RAPORT ROCZNY JC Auto S.A.
ZA ROK FINANSOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2005 R.

JC Auto S.A.
ul. Szyszkowa 35/37
02-285 Warszawa

Opinia i raport
z badania sprawozdania finansowego
sporządzonego na dzień 31.12.2005 roku

Opinia niezaleŜnego biegłego rewidenta
dla Akcjonariuszy i Rady Nadzorczej JC Auto S.A.
Przeprowadziliśmy badanie załączonego sprawozdania finansowego JC Auto S.A. z siedzibą
w Warszawie, przy ul. Szyszkowej 35/37 na które składa się:
-

-

wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2005 roku, który po stronie aktywów
i pasywów wykazuje sumę 203.973 tysięcy złotych;
rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2005 roku do dnia 31 grudnia 2005
roku wykazujący zysk netto w wysokości 16.454 tysięcy złotych;
zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału własnego o
kwotę 13.679 tysięcy złotych;
rachunek przepływów pienięŜnych wykazujący zmniejszenie stanu środków
pienięŜnych netto w okresie od dnia 1 stycznia 2005 roku do dnia 31 grudnia 2005 roku
o kwotę 657 tysięcy złotych;
dodatkowe informacje i objaśnienia.

Zarząd Spółki jest odpowiedzialny za prawidłowość i rzetelność powyŜszego sprawozdania
finansowego, sporządzonego zgodnie z wymogami Międzynarodowych Standardów
Sprawozdawczości Finansowej w wersji zatwierdzonej przez Unię Europejską, a w zakresie
nieuregulowanym powyŜszymi standardami zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 września
1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 roku, nr 76, poz. 694 z późniejszymi zmianami) i
wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych oraz zgodnie z wymogami określonymi
w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji
bieŜących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U.
Nr 209, poz. 1744).
Naszym zadaniem było zbadanie i wyraŜenie opinii o rzetelności, prawidłowości i jasności
tego sprawozdania finansowego oraz prawidłowości ksiąg rachunkowych stanowiących
podstawę jego sporządzenia.
Badanie to przeprowadziliśmy stosownie do postanowień:
1) rozdziału 7 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. nr 76,
poz. 694),
2) norm wykonywania zawodu biegłego rewidenta, wydanych przez Krajową Radę Biegłych
Rewidentów.
Badanie sprawozdania finansowego zaplanowaliśmy i przeprowadziliśmy w taki sposób, aby
uzyskać racjonalną pewność, pozwalającą na wyraŜenie opinii o sprawozdaniu.
W szczególności badanie obejmowało sprawdzenie poprawności zastosowanych przez Spółkę
zasad (polityki) rachunkowości i znaczących szacunków, sprawdzenie - w przewaŜającej
mierze w sposób wyrywkowy - dowodów i zapisów księgowych, z których wynikają liczby i
informacje zawarte w sprawozdaniu finansowym, jak i całościową ocenę sprawozdania
finansowego.

UwaŜamy, Ŝe badanie dostarczyło wystarczającej podstawy do wyraŜenia miarodajnej opinii.
Naszym zdaniem, zbadane sprawozdanie finansowe, obejmujące dane liczbowe i objaśnienia
słowne:
− przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej
i finansowej JC Auto S.A. na dzień 31 grudnia 2005 roku, jak teŜ jej wyniku finansowego
za rok obrotowy od 1 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku,
− zostało sporządzone, we wszystkich istotnych aspektach prawidłowo, to jest zgodnie
z zasadami (polityką) rachunkowości wynikającymi z Międzynarodowych Standardów
Sprawozdawczości Finansowej w wersji zatwierdzonej przez Unię Europejską, oraz
związanych z nimi interpretacji ogłoszonych w formie rozporządzeń Komisji
Europejskiej, a w zakresie nieuregulowanym w tych Standardach - stosownie do
wymogów ustawy o rachunkowości i wydanych na jej podstawie przepisów
wykonawczych oraz na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych,
− sporządzone zostało zgodnie z wymogami Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia
19 października 2005 r. w sprawie informacji bieŜących i okresowych przekazywanych
przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. Nr 209, poz. 1744),
− jest zgodne z wpływającymi na treść sprawozdania finansowego przepisami prawa
i postanowieniami statutu Spółki.
Zwracamy uwagę, iŜ prezentowane sprawozdanie finansowe jest sprawozdaniem
jednostkowym i nie moŜe stanowić jedynej podstawy oceny sytuacji finansowej i majątkowej
Spółki, która jest podmiotem dominującym w grupie kapitałowej. Oprócz sprawozdania
jednostkowego Spółka sporządza równieŜ skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy
Kapitałowej, dla której jest jednostką dominującą. Powody, dla których Zarząd zdecydował
się sporządzać jednostkowe sprawozdanie finansowe zostały przedstawione we
wprowadzeniu do sprawozdania finansowego.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki jest kompletne w rozumieniu art. 49 ust. 2
ustawy o rachunkowości oraz uwzględnia przepisy Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia
19 października 2005 r. w sprawie informacji bieŜących i okresowych przekazywanych przez
emitentów papierów wartościowych (Dz. U. Nr 209, poz. 1744), a zawarte w nim informacje,
pochodzące ze zbadanego sprawozdania finansowego, są z nim zgodne.
Warszawa, dnia 5 czerwca 2006 roku.
BDO Polska Sp. z o.o.
ul. Postępu 12
02-676 Warszawa
Nr ewidencyjny 523
Przeprowadzający badanie
Sp.z o.o.
Donata Budkiewicz-Feluch
Biegły Rewident
nr ident. 9939/7399

Działający w imieniu BDO Polska

Dr André Helin
State Authorized
Public Accountant
Biegły Rewident 90004/502
Prezes BDO Polska Sp. z o.o.
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I.

(w tys. zł)

CZĘŚĆ OGÓLNA RAPORTU

1. Dane identyfikujące Spółkę
1.5 Nazwa i forma prawna
JC Auto Spółka Akcyjna.
1.5 Siedziba Spółki
Warszawa, ul. Szyszkowa 35/37.
1.5 Przedmiot działalności
Zgodnie z wpisem do rejestru przedmiotem działalności Spółki jest:
− sprzedaŜ hurtowa pojazdów mechanicznych,
− sprzedaŜ detaliczna pojazdów mechanicznych,
− obsługa i naprawa pojazdów mechanicznych,
− pomoc drogowa oraz pozostała działalność usługowa związana z pojazdami
mechanicznymi,
− sprzedaŜ hurtowa części i akcesoriów do pojazdów mechanicznych,
− sprzedaŜ detaliczna części i akcesoriów do pojazdów mechanicznych,
− sprzedaŜ, konserwacja i naprawa motocykli oraz sprzedaŜ części i akcesoriów do nich,
− działalność agentów zajmujących się sprzedaŜą towarów róŜnego rodzaju,
− pozostała sprzedaŜ hurtowa nie wyspecjalizowana,
− sprzedaŜ hurtowa elektrycznych artykułów gospodarstwa domowego i artykułów
radiowo-telewizyjnych,
− sprzedaŜ detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego oraz artykułów
radiowo-telewizyjnych,
− towarowy transport drogowy pojazdami uniwersalnymi,
− kupno i sprzedaŜ nieruchomości na własny rachunek,
− badania i analizy techniczne,
− produkcja części i akcesoriów do pojazdów mechanicznych i ich silników,
− działalność agentów zajmujących się sprzedaŜą paliw, rud, metali i chemikaliów
przemysłowych,
− sprzedaŜ hurtowa wyrobów włókienniczych,
− sprzedaŜ hurtowa paliw stałych, ciekłych, gazowych oraz produktów pochodnych
− sprzedaŜ hurtowa wyrobów chemicznych,
− sprzedaŜ hurtowa maszyn i urządzeń biurowych,
− pozostała sprzedaŜ hurtowa wyspecjalizowana,
− pozostała sprzedaŜ detaliczna w wyspecjalizowanych sklepach,
− towarowy transport drogowy pojazdami specjalizowanymi,
BDO Polska Sp. z o.o.
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(w tys. zł)

wynajem samochodów cięŜarowych z kierowcą,
magazynowanie i przechowywanie towarów w pozostałych składowiskach,
działalność kurierska,
leasing finansowy,
pozostałe pośrednictwo finansowe, gdzie indziej nie sklasyfikowane,
produkcja wyrobów z papieru i tektury,
produkcja płyt, arkuszy, rur i kształtek z tworzyw sztucznych,
produkcja opakowań z tworzyw sztucznych,
wydawanie ksiąŜek,
wydawanie gazet,
pozostała działalność wydawnicza,
reprodukcja nagrań wideo,
reprodukcja komputerowych nośników informacji,
produkcja wyrobów gumowych,
produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych,
produkcja wyrobów metalowych pozostała,
produkcja łoŜysk, kół zębatych, przekładni zębatych i elementów napędowych,
produkcja komputerów i innych urządzeń do przetwarzania danych,
działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji sprzętu
elektrycznego, gdzie indziej nie sklasyfikowana,
działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji profesjonalnego
sprzętu radiowo-telewizyjnego oraz sprzętu do operowania dźwiękiem i obrazem,
działalność agencji obsługi nieruchomości,
wynajem samochodów osobowych,
wynajem pozostałych środków transportu lądowego,
wynajem maszyn i urządzeń biurowych,
wynajem pozostałych maszyn i urządzeń,
doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego,
działalność w zakresie oprogramowania,
przetwarzanie danych,
działalność związana z bazami danych,
konserwacja i naprawa maszyn biurowych, księgujących i liczących,
pozostała działalność związana z informatyką,
działalność rachunkowo-księgowa,
doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,
doradztwo związana z organizacją targów i wystaw,
pozostała działalność komercyjna, gdzie indziej nie sklasyfikowana,
pozostała działalność usługowa, gdzie indziej nie sklasyfikowana,
leasing operacyjny.

W badanym okresie Spółka zajmowała się głównie sprzedaŜą hurtową oraz detaliczną części
i akcesoriów samochodowych.

BDO Polska Sp. z o.o.
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(w tys. zł)

1.4 Podstawa działalności
JC Auto S.A. działa na podstawie:
− Statutu sporządzonego w formie aktu notarialnego w dniu 8 grudnia 2003 r. (Rep. A Nr
7323/2003) wraz z późniejszymi zmianami oraz
− kodeksu spółek handlowych.
1.5 Rejestracja w Sądzie Gospodarczym
W dniu 30 grudnia 2003 roku Spółka została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego
w Sądzie Rejonowym w Warszawie – XX Wydział Gospodarczy Sekcja Rejestrowa pod
numerem KRS 0000185481. Wcześniejsza rejestracja pod numerem KRS 0000120570.
1.6 Rejestracja w Urzędzie Skarbowym i Wojewódzkim Urzędzie Statystycznym
NIP
REGON

522-26-44-077
015187811

1.7 Wysokość kapitału zakładowego i jego zmiany w ciągu okresu sprawozdawczego
Kapitał zakładowy Spółki wynosi 15.000 tys. zł i dzieli się na 5.000.000 zwykłych akcji na
okaziciela serii A, z których 3.800.000 posiada Jerzy Grabowiecki oraz 2.500.000 zwykłych
akcji na okaziciela serii B. Wartość nominalna kaŜdej akcji wynosi 2,00 zł.

1.8 Zarząd Spółki
W badanym okresie skład Zarządu nie uległ zmianie i był następujący:
Pan Jerzy Jacek Grabowiecki
Prezes Zarządu
Pan Jerzy Tomasz Józefiak
Wiceprezes Zarządu
Pan Szymon Julian Getka
Członek Zarządu
Na dzień 31.12.2005 roku skład Rady Nadzorczej był następujący:
Pan Zbigniew Dąbrowski
Pani Agnieszka Ewa Fijałkowska Grabowiecka
Pan Jarosław Maczkowski
Pan Michał Kopiczyński
Pan Andrzej Stanisław Muter
1.9 Zatrudnienie
Przeciętne zatrudnienie w roku 2005 wyniosło 246 osób.

BDO Polska Sp. z o.o.
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1.10 Informacja o jednostkach powiązanych

UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH

nazwa (firma)
jednostki, ze
wskazaniem
formy prawnej

siedziba

charakter powiązania
(jednostka zaleŜna, jednostka
współzaleŜna, jednostka
stowarzyszona, z
wyszczególnieniem powiązań
bezpośrednich i pośrednich)

1.

JC Auto s.r.o

Czechy,
Karvina
Darkov

jednostka zaleŜna

299

91,84

2.

JC Auto k.f.t

Węgry,
Budapeszt

jednostka zaleŜna

414

90,33

3.

JC Auto BVBA

Belgia,
Gent

jednostka zaleŜna

382

99

4.

Jc Auto Śląsk
Sp. z o.o.

Polska,
Katowice

jednostka zaleŜna

1027

70

5.

Auto Abc
Motoryzacja Sp.
z o.o.

Polska,
Piaski

jednostka zaleŜna

1850

100

6.

JC Auto doo

Chorwacja,
Zagrzeb

jednostka zaleŜna

520

100

7.

JC Auto Srl

Włochy,
Milan

jednostka zaleŜna

96

100

Lp.

wartość
bilansowa
udziałów /
akcji

procent
posiadanego
kapitału
zakładowego

Spółka sporządza skonsolidowane sprawozdanie finansowe.
2. Dane identyfikujące zbadane sprawozdanie finansowe
Przedmiotem badania było sprawozdanie finansowe JC Auto S.A. sporządzone za okres
od 1 stycznia 2005 r. do 31 grudnia 2005 r. obejmujące:
wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2005 roku, który po stronie aktywów
i pasywów wykazuje sumę 203.973 tysięcy złotych;
rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2005 roku do dnia 31 grudnia 2005
roku wykazujący zysk netto w wysokości 16.454 tysięcy złotych;
zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału własnego o
kwotę 13.679 tysięcy złotych;
rachunek przepływów pienięŜnych wykazujący zmniejszenie stanu środków
pienięŜnych netto w okresie od dnia 1 stycznia 2005 roku do dnia 31 grudnia 2005 roku
o kwotę 657 tysięcy złotych;
dodatkowe informacje i objaśnienia.
Zgodnie z uchwałą nr 2/2005 podjętą przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
Akcjonariuszy w dniu 14 marca 2005 roku (Rep. A, nr 1643/2005), Spółka począwszy od
BDO Polska Sp. z o.o.

9

Raport z badania sprawozdania finansowego JC Auto S.A. na dzień 31 grudnia 2005 roku
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dnia 1 stycznia 2005 roku sporządza sprawozdania jednostkowe i skonsolidowane zgodnie z
Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami
Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłaszanymi w
formie rozporządzeń Komisji Europejskiej.
Zbadane sprawozdanie stanowi pierwsze pełne sprawozdanie finansowe sporządzone zgodnie
ze standardami MSSF. Na potrzeby niniejszego sprawozdania finansowego, datą przejścia na
stosowanie standardów MSSF jest l stycznia 2004 roku.
Przejście z wcześniej stosowanych zasad rachunkowości na MSSF nie wpłynęło na
prezentowaną sytuację finansową, wyniki finansowe oraz przepływy środków pienięŜnych.

3. Dane identyfikujące podmiot uprawniony i biegłego rewidenta przeprowadzającego
badanie
BDO Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Postępu 12 jest podmiotem uprawnionym
do badania sprawozdań finansowych, wpisanym na listę pod nr 523.
Badanie przeprowadzono na podstawie umowy podpisanej w dniu 6 września 2005 r.,
w Kajetanach, 05-830 Nadarzyn, przy ul. Klonowej 48 w dniach w dniach od 4 do 14
kwietnia 2006 r. przez BDO Polska Sp. z o.o. pod kierunkiem Donaty Budkiewicz-Feluch Biegłego Rewidenta nr ewid. 9939/7399.
Wyboru audytora dokonała Rada Nadzorcza Uchwałą nr 1 z dnia 5 września 2005 roku.
Oświadczamy, Ŝe podmiot uprawniony BDO Polska Sp. z o.o. oraz Biegły Rewident badający
opisane sprawozdanie spełniają warunki do wyraŜenia bezstronnej i niezaleŜnej opinii o
badanym sprawozdaniu - zgodnie z Art. 66 ust.1 i 2.
Spółka w czasie badania udostępniła Biegłemu Rewidentowi Ŝądane dane i udzieliła informacji
i wyjaśnień niezbędnych do przeprowadzenia badania oraz poinformowała o istotnych
zdarzeniach, które nastąpiły po dacie bilansu, do dnia złoŜenia oświadczenia.
Biegły nie był ograniczony w doborze właściwych metod badania.

4. Informacje o sprawozdaniu finansowym za rok poprzedni
Podstawą otwarcia ksiąg rachunkowych było sprawozdanie finansowe sporządzone za okres
01.01.2004 – 31.12.2004 r., które było badane przez BDO Polska Sp. z o.o. i uzyskało opinię
z badania bez zastrzeŜeń.
Sprawozdanie finansowe Spółki za okres 01.01.2004 – 31.12.2004 r. zostało zatwierdzone
Uchwałą Nr 4/2005 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 28 czerwca
2005 r. Uchwałą nr 16/2005 zysk netto za 2004 rok w kwocie 10.975 tys zł podzielono w
następujący sposób: 8.200 tys. zł na zwiększenie kapitału zapasowego, 2.775 tys. zł na
wypłatę dywidendy akcjonariuszom.

BDO Polska Sp. z o.o.
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Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2004 – 31.12.2004 r. przekazano do Urzędu
Skarbowego oraz do Sądu Rejestrowego. Zostało ono opublikowane w Monitorze Polskim B Nr
321 poz. 1901.

5. Inne istotne informacje zaistniałe w okresie sprawozdawczym
5.1 Kontrole zewnętrzne
W badanym okresie w Spółce były przeprowadzone dwie kontrole Urzędu Skarbowego
dotyczące prawidłowości rozliczeń z budŜetem państwa z tytułu podatku od towarów i usług
za miesiąc czerwiec 2004 r. i luty 2005 r. Podczas kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości.

BDO Polska Sp. z o.o.
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II.

(w tys. zł)

ANALIZA FINANSOWA SPÓŁKI

PoniŜej przedstawiono wybrane wielkości z rachunku zysków i strat, bilansu oraz
podstawowe wskaźniki finansowe.
W celu zapewnienia porównywalności zaprezentowano łącznie:
− dane za 2003 rok obejmujące okresy od 01.01.2003 r. do 29.12.2003 r. (spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością) i od 30.12.2003 r. do 31.12.2003 r. (spółka akcyjna).
1.1 Bilans
AKTYWA
% sumy
bilansowej

31.12.05
Aktywa trwałe
Wartości niematerialne i prawne
Rzeczowe aktywa trwałe
NaleŜności długoterminowe
Inwestycje długoterminowe
Długoterminowe rozliczenia
międzyokresowe

Aktywa obrotowe
Zapasy
NaleŜności krótkoterminowe, w tym
o okresie spłaty powyŜej 12 miesięcy
Inwestycje krótkoterminowe
Krótkoterminowe rozliczenia
międzyokresowe
SUMA AKTYWÓW
PASYWA
Kapitał własny
Kapitał zakładowy
Kapitał zapasowy
Kapitał z aktualizacji wyceny
Wynik z lat ubiegłych
Wynik netto roku bieŜącego

Zobowiązania i rezerwy na
zobowiązania
Rezerwy na zobowiązania
Zobowiązania długoterminowe
Zobowiązania krótkoterminowe, w tym
o okresie spłaty powyŜej 12 miesięcy
Rozliczenia międzyokresowe
SUMA PASYWÓW

BDO Polska Sp. z o.o.

