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SZANOWNI AKCJONARIUSZE, 

 

Niniejszym przekazujemy raport okresowy z 

działań Emitenta w okresie od 1 kwietnia 2012 r. 

do 30 czerwca 2012 r. 

 

KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I 

ZDARZEŃ MAJĄCYCH WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE 

WYNIKI FINANSOWE 

 

W drugim kwartale bieżącego roku Emitent 

kontynuował wcześniej zaplanowane i 
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DANE SPÓŁKI 

 

Firma:  Dom Aukcyjny Abbey House S.A. 

Forma prawna: spółka akcyjna 

Kraj siedziby: Polska 

Siedziba: Warszawa 

Adres:  al. Jana Pawła II 29,  

00-867 Warszawa 

tel.  +48 22 110 00 29 

Internet: www.abbeyhouse.pl 

E-mail:  biuro@abbeyhouse.pl 

KRS:  0000361811 

REGON: 142508754 

NIP:  527-263-51-75 

 

 

ZARZĄD na koniec Q2 2013 r.: 

 

Jakub Kokoszka - Prezes Zarządu 

Bartłomiej Czernecki - Wiceprezes Zarządu 

 

ZARZĄD na dzień publikacji raportu: 

 

Jakub Kokoszka - Prezes Zarządu 

Sandra Mazur - Wiceprezes Zarządu 

 

RADA NADZORCZA: 

 

Paweł Makowski - Przewodniczący Rady Nadzorczej 

Katarzyna Makowska - Członek Rady Nadzorczej 

Norbert Pyffel - Członek Rady Nadzorczej 

Monika Marcinkiewicz - Członek Rady Nadzorczej 

Wiesław Podkański - Członek Rady Nadzorczej 

 

 

 

 

 

 

AKCJONARIAT (na dzień sporządzenia raportu) 

 

Nazwa akcjonariusza Liczba akcji 
Udział w 
kapitale 

zakładowym 

Udział 
w 

głosach 

Argovest Holdings Limited 4 569 087    41,90% 41,90% 

Serius Limited 4 513 417    41,39% 41,39% 

Costansia Services Ltd 1 046 778    9,60% 9,60% 

Pozostali 774 415    7,11% 7,11% 

Razem 10 903 697    100,00% 100,00% 

 
JEDNOSTKI WCHODZĄCE W SKŁAD GRUPY 

KAPITAŁOWEJ EMITENTA 

 

Art & Business Magazine S.A. – Emitent posiada 

pakiet kontrolny 51,89% akcji spółki, 

notowanych od 2 października 2012 r.  

w Alternatywnym Systemie Obrotu New Connect 

na Giełdzie Papierów Wartościowych   

w Warszawie; 
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SZANOWNI AKCJONARIUSZE, 

 

 

Niniejszym przekazujemy raport okresowy  

z działań Emitenta w okresie od 1 kwietnia 2013 

r. do 30 czerwca 2013 r. 

 

W drugim kwartale bieżącego roku Emitent 

kontynuował wcześniej zaplanowane  

i zakomunikowane projekty. Podobnie jak  

w poprzednich okresach koncentrowały się one 

na: 

a. rozwoju sieci sprzedaży prac malarskich,  

b. wsparcia karier współpracujących ze spółką 

artystów,  

c. rozwoju spółki zależnej Art & Business 

Magazine S.A., jak również  

d. realizowania szeregu obowiązków 

wynikających z zawartej w maju 2011 roku 

umowy o zarządzenie portfelem 

niepublicznym pierwszego na polskim rynku 

funduszu inwestującego pośrednio na rynku 

sztuki – Abbey Art Fund Fundusz Inwestycyjny 

Zamknięty Aktywów Niepublicznych 

(Fundusz). 

 

 

SPRZEDAŻ PRAC MALARSKICH, ROZWÓJ KARIER 

WSPÓŁPRACUJĄCYCH Z EMITENTEM ARTYSTÓW 

 

W omawianym okresie Emitent sprzedał 31 prac 

malarskich, co pozwoliło na osiągnięcie  

470 240 złotych przychodów ze sprzedaży 

obrazów.  

