
Alejasamochodowa.PL  S.A.

RAPORT za IV kwartał 2013 r.

01 10 2013 r. – 31 12 2013 r.

Spis treści

. Podstawowe informacje o Spółce

1. Dane Spółki

Firma:  Alejasamochodowa.pl 

Forma prawna: Spółka Akcyjna

Kraj siedziby: Polska

Siedziba: Warszawa

Adres: Buńczuk 7B

Tel./ fax: + 48 22 487 52 65, 22 201 32 64

Internet: www.alejasamochodowa.pl

E-mail: alejasamochodowa@alejasamochoodwa.pl

KRS: 0000408968

REGON: 145941434



NIP: 5222993300

2. Zarząd

1. Ignatowa Inna – Członek Rady nadzorczej oddelegowany do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu

2. Rada Nadzorcza

1. Bartłomiej Chmielewski - Przewodniczący Rady Nadzorczej

2. Ignatowa Inna - Członek Rady Nadzorczej

3. Jakub Bosakirski - Członek Rady Nadzorczej

4. Michał Bosakirski - Członek Rady Nadzorczej

2. Akcjonariat

Struktura akcjonariatu Emitenta przedstawia się następująco:

Lp. Imię i nazwisko 
akcjonariusza

Seria akcji Liczba akcji

(w szt.)

Udział w 
kapitale 
zakładowym 
(w proc.)

Udział w głosach 
(w proc.)

1. Alejasamochodowa.pl 
Sp. Z o.o..

A 1.399.900 26,16 26,16

2. Ignatowa Inna D 2.000.000 37,38 37,38

3.

4.



6. pozostali A,B,C 1.950.100 36,46 36,46

Razem 5.350.000 100 100

2. Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe za III kwartał 2013 r.  

A) Jednostkowe dane

BILANS

Aktywa

Lp. Tytuł Stan na 31.12.2013r. Stan na
31.12.2012r.

A AKTYWA TRWAŁE 5 405 018,37 2.363.317,81

I Wartości niematerialne i 
prawne 2 748 144,31 1.697.919,96

1 Koszty zakończonych prac 
rozwojowych  0,00

2 Wartość firmy 1 201 022,02 1.261.903,28

3 Inne wartości niematerialne i 
prawne 237 122,29 266.016,68

4 Zaliczki na wartości 
niematrialne i prawne 1 310 000,00 170.000,00

II Rzeczowe aktywa trwałe 6 874,06 15.397,85
1 Środki twałe 6 874,06 15.397,85

a
grunty ( w tym prawo 
użytkowania wieczystego 
gruntu) 0,00 0,00

b budynki, lokale i obiekty 
inżynierii lądowej i wodnej 0,00 0,00

c urządzenia techniczne i 
maszyny 0,00 0,00

d środki transportu 595,40 7.145,90
e inne środki trwale 6 278,66 8.251,95
2 Środki trwałe w budowie 0,00 0,00

3 Zaliczki na środki trwałe w 
budowie 0,00 0,00



III
Należności długoterminowe 0,00 0,00

1
Od jednostek powiązanych 0,00 0,00

2 Od jednostek pozostałych 0,00 0,00

IV
Inwestycje długoterminowe 2 650 000,00 650.000,00

1 Nieruchomości 0,00 0,00

2 Wartości niematerialne i 
prawne 0,00 0,00

3 Długoterminowe aktywa 
finansowe 2 650 000,00 650.000,00

a
w jednostkach powiązanych 2 650 000,00 650.000,00

 - udziały lub akcje 2 650 000,00 650.000,00
 - inne papiery wartościowe 0,00 0,00
 - udzielone pożyczki 0,00 0,00

 - inne długoterminowe aktywa 
finansowe 0,00 0,00

b
w pozostałych jednostkach 0,00 0,00

 - udziały lub akcje 0,00 0,00
 - inne papiery wartościowe 0,00 0,00
 - udzielone pożyczki 0,00 0,00

 - inne długoterminowe aktywa 
finansowe 0,00 0,00

4 Inne inwestycje 
długoterminowe 0,00 0,00

V Długoterminowe rozliczenia 
międzyokresowe 0,00 0,00

1 Aktywa z tytułu odroczonego 
podatku dochodowego 0,00 0,00

2 Inne rozliczenia 
międzyokresowe 0,00  0,00

B AKTYWA OBROTOWE 2451013,83 1.872.726,76
I Zapasy 311257,76 324.098,91
1 Materiały 0,00 0,00

2
Półprodukty i produkty w toku 0,00 0,00

3 Produkty gotowe 0,00 0,00
4 Towary 311257,76 324.098,91
5 Zaliczki na dostawy 0,00 0,00

II
Należności krótkoterminowe 1412124,97 54.982,75

1 Należności od jednostek 
powiązanych 372 690,00 0,00

a z tytułu dostaw i usług, o 
okresie spłaty: 372 690,00 0,00

 - do 12 miesięcy
372 690,00 0,00

0,00
 - powyżej 12 miesięcy 0,00 0,00
b inne 0,00



2 Należności od pozostałych 
jednostek 1039434,97 54.982,75

a z tytułu dostaw i usług, o 
okresie spłaty: 301329,49 18.652,17

 - do 12 miesięcy 301329,49 18.652,17
 - powyżej 12 miesięcy 0,00

b
z tytułu podatków, dotacji, ceł, 
ubezpieczeń społecznych i 
zdrowotnych oraz innych 
świadczeń 353895,39 36.330,5

c inne 384210,09 0,00

d
dochodzone na drodze sądowej 0,00 0,00

III
Inwestycje krótkoterminowe 399781,55 1.188.235,10

1 Krótkoterminowe aktywa 
finansowe 399781,55 1.188.235,10

a
w jednostkach powiązanych 0,00 0,00

 - udziały lub akcje 0,00 0,00
 - inne papiery wartościowe 0,00 0,00
 - udzielone pożyczki 0,00 0,00

 - inne krótkoterminowe aktywa 
finansowe 0,00 0,00

b
w pozostałych jednostkach 0,00 0,00

 - udziały lub akcje 0,00 0,00
 - inne papiery wartościowe 0,00 0,00
 - udzielone pożyczki 0,00 0,00

 - inne krótkoterminowe aktywa 
finansowe 0,00 0,00

c środki pieniężne i inne aktywa 
pieniężne 399781,55 1.188.235,10

 - środki pieniężne w kasie i na 
rachunkach 399781,55 1.188.235,10

 - inne środki pieniężne  0,00
 - inne aktywa pieniężne  0,00

2 Inne inwestycje 
krótkoterminowe 1 752,75 0,00

IV Krótkoterminowe rozliczenia 
międzyokresowe 327849,55  305.410,00

 AKTYWA RAZEM 7856032,2 4.236.044,57

Pasywa
Lp. Tytuł Stan na

31.12.2013.r.
Stan na

31.12.2012r.

A KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY 5 576 092,29 3.504.128,84
I Kapitał (fundusz) podstawowy 3 350 000,00 2.350.000,00
II Należne wpłaty na kapitału podstawowy (wielkość ujemna) 0,00 0,00



III Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna) 0,00 0,00
IV Kapitał (fundusz) zapasowy 172 792,84 0,00
V Kapitał (fundusz ) z aktualizacji wyceny 0,00 0,00

VI
Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe 200000000,00 1.000.000,00

VII Zysk (strata) z lat ubiegłych (18 664,00) -18.664,00
VIII Zysk (strata) netto 71963,45 172.792,84

IX Odpisy z zysku netto w ciagu roku obrotowego (wielkość 
ujemna) 0,00 0,00

B
ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA 2 279 939,91 731.915,73

I Rezerwy na zobowiązania 0,00 0,00
1 Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0,00 0,00
2 Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 0,00 0,00
 - długoterminowa 0,00 0,00
 - krótkoterminowa 0,00 0,00
3 Pozostałe rezerwy 0,00 0,00
 - długoterminowe 0,00 0,00
 - krótkoterminowe 0,00 0,00

II Zobowiązania długoterminowe 0,00 0,00
1 Wobec jednostek powiązanych 0,00 0,00
2 Wobec pozostałych jednostek 0,00 0,00
a kredyty i pozyczki 0,00 0,00
b z tytułu emisji dłuznych papierów wartościowych 0,00 0,00
c inne zobowiązania finansowe 0,00 0,00
d inne 0,00 0,00

III Zobowiązania krótkoterminowe 1746402,21 575.172,71
1 Wobec jednostek powiązanych 82 064,50 0,00
a z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności 82 064,50 0,00
 - do 12 miesięcy 82 064,50 0,00
 - powyżej 12 miesięcy 0,00 0,00
b inne 0,00 0,00
2 Wobec pozostałych jednostek 1664337,71 575.172,71
a kredyty i pożyczki 0,00 0,00
b z tytułu emisji dłuznych papierów wartościowych 0,00 0,00
c inne zobowiązania finansowe 0,00 0,00
d z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności 1435880,31 529.692,33
 - do 12 miesięcy 1435880,31 529.692,33
 - powyżej 12 miesięcy 0,00 0,00
e zaliczki otrzymane na dostawy 0,00 0,00
f zobowiązania wekslowe 0,00 0,00

g
z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych 164319,96 6.322,33

h z tytułu wynagrodzeń 2495 4.000,00
i inne 206972,13 35.158,05
3 Fundusze specjalne  0,00

IV Rozliczenia międzyokresowe 388208 156.743,02
1 Ujemna wartość firmy  0,00
2 Inne rozliczenia międzyokresowe 388208 156.743,02
 - długoterminowe 370650 135.000,00
 - krótkoterminowe 17558 21.743,02
  PASYWA RAZEM 7856032,2 4.236.044,57

Rachunek zysków i strat



Tytuł
Wykonanie za okres  Wykonanie za okres  

01.10.-31.12.2013r. 01.10.-31.12.2012r.
01.01.-31.12

.2013r.
01.01.-

31.12.2012r.

Przychody netto ze sprzedaży i 
zrównane z nimi,
w tym: 448447,94 618526,68 2 356 256,78 2.787.778,90
od jednostek powiązanych 0,00  0,00  0,00
Przychody netto ze sprzedaży 
produktów   0,00  0,00
Zmiana stanu produktów 
(zwiększenie - wartość dodatnia, 
zmniejszenie - wartość ujemna) 39 246,00 (32881,02) (13 954,00) 270.939,25
Koszt wytworzenia produktów na 
własne potrzeby jednostki     
Przychody netto ze sprzedaży 
towarów i materiałów 409 231,94 651407,7 2 370 210,78 2.516.839,65
Koszty działalności operacyjnej 596 012,79 508228,45 2 096 587,62 2.436.353,95
Amortyzacja 7 656,88 10474,67 42 831,19 41.616,14
Zużycie materiałów i energii 939,59 1131,66 4 294,01 8.651,89
Usługi obce 305 287,73 113054,58 846 564,65 844.022,60

Podatki i opłaty, w tym: 1248 1950,61
 

1248 3.207,17
- podatek akcyzowy 0,00 0,00 0,00 0,00
Wynagrodzenia 6400 23451 51575 70.743,95
Ubezpieczenia społeczne i inne 
świadczenia 1170,56 1234,59 5413,84 5.369,61
Pozostałe koszty rodzajowe 500,00 8250 16600 84.160,14
Wartość sprzedanych towarów i 
materiałów 272906,03 348681,34 1128060,93 1.378.582,45
Zysk (strata) ze sprzedaży (C-
D-E) -147534,85 110298,23 259669,16 351.424,95
Pozostałe przychody operacyjne 0 3741,91 1206,27 4.042,15
Zysk ze zbycia niefinansowych 
aktywów trwałych     
Dotacje     
Inne przychody operacyjne 0 3741,91 1206,27 4.042,15
Pozostałe koszty operacyjne 47893,81 (108441,86) 123875,74 106.573,53
Strata ze zbycia niefinansowych 
aktywów trwałych     
Aktualizacja wartości aktywów 
niefinansowych     
Inne koszty operacyjne 47893,81 (108441,86) 123875,74 106.573,53
Zysk (strata) z działalności 
operacyjnej (F+G-H) -195428,66 222482,00 136999,69 248.893,57
Przychody finansowe 0,00 0,00 0,00 44,00
Dywidendy i udziały w zyskach, 
w tym:     
od jednostek powiązanych     
Odsetki, w tym: 0,00 0,00 0,00 44,00
od jednostek powiązanych 0,00 0,00 0,00 0,00
Zysk ze zbycia inwestycji     
Aktualizacja wartości inwestycji     
Inne     
Koszty finansowe 13681,01 20406 48155,93 76.144,73
Odsetki, w tym: 0,00 54 1174,93 108,73



dla jednostek powiązanych 0,00  0,00 0,00  0,00
Strata ze zbycia inwestycji     
Aktualizacja wartości inwestycji     
Inne 13681 20352 46981 76.036,00
Zysk (strata) z działalności 
gospodarczej (I+J-K) -209109,67 202076 88843,76 172.792,84
Wynik zdarzeń 
nadzwyczajnych (M.I. - M.II.) 0,00 0,00 0,00 0,0
Zyski nadzwyczajne     
Straty nadzwyczajne     
Zysk (strata) brutto (L±M) -209109,67 202076 88843,76 172.792,84
Podatek dochodowy -63368,39 0,00 16880,31 0,0
Pozostałe obowiązkowe 
zmniejszenie zysku (zwiększenia 
straty)   0,00   
Zysk (strata) netto (N-O-P) -139273,37 251175 71963,45 172.792,84

Rachunek przepływów pieniężnych, metoda pośrednia

Lp. Tytuł 01.01 - 31.12.2012r. 01.01 - 31.12.2013r. 01.10 - 31.12.2012r. 01.10 - 
31.12.2013r.

A
Przepływy  środków 
pieniężnych  z  działalności 
operacyjnej

 !!!!!  !!!! 

I Zysk (strata) netto 172 792,84 71 963,45 251 175,00 69 836,30

II Korekty razem (48 707,24) 145 200,41 (120 919,16) (132 826,03)
1 Amortyzacja 41 616,14 42 831,19 10 440,67 11 341,32

2 Zyski  (straty)  z  tytułu  różnic 
kursowych     

3 Odsetki  i  udziały  w  zyskach 
(dywidendy)     

4 Zysk  (strata)  z  działalności 
inwestycyjnej     

5 Zmiana stanu rezerw     

6 Zmiana stanu zapasów (34 919,96) 12 841,15 25 146,18 (22 721,13)

7 Zmiana stanu należności 50 242,27 (1 357 142,22) 190 926,70 (216 179,90)

8

Zmiana  stanu  zobowiązań 
krótkoterminowych,  z 
wyjątkiem  pożyczek  i 
kredytów

(37 394,07) 1 171 229,50 (247 481,80) (69 073,30)

9 Zmiana  stanu  rozliczeń 
międzyokresowych (134 666,98) 209 025,43 32 881,02 147 203,00

10 Inne korekty 66 415,36 66 415,36 (132 831,93) 16 603,98

III
Przepływy pieniężne netto z 
działalności operacyjnej (I ± 
II)

217 163,86 130 255,84 172 595,55 (62 989,73)



B
Przepływy  środków 
pieniężnych  z  działalności 
inwestycyjnej

    

I Wpływy 0,00 0,00 0,00 0,00

1

Zbycie  wartości 
niematerialnych  i  prawnych 
oraz  rzeczowych  aktywów 
trwałych

    

2
Zbycie  inwestycji  w 
nieruchomości   oraz wartości 
niematerialne i prawne

    