31.12.04

% sumy
bilansowej

% sumy
bilansowej

31.12.03

2.149
63.279
0
10.630

1,05
31,02
0,00
5,21

717
19.569
0
1.155

0,65
17,76
0,00
1,05

611
7.892
0
1.086

1,04
13,37
0,00
1,84

318

0,16

425

0,38

15

0,02

76.376

37,44

21.866

19,84

9.604

16,27

84.039
40.688
0
2.392

41,20
19,95
0,00
1,17

57.683
26.886
0
3.472

52,34
24,40
0,00
3,15

32.380
16.054
0
838

54,87
27,21
0,00
1,42

478

0,23

293

0,27

133

0,23

127.597

62,56

88.334

80,16

49.405

83,73

203.973

100,00

110.200

100,00

59.009

100,00

15.000
82.138
0
0
16.454
113.592

7,35
40,27
0,00
0,00
8,07
55,69

15.000
73.938
0,00
0,00
10.975
99.913

13,61
67,09
0,00
0,00
9,96
90,66

10.000
3.306
0
356
10.029
23.691

16,95
5,60
0,00
0,60
16,99
40,14

382
44.756
45.243
0
0
90.381

0,19
21,94
22,18
0,00
0,00
44,31

283
1.888
8.116
0
0
10.287

0,26
1,71
7,37
0,00
0,00
9,34

121
7.728
27.469
0
0
35.318

0,21
13,10
46,55
0,00
0,00
59,86

203.973

100,00

110.200

100,00

59.009

100,00
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1.2 Rachunek zysków i strat
Rok kończący Dynamika Rok kończący
się 31.12.05 2005/2004
się 31.12.04
w%
Przychody ze sprzedaŜy
Przychody ze sprzedaŜy produktów
Przychody ze sprzedaŜy towarów i
materiałów

Dynamika
2004/2003
w%

Rok kończący
się 31.12.03

1.670

756,41

195

1.111,91

16

172.020

30,09

132.224

31,71

100.390

173.690

31,17

132.419

31,88

100.406

0

0

0

0

0

113.005

30,48

86.608

35,28

64.023

113.005
60.685

30,48
32,47

86.608
45.811

35,28
25,91

64.023
36.384

32.139

51,21

21.255

26,31

16.827

7.970

31,98

6.039

84,51

3.273

20.576

11,12

18.517

13,72

16.283

21

-76,38

1.183
1.204

5,31
-0,73

90
0
1.123
1.213

97,61
17,65
21,28

45
0
955
1.000

0

-

0

-

0

130

100,00

0

-

0

416
546

-52,37
-37,54

874
874

-21,27
-21,27

1.110
1.110

21.234

12,62

18.856

16,58

16.173

0
40
0
0
966
1.006

-96,69
100,00
-17,25

1.215
0
0
0
1.215

20.239,63
-100,00
9.458,07

0
6
0
0
7
13

1.811
0
0
0
1.811

-0,73
-100,00
-73,17

1.824
0
0
4.926
6.750

-11,75
1.023,54
169,40

2.067
0
0
438
2.505

0

-

0

-

0

20.429
3.975

53,36
69,42

13.321
2.346

-2,63
-35,75

13.681
3.652

16.454

49,93

10.975

9,43

10.029

Koszty sprzedanych produktów, towarów
i materiałów
Koszt wytworzenia sprzedanych
produktów
Wartość sprzedanych towarów i
materiałów

Zysk brutto ze sprzedaŜy
Koszty sprzedaŜy
Koszty ogólnego zarządu
Zysk na sprzedaŜy
Pozostałe przychody operacyjne
Zysk ze zbycia aktywów trwałych
Dotacje
Inne przychody operacyjne

Pozostałe koszty operacyjne
Strata ze zbycia aktywów trwałych
Aktualizacja wartości aktywów
niefinansowych
Inne koszty operacyjne

Zysk z działalności operacyjnej
Przychody finansowe
Dywidendy
Odsetki
Zysk ze zbycia inwestycji
Aktualizacja wartości inwestycji
Inne

Koszty finansowe
Odsetki
Strata ze zbycia inwestycji
Aktualizacja wartości inwestycji
Inne

Wynik zdarzeń nadzwyczajnych
Zysk brutto
Podatek dochodowy od osób prawnych

Zysk netto

BDO Polska Sp. z o.o.
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1.3.Podstawowe wskaźniki finansowe
01.01.05 – 01.01.04 – 01.01.03 –
31.12.05 31.12.04 31.12.03
Rentowność majątku
wynik finansowy netto
suma aktywów

8,1%

10,0 %

17,0 %

wynik finansowy netto
kapitał własny

14,5%

11,0 %

42,3 %

wynik finansowy netto
przychody ze sprzedaŜy produktów

9,5%

8,3 %

10,0 %

aktywa obrotowe ogółem
zobowiązania krótkoterminowe

2,8

10,9

1,8

aktywa obrotowe ogółem - zapasy
zobowiązania krótkoterminowe

1,0

3,8

0,6

65 dni

51 dni

39 dni

42 dni

24 dni

29 dni

169 dni

144 dni

129 dni

Rentowność kapitału własnego

Rentowność netto sprzedaŜy

Wskaźnik płynności I

Wskaźnik płynności II

Szybkość spłaty naleŜności w dniach
średni stan naleŜności brutto z tytułu dostaw i usług x 365 dni
koszt własny sprzedanych produktów, towarów i
materiałów
Szybkość spłaty zobowiązań w dniach
średni stan zobowiązań z tytułu dostaw i usług x 365 dni
koszt własny sprzedanych produktów, towarów i
materiałów
Szybkość obrotu zapasów
średni stan zapasów x 365 dni
koszt własny sprzedanych produktów, towarów i
materiałów

1.4 Interpretacja wskaźników i ogólna sytuacja ekonomiczna
W 2005 roku Spółka osiągnęła zysk netto w wysokości 16.454 tys. zł. Zysk netto w porównaniu
do roku ubiegłego zwiększył się o blisko 50%.
W analizowanych latach w pozycji inne przychody i koszty finansowe ujęte zostały m.in. róŜnice
kursowe od naleŜności i zobowiązań z tyt. dostaw, które zgodnie z MSR 21 powinny być
prezentowane w działalności operacyjnej. W 2005 r. w pozostałych kosztach operacyjnych w
pozycji aktualizacja wartości aktywów niefinansowych widnieje odpis na zapasy, który powinien
być zaprezentowany w kosztach podstawowej działalności operacyjnej.
Spółka przeŜywa obecnie dynamiczny rozwój, o czym świadczy utrzymany wzrost o 31%
przychodów ze sprzedaŜy w stosunku do roku 2004. W porównaniu do roku 2004 suma
bilansowa uległa zwiększeniu o ponad 85%. Wzrost ten po stronie aktywów spowodowany był
znacznym zwiększeniem stanu środków trwałych na skutek wybudowania, a następnie zawarcia
umowy leasingu zwrotnego budynku biurowo-magazynowego w Kajetanach. Na wzrost
aktywów miał takŜe wpływ wzrost inwestycji długoterminowych związany z nabyciem oraz
objęciem udziałów w czterech spółkach zaleŜnych, udzieleniem poŜyczek oraz wniesieniem
dopłat do kapitału spółki Auto ABC Motoryzacja Sp. z o.o. Zwiększeniu uległ ponadto stan
naleŜności z tytułu dostaw i usług oraz zapasów (odpowiednio o 51,34% i 45,69%). Po stronie
pasywów wzrost sumy bilansowej wynika przede wszystkim ze wzrostu zobowiązań z tyt.
zaciągniętych kredytów, z tyt. zawartych umów leasingu, a takŜe zobowiązań z tyt. dostaw i
usług.
W strukturze aktywów na przestrzeni 3 lat daje się zauwaŜyć stopniowy wzrost udziału
rzeczowych aktywów trwałych, przy jednoczesnym zmniejszeniu udziału aktywów obrotowych.
W porównaniu do roku ubiegłego wskaźnik szybkości obrotu naleŜności uległ pogorszeniu
z 51 dni do 65 dni. Mimo pogorszenia poziomu tego wskaźnika Spółka nie ma problemów
z egzekwowaniem naleŜności. Wskaźnik szybkości obrotu zobowiązań uległ zwiększeniu o 18
dni w porównaniu do 2004 r. Spółka jednak nie ma zaległych zobowiązań. Zobowiązania
regulowane są na bieŜąco. Pogorszeniu uległ ponadto wskaźnik szybkości obrotu zapasów:
wynosi on obecnie 169 dni w stosunku do 144 dni w poprzednim okresie. Wzrost wskaźnika
spowodowany jest zwiększeniem rozmiarów działalności Spółki.
Wskaźnik płynności I stopnia obniŜył się w porównaniu do roku ubiegłego z poziomu 10,9 do
2,8 i kształtuje się nieco powyŜej poziomu uznawanego za optymalny. Wskaźnik płynności II
stopnia obniŜył się do poziomu 1,0, który naleŜy uznać za satysfakcjonujący.
Wskaźnik rentowności majątku obniŜył się w wyniku znacznego wzrostu sumy aktywów,
natomiast wskaźniki rentowności sprzedaŜy netto i kapitału własnego wzrosły, co spowodowane
jest znacznym zwiększeniem wyniku finansowego netto.
Osiągnięte wyniki jak i ogólna sytuacja finansowa Spółki nie wskazują na zagroŜenie
kontynuacji działalności, w rozumieniu przepisów ustawy o rachunkowości.

III. CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA RAPORTU
1. Ocena systemu księgowości i kontroli wewnętrznej
1.1 System rachunkowości

Zgodnie z uchwałą nr 2/2005 podjętą przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
w dniu 14 marca 2005 roku (Rep. A, nr 1643/2005) Spółka począwszy od dnia 1 stycznia 2005
roku sporządza sprawozdania jednostkowe i skonsolidowane zgodnie z Międzynarodowymi
Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej
oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłaszanymi w formie rozporządzeń Komisji
Europejskiej.
Jednostka posiada dokumentację opisującą przyjęte przez nią zasady rachunkowości, jednak
wymaga ona uzupełnienia.
Księgi rachunkowe w badanym okresie prowadzono w siedzibie Spółki, a następnie w Centrum
Dystrybucyjnym w Kajetanach przy ul. Klonowej 48 przy zastosowaniu zintegrowanego system
„SAFO”. Ewidencja środków trwałych prowadzona jest w programie Excel.
Spółka posiada opis uŜytkowanych programów komputerowych. Zawiera on opis metod
spełniających funkcje zabezpieczenia dostępu do danych i systemu ich przetwarzania za pomocą
komputera.
Metody wyceny aktywów i pasywów bilansu oraz ustalenie wyniku finansowego przyjęte do
sprawozdania stosowane są w sposób niezmienny i zgodny z aktualnie obowiązującymi
przepisami prawnymi.
Operacje gospodarcze są przejrzyście i kompletnie udokumentowane oraz poprawnie
zakwalifikowane do ujęcia w księgach rachunkowych. Księgi Spółki są prawidłowo prowadzone,
chronione i archiwizowane. Dokonane w nich zapisy są właściwie powiązane z dokumentami
stanowiącymi podstawę ich sporządzenia.
1.2 Inwentaryzacja składników majątku
Inwentaryzacją drogą spisu z natury objęto:
- na dzień 31.12.2005 - środki pienięŜne w kasie.
Podczas inwentaryzacji stwierdzono niedobór środków pienięŜnych w kasie na kwotę na
34.018,11 zł. RóŜnica inwentaryzacyjna zostanie rozliczona w 2006 roku.
Drogą potwierdzeń sald zinwentaryzowano:
- na dzień 30.11.2005 - naleŜności handlowe (krajowe i zagraniczne);
- na dzień 31.12.2005 - środki pienięŜne na rachunkach bankowych oraz kredyty.

Inwentaryzacja składników majątku została przeprowadzona zgodnie z ustawą o rachunkowości
(Dz. U. 02.76.694).

1.3 Kontrola wewnętrzna
Zarząd Spółki jest odpowiedzialny za opracowanie i funkcjonowanie systemu kontroli
wewnętrznej Spółki oraz zapobieganie i wykrywanie nieprawidłowości.
Przy planowaniu i prowadzeniu badania sprawozdania finansowego Spółki za okres zakończony
31.12.2005 r. wzięliśmy pod uwagę procedury systemu kontroli wewnętrznej,
w takim zakresie jaki był konieczny w celu określenia naszych procedur niezbędnych
do wydania miarodajnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym.
Dlatego nasz przegląd systemu kontroli wewnętrznej mógł nie ujawnić wszystkich istotnych
słabości w strukturze tego systemu.
1.4 Wprowadzenie do sprawozdania finansowego i informacje dodatkowe i objaśnienia
Spółka sporządziła informację dodatkową obejmującą wprowadzenie do sprawozdania
finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia spełniające wymogi ustawy oraz wymogi
Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej dotyczące zakresu
dokonywanych ujawnień.
Dane liczbowe w tych informacjach wynikają z ewidencji księgowej i są zgodne ze zbadanym
sprawozdaniem finansowym.
1.5 Zestawienie zmian w kapitale własnym
Zestawienie zmian w kapitale własnym zostało sporządzone prawidłowo i wykazuje prawidłowe
powiązanie z bilansem oraz rachunkiem zysków i strat.
1.6 Rachunek przepływów pienięŜnych
Rachunek przepływów pienięŜnych wykazuje prawidłowe powiązanie
z bilansem, rachunkiem zysków i strat oraz zapisami w księgach rachunkowych.

odpowiednio

1.7 Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki
Zarząd Spółki sporządził sprawozdanie z działalności, które uwzględnia przepisy rozporządzenia
Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieŜących i okresowych
przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.
Informacje zawarte w sprawozdaniu z działalności Spółki są zgodne z informacjami zawartymi
w zbadanym sprawozdaniu finansowym za 2005 rok.

1.8 Oświadczenie kierownictwa jednostki
Kierownictwo Spółki złoŜyło pisemne oświadczenie o kompletnym ujęciu danych w księgach
rachunkowych, wykazaniu wszelkich zobowiązań warunkowych oraz o istotnych zdarzeniach,
które nastąpiły po dniu bilansowym.

Warszawa, dnia 5 czerwca 2006 roku.
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SPRAWOZDANIE ZARZĄDU
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
JC Auto S.A.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU
(SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI)

1. Informacje o towarach.

Spółka JC Auto S.A. jest importerem i dystrybutorem części zamiennych do samochodów
osobowych i pojazdów uŜytkowych. Oferta Spółki obejmuje równieŜ części do motocykli i
wózków widłowych oraz tuningu. JC Auto S.A. oferuje najszerszy na rynku asortyment części
zamiennych do samochodów produkcji japońskiej i koreańskiej.
W roku 2005 przychody ze sprzedaŜy w Spółce osiągnęły wartość 173 690 tys. PLN, co w
porównaniu z kwotą 132 419 tys. PLN w analogicznym okresie roku 2004 daje wzrost o 31,17%.
Natomiast przychody ze sprzedaŜy części wzrosły w tym samym okresie o 30,09% w stosunku
do roku poprzedniego. Tak duŜy wzrost był moŜliwy dzięki rozbudowie sieci sprzedaŜy i
rozszerzenie oferty asortymentowej

2. Informacje o rynkach zbytu i źródłach zaopatrzenia.

Dostawcami części samochodowych będących w ofercie są przede wszystkim producenci z Azji i
ich azjatyccy przedstawiciele. Według procentowego udziału w zaopatrzeniu wiodący dostawca
to firma z Japonii, która przekroczyła 10% próg istotności - udział tej firmy w dostawach wyniósł
w całym roku 2005 ok. 17%. Drugim głównym dostawcą jest firma z Chin, a jej udział w
dostawach w roku 2005 wyniósł ok. 11%.

SprzedaŜ krajowa wyniosła w 2005 roku 60,59% ogółu przychodów ze sprzedaŜy towarów.
Spółka uzyskała ją głównie poprzez sieć niezaleŜnych dystrybutorów na terenie całego kraju i
pręŜnie rozwijającą się sieć filii JC Auto S.A. W 2005 roku wartość sprzedaŜy krajowej wyniosła
140 228 tys. PLN, co stanowi wzrost o 81,25 % w porównaniu do analogicznego okresu roku
2004, kiedy wynosiła 77 369 tys. PLN.

SprzedaŜ zagraniczna prowadzona jest głównie przez spółki zaleŜne w Czechach, Belgii i na
Węgrzech oraz nowo-otwartą spółkę w Chorwacji. Ponadto JC Auto S.A. eksportuje części na
Ukrainę i Białoruś, a takŜe do Rosji, krajów nadbałtyckich, tj. Litwy, Łotwy i Estonii oraz do
Chorwacji, Wielkiej Brytanii i Włoch. W 2005 roku wartość sprzedaŜy eksportowej wyniosła 67
792 tys. PLN, co stanowi wzrost o 23,58 % w porównaniu do analogicznego okresu roku 2004,
kiedy wynosiła 54 855 tys. PLN.

3. Informacje o znaczących umowach dla działalności Spółki.

W okresie sprawozdawczym Zarząd JC Auto S.A. zawarł z Fortis Lease Polska sp. z o.o. umowę
leasingu zwrotnego nieruchomości, na podstawie której Fortis Lease zobowiązał się do nabycia
od Spółki na mocy umowy sprzedaŜy i przekazania Spółce przedmiotu leasingu do uŜywania w
okresie obowiązywania umowy, a Spółka zobowiązała się do przejęcia przedmiotu leasingu do
uŜywania oraz do zapłaty opłaty manipulacyjnej, rat leasingowych oraz do wykonania innych
obowiązków przewidzianych w umowie. Przedmiot leasingu stanowi budynek magazynowy z
częścią biurową wraz z towarzyszącą infrastrukturą, budowany na działkach połoŜonych w
Kajetanach. Umowa weszła w Ŝycie z dniem podpisania, jednakŜe zobowiązanie Fortis Lease do
nabycia przedmiotu leasingu powstaje pod warunkiem zapłaty opłat manipulacyjnych,
wybudowania budynku i uzyskania przez Spółkę zezwolenia na uŜytkowanie nieruchomości oraz
przedstawienia przez Spółkę badania audytu prawnego nieruchomości. W grudniu 2005 roku
zostały zrealizowane zawarte w ww. umowie zapisy.

4. Informacje o zmianach w powiązaniach organizacyjnych.

W ramach rozbudowy sieci spółek zaleŜnych spółka dominująca 23 maja 2005 kupiła udziały w
spółce Auto ABC Motoryzacja sp. z o.o. z siedzibą w Piaskach w Polsce o wartości 50 tys. zł, co
stanowi 100% udziałów w kapitale zakładowym.
W czerwcu 2005 r. Zarząd JC Auto S.A. podjął decyzję o podniesieniu kapitału zakładowego
spółki Auto ABC Motoryzacja sp. z o.o. do kwoty 1 850 tys. PLN oraz o dokonaniu dopłaty do
pozostałych kapitałów rezerwowych w kwocie 5 000 tys. PLN.

5. Opis transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi.

Transakcje z podmiotami powiązanymi kapitałowo:

JC Auto s.r.o Czechy
Lp.
1
2
3
4
5

przychody ze sprzedaŜy towarów
wartość sprzedanych towarów
naleŜności z tytułu dostaw i usług
zobowiązania z tytułu dostaw i usług
naleŜności długoterminowe z tyt. poŜyczek

2005
4 435
3 005
3 203
27
0

2004
2 511
1 637
2 063
0
0

JC Auto K.f.t. Węgry
Lp.
1
2
3
4
5

przychody ze sprzedaŜy towarów
wartość sprzedanych towarów
naleŜności z tytułu dostaw i usług
zobowiązania z tytułu dostaw i usług
naleŜności długoterminowe z tyt. poŜyczek

2005
4 738
3 244
1 474
0
0

2004
3 592
2 330
1 078
0
0

2005
587
417
640
0
494

2004
0
0
0
0
0

2005
9 613
6 900
3 038
2 826
0

2004
0
0
0
0
0

2005
1 536
1 150
1 496
0
547

2004
0
0
0
0
0

JC Auto BVBA – Belgia
Lp.
1
2
3
4
5

przychody ze sprzedaŜy towarów
wartość sprzedanych towarów
naleŜności z tytułu dostaw i usług
zobowiązania z tytułu dostaw i usług
naleŜności długoterminowe z tyt. poŜyczek

JC Auto Śląsk sp. z o.o.
Lp.
1
2
3
4
5

przychody ze sprzedaŜy towarów
wartość sprzedanych towarów
naleŜności z tytułu dostaw i usług
zobowiązania z tytułu dostaw i usług
naleŜności długoterminowe z tyt. poŜyczek

JC Auto ddo – Chorwacja
Lp.
1
2
3
4
5

przychody ze sprzedaŜy towarów
wartość sprzedanych towarów
naleŜności z tytułu dostaw i usług
zobowiązania z tytułu dostaw i usług
naleŜności długoterminowe z tyt. poŜyczek

Auto ABC Motoryzacja sp. z o.o.
Lp.
1

przychody ze sprzedaŜy towarów
wartość sprzedanych towarów
naleŜności z tytułu dostaw i usług
zobowiązania z tytułu dostaw i usług
naleŜności długoterminowe z tyt. poŜyczek

2
3
4
5

2005
6 093
4 651
6 744
1 156

2004
0
0
0
0
0

2005
1

2004
0

JC Auto srl - Włochy
Lp.
1

Inne zobowiązania finansowe

6.

Informacje o zaciągniętych kredytach, umowach poŜyczek.