 

Twórczość artystów współpracujących  

z Emitentem w II kwartale 2013 r. została 

zaprezentowana m.in. w trakcie następujących 

wydarzeń: 

- 9 kwietnia - udział prac Agaty Kleczkowskiej  

w zbiorowej wystawie „Zwierzę – inspiracja, 

symbol czy pretekst?” w Muzeum 

Jeździectwa i Łowiectwa w Warszawie. 

- 11 – 25 kwietnia - wystawa prac studentów 

ASP - laureatów organizowanego przez Abbey 

House konkursu Vitkac Asap - w Galerii 

prowadzonej przez Emitenta w DH Vitkac. 

- 12 kwietnia – wystawa prac Stanisława 

Młodożeńca, Janusza Kotlewskiego, Anny 

Szprynger oraz Jakuba Słomkowskiego  

z rozpoczętego zeszłoroczną wystawą  

w Petersburgu cyklu  „Wizje pejzażu” w MIA 

Art Gallery we Wrocławiu. 

- 25 kwietnia - otwarcie wystawy Tomasza 

Żołnierkiewicza w Muzeum Kolejnictwa  

w Warszawie, współorganizowanej przez 

Abbey House. 

- 3 – 10 czerwca – organizowana przez Abbey 

House wystawa Polish Art Now w Saatchi 

Gallery w Londynie, podczas której 

prezentowano prace artystów powiązanych  

z Emitentem, zaprzyjaźnionych oraz klasyków 

polskiej sztuki współczesnej. 

- 27 czerwiec – 7 sierpień - wystawa Polish Art 

Now w Muzeum Mazowieckim w Płocku. 

 

 

ROZWÓJ SPÓŁKI ZALEŻNEJ – ART & BUSINESS 

MAGAZINE S.A. 

 

Zarząd zachęca do zapoznania się  

z opublikowanym w dniu dzisiejszym raportem 

okresowym spółki Art & Business Magazine S.A., 

w którym przedstawione są szczegółowe 

informacje dotyczące działalności i wyników 

finansowych podmiotu. 
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INFORMACJE O ISTOTNYCH ZDARZENIACH 

DOTYCZĄCYCH EMITENTA. 

 

1. Nawiązanie istotnej współpracy z Saatchi 

Gallery: w dniu 14 maja br. (raport bieżący 

13/2013) Zarząd Emitenta poinformował,  

że w dniu 3 czerwca 2013 w londyńskiej 

Saatchi Gallery rozpocznie się 

współorganizowana przez Emitenta wystawa 

pt. „Polish Art Now: Presented by Abbey 

House”, na której zaprezentowane zostaną 

m.in. prace wybranych artystów powiązanych 

z Emitentem oraz prace klasyków polskiej 

sztuki współczesnej. Kuratorem wystawy 

została uznana na świecie krytyczka Sacha 

Craddock.  

 

2. Zmiana biegłego rewidenta do zbadania 

sprawozdania finansowego Spółki za 2012 

rok:  

Zarząd Emitenta w związku z niepodpisaniem 

z przyczyn niezależnych od Emitenta umowy 

na przeprowadzenie badania sprawozdania 

finansowego za rok 2012 z Biurem Usługowym 

„Ekspert” postanowił dokonać zmiany 

biegłego rewidenta. W związku z powyższym 

Rada Nadzorca do zbadania sprawozdania 

wybrała AT Partner sp. z o.o.. O powyższym 

zdarzeniu Emitent informował w raporcie 

bieżącym nr 15/2013 z dnia 28 maja 2013 r. 

