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I. WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁ 2012 R  

 

DANE BILANSOWE (w tys. zł) 
Dane na dzień 

31 grudnia 2012 

Dane na dzień 

31 grudnia 2011 

Kapitał własny 5 252 6 157 

Należności długoterminowe 103 105 

Należności krótkoterminowe 3 374 4 273 

Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 187 1 580 

Zobowiązania długoterminowe 5 846 7 594 

Zobowiązania krótkoterminowe 5 863 5 951 

*Dane wstępne 

Źródło: Auto-Spa S.A. 

 

 

DANE Z RACHUNKU 

ZYSKÓW I STRAT  

(w tys. zł) 

Dane za okres  

01.10 – 

31.12.2012 

Dane za okres  

01.10 – 

31.12.2011 

Dane narastająco 

za okres 

01.01 – 

31.12.2012 

Dane narastająco 

za okres 

01.01 - 

31.12.2011*** 

Przychody netto za 

sprzedaży 
3 428 471 7.758 5 306 

Zysk na sprzedaży - 1 240 -383 - 3 341 - 959 

Zysk z działalności 

operacyjnej 
- 1 395 - 346 - 3 368 - 913 

Zysk brutto - 2 089 - 574 - 4 087 - 1184 

Zysk netto - 1 872 - 362 - 3 870 - 1 007 

Amortyzacja 2 220 237 2 271 766 

EBITDA** 825 -109  - 1 097 - 148 

* Dane wstępne 

** EBITDA została obliczona, jako zysk operacyjny powiększony o amortyzację 

*** Informacje finansowe za rok 2011 różnią się danych ujętych w sprawozdaniu finansowym za rok 2011, ponieważ zostały 

zaprezentowane przy uwzględnieniu konsolidacji podmiotów Auto-Spa sp. z o.o. T1 ska oraz Auto-Spa sp. z o.o. 1 ska, które 

zgodnie z obowiązującymi przepisami zaczęły podlegać konsolidacji od IV kwartału 2012 r. Dokonanie powyższej korekty 

w analogicznym okresie roku poprzedniego było niezbędne w celu zapewnienia porównywalności prezentowanych danych. 

Źródło: Auto-Spa S.A. 
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II. WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁ 2012 R. 
 

DANE BILANSOWE (w tys. zł)* 
Dane na dzień 

31 grudnia 2012 

Dane na dzień 

31 grudnia 2011 

Kapitał własny 7 670 4 956 

Należności długoterminowe 0 0 

Należności krótkoterminowe 58 89 

Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 9 1 010 

Zobowiązania długoterminowe 0 0 

Zobowiązania krótkoterminowe 4 165 55 

*Dane wstępne 

Źródło: Auto-Spa S.A. 

 

 

DANE Z RACHUNKU 

ZYSKÓW I STRAT (w tys. 

zł)* 

Dane za okres  

01.10 – 

31.12.2012 

Dane za okres  

01.10 – 

31.12.2011 

Dane narastająco 

za okres 

01.01 – 

31.12.2012 

Dane narastająco 

za okres 

01.01 - 

31.12.2011 

Przychody netto za 

sprzedaży 
31 21 174 21 

Zysk na sprzedaży - 64 - 23 - 271 - 51 

Zysk z działalności 

operacyjnej 
- 63 - 23 - 270 - 45 

Zysk brutto - 101 - 23 - 250 - 37 

Zysk netto - 101 - 23 - 250 - 37 

Amortyzacja 0 0 0 0 

EBITDA** - 63 - 23 - 270 - 45 

*Dane wstępne 

** EBITDA została obliczona jako zysk operacyjny powiększony o amortyzację 

Źródło: Auto-Spa S.A. 
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III. INFORMACJE OGÓLNE O SPÓŁCE: 
 

Firma: Auto-Spa 

Forma prawna: Spółka Akcyjna 

Siedziba, adres: Wrocław, ul. Sycowska 44, 51-319 Wrocław 

Telefon: (+48) 71 320 71 38 

Faks: (+48) 71 320 71 38 

Adres poczty elektronicznej: office@auto-spa.pl 

Adres strony internetowej: www.auto-spa.pl 

NIP: 1010004483 

REGON: 021466989 

KRS: 0000379074 

 

Wskazanie czasu trwania Spółki 

Czas trwania Auto-Spa S.A. jest nieograniczony 

 

Utworzenie i rejestracja w Krajowym Rejestrze Sądowym 

Auto – Spa Spółka Akcyjna powstała na mocy aktu zawiązania spółki akcyjnej, zawartego w dniu 14 grudnia 

2010 roku. Zawiązanie Spółki zostało przeprowadzone stosownie do postanowień art. 300 i następnych Kodeksu 

spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.) i działa zgodnie z jej zapisami. 

W dniu 22 lutego 2011 roku na mocy postanowienia Sądu Rejonowego dla Wrocławia – Fabrycznej we 

Wrocławiu zarejestrowana została spółka w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000379074. 

 

Na dzień sporządzenia raportu kapitał zakładowy Spółki wynosi 2.747.674,50 zł  i dzieli się na  5.495.349  akcji 

o wartości nominalnej 0,50 zł każda, w tym: 

a) 4.600.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A; 

b) 200.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B; 

c) 281.891 akcji zwykłych na okaziciela serii C; 

d) 127.559 akcji zwykłych na okaziciela serii D; 

e) 99.976 akcji zwykłych na okaziciela serii E1; 

f) 99.253 akcji zwykłych na okaziciela serii E2, 

g) 86.670 akcji zwykłych na okaziciela serii G. 