W dniu 24.05.2005 r. Zarząd JC Auto S.A. zawarł z Fortis Bank Polska S.A. umowę o kredyt
nieodnawialny na finansowanie bądź refinansowanie poniesionych kosztów dotyczących
inwestycji związanej z budową biura oraz magazynów w Kajetanach, na łączną kwotę
28.600.000 PLN. Spółce przysługuje prawo do uruchomienia całości bądź części przyznanego
kredytu w terminie do 31 października 2005 roku. Karencja w spłacie kredytu trwa do dnia 29
grudnia 2005 roku. Kredyt został spłacony w terminie.
Spółka posiada dwa odnawialne kredyty w rachunkach bieŜących z dostępnym limitem w kwocie
14 500 tys. PLN (Bank Handlowy) oraz 15 000 tys. PLN (Fortis Bank) na finansowanie
działalności bieŜącej. Na dzień 31.12.2005 kredyty te były wykorzystane w kwocie 10 603 tys.
PLN. Spółka zaciągnęła równieŜ w Fortis Bank Polska S.A. kredyt długoterminowy w wysokości
11 000 tys. PLN. Kredyt ten został przeznaczony na zakup wyposaŜenia do nowego centrum
logistyczno dystrybucyjnego w Kajetanach.

7. Informacje o udzielonych poŜyczkach, poręczeniach i gwarancjach.

W dniu 30.06.2005 r. Spółka JC Auto S.A. udzieliła poręczenia Bankowi Gospodarki
śywnościowej S.A., za przejęte przez spółkę zaleŜną Auto ABC Motoryzacja sp. z o.o.
zobowiązania, wynikające z umowy kredytu zawartej w dniu 29.07.2003 r. wraz z późniejszymi
zmianami, udzielonego na kontynuację finansowania bieŜącej działalności gospodarczej w
wysokości 350 tys. EUR.
Ponadto w dniu 30.06.2005 r. Spółka JC Auto S.A. udzieliła poręczenia na rzecz Kredyt Bank
S.A., za przejęte przez spółkę zaleŜną Auto ABC Motoryzacja sp. z o.o. zobowiązania,
wynikające z umowy kredytu zawartej w dniu 03.12.2003 r. wraz z późniejszymi zmianami,

udzielonego na kontynuację finansowania bieŜącej działalności gospodarczej w wysokości 1500
tys. PLN.
W okresie sprawozdawczym Spółka JC Auto S.A. udzieliła gwarancji bankowi Reiffeisenbank
Austria d.d. z siedzibą w Zagrzebiu, Chorwacja, stanowiących zabezpieczenie wszelkich
zobowiązań wynikających z zawarcia przez spółkę zaleŜną JC Auto ddo w Chorwacji umów
leasingu na przedmioty gotowe ( samochody ) o wartości 47 tys. EUR.

8.

Objaśnienie róŜnic pomiędzy wynikami finansowymi wykazanymi w sprawozdaniu
a wcześniej publikowanymi prognozami.

Zarząd nie publikował prognoz dotyczących wyników JC Auto S.A.

9.

Ocena zarządzania zasobami finansowymi.

Ocena zarządzania zasobami finansowymi została przedstawiona w oparciu o sprawozdanie
finansowe JC Auto S.A. za okres 01.01.2005-31.12.2005 i porównano do wyników za
analogiczny okres roku 2004.
W przedstawianym okresie Spółka uzyskała dynamikę przychodów ze sprzedaŜy na poziomie
31,17 % w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego.
Wzrost przychodów ze sprzedaŜy przyczynił się jednocześnie do wzrostu zysku z działalności
operacyjnej. Zysk z działalności operacyjnej w 2005 roku wzrósł o 11,20% w porównaniu z
analogicznym okresem roku 2004.

Wybrane dane rachunku zysków i strat w tys. PLN
Wyszczególnienie
Przychody ze sprzedaŜy
Zysk z działalności operacyjnej

Rok 2005

Rok 2004

173 690

132 419

21 235

18 856

Analiza rentowności

W badanym okresie Spółka utrzymała wysoką rentowność ze sprzedaŜy. Wskaźnik rentowności
brutto ze sprzedaŜy spadł nieznacznie do poziomu 11,85%.
Wskaźnik rentowności zysku brutto ze sprzedaŜy w porównaniu do roku 2004 nieco wzrósł i
wyniósł 11,76%.

Wskaźniki rentowności
Wyszczególnienie

Rok 2005

Rok 2004

Rentowność brutto ze sprzedaŜy

11,85%

13,98%

Rentowność zysku brutto ze sprzedaŜy

11,76%

10,06%

Analiza płynności
W analizowanym okresie wskaźniki płynności grupy kapitałowej kształtowały się na niŜszym
poziomie w porównaniu z rokiem ubiegłym. Wpływ na tak duŜą róŜnicę wartości tych
wskaźników miało głównie otrzymanie przez Spółkę w pierwszym półroczu 2004 wpływów z
emisji akcji oraz spłata zobowiązań z tytułu otrzymanych kredytów bankowych w tym samym
okresie.
Wskaźniki płynności
Wyszczególnienie

Rok 2005

Rok 2004

Wskaźnik płynności I

2,82

10,88

Wskaźnik płynności II

0,96

3,78

Analiza zadłuŜenia
W porównaniu z rokiem ubiegłym wskaźnik zadłuŜenia i wskaźnik zadłuŜenia kapitału własnego
wzrosły ponad pięciokrotnie. WiąŜe się to z zawarciem przez Spółkę umowy leasingu dotycząca
nowego centrum logistyczno-magazynowego JC Auto S.A.
Wskaźniki zadłuŜenia
Wyszczególnienie

Rok 2005

Rok 2004

Wskaźnik zadłuŜenia

44,31%

9,33%

Wskaźnik zadłuŜenia kapitału własnego

79,57%

10,3%

Analiza aktywności
W badanym okresie wskaźnik informujący o okresie spływu naleŜności kształtował się na
poziomie 81 dni, co stanowi wzrost w porównaniu z rokiem ubiegłym o 19 dni.

Wskaźniki aktywności
Wyszczególnienie

Jednostka

Rok 2005 Rok 2004

Okres spływu naleŜności

Dzień

81

62

Cykl rotacji zapasów

Dzień

174

157

W związku ze stałym poszerzaniem asortymentu, zwłaszcza części do samochodów europejskich,
oraz koniecznością uzyskania niezbędnego w tej branŜy wysokiego poziomu dostępności, a takŜe
przejęciem stanów magazynowych w nowych podmiotach zaleŜnych Spółka w duŜym stopniu
zwiększyła stany magazynowe. Znalazło to odbicie we wzroście wskaźnika rotacji zapasów,
który wzrósł w porównaniu z rokiem 2004 o 17 dni.

Sposób wyliczenia wskaźników
Rentowność brutto ze sprzedaŜy = zysk brutto ze sprzedaŜy/przychody ze sprzedaŜy
Rentowność zysku brutto ze sprzedaŜy = zysk brutto/przychody ze sprzedaŜy
Wskaźnik płynności I = aktywa obrotowe ogółem/zobowiązania krótkoterminowe
Wskaźnik płynności II = (aktywa obrotowe ogółem - zapasy)/zobowiązania krótkoterminowe
Wskaźnik zadłuŜenia = zadłuŜenie ogółem/aktywa ogółem
Wskaźnik zadłuŜenia kapitału własnego = zadłuŜenie ogółem / kapitał własny
Okres spływu naleŜności = naleŜności z tytułu dostaw i usług*360/przychody ze sprzedaŜy
Cykl rotacji zapasów = zapasy*360/wartość sprzedanych towarów i materiałów

10. Ocena moŜliwości realizacji zamierzeń inwestycyjnych.

Zamierzenia inwestycyjne
Zamierzenia inwestycyjne JC Auto wynikają bezpośrednio z przyjętej przez Spółkę strategii
rozwoju. Główne wydatki inwestycyjne planowane do zrealizowania przez JC Auto S.A. w roku
2006 zostały przedstawione w poniŜszej tabeli.

Planowane nakłady inwestycyjne w aktywa trwałe i obrotowe w roku 2006.
Lp. Wyszczególnienie
1.

2.

tys. PLN

Inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe:
- wyposaŜenie centrum logistycznego i filii krajowych

5 000

- środki transportu

1 500

Inwestycje w długoterminowe aktywa finansowe:
-

budowa powiązań kapitałowych z dystrybutorami regionalnymi i budowa
własnych jednostek

8 000

-

rozbudowa jednostek zagranicznych w formie spółek zaleŜnych

5 000

3.

Inwestycje w aktywa obrotowe (zapasy)

10 000

4.

Łącznie aktywa trwałe i obrotowe

29 500

Ocena moŜliwości realizacji zamierzeń inwestycyjnych
Plany inwestycyjne JC Auto S.A. zostaną zrealizowane z wpływów z działalności operacyjnej,
kredytów oraz poprzez leasing.

11. Ocena czynników i nietypowych zdarzeń mających wpływ na wynik finansowy.

W przedstawionym okresie sprawozdawczym nie wystąpiły istotne czynniki ani nietypowe
zdarzenia mające wpływ na działalność Spółki. Wszelkie dotychczasowe działania podejmowane
przez JC Auto S.A., jak równieŜ ich efekty, były wynikiem realizacji przyjętej strategii rozwoju.

12. Charakterystyka zewnętrznych i wewnętrznych czynników istotnych dla rozwoju
Spółki oraz perspektywy rozwoju działalności.

Na dalszy rozwój JC Auto S.A. wpływ będą miały następujące czynniki:

Czynniki zewnętrzne:
1. Wzrost krajowego rynku części samochodowych związany z:
a) zwiększającą się sprzedaŜą na rynku krajowym zarówno samochodów nowych, jak i
uŜywanych pochodzących z importu,
b) ograniczaniem kosztów napraw właścicieli samochodów poprzez stosowanie zamienników
części oryginalnych.
2. Rosnący trend przyłączania się warsztatów do ogólnopolskich sieci.

Czynniki wewnętrzne:
1. Wzmocnienie pozycji grupy kapitałowej wśród dotychczasowych nabywców części do
pojazdów japońskich i koreańskich poprzez zaoferowanie im rozszerzonej oferty o części do
samochodów zachodnioeuropejskich.
2. Posiadanie wykwalifikowanej kadry.
3. Zwiększenie dostępności oferowanych towarów poprzez inwestycje w rozbudowę sieci
oddziałów krajowych..

13. Przewidywania dotyczące czynników wpływających na przyszłe wyniki w
perspektywie co najmniej 12 miesięcy.

Opracowując strategię rozwoju oraz prognozy finansowe na najbliŜsze lata Zarząd JC Auto S.A.
uwzględnił następujące czynniki:
a) wzrost wartości rynku części zamiennych do samochodów,
b) wzrost udziału grupy kapitałowej w rynku części do samochodów japońskich i koreańskich,
c) wprowadzenie na rynek znacznie rozszerzonej, w stosunku do dotychczasowej, oferty części
do samochodów zachodnioeuropejskich,
d) rozszerzenie rynków zbytu o kolejne kraje,
e) udział kapitałowy w rozwoju sieci dystrybucji w kraju i zagranicą,
f) tworzenie własnych jednostek na terenach dotychczas nieobsługiwanych,
g) rozbudowę sieci niezaleŜnych warsztatów samochodowych pod marką Perfect Service.

STRATEGIA ROZWOJU I ZAMIERZENIA INWESTYCYJNE
Strategia rozwoju

Strategia rozwoju JC Auto S.A. zakłada dynamiczny wzrost przychodów ze sprzedaŜy w
wyniku:
a. rozwoju organicznego, na który składa się:
- istotne rozszerzenie asortymentu dystrybuowanych części zamiennych do samochodów
japońskich, koreańskich i zachodnioeuropejskich,
- korzystanie z własnego centrum logistycznego w Kajetanach k. Warszawy,
b. konsolidacji pionowej, na którą składa się:
- rozbudowa jednostek zagranicznych w formie spółek zaleŜnych od JC Auto S.A.,
- rozbudowa sieci niezaleŜnych warsztatów samochodowych pod wspólną marką Perfect Service
przy zastosowaniu umów franchisingowych.

14. Zmiany w podstawowych zasadach zarządzania przedsiębiorstwem.

W przedstawionym okresie sprawozdawczym nie dokonano Ŝadnych zmian w podstawowych
zasadach zarządzania przedsiębiorstwem.

15. Zmiany w składzie osób zarządzających i nadzorujących Spółkę JC Auto S.A.

W dniu 14.03.2005r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na podstawie protokołu
z posiedzenia sporządzonego w formie aktu notarialnego Repertorium A nr 1643/2005 wobec
rezygnacji członka Rady Nadzorczej, pana Grzegorza Ambroziewicza, złoŜonej w dniu 09 lutego
2005 roku, postanowiło powołać do składu Rady Nadzorczej pana Andrzeja Mutera.

16. Akcje i udziały Spółki będące w posiadaniu osób zarządzających i nadzorujących.

Prezes Zarządu spółki Jerzy Grabowiecki posiada:
- 3 800 000 akcji serii A „na okaziciela” JC Auto S.A. o wartości nominalnej 2 PLN o łącznej
wartości nominalnej 7 600 tys. PLN, co stanowi 50,67% kapitału zakładowego i ogólnej liczby
głosów na Walnym Zgromadzeniu.
Pozostali członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej nie posiadają akcji Spółki.

17. Wskazanie akcjonariuszy posiadających, co najmniej 5% w ogólnej liczbie głosów
na walnym zgromadzeniu spółki dominującej.

Jerzy Grabowiecki posiada 3.800.000 akcji, co stanowi 50,67% kapitału zakładowego i daje
3.800.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki.

18. Informacje o znanych umowach (w tym równieŜ zawartych po dniu bilansowym), w
wyniku, których mogą w przyszłości nastąpić zmiany w proporcjach posiadanych akcji
przez dotychczasowych akcjonariuszy.
Nie wystąpiły.

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU
Zgodnie z wymogami Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. w sprawie
informacji bieŜących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych
Zarząd JC Auto S.A. niniejszym oświadcza, Ŝe wedle jego najlepszej wiedzy, sprawozdanie
finansowe i dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z Międzynarodowymi Standardami
Sprawozdawczości Finansowej oraz odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny
sytuację majątkową i finansową Spółki oraz jej wynik finansowy, a sprawozdanie Zarządu z
działalności zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć JC Auto S.A. oraz jej sytuacji, w tym
opis podstawowych ryzyk i zagroŜeń;

Warszawa, 05 czerwca 2006 r.
________________________
Jerzy Grabowiecki
Prezes Zarządu

___________________
Jerzy Józefiak
Wiceprezes Zarządu

________________________
Szymon Getka
Członek Zarządu

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU
Zgodnie z wymogami Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. w sprawie
informacji bieŜących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych
Zarząd JC Auto S.A. niniejszym oświadcza, Ŝe podmiot uprawniony do badania sprawozdań
finansowych – BDO Polska sp. z o.o., dokonujący przeglądu rocznego sprawozdania
finansowego, został wybrany zgodnie z przepisami prawa. Podmiot ten oraz biegły rewident
dokonujący tego przeglądu, spełniali warunki do wydania bezstronnego i niezaleŜnego raportu z
przeglądu, zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości.

Warszawa, 05 czerwca 2006 r.
________________________
Jerzy Grabowiecki
Prezes Zarządu

___________________
Jerzy Józefiak
Wiceprezes Zarządu

________________________
Szymon Getka
Członek Zarządu

JC Auto S.A.
Sprawozdanie finansowe za rok 2005
______________________________________________________________________________________________

1. Informacje o JC Auto S.A.
JC Auto S.A. („Spółka”) prowadzi działalność w zakresie dystrybucji zamiennych części
samochodowych. Spółka jest jednym z największych w Polsce podmiotów zajmujących się
sprzedaŜą części zamiennych do samochodów. Specjalizacją Spółki jest dystrybucja części do
samochodów japońskich i koreańskich.

2. Siedziba
JC Auto Spółka Akcyjna
ul. Szyszkowa 35/37
02-285 Warszawa

3. Sąd Rejestrowy Spółki
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
ul.Barska 28/30
02-315 Warszawa
Numer rejestru :
KRS 0000185481
4. Okresy, za które prezentowane jest sprawozdanie finansowe i dane porównywalne.
Sprawozdanie sporządzono za okres obejmujący 12 miesięcy od 01.01.2005 do 31.12.2005 a
dane porównywalne obejmują okres 12 miesięcy od 01.01.2004 do 31.12.2004

5. Rada Nadzorcza
•
•
•
•
•
•

Zbigniew Dąbrowski - Członek Rady Nadzorczej
Jarosław Maczkowski - Członek Rady Nadzorczej
Michał Kopiczyński - Członek Rady Nadzorczej
Agnieszka Fijałkowska Grabowiecka- Członek Rady Nadzorczej
Grzegorz Ambroziewicz- Członek Rady Nadzorczej (złoŜył rezygnację w dniu
09.02.2005r.)
Andrzej Muter – Członek Rady Nadzorczej ( powołany 14.03.2005r.)

6. Zarząd JC Auto S.A.
•
•
•

Jerzy Grabowiecki - Prezes Zarządu
Jerzy Józefiak - Wiceprezes Zarządu
Szymon Getka- Członek Zarządu
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7. Biegły rewident
BDO Polska sp. z o.o.
ul. Postępu 12
02-676 Warszawa

8. Główna kancelaria prawna
Wardyński i Wspólnicy sp. j.
Al.Ujazdowskie 10
00-478 Warszawa

9. Główny bank
Bank Handlowy w Warszawie S.A.
ul. Senatorska 16
00-923 Warszawa
10. Spółki zaleŜne
JC Auto Śląsk sp. z o.o.
Al. Walentego Roździeńskiego 170
Katowice, Polska
kapitał zakładowy - 1 467 000,00 zł
wpisana pod numerem KRS 0000235784 do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez
Sąd Rejonowy w Katowicach, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
JC Auto s.r.o.
Lazensky park 10, c.p. 329
735 03 Karvina- Darkom, Czechy
kapitał zakładowy- 2 450 000,00 koron czeskich ( 341 490,00 zł)
wpisana pod numerem 27426 dział C do Rejestru Handlowego prowadzonego przez Sąd
Wojewódzki w Ostrawie. ( nr statystyczny 26809583)
JC Auto Kereskedelmi Kft
Klapka Utca 4
H-1134 Budapest, Węgry
kapitał zakładowy - 30 000 000,00 forintów ( 512 502,00 zł)
wpisana do rejestru handlowego prowadzonego przez Fovarosi Birosag Cegbirosaga w
Budapeszcie (nr statystyczny 13030083-5030-113-01)
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JC Auto BVBA
Stapelplein nr. 82
Gent, Belgia
kapitał zakładowy – 100 000,00 EUR (416 070,00 zł)
wpisana do rejestru handlowego prowadzonego przez Ondernemingsloket (nr statystyczny
0870456224)
Auto ABC Motoryzacja sp. z o.o.
ul. Gostyńska 13
Piaski, Polska
kapitał zakładowy – 1 850 000 PLN,
wpisana pod numerem KRS 0000225390 do rejestru handlowego prowadzonego przez Sąd
Rejonowy w Poznaniu, XXII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
JC Auto d.d.o.
Radnička cesta 27
1000 Zagrzeb, Chorwacja
kapitał zakładowy – 1.000.000 HRK, ( 553 300 PLN )
wpisana pod numerem KRS 080531327 do rejestru handlowego prowadzonego przez Sąd
Handlowy w Zagrzebiu.
JC Auto srl
Viale A.Doria 48/A
20124 Milan, Włochy
kapitał zakładowy – 25.000 EUR
wpisana pod numerem 1795436 do Reprtorium Gospodarczo-Administracyjnego prowadzonego
przez Izbę Handlu, Rzemiosła i Rolnictwa w Mediolanie – Urząd Rejestru Spółek.

jednostka zaleŜna

JC Auto Śląsk Sp. z o.o.
JC Auto s.r.o.
JC Auto Kereskedelmi Kft
JC Auto BVBA
Auto ABC Motoryzacja Sp. z o.o.
JC Auto d.d.o.
JC Auto srl

kapitał zakładowy

1 467 000
2 450 000
30 000 000
100 000
1 850 000
1 000 000
25 000

PLN
CZK
HUF
EUR
PLN
HRK
EUR

wartość udziałów
posiadanych przez
JC Auto S.A.