 

3. Podpisanie porozumienia o rozwiązaniu 

umowy z IDEA TFI S.A.:  

W dniu 27 maja 2013 roku Zarząd Emitenta 

zawarł porozumienie o rozwiązaniu umów  

z IDEA TFI S.A. dotyczących zarządzania 

aktywami Abbey Art Fund Fundusz 

Inwestycyjny Zamknięty Aktywów 

Niepublicznych. Na mocy porozumienia 

zarządzanie funduszem zostało przeniesione 

do Copernicus Capital TFI S.A.  O powyższym 

zdarzeniu Emitent informował w raporcie 

bieżącym nr 16/2013 z dnia 28 maja 2013 r. 

oraz w raporcie bieżącym nr 18/2013 z dnia 

10 czerwca 2013 r. Umowy regulujące 

współpracę Emitenta z Copernicus Capital  

TFI S.A. zostały podpisane w dniu 7 czerwca 

2013 r. (raport bieżący EBI 19/2013 z dnia  

10 czerwca br.) 

 

4. Aktualizacja „Oświadczenia o przestrzeganiu 

"Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na 

NewConnect". 

W dniu 18 czerwca br. Emitent w raporcie 

bieżącym nr 21/2013 poinformował  

o aktualizacji „Oświadczenia o przestrzeganiu 

"Dobrych Praktyk Spółek Notowanych  

na NewConnect", które obejmowało punkty: 

3.5, 3.6, 3.8, 3.9, 3.10, 3.13, 3.14, 3.19, 3.20, 

3.21, 5, 11, 14, 15. Wyjaśnienia Zarządu 

dotyczące niestosowania poszczególnych 

"Dobrych Praktyk" zostały zawarte w polu 

"Uwagi" oświadczenia. 

 

 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPOŁECZNA 

 

W omawianym okresie Emitent kontynuował 

rozpoczęte w poprzednich okresach 

sprawozdawczych projekty mające na celu 

między innymi popularyzację sztuki wśród dzieci 

i młodzieży. Należały do nich: 

 

1. Warsztaty „Zostań Artystą z PGNiG 

Technologie” (maj/czerwiec): 

Warsztaty zostały zorganizowane na zlecenie 

PGNiG Technologie i przeznaczone dla dzieci 

z domów dziecka, placówek opiekuńczo-

wychowawczych, rodzin zastępczych oraz dla 

małych pacjentów warszawskiego Instytutu 
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Matki i Dziecka (w tym oddziału 

onkologicznego). Warsztaty objęły swym 

zasięgiem sześć placówek na terenie Krosna, 

Zabrza, Tarnowa i Warszawy, wzięło w nich 

udział ponad 100 dzieci w wieku od 7 do 

18 lat. Uczestnicy warsztatów malowali 

farbami na płótnach i często mieli okazję 

stworzyć swoje pierwsze dzieło sztuki. 

  

2. „Warsztaty z okazji Dnia Dziecka” 

w budynku Sinfonii Varsovii (1 czerwca): 

Warsztaty malarskie zorganizowane dla 

dzieci w wieku od 4 do 12 lat w siedzibie 

Sinfonii Varsovii. Organizatorami Dnia 

Dziecka były: Lamala, Sinfonia Varsovia, 

Warszawski Konkurs Pianistyczny i Fundacja 

„Muzyka jest dla wszystkich”. Dom Aukcyjny 

Abbey House włączył się w muzyczno-

artystyczny program dla 

najmłodszych.  Celem zajęć była edukacja 

malarska i eksperymenty z kolorami. Dzieci 

miały okazję zapoznać się z najbardziej 

znanymi dziełami sztuki (m.in. „Mona Lisa” 

Leonarda da Vinci), porozmawiać o sztuce  

i artystach oraz nauczyć się mieszania 

kolorów, malować farbami na płótnach. 

W warsztatach udział wzięło ponad 30 dzieci. 

