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Dane Emitenta 
 

                                              RAJDY4X4.pl 

 

Nazwa ( firma ) : RAJDY 4 X 4  SPÓŁKA AKCYJNA 

Kraj : Polska 

Siedziba : Sulejówek 

Adres : 05-070 Sulejówek, Al. Piłsudskiego 77 

Numer KRS : 0000286524 

Oznaczenie Sądu : Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV 
Wydział Gospodarczy KRS 
 

Regon : 141049304 

NIP   : 113 26 85 165 

Telefon :  +48 22 395 39 13 

Poczta e-mail : biuro@rajdy4x4.pl 

Strona www : www.rajdy4x4-sa.pl 

 

ZARZĄD 

PIOTR WIADEREK – PREZES ZARZĄDU 
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Struktura akcjonariatu Emitenta 
Kapitał zakładowy Emitenta wynosi 8 144 695,00 zł i dzieli się na 8 144 695 akcji, w tym: 

 1.500.000 akcji serii A, 

 1.350.000 akcji serii B, 

 375.000 akcji serii C, 

 4.919.695 akcji serii D. 

Wartość nominalna każdej akcji wynosi 1,00 zł. 

Struktura akcjonariatu Emitenta ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających, na dzień sporządzenia 

raportu kwartalnego za III kwartał 2013 roku, co najmniej 5% głosów na walnym zgromadzeniu 

przedstawia się następująco: 

  
 

Liczba akcji 
Udział w 
kapitale 

Liczba głosów 
Udział w 
głosach 

WEALTH BAY S.A. 
 

3 395 220 41,68% 3 395 220 41,68% 

Rajdy 4 x 4  S.A. 
 

*1 350 000 16,58% 1 350 000 16,58% 

Alicja Wiaderek 
 

2 623 948 32,22% 2 623 948 32,22% 
Pozostali 
inwestorzy 

 
775 527 9,52% 775 527 9,52% 

Ogółem   8 144 695 100,00% 8 144 695 100,00% 

*akcje imienne nie wprowadzone do obrotu 

Informacja na temat Grupy Kapitałowej Emitenta, wraz z 

informacją dotyczącą liczby osób zatrudnionych przez 

Emitenta w przeliczeniu na pełne etaty 
 

Spółka nie jest podmiotem dominującym względem innych podmiotów i nie tworzy Grupy 

Kapitałowej.  Jak poinformował Emitent w swoich Raportach Bieżących, na początku roku sprzedał 

swoją spółkę zależną Rajdy 4 x 4 Sp. z o.o., zaś na początku lipca 2013 r. (Raport Bieżący Spółki Rajdy 

4 x 4 S.A. nr 19/2013 z 12.07.2013 r.) transakcja sprzedaży spółki zależnej została sfinalizowana.  

Emitent jest natomiast jednostką zależną wchodzącą w skład Grupy Kapitałowej Wealth Bay S.A. 

Wymieniona Spółka posiada na dzień sporządzenia raportu 3 395 220 (trzy miliony trzysta 

dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście dwadzieścia) akcji Rajdy 4 x 4 S.A. uprawniających do 

wykonywania 3 395 220 (trzy miliony trzysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście dwadzieścia) 

głosów na Walnym Zgromadzeniu Rajdy 4 x 4  S.A. 

Informacja na temat liczby osób zatrudnionych przez Emitenta w przeliczeniu na pełne etaty 

Emitent na dzień publikacji poniższego Raportu Kwartalnego za III kwartał 2013 r. nie zatrudniał 

pracowników na etacie w związku z prowadzoną gruntowną restrukturyzacją Spółki. Wszelkie 

niezbędne usługi związane z prawidłowym funkcjonowaniem Emitenta są świadczone w ramach 

usług świadczonych przez podmioty zewnętrzne. 
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Wybrane dane finansowe z bilansu oraz rachunku zysków i 

strat za III kwartał 2013 r. w PLN i EUR 
Wybrane dane finansowe jednostkowe dla Rajdy 4 x 4  S.A. 

