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Za okres od dnia 1 kwietnia 2013 r. do 30 czerwca 2013 r. 
 
 

Warszawa, dnia 14 sierpnia 2013 roku  

 

 

 

 

Spis treści:  

 

 

1. Podstawowe informacje o Spółce.  

 

2. Podstawowe informacje o Grupie Kapitałowej Emitenta. 

 

3. Wybrane jednostkowe dane finansowe. 

 

4. Wybrane skonsolidowane dane finansowe. 

 

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

wyniki finansowe oraz komentarz Zarządu w zakresie prognoz finansowych. 

 

6. Komentarz Zarządu na temat aktywności Emitenta w obszarze rozwoju prowadzonej 

działalności.  
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1. Podstawowe informacje o Spółce  
 

Nazwa (firma):  Motoricus Spółka Akcyjna  

Kraj:    Polska  

Siedziba:   Warszawa  

Adres:    ul. Wał Miedzeszyński 438, 03-994 Warszawa  

Numer KRS:   0000315994  

Oznaczenie Sądu:  Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie,  

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego  

NIP:    9522057653  

REGON:   141582671  

Telefon:   +48 22 514-02-80  

Fax.:    +48 22 77-666-77  

Poczta elektroniczna: ri@motoricus-sa.pl 

Strona internetowa:  www.motoricus-sa.pl 

 

Zarząd w raportowanym okresie:  
 
Witold Janusz Gazda - Prezes Zarządu  

Katarzyna Górska – Członek Zarządu  

Andrzej Wojno – Członek Zarządu 

 

Rada Nadzorcza w raportowanym okresie:  
 

Jarosław Marczewski 
Vishnu Mirpuri 
Arkadiusz Bogdan 
Krzysztof Dziedzic 
Tomasz Litwiniuk 
 

Kapitał Zakładowy: 
 

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 8 020 000,00 zł i dzieli się na:  

1.400.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach od 0000001 do 1400000, 

o wartości nominalnej 0,50 gr za każdą akcję,  

1.400.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od 0000001 do 1400000, 

o wartości nominalnej 0,50 gr za każdą akcję,  

40.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od 00001 do 40000, o wartości 

nominalnej 0,50 gr za każdą akcję,  

200.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D o numerach od 000001 do 200000, o wartości 

nominalnej 0,50 gr za każdą akcję,  

13.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E o numerach od 00000001 do 13000000, 

o wartości nominalnej 0,50 gr za każdą akcję. 
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Spółka Motoricus S.A. została utworzona na podstawie aktu notarialnego w Kancelarii 

Notarialnej Krzysztofa Buka w Warszawie w dniu 3 października 2008 roku. Emitent został 

zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd 

Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 

Sądowego, postanowieniem z dnia 21 października 2008 roku. Kapitał zakładowy w dniu 

rejestracji wynosił 1.420.000 zł. 

 
Struktura akcjonariatu 
 

Na dzień 14.08.2013 r. zarejestrowanych było 16.040.000 szt. akcji Spółki, z czego 

13.000.000 akcji, będących w posiadaniu akcjonariuszy Perdi Ltd. oraz Xaralax Ltd., 

nie zostało wprowadzonych do obrotu na rynku NewConnect. Poniższa tabela przedstawia 

strukturę akcjonariatu Emitenta według jego wiedzy, ze wskazaniem akcjonariuszy 

posiadających co najmniej 5% głosów na Walnych Zgromadzeniu w dniu 14.08.2013 r. 

 

Akcjonariat Spółki na dzień 14.08.2013 r. 

 

Akcjonariusz Liczba akcji Udział w 
kapitale 

zakładowym 

Liczba głosów Liczba głosów na 
Walnym 

Zgromadzeniu 

Perdi Ltd. 11 830 000 73,75% 11 830 000 73,75% 

Xaralax Ltd. 1 170 000 7,29% 1 170 000 7,29% 

G Funds&Capital LLC 920 000 5,74% 920 000 5,74% 

Pozostali 2 120 000 13,22% 2 120 000 13,22% 

Razem 16 040 000 100,00% 16 040 000 100,00% 
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2. Podstawowe informacje o Grupie Kapitałowej Emitenta 
 
Struktura Grupy Kapitałowej Motoricus S.A. 

 

Skład Grupy Kapitałowej Emitenta na dzień 30.06.2013 r. przedstawia poniższy schemat. 

