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Sprawozdanie Zarządu Spółki 

Rajdy 4x4 za 2016 r. 

 

 

 

 
         W 2016r. Spółka RAJDY 4x4 S.A. kontynuowała restrukturyzację rozpoczętą w 2013r., której 

celem było wyeliminowanie nierentownej części spółki przy jednoczesnym obniżeniu kosztów 

operacyjnych.  

 

         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 12.07.2013 r.), 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. 

 

         Do 2016r. spółka procedowała wyprzedaż starych zapasów magazynowych, z których znaczną 

część stanowiły zapasy trudno zbywalne często przeterminowane lub wymagające bardzo niszowego 

odbiorcy. Działania te miały na celu możliwie optymalne spieniężenie zapasów magazynowych i co 

powinno umożliwić spłatę historycznych zobowiązań spółki, które już w znacznej części zostały 

uregulowane do końca 2014r. W czwartym kwartale 2016 r. Spółka zmniejszyła swoje zobowiązania 

krótkoterminowe z 495 tys. zł. na koniec 2015r. do 456 tys. zł. na koniec 2016r., jednocześnie aktywa 

obrotowe na koniec 2016r. wyniosły 126 tys. zł. 

 

         W związku z kończącym się procesem restrukturyzacji i dobiegającym końca procedowaniem 

spłaty historycznych zobowiązań, spółka planuje podjęcie rozmów związanych z możliwością 

rozpoczęcia nowej rentownej działalności. 
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Informacje ogólne o spółce  

 

Nazwa ( firma )  RAJDY 4x4  S.A. 

Kraj                       Polska 

Siedziba  Łódź 

Adres  90-318 Łódź, ul. Sienkiewicza 82/84 

Numer KRS  0000286524 

Regon  141049304 

NIP    1132685165 

 

 

 

Organy Emitenta 

W skład Zarządu spółki RAJDY 4x4 S.A. na dzień sporządzania niniejszego raportu wchodzi: 

Prezes Zarządu – Piotr Wiaderek 

 

 

W skład Rady Nadzorczej RAJDY 4x4 S.A. na dzień sporządzania niniejszego raportu 

wchodzą: 

• Lesław Kula 

• Wanda Jabłońska 

• Alicja Wiaderek 

• Krzysztof Durczak 

• Marcin Zając 
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Struktura akcjonariatu 

Struktura akcjonariatu Emitenta, ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających, na dzień 

sporządzenia rocznego raportu za 2016r., co najmniej 5% w kapitale  

i głosów na walnym zgromadzeniu, przedstawia się następująco: 

1. Alicja Wiaderek ze spółką zależną  2.022.399 24,83% 

2. RAJDY 4X4 S.A.    1.350.000  16,58% 

3. POZOSTALI     4.772.296 58,59% 

OGÓŁEM:     8.144.695   100 % 

Kapitał zakładowy 

  

Kapitał zakładowy spółki tworzy 8 144 695 akcji, w tym: 

• 1 500 000 akcji serii A  

• 1 350 000 akcji serii B  

• 375 000 akcji serii C  

• 4 919 659 akcji serii D  

Wartość nominalna każdej akcji wynosi 1 zł. 

 

Informacje ogólne o spółce zależnej 

Emitent nie posiada Spółki zależnej na dzień publikacji niniejszego raportu. 

 

Opis organizacji Grupy Kapitałowej RAJDY 4x4 S.A.  

Emitent nie tworzy Grupy Kapitałowej na dzień publikacji niniejszego raportu. 
 

