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 1.1 Podstawowe dane  
 
Nazwa: SPC Group S.A 
Adres: 01-302 Warszawa ul. Połczyńska 82  POLSKA 
NIP: 522 296 00 51 
Regon: 142560186 
KRS: 0000360668 
Kapitał Zakładowy: 7 800 000,00zł wpłacony w całości 
Zarząd: Łukasz Bartłomiej Kobyłecki   
Rada Nadzorcza w składzie: 
Włodzimierz Krawczyk Przewodniczący Rady Nadzorczej 
Jadwiga Krawczyk Członek Rady Nadzorczej 
Józef Gawron Członek Rady Nadzorczej 
Piotr Krawczyk Członek Rady Nadzorczej 
Marcin Wojcieszuk Członek Rady Nadzorczej 
 
1.2 Przedmiot działalności: 
 
SPC Group  S.A obecnie koncentruje się na budowie sześciu Marek dóbr luksusowych:  
a) Super Premium Cars  - sprzedaży samochodów luksusowych,  
b) Super Premium Club - wynajem samochodów luksusowych,  
c) Premium Yacht - sprzedaż i wynajem Jachtów Motorowych, 
d) Pako Automotive Fashion House - luksusowa indywidualna personalizacja samochodów,  
e) Platinum FLY - sprzedaż helikopterów i mały samolotów wraz z ich wynajmem,  
f) Premium Motorsport Poland - profesjonalny zespół wyścigowy startujący Mercedesem SLS 
AMG GT3 w europejskich seriach wyścigowych.  
 
1.3 Struktura akcjonariatu:  
 
AKCJONARIUSZ            L. AKCJI             % AKCJI         L. GŁOSÓW      % GŁOSÓW 
Dom Inwestycyjny      62 200 000       79,75 %           62 200 000       79,75 %            
Platinum Capital  
z podmiotami zależnymi       
Paweł Ratyński            13 328 621       17,08 %          13 328 621       17,08 % 
 



 
 
 
2.1  Wybrane dane finansowe Super Premium Cars S.A. za okres od 1 kwietnia do 30 
czerwca 2012 r. oraz narastająco za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2012 r. wraz z 
danymi porównawczymi. Dane w PLN. 
 
 

 
 

Wybrane dane finansowe z Bilansu  stan na 30.06.2012r   stan na 30.06.2011r   
Aktywa trwałe 1 746 250,00 1 744 000,00 
Należności długoterminowe 0,00 0,00 
Aktywa obrotowe 14 508 477,72 2 931 901,54 
Należności krótkoterminowe  8 427 085,32 1 376 754,74 
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 18 537,89 400 236,21 
Aktywa razem 16 254 727,72 4 675 901,54 
Kapitał własny  10 696 676,34 3 971 590,22 
Zobowiązania długoterminowe 0,00 0,00 
Zobowiązania krótkoterminowe  5 501 310,57 704 311,32 

 

 
 
 
2.2 Stanowisko odnośnie do możliwości zrealizowania publikowanych prognoz wyników na 
dany rok w świetle wyników zaprezentowanych w danym raporcie kwartalnym. 
Emitent nie publikował prognoz wyników na prezentowany okres. 
 
 

Wybrane dane finansowe  
z Rachunku zysków i strat II kwartał 2012r II kwartał 2011r Dane narastająco 

01.01-30.06.2012r 
Dane narastająco 
01.01-30.06.2011r 

Przychody netto ze sprzedaży 6 389 806,64 2 146 572,76 13 948 075,71 5 401 704,71 
Zysk / strata ze sprzedaży  184 143,16 55 137,91 459 424,36 209 891,58 
Zysk / strata na działalności 
operacyjnej 163 079,00 56 109,76 448 626,06 229 813,61 
Zysk / strata brutto  212 458,26 55 975,63 492 204,25 225 580,63 
Zysk / strata netto 172 091,45 44 824,63 398 685,44 182 096,63 
Amortyzacja 0,00 0,00 0,00 0,00 



 
 
 
 
 
 
 
 