 

3. Warsztaty w przedszkolu nr 34 w Warszawie 

(6 i 7 czerwca) 

Warsztaty były ostatnią odsłoną cyklu 

warsztatów pod hasłem „Dziecko w świecie 

sztuki”, które odbywały się w warszawskich 

przedszkolach z inicjatywy Domu 

Aukcyjnego Abbey House. Dzieci 

z przedszkola nr 34 przy ul. Emilii Plater 

w Warszawie miały okazję poznać 

najbardziej znanych malarzy i ich dzieła, 

m.in. „Słoneczniki” Vincenta Van Gogha, 

następnie otrzymały palety, farby, pędzle 

i płótna i mogły namalować własne dzieło 

sztuki. Celem warsztatów było pokazanie, że 

obcowanie ze sztuką już od najmłodszych 

lat ma priorytetowe znaczenie, ponieważ 

wzbogaca osobowość, otwiera, zachęca do 

działania i rozwija na wielu płaszczyznach. 

W warsztatach wzięło udział ok. 25 dzieci.  

 

4. Warsztaty na Stadionie Narodowym 

z okazji Święta Saskiej Kępy (8 czerwca) 

Organizatorem wydarzenia była spółka 

PL2012+, która z okazji Święta Saskiej Kępy 

otworzyła Stadion dla wszystkich 

zwiedzających. Dom Aukcyjny Abbey 

House rozstawił 15 sztalug z płótnami, 

na których dzieci malowały swój pierwszy 

obraz na jeden z zadanych tematów: 

„Kolory Saskiej Kępy” lub „Kolory 

sportowych emocji”. Młodsze dzieci na 

kartkach malowały i rysowały obrazki 

nawiązujące do sportu i Saskiej Kępy.  

Nad pracami małych twórców czuwali 

artyści współpracujący z Domem Aukcyjnym 

Abbey House: Janusz Kotlewski i Agata 

Kleczkowska, ucząc wszystkich chętnych 

malarskich definicji. Celem warsztatów było 

zachęcenie dzieci do artystycznych działań, 

ekspresji i zabawy kolorami. W warsztatach 

wzięło udział ponad 100 dzieci. 

 

5. Warsztaty w Wilanowie (22 czerwca)  

Warsztaty odbyły się w ramach 

II Rodzinnego Pikniku „Poznaj swój kraj” 

zorganizowanego przez Dzielnicę Wilanów 

m. st. Warszawy oraz Zespół Szkół 

nr 79 w Warszawie, na zaproszenie dyrekcji 

XXXVIII L.O. im. Stanisława Kostki-Potockiego 

w Warszawie. Była to impreza charytatywna, 

z której dochód przeznaczony był m.in. na 

wsparcie Fundacji „Przyjaciele”. W ramach 

javascript:void(0)
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tego wydarzenia Dom Aukcyjny Abbey 

House zorganizował warsztaty malarskie dla 

dyrekcji, nauczycieli, rodziców i dzieci. 

Wsparciem merytorycznym służyli: artysta 

związany z Domem Aukcyjnym Abbey House, 

Janusz Kotlewski, oraz historyk i krytyk 

sztuki, Bogusław Deptuła. Celem warsztatów 

było rozbudzenie wrażliwości na piękno 

i pokazanie, że każdy może stworzyć coś 

wyjątkowego. W warsztatach wzięło udział 

20 osób, w tym grono pedagogiczne i osoby 

związane z radiem i telewizją.  

 

 

AKTUALNA SYTUACJA POLSKIEGO RYNKU SZTUKI 

 

Drugi kwartał 2013 na polskim rynku aukcyjnym 

dzieł sztuki przyniósł kontynuację trendu 

wzrostowego, utrzymującego się od 2011 roku. 

Oczekiwania uczestników rynku, po wyjątkowo 

udanym sezonie 2012 (drugie największe obroty 

w historii polskiego rynku) były duże. Obroty na 

aukcjach, osiągnięte w drugim kwartale 2013 

należy uznać za doskonałe - nawet w zestawieniu 

z rekordowym pod wieloma względami sezonem 

2012 odnotowano znaczący wzrost wszystkich 

najważniejszych wskaźników rynku, przy czym 

w przypadku niektórych nastąpiły wzrosty nawet 

rzędu ponad 40%. Kluczowe znaczenie ma 

pozytywny trend dotyczący wszystkich 

parametrów, co pozwala wykluczyć częste 

i typowe dla małych, rozwijających się rynków, 

wahania wielkości sprzedaży. W tym przypadku 

można mówić o faktycznym wzroście i rozwoju 

rynku, zapoczątkowanym już w drugim sezonie 

aukcyjnym po wybuchu kryzysu finansowego.  