Wybrane dane zawierające pozycję sprawozdania finansowego w tys. PLN narastająco 

Wybrane dane 

finansowe na: 

od 01.01.2012 

do 30.09.2012 

od 01.01.2013 
do 30.09.2013 

Przychody ze 

sprzedaży 

3.337 539 

Amortyzacja 31 0 

Zysk (strata) z 

działalności 

operacyjnej 

-207 -30 

Zysk (strata) 

brutto 

-271 -885 

Zysk (strata) 

netto 

-271 -736 

Aktywa trwałe 1.215 620 

Aktywa 

obrotowe 

7.225 3.244 

Należności 

długoterminowe 

0 0 

Należności 

krótkoterminowe 

264 294 

Środki pieniężne 

i inne aktywa 

pieniężne 

106 24 

Zobowiązania 

długoterminowe 

843 707 

Zobowiązania 

krótkoterminowe 

616 259 

Kapitał własny 6.957 2.877 
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Wybrane dane finansowe jednostkowe dla Rajdy 4 x4 S.A. 

Wybrane dane zawierające pozycję sprawozdania finansowego w tys. EUR narastająco 

Wybrane dane 

finansowe na: 

od 01.01.2012 

do 30.09.2012 

od 01.01.2013 

do 30.09.2013 

Przychody ze 

sprzedaży 

811 128 

Amortyzacja 7,5 0 

Zysk (strata) z 

działalności 

operacyjnej 

-50 -7 

Zysk (strata) 

brutto 

-66 -210 

Zysk (strata) 

netto 

-66 -175 

Aktywa trwałe 295 147 

Aktywa 

obrotowe 

1.756 769 

Należności 

długoterminowe 

0 0 

Należności 

krótkoterminowe 

64 70 

Środki pieniężne 

i inne aktywa 

pieniężne 

25 6 

Zobowiązania 

długoterminowe 

205 168 

Zobowiązania 

krótkoterminowe 

150 61 

Kapitał własny 1.691 682 

 

Na dzień 30.09.2012   1EUR      4,1138 tabela nr  189/A/NBP/2012 z dn. 28.09.2012 r.  

Na dzień 30.09.2013   1EUR      4,2163 tabela nr  189/A/NBP/2013 z dn. 30.09.2013 r. 
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Komentarz Zarządu na temat czynników i zdarzeń, które miały 

wpływ na osiągnięte wyniki finansowe 

 

 
 
Szanowni Państwo , 
 
  
W III kwartale 2013 roku Spółka nadal kontynuowała realizację strategii skierowanej na optymalizację 
ponoszonych kosztów , a także na działania zmierzające do redukcji zapasów towarów , tj. 
akcesoriów i części do samochodów terenowych .  
W opisywanym okresie tj. w trzecim kwartale 2013 r. Spółka osiągnęła narastająco 0,539 mln. zł. 
jednostkowych   przychodów netto ze sprzedaży , oraz  osiągnęła jednostkowo  stratę z działalności 
operacyjnej w wysokości 30 tysięcy złotych  w stosunku do straty z działalności operacyjnej w 
wysokości 207 tys. zł. w analogicznym okresie roku poprzedniego tj. w okresie 01.01.2012 do 
30.09.2012r. Wpływ na kilkukrotne  zmniejszenie wysokości  straty w ciągu zaledwie roku , miała 
sprzedaż nierentownej części przedsiębiorstwa jak również wdrożenie restrykcyjnej polityki 
kosztowej w Spółce .   
Okres III  kwartału 2013 r. został zamknięty jednostkową stratą netto w wysokości 736 tys. zł. , co 
było głównie związane z okresowym spadkiem wartości  posiadanych przez spółkę papierów 
wartościowych . 
 Spółka RAJDY 4X4 S.A. w dniu 14 stycznia 2013 roku dokonała zbycia aktywów o istotnej wartości 
poprzez ich wniesienie jako aportu do spółki - w 100 % zależnej od Emitenta tj. spółki RAJDY 4X4 sp. z 
o.o. z siedzibą w Sulejówku. Ponadto w dniu 14 stycznia 2013 roku Spółka nabyła od akcjonariusza 
Pana Macieja Chełmickiego pakiet 1.350.000 ( jeden milion trzysta pięćdziesiąt tysięcy ) akcji 
imiennych zwykłych serii B o wartości nominalnej 1 zł ( jeden złotych ) każda w zamian za zapłatę 
łącznej ceny sprzedaży w wysokości 1.211.000 zł ( jeden milion dwieście jedenaście tysięcy złotych). 
W wykonaniu ww zawartych umów na początku lipca br. , o czym Emitent informował swoich 
akcjonariuszy ( Raport Bieżący nr 19/2013 z dnia 12.07.2013r. ) , Pan Maciej Chełmicki przejął udziały 
w spółce Rajdy 4x4 Sp. z o.o.  
W pierwszym kwartale 2013r. Zarząd GPW w Warszawie S.A. Uchwałą nr 94/2013 z dnia 23.01.2013 
r. postanowił wprowadzić do alternatywnego systemu obrotu na rynku New Connect 4.919.695 
(cztery miliony dziewięćset dziewiętnaście tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt pięć ) akcji zwykłych na 
okaziciela serii D Spółki RAJDY 4X4 S.A. , o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda , zaś 
Uchwałą  
Nr 113/2013 z dnia 29 stycznia 2013 r. , GPW postanowiła określić dzień 1 lutego 2013 r. jako  
dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku New Connect 4.919.695 
(czterech milionów dziewięciuset dziewiętnastu tysięcy sześciuset dziewięćdziesięciu pięciu ) akcji 
zwykłych na okaziciela serii D spółki RAJDY 4X4 S.A. , o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda , 
pod warunkiem dokonania w dniu 1 lutego 2013 r. rejestracji tych akcji przez Krajowy Depozyt 
Papierów Wartościowych S.A. i oznaczenia ich kodem „PLRAJDY00015” i notować akcje, o których 
mowa w pkt 1) , na rynku kierowanym zleceniami w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą 
„RAJDY4X4” i oznaczeniem „4X4”.  