3 Z  aktywów  finansowych,  w 
tym: 0,00 0,00 0,00 0,00

a) w jednostkach powiązanych     

b) w pozostałych jednostkach 0,00 0,00 0,00 0,00

- zbycie aktywów finansowych     

- dywidendy  i  udziały  w 
zyskach     

- spłata  udzielonych  pożyczek 
długoterminowych     

- odsetki     

- inne  wpływy  z  aktywów 
finansowych     

4 Inne wpływy inwestycyjne     

II Wydatki (2 951 834,14) 820 000,00 0,00 0,00

1

Nabycie  wartości 
niematerialnych  i  prawnych 
oraz  rzeczowych  aktywów 
trwałych

(981 834,14) 170 000,00 0,00 0,00

2
Inwestycje  w  nieruchomości 
oraz  wartości  niematerialne  i 
prawne

    

3 Na aktywa finansowe, w tym: (2 650 000,00) 650 000,00 0,00 0,00

a) w jednostkach powiązanych (2 650 000,00)    

b) w pozostałych jednostkach 0,00 650 000,00 0,00 0,00

- nabycie  aktywów 
finansowych  650 000,00

   



- udzielone  pożyczki 
długoterminowe     

4 Inne wydatki inwestycyjne (170 000,00)    

III
Przepływy pieniężne netto z 
działalności  inwestycyjnej 
(I-II)

(3 801 834,14) (820 000,00) 0,00 0,00

C
Przepływy  środków 
pieniężnych  z  działalności 
finansowej

    

I Wpływy 3 823 926,00 1 000 000,00 0,00 0,00

1

Wpływy  netto  z  wydania 
udziałów  (emisji  akcji)  i 
innych  instrumentów 
kapitałowych  oraz  dopłat  do 
kapitału

3 823 926,00 1 000 000,00   

2 Kredyty i pożyczki     

3 Emisja  dłużnych  papierów 
wartościowych     

4 Inne wpływy finansowe     

II Wydatki 0,00 0,00 0,00 0,00

1 Nabycie  udziałów  (akcji) 
własnych     

2 Dywidendy i inne wypłaty na 
rzecz właścicieli     

3
Inne,  niż  wypłaty  na  rzecz 
właścicieli,  wydatki  z  tytułu 
podziału zysku 

    

4 Spłaty kredytów i pożyczek 0,00 0,00 0,00 0,00

5 Wykup  dłużnych  papierów 
wartościowych     

6 Z  tytułu  innych  zobowiązań 
finansowych     

7 Płatności zobowiązań z tytułu 
umów leasingu finansowego     

8 Odsetki     
9 Inne wydatki finansowe     

III
Przepływy pieniężne netto z 
działalności  finansowej   (I-
II)

3 823 926,00 1 000 000,00 0,00 0,00

D Przepływy  pieniężne  netto, 
razem (A.III ± B.III ± CIII) 996 177,46 310 255,84 172 595,55 (62 989,73)



E
Bilansowa  zmiana  stanu 
środków  pieniężnych,  w 
tym:

(788 453,55) 310 255,84 172 595,55 (62 989,73)

-
zmiana  stanu  środków 
pieniężnych  z  tytułu  różnic 
kursowych

    

F Środki  pieniężne  na 
początek okresu 1 188 235,10 877 979,26 705 383,71 571 076,84

G Środki  pienięzne  na  koniec 
okresu (F±D), w tym: 399 781,55  1 188 235,10 877 979,26 508 087,11

- o  ograniczonej  możliwości 
dysponowania     

Zestawienie zmian w kapitale własnym

Lp. Tytuł 1.01.-31.12.2013r. 1.01.-31.12.2012r. 1.10.-31.12.2013r. 1.10.-
31.12.2012r.

I. Kapitał własny na początek okresu 
(BO) 1 572 692,84 1 381 236,00 2 350 000,00 1 400 000,00

- korekty błędów podstawowych i 
zmiany zasad rachunkowości 0,00 0,00 0,00 0,00

I.a. Kapitał własny na początek okresu 
(BO), po korektach 1 572 692,84 1 381 236,00 2 350 000,00 1 400 000,00

1 Kapitał podstawowy na początek  
okresu 0,00 0,00 2 350 000,00 1 400 000,00

1.1. Zmiany kapitału podstawowego 3 350 000,00 2 350 000,00 1 000 000,00 0,00
a zwiększenie (z tytułu) 3 350 000,00 2 350 000,00 1 000 000,00 0,00

- wydania udziałów (emisji akcji) - 
przeniesienie z kapitału rezerwowego 3 350 000,00 2 350 000,00 1 000 000,00  

      
b zmniejszenie (z tytułu) 0,00 0,00 0,00 0,00
- umorzenie udziałów (akcji)     
      

1.2
.

Kapitał podstawowy na koniec  
okresu 3 350 000,00 2 350 000,00 3 350 000,00 1 400 000,00

2 Należne wpłaty na kapitał  
podstawowy na początek okresu (100,00) (100,00)  0,00

2.1. Zmiana należnych wpłat na kapitał 
podstawowy 100,00 100,00 0,00 0,00

a zwiększenie z tytułu 100,00 100,00 0,00 0,00

- wniesienie- zadeklarowane wkłady 
pieniężne 100,00 100,00   

      
      
b zmniejszenie (z tytułu) 0,00 0,00 0,00 0,00
 wpłaty na poczet kapitału     

2.2
.

Należne wpłaty na kapitał  
podstawowy na koniec okresu 0,00 0,00 0,00 0,00



3 Udziały (akcje) własne na początek  
okresu 0,00 0,00 0,00 0,00

a zwiększenie     
b zmniejszenie     

3.1
.

Udziały (akcje) własne na koniec  
okresu 0,00 0,00 0,00 0,00

4 Kapitał zapasowy na początek  
okresu 172 792,84 0,00 0,00

4.1. Zmiany kapitału zapasowego 0,00 0,00 172 792,84 0,00
a zwiększenie (z tytułu) 0,00 0,00 172 792,84 0,00

- emisji akcji powyżej wartości 
nominalnej,     

- z podziału zysku roku 2012   172 792,84  

- z podziału zysku (ponad wymaganą 
ustawowo minimalną wartość)     

      
b zmniejszenie (z tytułu) 0,00 0,00 0,00 0,00
- pokrycia straty     
      

4.2
.

Stan kapitału zapasowego na koniec  
okresu 172 792,84 0,00 172 792,84 0,00

5 Kapitał z aktualizacji wyceny na  
początek okresu 0,00 0,00 0,00 0,00

5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji 
wyceny 0,00 0,00 0,00 0,00

a zwiększenie (z tytułu) 0,00 0,00 0,00 0,00
      
b zmniejszenie (z tytułu) 0,00 0,00 0,00 0,00
- zbycia środków trwałych     
      

5.2
.

Kapitał z aktualizacji wyceny na  
koniec okresu 0,00 0,00 0,00 0,00

6 Pozostałe kapitały rezerwowe na  
początek okresu 1 400 000,00 1 400 000,00 1 000 000,00 950 034,00

6.1. Zmiany pozostałych kapitałów 
rezerwowych (1 400 000,00) (400 000,00) (1 000 000,00) 0,00

a zwiększenie z tytułu : 1 950 000,00 1 950 000,00 0,00 0,00
      

-
wydania akcji w zamian za 
zorganizowaną część 
przedsiębiorstwa 
Alejasamochodowa.pl Sp. z o.o. 0,00 0,00 0,00 0,00

- wydania akcji w zamian za wkłady 
pieniężne 1 950 000,00 1 950 000,00   

      
b zmniejszenie (z tytułu) 3 350 000,00 2 350 000,00 1 000 000,00 0,00

- rejestracja kapitału zakładwego - 
przeniesienie 3 350 000,00 2 350 000,00 1 000 000,00  

      
6.2
.

Pozostałe kapitały rezerwowe na  
koniec okresu 2 000 000,00 1 000 000,00 0,00 950 034,00



7 Zysk (strata) z lat ubiegłych na  
początek okresu  0,00 172 792,84  

7.1
.

