuki oraz biznesu z nim związanego (ARTnews oraz 

Art & Business).  

 

W efekcie Grupa zamierza zdobyć pozycję globalnego lidera w trzech dziedzinach związanych z 

rynkiem mediów na szeroko pojętym rynku dzieł sztuki: 
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- media - sprzedaż reklam odpowiadających treściom związanym z rynkiem sztuki  

w mediach cyfrowych oraz wiodących periodykach ARTnews oraz  Art & Business Magazine. 

- sprzedaż prenumerat – sprzedaż periodyków w sprzedaży otwartej 

- usługi - opłaty za dostęp do danych bazy informacji aukcyjnych i usług związanychz 

przygotowaniem raportów analitycznych dotyczących inwestowania na rynku sztuki)edukacja - 

opłaty za udział w szkoleniach i edukacja online, opłaty za udział w organizowanych 

konferencjach przez spółki zależne od Spółki – ARTnews LTD. 

- edukacja – opłaty za udział w szkoleniach i edukacja online, opłaty za udział w organizowanych 

konferencjach przez spółki zależne od Spółki – ARTnews LTD. 

 

 

10  Przewidywana sytuacja finansowa  

 

Grupa nie zamierza publikować prognoz na 2015 rok.  

 

11  Informacja o instrumentach finansowych  

 

Ryzyka związane z instrumentami finansowymi oraz przyjęte przez Grupę cele i model zarządzania 

ryzykiem finansowym zostały przedstawione w dodatkowych informacjach i objaśnieniach do 

skonsolidowanego sprawozdania finansowego.  

 

12  Czynniki ryzyka i zagrożenia 

 

 Ryzyko związane z koniunkturą gospodarczą na świecie i w Polsce oraz popytem 

na dobra luksusowe oraz dzieła sztuki. 

 

W związku z tym, że Grupa obecnie prowadzi działalność zarówno w Polsce, jak i na rynku 

globalnym (poprzez spółkę ARTnews LTD), dla wyników Grupy znaczenie ma koniunktura 

gospodarcza zarówno w Polsce jak i w USA oraz w Europie Zachodniej (odpowiadających 

za ponad 2/3 światowego rynku sztuki). Na sytuację finansową oraz szeroko pojętą działalność 

Grupy mają wpływ między innymi czynniki makroekonomiczne, do których zaliczyć można: 

wzrost produktu krajowego brutto, inflację, ogólną kondycję gospodarki, zmiany legislacyjne. 

Wobec tego, niekorzystne zmiany wskaźników makroekonomicznych mogą wpłynąć na 

pogorszenie sytuacji finansowej Grupy. Światowa gospodarka w dalszym ciągu funkcjonuje w 

atmosferze dużej niepewności odnośnie przyszłej koniunktury. Kryzys na rynkach finansowych 

oraz obecne problemy z potencjalną niewypłacalnością poszczególnych państw oraz kryzys 

Ukraiński sprawiają, że trudno jest jednoznacznie określić trend w światowej gospodarce w 

najbliższej przyszłości. Ewentualne pogorszenie sytuacji gospodarczej oraz nastrojów i sytuacji 

finansowej konsumentów może przełożyć się na spadek popytu na dobra luksusowe, w tym na 

dzieła sztuki, oraz co za tym idzie na konieczność zmniejszenia budżetów marketingowych firm 

produkujących i dystrybuujących dobra luksusowe, tj. firm będących jednocześnie największymi 
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reklamodawcami miesięcznika ARTnews czy też sponsorów programów edukacyjnych 

oferowanych przez Skate’s (część ARTnews LTD).  

Jednocześnie rynek mediów dotyczących dóbr luksusowych jest mniej podatny na wahania 

koniunktury, gdyż ludzie zamożni stosunkowo mniej odczuwają zwykle skutki kryzysu 

ekonomicznego. Znajduje to potwierdzenie w danych dotyczących skutków ostatniego kryzysu 

światowej gospodarki. Sztuka i rynki pochodne są ponadto neutralne względem presji inflacyjnej i 

zmiany kursu walut. 

 

 Ryzyko zmian przepisów prawnych lub ich interpretacji 

 

Biorąc pod uwagę, że specyfiką polskiego systemu prawnego jest znaczna i trudna do przewidzenia 

zmienność, a także często niska jakość prac legislacyjnych, istotnym ryzykiem dla dynamiki i 

rozwoju działalności Grupy mogą być zmiany przepisów lub ich interpretacji, w szczególności w 

zakresie prawa handlowego, podatkowego oraz związanego z rynkami finansowymi. Skutkiem 

wyżej wymienionych, niekorzystnych zmian może być ograniczenie dynamiki działań oraz 

pogorszenie się kondycji finansowej Grupy, a tym samym spadek wartości aktywów Spółki 

dominujące wycenianej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Celem ograniczenia 

tego ryzyka Zarząd Grupy na bieżąco monitoruje zmiany kluczowych przepisów prawnych i 

sposobu ich interpretacji, starając się z odpowiednim wyprzedzeniem dostosowywać strategię 

Grupy do występujących zmian. Podobnie Zarząd Spółki dominującej zamierza na bieżąco 

monitorować zmiany kluczowych przepisów prawnych i sposobu ich interpretacji na kluczowych 

z punktu widzenia Grupy rynkach zagranicznych, zwłaszcza tych, na których działać będą spółki 

związane ze Spółką, starając się z odpowiednim wyprzedzeniem dostosowywać strategię Grupy do 

występujących zmian. 

