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RAPORT MIESIĘCZNY
Spółki POLTRONIC S.A. („Emitent”)
za miesiąc grudzień 2011 roku
Publikowany zgodnie z punktem 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu GPW w Warszawie S.A. z dnia 31.03.2010 r.
„Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect” oraz polityką informacyjną przyjętą przez Zarząd Emitenta

I.

Wybrane informacje finansowe

Zgodnie z polityką informacyjną przyjętą przez Zarząd Spółki, w raportach miesięcznych podawane są wybrane dane finansowe
za okres objęty raportem (w ujęciu miesięcznym i narastająco). Przedstawione poniżej dane mają charakter wstępny i cząstkowy,
a ich ostateczna wartość wraz z komentarzem na temat czynników i zdarzeń, które miały na nie wpływ zostanie przedstawiona
w raporcie kwartalnym.

Pozycja

[w tys. złotych]

od 01.01. 2011
do 30.11. 2011

od 01.12. 2011
do 31.12. 2011

od 01.01. 2011
do 31.12. 2011

Przychody ze sprzedaży

14 687,9

1 447,8

16 135,7

Rentowność działalności operacyjnej
(marża EBIT)

-10,9%
(-0,7%*)

+7,6%

-9,2%
0,0%*

* bez uwzględnienia skutków restrukturyzacji i zdarzeń jednorazowych opisanych w raporcie miesięcznym za wrzesień br. oraz
w raporcie kwartalnym za III kwartał 2011 r.

W grudniu 2011 roku Spółka zrealizowała przychody niższe od listopadowych o 7,8%, co wynikało ze
zdecydowanie mniejszej liczby dni handlowych w miesiącu (okres świąt i nowego roku). W porównaniu
do analogicznego okresu roku ubiegłego spółka odnotowała wzrost o 6,3% w ujęciu miesięcznym i o
45% w ujęciu narastającym (12 miesięcy).
Podobnie jak w listopadzie, poziom sprzedaży pozwolił na osiągnięcie rentowności operacyjnej Spółki
na poziomie zapewniającym pokrycie kosztów finansowych i generowanie dodatniego wyniku netto.

II.

Informacje o działalności Spółki i jej otoczeniu

W niniejszym punkcie przedstawiono informacje na temat najważniejszych zdarzeń w Spółce oraz tendencji i zdarzeń w jej
otoczeniu, które w ocenie Zarządu mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych
Spółki.

Trzeci miesiąc po udanej restrukturyzacji
Wyniki finansowe grudnia potwierdzają, że zmiany wprowadzone w Spółce w zakresie zarządzania
sprzedażą i ograniczenia kosztów przynoszą oczekiwane rezultaty. Osiągnięcie dodatniej rentowności
EBIT w każdym z miesięcy IV kwartału i dodatniego wyniku netto za IV kwartał 2011 roku, bez
zahamowania możliwości rozwoju Spółki, są zgodne z założeniami projektu restrukturyzacyjnego
opisanego w raporcie miesięcznym za wrzesień 2011 roku. Ostateczne wyniki finansowe kwartału
zostaną przedstawione w raporcie kwartalnym, którego data publikacji przewidziana jest na 14 lutego
br.
Ostatnie działania restrukturyzacyjne (korygujące) będą podjęte na początku I kwartału 2012 roku.
Koszty działań restrukturyzacyjnych (w tym rezerwy) obciążają wynik 2011 roku.
Towary w drodze i nowe zamówienia z Chin
Jak poinformowano w poprzednim raporcie miesięcznym, w listopadzie i grudniu Spółka złożyła
zamówienia o większej wartości na towary importowane z Chin, w celu otrzymania i wysłania towarów
z fabryk przed świętami chińskiego nowego roku. W znacznej większości złożone zamówienia udało
się zrealizować, co zapewni Spółce ciągłość sprzedaży najważniejszych asortymentów w okresie I
kwartału 2012. Proces zamawiania towaru na II kwartał rozpocznie się na początku lutego br.
Początek nowego sezonu zakupowego związany jest również z imprezami targowymi w Polsce i w
Chinach, które są dla Spółki okazją dla pozyskania nowych partnerów handlowych (dostawców) i
poszerzenia oferty towarów.
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III.

Wykaz informacji opublikowanych przez Emitenta w trybie raportu bieżącego

Poniżej przedstawiono zestawienie wszystkich opublikowanych przez Spółkę informacji w trybie raportu bieżącego w okresie od
początku miesiąca, którego dotyczy raport do dnia jego publikacji.

IV.

Numer

Data

Treść raportu

30/2011

16/12/2011

Zmiana w składzie Rady Nadzorczej Emitenta

31/2011

27/12/2011

Raport miesięczny za miesiąc listopad 2011

Informacje na temat realizacji celów emisji

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

W okresie objętym raportem, nie dokonywano emisji akcji. Środki pozyskane z poprzednio
przeprowadzonych emisji akcji zostały w pełni wykorzystane.

V.

Kalendarz inwestora

Informacje na temat planowanych zdarzeń, w okresie bieżącego i następnego miesiąca, które dotyczą Emitenta i mogą być
istotne z punktu widzenia interesów inwestorów.
Data

Rodzaj (opis) zdarzenia

14/02/2012

Publikacja raportu okresowego za IV kwartał 2011

27/02/2012

Publikacja raportu miesięcznego za I 2012

do 31/01/2012

Raport bieżący dotyczący dat przekazywania raportów okresowych w
2012 roku
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Uwagi

