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1. Podstawowe informacje o Spółce 
 
1.1. Informacje podstawowe 
 
Firma: ALEJASAMOCHODOWA.PL S.A. 
Forma prawna: spółka akcyjna 
Kraj siedziby: Polska 
Siedziba: Warszawa 
Adres: Jutrzenki 82 02-230 Warszawa 
Tel.:  + 48 22 487 52 65 
Faks:  + 48 22 201 32 64 
Internet: www.alejasamochodowa.pl 
E-mail: alejasamochodowa@alejasamochodowa.pl 
KRS: 0000408968 
REGON: 145941434 
NIP:  5222993300 
 
 
1.2. Zarząd 
 
1. 1 – Viktor Arderikhin Prezes Zarządu 
 
 
1.3. Rada Nadzorcza 
 
W skład Rady Nadzorczej Emitenta wchodzą obecnie: 
1/ Bartłomiej Chmielewski- Przewodniczący Rady Nadzorczej 
2/ Ignatowa Inna- Członek Rady Nadzorczej 
3/ Kateryna Moizrist - Członek Rady Nadzorczej 
4/ Michał Bosakirski - Członek Rady Nadzorczej 
5/   Jan Bosakirski - Członek Rady Nadzorczej 
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1.4. Akcjonariat 
 

Aktualna struktura kapitału zakładowego z uwzględnieniem niezarejestrowanych na dzień sporządzenia niniej-

szego raportu kwartalnego akcji serii C. 

 

Seria akcji Liczba akcji 
(w szt.) 

Udział w kapitale za-
kładowym (w proc.) 

Udział w głosach (w proc.) 

A 1.400.000  41,79 41,79 
B 950.000 28,36 28,36 
C 1.000.000 29,85 29,85 
Razem 3.350.000 100 100 
 

 
Informację o strukturze akcjonariatu Emitenta, ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających, na dzień sporzą-
dzenia niniejszego raportu, co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu. Struktura przedstawia się nastę-
pująco: 
 
 
Lp. Imię i nazwisko akcjonariusza Liczba akcji 

(w szt.) 
Udział w kapitale zakładowym 
 (w proc.) 

Udział w głosach  
(w proc.) 

1. AlejaSamochodowa.pl sp. z o.o. 1.399.900 59,57 59,57 
2. Lansky&Rubinstein Ltd 151.867 6,46 6,46 

3. pozostali 798.233 33,97 33,97 

 2.350.000 100 100 
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2. Wybrane dane finansowe za IV kwartał 2012 roku. * 

 

POZYCJE 

Za okres  

od 01.10.2012  

do 31.12.2012 

Za okres * 

od 01.10.2011  

do 31.12.2011 

Narastająco  

od 01.01.2012  

do 31.12.2012 

Narastająco * 

od 01.01.2011  

do 31.12.2011 

Przychody netto ze sprzedaży  627961,21 2.497.213,43 

Zysk/strata ze sprzedaży 121913,09 460.009,81 

Zysk/strata z działalności ope-

racyjnej 
248417,97  371.499,30 

Zysk/strata brutto 227711,73 248.998,57 

Zysk/strata netto 262052,52 234.178,57 

 
*) Emitent nie prowadził działalności w III kwartale 2011 roku, Emitent został zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców 
w dniu 23 stycznia 2012 roku 
 

POZYCJE 
Stan na dzień  

31.12.2012 

Stan na dzień  

31.12.2011 

Kapitał własny 3.519.745,57 1.381.336,00 

Należności długoterminowe 0 0 

Należności krótkoterminowe 96902,66 58.906,63 

Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 1116663,57 192.057,64 

Zobowiązania długoterminowe 0 126.174,56 

Zobowiązania krótkoterminowe 567636,48 566.148,39 

Amortyzacja 40.882,80  

   

 

 

 

3. Komentarz Zarządu na temat czynników i zdarzeń, które miały wpływ na osiągnięte wyniki 

finansowe 

 

W IV kwartale 2012 AlejaSamochoowa.pl S.A. zaksięgowała 627961,21 tys. zł przychodów, wypracowując 
121913,09 tys. zł zysku na sprzedaży oraz 262052,52 tys. zł zysku netto. W okresie od I do IV kwartału 2012 



 

 

6/8 

Spółka rozpoznała 2.497.213,43 tys. zł przychodów, 460.009,81 tys. zł zysku na sprzedaży oraz 234.178,57tys. 
zł zysku netto. 

Kluczowy wpływ na jakość prezentowanych wyników Spółki miała decyzja o zmianie okresu amortyzacji war-
tości firmy AlejaSamochodowa.pl wniesionej w formie aportu w skład majątku przedsiębiorstwa Emitenta. 
W związku z planami rozwoju firmy oraz ekspansją zagraniczną Zarząd postanowił zmienić okres amortyzacji 
przedsiębiorstwa z 5 lat na 20 lat. W rezultacie tej decyzji niepieniężne, wynikające z amortyzacji, obciążenia 
rachunku zysków i strat zostały znacząco ograniczone, a sam rachunek zysków i strat Spółki stał się bardziej 
miarodajnym źródłem informacji o kondycji finansowej Spółki. 

Na osiągnięty w IV kwartale wynik finansowy kluczowy wpływ miał rozwój najnowszego kanału sprzedaży 
towarów Spółki, portal eparts24.eu. Wpływ ten został szerzej omówiony w rozdziale 5 niniejszego raportu. 