 
Zarząd Spółki zwraca uwagę na to, że kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony o kwotę nie 

większą niż 135.626,50 zł poprzez emisję nie więcej niż 271.253 akcji serii  E3 i F, które zostaną wydane 

posiadaczom warrantów subskrypcyjnych akcji serii A2 i B w ramach realizacji Programu Motywacyjnego oraz 

Programu Bonusowego przyjętych na mocy uchwały nr 2/2011 i 3/2011 Walnego Zgromadzenia Spółki z 3 

listopada 2011 roku.  

 

Dodatkowo Zarząd Spółki przypomina, że 3 grudnia 2012 r., na podstawie upoważnienia zawartego w Artykule 

5b Statutu Spółki, Zarząd Spółki podjął uchwałę, o której informował w raporcie okresowym nr 30/2012, 

w sprawie widełkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego, o kwotę 

nie niższą niż 0,50 zł i nie wyższą niż 1.100.000 zł poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii H w liczbie nie 

mniejszej niż 1 i nie większej niż 2.200.000 o wartości nominalnej 0,50 zł każda. W raporcie bieżącym 1/2013 

Zarząd poinformował o zakończeniu subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii H, w ramach widełkowego 

mailto:office@auto-spa.pl
http://www.auto-spa.pl/
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podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, w ramach kapitału docelowego. W ramach przeprowadzonej 

subskrypcji przydzielono 545.336 akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,50 zł każda. Cena, 

po jakiej instrumenty finansowe były obejmowane to 7,50 zł. Akcje serii H zostały w ramach przeprowadzonej 

subskrypcji przydzielone 6 inwestorom.  

 

W dniu 13 grudnia 2012 r., na podstawie upoważnienia zawartego w Artykule 5b Statutu Spółki, Zarząd Spółki 

podjął uchwałę o kolejnym podniesieniu kapitału, o której informował w raporcie okresowym nr 31/2012, 

w sprawie widełkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego, o kwotę 

nie niższą niż 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) i nie wyższą niż 500.000,00 zł (pięćset tysięcy złotych) poprzez emisję 

akcji zwykłych na okaziciela serii I w liczbie nie mniejszej niż 1 i nie większej niż 1.000.000 (jeden milion). W 

raporcie bieżącym 2/2013 z dnia 4 stycznia 2013 roku Zarząd poinformował o zakończeniu subskrypcji akcji 

zwykłych na okaziciela serii I, w ramach widełkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, w ramach 

kapitału docelowego. W ramach przeprowadzonej subskrypcji przydzielono 266.666 akcji zwykłych na 

okaziciela serii I o wartości nominalnej 0,50 zł każda. Cena, po jakiej instrumenty finansowe były obejmowane 

to 7,50 zł. Akcje serii I w ramach przeprowadzonej subskrypcji zostały przydzielone 1 inwestorowi.  

 

Już w kolejnym kwartale, w nawiązaniu do raportu 25/2012 z dnia 15 października 2012 r., Zarząd Auto-Spa 

Spółka Akcyjna poinformował o kolejnym podniesieniu kapitału akcyjnego. Zgodnie z informacją z dnia 8 lutego 

2013 r. została podpisana umowa nabycia udziałów, zawarta pomiędzy udziałowcem Hydropress Serwis Sp. 

z o.o. a Emitentem. Przedmiotem umowy jest zakup przez Auto-Spa S.A. 51 udziałów, stanowiących 51% 

kapitału zakładowego Spółki Hydropress Serwis Sp. z o.o. za łączną cenę 1.999.995 zł. 

Transakcja została sfinansowana poprzez prywatną emisję akcji zwykłych na okaziciela serii J (vide: raport 

5/2013), która została skierowana do Sprzedającego. Stosowna umowa objęcia akcji serii J została podpisana 

w dniu 8 lutego 2013 r. Zapłata za nabyte udziały odbędzie się w drodze potrącenia wzajemnych zobowiązań 

pomiędzy Sprzedającym a Emitentem. 

 

Organy Spółki 

W IV kwartale 2012 roku nie wystąpiły zmiany w organach Spółki. Skład osobowy poszczególnych organów 

kształtował się w sposób określony poniżej. 

 
Zarząd 

Na dzień sporządzenia niniejszego raportu kwartalnego skład Zarządu Spółki przedstawia się następująco: 

Imię i nazwisko Stanowisko 
Kadencja 

Od Do 

Dariusz Ilski Prezes Zarządu 28 sierpnia 2012 28 sierpnia 2015 

Źródło: Auto-Spa S.A. 
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Rada Nadzorcza 

Na dzień sporządzenia niniejszego raportu kwartalnego skład Rady Nadzorczej Spółki przedstawia się 

następująco: 

Imię i nazwisko Stanowisko 
Kadencja 

Od Do 

Juerg Winter Przewodniczący Rady Nadzorczej 28 sierpnia 2012 13 grudnia 2015 

Bartłomiej Paszkiewicz Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej 14 grudnia 2010 13 grudnia 2015 

Anna Panasiuk Członek Rady Nadzorczej 14 grudnia 2010 13 grudnia 2015 

Rafał Blum Członek Rady Nadzorczej 28 sierpnia 2012 13 grudnia 2015 

Sławomir Decewicz Członek Rady Nadzorczej 28 sierpnia 2012 13 grudnia 2015 

Źródło: Auto-Spa S.A. 