 

 
 

Powyższy schemat przedstawia udział w kapitale zakładowym spółek oraz udział w liczbie 

głosów na zgromadzeniu wspólników. 

 
Spółka HBZ sp. z o.o. nie podlega konsolidacji, gdyż zgodnie z przyjęta polityką 

rachunkowości Grupy Kapitałowej Motoricus S.A. konsolidacji nie podlegają spółki zależne 

i współzależne, których suma bilansowa oraz wartość przychodów jest niższa niż 5% 

od łącznej sumy bilansowej oraz sumy przychodów wszystkich jednostek Grupy Kapitałowej.  

 

Ze względu natomiast na utratę współkontroli konsolidacją nie jest obejmowana spółka 

Motoricus Motorsport sp. z o.o. 

 

Przedmiot działalności spółek należących do Grupy Kapitałowej. 
 
Motoricus S.A. sprawuje rolę zarządzającą w Grupie Kapitałowej, natomiast działalność 

operacyjna prowadzona jest przez wyspecjalizowane spółki z Grupy. Podstawowym 

przedmiotem działalności spółek należących do Grupy Kapitałowej Motoricus S.A. jest 

działalność w branży motoryzacyjnej oraz działalność agencji marketingowej i poligraficznej. 

Działalność branży motoryzacyjnej polegała na prowadzeniu sprzedaży detalicznej oraz 

hurtowej akcesoriów samochodowych, ze szczególnym uwzględnieniem opon oraz felg 

samochodowych. W ramach Grupy budowana jest również sieć franchisingowa – sieć 

detaliczna punktów obsługi pojazdów. 
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Misją Spółki jest połączenie platform on-line z tradycyjnym serwisem obsługi klienta. 

Połączenie platform ma na celu stworzenie rozwiązań zaspokajających w sposób 

kompleksowy potrzeby klientów Spółki. 

 

Głównym założeniem koncepcji działalności Grupy jest stworzenie systemu dystrybucyjnego, 

w którym:  

 

• Aaltonen Sp. z o.o. odpowiada za zakupy, obsługę logistyczną, dystrybucje na rzecz 

spółek w Grupie jak również dla zewnętrznych klientów hurtowych. 

• Motoricus.com Sp. z o.o. prowadzi sprzedaż artykułów motoryzacyjnych w oparciu 

o własne sklepy internetowe oraz zewnętrzne systemy afiliacyjne. Klienci pozyskani 

poprzez platformy internetowe mogą być obsługiwani w sieci pod marką 

Motoricus.com. Spółka opiera swą sprzedaż o w pełni zintegrowaną obsługę 

logistyczną Aaltonen Sp. z o.o.  

• Motoricus Service Sp. z o.o. odpowiada za budowę sieci serwisów mechanicznych na 

terenie całego kraju. Specjalizacją serwisów jest obsługa mechaniczna samochodów 

typu Fast Fit, przy czym klienci, z którymi został nawiązany kontakt poprzez sklepy 

internetowe, mogą odebrać akcesoria oraz otrzymać profesjonalną obsługę 

mechaniczną w punktach sieci. 

 

Drugim filarem Grupy Motoricus są spółki Grist99 Sp. z o.o. (poligrafia) oraz HBZ Sp. z o.o. 

(agencja internetowa). Wiedza i doświadczenie wypracowane przez obie spółki 

wykorzystywana jest przez pozostałe spółki z Grupy, które działają w branży motoryzacyjnej. 
 
3. Wybrane jednostkowe dane finansowe  
 

Poniżej zaprezentowane zostały wybrane dane finansowe spółki Motoricus S.A. za drugi 

kwartał 2013 roku łącznie z danymi porównywalnymi za analogiczny kwartał poprzedniego 

roku obrotowego. 