1 026 900
2 250 000
27 100 000
99 000
1 850 000
1 000 000
25 000

waluta

waluta

Według stanu na dzień 31.12.2005 r. firma JC Auto S.A. posiada :

PLN
CZK
HUF
EUR
PLN
HRK
EUR

% kapitału
zakładowego
jednostki
zaleŜnej

70,00%
91,84%
90,33%
99,00%
100,00%
100,00%
100,00%
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Jednostki zaleŜne według stanów na dzień 31.12.2005 r nie posiadały Ŝadnych udziałów / akcji w
kapitałach innych podmiotów.
Podstawowym przedmiotem działalności jednostek zaleŜnych jest podobnie jak w przypadku
jednostki dominującej jest działalność w zakresie dystrybucji zamiennych części
samochodowych.
W okresie sprawozdawczym nie miała miejsca zmiana statusu jednostek wchodzących w skład
grupy kapitałowej JC Auto S.A..
Sprawozdanie finansowe za rok 2005 zostało sporządzone przy załoŜeniu kontynuowania
działalności gospodarczej przez emitenta w dającej się przewidzieć przyszłości i nie istnieją
okoliczności wskazujące na zagroŜenie kontynuowania działalności.
11. Transakcja leasingu zwrotnego.
Zarząd JC Auto S.A. w dniu 24.05.2005 r. zawarł z Fortis Lease Polska sp. z o.o. z siedzibą w
Warszawie, ul. Postępu 15, Umowę leasingu zwrotnego nieruchomości, na podstawie której
Fortis Lease zobowiązał się, w zakresie działania swego przedsiębiorstwa, do nabycia od Spółki
na mocy Umowy sprzedaŜy i przekazania Spółce Przedmiotu Leasingu do uŜywania w okresie
obowiązywania umowy a Spółka zobowiązała się do przejęcia przedmiotu leasingu do uŜywania
oraz do zapłaty opłaty manipulacyjnej, rat leasingowych oraz do wykonania innych obowiązków
przewidzianych w umowie.
Przedmiotem leasingu jest budynek magazynowy z częścią biurową wraz z towarzyszącą
infrastrukturą, wybudowany na działkach połoŜonych w Kajetanach gmina Nadarzyn o łącznej
wartości 35.800.000,00 PLN. Umowa została zawarta w formie Aktu Notarialnego Repertorium
A nr 2268/2004.
Umowa weszła w Ŝycie z dniem podpisania, jednakŜe zobowiązanie Fortis Lease do nabycia
przedmiotu leasingu powstało po zapłacie opłat manipulacyjnych, wybudowania budynku i
uzyskania przez Spółkę zezwolenia na uŜytkowanie nieruchomości oraz przedstawienia przez
Spółkę badania audytu prawnego nieruchomości. Umowa zawarta została na czas oznaczony
rozpoczynający się w dniu rozpoczęcia leasingu a kończący się po 120 miesiącach tj. w dniu
wymagalności ostatniej raty leasingowej. Strony wspólnie postanowiły, Ŝe w dniu zawarcia
Umowy SprzedaŜy zawrą przedwstępną umowę sprzedaŜy od warunkiem, w której Fortis Lease
zobowiąŜe się sprzedać Spółce, za cenę równą wartości końcowej przedmiotu leasingu, bez
jakichkolwiek obciąŜeń na rzecz osób trzecich (za wyjątkiem obciąŜeń, na których ustanowienie
Spółka wyrazi zgodę) zaś Spółka zobowiąŜe się nieruchomość kupić. W ww. umowie
przedwstępnej strony zobowiązały się zawrzeć przyrzeczoną umowę sprzedaŜy przedmiotu
leasingu w nieprzekraczalnym terminie 3 dni od daty wymagalności ostatniej raty leasingowej,
lecz nie później niŜ do dnia 31 grudnia 2016 roku.
12. Prezentacja danych porównywalnych
W sprawozdaniu finansowym za rok 2004 zobowiązania krótkoterminowe z tytułu leasingów
prezentowane były w rubryce „zobowiązania krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług”,
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natomiast w sprawozdaniu za rok 2005 porównywalne dane prezentowane są w rubryce „inne
krótkoterminowe zobowiązania finansowe”.
13. Wybrane dane finansowe
PoniŜsza tabela przedstawia wybrane dane finansowe za okresy dwunastu miesięcy zakończony
31 grudnia 2005 r. i 2004 r.
w tys. zł
2005

Przychody netto ze sprzedaŜy produktów, towarów i
materiałów
Zysk (strata) z działalności operacyjnej
Zysk (strata) brutto
Zysk (strata) netto
Przepływy pienięŜne netto z działalności operacyjnej
Przepływy pienięŜne netto z działalności inwestycyjnej
Przepływy pienięŜne netto z działalności finansowej
Przepływy pienięŜne netto, razem
Aktywa, razem
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
Zobowiązania długoterminowe
Zobowiązania krótkoterminowe
Kapitał własny
Kapitał zakładowy
Liczba akcji (w szt.)
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł /
EUR)
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w
zł / EUR)

w tys. EUR
2004

2005

2004

173 690
21 234
20 429
16 454
3 819
-19 674
15 198
-658
203 973
90 381
44 756
45 243
113 592
15 000
7 500 000
2,19

132 419
18 856
13 321
10 975
-24 172
-9 888
36 196
2 136
110 200
10 287
1 888
8 116
99 913
15 000
7 500 000
1,46

43 171
5 278
5 078
4 090
949
-4 890
3 777
-164
52 845
23 416
11 595
11 722
29 430
3 886
7 500 000
0,55

29 308
4 173
2 946
2 427
-5 928
-2 424
8 873
521
27 014
2 522
463
1 990
24 494
3 677
7 500 000
0,32

2,19
15,15
15,15

1,46
13,32
13,32

0,55
3,92
3,92

0,32
3,27
3,27

0,37

0,00

0,00

0,09

Aktywa i pasywa zostały przeliczone na EURO przy zastosowaniu średnich kursów walut
opublikowanych przez Narodowy Bank Polski, obowiązujących na dzień bilansowy. Na dzień
31 grudnia 2005 r. średni kurs EURO wynosił 3,8598 zł. (Na dzień 31 grudnia 2004 r. średni kurs
EURO wynosił 4,0790 zł).
Pozycje rachunku zysków i strat zostały przeliczone na EURO przy zastosowaniu średnich
kursów walut opublikowanych przez Narodowy Bank Polski, obowiązujących w danym okresie.
W okresie 12 miesięcy zakończonych 12 grudnia 2005 r. średni kurs EURO wynosił 4,0233. W
okresie 12 miesięcy zakończonych 31 grudnia 2004 r. średni kurs EURO wynosił 4,5182.
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Bilans
w tys. PLN
Nota

31.12.2005

31.12.2004

AKTYWA
I. Aktywa trwałe

76 376

21 866

1. Wartości niematerialne i prawne:

1

2 149

717

2. Rzeczowe aktywa trwałe

2

63 279

19 569

10 630

1 155

10 630

1 155

10 630

1 155

4589

1 155

- udzielone poŜyczki

1 041

0

- inne długoterminowe aktywa finansowe

5 000

0

3. Inwestycje długoterminowe
3.1. Długoterminowe aktywa finansowe

3

a) w jednostkach powiązanych, w tym:
- udziały lub akcje w jednostkach zaleŜnych i
współzaleŜnych nieobjętych konsolidacją

4. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe

4

318

425

4.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

5

184

402

4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe

6

134

23

127 597

88 334

II. Aktywa obrotowe
1. Zapasy

7

84 039

57 683

2. NaleŜności krótkoterminowe

8

40 688

26 886

2.1. Od jednostek powiązanych

16 594

3 141

2.2. Od pozostałych jednostek

24 094

23 745

2 392

3 472

2 392

3 472

17

498

2 375

2 974

478

293

203 973

110 200

3. Inwestycje krótkoterminowe

9

3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe
a) w pozostałych jednostkach
b) środki pienięŜne i inne aktywa pienięŜne
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe
Aktywa razem

10
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Bilans (c.d.)
w tys. PLN

Nota

31.12.2005

31.12.2004

PASYWA
I. Kapitał własny

113 592

99 913

1. Kapitał podstawowy

11

15 000

15 000

2. Kapitał zapasowy

12

82 138

73 938

3. Pozostałe kapitały rezerwowe

0

4. Zysk (strata) z lat ubiegłych

0

5. Zysk (strata) netto

16 454

10 975

II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

90 381

10 287

382

283

1. Rezerwy na zobowiązania
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

13

344

234

1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne

14

38

0

38

0

0

49

a) długoterminowa
1.3. Pozostałe rezerwy
b) krótkoterminowe

15

0

49

2. Zobowiązania długoterminowe

16

44 756

1 888

44 756

1 888

45 243

8 116

3.1 Wobec jednostek powiązanych

4 010

0

3.2. Wobec pozostałych jednostek

40 951

8 038

282

78

0

0

Pasywa razem

203 973

110 200

Wartość księgowa

113 592

99 913

7 500 000

7 500 000

15,15

13,32

7 500 000

7 500 000

15,15

13,32

2.1. Wobec pozostałych jednostek
3. Zobowiązania krótkoterminowe

3.3. Fundusze specjalne
4. Rozliczenia międzyokresowe

Liczba akcji (w szt.)
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)

17
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Pozycje pozabilansowe
w tys. PLN

Nota

1. NaleŜności warunkowe

31.12.2005

31.12.2004

4 961

5 031

1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu)

4 961

5 031

- otrzymanych gwarancji i poręczeń

4 961

5 031

7 812

5 031

1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu)

2. Zobowiązania warunkowe
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)

18

2 851

- udzielonych gwarancji i poręczeń

2 851

2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)

4 961

5 031

- udzielonych gwarancji i poręczeń

4 961

5 031

12 773

10 062

Pozycje pozabilansowe, razem
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Rachunek zysków i strat
w tys. PLN
2005
I. Przychody netto ze sprzedaŜy produktów, towarów i
materiałów, w tym:
- od jednostek powiązanych
1. Przychody netto ze sprzedaŜy produktów
2. Przychody netto ze sprzedaŜy towarów i materiałów
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:
- jednostkom powiązanym
1. Wartość sprzedanych towarów i materiałów
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaŜy
IV. Koszty sprzedaŜy
V. Koszty ogólnego zarządu
VI. Zysk (strata) ze sprzedaŜy
VII. Pozostałe przychody operacyjne
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
2. Inne przychody operacyjne
VIII. Pozostałe koszty operacyjne
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
2. Inne koszty operacyjne
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej
X. Przychody finansowe
2. Odsetki, w tym:
- od jednostek powiązanych
5. Inne
XI. Koszty finansowe
1. Odsetki w tym:
- dla jednostek powiązanych
4. Inne
XII. Zysk (stara na działalności gospodarczej
XIV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych
XVII. Zysk (strata) brutto
XVIII. Podatek dochodowy
1. część bieŜąca
2. część odroczona
XXII. Zysk (strata) netto
Zysk (strata) netto (zanualizowany)
Średnia waŜona liczba akcji zwykłych (w szt.)
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)
Średnia waŜona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)

2004

173 690
27 002
1 670
172 020
113 005
19 367
113 005
60 685
32 139
7 970
20 576
1 204
21
1 183
546
130
416
21 234
1 006
40
14
966
1 811
1 811

132 419
6 104
195
132 224
86 608
3 966
86 608
45 811
21 255
6 039
18 517
1 213
90
1 123
874
0
874
18 856
1 215
1 215
8
0
6 750
1 824

20 429

4 926
13 321

20 429
3 975
3 648
327
16 454
16 454
7 500 000
2,19
7 500 000
2,19

13 321
2 346
2 628
-282
10 975
10 975
7 500 000
1,46
7 500 000
1,46
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Zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym
w tys. PLN
2005

I. Kapitał własny na początek okresu (BO)
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do
danych porównywalnych
1. Kapitał zakładowy na początek okresu
1.1. Zmiany kapitału zakładowego
a) zwiększenia (z tytułu)
- emisji akcji (wydania udziałów)
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu
4. Kapitał zapasowy na początek okresu
4.1. Zmiany kapitału zapasowego
a) zwiększenia (z tytułu)
- emisji akcji powyŜej wartości nominalnej
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną
wartość)
4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu
6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych
b) zmniejszenia (z tytułu)
6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu
b) zmniejszenia (z tytułu)
- przeniesienie na kapitał zapasowy
- wypłata dywidendy
7.2. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
7.3. Strata z lat ubiegłych na początek okresu
7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do
danych porównywalnych
a) zwiększenia (z tytułu)
b) zmniejszenia (z tytułu)
7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu
7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu
8. Wynik netto
a) zysk netto
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ )
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku
(pokrycia straty)

2004

99 913

23 691

99 913
15 000

23 691
10 000
5 000
5 000
5 000
15 000
3 306
70 632
70 632
60 247

15 000
73 938
8 200
8 200

8 200
82 138

10 385
73 938

10 975
10 975
10 975
8 200
2 775
0

10 385
10 385
10 385

0
16 454
16 454
113 592

0
10 975
10 975
99 913

0
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Rachunek przepływów
2005
A. Przepływy środków pienięŜnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia
I. Zysk (strata) netto
16 454
II. Korekty razem
-12 635
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych
wycenianych metodą praw własności
2. Amortyzacja
3 559
3. (Zyski) straty z tytułu róŜnic kursowych
46
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)
1 488
5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej
-21
6. Zmiana stanu rezerw
99
7. Zmiana stanu zapasów
-26 356
8. Zmiana stanu naleŜności
-13 803
9. Zmiana stanu zobow. krótkoterm, z wyjątkiem poŜyczek i kred.
22 432
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych
-79
11. Inne korekty
0
III. Przepływy pienięŜne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)
- metoda pośrednia
3 819
B. Przepływy środków pienięŜnych z działalności inwestycyjnej
I. Wpływy
36 439
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych
aktywów trwałych
35 912
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i
prawne
3. Z aktywów finansowych, w tym:
524
a) w jednostkach powiązanych
- spłata udzielonych poŜyczek długoterminowych
b) w pozostałych jednostkach
524
- zbycie aktywów finansowych
498
- spłata udzielonych poŜyczek długoterminowych
- odsetki
26
4. Inne wpływy inwestycyjne
3
II. Wydatki
-56 113
1. Nabycie wartości niemat.i prawnych oraz rzeczowych aktywów
trwa
-46 529
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i
prawne
3. Na aktywa finansowe, w tym:
-9 564
a) w jednostkach powiązanych
-9 564
- nabycie aktywów finansowych
-8 537
- udzielone poŜyczki długoterminowe
-1 027
b) w pozostałych jednostkach
0
- nabycie aktywów finansowych
Inne wydatki inwestycyjne
-20
III. Przepływy pienięŜne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)
-19 674

w tys. PLN
2004
10 975
-35 147
0
1 837
0
609
-90
161
-25 303
-10 832
-960
-569
0
-24 172
5 259
777

1 488

1 488
0
273
1 215
2 994
-15 148
-14 307

-840
-342
-342
0
-498
-498
0
-9 888
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2005
C. Przepływy środków pienięŜnych z działalności finansowej
I. Wpływy
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych
instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
2. Kredyty i poŜyczki
II. Wydatki
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
4. Spłaty kredytów i poŜyczek
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
8. Odsetki
III. Przepływy pienięŜne netto z działalności finansowej (I-II)
D. Przepływy pienięŜne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)
E. Bilansowa zmiana stanu środków pienięŜnych, w tym:
- zmiana stanu środków pienięŜnych z tytułu róŜnic kursowych
F. Środki pienięŜne na początek okresu
G. Środki pienięŜne na koniec okresu (F+/- D), w tym:
- o ograniczonej moŜliwości dysponowania

w tys. PLN
2004

46 256

65 247

46 256
-31 059
-2 775
-24 700
-2 056
-1 528
15 198
-657
-599
58
2 974
2 375

65 247
0
-29 051
0
-25 817
-1 410
-1 824
36 196
2 136
0
0
838
2 974

Warszawa, 05 czerwca 2006 r.
________________________
Jerzy Grabowiecki
Prezes Zarządu

___________________
Jerzy Józefiak
Wiceprezes Zarządu

________________________
Szymon Getka
Członek Zarządu
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Zastosowane zasady rachunkowości.
1. Podstawa sporządzenia sprawozdania finansowego
Sprawozdanie finansowe JC Auto S.A. sporządzone zostało zgodnie
Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSSF).

z

zasadami

Zgodnie z wymogami ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (tekst jednolity –
Dz.U. z 2002 r. nr 76 poz. 694 z późniejszymi zmianami), począwszy od 1 stycznia 2005 r., JC
Auto S.A., jako spółka, której akcje są przedmiotem obrotu na rynku regulowanym, sporządza
sprawozdania finansowe zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości („MSR”),
Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej („MSSF”) oraz związanymi z
nimi interpretacjami, ogłaszanymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej (łącznie
zwanymi „zasadami rachunkowości przyjętymi do stosowania w UE”).

Niniejsze sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie ze standardami rachunkowości
przyjętymi do stosowania w UE, wydanymi i obowiązującymi na dzień sporządzenia niniejszego
sprawozdania finansowego. Zasady rachunkowości zastosowane przy sporządzaniu sprawozdania
finansowego na dzień 31 grudnia 2005 r. są zgodne z zasadami zastosowanymi przy
sporządzaniu rocznego sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia 2004 r a przejście z
wcześniej stosowanych zasad rachunkowości na MSSF nie wpłynęło na prezentowaną sytuację
finansową, wyniki finansowe oraz przepływy środków pienięŜnych.

Spółka nie skorzystała z moŜliwości wcześniejszego zastosowania nowych Standardów i
Interpretacji, które zostały juŜ opublikowane oraz zatwierdzone przez Unię Europejską, a które
wejdą w Ŝycie po dniu bilansowym. Ponadto na dzień bilansowy Spółka nie zakończyła jeszcze
procesu oszacowania wpływu nowych Standardów i Interpretacji, które wejdą w Ŝycie po dniu
bilansowym, na sprawozdanie finansowe Spółki za okres, w którym będą one zastosowane po raz
pierwszy.
Standardy i Interpretacje zatwierdzone przez UE, które wejdą w Ŝycie po 31 grudnia 2005 roku
Późniejsza zmiana do MSR 1 Ujawnienie informacji o kapitale Sierpień 2005 roku (Wejście z
dniem 1 stycznia 2007 roku),
Późniejsze zmiany do MSR 39 oraz do MSSF 4: Gwarancje finansowe Sierpień 2005 roku
(Wejście z dniem 1 stycznia 2006 roku),
Późniejsza zmiana do MSSF 6 Poszukiwania i ocena złóŜ mineralnych oraz do MSSF 1
Zastosowanie Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej po raz pierwszy

13

JC Auto S.A.
Sprawozdanie finansowe za rok 2005
______________________________________________________________________________________________

Czerwiec 2005 roku (Wejście z dniem 1 stycznia 2006 roku),
MSSF 7 Instrumenty Finansowe: ujawnienie informacji Sierpień 2005 roku (Wejście z dniem 1
stycznia 2007 roku),
IFRIC 6 Zobowiązania powstałe z uczestnictwa na Specyficznym rynku – zuŜyty sprzęt
elektryczny i elektroniczny Wrzesień 2005 (Wejście z dniem 1 Grudnia 2005 roku),
Późniejsze zmiany do MSR 19 Świadczenia pracownicze – Zyski i Straty Aktuarialne, Plan
grupowy i Ujawnienia informacji (włączając wynikłe nowelizacje do MSR 1, MSR 24 i do
MSSF 1) Grudzień 2004 roku (prawnie obowiązujące wymagania wejście z dniem 1 stycznia
2006 roku),
MSR 39 Instrumenty Finansowe: ujmowanie i wycena – Rachunkowość Zabezpieczeń
Przepływów PienięŜnych dla przewidywanych transakcji wewnątrzgrupowych Kwiecień 2005
roku (Wejście z dniem 1 stycznia 2006 roku),
Późniejsze zmiany do MSR 39 Instrumenty Finansowe: ujmowanie i wycena – MoŜliwość
wyceny w wartości godziwej (włączając wynikłe nowelizacje do MSR 32 oraz do MSSF 1)
Czerwiec 2005 roku (Wejście z dniem 1 stycznia 2006 roku),
MSSF 6 Poszukiwania i ocena złóŜ mineralnych (włączając wynikłe nowelizacje do MSSF 1,
MSR 16 oraz do MSR 38) Grudzień 2004 roku (Wejście z dniem 1 stycznia 2006 roku),
IFRIC 4 Ustalenie, czy umowa zawiera w sobie elementy leasingu (włączając wynikłe
nowelizacje do MSSF 1) Grudzień 2004 roku (Wejście z dniem 1 stycznia 2006 roku),
IFRIC 5 Prawo do funduszy związanych z usunięciem skutków zniszczenia środowiska
(włączając wynikłe nowelizacje do MSR 39) Grudzień 2004 roku (Wejście z dniem 1 stycznia
2006 roku).