 

 

IV. JEDNOSTKI WCHODZĄCE W SKŁAD GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA NA 

OSTATNI DZIEŃ OKRESU OBJĘTEGO RAPORTEM  
 

Na ostatni dzień okresu objętego raportem w skład grupy kapitałowej Emitenta wchodziło pięć podmiotów: 

- Auto-Spa sp. z o.o.  
- Auto-Spa AS Finance sp. z o.o. 
- AUTOVITAMIN  s.r.o. z siedzibą w Pradze (Czechy) 
- Auto-Spa Ukraina TzOW  z siedzibą w Mikolajev (obwód lwowski, Ukraina) 
- Auto-Spa Sp. z o.o. 1 spółka komandytowo-akcyjna 

 

Dane podmiotu powiązanego – Auto – Spa sp. z o.o. 

 

Firma: Auto – Spa 

Forma prawna: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

Siedziba, adres: Wrocław, ul. Sycowska 44, 51-319 Wrocław 

Telefon: (+48) 71 320 71 38 

Faks: (+48) 71 320 71 38 

Adres poczty elektronicznej: office@auto-spa.pl 

Adres strony internetowej: www.auto-spa.pl 

NIP: 8791007467 

REGON: 008040157 

KRS: 0000185731 

Kapitał zakładowy: 2.168.000,00 zł – 4.336 udziałów o wartości 500,00 zł każdy 

Udział Emitenta: 4.336 udziałów – 100,00% 

Źródło: Auto-Spa S.A. 

 

Działalność operacyjna Auto-Spa sp. z o.o. skupiona jest na budowaniu myjni na pozyskanych 

wydzierżawionych lokalizacjach. Oznacza to organizację całego procesu inwestycyjnego, począwszy od 

uzyskania stosownych dokumentów formalno-prawnych, pozwolenia na budowę, jak również zapewnienie 

wykonawstwa, dostarczenia technologii oraz pełnego nadzoru inwestorskiego. Dodatkowo Auto-Spa sp. z o.o. 

mailto:office@auto-spa.pl
http://www.auto-spa.pl/
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jest podmiotem, który zarządza myjniami w ramach sieci własnej oraz jest operatorem i serwisantem dla 

wszystkich myjni zrzeszonych pod marką Auto – Spa. Oznacza to, że właściciel myjni zleca Spółce nie tylko 

wykonawstwo pod tak zwany „klucz”, ale również prowadzenie bieżącej działalności operacyjnej w zamian za 

pokrycie kosztów i udział w zysku. Poza wymienionym zakresem Auto-Spa Sp. z o.o. prowadzi intensywne prace 

nad rozszerzeniem sieci placówek oraz poszukuje atrakcyjnych lokalizacji pod budowę myjni. 

 

Dane podmiotu powiązanego – Auto – Spa AS Finance sp. z o.o. 

Firma: Auto – Spa AS Finance 

Forma prawna: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

Siedziba, adres: Wrocław, ul. Sycowska 44, 51-319 Wrocław 

Telefon: (+48) 71 320 71 38 

Faks: (+48) 71 320 7138 

Adres poczty elektronicznej: office@auto-spa.pl 

Adres strony internetowej: www.auto-spa.pl  

NIP: 8971764075 

REGON: 021300310 

KRS: 00000360626 

Kapitał zakładowy: 2.000.000,00 zł – 20.000 udziałów o wartości 100,00 zł każdy 

Udział Emitenta: 20.000 udziałów – 100,00% 

Źródło: Auto-Spa S.A. 

 

Auto-Spa AS Finance sp. z o.o. jest podmiotem, który został włączony w strukturę Grupy Kapitałowej w związku 

z uruchomieniem 13 kwietnia 2011 r. programu franczyzowego. W związku z planowanymi zmianami 

w strategii grupy nowo wybudowane myjnie będą  funkcjonować w systemie partnerskimi we współpracy 

z ustalonymi inwestorami zrzeszonymi pod brandem Auto-Spa. W dniu 12.02.2013 r. Sąd Rejonowy dla 

Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał rejestracji zmiany 

nazwy spółki, która obecnie brzmi AS Finance sp. z o.o. 

 

Jednocześnie Pan Dariusz Ilski (Prezes Zarządu Auto-Spa S.A.) pełni funkcję w organach zarządzających w Auto-

Spa sp. z o.o. oraz Auto-Spa Franczyza sp. z o.o. 

 

Dane podmiotu powiązanego – AUTOVITAMIN s.r.o. 

Firma: AUTOVITAMIN s.r.o. 

Forma prawna: s.r.o. (odpowiednik polskiej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością) 

Siedziba, adres: Prosecká 851/64, 190 00 Praha 9 (Republika Czeska) 

Telefon: + 420 283 881 672 

NIP: 288 95 142 

Kapitał zakładowy: 200.000 CZK– 200 udziałów o wartości 1000 CZK każdy 

Udział Emitenta: 51%udziału w kapitale zakładowym 

Źródło: Auto-Spa S.A. 