 

4. Stanowisko Zarządu odnośnie zrealizowania publikowanych prognoz  

 

Zarząd AlejaSamochodowa.pl S.A. w Dokumencie Informacyjnym przekazał do publicznej wiadomości nastę-
pującą prognozę wyników spółki za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 roku: 

 2012 
przychody ze sprzedaży  4.000.000 zł 

zysk netto  
190.000 zł 

 

Następnie w raporcie bieżącym EBI 13/2012 Zarząd dokonał zmiany prognozy, po czym w oparciu o szacun-
kowe dane finansowe Zarząd w raporcie bieżącym EBI 3/2013 dokonał korekty prognozy na następującą: 

 

 2012 
przychody ze sprzedaży  2.600.000 zł 

zysk ze sprzedaży 
380.000 zł 

zysk netto 
230.000 zł 

Prognoza, skorygowana raportem bieżącym 3/2013 została wykonana, odpowiednio w 95 proc. dla przycho-
dów, 121 proc. dla zysku ze sprzedaży i 101 proc. dla zysku netto.  
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5. Informacje Zarządu lub osoby zarządzającej Emitenta na temat aktywności, jaką w okresie obję-

tym raportem Emitent podejmował w obszarze rozwoju prowadzonej działalności, w szczególno-

ści poprzez działania nastawione na wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych w przedsiębior-

stwie.  

W IV kwartale 2012 r. AlejaSamochodowa.pl S.A. z powodzeniem realizowała określoną w Dokumencie In-
formacyjnym strategię rozwoju. Spółka w równej mierze stymulowała rozwój sprzedaży na rynku polskim, 
m.in. poprzez serwisu alejsamochodowa.pl oraz megafura.pl jak i rozwijała sprzedaż zagranicą, poprzez uru-
chomiony w 2012 r. serwis eparts24.eu. Zarówno zainteresowanie klientów zagranicznych ofertą serwisu jak 
i ilość składanych zamówień jest zgodna z ambitnymi założeniami biznesowymi dla portalu. Ze względu na 
przyjęty prowizyjny model rozliczeń sprzedaży eksportowej realizowanej przez eparts24.eu dynamiczny rozwój 
portalu nie znajduje odzwierciedlenia w wartości księgowanych przychodów, zdecydowanie korzystne wpływa 
za to na poziom zysków realizowanych przez Spółkę.  

W IV kwartale Spółka poczyniła również duży krok w kierunku dywersyfikacji źródeł oferowanych produktów 
jak również poszerzenia asortymentu, nabywając w grudniu 2012 r. 540.000 akcji serii A spółki East Trade S.A. 
z siedzibą w Warszawie odpowiadających 90,00 proc. kapitału zakładowego oraz 90,00 głosów na Walnym 
Zgromadzeniu spółki. Cena zakupu przedmiotowych akcji wyniosła 650.000 zł. East Trade S.A. jest spółką 
z segmentu e-commerce, zajmującą się importem sprzętu elektronicznego z Azji Wschodniej (głównie z Chin) 
jak również oferowaniem importowanych towarów przedsiębiorcom i klientom indywidualnym w formule 
zakupów grupowych. AlejaSamochodowa.pl S.A. zamierza, we współpracy z EastTrade S.A., oferować na pol-
skim rynku produkowane w krajach Azji Wschodniej części i akcesoria samochodowe, sprzęt Car Audio, 
a w średniej perspektywie czasu również pojazdy jednośladowe, głownie skutery. W grudniu 2012 r. między 
Spółką a East Trade S.A. została zawarta umowa na dostawę asortymentu samochodowego produkowanego 
w Chinach. Wartość umowy, w skali roku, wynieść ma około 600.000 zł. 

W IV kwartale 2012 roku przeprowadzony został proces scalenia akcji Spółki. Scalenie akcji Emitenta nastąpiło 
w ten sposób, iż za każde dotychczasowe 10 akcji Spółki o wartości nominalnej 10 gr każda wydana została 1 
akcja Spółki o wartości nominalnej 1 zł każda.  

W IV kwartale 2012 r. Zarząd AlejaSamochodowa.pl S.A., działając zgodnie z upoważnieniem udzielonym 
przez Akcjonariuszy Spółki, zdecydował się na przeprowadzenie prywatnej emisji akcji w celu pozyskania środ-
ków na sfinansowanie planów rozwojowych Spółki. W drodze emisji 1.000.000 akcji serii C Spółka pozyskała 
ok. 990 tys. zł netto.  

Emitent IV kwartale w ramach działania 8.2 Programu Innowacyjna gospodarka Spółka rozpoczęła budowę 
systemu B2B z swoimi partnerami handlowymi takimi jak Motoprofil, BHMD, Z tego tytuły zostało wydanych 
170 tys zł netto, 85 tys pochodziło ze środków unijnych, 85 z środków własnych spółki. 
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6. Jednostki wchodzące w skład grupy kapitałowej 

 

Na dzień sporządzenia niniejszego raportu kwartalnego Emitent  tworzy grupę kapitałową w skład której 

wchodzi EAST TRADE S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul Czerniakowskiej, 145 /1/B53  nr KRS 

0000439000  w której Emitent posiada 90% udziałów.  

Z uwagi na spełnienie przesłanek art. 58 ustawy o rachunkowości, nie sporządzano skonsolidowanego wyni-
ków skonsolidowanych. (Art. 58. 1. Konsolidacją można nie obejmować jednostki zależnej, jeżeli dane finan-
sowe tej jednostki są nieistotne dla realizacji obowiązku określonego w art. 4 ust. 1. Art. 4. 1. Jednostki obowią-
zane są stosować przyjęte zasady (politykę) rachunkowości, rzetelnie i jasno przedstawiając sytuację majątkową 
i finansową oraz wynik finansowy.) 

 
 
Za przedstawiony okres Emitent nie publikuje skonsolidowanego raportu. 
 

 
 
 
Viktor Arderikhin 
    Prezes Zarządu 