Zysk z lat ubiegłych na początek  
okresu 0,00 0,00 0,00

- korekty błędów podstawowych i 
zmiany zasad rachunkowości     

7.2
.

Zysk z lat ubiegłych na początek  
okresu, po korektach 71 963,45 0,00 172 792,84 0,00

a zwiększenie (z tytułu) 0,00 (18 664,00) 0,00 0,00

- podziału zysku z lat ubiegłych  
 

(18 664,00)   
      
b zmniejszenie (z tytułu) 0,00 0,00 172 792,84 0,00

- przeniesienie zysku na pokrycie strat 
z lat ubiegłych   172 792,84  

7.3
.

Zysk z lat ubiegłych na koniec  
okresu 69 836,30 0,00 0,00 0,00

7.4
.

Strata z lat ubiegłych na początek  
okresu (-) (18 664,00) 0,00 (18 664,00) (18 664,00)

- korekty błędów podstawowych i 
zmiany zasad rachunkowości  0,00   

7.5 Strata z lat ubiegłych na początek  
okresu, po korektach (18 664,00) 0,00 (18 664,00) (18 664,00)

a zwiększenie (z tytułu) 0,00 (18 664,00) 0,00 0,00

-
przeniesienie z poprzedniego okresu  

 
(18 664,00)   

      
b zmniejszenie (z tytułu) 0,00 0,00 0,00 0,00

- pokrycia straty z kapitału 
zapasowego     

7.6
.

Strata z lat ubiegłych na koniec  
okresu (18 664,00) (18 664,00) (18 664,00) (18 664,00)

7.7
.

Zysk (strata) z lat ubiegłych na  
koniec okresu 51 172,30 (18 664,00) (18 664,00) (18 664,00)

8 Wynik netto (78 382,16) 172 792,84 69 836,30 72 442,52

a zysk netto  
 

172 792,84 69 836,30  
b strata netto (wielkość ujemna) (78 382,16) 0,00  72 442,52
c odpisy z zysku (wielkość ujemna)     

II Kapitał własny na koniec okresu 
(BZ) 5 594 756,29 3 504 128,84 3 573 965,14 2 403 812,52

III
Kapitał własny, po uwzględnieniu 
proponowanego podziału zysku 
(pokrycia straty) 5 594 756,29 3 504 128,84 3 573 965,14 2 403 812,52

B) Skonsolidowane dane



BILANS

Bilans
Aktywa

Lp. Tytuł Stan na 31.12.2013r. Stan na
31.12.2012r.

A AKTYWA TRWAŁE 5 405 018,37  *

I Wartości niematerialne i prawne 2 748 144,31  

1 Koszty zakończonych prac 
rozwojowych 0,00  

2 Wartość firmy 1 201 022,02  
3 Inne wartości niematerialne i prawne 237 122,29  

4 Zaliczki na wartości niematrialne i 
prawne 1 310 000,00  

II Rzeczowe aktywa trwałe 6 874,06  
1 Środki twałe 6 874,06  

a grunty ( w tym prawo użytkowania 
wieczystego gruntu) 0,00  

b budynki, lokale i obiekty inżynierii 
lądowej i wodnej 0,00  

c urządzenia techniczne i maszyny 0,00  

d
środki transportu 595,40  

e inne środki trwale 6 278,66  
2 Środki trwałe w budowie 0,00  

3 Zaliczki na środki trwałe w 
budowie 0,00  

III Należności długoterminowe 0,00  
1 Od jednostek powiązanych 0,00  
2 Od jednostek pozostałych 0,00  

IV Inwestycje długoterminowe 2 650 000,00  
1 Nieruchomości 0,00  
2 Wartości niematerialne i prawne 0,00  
3 Długoterminowe aktywa finansowe 2 650 000,00  
a w jednostkach powiązanych 2 650 000,00  
 - udziały lub akcje 2 650 000,00  
 - inne papiery wartościowe 0,00  
 - udzielone pożyczki 0,00  

 - inne długoterminowe aktywa 
finansowe 0,00  

b w pozostałych jednostkach 0,00  
 - udziały lub akcje 0,00  
 - inne papiery wartościowe 0,00  



 - udzielone pożyczki 0,00  

 - inne długoterminowe aktywa 
finansowe 0,00  

4 Inne inwestycje długoterminowe 0,00  

V Długoterminowe rozliczenia 
międzyokresowe 0,00  

1 Aktywa z tytułu odroczonego 
podatku dochodowego 0,00  

2 Inne rozliczenia międzyokresowe 0,00  
B AKTYWA OBROTOWE 5 469 440,56  
I Zapasy 1942357,76  
1 Materiały 0,00  
2 Półprodukty i produkty w toku 0,00  
3 Produkty gotowe 0,00  
4 Towary 1 942 357,76  
5 Zaliczki na dostawy 0,00  
II Należności krótkoterminowe 1 818 319,97  

1 Należności od jednostek 
powiązanych 397 235,00  

a z tytułu dostaw i usług, o okresie 
spłaty: 0,00  

 - do 12 miesięcy 0,00  
 - powyżej 12 miesięcy 0,00  
b inne 397 235,00  

2 Należności od pozostałych 
jednostek 1 421 084,97  

a z tytułu dostaw i usług, o okresie 
spłaty: 680 479,49  

 - do 12 miesięcy 680 479,49  
 - powyżej 12 miesięcy 0,00  

b
z tytułu podatków, dotacji, ceł, 
ubezpieczeń społecznych i 
zdrowotnych oraz innych świadczeń 356 395,39  

c inne 384 210,09  
d dochodzone na drodze sądowej 0,00  

III Inwestycje krótkoterminowe 1 380 913,28  

1 Krótkoterminowe aktywa 
finansowe 1 380 913,28  

a w jednostkach powiązanych 0,00  
 - udziały lub akcje 0,00  
 - inne papiery wartościowe 0,00  
 - udzielone pożyczki 0,00  

 - inne krótkoterminowe aktywa 
finansowe 0,00  

b w pozostałych jednostkach -10 600,00  
 - udziały lub akcje 0,00  
 - inne papiery wartościowe 0,00  



 - udzielone pożyczki 0,00  

 - inne krótkoterminowe aktywa 
finansowe 0,00  

c środki pieniężne i inne aktywa 
pieniężne 1 391 513,28  

 - środki pieniężne w kasie i na 
rachunkach 1 391 513,28  

 - inne środki pieniężne 0,00  
 - inne aktywa pieniężne 0,00  

2 Inne inwestycje krótkoterminowe 0,00  

IV Krótkoterminowe rozliczenia 
międzyokresowe 327 849,55  

 AKTYWA RAZEM 10 874 458,93  

Bilans
Pasywa

Lp. Tytuł Stan na
31.12.2013.r.

Stan na
31.12.2012r.

A KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY 8 227 914,79  *
I Kapitał (fundusz) podstawowy 5 400 000,00  

II Należne wpłaty na kapitału podstawowy 
(wielkość ujemna) 0,00  

III Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna) 0,00  
IV Kapitał (fundusz) zapasowy 172 792,84  
V Kapitał (fundusz ) z aktualizacji wyceny 0,00  
VI Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe 200 000 000,00  
VII Zysk (strata) z lat ubiegłych (-19 388,32)  
VIII Zysk (strata) netto 74 510,27  

IX Odpisy z zysku netto w ciagu roku obrotowego 
(wielkość ujemna) 0,00  

B ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA 
ZOBOWIĄZANIA 2 646 544,14  

I Rezerwy na zobowiązania 0,00  

1 Rezerwa z tytułu odroczonego podatku 
dochodowego 0,00  

2 Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 0,00  
 - długoterminowa 0,00  
 - krótkoterminowa 0,00  
3 Pozostałe rezerwy 0,00  
 - długoterminowe 0,00  
 - krótkoterminowe 0,00  

II Zobowiązania długoterminowe 0,00  
1 Wobec jednostek powiązanych 0,00  



2 Wobec pozostałych jednostek 0,00  
a kredyty i pozyczki 0,00  
b z tytułu emisji dłuznych papierów wartościowych 0,00  
c inne zobowiązania finansowe 0,00  
d inne 0,00  