 

mailto:office@auto-spa.pl
http://www.auto-spa.pl/
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Obecnie Emitent posiada  51% udziałów w Spółce AUTOVITAMIN s.r.o. z siedzibą w Pradze, w związku z planami 

przeprowadzenia ekspansji terytorialnej działalności Auto-Spa poza terytorium Polski i stworzenie sieci 

o zasięgu międzynarodowym. AUTOVITAMIN s.r.o. w IV kwartale 2012 roku rozpoczęło działalność operacyjną 

polegającą na rozpoczęciu procedur uzyskiwania pozwoleń na budowę na lokalizacje na których zostaną 

zbudowane myjnie własne. Równocześnie rozpoczęto oferowanie do sprzedaży części ze zweryfikowanych 

lokalizacji. Sprzedaż dotyczyć będzie przekazania prawa do danej lokalizacji oraz technologii myjni -  zostanie 

dostarczona przez Hydropress Serwis Sp. z o.o. Kontynuowane są dalsze prace związane z przeprowadzeniem 

szczegółowego audytu i wyselekcjonowanie najlepszych lokalizacji pod zabudowę samoobsługowych myjni 

i stacji benzynowych na terytorium Czech. Pierwsza czeska myjnia została otwarta na terenie Tesco 

w miejscowości Decin.  

 

Dane podmiotu powiązanego – Auto – Spa Ukraina TzOW 

Firma: Auto – Spa Ukraina 

Forma prawna: TzOW (odpowiednik polskiej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością) 

Siedziba, adres: obwód lwowski, miejscowość Mikolajev, ul. Rynek 2 

Kapitał zakładowy: równowartość 500.000,00 USD – 20% udziałów o wartości 100.000,00 
USD 

Udział Emitenta: 20,00% 

Źródło: Auto-Spa S.A. 

 

Auto-Spa Ukraina TzOW jest podmiotem, którego przedmiotem działalności jest budowa, remont oraz 

użytkowanie bezdotykowych myjni samochodowych pod marką Auto-Spa na terytorium Republiki Ukrainy. 

Rynek ten jest bardzo perspektywiczny, w związku z czym Zarząd Emitenta podjął decyzję o rozpoczęciu 

działalności na tym rynku. Ekspansja działalności Auto-Spa na terytorium Ukrainy pozwoli na wykorzystanie 

potencjału tego rynku, jak również do wykorzystania zasobów oraz  doświadczenia podmiotów wchodzących 

w skład Grupy Kapitałowej Emitenta.  

 
Dane podmiotu powiązanego – Auto – Spa sp. z o.o. 1 ska 

Firma: Auto – Spa Spółka komandytowo-akcyjna 

Forma prawna: Spółka komandytowo-akcyjna 

Siedziba, adres: Wrocław, ul. Sycowska 44, 51-319 Wrocław 

Telefon: (+48) 71 320 71 38 

Faks: (+48) 71 320 71 38 

Adres poczty elektronicznej: office@auto-spa.pl 

Adres strony internetowej: www.auto-spa.pl  

NIP: 895-19-65-155 

REGON: 021183790 

KRS: 0000348129 

Kapitał zakładowy: 500.000 zł – 500 akcji o wartości 1.000,00 zł każda 

Udział Emitenta: 208 akcji – 41,60% 

Źródło: Auto-Spa S.A. 

 

Działalność operacyjna Auto-Spa ska związana jest z prowadzeniem 6, samoobsługowych myjni własnych 

zlokalizowanych w następujących lokalizacjach: Opole ul. Wrocławska 156, Sosnowiec ul. Braci Mieroszewskich 

mailto:office@auto-spa.pl
http://www.auto-spa.pl/
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2K, Lublin ul. Fabryczna 2 (CH Gala), Kalisz ul. Majkowska 28, Ostrów Wielkopolski ul. Ks. Cz. Majorka 2, Gliwice 

ul. Kochanowskiego 36. Łączna liczba stanowisk mycia w wyżej wymienionych lokalizacjach to 25.  Myjnie te 

położone są na wydzierżawionych lokalizacjach. Podmiotem odpowiedzialnym za zarządzanie myjniami i serwis 

jest Auto – Spa sp. z o.o.. 

 

V. STRUKTURA AKCJONARIATU EMITENTA 

 

Struktura akcjonariatu Emitenta na dzień sporządzenia raportu przedstawiała się następująco**: 

 

Akcjonariusz Liczba akcji 
Udział w kapitale 

zakładowym 
Liczba głosów 

Udział w 
ogólnej liczbie 

głosów 

IKENGA INVESTMENT 
CORPORATION LIMITED* 

3 907 025 71,10%    3 907 025     71,10% 

BAUMBERG Holdings Ltd. 338 746 6,16%        338 746     6,16% 

Pozostali 1 249 578 22,74%    1 249 578     22,74% 

SUMA 5 495 349 100,00%    5 495 349     100,00%  

* w tym 4 446 własność Dariusz Ilski 

**obejmująca wyłącznie akcje zarejestrowane 

Źródło: Emitent 

 
  

71,10% 

6,16% 

22,74% 

IKENGA INVESTMENT CORPORATION LIMITED* BAUMBERG Holdings Ltd. Pozostali
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Po zarejestrowaniu emisji akcji serii H oraz I, struktura akcjonariatu Emitenta będzie przedstawiać się w sposób 

następujący: 

 

Akcjonariusz Liczba akcji 
Udział w kapitale 

zakładowym 
Liczba głosów 

Udział w 

ogólnej liczbie 

głosów 

Ikenga Investment 

Corporation Limited* 
3 907 025 61,94% 3 907 025 61,94% 

BAUMBERG Holdings 

Baumberg Holdings Ltd 
338 746 5,37% 338 746 5,37% 

Pozostali 1 249 578 19,81% 1 249 578 19,81% 

Akcjonariusze posiadający 

akcje serii H oraz I 
812 002 12,87% 812 002 12,87% 

SUMA 6 307 351 100,00% 6 307 351 100,00% 

* w tym 4 446 własność Dariusz Ilski 

Źródło: Emitent 

 

 

 

VI. PRODUKTY I USŁUGI AUTO-SPA 
 

Grupa Kapitałowa Auto-Spa buduje, sprzedaje i eksploatuje samoobsługowe myjnie bezdotykowe na terenie 

całego kraju. Wysoka rentowność działalności pojedynczej myjni wpłynęła na decyzję Spółki o budowie 

ogólnopolskiej sieci placówek.  

