Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki
"Alejasamochodowa.pl S.A"
za rok obrotowy
od 01 stycznia 2017 do 31 grudnia 2017.
Zgodnie z art. 49 Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku Zarząd Spółki
Alejasamochodowa.pl Spółka akcyjna niniejszym przedkłada sprawozdanie z działalności za
rok obrotowy trwający od dnia 01 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.
Rok 2015 Alejasamochodowa.pl S.A. zakończyła z następującymi wynikami:
1) Osiągnięty przychód 37 468 803,38 zł
2) Wypracowany zysk netto: 1 634 051,01 zł
Czynniki istotne na rozwój spółki w roku 2017
Rozszerzenie sprzedaży eksportowej.
Od stycznia do grudnia 2017 roku Spółka kontynuowała realizacje umów eksportowych
zawartych w 2016 roku a także zawarła szereg nowych umów na dostawę części
samochodowych dla hurtowni oraz sklepów motoryzacyjnych na terytorium Ukrainy,
Rosji i Białorusi.
Rozwinięcie własnych kanałów sprzedaży
W 2017 roku spółka skoncentrowała się na rozwoju i modernizacji własnych kanałów
sprzedaży, stworzono od podstaw nową wersje serwisu Alejasamochodowa.pl oraz znacząco
zmodyfikowano serwis Megafura.pl. Stworzono zupełnie nowy interfejs oraz diametralnie
zmieniono nawigacje w witrynie. Pracowano też nad wersją angielsko i niemieckojęzycznymi
serwisów co zaowocowało uruchomieniem na początku 2018 roku serwisu www.megaparts.eu dedykowanego na rynek europejski
W 2017 roku spółka systematycznie zwiększała marże na oferowanych produktach,
pod koniec 2017 roku udało się osiągnąć średnią marże na sprzedaży w wysokości 51%.
Przewidywany rozwój Spółki oraz jej sytuacji finansowej
W roku 2018 spółka planuje nadal rozszerzać swoją działalność poprzez
dywersyfikacje źródeł przychodów, oraz rozszerzenie oferty. Spółka planuje uruchomić
własną placówkę na Ukrainie oraz umocnić pozycje na rynkach wschodnich.
Dynamiczny rozwój firmy znajdzie odzwierciedlenie w jeszcze lepszych wynikach
finansowych.
Czynniki ryzyka nie zmieniły się znacząco przez ostatni rok funkcjonowania spółki, należy
tu wyszczególnić.

Ryzyko związane z realizacją celów strategicznych Emitenta
Ryzyko rozwiązania albo braku przedłużenia umów handlowych z dostawcami
Ryzyko związane z nieściągalnością należności
Ryzyko związane ze zniszczeniem lub utratą majątku
Ryzyko związane z wprowadzaniem do oferty nowych produktów
Ryzyko konkurencji
Ryzyko związane ze zmiennością kursu dolara
Ryzyko związane z sezonowością sprzedaży
Ryzyko związane z rozwojem rynku e-handlu w Polsce
Ryzyko związane z bezpieczeństwem internetowym oraz ochroną danych osobowych
Ryzyko związane z awariami systemów teleinformatycznych

Dokładny opis tych czynników i ich oceny znajduje się w naszym dokumencie
informacyjnym.
Na dzień sporządzenia raportu Spółka nie widzi zagrożeń dla kontynuowania działalności.

Sytuację finansową i majątkową Spółki przedstawiają następujące wskaźniki :
31.12.2017
1. Wskaźnik bieżącej płynności
(III) (current ratio)

aktywa obrotowe
zobowiązania bieżące

2.

Wskaźnik szybkiej płynności
(II) (quick ratio)

3. Wskaźnik wypłacalności
gotówkowej (I)

płynne aktywa
obrotowe
zobowiązania bieżące
srodki pieniężne
zobowiązanieia bieżące

4.

Wskaźnik zadłużenia

kapitał obcy
kapitał całkowity

5.

Wskaźnik zadłużenia (II)

kapitał obcy
kapitały własne

6. Wskaźnik rentowność kapitału
zaangażowanego (R.O.E.)

zysk ze sprzedaży
suma bilansowa

=

8,01

=

1,79

=

0,57

=

0,15

=

0,18

=

14.4%

7. Wskaźnik rentowności kapitału
(R.O.I.)

zysk netto
kapitały ogółem

8.

Wskaźnik rentowności sprzedaży
(R.O.S.)

=

15,3%

=

4,36%

Zysk ze sprzedaży
Przychody

Stosowanie zasad ładu korporacyjnego
W roku 2017 Alejasamochodowa.pl S.A. przestrzegała część zasad Ładu Korporacyjnego,
opisanych w dokumencie „Dobre praktyki spółek notowanych na NewConnect”. Szczegółowe
informacje w raporcie rocznym za rok 2015.
Warszawa, dnia 15 czerwca 2018 r.