 

 

 

 

 



8 
 

Informacja Zarządu na temat aktywności w obszarze rozwoju 

prowadzonej działalności. 
 
 
W celu przeciwdziałania stałemu spadkowi obrotów, a także w ramach reorganizacji struktury 
sprzedaży Emitent kontynuował w III kwartale 2013 roku następujące działania:  
 

 Redukcję stanów magazynowych towarów o niskiej rentowności sprzedaży,  

 Poszukiwanie nowych odbiorców sprzedawanych towarów handlowych.  
 

W trzecim kwartale br. Spółka dodatkowo nawiązała współpracę z podmiotami zewnętrznymi  w 
ramach obrotu akcesoriami  i częściami do samochodów terenowych . Jednocześnie Spółka 
rozpoczęła prace nad stworzeniem nowych , własnych kanałów dystrybucji  części  i  akcesoriów do 
samochodów terenowych i SUV . 
 

 

 

 

Stanowisko na temat prognoz 
 

Emitent wskazuje, iż w roku 2013 nie przekazywał do publicznej wiadomości prognozy wyników 

finansowych i wyjaśnia, iż aktualnie Zarząd Spółki nie zamierza publikować projekcji wyników 

finansowych na rok 2013. 

 

 

Przyczyny niesporządzenia sprawozdań skonsolidowanych 
 

Jak poinformował Emitent w swoich Raportach Bieżących na początku 2013 r., Emitent sprzedał 

wszystkie posiadane udziały w swojej spółce zależnej Rajdy 4 x 4 Sp. z o.o., a transakcja została 

sfinalizowana na początku lipca 2013 r. (Raport Bieżący Emitenta nr 19/2013 z 12.07.2013 r.), w 

związku z powyższym Emitent od początku lipca 2013 r. nie posiada spółki zależnej. Dodatkowo 

Emitent nie konsoliduje również wyników finansowych spółki Assetus S.A. na podstawie art. 58 

ustawy o rachunkowość oraz z uwagi na fakt, że posiada bezpośrednio poniżej 20% udziału w kapitale 

zakładowym spółki Assetus S.A. i poniżej 20% udziału w głosach na Walnych Zgromadzeniach spółki 

Assetus S.A. 
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Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu 

za III kwartał 2013 r. w ramach stosowanych zasad polityki 

rachunkowości. 

 

ZASADY I METODY RACHUNKOWOŚCI, METODY WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW NA DZIEŃ 
BILANSOWY ORAZ POMIARU WYNIKU FINANSOWEGO ORAZ SPOSÓB SPORZĄDZENIA 
SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO  
 
Spółka prowadzi księgi rachunkowe zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994r. (tekst jednolity Dz. U. nr 76 z 
2002 roku, z późniejszymi zmianami) 
 
 

1) Omówienie stosowanych metod wyceny (w tym amortyzacji, walut obcych) aktywów i pasywów 
oraz przychodów i kosztów.  
 
