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RAPORT MIESIĘCZNY 
Spółki POLTRONIC S.A. („Emitent”) 

za miesiąc marzec 2012 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. 2012 
do 29.02. 2012 

od 01.03. 2012 
do 31.03. 2012 

od 01.01. 2012 
do 31.03. 2012 

Przychody ze sprzedaży 3 758,4 1 660,1 5 445,4 

Zmiana w stosunku do analogicznego 
okresu roku ubiegłego 

+54,4% +0,2% +32,3% 

Rentowność działalności operacyjnej 
(marża EBIT) 

10,6% 9,3% 10,2% 

 

Zamknięcie pierwszego kwartału wynikiem przychodów na poziomie bliskim 5,5 mln złotych należy 
uznać za bardzo dobry wynik. Poziom sprzedaży w marcu był nieco wyższy od marca ubiegłego roku 
(który był rekordowym miesiącem pierwszej połowy 2011 roku), a w ujęciu narastającym wzrost wynosi 
32,3% w stosunku do I kwartału ubiegłego roku.  
 
Poziom rentowności operacyjnej w I kwartale powyżej 10% pozwolił na zdecydowaną poprawę również 
wyniku netto, który nie powinien być niższy od 5% przychodów ze sprzedaży. Dokładna wielkość 
zysku netto zostanie przedstawiona w raporcie kwartalnym, którego publikację przewidziano na 15 
maja br.  
 
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. 
 

Konkurencja na rynku żarówek LED 
 
Dobre wyniki finansowe zrealizowane w I kwartale br. są konsekwencją polityki handlowej skierowanej 
na najbardziej dynamiczną część rynku Spółki którym są źródła światła LED. Rosnący popyt na rynku 
oraz dopasowany do niego harmonogram dostaw towarów pozwolił na zrealizowanie zaplanowanych 
wyników.  
 
Atrakcyjność rynku źródeł światła LED (zastępników tradycyjnych żarówek i świetlówek kompaktowych) 
powoduje, że liczba podmiotów dostarczających na rynek w większości chińskie produkty rośnie, 
Walka konkurencyjna dotyczy zarówno parametrów produktów, ceny jak i dostępności. Nie bez 
znaczenia jest też spadek cen diod LED, stanowiący istotną część kosztu produkcji źródeł światła, 
szybki postęp technologiczny i agresywna konkurencja wśród chińskich i światowych producentów.  
 
 
Zdaniem Zarządu sytuacja konkurencyjna może wpłynąć na wyniki Spółki w kolejnych miesiącach 
powodując przejściowe zmniejszenie poziomu przychodów lub rentowności operacyjnej w II kwartale 
roku. Podjęte działania w zakresie obniżenia cen dostaw oraz wprowadzanie nowych produktów 
powinny korzystnie wpłynąć na wyniki Spółki.  
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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. 

 

Numer Data Treść raportu 

8/2012 02/03/2012 Rezygnacja osoby zarządzającej w podmiocie zależnym 

9/2012 02/03/2012 Załącznik do projektu uchwały Walnego Zgromadzenia 

ESPI 3/2012 12/02/2012 Uzupełnienie raportu bieżącego nr 1/2012 

10/2012 16/03/2012 Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Poltronic S.A. w dniu 
14.03.2012 r. 

11/2012 

ESPI 4/2012 

16/03/2012 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym 
Walnym Zgromadzeniu w dniu 14 marca 2012 roku 

12/2012 21/03/2012 Przyczyna opóźnienia publikacji raportu bieżącego nr 10/2012 

13/2012 21/03/2012 Konsekwencje uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie 

14/2012 26/03/2012 Raport miesięczny za miesiąc luty 2012 

 
 
IV. 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 Uwagi 

15/05/2012 Publikacja raportu kwartalnego za I kwartał 2012  

25/05/2012 Publikacja raportu miesięcznego za kwiecień 2012  

 
 


