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1. LIST PREZESA ZARZĄDU AQUA S.A. DO AKCJONARIUSZY  

 

 

 

  

Szanowni Akcjonariusze, Współpracownicy, Klienci i Przyjaciele.  

Przekazujemy na Państwa ręce raport roczny z działalności Spółki AQUA S.A. za rok 2012.  

Rok 2012 był bardzo trudny dla całej gospodarki, ale w szczególności dla sektora 

budownictwa. Wiele spółek z tej branży przeżywało i nadal przeżywa głębokie kłopoty. 

Kłopoty te nie ominęły także części firm z Grupy Kapitałowej PBG, której AQUA S.A. była 

członkiem. Złożono wnioski o ogłoszenie upadłości z możliwością zawarcia układu kilku 

spółek, w tym PBG S.A. Z uwagi na powiązania pomiędzy członkami Grupy Kapitałowej, 

miało to bezpośredni wpływ na funkcjonowanie naszej spółki i osiągnięte w 2012 roku wyniki 

(szczegóły opisano we wcześniejszych raportach bieżących oraz kwartalnych). 

Miniony, 2012 rok, spółka zakończyła stratą netto w wysokości 2 954 785,44 zł to jest 3,4 zł 

na akcję. Przychody ze sprzedaży produktów wyniosły 14 200 246,18 zł, co w porównaniu do 

roku 2011 stanowi 14,42-procentowy spadek. 

Drugim istotnym czynnikiem który miał wpływ na naszą działalność była zmiana sytuacji 

własnościowej w spółce. Po zgłoszeniu przez PBP S.A. zawiadomienia dotyczącego 

zastawu na akcjach AQUA S.A., zarząd podjął kroki, prowadzące do uporządkowania 

sytuacji i umożliwienia sprawnego działania spółce.  

Wierząc, że AQUA S.A. posiada potencjał rozwojowy, Zarząd spółki wraz z  grupą 

kluczowych menedżerów złożył propozycję odkupienia większościowego pakietu akcji od 

Polskiego Banku Przedsiębiorczości S.A. Przejmując kontrolę nad Spółką menedżerowie 

zapewnią kontynuację działalności oraz strategii rozwoju Spółki, posiadającej wieloletnie 

doświadczenie na rynku, w zakresie usług dla budownictwa, w szczególności w zakresie 

inżynierii wodnej i ochrona środowiska, infrastruktury przesyłowej i infrastruktury dla dróg i 

autostrad. 
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Mam nadzieję, że rozpoczęte w 2012 roku rozmowy i działania pozwolą uporządkować 

sytuację własnościową spółki i kontynuować w roku bieżącym naszą działalność bez 

zbędnych problemów. 

Dzięki wcześniej opisanym działaniom, na rozwój sytuacji w roku 2013 możemy patrzeć 

bardziej optymistycznie. Nie zmienia to faktu, że sytuacja w gospodarce, a w branży 

budowlanej w szczególności, wciąż jest trudna i podobnie jak w roku poprzednim, trudna do 

przewidzenia. W związku z powyższym zarząd AQUA S.A. postanowił nie publikować 

prognoz na 2013 rok. 

 

Józef Kozikowski 

 

Prezes Zarządu AQUA S.A.  

 

 

 

 

 

2. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU  

 
Zarząd AQUA S.A. („Emitent”) oświadcza, że wedle naszej najlepszej wiedzy, roczne 

sprawozdanie finansowe i dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie                     

z przepisami obowiązującymi emitenta lub standardami uznawanymi w skali 

międzynarodowej, oraz że odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuacje 

majątkową i finansową emitenta oraz jego wynik finansowy, oraz że sprawozdanie            

z działalności emitenta zawiera prawdziwy obraz sytuacji emitenta, w tym opis 

podstawowych zagrożeń i ryzyk.  

 

 

 

Józef Kozikowski    Bartłomiej Krasicki 

Prezes Zarządu    Wiceprezes Zarządu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Raport roczny za 2012 rok.  
Okres sprawozdawczy od 01.01.2012 rok do 31.12.2012 rok. 
Waluta sprawozdawcza – złoty polski [PLN],  
Poziom dokładności 1 grosz 
 
 

Strona 5 z 7 
 

3. INFORMACJA O PREZENTACJI DANYCH 

Poniższe tabele przedstawiają wybrane dane finansowe Emitenta za lata 2012 i 2011. 

Dane te powinny być analizowane w oparciu o informacje dotyczące czynników 

wpływających na prowadzoną przez Emitenta działalność oraz w kontekście sprawozdań 

finansowych załączonych do niniejszego raportu rocznego. Dane finansowe 

prezentowane zgodnie z ustawą o rachunkowości pochodzą ze zbadanego przez 

Biegłego Rewidenta sprawozdania finansowego.  

 

Kwoty prezentowane w PLN przeliczone zostały na EURO wg. następujących zasad: 

- poszczególne pozycje Bilansu – przeliczono po kursie średnim Narodowego Banku 
Polskiego na dzień bilansowy: 

-  na dzień – 31/12/2012 r.: 1 EUR = 4,0882 PLN ( wg. Tabeli nr 252/A/2012                
z 31.12.2012 r.) 