 

Wybrane dane finansowe z Jednostkowego Bilansu w PLN 

Wyszczególnienie 30.06.2013 30.06.2012 

Aktywa trwałe 5 491 259,58 9 689 150,71 

Aktywa obrotowe 724 724,90 485 534,27 

Aktywa razem 6 215 984,48 10 174 684,98 

Należności długoterminowe - - 

Należności krótkoterminowe 543 925,75 437 992,68 

Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 104 136,18 9 015,38 

Kapitał własny 5 666 282,17 9 746 227,50 

Kapitał podstawowy 8 020 000,00 8 020 000,00 

Zobowiązania długoterminowe - - 

Zobowiązania krótkoterminowe 456 768,91 401 304,90 
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Wybrane dane finansowe z Jednostkowego Rachunku Zysków i Strat w PLN 

2013 2012 Wyszczególnienie 

od 01-04-2013 
do 30-06-2013 

od 01-01-2013 
do 30-06-2013 

od 01-04-2012 
do 30-06-2012 

od 01-01-2012 
do 30-06-2012 

Amortyzacja 19 936,89 39 873,78 28 582,03 56 757,88 

Przychody netto ze 
sprzedaży 

206 624,98 460 411,43 353 850,98 702 114,48 

Koszty działalności 
operacyjnej – bez 
amortyzacji 

156 730,22 371 418,14 263 789,87 559 728,05 

Zysk/strata ze sprzedaży 29 957,87 49 119,51 61 479,08 85 628,55 

Pozostałe przychody 
operacyjne 

136 595,10 308 982,96 163 034,28 163 034,28 

Pozostałe koszty operacyjne 123 370,62 295 203,43 162 827,99 162 827,99 

Zysk/strata z działalności 
operacyjnej 

43 182,35 62 899,04 61 685,37 85 834,84 

Przychody finansowe 0,21 0,34 0,51 - 62,82 

Koszty finansowe - 1 068,68 1 792,90 3 203,37 

Zysk/strata brutto 43 182,56 61 830,70 59 892,98 82 568,65 

Zysk/strata netto 40 031,56 58 144,70 59 892,98 70 338,65 

 

4. Wybrane skonsolidowane dane finansowe 
Poniżej zaprezentowane zostały wybrane skonsolidowane dane finansowe Grupy 

Kapitałowej Motoricus S.A. za drugi kwartał 2013 roku łącznie z danymi porównywalnymi 

za analogiczny kwartał poprzedniego roku obrotowego i dane finansowe narastająco 

w danym roku obrotowym oraz w roku poprzednim.  

 

Wybrane dane finansowe ze Skonsolidowanego Bilansu w PLN 

Wyszczególnienie 30.06.2013 30.06.2012 

Aktywa trwałe 9 046 522,58 13 610 420,21 

Aktywa obrotowe 16 917 307,60 27 695 877,07 

Aktywa razem 25 963 830,18 41 306 297,28 

Należności długoterminowe - - 

Należności krótkoterminowe 6 990 129,81 10 210 888,05 

Zapasy 8 745 138,81 16 578 973,83 

Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 868 354,90 694 691,41 

Kapitał własny 4 543 044,46 10 928 321,13 

Kapitał podstawowy 8 020 000,00  8 020 000,00    

Zobowiązania długoterminowe 557 339,17 389 218,27 

Zobowiązania krótkoterminowe 17 901 927,18 26 627 602,03 
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Wybrane dane finansowe ze Skonsolidowanego Rachunku Zysków i Strat w PLN 

2013 2012 Wyszczególnienie 

od 01-04-2013 
do 30-06-2013 

od 01-01-2013 
do 30-06-2013 

od 01-04-2012 
do 30-06-2012 

od 01-01-2012 
do 30-06-2012 

Amortyzacja 500 194,85 905 749,27 268 193,94 569 240,15 

Przychody netto ze sprzedaży 10 639 504,44 20 618 540,95 9 654 040,48 22 276 502,27 

Koszty działalności 
operacyjnej bez amortyzacji 

10 673 501,78 21 501 749,40 9 920 523,49 22 326 240,38 

Zysk/strata ze sprzedaży - 534 192,19 - 1 788 957,72 - 534 676,95 - 618 978,26 

Pozostałe przychody 
operacyjne 

420 663,89 811 590,43 889 722,55 897 151,65 

Pozostałe koszty operacyjne 212 899,77 551 595,31 16 622,56 152 416,56 

Zysk/strata z działalności 
operacyjnej 

- 326 428,07 - 1 528 962,60 338 423,04 125 756,83 

Przychody finansowe 86,69 2 610,54 - 22 565,60 - 21 432,47 

Koszty finansowe 93 921,09 191 591,99 61 175,95 148 332,43 

Zysk/strata brutto - 327 561,84 - 1 532 542,80 289 403,34 25 435,63  

Zysk/strata netto - 364 920,48 - 1 566 775,91 330 020,58 9 651,93 

 
 
