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Zarząd Good Idea S.A. prezentuje nową strategię Spółki na lata 2013-2015. Kluczowymi 

elementami zaplanowanych działań jest dywersyfikacja źródeł przychodu i podnoszenie 

wartości dotychczasowych inwestycji.  

W nowej strategii przyjęliśmy następujące cele:  

 skumulowany zysk EBITDA na poziomie 0,7 mln złotych w roku obrotowym 2013/2014 i 

1,3 mln złotych w roku obrotowym 2014/2015 

 nakłady na inwestycje kapitałowe na poziomie 0,6 mln złotych rocznie 

 nakłady na inwestycje w nieruchomości na poziomie 5 mln zł 

 utrzymanie zewnętrznych źródeł finansowania na poziomie 5-10% kapitału własnego. 

 

Podstawowe informacje o Spółce 

Good Idea S.A. jest Spółką która prowadzi działalność polegającą na realizowaniu 

atrakcyjnych okazji inwestycyjnych, głównie poprzez przejmowanie innych podmiotów i 

inwestowanie w ich rozwój, dążąc do zwiększenia wartości tych przedsiębiorstw.  

Budujemy zdywersyfikowany portfel inwestycyjny dążąc do minimalizacji ryzyka i 

maksymalizacji zysków. Kierujemy się zasadą synergii, tworząc pomiędzy podmiotami 

możliwość elastycznej współpracy, przy jednoczesnym ograniczaniu kosztów działalności. 

W roku obrotowym 2012/2013 Good Idea S.A. przystąpiła do rynku akcji NewConnect, 

otwierając tym samym nowy etap w historii swojej działalności. Akcjonariat Spółki tworzą: 
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Spółkę reprezentuje Zarząd, w skład którego wchodzą:  

 Marian Wójcik – Prezes Zarządu 

 Radosław Wiącek – Członek Zarządu 

 Tomasz Kołodziej – Członek Zarządu 

 

 

Przychody i wyniki finansowe Good Idea S.A. z minionych okresów rozrachunkowych 

zaprezentowano poniżej.  
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Działalność operacyjna Spółki w latach 2013-2015:  

 

 Nowe inwestycje kapitałowe  

 

Zakup udziałów lub akcji w podmiotach rokujących duży wzrost wartości i potencjał rozwoju. 

Za cel obieramy zarówno spółki działające na Polskim rynku, jak również spółki zagraniczne. 

Przed każdą inwestycją przeprowadzamy szczegółową analizę ryzyka, angażując kapitał na 

poziomie zapewniającym wpływ na działalność operacyjną przejmowanych spółek lub 

nabywając pakiet kontrolny.  

Poszukujemy spółek z branż produkcyjnych i dystrybucyjnych, którym restrukturyzacja i 

dokapitalizowanie umożliwią szybszy rozwój i znaczący wzrost wartości.  

Postanowiliśmy rozwinąć działalność na rynki wschodnie (Białoruś, Rosja, Kazachstan) 

widząc duży i niewykorzystany potencjał handlowy z tym regionem. W tym celu do końca 

2013 roku planujemy przejęcie spółki Białoruskiej która umożliwi nam działalność agencyjną 

na terenie Unii Celnej Białoruś – Rosja – Kazachstan. Jednocześnie obecność na tym rynku 

umożliwi nam bezpośrednie inwestowanie w przedsiębiorstwa produkcyjne i dystrybucyjne, 

oraz ułatwienie im wymiany handlowej z przedsiębiorstwami w Polsce.  

 

 Działalność agencyjna 

 

Analiza rynków wschodnich oraz współpraca z polskimi przedsiębiorstwami poszukującymi 

na tych rynkach możliwości importu i exportu skłoniła nas do rozwoju działalności 

agencyjnej. Działalność agencyjna będzie prowadzona przy współudziale firm z różnych 

branż, ze szczególnym uwzględnieniem handlu surowcami. 

W połowie 2013 roku Spółka rozpoczęła realizację jednego z projektów agencyjnych. 

Prognozowana efektywność finansowa została zaprezentowana poniżej. 
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 Inwestycje Ekologiczne 

 

W 2014 roku planujemy zmodernizowanie nieruchomości należącej do Spółki (salon i 

warsztat samochodowy dzierżawiony przez IdeaAuto Sp. z o.o.) o system fotowoltaiczny. 