III Zobowiązania krótkoterminowe 2 113 006,44  
1 Wobec jednostek powiązanych 82 064,50  
a z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności 0,00  
 - do 12 miesięcy 0,00  
 - powyżej 12 miesięcy 0,00  
b inne 0,00  
2 Wobec pozostałych jednostek 2 030 941,94  
a kredyty i pożyczki 0,00  
b z tytułu emisji dłuznych papierów wartościowych 0,00  
c inne zobowiązania finansowe 0,00  
d z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności 1 798 120,31  
 - do 12 miesięcy 1 798 120,31  
 - powyżej 12 miesięcy 0,00  
e zaliczki otrzymane na dostawy 0,00  
f zobowiązania wekslowe 0,00  

g z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych 165 115,46  
h z tytułu wynagrodzeń 2 495,00  
i inne 206 972,13  
3 Fundusze specjalne 0,00  

IV Rozliczenia międzyokresowe 388 208,00  
1 Ujemna wartość firmy 0,00  
2 Inne rozliczenia międzyokresowe 388 208,00  
 - długoterminowe 370 650,00  
 - krótkoterminowe 17 558,00  
  PASYWA RAZEM 10 874 458,93  



Tytuł

Wykonanie za okres 
SKONOLIDOWANE  

Wykonanie za 
okres 

SKONOLIDO
WANE

 

1.01.-31.12.2013r. 01.10.-31.12.2013r.
1.01.-

31.09.2012r.
01.10.-

31.12.2012r.
Przychody netto ze sprzedaży i 
zrównane z nimi,
w tym: 3 223 856,78 953 077,94 * *
od jednostek powiązanych 0,00 0,00
Przychody netto ze sprzedaży produktów 0,00  0,00
Zmiana stanu produktów (zwiększenie - 
wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość 
ujemna)

(13 954,00)
39 246,00

Koszt wytworzenia produktów na własne 
potrzeby jednostki   
Przychody netto ze sprzedaży towarów i 
materiałów 3 237 810,78 913 831,94
Koszty działalności operacyjnej 2 937 668,82 1 084 704,55
Amortyzacja 42 831,19 7 560,88
Zużycie materiałów i energii 4 294,01 939,59
Usługi obce 1 318 564,65 385 521,30

Podatki i opłaty, w tym:
 

1429,20 0,00
- podatek akcyzowy 0,00 0,00
Wynagrodzenia 51 575,00 12 800,00
Ubezpieczenia społeczne i inne 
świadczenia 5 413,84 4 974,88
Pozostałe koszty rodzajowe 16 600,00 15 800,00
Wartość sprzedanych towarów i 
materiałów 1 496 960,93 641 806,03
Zysk (strata) ze sprzedaży (C-D-E) 286 187,96 -131 626,61
Pozostałe przychody operacyjne 1 206,27 0,52
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów 
trwałych   
Dotacje   
Inne przychody operacyjne 1 206,27 0,52
Pozostałe koszty operacyjne 142 658,54 67 094,81
Strata ze zbycia niefinansowych aktywów 
trwałych   
Aktualizacja wartości aktywów 
niefinansowych   
Inne koszty operacyjne 142 658,54 67 094,81
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 
(F+G-H) 144 735,69 (198 720,90)
Przychody finansowe 0,00 0,00
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:   
od jednostek powiązanych   
Odsetki, w tym: 0,00 0,00
od jednostek powiązanych 0,00 0,00
Zysk ze zbycia inwestycji   
Aktualizacja wartości inwestycji   
Inne   
Koszty finansowe 48 160,88 13 681,55
Odsetki, w tym: 1 179,88 4,96
dla jednostek powiązanych 0,00 0,00
Strata ze zbycia inwestycji   
Aktualizacja wartości inwestycji   
Inne 46 981,00 13 681,00
Zysk (strata) z działalności gospodarczej 
(I+J-K) 96 574,81 (212 402,45)
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (M.I. - 
M.II.) 0,00 0,00
Zyski nadzwyczajne   
Straty nadzwyczajne   
Zysk (strata) brutto (L±M) 96 574,81 (212 402,45)
Podatek dochodowy 21 018,20 (59 566,00)
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie 
zysku (zwiększenia straty)   
Zysk (strata) netto (N-O-P) 75 556,61 (136 845,84)   



*) W podanych okresach emitent nie tworzył grupy kapitałowej

Rachunek przepływów pieniężnych, metoda pośrednia

Lp. Tytuł 01.01 - 31.12.2013r. 01.10 - 31.12.2013r.

A Przepływy środków pieniężnych z działalności 
operacyjnej   

I Zysk (strata) netto 75556,61 71 156,30
II Korekty razem (1525490,36) (134 146,03)
1 Amortyzacja 42 831,19 11 341,32
2 Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych   
3 Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)   
4 Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej   
5 Zmiana stanu rezerw   
6 Zmiana stanu zapasów (1618258,85) (22 721,13)
7 Zmiana stanu należności (1 763 337,22) (300 556,30)

8 Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych,  z 
wyjątkiem pożyczek i kredytów 1 537 833,73 13 983,10

9 Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 209 025,43 147 203,00
10 Inne korekty 66 415,36 16 603,98

III Przepływy  pieniężne  netto  z  działalności 
operacyjnej (I ± II) (1 449 933,75) (62 989,73)

B Przepływy środków pieniężnych z działalności 
inwestycyjnej   

I Wpływy 0,00 0,00

1 Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz 
rzeczowych aktywów trwałych   

2 Zbycie inwestycji w nieruchomości  oraz wartości 
niematerialne i prawne   

3 Z aktywów finansowych, w tym: 0,00 0,00
a) w jednostkach powiązanych   
b) w pozostałych jednostkach 0,00 0,00
- zbycie aktywów finansowych   
- dywidendy i udziały w zyskach   

- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych   

- odsetki   
- inne wpływy z aktywów finansowych   
4 Inne wpływy inwestycyjne   
II Wydatki (3 801 834,14) 0,00

1 Nabycie  wartości  niematerialnych  i  prawnych 
oraz rzeczowych aktywów trwałych (981 834,14)  

2 Inwestycje  w  nieruchomości  oraz  wartości 
niematerialne i prawne   

3 Na aktywa finansowe, w tym: (2 650 000,00) 0,00
a) w jednostkach powiązanych   



b) w pozostałych jednostkach (2 650 000,00) 0,00
- nabycie aktywów finansowych   
- udzielone pożyczki długoterminowe   
4 Inne wydatki inwestycyjne (170 000,00)  

III Przepływy  pieniężne  netto  z  działalności 
inwestycyjnej (I-II) (3 801 834,14) 0,00

C Przepływy środków pieniężnych z działalności 
finansowej   

I Wpływy 3 823 926,00 0,00

1
Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i 
innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do 
kapitału

3 823 926,00 0,00

2 Kredyty i pożyczki   
3 Emisja dłużnych papierów wartościowych   
4 Inne wpływy finansowe   
II Wydatki 0,00 0,00
1 Nabycie udziałów (akcji) własnych   

2 Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli   

3 Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z 
tytułu podziału zysku   

4 Spłaty kredytów i pożyczek 0,00 0,00

5 Wykup dłużnych papierów wartościowych   

6 Z tytułu innych zobowiązań finansowych   

7 Płatności  zobowiązań  z  tytułu  umów  leasingu 
finansowego   

8 Odsetki   
9 Inne wydatki finansowe   

III Przepływy  pieniężne  netto  z  działalności 
finansowej  (I-II) 3 823 926,00 0,00

D Przepływy  pieniężne  netto,  razem  (A.III  ± 
B.III ± CIII) (1 427 841,89) (62 989,73)

E Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, 
w tym: 203 278,18 (73 589,73)

- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic 
kursowych   

F Środki pieniężne na początek okresu 1 188 235,10 1 170 218,11

G Środki  pienięzne  na  koniec  okresu  (F±D),  w 
tym: 1 391 513,28 1 105 475,63

- o ograniczonej możliwości dysponowania   

Zestawienie zmian w kapitale własnym

Lp. Tytuł 1.01.-31.12.2013r. 1.10.-31.12.2013r.

