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I. PISMO ZARZĄDU 
 
Szanowni Akcjonariusze, 
 
W imieniu Grupy Kapitałowej Auto-Spa przekazujemy skonsolidowany raport roczny za 2012 rok. 

Grupa Kapitałowa Auto-Spa zajmuje się tworzeniem i rozwojem myjni bezdotykowych na terenie całego kraju 

jak również w regionie Europy Wschodniej. Głównym założeniem strategii rozwoju Grupy jest zbudowanie 

największej sieci samoobsługowych myjni samochodowych w Polsce i regionie oraz zdobycie pozycji wiodącej, 

oraz rozwój nowoczesnej i wysoce innowacyjnej firmy, co sprawi, że stanie się ona rozpoznawalnym i 

pożądanym usługodawcą dla klienta. Do głównych czynników przemawiających na korzyść przyjętego modelu 

biznesowego należy zaliczyć zestaw przewag konkurencyjnych, wśród których wymienić można: rentowną 

działalność, strategiczną współpracę z dużymi sieciami handlowymi jak PKN Orlen, Tesco czy POLOmarket, 

szeroki wybór nowych lokalizacji, efektywna organizacja pracy pojedynczej placówki oraz unikalny system 

finansowania myjni.  

 

Unikalność modelu biznesowego Auto-Spa polega na równoczesnym rozwoju podstawowych usług firmy z 

wykorzystaniem nowoczesnych technologii oraz instrumentów finansowych oferowanych przez Grupę. Tak 

sformułowana, wielopłaszczyznowa strategia rozwoju generuje potencjalnym inwestorom korzyści w postaci 

zdywersyfikowanych źródeł przychodów.  

 

Rok 2012 jest kolejnym rokiem, w którym Grupa Auto-Spa prezentuje skonsolidowane sprawozdanie 

finansowe. Do sukcesów osiągniętych w 2012 zaliczyć można debiut Emitenta na rynku alternatywnym 

NewConnect, podpisanie ważnej strategicznie umowy ramowej z PKN Orlen na dzierżawę części nieruchomości 

znajdujących się przy stacjach benzynowych PKN Orlen pod budowę nowych myjni, jak również zwiększenie 

zasięgu terytorialnego na takie kraje jak Czechy i Ukraina, poprzez włączenie do Grupy spółek córek 

funkcjonujących pod nazwą Auto-Spa CZ s.r.o. oraz Auto-Spa UA TzOW. 

W roku 2012 pod brandem Auto-Spa funkcjonowało 36 samoobsługowych myjni bezdotykowych, w  tym jedna 

na terenie Czech. 

 

Wierzymy, że pozyskane nowe atrakcyjne lokalizacje pozwolą w przyszłych latach zwiększyć tempo rozwoju 

sieci Auto-Spa i przyniesie korzyści dla rozwoju rynku mycia samoobsługowego w regionie Europy Wschodniej. 

 
 
 

Z poważaniem 
 
Zarząd Auto-Spa S.A. 
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II. WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE 
 

Dane  Dane na 
koniec roku 
bieżącego 
w tys. PLN 

Dane na 
koniec roku 

poprzedniego 
w tys. PLN 

Dane na koniec 
roku bieżącego 

w tys. EUR 

Dane na koniec 
roku 

poprzedniego 
w tys. EUR 

Przychody ze sprzedaży 8.506.787,28 16.003.833,88 2.080.814,85 3.623.400,17 
EBITDA* (2.561.890,28) 2.615.008,69 (626.654,83) 592.059,57 
Zysk z działalności operacyjnej (4.116.736,25) 2.569.677,56 (1.006.980,15) 581.796,22 
Zysk brutto (5.042.554,65) 4.939.420,50 (1.233.441,28) 1.118.325,60 
Zysk netto (3.870.013,03) 4.006.442,50 (946.630,06) 907.091,67 
Przepływy pieniężne netto z 
działalności operacyjnej 

(574.215,43)  (1.568.404,84)  (140.456,79) (355.099,81) 

Przepływy pieniężne netto z 
działalności inwestycyjnej 

(2.871.568,64)  (2.515.537,60)  (702.404,15) (569.538,49) 