Tabela 1. Polski rynek aukcyjny dzieł sztuki  
w drugim kwartale 2013 r. 

 
Q2 

2011 
Q2 

2012 
Q2 

2013 
Zmiana 

(2013-2012) 

Obroty 
(mln zł*) 

10,3 12,7 13,9 +9.4% 

Liczba aukcji 35 30 43 +40,7% 

Liczba transakcji  1494 1408 1981 +43,3% 

Odsetek 
wylicytowanych 
obiektów (%) 

35% 37,7 42,5 
+4,8 pkt. 

proc. 

*wg cen sprzedaży 

 

Podobnie jak w przypadku kilku ostatnich lat, 

wzrost liczby aukcji i transakcji napędzany jest 

wciąż rosnącą popularnością licytacji młodej sztuki. 

Dzieła sztuki tworzone przez artystów 

na stosunkowo wczesnym etapie kariery  

(tzw. młoda sztuka, sztuka najnowsza) 

zdominowała ilościowo polskie aukcje. 

Na obecnym etapie rozwoju rynku jest to sytuacja 

bardzo korzystna, a przede wszystkim pozwalająca 

prognozować ewolucję i rozwój rynku 

w najbliższych latach. Ponieważ rozszerzanie 

oferty w niższych przedziałach cenowych sprzyja 

wchodzeniu na rynek nowych uczestników, należy 

uznać, że kontynuacja trwającego od około 7-8 lat 

wzrostu znaczenia sztuki najnowszej w strukturze 

rynku, tworzy fundament pod zwiększenie skali 

obrotów na rynku aukcyjnym w długim okresie. 

Porównanie sprzedaży z analogicznym kwartałem 

zeszłego roku pokazuje wyraźny wzrost (o 9,4% 

z 12,7 do 13,9 mln). Rosnąca oferta aukcyjna wraz 

z rekordowo wysokim odsetkiem wylicytowanych 

obiektów (42,5%), a także aktywizacją 

dotychczasowych i nowych graczy na rynku, 

doprowadziły do najwyższej w historii liczby dzieł 

sztuki wylicytowanych w ciągu pierwszej połowy 

roku na aukcjach w Polsce. O dobrej koniunkturze 

na rynku sztuki świadczą również wydarzenia, 

do których doszło w ciągu drugiego kwartału 

bieżącego roku (w kwietniu), a które mogą mieć 
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długofalowy wpływ na rozwój rynku, 

przyciągnięcie nowych inwestorów (także 

zewnętrznych). W tym czasie ukazały się dwie 

obszerne publikacje o zasięgu ogólnoświatowym, 

przygotowane przez instytucje o najwyższej 

renomie, w których wiele miejsca poświęcono 

polskiemu rynkowi sztuki. Jest to wydarzenie bez 

precedensu, którego znaczenie jest wyjątkowe, 

ponieważ izolacja względem świata była od lat 

wskazywana przez uczestników polskiego rynku 

jako jedna z głównych barier jego rozwoju.  

W raporcie „Art&Finance 2013”, opublikowanym 

przez jednego ze światowych liderów branży 

konsultingowej i doradcze, Deloitte, znalazł się 

osobny, obszerny rozdział poświęcony tendencjom 

na polskim rynku sztuki. Następnie Deloitte Polska 

przeprowadził wśród polskich przedstawicieli 

bankowości, rynku sztuki i kolekcjonerów badanie 

perspektyw rozwoju polskiego art bankingu  

i opublikował wyniki w raporcie „Rynek sztuki, 

sztuka rynku”. Duże znaczenie dla promocji 

zagranicznej polskiego rynku i polskiej sztuki miała 

inauguracyjna edycja raportu „Skate’s Focus” 