3.1 Komentarz Zarządu na temat czynników i zdarzeń, które miały wpływ na osiągnięte 
wyniki finansowe. 
 
Drugi kwartał 2012 r. był historycznie najlepszym kwartałem od początku działalności spółki 
tj. od 2010 r. Mocna pozycja SPC na rynku samochodów luksusowych oraz dynamiczny 
rozwój przełożyły się na osiągnięte przychody netto ze sprzedaży w wysokości 6,3 mln zł, co 
oznacza blisko 19 % wzrost przychodów w stosunku do II kwartału 2011 r. Emitent 
wypracował historycznie najlepszy zysk netto w danym okresie, w wysokości 172 091,45zł,  
co w porównaniu do okresu II kwartału 2011 r. oznacza prześcignięcie wyniku z 2011 roku  
o ponad 290 %.  
W drugim kwartale 2012 r. działalność Emitenta skoncentrowana była nad dalszym 
dynamicznym rozwoju spółki oraz wytężoną pracą nad wzrostem przychodów i zysków.   
 
Osiągnięcie tak wysokich przychodów wskazuje na umocnienie pozycję Emitenta w branży 
sprzedaży i pośrednictwa w sprzedaży samochodów luksusowych na rynku polskim. Pozwala 
to pozytywnie patrzeć na przyszłość Emitenta i w ocenie Zarządu stanowi solidną podstawę 
do dalszej aktywnej działalności firmy, utrzymania dynamicznego wzrostu przychodów  
w 2012 roku oraz w latach kolejnych. 
  
3. 2 Informacja Zarządu na temat aktywności, jaką w okresie objętym raportem Emitent 
podejmował w obszarze rozwoju prowadzonej działalności, w szczególności poprzez 
działania nastawione na wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie. 
 
W II kwartale br. Emitent sprzedał samochody luksusowe, podejmując różne działania 
marketingowe. Związku z dynamicznym rozwojem na koniec II kwartału Emitent dokonał 
zakupu 100% akcji w spółkach Premium Motorsport Poland S.A oraz Platinum FLY S.A ( 
Raport Bieżący 39/2012 )  
 
Zarząd SPC Group S.A (spółka przejmująca) w celu obniżenia kosztów funkcjonowania kilku 
spółek zamierza dokonać połączenia spółki Platinum Fly S.A i Premium Motorsport Poland 
S.A. (spółki przejmowane). Połączenie odbędzie się zgodnie z postanowieniem art. 492 §1 



 
pkt. 1 k.s.h. tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę 
Przejmującą. Mając na uwadze fakt, iż Spółka Przejmująca posiada 100% udział w kapitale 
zakładowym Spółki Przejmowanej, Połączenie odbędzie się zgodnie z art. 515 §1 k.s.h. bez 
podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej. Połączenie odbędzie się w tzw. 
trybie uproszczonym przewidzianym regulacją art. 516 §6 w zw. z §§ 1 oraz 5 k.s.h., również 
z uwagi na okoliczność, iż Spółka Przejmowana jest jednoosobową spółką Spółki 
Przejmującej. Na podstawie art. 516 §6 w zw. z art. 516 §5 k.s.h. w ramach trybu 
uproszczonego nie sporządza się sprawozdania zarządów (art. 501 k.s.h.), a planu połączenia 
nie poddaje się badaniu biegłego rewidenta. 
  
Powyższe transakcje pozwolą spółce SPC Group S.A zaproponować pełny wachlarz rozwiązań 
dla zamożnej grupy klientów zainteresowanych dobrami luksusowymi co w ocenie Zarządu 
będzie miało istotny wpływ na wyniki finansowe i przełoży się na osiągnięcie zdecydowanie 
wyższych przychodów i większego zysku netto w 2012r i latach kolejnych 
 
 

 

 

4. Oświadczenie   
 

Zarząd SPC Group S.A. oświadcza, że sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z 
zasadami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz rzetelnie i jasno 
przedstawia sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy Emitenta. Zarząd 
oświadcza, że wedle najlepszej wiedzy, wybrane informacje finansowe i dane porównywalne 
sporządzone zostały zgodnie ze wszelkimi przepisami obowiązującymi Emitenta oraz że 
kwartalne sprawozdanie z działalności Emitenta zawiera prawdziwy obraz rozwoju i 
osiągnięć oraz sytuacji Emitenta 
 


