
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SPIS TREŚCI 

 

I. Pismo zarządu ......................................................................................................................................................... 3 

II. Wybrane dane finansowe ................................................................................................................................... 4 

III. Oświadczenie  Zarządu w sprawie rzetelności sprawozdania finansowego  

 za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2013 roku ................................................................. 5 

IV. Oświadczenie Zarządu w sprawie podmiotu dokonującego badania  sprawozdania finansowego  

za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2013 r. ............................................................................... 6 

V. Roczne sprawozdanie finansowe ..................................................................................................................... 7 

VI. Sprawozdanie z działalności Emitenta .......................................................................................................... 7 

VII. Opinia biegłego rewidenta ................................................................................................................................. 7 

VIII. Raport uzupełniający opinię biegłego rewidenta...................................................................................... 7 

IX. Oświadczenie o stosowaniu Dobrych Praktyk ............................................................................................ 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I. PISMO ZARZĄDU 

 

Szanowni Akcjonariusze, 

 

W imieniu Grupy Kapitałowej Auto-Spa przekazujemy skonsolidowany raport roczny za 2013 rok. 

Model biznesowy Grupy Auto Spa koncentruje się na rozwoju i zarządzaniu siecią myjni bezdotyko-

wych w Polsce oraz na terenie Europy S rodkowo-Wschodniej. Strategia przewiduje zbudowanie naj-

większej sieci samoobsługowych myjni samochodowych w Polsce i krajach Europy S rodkowo-

Wschodniej.  Dodatkowo z uwagi na włączenie do grupy w 2013 r. producenta myjni, strategia po-

szerzyła się o załoz enie uzyskania znaczącej roli na rynku sprzedaz y i usług serwisu myjni samoob-

sługowych. 

Grupa kontynuuje strategiczną wspo łpracę z sieciami handlowymi Tesco i PoloMarket. W 2013 roku 

zasadniczą aktywnos cią Grupy był proces inwestycyjny związany ze wspo łpracą z PKN Orlen i roz-

wojem sieci myjni na stacjach benzynowych w kraju. Warto podkres lic , z e dynamicznie rozwinęły się 

działalnos ci w Czechach i powiązanej spo łce ukrain skiej. Pozwoliło to w znaczącej mierze zdywersy-

fikowac  prowadzoną działalnos c  i bardzo znacząco zwiększyc  jej potencjał dochodowy na kolejne 

lata. 

Z najistotniejszych zdarzen  warto przywołac  udane emisje obligacji oraz akcji, kto re pozwoliły prze-

prowadzic  działania inwestycyjne oraz wsparły proces integracji Grupy poprzez wykupy akcji spo łek 

w Grupie. 

Wierzymy, z e przyjęta strategia i nowoczesny model biznesowy pozwoli na systematyczne genero-

wanie nadwyz ek finansowych w kolejnych okresach oraz zdecyduje o zbudowaniu sieci Auto-Spa 

funkcjonującej na szerokim rynku w Polsce i krajach regionu.  

Chcielibys my podziękowac  wszystkim akcjonariuszom, obligatariuszom, klientom oraz partnerom 

Auto-Spa SA za zaufanie. Dziękujemy ro wniez  zespołowi pracowniko w za kolejny rok pracy i przy-

czynienie się do rozwoju  Spo łki.  

Jednoczes nie chcielibys my podkres lic , z e wszystkie podejmowane działania wynikają z podstawowe-

go priorytetu Zarządu jakim jest systematyczne budowanie wartos ci Spo łki dla jej Akcjonariuszy 

 

Z poważaniem 

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

 

**Zysk operacyjny + amortyzacja 

Powyz sze dane za 2012 i 2013 rok Informacje finansowe zostały przeliczone według następujących 

zasad: 

1) poszczego lne pozycje bilansu według s redniego kursu obowiązującego na dany dzien  bilanso-

wy, ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski 

a.        za 2013 rok – 4,1472 zł 

b.        za 2012 rok – 4,0882 zł 

 

 

 

 

 

 

Dane  Dane na koniec 

roku bieżącego 

w PLN 

Dane na koniec roku 

poprzedniego 

w PLN 

Dane na koniec 

roku bieżącego 

w EUR 

Dane na koniec roku 

poprzedniego 

w EUR 

Przychody ze sprzedaży  15 079 711,17      8 506 787,28      3 581 028,54      2 038 237,32     

EBITDA*  890 368,99     -2 561 890,28      211 438,85     -613 832,25     

Zysk z działalności operacyjnej -925 272,20     -4 164 430,19     -219 727,43     -997 802,90     