 

Model biznesowy Spółki przewiduje, że znaczna część myjni znajdować się będzie przy miejscach handlowych, 

w tym największa ilość przy obiektach sieci TESCO, z którą Grupa realizuje strategiczną współpracę, jak również 

przy innych sieciach hiper i supermarketów. Podpisano również umowę z siecią supermarketów – POLOmarket, 

dzięki której pozyskano kolejne atrakcyjne lokalizacje, głównie w mniejszych miejscowościach. Poza obiektami 

handlowymi myjnie Auto-Spa zlokalizowane są w atrakcyjnych miejscach takich jak stacje benzynowe, osiedla 

mieszkaniowe, parkingi itp. W dniu 20 czerwca 2012 r. została podpisana umowa ramowa z Polskim Koncernem 

61,94% 

5,37% 

19,81% 

12,87% 

IKENGA INVESTMENT CORPORATION LIMITED* BAUMBERG Holdings Ltd.

Pozostali Akcjonariusze posiadający akcje serii H oraz I
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Naftowym ORLEN Spółka Akcyjna, która ustala warunki i zasady, na jakich dokonywana będzie dzierżawa części 

nieruchomości, na których zlokalizowane są stacje paliw. Zawarta umowa z PKN Orlen S.A. daje Emitentowi  

dodatkowe możliwości i przyspieszy jego realizację celu zbudowania największej sieci samoobsługowych myjni 

bezdotykowych w Polsce i zdobycia pozycji wiodącej, najnowocześniejszej i wysoce innowacyjnej firmy 

o rozpoznawalnej marce. 

 

Obecnie w sieci Auto-Spa zrzeszonych jest 35 obiektów, 1 w Decin na terenie Republiki Czeskiej. Ponadto w 3 

kolejnych lokalizacjach tj.: w Bytomiu, Bydgoszczy oraz Grudziądzu prace budowlane kształtują się na 85% 

zaawansowania. Obecnie Auto-Spa dysponuje 18 lokalizacjami z pozwoleniami na budowę. Zawarto 9 umów 

dzierżawy z PKN Orlen S.A., na lokalizacjach tych rozpoczęto procedury zmierzające do uzyskania pozwolenia na 

budowę. Obecnie trwa dalsza weryfikacja możliwości  budowania myjni na kolejnych lokalizacjach.   

 

Ponadto Auto-Spa S.A. kontynuuje działania zmierzające do rozwoju sieci myjni pod swoją marką, oraz 

w oparciu o budowy myjni dla ustalonych partnerów prowadzących działalność pod marką Auto-Spa. 

 

W związku z kontynuacją rozwoju Grupy Auto-Spa, również w oparciu o ekspansję na rynki zagraniczne 

zawiązano spółki zależną - Auto Spa Ukraina TzOW. z siedzibą w Mikolajev (obwód lwowski, Ukraina). Głównym 

przedmiotem działalności nowo utworzonego podmiotu jest budowa, remont oraz użytkowanie 

bezdotykowych myjni samochodowych pod marką Auto-Spa na terytorium Republiki Ukrainy.  

W ten sposób zakres usług realizowanych przez podmioty z Grupy obejmie nowe rynek, na który dodatkowo 

oferowana będzie dostawa technologii mycia dla odbiorców indywidualnych z tego kraju. Technologię tą 

dostarczać będzie Hydropress Serwis Sp. z o.o. 

 

Hydropress Serwis Sp. z o.o. jest podmiotem który uzupełnił Grupę Auto-Spa w lutym 2013 roku i specjalizuje 

się  w produkcji bezdotykowych samoobsługowych myjni oraz systemów myjących. Dzięki tej akwizycji zakres 

usług oferowanych przez podmioty związane z Emitentem poszerzył się o ofertę dostawy technologii mycia dla 

myjni samoobsługowych jak również o usługi serwisowe dedykowane temu rynkowi.  

 

 

VII. ZDARZENIA ISTOTNIE WPŁYWAJĄCE NA DZIAŁALNOŚĆ JEDNOSTKI, JAKIE 

NASTĄPIŁY W OKRESIE OBROTOWYM, A TAKŻE PO JEGO ZAKOŃCZENIU, DO 

DNIA OPUBLIKOWANIA RAPORTU ZA IV KWARTAŁ 2012 ROKU 

 
Okres objęty niniejszym raportem (IV kwartał 2012 r.) był bardzo intensywny dla Emitenta. Realizowano szereg 

działań, które w opinii Zarządu Spółki powinny w perspektywie najbliższego roku przełożyć się na zdecydowaną 

poprawę osiąganych wyników finansowych. 