Przepływy pieniężne netto z 
działalności finansowej 

1.187.952,65  3.581.196,66  290.580,85 810.812,50 

Przepływy pieniężne netto razem (2.257.831,42)  (502.745,78)  (552.280,08) (113.825,80) 
Środki pieniężne  186.933,81    2.444.765,23 45.725,21 553.515,04 
Aktywa trwałe 20.525.954,38 6.697.757,15 5.020.780,39 1.516.427,54 
Aktywa obrotowe 7.143.796,96 12.207.738,71 1.747.418,66 2.763.932,87 
Aktywa razem 27.669.751,34 18.905.495,86 6.768.199,05 4.280.360,41 
Zobowiązania i rezerwy razem 17.408.416,77 7.489.623,72 4.258.210,65 1.695.712,67 
Zobowiązania długoterminowe 6.166.125,90 1.724.069,24 1.508.274,03 390.343,52 
Zobowiązania krótkoterminowe 10.091.691,91 5.565.219,70 2.468.492,71 1.260.011,71 
Kapitał własny 1.172.546,44 11.415.872,14 286.812,40 2.584.647,74 
Kapitał zakładowy  2.704.339,50     2.540.945,50    661.498,83 575.291,05 
Liczba akcji 5.495.349 5.081.891 5.495.349 5.081.891 
Zysk na jedną akcję (0,70) 0,79 (0,17) 0,18 
Wartość księgowa na jedną akcje 0,21 2,25 0,05 0,51 
Wypłacona dywidenda na akcję 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
Powyższe dane za 2012 i 2011 rok Informacje finansowe zostały przeliczone według następujących zasad: 

1) poszczególne pozycje bilansu według średniego kursu obowiązującego na dany dzień bilansowy, 
ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski 

a. za 2011 rok – 4,4168 zł 
b. za 2012 rok – 4,0882 zł 

 
2) poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych według kursu 

stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski 
obowiązujących na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca roku obrotowego 

a. za 2011 rok – 4,1401 zł 
b. za 2012 rok – 4,1736 zł 
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III. Oświadczenie  Zarządu w sprawie rzetelności skonsolidowanego 
sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 
2012 roku 

 
Zarząd Aut-Spa S.A. na podstawie § 6 ust. 6.1 pkt. 5 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu 
Obrotu, oświadcza, iż wedle jego najlepszej wiedzy, roczne sprawozdanie finansowe i dane porównywalne 
sporządzone zostały zgodnie z przepisami obowiązującymi Emitenta. 
 
Oświadczamy także, iż dane zawarte w sprawozdaniu finansowym odzwierciedlają w sposób prawdziwy, 
rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową Emitenta oraz jego wynik finansowy. 
 
Ponadto sprawozdanie Zarządu Auto-Spa S.A. z działalności Emitenta zawiera prawdziwy obraz sytuacji 
Emitenta oraz opis podstawowych zagrożeń i ryzyk związanych z prowadzoną działalnością. 
 
 

 
 _________________   
 Dariusz Ilski 
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IV. Oświadczenie Zarządu w sprawie podmiotu dokonującego badanie 
skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2012 
roku do 31 grudnia 2012 roku 

 
Zarząd Auto-Spa S.A. na podstawie § 6 ust. 6.1 pkt. 6 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu 
Obrotu, oświadcza, iż podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych, dokonujący badania rocznego 
skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2012, został wybrany zgodnie z przepisami prawa. 
 
Ponadto oświadczamy, że podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych oraz biegli rewidenci, 
dokonujący badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2012 rok, spełniali warunki do wyrażenia 
bezstronnej i niezależnej opinii o badaniu, zgodnie z właściwymi przepisami prawa krajowego. 
 
 

 
 _________________   
 Dariusz Ilski   
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V. Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe 
 
Patrz: Załącznik nr 1 – Skonsolidowane sprawozdanie finansowe 
 
 
VI. Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Emitenta 
 
Patrz: Załącznik nr 2 – Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej 
 
 
VII. Opinia biegłego rewidenta 
 
Patrz: Załącznik nr 3 – Opinia i raport biegłego rewidenta 
 
 

VIII. Raport uzupełniający opinię biegłego rewidenta 
 
Patrz: Załącznik nr 3 – Opinia i raport biegłego rewidenta 
 



 