Pozwoli to na obniżenie kosztów zużycia energii elektrycznej, która jest wysokim kosztem 

związanym  z eksploatacją. System fotowoltaiczny będzie także nowym źródłem stałego 

dochodu, którego wielkość uzależniona będzie od rozmiarów inwestycji i środków 

finansowych pozyskanych na jej realizację. 

 

 Inwestycje w nieruchomości  

 

Sytuacja na rynku nieruchomości, w szczególności znaczna obniżka cen, skłoniła nas do 

rozpoczęcia poszukiwań nieruchomości stanowiących potencjalnie dobre inwestycje 

kapitałowe.  

Do końca 2014 roku planujemy nabyć na korzystnych warunkach dwie zabudowane 

nieruchomości położone w południowej Polsce, dokonując w nich gruntownej przebudowy 

oraz regulując stan prawny. Tak zrealizowaną inwestycję planujemy wydzierżawić lub 

sprzedać do 2015 roku, w zależności od sytuacji na rynku nieruchomości.  
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 Projekt Samochody Super Premium  

 

Realizacja projektu sprzedaży, finansowania zakupu i wynajmu samochodów klasy Super 

Premium (Ferrari, Bentley, Porsche, Maserati) jest w znacznej mierze uzależniona od: 

- sytuacji na rynku sprzedaży samochodów klasy Super Premium 

- popytu na dobra luksusowe 

- dostępności korzystnych form finansowania 

Projekt klubu Good Idea który ma zostać wybudowany i oddany do użytku na Nieruchomości 

należącej do Spółki do końca 2015 roku.  

 

 

 

Obecnie poszukujemy partnera z branży motoryzacyjnej który umożliwi nam pozyskanie 

docelowej  grupy klientów dla projektu i będzie organizował wydarzenia motoryzacyjne z 

udziałem samochodów klasy Super Premium.  

 

Posiadamy liczne źródła zaopatrzenia w samochody klasy Super Premium, w tym również 

bezpośrednio od producentów. W zależności od sytuacji na rynku i stopnia realizacji projektu 

planujemy korzystanie z leasingu/wynajmu długoterminowego lub dzierżawy tych pojazdów.  
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 Podnoszenie wartości dotychczasowych inwestycji  

Spółka planuje kontynuować wspieranie działalności spółki zależnej IdeaAuto Sp. z o.o., 

zarówno poprzez wsparcie finansowe, jak również profesjonalne doradztwo biznesowe i 

wsparcie merytoryczne.  

W efekcie podejmowanych działań spodziewamy się poprawienia wyników IdeaAuto Sp. z 

o.o. zmierzających do ograniczenia straty w 2013r. oraz wypracowania zysku z działalności 

w 2014r.  

Podnoszenie wartości posiadanej przez Spółkę zabudowanej nieruchomości jest istotnym 

elementem procesu zwiększania wartości majątku Spółki. Planowany montaż instalacji 

fotowoltaicznej, przeprowadzony z wykorzystaniem funduszy Unii Europejskiej, zmniejszy 

koszty eksploatacji nieruchomości oraz podniesie jej wartość.  

Budowa nowoczesnego klubu Good Idea na nieruchomości Spółki pozwoli na jej pełne 

zagospodarowanie i podniesie jej wartość.   

 

 

Cele finansowe Spółki w latach 2013-2015: 
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Finansowanie działalności Spółki w latach 2013-2015: 

Spółka posiada duży kapitał zapasowy oraz finansuje swoją podstawową działalność z 

wpływów z dzierżawy posiadanej nieruchomości.  

W ramach prowadzonej dywersyfikacji źródeł przychodu, Zarząd planuje wzrost udziału 

przychodów z działalności agencyjnej. 

Zarząd nie wyklucza pozyskiwania kapitału na inwestycje w drodze emisji przez Spółkę 

papierów wartościowych, zarówno w drodze emisji publicznych jak i prywatnych. Warunki 

przeprowadzonych emisji będą zależne od charakteru inwestycji która ma zostać 

sfinansowana.  
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