opublikowana przez instytut Skate’s Art Market 

Research, dostarczający analizy inwestycyjne 

dotyczące rynku sztuki. Raport „Poland’s Art 

Market. The Rising Star of Central Europe” 

poświęcony był w całości polskiemu rynkowi 

sztuki. Fakt obecności tematyki polskiego rynku 

sztuki w wymienionych publikacjach, należących 

do najważniejszych dostępnych na światowym 

rynku informacji o rynku sztuki, świadczy  

o rosnącym znaczeniu, atrakcyjności inwestycyjnej 

i wiarygodności polskiego rynku sztuki. 

 

KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW  

I ZDARZEŃ MAJĄCYCH WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE 

WYNIKI FINANSOWE 

 

W okresie 1 kwietnia – 30 czerwca 

2013 r. wartość akcji spółki mieściła się 

w przedziale 4,10 zł (cena minimalna) – 6,40 zł 

(cena maksymalna). Cena akcji na koniec 

kwartału (28 czerwca) wyniosła 5,70zł. 

 

Wykres 3. Kurs akcji Dom Aukcyjny Abbey House S.A.  

w okresie od 1 kwietnia do 30 czerwca 2013 r. 

 
 

Prezentowany w niniejszym raporcie kwartał był 

jednym z najistotniejszych okresów w historii 

spółki. Z jednej strony, wiele istotnych wydarzeń 

konkludowało blisko trzy letnią historię spółki,  

z drugiej strony inne wydarzenia pokazywały jak 

spółka zamierza wkroczyć w kolejny rok 

działalności i w jakich obszarach będzie prowadzić 

rozwój oraz budować wartość. 

 

W omawiany okresie spółka zorganizowała jako 

pierwsza w historii grupową wystawę polskiej 

sztuki współczesnej w londyńskiej Saatchi Gallery. 

Wydarzenie to spotkało się z olbrzymim 

zainteresowaniem i uznaniem zarówno brytyjskich 

jak i polskich mediów. Obszerne informacje na 

temat wystawy ukazały się m.in. w następujących 

mediach: The Guardian, Financial Times (Wielka 

Brytania),  Fakty TVN, Polsat News, TVP, Forbes, 

Newsweek (Polska). Zgodnie z szacunkami 

organizatorów wystawę odwiedziło około 29 000 
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gości. Prezentowane przychody ze sprzedaży nie 

odzwierciedlają w pełni pozytywnych skutków 

wystawy. Z uwagi na fakt, iż  po zakończeniu 

wystawy w Londynie, prace zostały 

przetransportowane do Muzeum Mazowieckiego 

w Płocku, znacząca część z zarezerwowanych przez 

Klientów obrazów, została sprzedana w III kwartale 

br. i będzie miała wpływ na osiągnięty wynik  

w bieżącym kwartale.  

 

W omawianym kwartale przychody wyniosły  

538 177,49 złotych i były niższe o blisko 70%  

w porównaniu z analogicznym okresem  

w 2012 roku, w którym to spółka realizowała 

przychody o jednorazowym charakterze związane 

ze sprzedażą akcji spółki zależnej Art&Business 

Magazine S.A. Podjęte działania marketingowe 

oraz sprzedażowe powinny przynieść zamierzone 

efekty już w III kwartale br. Zarząd planuje,  

że przychody w całym 2013 roku przekroczą  

8 milionów złotych. 

II kwartał br. był również okresem 

rozpoczynającym zmiany strukturalne w spółce, 

zorientowane na optymalizację kosztów oraz 

procesów wewnętrznych. Spółka planuje 

przedstawić nową strukturę organizacyjną oraz 

strategię spółki w ostatnich tygodniach III kwartału 

br. Spółka nie wyklucza również zmian w organach 

statutowych spółki. Symbolicznym akcentem 

zmian jest uchwała podjęta w dniu 12.08.2013 

roku podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Akcjonariuszy dotycząca zmiany nazwy spółki na 

„Abbey House Group S.A.”. Jest ona bezpośrednio 

związana z opracowywaną nową strategią spółki 

rozszerzającą jej dotychczasową działalność. 