I. Kapitał własny na początek 
okresu (BO) 1 572 692,84 2 950 000,00



- korekty błędów podstawowych i 
zmiany zasad rachunkowości 0,00 0,00

I.a. Kapitał własny na początek 
okresu (BO), po korektach 0,00 0,00

1 Kapitał podstawowy na początek  
okresu 1 572 692,84 2 950 000,00

1.1. Zmiany kapitału podstawowego 3 350 000,00 1 000 000,00
a zwiększenie (z tytułu) 3 350 000,00 1 000 000,00

-
wydania udziałów (emisji akcji) - 
przeniesienie z kapitału 
rezerwowego 3 350 000,00 1 000 000,00

  0,00 0,00
b zmniejszenie (z tytułu) 0,00 0,00
- umorzenie udziałów (akcji) 0,00 0,00
  0,00 0,00

1.2. Kapitał podstawowy na koniec  
okresu 3 350 000,00 3 950 000,00

2 Należne wpłaty na kapitał  
podstawowy na początek okresu 0,00 0,00

2.1. Zmiana należnych wpłat na kapitał 
podstawowy 0,00 0,00

a zwiększenie z tytułu 0,00 0,00

- wniesienie- zadeklarowane wkłady 
pieniężne 0,00 0,00

  0,00 0,00
  0,00 0,00
b zmniejszenie (z tytułu) 0,00 0,00
 wpłaty na poczet kapitału 0,00 0,00

2.2. Należne wpłaty na kapitał  
podstawowy na koniec okresu 0,00 0,00

3 Udziały (akcje) własne na początek  
okresu 0,00 0,00

a zwiększenie 0,00 0,00
b zmniejszenie 0,00 0,00

3.1. Udziały (akcje) własne na koniec  
okresu 0,00 0,00

4 Kapitał zapasowy na początek  
okresu 0,00 0,00

4.1. Zmiany kapitału zapasowego 0,00 172 792,84
a zwiększenie (z tytułu) 0,00 172 792,84

- emisji akcji powyżej wartości 
nominalnej, 0,00 0,00

- z podziału zysku roku 2012 172 792,84 172 792,84

- z podziału zysku (ponad wymaganą 
ustawowo minimalną wartość) 0,00 0,00

  0,00 0,00
b zmniejszenie (z tytułu) 0,00 0,00
- pokrycia straty 0,00 0,00
  0,00 0,00

4.2. Stan kapitału zapasowego na 
koniec okresu 172 792,84 172 792,84

5 Kapitał z aktualizacji wyceny na  
początek okresu 0,00 0,00



5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji 
wyceny 0,00 0,00

a zwiększenie (z tytułu) 0,00 0,00
  0,00 0,00
b zmniejszenie (z tytułu) 0,00 0,00
- zbycia środków trwałych 0,00 0,00
  0,00 0,00

5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na  
koniec okresu 0,00 0,00

6 Pozostałe kapitały rezerwowe na  
początek okresu 1 400 000,00 1 000 000,00

6.1. Zmiany pozostałych kapitałów 
rezerwowych (1 400 000,00) (1 000 000,00)

a zwiększenie z tytułu : 1 950 000,00 0,00
  0,00 0,00

-
wydania akcji w zamian za 
zorganizowaną część 
przedsiębiorstwa 
Alejasamochodowa.pl Sp. z o.o. 0,00 0,00

- wydania akcji w zamian za wkłady 
pieniężne 1 950 000,00 0,00

  0,00 0,00
b zmniejszenie (z tytułu) 3 350 000,00 1 000 000,00

- rejestracja kapitału zakładwego - 
przeniesienie 3 350 000,00 1 000 000,00

  0,00 0,00

6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na  
koniec okresu 2 000 000,00 0,00

7 Zysk (strata) z lat ubiegłych na  
początek okresu 0,00 0,00

7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek  
okresu 0,00 0,00

- korekty błędów podstawowych i 
zmiany zasad rachunkowości 0,00 0,00

7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek  
okresu, po korektach 0,00 0,00

a zwiększenie (z tytułu) 0,00 0,00
- podziału zysku z lat ubiegłych 0,00 0,00
  0,00 0,00
b zmniejszenie (z tytułu) 0,00 0,00

- przeniesienie zysku na pokrycie 
strat z lat ubiegłych 0,00 0,00

7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec  
okresu 0,00 0,00

7.4. Strata z lat ubiegłych na początek  
okresu (-) (18 664,00) (18 664,00)

- korekty błędów podstawowych i 
zmiany zasad rachunkowości 0,00 0,00

7.5 Strata z lat ubiegłych na początek  
okresu, po korektach 172 792,84 (18 664,00)

a zwiększenie (z tytułu) 172 792,84 0,00
- przeniesienie z poprzedniego okresu 0,00 0,00
  0,00 0,00



b zmniejszenie (z tytułu) 0,00 0,00

- pokrycia straty z kapitału 
zapasowego 0,00 0,00

7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec  
okresu 172 792,84 (18 664,00)

7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na  
koniec okresu 172 792,84) (18 664,00)

8 Wynik netto 75 556,61 225 692,97
a zysk netto 75 556,61 228 393,06
b strata netto (wielkość ujemna) 0,00 0,00
c odpisy z zysku (wielkość ujemna) 0,00 0,00

II Kapitał własny na koniec okresu 
(BZ) 5 598 349,45 4 332 521,91

III
Kapitał własny, po uwzględnieniu 
proponowanego podziału zysku 
(pokrycia straty) 5 598 349,45 4 332 521,91

3. Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu, w tym informacje o zmianach 
stosowanych zasad (polityki) rachunkowości. 

Stosowane metody i zasady rachunkowości

Sprawozdanie finansowe sporządzono  stosując poniżej opisane zasady 

rachunkowości.

- Podstawa sporządzenia sprawozdania finansowego

Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało w zgodzie z praktyką stosowaną przez 

jednostki działające w Polsce, w oparciu o zasady rachunkowości wynikające z przepisów 

ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. nr 152 poz. 1223 z 

późniejszymi zmianami).

Przyjęte przez Spółkę zasady rachunkowości stosowane były w sposób ciągły. Okres 

objęty sprawozdaniem finansowym jest pierwszym rokiem działalności Spółki.

- Przychody i koszty



Przychody i koszty są rozpoznawane według zasady memoriałowej, tj. w okresach 

których dotyczą, niezależnie od daty otrzymania lub dokonania płatności.

Spółka prowadzi ewidencję kosztów w układzie rodzajowym. Sporządza porównawczy 

rachunek zysków i strat.

Zgodnie z zasadami ostrożnej wyceny ewidencjonuje się wszelkie pozostałe koszty 

operacyjne i straty nadzwyczajne (także jeszcze nie poniesione), pozostałe przychody 

operacyjne i zyski nadzwyczajne ewidencjonowane są w momencie ich otrzymania.

Przychody ze sprzedaży

Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów ujmuje się w rachunku zysków 

i strat, gdy znaczące ryzyko i korzyści wynikające z praw własności do produktów, 

towarów i materiałów przekazano nabywcy. 

- Wartości niematerialne i prawne

W pozycji tej zostały ujęte nabyte przez jednostkę, zaliczane do aktywów trwałych, prawa 

majątkowe nadające się do gospodarczego wykorzystania, o przewidywanym okresie 

ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, przeznaczone do używania na potrzeby 

jednostki

Wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia, lub kosztów 

wytworzenia, pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne (umorzeniowe), oraz o odpisy z 

tytułu trwałej utraty wartości.

