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Raport za II kwartał 2012 roku został sporządzony zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 

września 1994 roku o rachunkowości ( Dz.U. z 2009 r., nr 152, poz. 1223 z późn. zm.) oraz w 

oparciu  o Załącznik Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje 

bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku 

NewConnect" 
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I. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE 

 

Adres: ul. Kujawska 34, 44-100 Gliwice 

Tel: 32/ 338-73-80 do 85  

NIP: : 6312621991 

REGON: 241767545 

KRS: 0000369428  Sąd Rejonowy w Gliwicach Wydział X 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 

Kapitał zakładowy: 12 800 000 PLN 

 

Zarząd: 

Adam Magaczewski – Prezes Zarządu 

 

Rada Nadzorcza: 

Piotr Dragon - Przewodniczący Rady Nadzorczej 

Jerzy Pryszcz – Członek Rady Nadzorczej 

Robert Magaczewski - Członek Rady Nadzorczej 

Andrzej Magaczewski - Członek Rady Nadzorczej 

Wiesław Okoński – Członek Rady Nadzorczej 
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AKCJONARIAT 

 

Struktura akcjonariatu z uwzględnieniem akcjonariuszy 

posiadających na dzień sporządzenia raportu co najmniej 5% 

głosów na Walnym Zgromadzeniu.  
 

 

Udziałowiec Liczba akcji Udział w kapitale spółki 

Ewa i Adam Magaczewcy 7 360 000 57,50% 

Pozostali akcjonariusze 5 440 000 42,50% 

SUMA 12 800 000 100,00% 

 
 

źródło: Emitent 
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II. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU  

 

Zarząd Spółki Motor Trade Company S.A. przedstawia raport 

za okres od 1 kwietnia do 30 czerwca 2012 r., na który składają 

się: 

 wybrane dane finansowe zamykające się wynikiem netto 

wypracowanym w II kwartale w wysokości - 21,9 tys zł  

 komentarz Zarządu na temat czynników i zdarzeń, które 

miały wpływ na osiągnięte wyniki finansowe; 

 informacja Zarządu na temat aktywności w obszarze 

rozwoju prowadzonej działalności w okresie objętym 

raportem. 

Zarząd oświadcza, iż wedle jego najlepszej wiedzy, wybrane 

informacje finansowe i dane porównywalne za II kwartał 2012 

roku, sporządzone zostały zgodnie z przepisami 

obowiązującymi Emitenta oraz, że kwartalne sprawozdanie  

z działalności Emitenta zawiera prawdziwy obraz rozwoju  

i osiągnięć Motor Trade Company S.A. 

 

Adam Magaczewski 

Prezes Zarządu Motor Trade Company S.A. 

Gliwice, dnia 13 sierpnia 2012 r. 
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III. WYBRANE DANE FINANSOWE Z BILANSU ORAZ RACHUNKU 

ZYSKÓW I STRAT 

 

Zarząd Motor Trade Company S.A. poniżej prezentuje wybrane 

dane finansowe za II kwartał 2012 roku porównywalne  

z analogicznym kwartałem poprzedniego roku obrotowego  

i dane finansowe narastająco w danym roku obrotowym oraz 

w roku poprzednim. 

 

Dnia 2.12.2010 roku zorganizowana część przedsiębiorstwa 

Auto-Service Adam Magaczewski została wniesiona aportem 

do Emitenta. Z tą datą rozpoczęło faktycznie swoją działalność 

Motor Trade Company S.A.,które jest kontynuatorem 

działalności firmy Auto-Service Adam Magaczewski.  
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Dane 

finansowe 

 

w złotych 

 

 

II kwart. 2012 r. 

od 01.04.2012 

do 30.06.2012 

 

 

II kwart. 2011 r. 

od 01.04.2011 

do 30.06.2011 

 

2012 r. 

narastająco 

od 01.01.2012 

do 30.06.2012 

 

 

2011 r.  

narastająco 

od 01.01.2011 

do 30.06.2011 

 

Przychody netto 

ze sprzedaży 

1.544.781,78 1.418.568,21 4.575.681,78 2.228.751,22 

 

Amortyzacja 61.471,62 80.604,59 134.926,59 161.584,58 

 

Zysk/strata na 

sprzedaży 

-206.689,04 272.983,58 8.145,89 508.735,68 

Zysk/strata na 

działalności 

operacyjnej 

-208.499,13 317.615,63 50.989,58 730.163,79 

Zysk/strata brutto -27.075,88 182.484,01 21.112,83 363.075,97 

Zysk/strata netto -21.930,88 156.232,01 17.101,83 336.102,97 

 

Źródło: Emitent 
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Dane finansowe 

 

w złotych 

 

Na dzień 30.06.2011 r. Na dzień  30.06.2012 r. 