 

 Ryzyko niekorzystnych zmian przepisów podatkowych 

 

Niestabilność i nieprzejrzystość polskiego systemu podatkowego, spowodowana zmianami 

przepisów i niespójnymi interpretacjami prawa podatkowego, stosunkowo nowe przepisy 

regulujące zasady opodatkowania, wysoki stopień sformalizowania regulacji podatkowych oraz 

rygorystyczne przepisy sankcyjne mogą powodować niepewność w zakresie ostatecznych efektów 

podatkowych podejmowanych przez Grupę decyzji biznesowych. Dodatkowo istnieje ryzyko 

zmian przepisów podatkowych, które mogą spowodować wzrost efektywnych obciążeń fiskalnych 

i w rezultacie wpłynąć na pogorszenie wyników finansowych Grupy. Zarząd Spółki dominującej 

na bieżąco monitoruje zmiany kluczowych z punktu widzenia Grupy przepisów podatkowych i 

sposobu ich interpretacji, starając się z odpowiednim wyprzedzeniem dostosowywać strategię 

Grupy do występujących zmian. Podobnie Zarząd Spółki dominującej zamierza na bieżąco 

monitorować zmiany kluczowych z punktu widzenia Grupy przepisów podatkowych i sposobu ich 

interpretacji na kluczowych z punktu widzenia Grupy rynkach zagranicznych, zwłaszcza tych, na 
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których działać będą spółki związane ze Spółką dominującą, starając się z odpowiednim 

wyprzedzeniem dostosowywać strategię Grupy do występujących zmian. 

 

 Ryzyko walutowe 

 

Spółka zamierza obecnie koncentrować się na rozwoju działalności na rynku globalnym. Oznacza 

to, że przychody Spółek, a dokładnie przychody spółek, za pomocą, których Spółka zamierza 

realizować swoją nową strategię działalności będą realizowane także w walutach obcych. W związku 

powyższym istotna zmiana kursu walut obcych w stosunku do złotego może mieć wpływ na wyniki 

finansowe Spółki wyrażone w złotych. 

Dodatkowo, w związku z faktem, iż Spółka posiada akcje spółki Artnet AG, notowane na Giełdzie 

Papierów Wartościowych we Frankfurcie, których cena denominowana jest w euro, istotna zmiana 

kursu euro wobec złotego może w sposób istotny wpłynąć na wycenę w złotych posiadanego przez 

Spółkę dominującą pakietu akcji. 

 

 Ryzyko wystąpienia nieprzewidywalnych zdarzeń 

W przypadku zajścia nieprzewidywalnych zdarzeń, takich jak np. wojny, ataki terrorystyczne lub 

nadzwyczajne działanie sił przyrody, może dojść do niekorzystnych zmian w koniunkturze 

gospodarczej, co może negatywnie wpłynąć na działalność Grupy. 

 

13 Strategia Grupy na 2015 rok 

W związku z wejściem w skład akcjonariatu Spółki Next Media Group Ltd., została podjęta decyzja 

o zmianie pól aktywności Spółki na rynku sztuki i w efekcie o zmianie strategii Spółki. 

 

Zgodnie ze nową strategią, jak zostało to już wcześniej opisane, opracowaną w 2014 roku Spółka 

zamierza zdobyć pozycję globalnego lidera w zakresie mediów związanych ze sztuką („art media”). 

Zgodnie obszar działalności Spółki będzie polegać na:  

1. udostępnianiu treści (media),  

2. oferowaniu usług oraz  

3. kształceniu / edukacji w zakresie rynku sztuki oraz biznesu z nim związanego  

(art & business).  

 

Główne cele operacyjne na lata 2015-2017 to: 
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W efekcie Spółka zamierza zdobyć pozycję globalnego lidera w trzech dziedzinach związanych z 

rynkiem sztuki: 

 media - sprzedaż reklam odpowiadających treściom związanym z rynkiem sztuki w mediach 

cyfrowych oraz wiodących periodykach posiadanych przez Spółkę, w ramach magazynu 

Art&Business oraz Artnews LTD – spółkę zależną od Spółki– w zakresie sprzedaży reklam w 

drukowanych magazynach i platformach cyfrowych oraz sprzedaży periodyków w formie 

prenumerat lub otwartej; 

 usługi - opłaty za dostęp do danych bazy informacji aukcyjnych i usług związanych 

z przygotowaniem raportów analitycznych dotyczących inwestowania na rynku sztuk, w ramach 

marki Skate’s; 

 edukacja - opłaty za udział w szkoleniach i edukacja online, opłaty za udział w organizowanych 

konferencjach w ramach Grupy Spółki(marki Skate’s i Art&Business Magazine) oraz wpływy 

od podmiotów sponsorujących wydarzenia organizowane pod marką Skate’s. 