Zestawienie skonsolidowanych przychodów i zysku netto Spółki w drugim kwartale 

2012 i 2013 r. w PLN 
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Analiza rentowności w drugim kwartale 2012 i 2013 roku 
 

 Q2 2013 Q2 2012 

Rentowność netto ze sprzedaży -5,02% -5,54% 

Rentowność EBIT -3,07% 3,51% 

Rentowność EBITDA 1,63% 6,28% 

Rentowność netto -3,43% 3,42% 

Rentowność aktywów (ROA) -1,41% 0,80% 

Rentowność kapitałów własnych (ROE) -8,03% 3,02% 
 
 
Rentowność netto ze sprzedaży zysk ze sprzedaży/przychody ze sprzedaży 

Rentowność EBIT EBIT/przychody ze sprzedaży 

Rentowność EBITDA EBITDA/przychody ze sprzedaży 

Rentowność netto zysk netto/przychody ze sprzedaży 

Rentowność aktywów (ROA) zysk netto/aktywa 

Rentowność kapitałów własnych (ROE) zysk netto/kapitał własny 

 
W drugim kwartale 2013 roku zmniejszeniu uległy analizowane wskaźniki rentowności, 

poza nieznacznym wzrostem rentowności netto ze sprzedaży. Utrzymanie rentowności netto 

ze sprzedaży było możliwe m.in. dzięki podjętym działaniom restrukturyzacyjnym, mimo 

wyprzedaży asortymentu, która została dokonana w drugim kwartale 2013 r. Niskie 

wskaźniki rentowności EBIT i EBITDA związane były z niższym wynikiem na działalności 

operacyjnej. Wpływ na poziom rentowności netto miała również strata na działalności 

inwestycyjnej. Wskaźnik ROE uległ zmniejszeniu m.in. ze względu na obniżenie poziomu 

kapitałów własnych, w związku z dokonanym odpisem z tytułu utraty wartości firmy, 

w ramach prac nad sporządzaniem sprawozdania finansowego Grupy za 2012 r. Na obniżenie 

wskaźnika ROA wpływ miało również obniżenie stanu zapasów w związku z wyprzedażą 

stanów magazynowych w spółce Aaltonen Sp. z o.o.  

 

 

Cykl kapitału obrotowego netto w drugim kwartale 2012 i 2013 roku 
 
 Q2 2013 Q2 2012 

Cykl zapasów w dniach 99 200 

Cykl należności w dniach 60 96 

Cykl zobowiązań w dniach 153 251 

Cykl konwersji gotówki w dniach 6 46 

 

Cykl zapasów w dniach (zapasy * 91)/przychody ze sprzedaży towarów i materiałów 

Cykl należności w dniach (należności krótkoterminowe * 91)/przychody ze sprzedaży 

Cykl zobowiązań w dniach (zobowiązania krótkoterminowe * 91)/przychody ze sprzedaży 

Cykl konwersji gotówki cykl zapasów + cykl należności - cykl zobowiązań w dniach 
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Cykl konwersji gotówki uległ wyraźnemu skróceniu w porównaniu do analogicznego okresu 

2012 r. w wyniku skrócenia cyklu zapasów, należności oraz zobowiązań. Skrócenie cykli było 

efektem obniżenia stanu zapasów o blisko 50% (o blisko 8 mln zł) oraz zmniejszeniu stanu 

należności i zobowiązań krótkoterminowych o ponad 30% (odpowiednio o ok. 3,2 mln zł i ok. 

8,7 mln zł) przy jednoczesnym wyższym poziomie przychodów ze sprzedaży w stosunku do 

drugiego kwartału 2012 r. 

 
Analiza płynności w drugim kwartale 2012 i 2013 roku 
 Q2 2013 Q2 2012 

Wskaźnik bieżącej płynności finansowej 0,94 1,04 

Wskaźnik płynności przyspieszonej 0,46 0,42 

Wskaźnik płynności gotówkowej 0,05 0,03 

 

Wskaźnik bieżącej płynności finansowej aktywa obrotowe/zobowiązania krótkoterminowe 

Wskaźnik płynności przyspieszonej (aktywa obrotowe - zapasy)/zobowiązania krótkoterminowe 

Wskaźnik płynności gotówkowej środki pieniężne i inne aktywa pieniężne/zobowiązania 

krótkoterminowe 

  

Wskaźniki płynności w analizowanym okresie uległy niewielkim zmianom. Nieznacznemu 

obniżeniu uległ wskaźnik bieżącej płynności finansowej. Wskaźniki płynności przyspieszonej 

i płynności gotówkowej nieznacznie wzrosły. 

