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RAPORT MIESIĘCZNY
Spółki POLTRONIC S.A. („Emitent”)
za miesiąc sierpień 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]

Przychody ze sprzedaży
Rentowność działalności operacyjnej
(marża EBIT)

od 01.01. 2011
do 31.07. 2011

od 01.08. 2011
do 31.08. 2011

od 01.01. 2011
do 31.08. 2011

9 195,6

1 263,9

10 459,5

- 0,4%

- 5,8%

- 1,0%

W sierpniu 2011 przychody spółki wzrosły w stosunku do poprzedzającego miesiąca o 23% i są
wyższe niż przychody w analogicznym miesiącu roku ubiegłego o 45% (w ujęciu narastającym o 83%).
Ciągle stosunkowo niski poziom przychodów (7% poniżej średniej pierwszego półrocza) jest głownie
konsekwencją trwającego okresu wakacyjnego w sierpniu.
Uzyskany poziom przychodów przełożył się na obniżenie rentowności operacyjnej Spółki, którą
dodatkowo pogorszyły koszty związane z odpisem zniszczonych towarów na kwotę 27,2 tysiąca
złotych. Spółka ponosi też koszty związane z wypłacaniem świadczeń na rzecz byłych pracowników
(wynagrodzenie w okresie wypowiedzenia lub zakaz konkurencji) które w sierpniu wyniosły 31,2
tysiące złotych.
Zarząd planuje poprawę rentowności operacyjnej głownie poprzez zwiększenie przychodów i
uzyskanie wyższej marży na pokrycie kosztów.

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.

Na rynku produktów, na którym koncentruje się działalność Spółki w ostatnim czasie zachodzą istotne
zmiany.
W zakresie produktów LED, rośnie udział w sprzedaży żarówek LED stopniowo zastępujących
tradycyjne źródła światła. Produkty te ulegają szybkiemu doskonaleniu, w związku z tym Spółka
wprowadziła do oferty nowe produkty – żarówki na diodach SMD i żarówkę 9W E27 zastępującą chyba
najbardziej popularną tradycyjną żarówkę o mocy 75W. Portfel zamówień Spółki obejmuje kolejne
produkty z gamy nowoczesnych żarówek LED, które wchodzą do sprzedaży we wrześniu i
październiku br.
Na rynku akumulatorów, po wprowadzonych przez rząd chiński regulacjach, nadal odczuwany jest
deficyt podaży, co bezpośrednio wpływa na wydłużenie terminów dostaw. Spółka odnowiła swój
portfel zamówień, pozyskała nowych dostawców, co zwiększa bezpieczeństwo ciągłości zaopatrzenia
w akumulatory. Zarząd przewiduje pełną dostępność asortymentu od grudnia br. (z uwagi na długi
czas realizacji zamówień i transport morski). Do tego czasu, dzięki interwencyjnym zakupom,
najważniejsze asortymenty będą sprzedawane na bieżąco.
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W ostatnim okresie sytuacja na rynkach walutowych spowodowała znaczące zmiany kursów walut, w
tym wzrost kursu dolara amerykańskiego o około 15% w skali miesiąca. Na koniec sierpnia spółka
miała zrównoważoną pozycję walutową, tak że zmiana kursu walut nie powinna spowodować
znaczących strat kursowych. Spółka wprowadza nowe towary na magazyn według bieżących kursów
walut, co prawdopodobnie doprowadzi do zwiększenia cen towarów w przyszłości. Zmiana ta powinna
być widoczna na całym rynku, który jest zdominowany przez importerów.

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.
Numer

Data

18/2011

16/08/2011

Korekta prognozy wyników finansowych

19/2011

16/08/2011

Raport kwartalny za II kwartał 2011

20/2011

22/08/2011

Rezygnacja osoby zarządzającej

21/2011

25/08/2011

Raport miesięczny - lipiec 2011

22/2011

05/09/2011

Oddelegowanie Członka Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności
Prezesa Zarządu

ESPI 5/2011

09/09/2011

Transakcja nabycia akcji przez członka Rady Nadzorczej

ESPI 6/2011

09/09/2011

Transakcja zbycia akcji przez członka RN oraz zmiana udziału w głosach

IV.

Treść raportu

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

25/10/2011

Publikacja raportu miesięcznego za IX 2011

14/11/2011

Publikacja raportu kwartalnego za III kwartał 2011
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Uwagi