Stawki amortyzacyjne ustalone zostały z uwzględnieniem okresu ekonomicznej 

użyteczności wartości niematerialnych i prawnych. Odzwierciedlają faktyczny okres ich 

użytkowania. Wartości niematerialne amortyzuje się metodą liniową   przy zastosowaniu 

następujących stawek:

prawa do portalu internetowego 10%

wartość firmy 20%



Wartość firmy powstała w wyniku pokrycia wydanych akcji wkładem niepieniężnym w 

postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Wartość firmy stanowi różnicę między 

wartością nominalną wydanych akcji a wartością godziwą wniesionych do Spółki 

aktywów netto. 

- Środki trwałe

Środki trwałe wycenia się według cen nabycia, kosztów wytworzenia lub wartości po 

aktualizacji wyceny pomniejszonej o odpisy amortyzacyjne (umorzeniowe), oraz odpisy z 

tytułu trwałej utraty wartości.

Przez cenę nabycia rozumie się rzeczywistą cenę zakupu składnika majątku, obejmującą 

kwotę należną sprzedającemu (z wyłączeniem podlegającego odliczeniu naliczonego 

podatku od towarów i usług), a w przypadku importu powiększoną o obciążenia o 

charakterze publicznoprawnym oraz powiększoną o koszty bezpośrednio związane z 

zakupem i przystosowaniem składnika majątku trwałego do stanu zdatnego do używania, 

łącznie z kosztami transportu, jak też kosztami załadunku i wyładunku, a pomniejszoną o 

ewentualne zmniejszenie ceny i odzyski.

Przez koszt wytworzenia składnika majątku trwałego we własnym zakresie rozumie się 

koszty bezpośrednio i część kosztów pośrednio związanych z jego wytworzeniem, bez 

uwzględnienia ogólnych kosztów zarządu.

Cena nabycia i koszt wytworzenia środków trwałych obejmuje ogół dotyczących danej 

inwestycji kosztów, poniesionych przez jednostkę w czasie od dnia rozpoczęcia inwestycji 

do dnia bilansowego lub przyjęcia powstałych w wyniku inwestycji środków trwałych do 

używania, w tym także:

nie podlegający odliczeniu podatek od towarów i usług dotyczący inwestycji rozpoczętej 

oraz środków trwałych,

naliczone za czas trwania inwestycji odsetki, prowizje i różnice kursowe od pożyczek, 

kredytów, przedpłat i zobowiązań służących sfinansowaniu zakupu lub budowy środków 

trwałych.



Wartość początkową stanowiącą cenę nabycia lub koszt wytworzenia środka trwałego 

powiększają koszty jego ulepszenia (przebudowy, rozbudowy, rekonstrukcji, adaptacji lub 

modernizacji), które powodują, że wartość użytkowa tego środka po zakończeniu 

ulepszenia przewyższa posiadaną przy przyjęciu do używania wartość użytkową.

wartość początkowa oraz dotychczas dokonane od środków trwałych odpisy 

amortyzacyjne (umorzeniowe) podlegają, na podstawie odrębnych przepisów, aktualizacji 

wyceny. Powstałą na skutek aktualizacji wyceny różnicę w wartości netto środków 

trwałych odnosi się na kapitał z aktualizacji wyceny.

Odpisów amortyzacyjnych (umorzeniowych) dokonuje się zgodnie z planem amortyzacji, 

poczynając od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym przyjęto 

do używania środek trwały, lub ujęto w ewidencji środków trwałych, do końca tego 

miesiąca, w którym następuje zrównanie wartości odpisów amortyzacyjnych 

(umorzeniowych) z jego wartością początkową lub, w którym środek trwały przeznaczono 

do likwidacji, sprzedano lub stwierdzono jego niedobór.

Wartość początkowa środków trwałych pomniejszona została o odpisy amortyzacyjne. 

Stawki amortyzacyjne ustalone zostały z uwzględnieniem okresu ekonomicznej 

użyteczności środków trwałych i odzwierciedlają faktyczne zużycie środków trwałych.

 W poszczególnych grupach środków trwałych zastosowano amortyzację liniową i 

następujące stawki: 

środki transportu 40%,

inne środki trwałe 20%

Środki trwałe o wartości jednostkowej do 3.500.zł amortyzowane są jednorazowo

- Środki trwałe w budowie

Środki trwałe w budowie ujmuje się w wysokości ogółu kosztów pozostających w 

bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z 



tytułu trwałej utraty ich wartości.

- Inwestycje długoterminowe

Udziały w innych jednostkach wycenia się według cen nabycia. Inwestycje w 

nieruchomości wycenia się wg ceny nabycia i pomniejsza się o odpisy amortyzacyjne 

(umorzeniowe). W przypadku trwałej utraty wartości, nie później niż na koniec okresu 

sprawozdawczego, wartość inwestycji pomniejsza się o odpis wyrażający trwałą utratę 

wartości.

- Zapasy

Zapasy wycenia się:

materiały i towary w cenach zakupu,

Stan zapasów na koniec okresu sprawozdawczego oraz ich rozchód ustala się według cen 

zakupu, nie wyższych od ich cen sprzedaży.

Rozchód zapasu odbywa się według zasady FIFO.

- Należności, roszczenia i zobowiązania

Na dzień bilansowy należności z tytułu dostaw i usług wyceniono w kwocie wymagającej 

zapłaty z zachowaniem zasady ostrożności, a zobowiazania ,    w tym również z tytułu 

pożyczek - w kwocie wymagającej zapłaty, natomiast w ciągu roku obrotowego w 

kwotach nominalnych. 

Wyrażone w walutach obcych operacje gospodarcze, ujmowane były w księgach 

rachunkowych na dzień ich przeprowadzenia po kursie:

średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego dzień ich przeprowadzenia,



Na moment bilansowy nie wystąpiły należności i zobowiązania wyrażone w walutach 

obcych.

W trakcie roku oraz na koniec roku bilansowego Spółka dokonuje odpisów 

aktualizujących wartość należności. Odpisy aktualizujące w wysokości 100% wartości 

należności tworzone są wobec kontrahentów postawionych w stan upadłości, układu i 

likwidacji. Podobne zasady stosowane są także w przypadku skierowania przez Spółkę 

swoich należności od kontrahentów na drogę sądową. Odpisy aktualizujące na dzień 

bilansowy tworzone są także w stosunku do należności przeterminowanych zgodnie z 

zasadami przyjętymi przez Spółkę, tj. 100%  należności od jednostek niepowiązanych, 

przeterminowanych powyżej 1 roku oraz 50% wartości należności od jednostek 

niepowiązanych, przeterminowanych od 6 miesięcy do 1 roku.  

- Rezerwy na zobowiązania

Rezerwy tworzy się na pewne lub o dużym stopniu prawdopodobieństwa przyszłe 

zobowiązania i wycenia na dzień bilansowy w wiarygodnie oszacowanej wartości. 

- Inwestycje krótkoterminowe 

Udzielone pożyczki krótkoterminowe wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty, z 

zachowaniem ostrożnej wyceny.

Środki pieniężne na dzień bilansowy wyceniono według wartości nominalnej.

- Rozliczenia międzyokresowe czynne i bierne

"Rozliczenia międzyokresowe czynne obejmują rozliczenia:

długoterminowe, które dotyczą przyszłych okresów sprawozdawczych i  trwają dłużej niż 

12 miesięcy od dnia bilansowego,

krótkoterminowe, które dotyczą przyszłych okresów sprawozdawczych i  trwają nie dłużej 

niż 12 miesięcy od dnia bilansowego. 



Odpisy czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów następują stosownie do 

upływu czasu lub wielkości świadczeń. 