Aktywa i pasywa wycenia się przy zastosowaniu zasady ciągłości w sposób określony w ustawie o 
rachunkowości, z tym że:  
1.1) Wartości niematerialne i prawne  

 

Wartości niematerialne i prawne ujmuje się w księgach według cen ich nabycia lub kosztów 

poniesionych na ich wytworzenie. Umarzane są metodą liniową w okresie, w którym wykorzystanie 

tych aktywów daje korzyści ekonomiczne. Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się od pierwszego 

miesiąca następującego po miesiącu, w którym wartość niematerialna i prawna została wprowadzona 

do ewidencji Wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej do kwoty 200,00 PLN zalicza się 

do materiałów i księguje bezpośrednio w zużycie materiałów z pominięciem ewidencji bilansowej. 

Aktywa zaliczone do wartości niematerialnych i prawnych o wartości początkowej od 200 PLN do 

3.500 PLN stosuje się odpis amortyzacyjny w wysokości 100% w miesiącu wprowadzenia środka 

trwałego do użytkowania. Podstawowe roczne stawki umorzeniowe są następujące: 

 

oprogramowanie komputerowe                                     20%-50% 

znaki towarowe                                                                5% 

Know-how                                                                      20% 

 

1.2) Środki trwałe amortyzowane są według zasad ustalonych w Ustawie o rachunkowości - według metody 
liniowej od miesiąca następnego po przyjęciu do eksploatacji.  
Stosowane stawki umorzeniowe są następujące :  
 
Budynki 1,5 - 2,5%  
Maszyny i urządzenia 30%  
Pozostałe środki trwałe 14% - 20%  
 
1.3) Dla środków trwałych o wartości początkowej poniżej 3.500,00 zł stosuje się odpis amortyzacyjny w 
wysokości 100% w miesiącu wprowadzenia środka trwałego do użytkowania. Niskocenne składniki majątkowe 
długotrwałego użytkowania o wartości do kwoty 200,00 zł. zalicza się do materiałów i księguje bezpośrednio w 
zużycie materiałów z pominięciem ewidencji bilansowej.  
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1.4 ) Środki trwałe w budowie  
Na dzień bilansowy środki trwałe w budowie wycenia się w wysokości ogółu kosztów pozostających w 
bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty 
wartości.  
Cena nabycia i koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, środków trwałych oraz wartości 
niematerialnych i prawnych obejmuje ogół kosztów poniesionych przez Spółkę za okres budowy, montażu, 
przystosowania i ulepszenia, do dnia bilansowego lub przyjęcia do używania, w tym również nie podlegający 
odliczeniu podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, koszt obsługi zobowiązań zaciągniętych w celu 
ich finansowania i związane z nimi różnice kursowe, pomniejszony o przychody z tego tytułu.  
 
1.5) Inwestycje długoterminowe z wyłączeniem instrumentów finansowych  
Udziały, akcje, długoterminowe papiery wartościowe oraz udzielone jednostce pożyczki wycenia się według 
ceny nabycia, skorygowanej o odpisy spowodowane trwałą utratą ich wartości.  
Za trwałą utratę wartości inwestycji w danej spółce (dotyczy udziałów, akcji, innych papierów wartościowych, 
pożyczek) uważa się w szczególności postawienie spółki w stan upadłości, rozpoczęcie postępowania 
układowego lub inne czynniki negatywnie wpływające na możliwość kontynuacji jej działania.  
Odpisy aktualizacyjne związane z trwałą utratą wartości tworzy się w ciężar kosztów finansowych.  
Jednostka nie posiada inwestycji długoterminowych oraz udziałów w innych jednostkach. Podmiot posiada 
natomiast inwestycje krótkoterminowe w postaci akcji i udziałów innych jednostek.  
 
1.6) Zapasy.  
Materiały wyceniane są według cen nabycia, przy zastosowaniu metody “pierwsze weszło - pierwsze wyszło” - 
FIFO  
Produkcja nie zakończona jest wyceniana według technicznego kosztu wytworzenia.  
Produkty gotowe są wyceniane według technicznego kosztu wytworzenia, przy zastosowaniu zasady “pierwsze 
weszło - pierwsze wyszło” (ew. średniej ważonej), nie wyższym niż cena sprzedaży netto.  
Towary wyceniane są według cen nabycia, przy zastosowaniu zasady “pierwsze weszło - pierwsze wyszło” - FIFO  
 
1.7) Krótkoterminowe papiery wartościowe.  
Jednostka nie posiada krótkoterminowych papierów wartościowych.  
1.8) Na dzień bilansowy należności i roszczenia wykazuje się w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem 
ostrożnej wyceny.  
Wartość należności urealniono tworząc rezerwy na należności od dłużników postawionych w stan likwidacji lub 
upadłości, kwestionujących należności oraz zalegających na dzień bilansowy z zapłatą dłużej niż przez 6 
miesięcy w wysokości 100%.  
 