Interpretacje oczekujące na zatwierdzenie przez UE
IFRIC 7
Listopad 2005
IFRIC 8
Styczeń 2006
IFRIC 9
Marzec 2006
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Spółka JC Auto S.A. jest jednostką dominującą i sporządza skonsolidowane sprawozdanie
finansowe.
Spółka zdecydowała o sporządzaniu i opublikowaniu jednostkowego sprawozdania finansowego,
przed sporządzeniem i opublikowaniem sprawozdania skonsolidowanego, dla pełniejszego
przedstawienia inwestorom giełdowym sytuacji finansowej i ekonomicznej Spółki, jako, Ŝe rok
dane finansowe JC Auto S.A. stanowią najbardziej istotną pozycję w sprawozdaniu
skonsolidowanym.
2. Sprawozdawczość dotycząca segmentów
Spółka ocenia, Ŝe cała jej istotna działalność naleŜy do segmentu handlu częściami zamiennymi
do samochodów i obecnie sporządza sprawozdanie finansowe jako podmiot działający w jednym
segmencie. Ponadto, cała działalność Spółki oraz jej aktywa znajdują się na terenie Polski (przy
czym Spółka posiada udziały w zagranicznych jednostkach). Wszystkie transakcje z jednostkami
powiązanymi zostały zaprezentowane w dodatkowych notach objaśniających do sprawozdania.
3. Waluty obce
Załączone sprawozdanie finansowe przedstawione jest w złotych polskich. Złoty stanowi walutę
prezentacji i walutę funkcjonalną Grupy. Poszczególne pozycje sprawozdania finansowego są
wyceniane w złotych, które stanowią walutę podstawowego środowiska gospodarczego, w
którym działa jednostka dominująca JC Auto S.A..
Aktywa i zobowiązania pienięŜne wyraŜone w walutach obcych przeliczane są na złote przy
zastosowaniu kursów obowiązujących na dzień bilansowy. Transakcje wyraŜone w walutach
obcych przelicza się na walutę funkcjonalną przy zastosowaniu kursów obowiązujących w dniu
zawarcia transakcji. Zyski i straty kursowe z tytułu rozliczenia tych transakcji oraz przeliczenia
aktywów i zobowiązań pienięŜnych według kursów wymiany walut na dzień bilansowy są
ujmowane w rachunku zysków i strat, z wyjątkiem pozycji odraczanych w kapitale własnym jako
kwalifikujące się zabezpieczenia przepływów pienięŜnych. RóŜnice kursowe z tytułu pozycji
niepienięŜnych powiększają zyski lub straty z tytułu zmian wartości godziwej. RóŜnice kursowe
z tytułu pozycji niepienięŜnych, jak instrumenty kapitałowe sklasyfikowane jako aktywa
finansowe dostępne do sprzedaŜy, ujmuje się w kapitale wyceny inwestycji dostępnych do
sprzedaŜy.
4. Kursy walut oraz inflacja:
Kurs wymiany
Kurs wymiany
31 grudnia 2005 r.
31 grudnia 2004 r.

złotego do dolara
3,2613
2,9904

złotego do euro
3,8598
4,0790

Wzrost wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w roku zakończonym 31 grudnia 2005r.
wyniósł 0,7% (4,4% za rok zakończony 31 grudnia 2004 r.)
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5. Rzeczowe aktywa trwałe
Rzeczowe aktywa trwałe wykazuje się według kosztu historycznego pomniejszonego o odpisy
amortyzacyjne. JeŜeli wartość księgowa danego składnika aktywów przewyŜsza jego
szacunkową wartość odzyskiwalną (wyŜszą z dwóch wartości: wartości godziwej pomniejszonej
o koszty doprowadzenia do sprzedaŜy i wartości uŜytkowej), jego wartość bilansowa jest
spisywana do wartości odzyskiwalnej. Późniejsze nakłady na środek trwały zwiększają jego
wartość księgową, gdy istnieje prawdopodobieństwo, Ŝe przyszłe korzyści ekonomiczne, jakie
jednostka uzyska z tego tytułu, pozwolą na zwiększenie wyników osiąganych w oparciu o stan
obecny. Wszelkie pozostałe nakłady, a takŜe wydatki na naprawę i konserwację, są odnoszone do
rachunku zysków i strat w okresie, w którym zostały poniesione. Z chwilą likwidacji lub
sprzedaŜy składnika rzeczowego majątku trwałego, odnośny koszt i umorzenie są
wyksięgowywane, a wszelkie zyski lub straty są ujmowane w rachunku zysków i strat.
Amortyzacje środków trwałych nalicza się metodą liniową w celu rozłoŜenia ich wartości
początkowej lub wartości przeszacowanej, pomniejszonych o wartość końcową, przez okresy ich
uŜytkowania, które dla poszczególnych grup środków trwałych wynoszą:
– Budynki
40 lat
– Inwestycje w obcych środkach trwałych
7-10 lat
– Maszyny
3-5 lat
– Środki transportu
4-8 lat
– Meble, wyposaŜenie stałe i sprzęt
4-5 lat
Inwestycje w obcych środkach trwałych amortyzuje się przez okres trwania umowy najmu, nie
dłuŜej jednak niŜ przez okres ich uŜytkowania. Grunty nie podlegają amortyzacji.
Weryfikacji wartości końcowej i okresów uŜytkowania środków trwałych dokonuje się na kaŜdy
dzień bilansowy i w razie potrzeby dokonuje się ich korekty.
W przypadku, gdy wartość bilansowa środka trwałego przewyŜsza jego oszacowaną wartość
odzyskiwalną, jego wartość bilansową obniŜa się do poziomu wartości odzyskiwanej.
Zyski i straty z tytułu zbycia środków trwałych ustala się drogą porównania wpływów ze
sprzedaŜy z ich wartością bilansową i ujmuje w rachunku zysków i strat. W przypadku zbycia
przeszacowanych środków trwałych kwotę aktualizacji ujętą w pozostałych kapitałach odnosi się
na niepodzielony wynik finansowy.
Składniki majątku o przewidywanym okresie uŜytkowania nie przekraczającym jednego roku
oraz wartości początkowej nie przekraczającej 3,5 tysiąca PLN są jednorazowo umarzane w
cięŜar kosztów w momencie przekazania do uŜytkowania.
6. Wartości niematerialne
Wydatki na zakupione oprogramowanie komputerowe oraz inne wartości niematerialne są
aktywowane i amortyzowane liniowo przez okres przewidywanej uŜyteczności ekonomicznej.
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Okres
Oprogramowanie komputerowe
Koszty prac rozwojowych
Pozostałe wartości niematerialne

5 lat
3 lata
2 - 5 lat

W przypadku zaistnienia przesłanek wskazujących na moŜliwość utraty wartości aktywów
zaliczanych do wartości niematerialnych, pozostały okres ekonomicznej uŜyteczności, metoda
amortyzacji lub wartość bilansowa składnika wartości niematerialnych jest weryfikowana i
korygowana, jeśli to konieczne, o utratę wartości aktywów.
Wartości niematerialne wykazuje się w sprawozdaniu finansowym według kosztu historycznego
pomniejszonego o skumulowane umorzenie naliczone do dnia bilansowego.
7. Aktywa finansowe
Inwestycje w jednostki zaleŜne są wykazywane jako aktywa trwałe. Spółka wycenia inwestycje
w jednostki zaleŜne, jednostki pod wspólną kontrolą i jednostki stowarzyszone według kosztu
pomniejszonego o straty z tytułu trwałej utraty wartości.
PoŜyczki i naleŜności to niezaliczane do instrumentów pochodnych aktywa finansowe o
ustalonych lub moŜliwych do ustalenia płatnościach, nienotowane na aktywnym rynku. Powstają
wówczas, gdy Spółka wydaje środki pienięŜne, towary lub usługi bezpośrednio kontrahentowi,
bez zamiaru wprowadzania naleŜności do obrotu. Zalicza się je do aktywów obrotowych, z
wyjątkiem pozycji, których okres wymagalności przekracza 12 miesięcy od dnia bilansowego.
Wówczas zalicza się je do aktywów trwałych.
8. Leasing
Umowy leasingu finansowego, które przenoszą na Spółkę zasadniczo całe ryzyko i wszystkie
poŜytki wynikające z posiadania przedmiotu leasingu, są aktywowane na dzień rozpoczęcia
leasingu według niŜszej z następujących dwóch wartości: wartości godziwej środka stanowiącego
przedmiot leasingu lub wartości bieŜącej minimalnych opłat leasingowych. Opłaty leasingowe są
rozdzielane pomiędzy koszty finansowe i spłatę rat kapitałowych przy uwzględnieniu stałej stopy
procentowej w odniesieniu do zobowiązania. Koszty finansowe są ujmowane bezpośrednio w
rachunku zysków i strat.
UŜywane na podstawie umów leasingu finansowego środki trwałe podlegają amortyzacji według
zasad uŜywanych do własnych składników majątku. JeŜeli brak jest wiarygodnej pewności, Ŝe po
zakończeniu umowy leasingu grupa otrzyma prawo własności, aktywa są amortyzowane w
okresie krótszym spośród okresu leasingu i okresu ekonomicznej uŜyteczności.
Istotne postanowienia umów leasingowych.
1. Po upływie podstawowego okresu umowy leasingu, Spółce przysługuje prawo nabycia
przedmiotu leasingu za cenę odpowiadającą wartości końcowej wskazanej w umowie leasingu.
2. Nie później niŜ na dwa miesiące przed upływem okresu leasingu, Spółka moŜe:
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- pisemnie wnioskować o przedłuŜenie umowy leasingu na dalszy czas oznaczony po upływie
podstawowego okresu umowy,
- pisemnie wskazać osobę trzecią, której Finansujący ma sprzedać przedmiot leasingu po
zakończeniu podstawowego okresu umowy.
3. Podstawę określenia wysokości opłat leasingowych stanowi cena (wartość) przedmiotu
leasingu. Kwota ta moŜe ulec zmianie w przypadku dokonania jej zmiany przez dostawcę. W
przypadku, gdy wartość przedmiotu leasingu wyraŜona jest w walucie innej niŜ złote polskie,
wartość ta w złotych w umowie leasingu ustalona zostanie jako kwota zapłacona dostawcy za
przedmiot leasingu.
9. Zapasy
Zapasy wykazywane są według ceny nabycia nie wyŜszej od ich wartości rynkowej netto. Koszty
do wyceny zapasów są zazwyczaj przyjmowane zgodnie z zasadą „pierwsze przyszło, pierwsze
wyszło” („FIFO”) z uwzględnieniem kosztów transportu i przeładunku.
Wartość rynkowa netto równa jest przewidywanej cenie sprzedaŜy pomniejszonej o
przewidywane koszty związane z doprowadzeniem do transakcji sprzedaŜy. W razie
konieczności tworzy się odpisy aktualizujące na przestarzałe, niezbywalne lub wadliwe zapasy.
Odpisy aktualizujące wartość rzeczowych składników majątku obrotowego dokonane w związku
z trwałą utratą ich wartości lub spowodowane wyceną doprowadzającą ich wartość do cen
sprzedaŜy netto moŜliwych do uzyskania pomniejszają wartość pozycji w bilansie i zalicza się je
odpowiednio do:
- pozostałych kosztów operacyjnych,
- kosztów wytworzenia sprzedanych produktów lub usług,
- kosztów sprzedaŜy.
Odpisy są tworzone raz do roku po 2 kwartale sprawozdawczym, na podstawie indywidualnego
szacunku Zarządu i stanowią 20% wartości zapasów o okresie zalegania w magazynie
wynoszącym więcej niŜ 2 lata.
10. NaleŜności z tytułu dostaw i usług
NaleŜności z tytułu dostaw i usług są wykazywane w kwotach pierwotnie zafakturowanych,
pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Odpis z tytułu trwałej utraty wartości
naleŜności z tytułu dostaw i usług rozpoznaje się, gdy istnieją obiektywne dowody na to, Ŝe
Spółka nie będzie w stanie otrzymać wszystkich naleŜnych kwot wynikających z pierwotnych
warunków naleŜności. Kwotę odpisu stanowi róŜnica pomiędzy wartością bilansową a wartością
odzyskiwalną wyliczoną jako wartość bieŜąca przewidywanych przyszłych przepływów
pienięŜnych. Kwotę odpisu ujmuje się w rachunku zysków i strat.
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11. Środki pienięŜne i ich ekwiwalenty
Na środki pienięŜne i ich ekwiwalenty składają się środki pienięŜne w kasie, depozyty bankowe
płatne na Ŝądanie oraz inwestycje o terminie zapadalności krótszym niŜ trzy miesiące od dnia
zakupu.
12. Środki pienięŜne o ograniczonej moŜliwości dysponowania
Środki pienięŜne o ograniczonej moŜliwości dysponowania stanowią głównie kwoty złoŜone w
instytucjach finansowych jako zabezpieczenia gwarancji udzielonych przez te instytucje
finansowe na rzecz Spółki oraz środki pienięŜne na rachunkach bankowych Spółki, które mogą
być wydatkowane przez Spółkę jedynie na ściśle określone cele. Środki pienięŜne o ograniczonej
moŜliwości dysponowania zalicza się do aktywów trwałych i obrotowych zgodnie z warunkami
umów dotyczącymi okresów zabezpieczenia.
13. Kapitał podstawowy
Akcje zwykłe są klasyfikowane jako kapitał własny. Dodatkowe koszty bezpośrednio związane z
wyemitowaniem nowych akcji lub opcji są ujmowane w bilansie jako pomniejszenie wpływów.
14. Kapitał zapasowy
W kapitale zapasowym ujmuje się nadwyŜkę ceny emisyjnej akcji nad ich wartością nominalna,
wynik na sprzedaŜy akcji własnych, zwiększenia z tytułu podziału zysku netto Spółki oraz
aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego powstałe na transakcjach rozliczanych z
kapitałem własnym.
15. Kredyty i poŜyczki oprocentowane

Kredyty i poŜyczki oprocentowane klasyfikowane są w Spółce jako zobowiązania finansowe
długoterminowe i krótkoterminowe z tytułu poŜyczek i kredytów.
Kredyty bankowe i poŜyczki są ujmowane według ceny nabycia odpowiadającej wartości
otrzymanych środków pienięŜnych, pomniejszonych o koszty związane z uzyskaniem kredytu lub
poŜyczki.
16. Rezerwy
Rezerwy tworzy się na istniejące prawne lub wynikające z prawa zwyczajowego zobowiązania
Spółki wynikające z przeszłych zdarzeń, jeśli istnieje prawdopodobieństwo konieczności
wydatkowania środków zawierających w sobie korzyści ekonomiczne w celu zaspokojenia tego
zobowiązania i moŜna w sposób wiarygodny ustalić jego szacunkowa wysokość.
Rezerwy na odprawy emerytalne tworzone są na podstawie własnego algorytmu.
Rezerwy na zobowiązania z tytułu odpraw emerytalnych szacowane są zgodnie z metodą wyceny
aktuarialnej (prognozowanych uprawnień jednostkowych), której stosowanie zalecane jest przez
Międzynarodowy Standard Rachunkowości nr 19 – „Świadczenia Pracownicze”.
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Metoda ta uwzględnia fakt, iŜ odprawy emerytalne nie są formą świadczenia za konkretnie
wykonaną pracę. Nabycie przez pracownika prawa do ich otrzymania wynika z faktu
przepracowania określonego okresu. Szczegółowe zasady przyznawania odpraw emerytalnych
reguluje regulamin wynagradzania Spółki, który określa podstawę wymiaru świadczenia, w
wysokości jednomiesięcznego wynagrodzenia, liczbę przepracowanych lat oraz ewentualne inne
warunki konieczne dla nabycia prawa do danego świadczenia.
Wyszczególnienie

Kwota / Procent

Zgodnie z układem zbiorowym wg stanu na 31.12.2005 r. podstawa
do obliczenia wypłat z tytułu odpraw emerytalnych wynosiła:

3 611,33

Szacunkowy średni realny (powyŜej poziomu inflacji) roczny wzrost
wynagrodzenia:

1,0%

Szacunkowy średni realny (powyŜej poziomu inflacji) półroczny
wzrost wynagrodzenia:

0,5%

Przyjęta do ustalenia bieŜącej wartości przyszłych wypłat stopa
dyskontowa (w ujęciu rocznym):

5%

Rezerwy na niewykorzystane urlopy nie tworzy się
17. Odroczony podatek dochodowy
Zobowiązanie z tytułu odroczonego podatku dochodowego ujmowane jest w pełnej wysokości,
metoda zobowiązaniową, z tytułu róŜnic przejściowych pomiędzy wartością podatkową aktywów
i zobowiązań a ich wartością bilansowa w sprawozdaniu finansowym. JeŜeli jednak odroczony
podatek dochodowy powstał z tytułu początkowego ujęcia składnika aktywów lub zobowiązania
w ramach innej transakcji niŜ połączenie jednostek gospodarczych, które nie wpływa ani na
wynik finansowy, ani na zysk (stratę) podatkowa, nie wykazuje się go. Odroczony podatek
dochodowy ustala się przy zastosowaniu stawek (i przepisów) podatkowych obowiązujących
prawnie lub faktycznie na dzień bilansowy, które zgodnie z oczekiwaniami będą obowiązywać w
momencie realizacji odnośnych aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego lub
uregulowania zobowiązania z tytułu odroczonego podatku dochodowego.
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego ujmuje się, jeŜeli jest prawdopodobne, Ŝe w
przyszłości osiągnięty zostanie dochód do opodatkowania, który umoŜliwi wykorzystanie róŜnic
przejściowych.
Zobowiązanie na odroczony podatek dochodowy ujmowane jest z tytułu róŜnic przejściowych
powstających z tytułu inwestycji w jednostkach zaleŜnych i stowarzyszonych, chyba, Ŝe
rozłoŜenie w czasie odwracania się róŜnic przejściowych jest kontrolowane przez Grupę i
prawdopodobne jest, Ŝe w moŜliwej do przewidzenia przyszłości róŜnice te nie ulegną
odwróceniu.
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18. Dywidendy
Dywidendy do wypłacenia ujmowane są w księgach rachunkowych po ich zaakceptowaniu przez
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Płatności dywidend na rzecz akcjonariuszy
Spółki ujmuje się jako zobowiązanie w sprawozdaniu finansowym w okresie, w którym nastąpiło
ich zatwierdzenie przez akcjonariuszy Spółki.
19. Zobowiązania
Zobowiązania wycenia się na dzień bilansowy w kwocie wymagającej zapłaty z wyjątkiem
zobowiązań, których uregulowanie zgodnie z umową następuje przez wydanie innych niŜ środki
pienięŜne aktywów finansowych lub wymiany na instrumenty finansowe, które wycenia się
według wartości godziwej.
JeŜeli termin wymagalności przekracza jeden rok od daty bilansowej, salda tych zobowiązań, z
wyjątkiem zobowiązań z tyt. dostaw i usług, wykazuje się jako długoterminowe. Pozostałe części
sald wykazywane są jako krótkoterminowe.
Zobowiązania wyraŜone w walutach obcych wycenia się na dzień bilansowy według średniego
kursu ustalonego dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski na ten dzień.
RóŜnice kursowe dotyczące zobowiązań wyraŜonych w walutach obcych powstałe na dzień
wyceny i przy uregulowaniu zalicza się odpowiednio: ujemne do kosztów finansowych i dodatnie
do przychodów finansowych. W uzasadnionych przypadkach odnosi się je do kosztu
wytworzenia produktów, usług lub ceny nabycia towarów a takŜe wytworzenia środków trwałych
lub wartości niematerialnych i prawnych.
20. Zasady ustalania wyniku finansowego
Przychody
Przychody pochodzą głównie ze sprzedaŜy towarów handlowych i obejmują niewątpliwie
naleŜne lub uzyskane kwoty netto ze sprzedaŜy tj. pomniejszone o naleŜny podatek od towarów i
usług (VAT), ujmowane w okresach, których dotyczą.
Koszty działalności operacyjnej.
Koszty operacyjne są ujmowane w okresie, którego dotyczą, w takiej wysokości, w jakiej
prawdopodobne jest, Ŝe nastąpi zmniejszenie korzyści ekonomicznych jednostki, które moŜna
wiarygodnie wycenić a koszty sfinansowane w okresach poprzednich a dotyczące okresów, za
które sporządzone jest sprawozdanie, są aktywowane w okresie za, które sporządzane jest
sprawozdanie finansowe.
Spółka stosuje kalkulacyjny rachunek zysków i strat
Pozostałe przychody i koszty operacyjne
Zgodnie z zasadą memoriału i ostroŜności Spółka ewidencjonuje niewątpliwe pozostałe
przychody operacyjne i zyski nadzwyczajne oraz pozostałe koszty operacyjne i straty
nadzwyczajne.
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Przychody i koszty finansowe ujmowane są w ciągu roku z zachowaniem zasady współmierności
przychodów i kosztów.
NaleŜności wyraŜone w walutach obcych wycenia się na dzień bilansowy według kursu
średniego ustalonego dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski na ten dzień.
Zobowiązania wyraŜone w walutach obcych wycenia się na dzień bilansowy według kursu
średniego ustalonego dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski na ten dzień.
RóŜnice kursowe od naleŜności i zobowiązań wyraŜonych w walutach obcych powstałe na dzień
wyceny i przy zapłacie zalicza się odpowiednio: ujemne do kosztów finansowych i dodatnie do
przychodów finansowych. Zgodnie z MSSF róŜnice kursowe powinny być prezentowane w
podstawowej działalności operacyjnej natomiast Spółka odstąpiła od tej zasady i prezentuje
róŜnice kursowe w działalności finansowej, poniewaŜ uwaŜa za waŜne zaprezentowanie wpływu,
jaki mają na wynik finansowy wahania kursów walut. Zmiany te nie wpływają w sposób istotny
na prezentowanie wyniku zgodnie z przepisami MSSF.
Część kosztów finansowych dotyczących obsługi kredytu inwestycyjnego i odsetek od niego
została aktywowana i przeniesiona z pozycji: koszty finansowe do pozycji bilansu środki trwałe
w budowie.
Pozostałe koszty finansowe obciąŜają wynik finansowy.
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NOTY DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2005
Noty objaśniające do bilansu
Nota nr 1
Wartości niematerialne i prawne
w tys. PLN

a) koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym:
- oprogramowanie komputerowe
b) inne wartości niematerialne i prawne
Wartości niematerialne i prawne, razem
Wartości niematerialne i prawne w pełni umorzone

31.12.2005

31.12.2004

1 208
1 189

717
708

941

0

2 149

717

298

112
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Wartości niematerialne (c.d.)