 

W okresie objętym raportem do znaczących zdarzeń dla Grupy Auto-Spa zaliczyć należy przede wszystkim 

uzyskanie pozwolenia na użytkowanie i operacyjne uruchomienie pierwszej samoobsługowej myjni 

samochodowej działającej pod marka Auto-Spa na terenie Republiki Czeskiej, położonej w Decin. Jest to myjnia 

3 stanowiskowa. Właścicielem myjni jest partner Auto-Spa, który prowadził będzie myjnię pod marką Auto-Spa.  

 

W związku z zawarciem umowy z PKN Orlen S.A. kontynuowano prace zmierzające do weryfikacji dokumentów 

poszczególnych lokalizacji, celem ich przygotowania do podpisania jednostkowych umów dzierżawy. Umów 

tych zawarto 9. Planuje się rozpoczęcie pierwszych budów myjni na stacjach paliw PKN Orlen S.A. na przełomie 

I i II kwartału 2013 roku. Równolegle kontynuowano prace dokumentacyjne, których celem jest uzyskanie w jak 

najkrótszym terminie, jak największej liczby pozwoleń na budowę. Celem Spółki jest wybudowanie na 
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lokalizacjach przy stacjach paliw Orlen, w możliwie najkrótszym czasie jak największej liczby myjni, aby w ten 

sposób wykorzystać okazję do świadczenia usług w lokalizacjach z najwyższym potencjałem do generowania 

przychodów, z uwagi na liczbę klientów tej sieci paliwowej. 

 

W perspektywie kolejnych miesięcy bieżącego roku, Grupa będzie musiała ponieść znaczne nakłady finansowe 

na zrealizowanie planowanych inwestycji, w pierwszym okresie na rozbudowę i utrzymanie struktury 

wewnętrznej, która pozwoli zrealizować ambitne cele, w drugim okresie już bezpośrednio na budowę myjni. 

Wykonanie tych myjni, pozwoli na zasadnicze zwiększenie poziomu przychodów  z usług udostępnienia 

urządzeń do mycia pojazdów już od wiosny 2014 roku, a tym samym zapewni zdecydowaną poprawę 

rentowności prowadzonego biznesu. 

 

W ocenie Zarządu niezmiernie ważnym było również zwiększenie zaangażowania Auto-Spa S.A. z 10% do 51% 

udziałów w spółce AUTOVITAMIN s.r.o. Krok ten ugruntowuje pozycję i wzmacnia udział  Emitenta 

w korzyściach związanych z ekspansją terytorialną działalności Auto-Spa poza terytorium Polski i stworzenie 

sieci o zasięgu międzynarodowym. Emitent oczekuje, że kolejne  myjnie na terytorium Czech powstaną w 

I połowie 2013 roku, co zdaniem Zarządu  istotnie wpłynie na wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Emitenta za 

2013 rok.  

Ponadto przewidywana skala realizacji nowych myjni i długoterminowość współpracy z AUTOVITAMIN s.r.o. 

przyczyni się do szybszego osiągnięcia przez Emitenta pozycji lidera na rynku myjni bezdotykowych w Polsce, 

a w dłuższej perspektywie również i na rynku Europy Środkowo-Wschodniej.  

 

Kolejnym krokiem w kierunku ekspansji na rynki zagraniczne było zawiązanie w dniu 26 grudnia 2012 r. spółki 

zależnej Auto Spa Ukraina TzOW z siedzibą w Mikolajev (obwód lwowski, Ukraina). Emitent objął 20% udziałów 

w kapitale zakładowym spółki zależnej. Zgodnie z przyjętym statutem kapitał zakładowy nowej spółki wynosi 

równowartość 500.000 USD. Udziały zostały objęte w zamian za wkład pieniężny o łącznej wartości 100.000 

USD. 

 

Głównym przedmiotem działalności nowo utworzonego podmiotu jest budowa, remont oraz użytkowanie 

bezdotykowych myjni samochodowych pod marką Auto-Spa na terytorium Republiki Ukrainy.  

Zawiązanie Auto Spa Ukraina sp. z o.o. stanowi kolejny krok prowadzonej ekspansji terytorialnej działalności 

Auto-Spa poza terytorium Polski, mającej na celu stworzenie sieci myjni bezdotykowych o zasięgu 

międzynarodowym. Ukraina jest trzecim (po rynku polskim i czeskim), obszarem na którym Emitent planuje 

rozwijać swoją działalność. 

 

W opinii Zarządu podejmowane działania przyczynią się do osiągnięcia przez Grupę Kapitałową szeregu 

korzyści, wśród których należy wymienić m.in. dywersyfikację terytorialną działalności, poprawę pozycji 

rynkowej poprzez budowę znanej i rozpoznawalnej międzynarodowej marki. Ponadto zawiązanie spółki 

zależnej powinno istotnie wpłynąć na wzrost osiąganych wyników finansowych Grupy Kapitałowej Emitenta w 

 perspektywie kolejnych lat. 

 

W okresie objętym raportem Spółka Auto-Spa S.A. rozpoczęła trzy subskrypcje akcji nowych emisji w drodze 

podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego. W ramach zakończonych z sukcesem 

subskrypcji, Emitent pozyskał kapitał w wys. 6.740.040 zł. Poszczególne subskrypcje zostały przeprowadzone 

w następujących terminach: 

a. 8 października 2012 r. - 19 listopada 2012 r. – subskrypcja akcji zwykłych na okaziciela serii G. 