1.9) Aktywa pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wyrażone w walucie polskiej wycenia się na dzień 
bilansowy w wartości nominalnej.  
Środki pieniężne i należności wyrażone w walucie obcej są na dzień bilansowy przeszacowywane według kursu 
średniego ustalonego dla danej waluty przez NBP. 
 
1.10) Rozliczenia międzyokresowe kosztów i przychodów  
Koszty i przychody zgodnie z zasadą memoriałową i dla zachowania ich współmierności rozlicza się w czasie 
jako rozliczenia międzyokresowe.  
Koszty dotyczące przyszłych okresów sprawozdawczych rozlicza się w czasie jako czynne rozliczenia 
międzyokresowe kosztów (np. koszty ubezpieczeń), tak aby każdy okres sprawozdawczy zawierał kwotę 
kosztów dotyczących tego okresu, jeżeli jest to istotne.  
Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów wykazuje się w wysokości prawdopodobnych zobowiązań 
przypadających na bieżący okres sprawozdawczy, wynikających w szczególności z kosztów przypadających na 
dany okres sprawozdawczy, między innymi kosztów poniesionych memoriałowo w okresie, wynikających ze 
świadczeń wykonanych na rzecz Spółki przez kontrahentów, które zostaną zafakturowane i zapłacone w 
przyszłości, gdy kwotę zobowiązania można oszacować w sposób wiarygodny, np. koszty badania sprawozdania 
finansowego.  
Odpisy czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów następują stosownie do upływu czasu lub 
wielkości świadczeń.  
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Zobowiązania ujęte w poprzednich okresach sprawozdawczych jako bierne rozliczenia międzyokresowe 
zmniejszają koszty okresu sprawozdawczego, w którym stwierdzono, że zobowiązania te nie powstały lub 
występują w niższej wartości, co skutkuje rozwiązaniem tych biernych rozliczeń kosztów.  
 
1.11) Kapitał podstawowy  
Kapitał podstawowy jest ujmowany w wysokości określonej w umowie i wpisanej w rejestrze sądowym.  
 
1.12) Rezerwy  
Rezerwy ujmowane są wówczas, gdy na Spółce ciąży istniejący obowiązek (prawny lub zwyczajowy) wynikający 
ze zdarzeń przeszłych i gdy jest pewne lub wysoce prawdopodobne, że wypełnienie tego obowiązku spowoduje 
konieczność wypływu środków uosabiających korzyści ekonomiczne, oraz gdy można dokonać wiarygodnego 
oszacowania kwoty tego zobowiązania.  
 
1.13) Odroczony podatek dochodowy  
W związku z przejściowymi różnicami między wykazywaną w księgach rachunkowych wartością aktywów i 
pasywów, a ich wartością podatkową oraz stratą podatkową możliwą do odliczenia w przyszłości, tworzona jest 
rezerwa i ustalane aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego.  
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się w wysokości kwoty przewidzianej w przyszłości 
do odliczenia od podatku dochodowego w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi, które spowodują w 
przyszłości zmniejszenie podstawy obliczenia podatku dochodowego oraz straty podatkowej możliwej do 
odliczenia, ustalonej przy uwzględnieniu zasady ostrożności.  
Rezerwę z tytułu odroczonego podatku dochodowego tworzy się w wysokości kwoty podatku dochodowego, 
wymagającej w przyszłości zapłaty w związku z występowaniem dodatnich różnic przejściowych, to jest różnic, 
które spowodują zwiększenie podstawy obliczenia podatku dochodowego w przyszłości.  
Wysokość rezerwy i aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się przy uwzględnieniu 
stawek podatku dochodowego obowiązujących w roku powstania obowiązku podatkowego.  
Różnica pomiędzy stanem rezerw i aktywów z tytułu podatku odroczonego na koniec i początek okresu 
sprawozdawczego wpływa na wynik finansowy, przy czym rezerwy i aktywa z tytułu odroczonego podatku 
dochodowego dotyczące operacji rozliczanych z kapitałem własnym, odnoszone są również na kapitał własny.  
Aktywa z tytułu odroczonego podatku oraz rezerwy na podatek odroczony są w bilansie prezentowane 
oddzielnie. 
 
1.14) Uznanie przychodu  
Przychody uznawane są w takiej wysokości, w jakiej jest prawdopodobne, że Spółka uzyska korzyści 
ekonomiczne, które można wiarygodnie wycenić.  
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