Istotne zdarzenia wpływające na działalność jednostki 
Do 2016r. spółka procedowała wyprzedaż starych zapasów magazynowych, z których znaczną część 

stanowiły zapasy trudno zbywalne często przeterminowane lub wymagające bardzo niszowego 

odbiorcy. Działania te miały na celu możliwie optymalne spieniężenie zapasów magazynowych i co 

powinno umożliwić spłatę historycznych zobowiązań spółki, które już w znacznej części zostały 

uregulowane do końca 2014r. W czwartym kwartale 2016 r. Spółka zmniejszyła swoje zobowiązania 

krótkoterminowe z 495 tys. zł. na koniec 2015r. do 456 tys. zł. na koniec 2016r., jednocześnie aktywa 

obrotowe na koniec 2016r. wyniosły 126 tys. zł.  
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Przewidywany rozwój jednostki 
Emitent zamierza dalej redukować stany magazynowe związane z uprzednio prowadzoną 
działalnością z sektora Automotive. W związku z kończącym się procesem restrukturyzacji i 

dobiegającym końca procedowaniem spłaty historycznych zobowiązań, spółka planuje rozpocząć 

rozmowy związane z możliwością rozpoczęcia nowej rentownej działalności 

 

 

Ważniejsze osiągnięcia w dziedzinie badań i rozwoju 
Emitent nawiązał współpracę z firmami z sektora Automotive w związku z kontynuowana 
redukcją stanów magazynowych.  
 

 

Aktualna i przewidywana sytuacja finansowa 
W roku obrotowym 2016 Spółka realizowała konsekwentnie politykę cięcia kosztów i redukcji 
swoich historycznych zobowiązań. W czwartym kwartale 2016 r. Spółka zmniejszyła swoje 

zobowiązania krótkoterminowe z 495 tys. zł. na koniec 2015r. do 456 tys. zł. na koniec 2016r., 

jednocześnie aktywa obrotowe na koniec 2016r. wyniosły 126 tys. zł.  

 
Informacja o nabyciu lub zbyciu udziałów (akcji) własnych  
Emitent w roku obrotowym 2013 nabył akcje własne. 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).  

Posiadane przez jednostkę oddziały (zakłady) 

Emitent nie posiada odrębnych zakładów lub samodzielnych oddziałów.  

Instrumenty finansowe w zakresie: 

ryzyka: zmiany cen, kredytowego, istotnych zakłóceń przepływów środków 

pieniężnych oraz utraty płynności finansowej, na jakie narażona jest jednostka, 

przyjętych przez jednostkę celach i metodach zarządzania ryzykiem finansowym, 

łącznie z metodami zabezpieczenia istotnych rodzajów planowanych transakcji, 

dla których stosowana jest rachunkowość zabezpieczeń 

Emitent w roku obrotowym 2016 nie stosował żadnych instrumentów zabezpieczających  
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Stosowanie ładu korporacyjnego 

 

Emitent stosuje zasady ładu korporacyjnego, o którym mowa w dokumencie „Dobre 

Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect (2010)” Informacja dotycząca stosowania ładu 

korporacyjnego stanowi załącznik do Raportu Rocznego za rok obrotowy 2016.- Stanowią 

załącznik do niniejszego raportu. 

 

Ryzyka związane z działalnością 

 

Ryzyko związane z makroekonomiczną sytuacją na polskim rynku 

Na wyniki Emitenta mogą mieć wpływ czynniki makroekonomiczne, takie jak: 

panująca na rynku polskim sytuacja gospodarcza, zmiany poziomu produktu krajowego brutto 

i inflacja. Istnieje ryzyko, że pogarszająca się sytuacja na rynku finansowym będzie miała 

przełożenie na ogólna sytuację gospodarczą na rynku.  

 

Ryzyko konkurencji i ryzyko zmian w przepisach podatkowych. 

Związane z realizacją usług sprzedaży części na rynku Automotive, poprzez możliwość 

wahań popytu i cen na ww. produkty. System podatkowy w Polsce jest nadal dostosowywany 

do przepisów Unii Europejskiej, przez co ulega częstym zmianom. Przepisy podatkowe są 

niejednoznaczne i wymagają nowelizacji. Niejednoznaczność przepisów prowadzi do różnej 

interpretacji przepisów przez organy skarbowe oraz przedsiębiorstwa. Może to spowodować 

nieprawidłowe zastosowanie się do obowiązujących wymogów, a przez to do nałożenia na 

przedsiębiorstwo kary finansowej, która bezpośrednio przełożyłaby się na wyniki finansowe 

Emitenta.  

Z poważaniem  

Prezes Zarządu 

Piotr Wiaderek 