Za bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów Spółka uznaje prawdopodobne 

zobowiązania przypadające na bieżący okres sprawozdawczy, wynikające w 

szczególności:

1) ze świadczeń wykonanych na rzecz Spółki przez kontrahentów, jeżeli kwota 

zobowiązania jest znana lub możliwa do oszacowania w sposób wiarygodny,

2) z obowiązku wykonania, związanych z bieżącą działalnością przyszłych świadczeń, 

możliwych do oszacowania w sposób wiarygodny na podstawie danych planistycznych 

lub na podstawie realizacji produkcji

Czas i sposób rozliczenia, uzasadniony charakterem rozliczanych kosztów, wyznaczono z 

zachowaniem zasady ostrożności "

- Podatek dochodowy

Podatek  dochodowy wykazany w rachunku zysków i strat obejmuje część bieżącą i 

odroczoną. 

Bieżące zobowiązanie z tytułu podatku dochodowego jest naliczane zgodnie z przepisami 

podatkowymi.

- Zobowiązania finansowe

Pozostałe zobowiązania finansowe wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty.

Wszystkie zobowiązania finansowe wprowadza się do ksiąg rachunkowych pod datą 

zawarcia kontraktu.



4. Zwięzła charakterystyka istotnych dokonań lub niepowodzeń emitenta w III kwartale 2013 r., wraz 
z opisem najważniejszych czynników i zdarzeń, w szczególności o nietypowym charakterze, 
mających wpływ na osiągnięte wyniki.

W  IV  kwartale  2013  roku  Spółka  kontynuowała  prace  rozpoczęte  w  wcześniejszych 
kwartałach, między innymi nad systemami B2B polegające na integracji Spółki z dostawcami, 
oraz  drugim systemem  polegającym  na  integracji  Spółki  z  klientami  hurtowymi.  W tym 
okresie  Emitent  skupił  się  przede  wszystkim  na  rozszerzeniu  swojej  oferty  w  sklepie 
Eparts24.eu poprzez rozpoczęcie współpracy z nowymi dostawcami takimi jak AJSPARTS 
Sp. z o.o., Co pozwoliło rozszerzyć ofertę i zwiększyć dostępność produktów w asortymencie 
sklepu. Równoległe zarząd skupił się na dywersyfikacji źródeł przychodu poprzez nabycie 
kolejnych podmiotów do tworzonej przez Emitenta grupy kapitałowej

W  IV  kwartale  2013  roku  AlejaSamochodowa.pl  S.A.  Rozpoznała  448447,94  tys.  zł 
przychodów netto oraz -139273,37 tys. zł straty netto.

Na  stratę  w  IV  kwartale  miały  wpływ  dwa  czynniki,  Emitent  przeprowadził  szereg 
audytów mających usprawnić procesy biznesowe pomiędzy podmiotami tworzącymi grupę 
kapitałową  remitenta  oraz  zlecił  zewnętrznej  firmie  opracowanie  strategii  franczyzy,  na 
podstawie, której Emitent w 2014 roku będzie dążył do uruchomienia placówek partnerskich 
na terenie kraju. ·Koszt audytu oraz opracowanie strategii franczyzowej wyniósł ok. 200 tys 
zł, wydatek ten miał charakter jednorazowy i nie będzie powtarzał się w przyszłości.

Na  zmniejszenie  przychodów  miał  wpływ  bardzo  długie  świąteczny  okres  urlopowy, 
przez co podane wyniki dotyczą de facto okresu 2.5 miesięcy.

W  IV  kwartale  2013  roku  w  chodząca  w  skład  Grupy  kapitałowej  tworzonej  przez 
Emitenta  East  Trade  S.A.  wygenerowała  172  tys.  przychodów,  poprzez  pośrednictwo  w 
transakcjach  handlowych  z  Chinami.  W  IV  kwartale  został  uruchomiony  supermarket 
internetowy  E-Fun24.pl   zajmujący  się  sprzedażą  książek,  zabawek,  ubrań.  Były  ciągle 
kontynuowane pracę nad przebudową portalu ostwest.pl.

W IV kwartale emitent przeprowadził emisję akcji serii D, wyemitowanych zostało 2 mln 
akcja  o  wartości  nominalnej  1  zł  każda.  Emisja  została  objęta  przez  Ignatowa  Inna.  Za 
pozyskane z Emisji środki Emitent nabył 95% udziałów w spółce Art. Investment sp. z o.o. o 
wartości 2 mln zł. Art. Investment sp. z o.o. zajmuję się sprzedażą oraz dzieł sztuki, antyków, 
pojazdów zabytkowych.

W IV kwartale zostało uruchomione Centrum sprzedaży samochodów nisko budżetowych 
w Warszawie przy Aleje Jerozolimskie 247. Za pośrednictwem, którego Emitent sprzedaję 
pojazdy samochodowe o niskiej wartości rynkowej.

W  IV  kwartale  2013  roku  w  chodząca  w  skład  Grupy  kapitałowej  tworzonej  przez 
Emitenta Art. Investment Sp. z o.o.  wygenerowała 400 tys. przychodów, poprzez sprzedaż 
dzieł sztuki oraz antyków.



5. Opis stanu realizacji działań i inwestycji emitenta oraz harmonogramu ich realizacji o których 
Emitenta informował w dokumencie informacyjnym.

Nie dotyczy

6. Stanowisko Zarządu odnośnie możliwości zrealizowania publikowanych prognoz wyników 
finansowych na dany rok w świetle wyników zaprezentowanych w niniejszym raporcie 
kwartalnym.

Prognozy nie były publikowane

7. Opis stanu realizacji działań i inwestycji Emitenta oraz harmonogramu ich realizacji. 

Nie dotyczy

8. Inicjatywy nastawione na wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie. 

Emitent ma przyznane dwie dotacje z działania 8.2 Innowacyjna gospodarka. 

Z  dniem 31.12.2013 roku  Emitent  zakończył  wdrażanie  systemu  ERP Klasy  B2B 
integrującego zarządzanie procesami logistycznymi w zakresie zamówień i realizacji dostaw. 
Wartość projektu 850 tys zł. Należy podkreślić, że 50% tej kwoty jest dotowane przez Unie 
Europejską w ramach działania 8.2 innowacyjna gospodarka.

W  projekcie  „Wdrożenie  systemu  klasy  B2B  integrującego  procesy  logistyczne  w 
zakresie  zamówień  i  realizacji  dostaw pomiędzy AlejaSamochodowa.pl  S.A.a partnerami" 
Remitent  zakończył  I  z  III  etapów  wdrożenia  systemu.  System  będzie  ukończony  w  II 
kwartale 2014 roku i pozwoli Emitentowi na znaczące usprawnienie procesu sprzedaży dla 
klientów hurtowych. W opinii Emitenta w znaczący sposób wpłynie to na przychody w 2014 
roku.

9. Opis organizacji grupy kapitałowej Emitenta, ze wskazaniem jednostek podlegających 
konsolidacji.

Na ostatni dzień okresu objętego raportem kwartalnym w skład Grupy Kapitałowej Emitenta wchodziła:

Firma: East Trade S.A.
Forma prawna: Spółka akcyjna
Siedziba: CZERNIAKOWSKA 145 /1/B53, 00-453 Warszawa
KRS: 0000439000
Udziałowcy: Alejasamochodowa.pl S.A. - 90 proc. w kapitale zakładowym Spółki



Marcin Włodkowski - 10 proc. w kapitale zakładowym Spółki

Przedmiot działalności: E-Handel

Firma: Art. Investment Sp. z o.o.
Forma prawna: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Siedziba: ORDYNACKA 11 /13, 00-364 Warszawa
KRS: 0000480661
Udziałowcy: Alejasamochodowa.pl S.A. – 97,5 proc. w kapitale zakładowym Spółki

Przedmiot działalności: Handel dziełami sztuki, antykami, pojazdami zabytkowymi

10. Informacje dotyczące liczby osób zatrudnionych przez emitenta, w przeliczeniu na pełne etaty. 

Emitent nie zatrudnia pracowników na podstawie umowy o pracę.  W III kwartale w Spółce było zatrudnionych 7 

osób na podstawie umów cywilnoprawnych

____________________

Ignatowa Inna – członek rady 
nadzorczej oddelegowany do 

pełnienia funkcji prezesa zarządu