 

14  Informacje o składzie Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki 

14.1 Zarząd 

Na dzień 31 grudnia 2014roku w skład Zarządu Spółki ARTNEWS S.A. wchodziły 3 osoby: 

Na dzień 31 grudnia 2014 roku w skład Zarządu Spółki wchodziły 3 osoby: 

 

Pan Jakub Kokoszka Prezes Zarządu 

Pani Izabela Depczyk Członek Zarządu 

Pan Cezary Klimont  Członek Zarządu 

 

Na dzień publikacji tego raportu w skład Zarządu Spółki wchodziły 3 osoby: 

Pani Izabela Depczyk Prezes Zarządu 

Pan Cezary Klimont  Członek Zarządu 

Pan Szczepan Adamski Członek Zarządu 
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Na dzień publikacji tego raportu w skład Zarządu Spółki ARTnews LTD wchodziły 2 osoby: 

Pani Izabela Depczyk Prezes Zarządu 

Pan Sergey Skaterschikov  Członek Zarządu 

 

14.2 Rada Nadzorcza 

 

Na dzień 31 grudnia 2014roku w skład Rady Nadzorczej Spółki  dominującej wchodzili: 

Marcin Depczyk Przewodniczący Rady Nadzorczej 

Brian McConville Członek Rady Nadzorczej 

Norman Hansen Członek Rady Nadzorczej 

Andrew Kureth Członek Rady Nadzorczej 

Wiesław Podkański Członek Rady Nadzorczej 

Alexey Pivovarov Członek Rady Nadzorczej 

Waldemar Tevnell Członek Rady Nadzorczej 

 

Na dzień sporządzenia niniejszego raportu w skład Rady Nadzorczej Spółki dominującej wchodzili: 

Marcin Depczyk Przewodniczący Rady Nadzorczej 

Brian McConville Członek Rady Nadzorczej 

Michael Hecker Członek Rady Nadzorczej 

Andrew Kureth Członek Rady Nadzorczej 

Nina Yatsyno Członek Rady Nadzorczej 

Luca Melchionna Członek Rady Nadzorczej 

Waldemar Tevnell Członek Rady Nadzorczej 

 

 

 

 



ARTNEWS S.A. – Skonsolidowany Raport Roczny za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. 

 

Strona 23 z 25 

 

15  Informacje o badaniu sprawozdania skonsolidowanego finansowego Grupy 

ARTNEWS S.A i przeglądzie sprawozdania finansowego Grupy. 

 

W dniu 07 Marca 2015 roku ARTNEWS S.A. zawarła umowę o badanie rocznego 

skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2014 z ADVANTIM sp. z o.o., 

ul. Powązkowska 15, 01-797 Warszawa, tj. podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań 

finansowych. 
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OŚWIADCZENIE ZARZĄDU  

W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA 

FINANSOWEGO 

za okres 1 stycznia – 31 grudnia 2014 r. 

 

 

Niniejszym oświadczamy, że według naszej najlepszej wiedzy, roczne skonsolidowane 

sprawozdanie finansowe i dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z przepisami 

obowiązującymi naszą Spółkę oraz że odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację 

majątkową i finansową ARTNEWSS.A. z siedzibą w Warszawie, jej wynik finansowy, oraz że 

sprawozdanie z działalności ARTNEWS S.A. z siedzibą w Warszawie zawiera prawdziwy obraz 

sytuacji grupy, w tym opis podstawowych zagrożeń i ryzyk. 

 

 

  ................................................................  

 

  Izabela Depczyk 

  Prezes Zarządu 

 

 

  ................................................................  

 

  Cezary Klimont 

  Członek Zarządu 

 

 

  ................................................................  

 

  Szczepan Adamski 

  Członek Zarządu 
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OŚWIADCZENIE ZARZĄDU  

W SPRAWIE WYBORU PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA 

SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH 

 

 

 

Niniejszym oświadczamy, że podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych, 

dokonujący badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego, został wybrany 

zgodnie z przepisami prawa oraz że podmiot ten oraz biegli rewidenci, dokonujący badania tego 

sprawozdania, spełniali warunki do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badaniu, zgodnie 

z właściwymi przepisami prawa krajowego. 

 

 

  ................................................................  

 

  Izabela Depczyk 

  Prezes Zarządu 

 

 

  ................................................................  

 

  Cezary Klimont 

  Członek Zarządu 

 

 

  ................................................................  

 

  Szczepan Adamski 

  Członek Zarządu 

 