Nabyte koncesje, patenty, licencje i
podobne wartości, w tym:
oprogramowanie
komputerowe

Inne wartości
niematerialne i
prawne

Wartość brutto wartości niematerialnych na 01.01.2004

800

694

Zwiększenia z tytułu zakupu

799

799

799

Zmniejszenia z tytułu likwidacji lub sprzedaŜy

566

566

566

1 033

927

0

1 033

Skumulowana amortyzacja (umorzenie) na 01.01.2004

189

138

0

189

Amortyzacja za okres (z tytułu)

190

144

190

- likwidacja wartości niematerialnych i prawnych

-63

-63

-63

Skumulowana amortyzacja (umorzenie) na 31.12.2004

316

219

316

Wartość netto wartości niematerialnych na 31.12.2004

717

708

Wartość brutto wartości niematerialnych na dzień 31.12.2004

0

Razem

0

800

717
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Wartości niematerialne (c.d.)
Nabyte koncesje, patenty, licencje i
podobne wartości, w tym:
oprogramowanie
komputerowe

Wartość brutto wartości niematerialnych na 01.01.2005

1 033

927

Zwiększenia z tytułu:

787

768

- zakupu

787

768

- przeniesienie ze środków trwałych w budowie

Inne wartości
niematerialne i
prawne

1 033
950

1737
787

950

Zmniejszenia z tytułu likwidacji lub sprzedaŜy
Wartość brutto wartości niematerialnych na dzień 31.12.2005

Razem

950
0

1 820

1695

950

2 770

Skumulowana amortyzacja (umorzenie) na 01.01.2005

316

219

0

316

Amortyzacja za okres (z tytułu)

296

287

9

305

Skumulowana amortyzacja (umorzenie) na 31.12.2005

612

506

9

621

1 208

1 189

941

2 149

Wartość netto wartości niematerialnych na 31.12.2005
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Wartości niematerialne i prawne (struktura własnościowa)
w tys. PLN

31.12.2005

31.12.2004

a) własne
b) uŜywane na podstawie umowy najmu, dzierŜawy lub
innej umowy, w tym umowy leasingu

873

281

1 276

436

Wartości niematerialne i prawne, razem

2 149

717

Nota nr 2
Rzeczowe aktywa trwałe
w tys. PLN

1. środki trwałe, w tym:
- grunty (w tym prawo uŜytkowania wieczystego gruntu)
- budynki, lokale i obiekty inŜynierii lądowej i wodnej
- urządzenia techniczne i maszyny
- środki transportu
- inne środki trwałe
2. środki trwałe w budowie
3. zaliczki na środki trwałe w budowie
Rzeczowe aktywa trwałe, razem
Rzeczowe aktywa trwałe w pełni zamortyzowane

31.12.2005
62 882
3 656
35 831
7 066
4 410
11 919
249

31.12.2004
11 159
3 653
0
1 549
3 109
2 848
4 210

148

4 200

63 279

19 569

2 481

1 716

Środki trwałe o wartości bilansowej 164 tys. zł stanowią przedmiot zabezpieczenia umowy
kredytowej.
Rzeczowe aktywa trwałe (struktura własnościowa)
w tys. PLN

31.12.2005

31.12.2004

a) własne
b) uŜywane na podstawie umowy najmu, dzierŜawy lub
innej umowy, w tym umowy leasingu

22 946

15 270

39 936

4 299

Wartości niematerialne i prawne, razem

62 882

11 159
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Nota nr 2
Rzeczowe aktywa trwałe (c.d.)
w tys. PLN
Budynki, lokale
i obiekty
inŜynierii
lądowej i
wodnej

Grunty

Wartość brutto środków trwałych na 01.01.2004
Zwiększenia z tytułu
- zakupu
- przeniesienie ze śr. trwałych w budowie
Zmniejszenia z tytułu likwidacji lub sprzedaŜy
Wartość brutto środków trwałych na dzień 31.12.2004
Skumulowana amortyzacja (umorzenie) na 01.01.2004
Amortyzacja za okres (z tytułu)
Likwidacja środka trwałego
Skumulowana amortyzacja (umorzenie) na 31.12.2004

0
3 653

Wartość netto środków trwałych na 31.12.2004

0
0

Urządzenia
techniczne i
maszyny

Środki
transportu

Inne środki
trwałe

Razem

1 759
1 003
1 003

2 038
2 343
2 343

3 258
1 703
1 703

172
4 209
732
377
-9
1 100

346
4 615
1 526
525
-284
1 767

7 055
8 702
5 049
3 653
734
15 023
2 828
1 371
-335
3 864

3 109

2 848

11 159

3 653
3 653

0
0
0

0

0

216
2 546
570
469
-42
997

3 653

0

1 549
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w tys. PLN
Budynki, lokale
i obiekty
inŜynierii
lądowej i
wodnej

Grunty

Wartość brutto środków trwałych na 01.01.2005

Urządzenia
techniczne i
maszyny

Środki
transportu

Inne środki
trwałe

Razem

3 653

0

2 546

4 209

4 615

15 023

Zwiększenia z tytułu

3

35 901

6 422

1 930

10 796

55 052

- zakupu

3

487

5 135

1 195

10 796

17 616

32 164

1 287

735

- umowa leasingowa
- przeniesienie ze śr. trwałych w budowie

34 186

3 250

3 250

Zmniejszenia z tytułu

-92

-92

- sprzedaŜ

-92

-92

Wartość brutto środków trwałych na dzień 31.12.2005

3 656

Skumulowana amortyzacja (umorzenie) na 01.01.2005
Amortyzacja za okres (z tytułu)

35 901

8 968

6 139

15 319

69 983

0

997

1 100

1 767

3864

70

905

629

1 637

3 241

-4

-4

- likwidacja środka trwałego
Skumulowana amortyzacja (umorzenie) na 31.12.2005
Wartość netto środków trwałych na 31.12.2005

0

70

1 902

1 729

3 400

7 101

3 654

35 831

7 066

4 410

11 919

62 882
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Nota nr 3
Długoterminowe aktywa finansowe
w tys. PLN

31.12.2005
a) w jednostkach zaleŜnych
- udziały lub akcje

31.12.2004

10 630
4 589

1 155
1 155

- udzielone poŜyczki

1 041

0

- inne długoterminowe aktywa finansowe

5 000

0

- dopłaty do kapitału spółek zaleŜnych

5 000

0

Długoterminowe aktywa finansowe, razem

10 630

1 155

Zmiana stanu długoterminowych aktywów finansowych (wg grup rodzajowych)
w tys. PLN

31.12.2005

31.12.2004

a) stan na początek okresu

1 155

1 086

b) zwiększenia (z tytułu)

9 611

417

- nabycie

3 537

417

- wniesione dopłaty do kapitału

5 000

- poŜyczki wypłata

1 060

- naliczenie odsetek od poŜyczek

14

c) zmniejszenia (z tytułu)

136

- poŜyczki spłata

348
273

- wycena
d) stan na koniec okresu

136

75

10 630

1 155

Udzielone poŜyczki długoterminowe (struktura walutowa)
jednostka waluta
1. w walutach obcych (wg walut i po
przeliczeniu na zł)
b1. w walucie
po przeliczeniu na tys. zł
PoŜyczki długoterminowe, razem

31.12.2005

31.12.2004

w tys.
w tys.

PLN
EUR

1 041
266
1 041

0
0
0

w tys.

PLN

1 041

0

PoŜyczki zostały udzielone spółkom zaleŜnym na działalność bieŜącą w związku z rozpoczęciem
działalności przez nowe jednostki.
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Długoterminowe aktywa finansowe (c.d.)
Udziały w jednostkach podporządkowanych
w tys. PLN

nazwa (firma) jednostki, ze
wskazaniem formy prawnej

1.
2.
3.

zastosowana
metoda
konsolidacji /
wycena metodą
praw własności,
bądź wskazanie,
Ŝe jednostka nie
podlega
konsolidacji /
wycenie metodą
praw własności

data objęcia
wartość
kontroli /
udziałó
korekty
współkontroli / w / akcji aktualizujące
wartość
uzyskania
według
znaczącego
ceny
(razem)
wpływu
nabycia

wartość
procent
bilansowa posiadanego
udziałów /
kapitału
akcji
zakładowego

udział w
ogólnej liczbie
głosów na
walnym
zgromadzeniu

siedziba

przedmiot
przedsiębiorstwa

JC Auto s.r.o

Czechy, Karvina
Darkov

sprzedaŜ części do
samochodów

jednostka zaleŜna

metoda pelna

14.07.2003

297

2

299

91,84

91,84

JC Auto k.f.t

Węgry,
Budapeszt

sprzedaŜ części do
samochodów

jednostka zaleŜna

metoda pełna

11.07.2003

461

-47

414

90,33

90,33

jednostka zaleŜna

metoda pełna

07.12.2004

417

-35

382

99

99

jednostka zaleŜna

metoda pełna

07.01.2005

1027

0

1027

70

70

jednostka zaleŜna

metoda pełna

23.05.2005

1850

1850

100

100

jednostka zaleŜna

metoda pełna

14.07.2005

563

43

520

100

100

jednostka zaleŜna

nie podlega
konsolidacji

13.12.2005

97

1

96

100

100

JC Auto BVBA

4.

Jc Auto Śląsk Sp. z o.o.

5.

Auto Abc Motoryzacja Sp. z
o.o.

6.

JC Auto doo

7.

charakter
powiązania
(jednostka zaleŜna,
jednostka
współzaleŜna,
jednostka
stowarzyszona, z
wyszczególnieniem
powiązań
bezpośrednich i
pośrednich)

JC Auto Srl

sprzedaŜ części do
Belgia, Gent
samochodów
sprzedaŜ części do
Polska, Katowice samochodów
Polska, Piaski
Chorwacja,
Zagrzeb

sprzedaŜ części do
samochodów
sprzedaŜ części do
samochodów

Włochy, Milan

sprzedaŜ części do
samochodów

W roku 2005, na podstawie Uchwały z dnia 24.06.2005, została dokonana dopłata do kapitału spółki zaleŜnej Auto ABC Sp. z o.o. z
siedzibą w Piaskach w wysokości 5 000 tys. PLN. Kwota została wykazana w bilansie w pozycji Inne aktywa długoterminowe w
jednostkach powiązanych.
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Długoterminowe aktywa finansowe (c.d.)
Udziały w jednostkach podporządkowanych
w tys. PLN

Lp.

nazwa jednostki

naleŜności
zobowiązania i rezerwy na
zobowiązania jednostki, w tym: jednostki, w tym:

kapitał własny jednostki, w tym:
- naleŜne
wpłaty na
kapitał
zakładowy
- kapitał
(wielkość - kapitał
zakładowy ujemna)
zapasowy

1.

JC Auto s.r.o

125

336

2.

JC Auto k.f.t

1 193

462

aktywa
jednostki,
razem

przychody
ze
sprzedaŜy

otrzymane
lub naleŜne
dywidendy
od jednostki
za ostatni
rok
obrotowy

- pozostały kapitał własny,
w tym:

161

- zobow.
długoterminowe

zysk
(strata) z zysk
(strata)
lat
ubiegłych netto

- kapitał
rezerwowy
4

-215

-366

141

3 531

570

124

521

2 036

- zobow.
krótkoterminowe

naleŜności
krótkoterminowe

3 531

716

716

3 656

6 256

0

93

1 925

256

256

3 229

7 431

0

546

765

14

14

812

50

0

527

1 173

1 173

1 830

12 714

0

0

3.

JC Auto BVBA

-500

417

-917

-924

1 312

4.

Jc Auto Śląsk
Sp. z o.o.

1 303

1 467

-164

-164

527

5.

Auto Abc
Motoryzacja Sp.
z o.o.

6 753

1 850

-97

-97

21 476

720

20 688

6 338

6 338

28 228

30 388

6.

JC Auto doo

247

524

-277

-285

2 375

659

1 716

434

434

2 622

1 243

7.

JC Auto Srl

96

96

5 000

-1

nieopłacona
przez
emitenta
wartość
udziałów /
akcji w
jednostce

0
1

0

31

JC Auto S.A.
Sprawozdanie finansowe za rok 2005
______________________________________________________________________________________________

Papiery wartościowe, udziały i inne długoterminowe aktywa finansowe (struktura
walutowa)
w tys. PLN

jednostka

waluta

a) w walucie polskiej

w tys.

zł

7 877

0

b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)

w tys.

zł

1 712

1 155

b1. w walucie

w tys.

HUF

27 100

27 100

414

449

po przeliczeniu na tys. zł

31.12.2005

31.12.2004

b2 w walucie (CZK)

w tys.

CZK

2 250

2 250

po przeliczeniu na tys.zł
b3. w walucie

w tys.

EUR

299
125

302
99

479

404

po przeliczeniu na tys. zł
b4. w walucie
po przeliczeniu na tys. zł
pozostałe waluty w tys. zł
Papiery wartościowe, udziały i inne długoterminowe
aktywa finansowe, razem

w tys.

HRK

1 000
520

w tys.

zł

w tys.

zł

9 589

1 155

Papiery wartościowe, udziały i inne długoterminowe aktywa finansowe (wg zbywalności)
w tys. PLN

31.12.2005
C. Z nieograniczoną zbywalnością, nienotowane na rynku regulowanym
(wartość bilansowa)

31.12.2004

9 589

1 155

9 589

1 155

c1) udziały w jednostkach powiązanych
- korekty aktualizujące wartość (za okres)
- wartość na początek okresu
- wartość według cen nabycia

4 589
-123
1 155
4 712

1 155
-75
804
1 230

c2) dopłaty do kapitałów w spółkach powiązanych

5 000

a. inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):

- korekty aktualizujące wartość (za okres)

0

- wartość na początek okresu

0

- wartość według cen nabycia

5 000

Wartość według cen nabycia, razem

9 712

1 230

Wartość na początek okresu, razem

1 155

804

-123

-75

9 589

1 155

Korekty aktualizujące wartość (za okres), razem
Wartość bilansowa, razem
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Udzielone poŜyczki długoterminowe (struktura walutowa)
w tys. PLN

jednostka waluta

31.12.2005

31.12.2004
0

0
0

po przeliczeniu na tys. zł

1 041
266
1 041

Papiery wartościowe, udziały i inne długoterminowe
aktywa finansowe, razem

1 041

0

a) w walucie polskiej
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)
b1. w walucie

w tys.

EUR

Nota nr 5
Zmiana stanu aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego
w tys. PLN

30.06.2005
1. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na
początek okresu, w tym:
odniesionych na wynik finansowy
2. Zwiększenia
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi
róŜnicami przejściowymi (z tytułu)
- utworzenie aktywu od rezerwy na premie dla zarządu
- utworzenie aktywu od róŜnic kursowych z wyceny
- koszty ZUS z roku przekazane w roku 2006
- rezerwa na odprawy emerytalne
3. Zmniejszenia
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi
róŜnicami przejściowymi (z tytułu)
- utworzenie aktywu od rezerwy na premie dla zarządu
- utworzenie aktywu od róŜnic kursowych z wyceny
4. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na
koniec okresu, razem, w tym:
a) odniesionych na wynik finansowy

31.12.2004

402
402
184

0
0
402

184

402
9
393

137
40
7
402

0

402
9
393

0

184

402

184

402
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Nota nr 6
Inne rozliczenia międzyokresowe
w tys. PLN

31.12.2005
a) czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:
- opłaty wstępne i inicjacyjne leasingu
- polisy ubezpieczeniowe długoterminowe
Inne rozliczenia międzyokresowe, razem

31.12.2004

134
121
13
134

23
20
3
23

Nota nr 7
Zapasy
w tys. PLN

31.12.2005
Towary
Zaliczki na dostawy
Zapasy, netto
Odpisy aktualizujące wartość zapasów
Zapasy brutto razem

31.12.2004

81 413

47 693

2 756

9 990

84 169

48 683

130

0

84 039

48 683

W roku 2005 utworzono odpis aktualizujący wartość zapasów magazynowych na kwotę 130 tys.
PLN. Kwotę tę zaprezentowano w Rachunku Zysku i Strat w pozycji „Aktualizacja wartości
aktywów niefinansowych” pozostałych kosztów operacyjnych. Odpis aktualizujący wartość
zapasów został utworzony na zapasy wolnorotujące.
Zapasy o wartości 30 400 tys. PLN stanowią zabezpieczenie dwóch kredytów
krótkoterminowych, zaciągniętych w rachunku bieŜącym na działalność JC Auto S.A..
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Nota nr 8
NaleŜności krótkoterminowe
w tys. PLN

31.12.2005

31.12.2004

a) od jednostek powiązanych

16 594

3 141

- z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:

16 594

3 141

16 594

3 141

b) naleŜności od pozostałych jednostek

24 094

23 745

- z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:

22 624

19 724

- do 12 miesięcy
- z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i
zdrowotnych oraz innych świadczeń

22 624

19 724

1 332

3 955

138

66

40 688

26 886

11

11

40 699

26 897

- do 12 miesięcy

- inne
NaleŜności krótkoterminowe netto, razem
c) odpisy aktualizujące wartość naleŜności
NaleŜności krótkoterminowe brutto, razem

NaleŜności krótkoterminowe od jednostek powiązanych
w tys. PLN

a) z tytułu dostaw i usług, w tym:
- od jednostek zaleŜnych
NaleŜności krótkoterminowe od jednostek powiązanych netto, razem
odpisy aktualizujące wartość naleŜności od jednostek powiązanych
NaleŜności krótkoterminowe od jednostek powiązanych brutto,
razem

31.12.2005
16 594
16 594
16 594
0

31.12.2004
3 141
3 141
3 141

16 594

3 141

Zmiana stanu odpisów aktualizujących wartość naleŜności krótkoterminowych
w tys. PLN

31.12.2005
Stan na początek okresu

11

31.12.2004
36

zmniejszenia (z tytułu)

25

- rozwiązanie odpisu
Stan odpisów aktualizujących wartość naleŜności
krótkoterminowych na koniec okresu

25
11

11
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NaleŜności krótkoterminowe brutto – struktura walutowa

a) w walucie polskiej
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)
b1. w walucie
po przeliczeniu na tys. zł
b2. w walucie
po przeliczeniu na tys.zl
NaleŜności krótkoterminowe, razem

jednostka

waluta

w tys.
w tys.
w tys.

zł
zł
EUR

w tys.