W ramach przeprowadzonej subskrypcji przydzielono 86.670 akcji zwykłych na okaziciela serii G 

o wartości nominalnej 0,50 zł każda, cenę emisyjną określono  na kwotę 7,50 zł.  
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b. 10 grudnia 2012 r. – 4 stycznia 2013 r.  - subskrypcja akcji zwykłych na okaziciela serii H.W ramach 

przeprowadzonej subskrypcji przydzielono 545.336  akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości 

nominalnej 0,50 zł każda, cenę emisyjną określono  na kwotę 7,50 zł.. 

c. 17 grudnia 2012 r. – 21 grudnia 2012  - subskrypcja akcji zwykłych na okaziciela serii I. W ramach 

przeprowadzonej subskrypcji przydzielono 266.666 akcji zwykłych na okaziciela serii I o wartości 

nominalnej 0,50 zł każda, cenę emisyjną określono  na kwotę 7,50 zł. 

 

W dniu 17 grudnia 2012 r. została podpisana przez Emitenta umowa objęcia 41,60% akcji w Auto-Spa 1 spółka 

komandytowo-akcyjna (vide: raport bieżący 32/2012). Jest to podmiot dysponujący 6 myjniami własnymi. 

W ten sposób realizowany jest element strategii Spółki, dotyczący rozwoju sieci myjni własnych. 

 

Istotne zdarzenia, które miały miejsce po zakończeniu IV kwartału 2012 r.: 

 

Po zakończeniu IV kwartału 2012 r., podjęte zostały przez Spółkę kolejne negocjacje zmierzające do przejęcia 

większościowych pakietów akcji  i udziałów w dwóch podmiotach, dysponujących aktywami trwałymi w postaci 

myjni własnych. W opinii Zarządu pozyskanie tych podmiotów zwiększy potencjał Grupy do generowania 

dodatnich wyników finansowych. Planowane zakończenie rozmów i podpisanie stosownych umów nastąpi do 

kwietnia 2013 roku. 

 

Ponadto Zarząd Auto-Spa S.A. był aktywny w celu zakończenia sukcesem akwizycji kolejnego podmiotu, tym 

razem specjalizującego się w produkcji samoobsługowych myjni. Efektem podjętych działań było podpisanie 

umowy z udziałowcem Hydropress Serwis Sp. z o.o. (vide: raport bieżący 25/2012), polskim producentem 

bezdotykowych myjni samoobsługowych oraz systemów myjących. Była to przedwstępna j warunkowa umowa 

sprzedaży udziałów, zgodnie z którą Auto-Spa S.A. zakupi 51 udziałów, co stanowi 51% kapitału zakładowego 

Spółki Hydropress Serwis Sp. z o.o. Przedwstępna warunkowa umowa sprzedaży udziałów została zrealizowana 

8 lutego 2013 roku, o czym Zarząd poinformował w raporcie bieżącym 6/2013.  

 

Już w I kwartale 2013 roku, w nawiązaniu do raportu 25/2012 z dnia 15 października 2012 r. Zarząd Auto-Spa 

Spółka Akcyjna poinformował o kolejnym podwyższeniu kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego. 

Zgodnie z informacją z dnia 8 lutego 2013 r. została podpisana umowa nabycia udziałów, zawarta pomiędzy 

udziałowcem Hydropress Serwis Sp. z o.o. a Emitentem. Przedmiotem umowy jest zakup przez Auto-Spa S.A. 51 

udziałów, stanowiących 51% kapitału zakładowego Spółki Hydropress Serwis Sp. z o.o. za łączną cenę 1.999.995 

zł. 

Transakcja została sfinansowana poprzez prywatną emisję akcji zwykłych na okaziciela serii J (vide: raport 

5/2013), która została skierowana do Sprzedającego. Stosowna umowa objęcia akcji serii J została podpisana 

w dniu 8 lutego 2013 r. Zapłata za nabyte udziały odbędzie się w drodze potrącenia wzajemnych zobowiązań 

pomiędzy Sprzedającym a Emitentem. 

 

Nabycie udziałów w Hydropress Serwis sp. z o.o. poszerza grono podmiotów wchodzących w skład Grupy 

Kapitałowej Auto-Spa o polskiego producenta bezdotykowych myjni samoobsługowych oraz systemów 

myjących, wzmacniając wizerunek Grupy oraz przybliżając ją do osiągnięcia pozycji lidera na rynku myjni 

bezdotykowych. Przedmiotowa transakcja związana jest z dywersyfikacją pionową prowadzonej działalności 

oraz zapewnieniem odpowiedniej organizacji Grupy m.in. dla potrzeb ekspansji zagranicznej, o której Emitent 

informował w raportach bieżących.  

 

Zdaniem Zarządu powyższe zdarzenia mają istotny wpływ na realizację zakładanych celów strategicznych 

Spółki, a także na przyszłe wyniki finansowe Grupa Kapitałowej Auto-Spa. 
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Ponadto przygotowano kolejną emisję akcji – serii J - którą zgodnie z raportem okresowym 5/2013 z dnia 22 

stycznia 2013 r. związana jest z warunkami nabycia 51% udziałów w Hydropress Serwis sp. z o.o.   Na podstawie 

upoważnienia zawartego w Artykule 5b Statutu Spółki, Zarząd Spółki podjął uchwałę, w sprawie widełkowego 

podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego, o kwotę nie niższą niż 0,50 zł i nie 

wyższą niż 750.000 zł poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii J w liczbie nie mniejszej niż 1 i nie 

większej niż 1.500.000 o wartości nominalnej 0,50 zł każda. Cena, po jakiej instrumenty finansowe mają być 

obejmowane to 7,50 zł.. 

