
RAPORT MIESIĘCZNY

ALEJASAMOCHODOWA.PL S.A.

za miesiąc sierpień 2017 R.

Raport sporządzony został przez spółkę ALEJASAMOCHODOWA.PL Spółka Akcyjna z siedzibą 

w  Warszawie  („Spółka”,  „Emitent”),  zgodnie  z  wymogami  określonymi  w  Dobrych 

Praktykach Spółek Notowanych na rynku NewConnect. 



Spis treści:

1. Informacje na temat wystąpienia tendencji  i zdarzeń w otoczeniu rynkowym emitenta,  

które w ocenie emitenta mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz 

wyników finansowych emitenta, 

2.  Zestawienie  wszystkich  informacji  opublikowanych  przez  emitenta  w  trybie  raportu 

bieżącego w okresie objętym raportem, 

3. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała 

miejsce w okresie objętym raportem, 

4.  Kalendarz  inwestora,  obejmujący  wydarzenia  mające  mieć  miejsce  w  nadchodzącym 

miesiącu, które dotyczą emitenta i są istotne z punktu widzenia interesów inwestorów, w 

szczególności  daty  publikacji  raportów  okresowych,  planowanych  walnych  zgromadzeń, 

otwarcia  subskrypcji,  spotkań  z  inwestorami  lub  analitykami,  oraz  oczekiwany  termin 

publikacji raportu analitycznego.
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1. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym emitenta, które 
w  ocenie  emitenta  mogą  mieć  w  przyszłości  istotne  skutki  dla  kondycji  finansowej  oraz 
wyników finansowych emitenta

W  sierpniu  2017  roku  kontynuowano  prace  nad  serwisem  www.alejasamochodowa.pl, 

Rozszerzaniu uległa baza danych produktów,  Kontynuowano pracę nad rozbudową działu 

akcesoriów  oraz  działu  car  audio,  aktualnie  udało  się  wprowadzić  ok.  45%  docelowego 

asortymentu  z  kategorii  akcesoria  samochodowe,  oraz  ok.  30%  z  kategorii  multimedia, 

równolegle  trwają  pracę  nad  opracowanie  nowych  kampanii  reklamowych  google 

dotyczących  w/w  grup  produktów.  W  ocenie  zarządu  pracę  zostaną  zakończone  do 

25.09.2017,  następnie  zaś  będzie  wdrażana  wersja  angielsko  oraz  niemieckojęzyczna 

serwisu.   W sierpniu  trwały  też  pracę  nad  nową stroną  relacji  inwestorskich,  W  ocenie 

zarządu pracę te zostaną zakończone w wrześniu.

W Sierpniu 2017 roku została wdrożona nowa szata graficzna sklepu www.megafura.pl która 

aktualnie jest zgodna z sprzedawanym za pośrednictwem sklepu asortymentem. 

W Sierpniu 2017 roku spółka zależna Creativ Entertaiment Sp. z o.o. w której Spółka posiada 

udziały o wartości 130000 zł które odpowiadają 65% kapitału zakładowego.  Skoncentrowała 

się na rozwoju portalu yamba.pl. W Lipcu portal odwiedziło 75412 unikalnych użytkowników 

co stanowi znaczący wzrost w porównaniu do 67234 użytkowników w miesiącu lipiec. Serwis 

stabilnie zwiększa liczbę stałych użytkowników.

Równoległe spółka kontynuuje pracę nad drugim portalem, jednak w chwile obecnej jego 

uruchomienie jest opóźnione w związku z opracowywaniem przez spółkę koncepcji promocji  

serwisów  w  mediach  społecznościowych,  dlatego  też  premiera  drugiego  portalu  została 

przesunięta na wrzesień 2017.

W Sierpniu 2017 została zarejestrowana spółka zależna PDV Automotive Sp. z o.o. w której 

Spółka posiada 100% udziałów o wartości 40 tys. Złotych (czterdzieści tysięcy złotych). Spółka 

została  powołana  do  obsługi  zamówień  publicznych  dotyczących  zakupu  części 

samochodowych.  Spółka  aktualnie  znajduje  się  w  rejestracji  jako  czynny  podatnik  VAT, 

pierwsze starty w przetargach publicznych są planowane na październik 2017. 
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Pod względem sprzedaży sierpien 2017 roku charakteryzował się w stosunku do miesiąca 

poprzedniego  znaczącym  wzrostem  sprzedaży  detalicznej  oraz  odczuwalnym  spadkiem 

sprzedaży  eksportowej  na  analogicznym  z   poprzednim  miesiącem.   Wzrost  sprzedaży 

detalicznej  jest  w  ocenie  zarządu  związany  z  rozszerzeniem  asortymentem  oraz 

intensywnymi działaniami marketingowymi, zaś spadek Exportu jest naturalnie powiązany z 

okresem  wakacyjnym  oraz  sezonem  urlopowym.  Należy  też  wziąć  pod  uwagę  fakt 

zwiększonych obrotów eksportowych w poprzednich miesiącach. W ocenie zarządu obroty 

eksportowe będą wzrastać w okresie wrzesień-listopad.

2. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez emitenta w trybie raportu bieżącego 
w okresie objętym raportem

Komunikaty bieżące opublikowane przez Spółkę  w sierpniu 2017 roku:

2017-08-11 bieżący Raport kwartalny za II kwartał 2017 r.
2017-08-01 bieżący Raport miesięczny za lipiec 2017 roku

3. Informacje  na  temat  realizacji  celów  emisji,  jeżeli  taka  realizacja,  choćby  w  części,  miała 
miejsce w okresie objętym raportem

W wrześniu 2016 roku Emitent zawarł szereg umów na dostawę części samochodowych do krajów 
europy wschodniej: Białoruś, Rosja, Ukraina na łączną kwotę 9.300.000 zł (dziewięć milionów trzysta 
tysięcy złotych).