USD

w tys.

zł

w tys. PLN

31.12.2005
24 143
16 556
1 859
7 177
2 875
9 379
40 699

31.12.2004
15 044
11 853
1 060
4 322
2 518
7 531
26 897

NaleŜności z tytułu dostaw i usług brutto o pozostałym od dnia bilansowego okresie spłaty
w tys. PLN

a) do 1 miesiąca
b) powyŜej 1 miesiąca do 3 miesięcy
c) powyŜej 3 miesięcy do 6 miesięcy
d) powyŜej 6 miesięcy do 1 roku
e) powyŜej 1 roku
f) naleŜności przeterminowane
NaleŜności z tytułu dostaw i usług, razem (brutto)
g) odpisy aktualizujące wartość naleŜności z tytułu dostaw i usług
NaleŜności z tytułu dostaw i usług, razem (netto)

31.12.2005
20 938
1 533
46
195
8 593
7 924
39 229

31.12.2004
14 044
2 439
846
3 475
0
2 072
22 876

11
39 218

11
22 865

Podstawowy termin płatności dla naleŜności z tytułu dostaw i usług obowiązujący w Spółce to 14
dni z zastrzeŜeniem naleŜności od jednostek powiązanych, dla których przedłuŜono okres
płatności do 1 roku.
NaleŜności z tytułu dostaw i usług przeterminowanych brutto – z podziałem na naleŜności
niespłacone w okresie
w tys. PLN

a) do 1 miesiąca
b) powyŜej 1 miesiąca do 3 miesięcy
c) powyŜej 3 miesięcy do 6 miesięcy
d) powyŜej 6 miesięcy do 1 roku
e) powyŜej 1 roku
NaleŜności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (brutto)
f) odpisy aktualizujące wartość naleŜności z tytułu dostaw i usług
NaleŜności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem
(netto)

31.12.2005
5 038
2 287
443
156
7 924
11

31.12.2004
1 128
373
309
184
78
2 072
11

7 913

2 061
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NaleŜności przeterminowane i sporne
w tys. PLN

31.12.2004

31.12.2005
1.NaleŜności długoterminowe brutto

-

-

W tym przeterminowane i sporne

-

-

a) odpis aktualizujący

-

-

39 229

22 876

7 924

2 072

11

11

2. NaleŜności krótkoterminowe z tyt. dostaw i usług brutto
W tym przeterminowane i sporne
a) odpis aktualizujący
3. Z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i
zdrowotnych oraz innych świadczeń

1 332

3 955

W tym przeterminowane i sporne

-

-

a) odpis aktualizujący

-

-

-

-

W tym przeterminowane i sporne

-

-

a) odpis aktualizujący

-

-

138

66

W tym przeterminowane i sporne

-

-

a) odpis aktualizujący

-

-

40 688

26 886

11

11

40 699

26 897

4. NaleŜności dochodzone na drodze sądowej brutto

5. Pozostałe naleŜności krótkoterminowe brutto

NaleŜności krótkoterminowe netto, razem
Odpisy aktualizujące wartość naleŜności, razem
NaleŜności krótkoterminowe brutto, razem
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Nota nr 9
Inwestycje krótkoterminowe
Krótkoterminowe aktywa finansowe
w tys. PLN

31.12.2005
a) w pozostałych jednostkach

31.12.2004

17

498

- dłuŜne papiery wartościowe

0

- udzielone poŜyczki

17

0

- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)

498

b) środki pienięŜne i inne aktywa pienięŜne

2 375

2 964

- środki pienięŜne w kasie i na rachunkach

2 247

2 964

128

0

0

0

2 392

3 462

- inne środki pienięŜne
- inne aktywa pienięŜne
Krótkoterminowe aktywa finansowe, razem

Papiery wartościowe, udziały i inne krótkoterminowe aktywa finansowe- struktura
walutowa
jednostka

waluta

w tys. PLN

31.12.2005
a) w walucie polskiej

w tys.

zł

0

31.12.2004
498

Papiery wartościowe, udziały i inne
krótkoterminowe aktywa finansowe, razem

w tys.

zł

0

498

Papiery wartościowe, udziały i inne krótkoterminowe aktywa finansowe – wg zbywalności
w tys. PLN

31.12.2005
A. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na rynkach
pozagiełdowych (wartość bilansowa)

31.12.2004
0

a. inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):

498
498

a.1. Bony - Nałęczowianka
- wartość według cen nabycia

498

Wartość według cen nabycia, razem

498

Wartość na początek okresu, razem

0

Korekty aktualizujące wartość (za okres), razem
Wartość bilansowa, razem

0

498
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Udzielone poŜyczki krótkoterminowe (struktura walutowa)
jednostka

waluta

w tys. PLN

31.12.2005

31.12.2004

a) w walucie polskiej

w tys.

zł

17

0

Udzielone poŜyczki krótkoterminowe, razem

w tys.

zł

17

0

Środki pienięŜne i inne aktywa (struktura walutowa)

jednostka

waluta

w tys. PLN

31.12.2005

31.12.2004

a) w walucie polskiej
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu
na zł)

w tys.

zł

1 125

2 300

w tys.

zł

1 250

674

b1. w walucie

w tys.

USD

380

137

1 240

409

3

65

10

265

2 375

2 974

po przeliczeniu na tys. zł
b2 w walucie

w tys.

EUR

po przeliczeniu na tys. zl
Środki pienięŜne i inne aktywa pienięŜne, razem

w tys.

zł

Nota nr 10
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe
w tys. PLN

31.12.2005

31.12.2004

a) czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:

294

293

- ubezpieczenia

212

169

18

12

1

6

- abonamenty
- prenumerata czasopism
- gwarancje

13

- rozliczenie funduszu socjalnego

79

- faktury na usługi w przyszłosci
- pozostałe

62

14

1

b) pozostałe rozliczenia międzyokresowe

183

0

- czynne rozliczenia międzyokresowe przychodów

183

0

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe, razem

477

293
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Nota nr 11
Struktura kapitału zakładowego
w tys.

Seria / emisja

Rodzaj akcji

Rodzaj
uprzywilejowania akcji

Rodzaj
ograniczenia
praw do akcji

Liczba
akcji w
szt.

Wartość
serii/ emisji
wg
wartości
nominalnej

Sposób
pokrycia
kapitału

Data
rejestracji

Prawo do
dywidendy
(od daty)

A

na okaziciela

zwykłe

brak

5 000 000

10 000 gotówka

08.06.2004 01.01.2003

B

na okaziciela

zwykłe

brak

2 500 000

5 000 gotówka

30.12.2003 01.01.2004

Liczba akcji, razem

7 500 000

Kapitał zakładowy,
razem
Wartość nominalna jednej akcji (w zł)

15 000
2

Prezes Zarządu spółki Jerzy Grabowiecki posiada:- 3 800 000 akcji serii A „na okaziciela” JC
Auto S.A. o wartości nominalnej 2 PLN o łącznej wartości nominalnej 7 600 tys. PLN, co
stanowi 50,67% kapitału zakładowego i ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.
Nota nr 12
Kapitał zapasowy
w tys. PLN

31.12.2005
a) ze sprzedaŜy akcji powyŜej ich wartości nominalnej

31.12.2004

60 247

60 247

c) inny (wg rodzaju)

21 891

13 691

- zysk z lat poprzednich

21 891

13 691

Kapitał zapasowy, razem

82 138

73 938

b) utworzony zgodnie ze statutem / umową, ponad wymaganą
ustawowo (minimalną) wartość

40

JC Auto S.A.
Sprawozdanie finansowe za rok 2005
______________________________________________________________________________________________

Nota nr 13
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
w tys. PLN

31.12.2005
1. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na
początek okresu, w tym:
odniesionej na wynik finansowy
- róŜnica w wartości amortyzacji środków trwałych leasingowanych
2. Zwiększenia
a) odniesione na wynik finansowy okresu z tytułu dodatnich róŜnic
przejściowych (z tytułu)
- niezrealizowane dodatnie róŜnice kursowe
- niezrealizowane odsetki od udzielonych poŜyczek
- róŜnice pomiędzy ratami leasingu a amortyzacją
3. Zmniejszenia
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z dodatnimi
róŜnicami przejściowymi (z tytułu)
- róŜnica w wartości amortyzacji środków trwałych leasingowanych

31.12.2004

234
234
234
199

114
114

199
196
3

120

120

120
0

89
89
89

0

4. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na
koniec okresu, razem

344

234

odniesionej na wynik finansowy
- róŜnice pomiędzy ratami leasingu a amortyzacją
- niezrealizowane dodatnie róŜnice kursowe
- inne

344
145
196
3

234

Nota nr 14
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne
- długoterminowe
w tys. PLN

31.12.2005
a) stan na początek okresu

31.12.2004
0

b) zwiększenia (z tytułu)

38

- załoŜenie rezerwy na odprawy emerytalne

38

e) stan na koniec okresu

38

0
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Nota nr 15
Pozostałe rezerwy krótkoterminowe
w tys. PLN

31.12.2005
a) stan na początek okresu

31.12.2004

49

7

b) zwiększenia (z tytułu)

49

- załoŜenie rezerwy na premie dla Zarządu

49

c) wykorzystanie (z tytułu)

49

- wypłata premii dla Zarządu

49

d) rozwiązanie (z tytułu)

7

e) stan na koniec okresu

0

49

Nota nr 16
Zobowiązania długoterminowe
w tys. PLN

31.12.2005

31.12.2004

a) wobec pozostałych jednostek
- kredyty i poŜyczki
- umowy leasingu finansowego
- inne (wg rodzaju)

44 756
8 685
36 071
0

1 888

Zobowiązania długoterminowe, razem

44 756

1 888

1 888
0

Zobowiązania długoterminowe o pozostałym do dnia bilansowego okresie spłaty
w tys. PLN

31.12.2005

31.12.2004

a) powyŜej 1 roku do 3 lat

10 482

1 870

b) powyŜej 3 do 5 lat

11 805

18

c) powyŜej 5 lat

22 469

Zobowiązania długoterminowe, razem

44 756

1 888

Zobowiązania długoterminowe – struktura walutowa
w tys. PLN

a) w walucie polskiej
Zobowiązania długoterminowe, razem

jednostka

waluta

w tys.
w tys.

zł
zł

31.12.2005
44 756
44 756

31.12.2004
1 888
1 888
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Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i poŜyczek

Nazwa (firma) jednostki, ze
wskazaniem formy prawnej

Siedziba

Kwota kredytu / poŜyczki
wg umowy
w
w tys. zł walucie waluta

Kwota kredytu / poŜyczki
pozostała do spłaty
w
w tys. zł walucie waluta

Fortis Bank Polska S.A.

Warszawa

11 000

8 534

Banque PS.A. Finance S.A.

Warszawa

167

151

Warunki
oprocentowania

Termin
spłaty

WIBOR
1M+1,2%

Przewłaszczenie
wyposaŜenia o wartości
11.000 tys. PLN, cesja praw
05.09.2010 z polisy ubezpieczeniowej
Przewłaszczenie na
08.2008 przedmiotach umowy

9,49%

Zabezpieczenia

Inne
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Nota nr 17
Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne
w tys. PLN

31.12.2005

31.12.2004

a) wobec jednostek zaleŜnych

4 010

- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności

4 009

- do 12 miesięcy

0

4 009

- inne

1

b) wobec pozostałych jednostek

40 951

8 038

- kredyty i poŜyczki, w tym:
- długoterminowe w okresie spłaty
- inne zobowiązania finansowe, w tym:
- z tytułu zobowiązań leasingowych
- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
- do 12 miesięcy
- zaliczki otrzymane na dostawy
- z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń
- inne (wg tytułów)
c) fundusze specjalne (wg tytułów)

12 879
2 276
3 438
3 438
20 968
20 968
42
3 608
16
282

7
0
1 615
1 615
5 587
5 587
321
499
9
78

282

78

45 243

8 116

- fundusz socjalny
Zobowiązania krótkoterminowe, razem

Zobowiązania krótkoterminowe – struktura walutowa
jednostka waluta

w tys. PLN
31.12.2005

31.12.2004

a) w walucie polskiej

w tys.

zł

26 274

4 293

b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)

w tys.

zł

18 969

3 823

b1. w walucie

w tys.

EUR

1 507

745

5 815

3 038

2 160

100

7 044

299

211 000

4 036

5 864

118

43

64

po przeliczeniu na tys. zl
b2. w walucie

w tys.

USD

po przeliczeniu na tys. zł
b3.w walucie

w tys.

JPY

po przeliczeniu na tys. zł

w tys.

zł

b4. w walucie

w tys.

GBP

po przeliczeniu na tys. zł

w tys.

zł

246

368

Zobowiązania krótkoterminowe, razem

w tys.

zł

45 243

8 116
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Zobowiązania z tytułu kredytów i poŜyczek krótkoterminowych
Kwota kredytu/
Kwota kredytu/ poŜyczki
poŜyczki wg
pozostała do
umowy
spłaty
Warunki
oprocentowania
w tys. zł
w tys. zł

Nazwa (firma)
jednostki

Siedziba

Fortis Bank

Warszawa

15 000

Bank Handlowy
S.A.

Warszawa

Fortis Bank

Warszawa

Termin spłaty

Zabezpieczenia

Inne

WIBOR 1M
820 +0,8%

28.04.2006

zapasy 15 000 tys. zł

Kredyt krótkoterminowy w
rachunku bieŜącym

14 500

WIBOR 1M
9 783 +0,5%

10.01.2006

zapasy 15 400 tys. zł
naleŜności 6 70 tys. zł

Kredyt krótkoterminowy w
rachunku bieŜącym

11 000

WIBOR 1M
2 276 +1,2%

05.09.2010

Przewłaszczenie wyposaŜenia o
wartości 11.000 tys. PLN, cesja
praw z polisy ubezpieczeniowej

Spółka posiada dwie odnawialne linie kredytowe w rachunkach bieŜących z dostępnym limitem w kwocie 14 500 tys. PLN (Bank
Handlowy) oraz 15 000 tys. PLN (Fortis Bank) na finansowanie działalności bieŜącej. Na dzień sporządzania skonsolidowanego
sprawozdania finansowego kredyty te były wykorzystane w kwocie 10 603 tys. PLN.
Nota nr 18
Zobowiązania warunkowe na rzecz jednostek powiązanych
w tys. PLN

31.12.2005
a) udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym:
- na rzecz jednostek zaleŜnych
Zobowiązania warunkowe na rzecz jednostek powiązanych, razem

2 851

31.12.2004
0

2 851
2 851

0

Zobowiązania warunkowe na rzecz jednostek powiązanych wynikają z poręczenia przez JC Auto S.A. kredytów zaciągniętych na
działalność bieŜącą przez Spółkę zaleŜną Auto ABC Motoryzacja sp. z o.o.
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NOTY OBJAŚNIAJACE DO RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT
Nota nr 19
Z uwagi na fakt, ze działalność JC Auto S.A. z punktu widzenia rodzaju sprzedawanych
produktów i towarów oraz geograficznych obszarów, w ramach, których następuje dystrybucja
produktów i towarów jest jednolita, w sprawozdaniu finansowym nie wykazuje się danych
finansowych dotyczących segmentów działalności.
Przychody ze sprzedaŜy produktów
w tys. PLN

- przychody netto ze sprzedaŜy usług
Przychody netto ze sprzedaŜy produktów, razem

01.01.2005 –
31.12.2005
1 670
1 670

01.01.200431.12.2004
195
195

01.01.2005 –
31.12.2005

01.01.200431.12.2004

Struktura terytorialna

a) kraj

w tys. PLN

1 670

195

0

0

1 670

195

01.01.2005 –
31.12.2005
172 020
26 290

01.01.200431.12.2004
132 224
6 104

172 020

132 224

26 290

6 104

b) eksport
Przychody netto ze sprzedaŜy produktów, razem

Przychody ze sprzedaŜy towarów i materiałów
w tys. PLN

- sprzedaŜ części samochodowych
- w tym: od jednostek powiązanych
Przychody netto ze sprzedaŜy towarów i materiałów
- w tym: od jednostek powiązanych

Struktura terytorialna

w tys. PLN

01.01.2005 –
31.12.2005

01.01.200431.12.2004

a) kraj
- w tym: od jednostek powiązanych

104 228
15 706

77 369

b) eksport
- w tym: od jednostek powiązanych

67 792
10 584

54 855
6 104

172 020

132 224

26 290

6 104

Przychody netto ze sprzedaŜy towarów i materiałów
w tym: od jednostek powiązanych
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Nota nr 20
Koszty według rodzaju
w tys. PLN

01.01.2005 –
31.12.2005

01.01.200431.12.2004

a) amortyzacja

3 559

1 837

b) zuŜycie materiałów i energii

3 240

1 888

10 475

6 940

d) podatki i opłaty

650

753

e) wynagrodzenia

15 619

10 316

f) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia

3 667

2 361

g) pozostałe koszty rodzajowe (z tytułu)

2 899

3 199

- delegacje

348

208

- reprezentacja limitowana

804

1 271

1 264

1 341

483

379

40 109

27 294

0

0

-32 139

-21 255

-7 970

-6 039

c) usługi obce

- reprezentacja nielimitowana
- inne
Koszty według rodzaju, razem
Zmiana stanu zapasów, produktów i rozliczeń
międzyokresowych
Koszty sprzedaŜy (wielkość ujemna)
Koszty ogólnego zarządu (wielkość ujemna)
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów

0

W okresie, za które sporządzone jest sprawozdanie finansowe aktywowano koszty w wysokości:
377 tys. PLN dotyczące odsetek i prowizji od kredytu zaciągniętego w celu budowy nowego
centrum logistyczno – dystrybucyjnego.
Nota nr 21
Pozostałe przychody operacyjne
w tys. PLN

01.01.2005 –
31.12.2005

01.01.200431.12.2004

a) rozwiązane rezerwy (z tytułu)
b) zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
c) pozostałe, w tym:
- odszkodowania
- noty kredytowe, bonusy od dostawców
- inne
Inne przychody operacyjne, razem

21

90

1 183

1 123

100

117

1 057

893

26

113

1 204

1 213
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Odszkodowania otrzymane w okresie sprawozdawczym i zaliczone do pozostałych przychodów
operacyjnych dotyczą odszkodowań otrzymanych od firm ubezpieczeniowych z tytułu szkód w
środkach transportu, powstałych w wyniku kolizji drogowych.
Nota nr 22
Pozostałe koszty operacyjne
w tys. PLN

01.01.2005 –
31.12.2005

01.01.200431.12.2004

a) utworzone rezerwy (z tytułu)

130

- odpis aktualizujący na zapasy w magazynie

130

b) pozostałe, w tym:

416

874

- darowizny

196

216

- róŜnice remanentowe

133

- złomowanie towarów

327

- odszkodowania
- próbki, koszty certyfikatów
- reklamacje w ramach gwarancji, braki towarowe

98

67

114

39

8

48

- pozostałe
Inne koszty operacyjne, razem

44
546

874

Nota nr 23
Przychody finansowe
- z tytułu odsetek
w tys. PLN

a) z tytułu udzielonych poŜyczek
- od jednostek powiązanych, w tym:
- odsetki od poŜyczek dla jednostek zaleŜnych
b) pozostałe odsetki
- od rachunków bankowych

01.01.2005 –
31.12.2005
14
14
14
26
26

Przychody finansowe z tytułu odsetek, razem

40

01.01.200431.12.2004
8
8
8
1 207
1 207
1 215
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- pozostałe przychody finansowe
w tys. PLN

01.01.2005 –
31.12.2005
a) dodatnie róŜnice kursowe
- zrealizowane
- niezrealizowane

01.01.200431.12.2004

5 796
4 453
1 343

b) pozostałe, w tym:

2

- korekta prowizji bankowych

2

Inne przychody finansowe, razem

5 796

2 425
2 495
-70

2 425

Nota nr 24
Koszty finansowe
- z tytułu odsetek
w tys. PLN

01.01.2005 –
31.12.2005
a) od kredytów i poŜyczek
- dla innych jednostek

01.01.200431.12.2004

1 159
1 159

1 819
1 819

b) pozostałe odsetki

652

5

- dla innych jednostek

652

5

1 811

1 360

Koszty finansowe z tytułu odsetek, razem

- pozostałe koszty finansowe
w tys. PLN

01.01.2005 –
31.12.2005
a) ujemne róŜnice kursowe, w tym:
- zrealizowane
- niezrealizowane

01.01.200431.12.2004

4 832
4 832

7 351
5 364
1 987

4 832

7 351

b) pozostałe, w tym:
Inne koszty finansowe, razem
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Nota nr 25
Podatek dochodowy bieŜący
w tys. PLN

01.01.2005 –
31.12.2005
20 429

01.01.200431.12.2004
13 311

2. RóŜnice pomiędzy zyskiem (stratą) brutto a podstawą
opodatkowania podatkiem dochodowym (wg tytułów)
3.1. Przychody niepodatkowe w tym:
- odsetki
- dodatnie róŜnice kursowe niezrealizowane
- pozostałe przychody operacyjne
- rozwiązane rezerwy