 

VIII. KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY 

WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI FINANSOWE 
 

Zarząd Auto-Spa S.A. kontynuował działania zmierzające do zwiększenia skali działalności i struktury Grupy 

Auto-Spa o nowe podmioty i zakres działalności. Działania te związane były z koniecznością poniesienia 

nakładów przygotowujących Grupę do uruchomienia realizacji projektu Auto-Spa w znacznie szerszej skali, 

również międzynarodowej, jak również uruchomienia działań na lokalizacjach PKN Orlen S.A. 

 

Podjęte aktywności związane były z kosztami dotyczącymi zmian w organizacji Grupy, gdzie przygotowywana 

zostaje zarówno struktura organizacyjna, która będzie posiadała zdolności oraz potencjał do przygotowania, 

a następnie zrealizowania zaplanowanych inwestycji. Ponadto  realizowane są również procedury 

weryfikacyjne, w tym formalno-prawne, zmierzające do przygotowania poszczególnych lokalizacji do 

rozpoczęcia inwestycji, w pierwszym okresie szczególnie do uzyskania pozwoleń na budowę dla 

przygotowywanego pakietu umów dzierżawy. W opinii Zarządu działania te bezpośrednio przełożą się na 

zwiększenie przyszłych przychodów jak również osiągnięcie rentowności już w 2013 roku. 

 

Należy uznać, że szczególnie w II półroczu 2012 roku, zrealizowano cele strategiczne związane z rozwojem 

Grupy Auto-Spa. Część kosztów podjętych w tym czasie stanowią element działań, których rezultaty powinny 

być widoczne w przyszłych okresach, a także powinny przyczynić się wzrostu wartości Spółki dla akcjonariuszy, 

zapewniając  inwestorom zwrot z inwestycji w akcje Auto-Spa, na przestrzeni kolejnych kwartałów. 

 

Grupa nie przekazywała do publicznej wiadomości prognoz wyników finansowych na rok 2012. 

 

IX. INFORMACJE ZARZĄDU NA TEMAT AKTYWNOŚCI, JAKĄ W DANYM OKRESIE 

AUTO-SPA S.A. PODEJMOWAŁA NA RZECZ ROZWOJU PROWADZONEJ 

DZIAŁANOŚCI  

 

W okresie objętym niniejszym raportem kwartalnym Spółka kontynuowała działania administracyjno-

organizacyjne związane z uzyskiwaniem kolejnych pozwoleń na budowę na lokalizacjach, na których planuje się 

rozpoczęcie budów w kolejnych okresach. Działania te wymagają poniesienia znacznych nakładów 

inwestycyjnych jednak bezpośrednio przełożą się na zwiększenie przychodów w przyszłych okresach.  

 

W okresie objętym raportem Spółka Auto-Spa S.A. rozpoczęła trzy subskrypcje akcji nowych emisji w drodze 

podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego. W ramach zakończonych z sukcesem 

subskrypcji, Emitent pozyskał kapitał w wys. 6.740.040 zł. Poszczególne subskrypcje zostały przeprowadzone 

w następujących terminach: 

a. 8 października 2012 r. - 19 listopada 2012 r. – subskrypcja akcji zwykłych na okaziciela serii G. 

W ramach przeprowadzonej subskrypcji przydzielono 86.670 akcji zwykłych na okaziciela serii G 

o wartości nominalnej 0,50 zł każda, cenę emisyjną określono  na kwotę 7,50 zł., 
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b.  10 grudnia 2012 r. – 4 stycznia 2013 r.  - subskrypcja akcji zwykłych na okaziciela serii H.W ramach 

przeprowadzonej subskrypcji przydzielono 545.336  akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości 

nominalnej 0,50 zł każda, cenę emisyjną określono  na kwotę 7,50 zł., 

c. 17 grudnia 2012 r. – 21 grudnia 2012  - subskrypcja akcji zwykłych na okaziciela serii I. W ramach 

przeprowadzonej subskrypcji przydzielono 266.666 akcji zwykłych na okaziciela serii I o wartości 

nominalnej 0,50 zł każda, cenę emisyjną określono  na kwotę 7,50 zł. 

 

W dniu 17 grudnia 2012 r. została podpisana przez Emitenta umowa objęcia 41,60% akcji w Auto-Spa 1 spółka 

komandytowo-akcyjna (vide: raport bieżący 32/2012). Jest to podmiot dysponujący 6 myjniami własnymi. 

W ten sposób realizowany jest element strategii Spółki, dotyczący rozwoju sieci myjni własnych.  

 

Podejmowane działania w całym II półroczu 2012 roku związane były z przygotowaniem Grupy Auto-Spa do 

inwestycji zaplanowanych na 2013 i kolejne lata.  

 

 

 

X. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU 

 

Zarząd Auto-Spa S.A. oświadcza, iż według jego najlepszej wiedzy wybrane informacje finansowe i dane 

porównywalne Auto-Spa S.A. sporządzone zostały zgodnie z przepisami obowiązującymi w Spółce, oraz że 

informacje zawarte w raporcie kwartalnym przedstawiają prawdziwy obraz sytuacji majątkowo-finansowej 

Auto-Spa S.A. 

 

 

 

                         Dariusz Ilski 

                      Prezes Zarządu  

 