Kapitał własny 12.831.446,39 12.593923,31 

Należności długoterminowe 0,00 0,00 

Należności krótkoterminowe 1.032.034,87 997.919,51 

Środki pieniężne i inne aktywa 

pieniężne 

56967,89 9.119,05 

Zobowiązania długoterminowe 5.711.899,33 6.250.821,93 

Zobowiązania krótkoterminowe 3.354.171,15 3.787.644,63 

 

Źródło: Emitent 

 

Dodatkowe dane, jeżeli ich uwzględnienie w raporcie 

kwartalnym jest konieczne dla przedstawienia aktualnej 

sytuacji majątkowej i finansowej emitenta w sposób rzetelny i 

kompletny:  

 

W opinii Zarządu Emitenta rzetelne i kompletne 

przedstawienie aktualnej sytuacji majątkowej i finansowej 

Spółki nie wymaga uwzględniania dodatkowych danych. 
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IV. KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW  

I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI 

FINANSOWE, ZAWIERAJĄCY DODATKOWO STANOWISKO 

ODNOŚNIE PROGNOZ WYNIKÓW NA DANY ROK W 

ŚWIETLE DANYCH ZAPREZENTOWANYCH W RAPORCIE 

KWARTALNYM 

 

Spółka Motor Trade Company S.A. prowadzi sprzedaż 

samochodów używanych w przeważającej większości marki 

SEAT. Należący do spółki warsztat posiada status 

autoryzowanej stacji obsługi i oferuje usługi napraw 

mechanicznych, blacharskich, lakierniczych oraz prowadzi 

magazyn i sprzedaż samochodowych części zamiennych 

zarówno nowych jak i używanych. Drugą linią biznesową jest 

sprzedaż materiałów budowlanych, MTC jest istotnym 

dostawcą śląskiej spółki Robud. 

W porównaniu z wynikami za II kwartał 2011 roku, Spółka 

Motor Trade Company S.A. pogorszyła wyniki  

w raportowanym II kwartale 2012 roku. Emitent zanotował 

ujemny wynik finansowy za raportowany okres drugiego 

kwartału, jednak biorąc pod uwagę dane od początku roku, 
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liczony narastająco wynik finansowy pozostaje na dodatnim 

poziomie w wysokości niespełna 17,1 tyś zł.  

Pogłębiający się kryzys finansowy spowodował przede 

wszystkim konieczność obniżenia cen samochodów. W 

zamieszczonej wyżej tabeli danych finansowych uwidacznia się 

pewne zjawisko. Przychody ze sprzedaży w II kwartale 2012 r.  

w stosunku do II kwartału roku 2011, nieznacznie się 

zwiększyły. To zjawisko pozytywne. Nie pozwoliło ono jednak 

na uzyskanie zadawalających wyników, przy obniżeniu cen na 

rynku samochodów używanych.  

W ocenie Zarządu Motor Trade Company S.A. w okresie 

objętym raportem nie uzyskała zadowalających zysków ze 

sprzedaży. Spowodowała to sytuacja, w której znacząco 

obniżyły się obroty zarówno sprzedaży samochodów jak  

i spadły obroty na działalności budowlanej. Pod koniec II 

kwartału prowadzone negocjacje z prywatnymi inwestorami 

biznesowymi pozwoliły po słabym okresie kończącego się II 

kwartału na wprowadzenie dodatkowych środków 

pieniężnych w celu zakupu oraz późniejszego odsprzedania 

samochodów osobowych uszkodzonych – do naprawy 

blacharsko-lakierniczej, - jak i nieuszkodzonych. Dodatkowe 

środki pozwoliły zwiększyć obrót, którego efekty powinny 

ujawnić wyniki już w III kwartale. Wyjaśniając należy 
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nadmienić, że zawarcie umowy z ww. prywatnymi inwestorami 

biznesowymi jest wysoce korzystne dla obu stron. Motor 

Trade Company S.A. otrzymuje dodatkowe środki 

umożliwiające zwiększenie obrotów związanych z zakupem 

oraz późniejszą odsprzedażą samochodów do klienta 

indywidualnego. Wykonanie napraw uszkodzonych blacharsko 

oraz lakierniczo samochodów, sfinansowanych przez 

prywatnych inwestorów, pozwala na osiągnięcie dochodu na 

częściach oraz robociźnie w granicach 15-18%. Sprzedaż 

uszkodzonych samochodów z gwarancją zarówno techniczną 

jak i prawną udzielaną przez Motor Trade Company S.A. 

pozwala na osiągniecie marży średnio 10% co przy podziale po 

50% stanowi 5% w stosunku miesięcznym, a to oznacza 60% w 

stosunku rocznym. Emitent w dalszym ciągu prowadzi 

negocjacje z prywatnymi inwestorami jak i otwarty jest na 

zawieranie kolejnych umów. 