-1 113
1 384
14
1343
16
11

807
46

3.2. Koszty podatkowe nie będące kosztami w rachunku
zysków i strat ( usługi obce )

2295

4073

2566
960
243
15
367
250
233
0
302
196
19 316
117
46
71
19 199
3 648

4926
1003
137
17
2057
353
13
155
49
926
216
14 118
286
216
70
13 832
2 628

3 648

2 628

3 648

2 628
0

1. Zysk (strata) brutto

3.3. Koszty niebędące kosztami podatkowymi ale będące
kosztami w rachunku zysków i strat, w tym:
- amortyzacja
- usługi obce
- pozostałe koszty operacyjne
- róŜnice kursowe
- odsetki
- niezapłacone składki do ZUS
- PFRON
- utworzone rezerwy
- reprezentacja ponad limit
- darowizny
4. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym
5. Odliczenia od dochodu do opodatkowania
- darowizny
- 1/2 straty z roku 2003
6. Podstawa opodatkowania
5. Podatek dochodowy według stawki 19%
7. Podatek dochodowy bieŜący ujęty (wykazany) w
deklaracji podatkowej okresu, w tym:
- wykazany w rachunku zysków i strat
- dotyczący pozycji, które zmniejszyły lub zwiększyły kapitał własny
- dotyczący pozycji, które zmniejszyły lub zwiększyły wartość firmy lub
ujemną wartość firmy
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Podatek dochodowy odroczony
w tys. PLN

01.01.2005 –
31.12.2005
- zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu powstania i odwrócenia
się róŜnic przejściowych
- zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu zmiany stawek
podatkowych
- zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu z poprzednio nieujętej
straty podatkowej, ulgi podatkowej lub róŜnicy przejściowej
poprzedniego okresu
- zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu odpisania aktywów z
tytułu odroczonego podatku dochodowego lub braku
moŜliwości wykorzystania rezerwy na odroczony podatek
dochodowy
- inne składniki podatku odroczonego (wg tytułów)
Podatek dochodowy odroczony, razem

374

01.01.200431.12.2004
120
0

0

-47

-401
0

327

-281

Łączna kwota podatku odroczonego
w tys. PLN

01.01.2005 –
31.12.2005
- ujętego w rachunku zysków i strat
- ujętego w kapitale własnym
- ujętego w wartości firmy lub ujemnej wartości firmy

327
0
0

01.01.200431.12.2004
-281
0
0

Nota nr 26
Podział zysku za 2004 rok w kwocie 10 975 tys. PLN ( dziesięć milionów dziewięćset
siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych ) przedstawiał się następująco:
- wypłata dywidendy
- kapitał zapasowy

2 775
8 200

Zarząd zaproponował podział zysku netto za rok 2005 w kwocie 16 454 tys. PLN ( szesnaście
milionów czterysta pięćdziesiąt cztery tysięcy złotych ) w następujący sposób:
- wypłata dywidendy ok.25%
- kapitał zapasowy

4 125
12 329
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Zysk netto na 1 akcję
w tys. PLN

01.01.2005 –
31.12.2005
Podstawowy zysk na 1 akcję
Zysk netto w okresie
Liczba akcji
Zysk netto na 1 akcję

01.01.200431.12.2004

16 454
7 500 000
2,19

10 975
7 500 000
1,46

W prezentowanych okresach brak instrumentów rozwadniających
Dywidenda na 1 akcję
w tys. PLN

01.01.2005 –
31.12.2005
2 775
7 500 000
0,37

Dywidenda za 2004 rok, uchwalona i wypłacona do dnia bilansowego
Liczba akcji
Zysk netto na 1 akcję

Noty objaśniające do przepływów środków pienięŜnych
Nota nr 27
Struktura środków pienięŜnych przedstawia się następująco:
w tys. PLN

Środki pienięŜne w banku, w tym:
- rachunki bieŜące
a) walutowe
b) w PLN
- depozyty ( lokata overnight )
- rachunek funduszu socjalnego
Środki pienięŜne w kasie
Inne środki pienięŜne
Razem środki pienięŜne

31.12.2005
2 044
1 824
1 251
573
220
203
128
2 375

31.12.2004
2 869
676
673
3
2152
41
105
0
2 974

52

JC Auto S.A.
Dodatkowe noty objaśniające do sprawozdania finansowego za rok 2005
______________________________________________________________________________________________

DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA
ROK 2005
1. Informacje o instrumentach finansowych

Lp

Treść

1

Stan na początek okresu

2

Zwiększenia
nabycie, załoŜenie, zaciągnięcie
Inne
Zmniejszenia
Zbycie, rozwiązanie, spłata
Wycena
Stan na koniec okresu z tego:

3

4
4.1

Aktywa
finansowe
przeznaczone
do obrotu

Zobowiązania
finansowe
przeznaczone
do obrotu

Aktywa
finansowe
utrzymywane
do terminu
wymagalności

PoŜyczki
udzielone i
naleŜności
własne

7

0

21 770
21 770

1 074
1 060
14
33

213
213
21 564

ujawnione w bilansie ze
wskazaniem pozycji bilansowej
Zobowiązania długoterminowe kredyty

8 685

Zobowiązania długoterminowe inne zobowiązania finansowe
Zobowiązania krótkoterminowe kredyty

12 879

33
1 041

Aktywa
finansowe
dostępne do
sprzedaŜy

498

0

498
498
0

0

Zobowiązania krótkoterminowe inne zobowiązania finansowe
Długoterminowe aktywa finansowe
- udzielone poŜyczki

1 027

Krótkoterminowe
aktywa
finansowe - udzielone poŜyczki
Krótkoterminowe
aktywa
finansowe - niezapadłe odsetki od
poŜyczek długoterminowych

4.2

14

Długoterminowe aktywa finansowe
– akcje i udziały
Pozostałe
w ewidencji pozabilansowej

a) aktywa finansowe przeznaczone do obrotu
Nie wystąpiły
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b) zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu

Zobowiązania finansowe to zaciągnięte kredyty bankowe: krótkoterminowe w rachunku
bieŜącym na kwotę 10 603 tys. PLN, długoterminowe kredyty inwestycyjne na zakup środków
trwałych na łączną kwotę 151 tys. PLN z oraz zaciągnięty długoterminowy kredyt w kwocie
10 810 tys. PLN, z czego do spłaty do grudnia 2006 przypada kwota 2 276 tys.zł.
c) poŜyczki udzielone i naleŜności własne
PoŜyczki udzielone to poŜyczki długoterminowe, jakie Spółka dominująca udzieliła spółce
zaleŜnej JC Auto BVBA w Belgii i spółce zaleŜnej JC Auto ddo w Chorwacji wykazane wraz z
naliczonymi od udzielonych poŜyczek odsetek w kwocie 14 tys. PLN

Data zawarcia
umowy
poŜyczki

Kwota
poŜyczki

PoŜyczkobiorca

Cel

Data spłaty

Oprocentowanie

04.05.2005

35 000 EUR

JC Auto BVBA - Belgia

Działalność gospodarcza

bezterminowa

LIBOR 1M
+2,5%

08.08.2005

36 000 EUR

JC Auto BVBA - Belgia

Działalność gospodarcza

bezterminowa

LIBOR 1M
+2,5%

20.09.2005

70 000 EUR

JC
Auto
Chorwacja

ddo

-

Działalność gospodarcza

bezterminowa

LIBOR 1M
+2,5%

22.09.2005

70 000 EUR

JC
Auto
Chorwacja

ddo

-

Działalność gospodarcza

bezterminowa

LIBOR 1M
+2,5%

19.10.2005

30 000 EUR

JC Auto BVBA - Belgia

Działalność gospodarcza

bezterminowa

LIBOR 1M
+2,5%

16.12.2005

25 000 EUR

JC Auto BVBA - Belgia

Działalność gospodarcza

bezterminowa

LIBOR 1M
+2,5%

d) aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności
Nie wystąpiły
e) aktywa finansowe dostępne do sprzedaŜy
Nie wystąpiły
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2.
Dane o pozycjach pozabilansowych, w szczególności zobowiązaniach warunkowych,
w tym równieŜ udzielonych przez emitenta gwarancjach i poręczeniach (takŜe wekslowych)
z wyodrębnieniem udzielonych na rzecz jednostek powiązanych.
Spółka JC Auto S.A zawarła umowy gwarancji bankowych dotyczące płatności zobowiązań z
tytułu dostaw i usług oraz umowy o udzielenie gwarancji ubezpieczeniowych zapłaty kwot
naleŜności z tytułu długów celnych. Zgodnie z zawartymi umowami wystawcy gwarancji
zobowiązują się do uiszczenia zobowiązań z tytułu dostaw i usług oraz z tytułu długów celnych,
w razie nie uiszczenia tych zobowiązań przez spółkę. Z chwilą wypłaty kwoty gwarancji
powstaje wierzytelność wystawcy gwarancji do spółki w wysokości wypłaconej kwoty
gwarancji, powiększonej o koszty. Według stanu na dzień 31.12.2005 r. kwota wystawionych
gwarancji wynosi do 4.961 tys. PLN. Spółka JC Auto S.A. wywiązuje się terminowo ze swoich
zobowiązań, w związku z czym nigdy nie zaistniała potrzeba korzystania z udzielonych
gwarancji.
Do zobowiązań zabezpieczonych wekslem Spółka zalicza zobowiązania z tytułu leasingu.
Wartość tych zobowiązań na dzień sporządzania sprawozdania bilansowego wynosi 39 509 tys.
PLN, poniewaŜ Spółka na bieŜąco reguluje swoje zobowiązania z tego tytułu nie zaistniała
konieczność wykorzystania tych zabezpieczeń.
W dniu 30.06.2005 r. Spółka JC Auto S.A. udzieliła poręczenia Bankowi Gospodarki
śywnościowej S.A., za przejęte przez spółkę zaleŜną Auto ABC Motoryzacja Sp. z o.o.
zobowiązania, wynikające z umowy kredytu zawartej w dniu 29.07.2003 r. wraz z późniejszymi
zmianami, udzielonego na kontynuację finansowania bieŜącej działalności gospodarczej w
wysokości 350 tys. EUR.
Ponadto w dniu 30.06.2005 r. Spółka JC Auto S.A. udzieliła poręczenia na rzecz Kredyt Bank
S.A., za przejęte przez spółkę zaleŜną Auto ABC Motoryzacja sp. z o.o. zobowiązania,
wynikające z umowy kredytu zawartej w dniu 03.12.2003 r. wraz z późniejszymi zmianami,
udzielonego na kontynuację finansowania bieŜącej działalności gospodarczej w wysokości 1500
tys. PLN
3. Dane dotyczące zobowiązań wobec budŜetu państwa lub jednostek samorządu
terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli.
Nie występują
4. Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w danym
okresie lub przewidzianej do zaniechania w następnym okresie.
Nie występują.
5. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, środków trwałych na własne
potrzeby.
Nie wystapiły.

55

JC Auto S.A.
Dodatkowe noty objaśniające do sprawozdania finansowego za rok 2005
______________________________________________________________________________________________

6. Poniesione nakłady inwestycyjne oraz planowane w okresie najbliŜszych 12 miesięcy od
dnia bilansowego nakłady inwestycyjne, w tym na niefinansowe aktywa trwałe;
odrębnie naleŜy wykazać poniesione i planowane nakłady na ochronę środowiska
naturalnego.
Poniesione nakłady inwestycyjne w okresie od 01.01.05 do 31.12.05 wyniosły 28 379 tys. PLN w
tym na niefinansowe aktywa trwałe : 18 768 tys. PLN.
Planowane nakłady inwestycyjne w aktywa trwałe i obrotowe w roku 2006.
Lp.

Wyszczególnienie

1.

Inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe:

2.

tys. PLN

-

wyposaŜenie centrum logistycznego i filii krajowych

5 000

-

środki transportu

1 500

Inwestycje w długoterminowe aktywa finansowe:
-

budowa powiązań kapitałowych z dystrybutorami regionalnymi i budowa
własnych jednostek

8 000

-

rozbudowa jednostek zagranicznych w formie spółek zaleŜnych

5 000

3.

Inwestycje w aktywa obrotowe (zapasy)

10 000

3.

Łącznie aktywa trwałe i obrotowe

29 500

7. Dane liczbowe, dotyczące jednostek powiązanych.
Transakcje z podmiotami powiązanymi kapitałowo:

JC Auto s.r.o Czechy
Lp.
1
2
3
4
5

przychody ze sprzedaŜy towarów
wartość sprzedanych towarów
naleŜności z tytułu dostaw i usług
zobowiązania z tytułu dostaw i usług
naleŜności długoterminowe z tyt. poŜyczek

2005
4 435
3 005
3 203
27
0

2004
2 511
1 637
2 063
0
0
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JC Auto K.f.t. Węgry
Lp.
1
2
3
4
5

przychody ze sprzedaŜy towarów
wartość sprzedanych towarów
naleŜności z tytułu dostaw i usług
zobowiązania z tytułu dostaw i usług
naleŜności długoterminowe z tyt. poŜyczek

2005
4 738
3 244
1 474
0
0

2004
3 592
2 330
1 078
0
0

2005
587
417
640
0
494

2004
0
0
0
0
0

2005
9 613
6 900
3 038
2 826
0

2004
0
0
0
0
0

2005
1 536
1 150
1 496
0
547

2004
0
0
0
0
0

JC Auto BVBA – Belgia
Lp.
1
2
3
4
5

przychody ze sprzedaŜy towarów
wartość sprzedanych towarów
naleŜności z tytułu dostaw i usług
zobowiązania z tytułu dostaw i usług
naleŜności długoterminowe z tyt. poŜyczek

JC Auto Śląsk sp. z o.o.
Lp.
1
2
3
4
5

przychody ze sprzedaŜy towarów
wartość sprzedanych towarów
naleŜności z tytułu dostaw i usług
zobowiązania z tytułu dostaw i usług
naleŜności długoterminowe z tyt. poŜyczek

JC Auto ddo – Chorwacja
Lp.
1
2
3
4
5

przychody ze sprzedaŜy towarów
wartość sprzedanych towarów
naleŜności z tytułu dostaw i usług
zobowiązania z tytułu dostaw i usług
naleŜności długoterminowe z tyt. poŜyczek
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Auto ABC Motoryzacja sp. z o.o.
Lp.
1
2
3
4
5

przychody ze sprzedaŜy towarów
wartość sprzedanych towarów
naleŜności z tytułu dostaw i usług
zobowiązania z tytułu dostaw i usług
naleŜności długoterminowe z tyt. poŜyczek

2005
6 093
4 651
6 744
1 156

2004
0
0
0
0
0

2005
1

2004
0

JC Auto srl - Włochy
Lp.
1

Inne zobowiązania finansowe

8. Informacje o wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji.
Nie występują.
9. Zatrudnienie
Przeciętne zatrudnienie w roku 2005 roku wynosiło 346 etaty, z tego :
pracownicy umysłowi 159
pracownicy fizyczni 187

10. Łączna wartość wynagrodzeń i nagród (w pieniądzu i w naturze), wypłaconych lub
naleŜnych, odrębnie dla osób zarządzających i nadzorujących grupę kapitałową
Wynagrodzenie brutto Członków Zarządu spółki JC Auto S.A w okresie 01.01.2005 r. –
31.12.2005 r. wyniosło 1 075 tys. PLN.
- wynagrodzenie Prezesa Zarządu Jerzego Grabowieckiego – 360 tys. PLN – pensja zasadnicza,
20 tys. PLN – opieka medyczna, łącznie 380 tys. PLN.
- wynagrodzenie Wiceprezesa Zarządu Jerzego Józefiaka – 356 tys. PLN – pensja zasadnicza,
30 tys. PLN - premia wynikowa, 2 tys. PLN – wynagrodzenie za urlop, 9 tys. PLN – opieka
medyczna, łącznie 397 tys. PLN.
- wynagrodzenie Członka Zarządu Szymona Getki – 246 tys. PLN – pensja zasadnicza,
40 tys. PLN – premia wynikowa, 3 tys. PLN – wynagrodzenie za urlop, 9 tys. PLN – opieka
medyczna, łącznie 298 tys. PLN.
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Wynagrodzenie brutto Członków Rady Nadzorczej spółki JC Auto S.A. w okresie 01.01.2005 r.
– 31.12.2005 r. wyniosło 70 tys.PLN w tym:
- Zbigniew Dąbrowski – 15 tys. PLN – pensja zasadnicza,
- Michał Kopiczyński – 12,5 tys. PLN – pensja zasadnicza,
- Jarosław Maczkowski – 15 tys. PLN – pensja zasadnicza,
- Agnieszka Fijałkowska – Grabowiecka – 15 tys. PLN – pensja zasadnicza,
- Andrzej Muter – 12,5 tys. PLN – pensja zasadnicza.

11. Informacje o wartości niespłaconych zaliczek, kredytów, poŜyczek, gwarancji, poręczeń
lub innych umów zobowiązujących do świadczeń na rzecz emitenta, udzielonych przez
emitenta osobom zarządzającym i nadzorującym.
Nie wystąpiły

12. Informacje o znaczących zdarzeniach, dotyczących lat ubiegłych, ujętych w
sprawozdaniu finansowym za bieŜący okres
Nie wystąpiły.

13. Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a
nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym
Po dniu bilansowym, na który sporządzone zostało sprawozdanie finansowe, nie zaszły Ŝadne
zdarzenia i okoliczności mogące w sposób istotny zniekształcić obraz sytuacji finansowej
spółki JC Auto w danym okresie.

14. Informacje o relacjach między prawnym poprzednikiem a JC Auto S.A oraz o sposobie
i zakresie przejęcia aktywów i pasywów
W dniu 8 grudnia 2003 r. Zgromadzenie Wspólników spółki JC Auto sp. z o.o. podjęło
uchwałę w sprawie przekształcenia tej spółki w spółkę akcyjną pod firmą JC Auto S.A. . W
dniu 30 grudnia 2003 r. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, Sąd Gospodarczy wydał
postanowienie w sprawie wpisu przekształcenia spółki JC Auto sp. z o.o. w spółkę JC Auto
S.A. do Krajowego Rejestru Sądowego. Zgodnie z art. 553 § 1 KSH spółce JC Auto S.A.
przysługują wszystkie prawa i obowiązki spółki JC Auto sp. z o.o. Wszystkie aktywa i
pasywa prawnego poprzednika JC Auto S.A stały się aktywami i pasywami JC Auto S.A.
jako wynik kontynuacji przekształconej spółki.
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15. Sprawozdania finansowe skorygowane wskaźnikiem inflacji
PoniewaŜ w latach objętych sprawozdaniem finansowym oraz porównywalnymi danymi
finansowymi skumulowany wskaźnik inflacji nie przekroczył 100% nie są przedstawiane
sprawozdania finansowe skorygowane wskaźnikiem inflacji.

16. Zestawienie i objaśnienie róŜnic pomiędzy danymi ujawnionymi w sprawozdaniu
finansowym i porównywalnych danych finansowych a uprzednio sporządzonymi i
opublikowanymi sprawozdaniami.
W danych ujawnionych w sporządzonym sprawozdaniu finansowym a uprzednio
sporządzonymi i opublikowanymi sprawozdaniami finansowymi nie wykazano Ŝadnych
istotnych róŜnic.

17. Zmiany stosowanych zasad (polityki) rachunkowości i sposobu sporządzania
sprawozdania finansowego, dokonanych w stosunku do poprzedniego roku obrotowego
(lat obrotowych), ich przyczyny, tytuły oraz wpływ wywołanych tym skutków
finansowych na sytuację majątkową i finansową, płynność oraz wynik finansowy i
rentowność
W danym okresie sprawozdawczym nie dokonywano Ŝadnych zmian polityki rachunkowości
i sposobu sporządzania sprawozdania finansowego.

18. Dokonane korekty błędów podstawowych, ich przyczyny, tytuły oraz wpływ
wywołanych tym skutków finansowych na sytuację majątkową i finansową, płynność
oraz wynik finansowy i rentowność
W danym okresie sprawozdawczym nie dokonywano korekt.

19. W przypadku występowania niepewności, co do moŜliwości kontynuowania działalności,
opis tych niepewności oraz stwierdzenie, Ŝe taka niepewność występuje.
Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy załoŜeniu kontynuowania działalności. Nie
istnieją okoliczności wskazujące na zagroŜenie kontynuacji działalności w dającej się
przewidzieć przyszłości.

20. Informacje o połączeniu spółek
W okresie, za który jest sporządzane skonsolidowane sprawozdanie finansowe nie dokonano
połączenia spółek.
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21. Emitent konsoliduje jednostki podporządkowane metodą pełną. PoniŜsze zestawienie
prezentuje wartość bilansową posiadanych przez emitenta udziałów w spółkach
zaleŜnych oraz udział głosów emitenta na WZW spółek zaleŜnych.
% kapitału
Wartość bilansowa udziałów zakładowego jednostki
jednostka zaleŜna
w bilansie JC Auto S.A
zaleŜnej
JC Auto Śląsk sp. z o.o.
1 027
70,00%
JC Auto s.r.o.
299
91,84%
JC Auto Kereskedelmi Kft
414
90,33%
JC Auto BVBA
382
99,00%
Auto ABC Motoryzacja sp. z o.o.
1 850
100,00%
JC Auto d.d.o.
520
100,00%
JC Auto srl
96
100,00%

22. Emitent sporządza roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe.
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