Na dzień 1 września 2017 roku ze wskazanych wyżej umów zostało zrealizowanych dostaw towaru na  
łączną kwotę 5.950.000 zł (pięć milionów dziewięćset pięćdziesiąt  tysięcy złotych).

W październiku 2016 roku Emitent zawarł szereg umów na dostawę części samochodowych do Rosji,  
na łączną kwotę 3.000.000 zł (trzy miliony złotych).

Na dzień 1 września  2017  roku ze wskazanych wyżej umów zostało zrealizowanych dostaw towaru 
na łączną kwotę 2.580.000 zł (dwa miliony pięćset osiemdziesiąt złotych).

W styczniu 2017 roku Emitent zawarł szereg umów na dostawę części samochodowych do Rosji, na 
łączną kwotę 1.600.000 zł (jeden milion sześćset tysięcy złotych).

Na dzień 1 września 2017  roku ze wskazanych wyżej umów zostało zrealizowanych dostaw towaru 
na łączną kwotę 1.473.000 zł (jeden milion czterysta siedemdziesiąt trzy  tysiące złotych).

W lutym 2017 roku Emitent zawarł szereg umów na dostawę części samochodowych do Rosji,  na  
łączną kwotę 9.800.000 zł (dziewięć milionów osiemset tysięcy złotych).

Na dzień 1 września 2017  roku ze wskazanych wyżej umów zostało zrealizowanych dostaw towaru 
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na łączną kwotę 2.320.000 zł (dwa miliony trzysta dwadzieścia tysięcy złotych).

W marcu 2017 roku Emitent zawarł szereg umów na dostawę części samochodowych do Rosji, na 
łączną kwotę 5.400.000 zł (pięć milionów czterysta tysięcy złotych).

Na dzień 1 września 2017  roku ze wskazanych wyżej umów zostało zrealizowanych dostaw towaru 
na łączną kwotę 1.150.000 zł (jeden milion sto pięćdziesiąt tysięcy złotych).

 W kwietniu 2017 roku Emitent zawarł szereg umów na dostawę części samochodowych do Białorusi,  
na łączną kwotę 1 000.000 zł (jeden milion złotych).

Na dzień 1 września 2017  roku ze wskazanych wyżej umów zostało zrealizowanych dostaw towaru 
na łączną kwotę 610000 zł (sześćset dziesięć  tysięcy złotych).

W czerwcu 2017 roku Emitent zawarł szereg umów na dostawę części samochodowych do Rosji, na 
łączną kwotę 6 000.000 zł (sześć milionów złotych).

Na dzień 1 września 2017  roku ze wskazanych wyżej umów zostało zrealizowanych dostaw towaru 
na łączną kwotę 505000 zł (pięćset pięć  tysięcy złotych).

W lipcu 2017 roku Emitent zawarł  szereg umów na dostawę części  samochodowych do Rosji,  na 
łączną kwotę 2 000.000 zł (dwa milionów złotych).

Na dzień 1 września 2017  roku ze wskazanych wyżej umów zostało zrealizowanych dostaw towaru 
na łączną kwotę 100000 zł (sto  tysięcy złotych).

W sierpniu 2017 roku Emitent zawarł szereg umów na dostawę części samochodowych na Ukrainę,  
na łączną kwotę 2 500.000 zł (dwa milionów pięćset tysięcy złotych).

Na  dzień  1  września  2017   roku  ze  wskazanej  wyżej  umowy  nie  zostały  zrealizowane  dostawy 
towaru , pierwsza dostawa jest planowana na wrzesień 2017.

Łącznie na dzień 1 września 2017 roku z tytułu umów eksportowych z ostatnich 12 miesięcy zostało 
zrealizowanych  dostaw  towaru  na  kwotę:  14.693.000  zł  (czternaście  milionów  sześćset 
dziewięćdziesiąt  trzy  tysiące  złotych).  Zaś wartość  eksportu w samym miesiącu sierpień wyniosła 
1.047.000 zł (jeden milion czterdzieści siedem tysięcy złotych) Spadek eksportu w porównaniu do 
poprzednich 2 miesięcy  wynika z  okresu urlopowego oraz zwiększonych zakupów dokonywanych 
przez naszych kontrahentów w poprzednich miesiącach 

W  sierpniu  2017  roku  sklep  internetowy  www.alejasamochodowa.pl  odnotował  wzrost  liczby 
zarejestrowanych  klientów  o  785  odbiorców  warsztatowo-hurtowych  w  porównaniu  do 
poprzedniego miesiąca. 
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4. Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym miesiącu, 
które dotyczą emitenta i są istotne z punktu widzenia interesów inwestorów, w szczególności 
daty  publikacji  raportów  okresowych,  planowanych  walnych  zgromadzeń,  otwarcia 
subskrypcji, spotkań z inwestorami lub analitykami, oraz oczekiwany termin publikacji raportu 
analitycznego

Na dzień sporządzenia niniejszego raportu Spółka nie planuje w nadchodzącym miesiącu wydarzeń, 
które mogą dotyczyć Emitenta i mogą mieć istotne znaczenie z punktu widzenia inwestorów.

5. Oświadczenie

Zarząd ALEJASAMOCHODOWA.PL S.A. oświadcza, że według jego najlepszej wiedzy, przedstawione w 
niniejszym raporcie informacje dotyczące Spółki przedstawiają prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć 
oraz sytuacji Alejasamochodowa.pl S.A.

W imieniu Zarządu Alejasamochodowa.pl S.A.:

Prezes Zarządu
Ignatowa Inna
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