 

W dalszym ciągu umowa z Iberia Motor Company S.A.  

w zakresie prowadzenia przez Motor Trade Company S.A. 

Autoryzowanego Centrum Serwisowego SEAT pozostaje  

w mocy, a więc wszystkie naprawy z tytułu napraw 

gwarancyjnych oraz przeglądów okresowych wliczają się  

w osiągnięte wyniki. 
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Wszystkie te składowe połączone z drugą linia biznesową 

Emitenta tj. branżą budowlaną stanowią podstawę działalności 

Spółki i główne źródło jej dochodów.  

 

Spółka po osiągniętych wynikach w II kwartale bieżącego roku 

będzie musiała osiągnąć w kolejnych kwartałach o wiele lepsze 

wyniki. W opinii Zarządu wypracowanie szacowanego wyniku 

netto na poziomie 1,2 mln zł i przychodów na poziomie 16 mln 

zł po wyniku II kwartału jest realne. Spółka głęboko wierzy,  

iż kolejne kwartały będą dla Emitenta o wiele bardziej owocne. 

Wzrost następuje stale w przypadku przychodów netto ze 

sprzedaży co kwartał, a część oferty uległa dywersyfikacji 

stosunkowo niedawno więc jej realne, optymalne dochody 

osiągać Spółka powinna w kolejnych kwartałach. 

 

Spółka powiększa stale magazyn samochodów używanych  

z gwarancją techniczną. Dzięki szeroko rozbudowanemu 

zapleczu serwisu blacharsko lakierniczego, Emitent wykonał 

oraz sprzedał kilkadziesiąt samochodów po wykonanych 

naprawach blacharsko-lakierniczych. Po minięciu ogólnie 

postrzeganego i odczuwanego przez konsumentów 

nienajlepszego stanu polskiej gospodarki oraz niejasnej 
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perspektywie jej rozwoju na przyszłość, Emitent liczy na 

znaczące wpływy właśnie ze sprzedaży samochodów 

używanych z gwarancją techniczną głównie dzięki ww. 

rozwijającej się współpracy z prywatnymi inwestorami. 

 

 

V. INFORMACJA ZARZĄDU NA TEMAT AKTYWNOŚCI  

W OBSZARZE ROZWOJU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI  

W OKRESIE OBJĘTYM RAPORTEM 

Okres II kwartału 2012 roku Motor Trade Company S.A. 

wykorzystał na kontynuację dywersyfikacji oferty produktowej 

i usługowej. Spółka po wprowadzeniu nowego systemu 

komputerowego Auto Stacja 3 w dalszym ciągu na przestrzeni 

II kwartału negocjowała umowy z importerami marek 

samochodów pozwalających na podpisanie umów dealerskich i 

serwisowych (ASO). W dalszym ciągu w II kwartale 2012 roku 

Emitent powiększał magazyn samochodów używanych 

zwłaszcza po wykonanych naprawach w posiadanym 

Autoryzowanym Centrum Serwisowym zaopatrzonym w część 

blacharską i lakierniczą.  

Popyt na usługi Emitenta generowany jest głównie dzięki 

położeniu warsztatu Emitenta około 200m od głównej trasy 

łączącej centrum Gliwic ze skrzyżowaniem autostrad, a także 
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skończonego w drugiej połowie października odcinka 

Drogowej Trasy Średnicowej łączącej warsztat oraz salon 

spółki bezpośrednio ze Śląskiem. Z Polską natomiast lokalizacja 

ta zapewnia doskonałą komunikację poprzez autostrady A4 i 

A1, które krzyżują się w odległości zaledwie 2 km od Emitenta. 

W odległości 1 km znajduje się Gliwicka Giełda Samochodowa, 

jedna z największych w Polsce.  Na przyszły popyt na produkty 

i usługi oferowane przez Spółkę będzie mieć również wpływ 

oddanie do użytkowania w bezpośrednim sąsiedztwie 

Emitenta nowoczesnej hali widowiskowo-sportowej. 

Duże oczekiwania Emitent wiąże z prywatnymi inwestorami 

zainteresowanymi współpracą biznesową, o których 

wspomniano powyżej, rozmowy są stale prowadzone  

i w dalszym ciągu pozwalają Zarządowi z nadzieją patrzeć  

w przyszłość. 

 

Adam Magaczewski, Prezes Zarządu 

 