 
Struktura kapitału na koniec drugiego kwartału 2012 i 2013 roku 
 Q2 2013 Q2 2012 

Wskaźnik udziałów kapitałów własnych w finansowaniu majątku 0,17 0,26 

Wskaźnik ogólnego zadłużenia 0,71 0,65 

Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego 4,06 2,47 

Wskaźnik zadłużenia długoterminowego 0,12 0,04 

 

Wskaźnik udziałów kapitałów własnych w 

finansowaniu majątku 

kapitał własny/całość aktywów 

Wskaźnik ogólnego zadłużenia (zobowiązania długoterminowe i krótkoterminowe)/aktywa 

razem 

Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego (zobowiązania długoterminowe i krótkoterminowe)/kapitał 

własny 

Wskaźnik zadłużenia długoterminowego zobowiązania długoterminowe/kapitał własny 

 

Wskaźnik udziałów kapitałów własnych w finansowaniu majątku nieznacznie się zmniejszył, 

ze względu na proporcjonalnie większy spadek poziomu kapitału własnego niż spadek 

poziomu aktywów, co było związane z wyprzedażą stanów magazynowych. W stosunku do 

drugiego kwartału 2012 r., w analizowanym okresie wzrosły wskaźniki zadłużenia. Wzrost 

wskaźników nie był jednakże spowodowany wzrostem zadłużenia Grupy, a dokonanym 

odpisem z tytułu utraty wartości firmy w sprawozdaniu za 2012 r. Stan zobowiązań długo 

i krótkoterminowych zmniejszył się w drugim kwartale 2013 r. o ponad 8,5 mln zł (ponad 

30%).  
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5. Komentarz Zarządu na temat czynników i zdarzeń, które miały wpływ na osiągnięte 
wyniki finansowe oraz komentarz Zarządu w zakresie prognoz finansowych  

 
Zarząd pozytywnie ocenia osiągnięte przychody na tle tendencji rynkowych. Skonsolidowane 

przychody Spółki w drugim kwartale 2013 r. wzrosły o ponad 10% w stosunku do 

analogicznego okresu roku 2012. W skali półrocza przychody Grupy spadły o ok. 7,5%, 

jednakże z danych uzyskanych od producentów opon wynika, że w pierwszym półroczu 2013 

r. sprzedaż opon do samochodów osobowych spadła o ok. 19 % stosunku do analogicznego 

okresu roku 2012.   

 

Spadek potencjału rynkowego, który wpłynął na wzrost konkurencji oraz spadek cen 

towarów w stosunku do poprzedniego roku, spowodował spadek realnych marż. Ze względu 

na spadek realnej wartości stanów magazynowych oraz ponoszone koszty magazynowania, 

Zarząd Spółki zadecydował o dokonaniu przeceny i wyprzedaży części towarów 

pozostających w magazynie spółki zależnej Aaltonen Sp. z o.o.  

 

W drugim kwartale 2013 r., w ramach realizacji planu restrukturyzacyjnego Grupy, Zarząd 

Spółki podjął działania mające na celu obniżenie kosztów stałych, m.in. w zakresie logistyki 

związanej z asortymentem oraz działania w zakresie reorganizacji struktury zatrudnienia.  

 
Ze względu na złożoność prac nad końcową implementacją nowego systemu EPR 

oraz platformy E-commerce, obejmującego sklepy internetowe, hurtownie danych i system 

automatycznej integracji z dostawcami, wydłużeniu uległ czas realizacji wdrożenia. 

Wydłużenie powyższego procesu spowodowało przesunięcie dodatkowych korzyści, jakie 

Spółka planowała uzyskać po całkowitym wdrożeniu.  

 

Emitent nie przekazywał do publicznej wiadomości prognoz wyników finansowych na 2013 r. 

 

6. Komentarz Zarządu na temat aktywności Emitenta w obszarze rozwoju prowadzonej 
działalności  

 

W drugim kwartale 2013 r. prowadzone były m.in. prace w ramach wdrożeń systemów 

integrujących procesy biznesowe oraz działania w zakresie zwiększenia sprzedaży i sieci 

serwisów samochodowych. 