- na dzień – 31/12/2011 r.: 1 EUR = 4,4168 PLN (wg. Tabeli nr 252/A/2011                   
z 30.12.2011 r.)  

- poszczególne pozycje Rachunku Zysków i Strat oraz Rachunku przepływów 
pieniężnych – przeliczone po kursie reprezentującym średnią arytmetyczną średnich 
kursów Narodowego Banku Polskiego na ostatni dzień każdego z miesięcy:  

 - w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2012 roku: 1 EUR = 4,1850 PLN, 

     - w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku: 1 EUR = 4,1196 PLN, 

  

Dla celów prezentacji danych w poszczególnych tabelach niniejszego raportu, niektóre 
dane zostały zaokrąglone. 

4. WYBRANE DANE FINANSOWE 

 

WYSZCZEGÓLNIENIE 

 

( Z BILANSU) 

PLN EUR 

na dzień 

31/12/2012 

rok 

na dzień 

31/12/2011 

rok 

na dzień 

31/12/2012 

 rok 

na dzień 

31/12/2011 

 rok 

I. Aktywa trwałe 
2.223.400,36 1.502.488,24 543.858,02 

340.175,75 

II. Należności krótkoterminowe 
7.608.676,84 11.603.753,58 1.861.131,27 

2.627.185,65 

III. Inwestycje krótkoterminowe 
3.032.847,40 3.760.295,00 741.853,97 

851.361,85 
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IV. Krótkoterminowe 

rozliczenia międzyokresowe 
3.893.018,80 5.091.723,87 952.257,43 

1.152.808,34 

V. Kapitał własny 
9.690.606,81 12.645.392,25 2.370.384,72 

2.863.021,25 

VI. Rezerwy na zobowiązania 
1.560.882,35 1.213.714,42 381.801,86 

274.794,97 

VII. Zobowiązania 

krótkoterminowe 
5.181.526,04 4.914.181,82 1.267.434,58 

1.112.611,35 

VIII Rozliczenia 

międzyokresowe 
1.059.024,18 3.703.372,20 259.044,13 

838.474,05 

SUMA BILANSOWA 
17.492.039,39 22.476.660,69 4,278,665,28 

5.088.901,62 

 

WYSZCZEGÓLNIENIE 

 

( Z RACHUNKU 

ZYSKÓW I STRAT) 

PLN EUR 

za okres od 

01/01/2012 do  

31/12/2012 rok 

za okres od 

01/01/2011 do  

31/12/2011 rok 

za okres od 

01/01/2012 do  

31/12/2012 rok 

za okres od 

01/01/2011 do  

31/12/2011 rok 

Przychody netto ze 

sprzedaży 14.200.246,18 16.593.375,41 3.393.129,30 
4.027.909,36 

Amortyzacja 
205.788,31 254.754,18 49.172,84 

65.144,58 

Zysk/ Strata ze 

sprzedaży (1.639.499,07) 3.978.608,98 (391,756,05) 
965.775,56 

Zysk/ Strata na 

działalności 

operacyjnej 
(1.433.710,76) 3.922.016,64 (342.583,22) 

952.038,22 

Zysk (strata) brutto 
(3.189.097,44) 4.033.068,24 (762.030,46) 

978.995,11 

Zysk (strata) netto 
(2.954.785,44) 3.281.969,24 (706.041,93) 

796.671,82 

 

 

5. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2012 ROK. 
 

Sprawozdanie finansowe za 2012 rok, zawierające następujące dokumenty: 

- Wprowadzenie do sprawozdania finansowego,  

- Rachunek Zysków i Strat, 

- Bilans, 

- Rachunek Przepływów Pieniężnych, 

- Zestawienie Zmian w Kapitale Własnym, 
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- Informacja dodatkowa do Sprawozdania finansowego,  

- Sprawozdanie Zarządu z działalności,  

stanowi załącznik nr 1 do Raportu. 

    

6. OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORT. 

 
Opinia Niezależnego Biegłego Rewidenta wraz z Raportem z Badania sprawozdania 

finanso wego za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2012 roku stanowi załącznik             

nr 2  do Raportu. 

 

7.  ŁAD KORPORACYJNY 

 
Przyjęte przez Spółkę AQUA S.A. zasady ładu korporacyjnego stanowią załącznik nr 3 

do Raportu.  

 

 

8. ZATWIERDZENIE DO PUBLIKACJI 

Członkowie Zarządu AQUA Spółka Akcyjna zatwierdzają publikację Raportu rocznego          

za 2012 rok wraz z załącznikami nr 1, 2 i 3.  

Stanowisko Imię i Nazwisko Data Podpis 

Prezes Zarządu Józef Kozikowski 07-03-2013 
 
 
 

Wiceprezes Zarządu Bartłomiej Krasicki 07-03-2013 
 
 
 

 