Emitent będzie przekazywał informacje w tej 

sprawie w formie raportów bieżących. 

 

Zgodnie z regulacjami, które weszły w życie 

1.01.2013 roku Emitent prezentuje również dane 

skonsolidowane Domu Aukcyjnego Abbey House 

S.A. ze spółką zależną Art & Business Magazine 

S.A.. Emitent nie prezentuje danych 

porównawczych za Q2 2012 r. do wybranych 

danych finansowych w związku z faktem,  

że w danym okresie Spółka nie podlegała 

obowiązkowi konsolidacji danych finansowych. 

 

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 publikuje prognoz wyniku 

finansowego na 2013 rok. 
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WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE 

 

 

Tabela 1 - Dane jednostkowe w zł 

    

Wyszczególnienie 

Q2 2013 Q2 2012 Q2 2013 Q2 2012 

  
narastająco narastająco 

01.04-30.06. 01.04-30.06. 01.01-30.06. 01.01-30.06. 

przychody netto ze sprzedaży 538 177,49 1 694 875,47 2 404 318,46 3 143 324,22 

zysk/strata na sprzedaży -512 637,18 27 194,37 -1 006 939,26 235 081,96 

zysk/strata na działalności operacyjnej 284 030,00 1 173 817,57 689 642,51 2 640 391,84 

zysk/strata brutto 276 816,85 1 780 592,57 662 062,11 2 853 452,70 

zysk/strata netto 224 221,64 1 520 716,57 536 270,19 2 287 251,70 

 

 

Tabela 2 - Dane jednostkowe w zł 
    

Wyszczególnienie 
Q2 2013 Q2 2012 

30.06. 30.06. 

kapitał własny 
30 951 687,46 26 056 766,29 

należności długoterminowe 
0,00 0,00 

należności krótkoterminowe 
4 925 689,62 3 213 052,77 

środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 
255 698,44 168 171,48 

zobowiązania długoterminowe 
8 958 061,27 868 130,23 

zobowiązania krótkoterminowe 
5 750 804,72 8 616 281,58 

amortyzacja 
156 647,74 133 691,33 
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WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE 

 

Tabela 3 - Dane skonsolidowane w zł 
    

Wyszczególnienie 

Q2 2013 Q2 2012* Q2 2013 Q2 2012 

  
narastająco narastająco 

01.04-30.06. 01.04-30.03. 01.01-30.06. 01.01-30.06. 

przychody netto ze sprzedaży 773 820,81 - 3 431 443,66 - 

zysk/strata na sprzedaży -556 865,28 - -1 300 142,97 - 

zysk/strata na działalności operacyjnej 13 126,78 - 28 425,39 - 

zysk/strata brutto 24 335,36 - 6 153,67 - 

zysk/strata netto 24 335,36 - 6 153,67 - 

*Emitent nie przedstawia danych finansowych w związku z brakiem obowiązku konsolidacji w danym okresie sprawozdawczym. 

 

Tabela 4 – Dane skonsolidowane w zł 
    

Wyszczególnienie 
Q2 2013 Q2 2012* 

30.06. 30.06. 

kapitał własny 31 432 787,46 - 

należności długoterminowe 0,00 - 

należności krótkoterminowe 5 112 614,95 - 

środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 297 307,65 - 

zobowiązania długoterminowe 8 998 061,27 - 

zobowiązania krótkoterminowe 6 971 334,05 - 

amortyzacja 247 632,10 - 

*Emitent nie przedstawia danych finansowych w związku z brakiem obowiązku konsolidacji w danym okresie sprawozdawczym. 

 

Jakub Kokoszka 

Prezes Zarządu 

 

Sandra Mazur 

Wiceprezes Zarządu 

 

Dom Aukcyjny Abbey House S.A 