 

Rozwój oprogramowania 
 
W drugim kwartale 2013 r. spółki zależne Aaltonen Sp. z o.o. oraz Motoricus.com Sp. z o.o. 

kontynuowały proces wdrażania systemów integrujących procesy biznesowe, na które Grupa 

otrzymała dofinansowanie z Państwowej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach 

Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. W pierwszym kwartale spółka 

Aaltonen Sp. z o.o. przeprowadziła implementację systemu ERP. Realizacja wdrożenia 

planowana była na drugi kwartał 2013 r., jednakże ze względu na złożoność prac okres ten 

uległ wydłużeniu i będzie kontynuowany również w trzecim kwartale 2013 r. W drugim 

kwartale 2013 r. wykonywana została część prac w zakresie integracji systemu z systemami 

partnerów spółki, przeprowadzone zostało również szkolenie użytkowników z jego obsługi. 

W drugim kwartale bieżącego roku spółka Motoricus.com Sp. z o.o., w ramach wdrożenia 
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platformy E-commerce, prowadziła prace nad wdrożeniem modułu fakturowania platformy 

B2B. Prace nad wdrożeniem tego modułu będą kontynuowane w do końca 2013 r. 

Prowadzone są także szkolenia związane z wdrożeniem tej części projektu. 

 

Łączna wartość projektów wynosi 3.175.450 zł – w zakresie spółki Aaltonen Sp. z o.o. kwota 

1.782.000 zł, z czego dofinansowanie to 886.750 zł, w zakresie spółki Motoricus.com Sp. z 

o.o. kwota 1.393.450 zł, z czego dofinansowanie to 666 169,97 zł.  

 

Wdrożenie powyższych systemów, pozwoli znacząco ograniczyć własne stany magazynowe, 

a co za tym idzie koszty i ryzyko związane ze zmianami cen, równocześnie poszerzając 

dostępny asortyment poprzez integrację z dostawcami. 

 

Działania w zakresie zwiększenia sprzedaży i rozwoju sieci serwisów 
 

1) Paszport do eksportu 

W drugim kwartale 2013 r. spółka Motoricus S.A. prowadziła prace związane z realizacją 

projektu „Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu przez Motoricus S.A.” w ramach działania 6.1 

„Paszport do eksportu”. W dniu 21 czerwca 2013 r. Spółka otrzymała informację 

o zaakceptowaniu wniosku o przyznanie płatności zaliczkowej, w wyniku czego Spółka 

otrzymała zaliczkę w wysokości 90.000,00 zł. Ponadto w drugim kwartale 2013 r. Spółka 

rozpoczęła poszukiwania partnerów na rynkach czeskim oraz ukraińskim, a także przystąpiła 

do badań marketingowych wymienionych wyżej rynków. 

2) Program „Samochód marzeń – kup i zrób” 
 
W drugim kwartale 2013 roku na antenie TVN Turbo trwała emisja kolejnej, III już serii 

programu „Samochód marzeń – kup i zrób”. W III serii program osiągnął najlepsze wyniki 

oglądalności w kanale tematycznym TVN Turbo. Każdy premierowy odcinek programu 

Samochód Marzeń był oglądany przez średnią widownię około 100 000 widzów, a cała seria 

zgromadziła w sumie 2 719 000 widzów z grupy docelowej mężczyzn w wieku 16-49 lat. 

Spółka planuje realizację kolejnej serii programu począwszy od września 2013 r. 

3) Sieć serwisów samochodowych 

 

W 2013 r. nadrzędnym działaniem Spółki było ograniczenie kosztów Grupy. Proces ten 

oparty był z jednej strony na działaniach restrukturyzacyjnych, z drugiej na wdrożeniu 

modułu współpracy z siecią franchisingową platformy B2B, implementowaną przez 

Motoricus.com Sp. z o.o. Stąd też w minionym okresie działania te były nadrzędne 

w stosunku do dalszego rozwoju liczby serwisów. Niemniej jednak celem Spółki jest 

rozbudowa sieci do liczby 50 serwisów samochodowych  do końca 2013 r. 

 

 

 

Witold Gazda       Katarzyna Górska  

Prezes Zarządu       Członek Zarządu  

Motoricus S.A.       Motoricus S.A. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