Zysk brutto  1 978 307,57     -5 042 554,65      469 795,20     -1 208 202,67     

Zysk netto  1 150 794,51     -2 939 832,52      273 282,95     -704 387,70     

Przepływy pieniężne netto z dzia-

łalności operacyjnej 

-3 418 425,79     -574 215,43     -811 784,80     -137 582,77     

Przepływy pieniężne netto z dzia-

łalności inwestycyjnej 

-478 219,30     -2 871 568,64     -113 564,31     -688 031,59     

Przepływy pieniężne netto z dzia-

łalności finansowej 

 4 497 287,37      1 187 952,65      1 067 985,60      284 635,00     

Przepływy pieniężne netto razem  600 642,28     -2 257 831,42      142 636,49     -540 979,35     

Środki pieniężne   787 576,09      186 933,81      187 028,28      44 789,58     

Aktywa trwałe  19 237 508,30      20 525 954,38      4 638 673,88      5 020 780,39     

Aktywa obrotowe  17 764 301,97      7 143 796,96      4 283 444,73      1 747 418,66     

Aktywa razem  37 001 810,27      27 669 751,34      8 922 118,60      6 768 199,05     

Zobowiązania i rezerwy razem  20 611 369,29     17 265 334,93      4 969 948,23     4 223 211,91     

Zobowiązania długoterminowe  8 559 008,25      6 166 125,90      2 063 804,07      1 508 274,03     

Zobowiązania krótkoterminowe  11 102 451,76      10 091 691,91      2 677 095,81      2 468 492,71     

Kapitał własny  16 531 188,30      1 172 546,44      3 986 108,29      286 812,40     

Kapitał zakładowy  4 017 572,00      2 704 339,50      968 743,25      661 498,83     

Liczba akcji  8 083 945     5 495 349      8 083 945      5 495 349     

Zysk na jedną akcję  0,14     -0,53      0,03     -0,13     

Wartość księgowa na jedną akcje  2,04      0,21      0,49      0,05     

Wypłacona dywidenda na akcję 0,00       0,00       0,00 0,00       
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2) poszczego lne pozycje rachunku zysko w i strat oraz rachunku przepływo w pienięz nych we-

dług kursu stanowiącego s rednią arytmetyczną s rednich kurso w ogłoszonych przez Narodo-

wy Bank Polski obowiązujących na ostatni dzien  kaz dego zakon czonego miesiąca roku obro-

towego 

a. za 2013 rok – 4,2110 zł 

b. za 2012 rok – 4,1736 zł 

 

III. Os wiadczenie  Zarządu w sprawie rzetelnos ci skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 

okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku 

 

Zarząd Aut-Spa S.A. na podstawie § 5 ust. 7.1 pkt. 5 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego 

Systemu Obrotu, os wiadcza, iz  wedle jego najlepszej wiedzy, roczne sprawozdanie finansowe i dane 

poro wnywalne sporządzone zostały zgodnie z przepisami obowiązującymi Emitenta. 

 

Os wiadczamy takz e, iz  dane zawarte w sprawozdaniu finansowym odzwierciedlają w sposo b praw-

dziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową Emitenta oraz jego wynik finansowy. 

 

Ponadto sprawozdanie Zarządu Auto-Spa S.A. z działalnos ci Emitenta zawiera prawdziwy obraz sy-

tuacji Emitenta oraz opis podstawowych zagroz en  i ryzyk związanych z prowadzoną działalnos cią. 

 

 

 

 

 

               _______________                                                                        _________________ 

                Dariusz Ilski                                                                   Adam Jaremkiewicz 
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IV. Oświadczenie Zarządu w sprawie podmiotu dokonującego badanie skonsolidowanego 

sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku 

 

Zarząd Auto-Spa S.A. na podstawie § 5 ust. 7.1 pkt. 6 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego 

Systemu Obrotu, os wiadcza, iz  podmiot uprawniony do badania sprawozdan  finansowych, dokonują-

cy badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2013, został wybrany 

zgodnie z przepisami prawa. 

 

Ponadto os wiadczamy, z e podmiot uprawniony do badania sprawozdan  finansowych oraz biegli re-

widenci, dokonujący badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2013 rok, spełniali 

warunki do wyraz enia bezstronnej i niezalez nej opinii o badaniu, zgodnie z włas ciwymi przepisami 

prawa krajowego. 

 

 

 

 

           _________________                                                                        _________________ 

             Dariusz Ilski                                                                      Adam Jaremkiewicz 
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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 działalnos ci 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 
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