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

za miesiąc kwiecień 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 31.03. 2012 

od 01.04. 2012 
do 30.04. 2012 

od 01.01. 2012 
do 30.04. 2012 

Przychody ze sprzedaży 5 445,4 1 336,4 6 781,9 

Zmiana w stosunku do analogicznego 
okresu roku ubiegłego 

+32,3% +3,0% +25,3% 

Rentowność działalności operacyjnej 
(marża EBIT) 

10,2% 6,2% 8,2% 

 
W miesiącu kwietniu Spółka utrzymała poziom sprzedaży powyżej analogicznego okresu roku 
ubiegłego. Na wynik sprzedaży miesiąca miała wpływ mniejsza liczba dni handlowych 
spowodowanych świętami wielkanocnymi oraz długim w tym roku weekendem majowym. Klienci 
Spółki potraktowali pierwszy tydzień maja jako okres przerwy, zaplanowali inwentaryzacje i urlopy, 
stąd wynika również niższy poziom zakupów.  
 
Wysokość przychodów oraz poziom marży handlowej pozwoliły Spółce uzyskać rentowność 
operacyjną wystarczającą do zamknięcia miesiąca zyskiem netto na poziomie około 3% przychodów.  
 
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. 
 
Sezonowość i wzrost na rynku oświetleniowym 
 
Okres letni jest niskim sezonem sprzedaży oświetlenia. Według informacji wymienianych z innymi 
uczestnikami rynku, poziom sprzedaży lamp i źródeł światła (w tym żarówek LED) jest zdecydowanie 
niższy, niż w okresie zimowym. Wysoki poziom zapasów u dystrybutorów i w hurtowniach powoduje 
dodatkowo niechęć do większych zakupów oraz presję na ceny. Oczekiwany sezonowy wzrost 
sprzedaży oświetlenia na rynku hurtowym powinien nastąpić w trzecim i czwartym kwartale br.  
 
Rynek oświetlenia, w tym oświetlenia LED jest oceniany przez jego uczestników jako atrakcyjny i 
rosnący. Mimo sezonowych wahań sprzedaży, obserwuje się tendencje wzrostowe w porównywalnych 
okresach. O atrakcyjności rynku świadczy również rosnąca liczba podmiotów oferujących produkty.  
 
Wyżej opisana sytuacja ta może mieć wpływ na wyniki Spółki, w tym na czasowe obniżenie 
przychodów i pogorszenie rentowności. Spółka reaguje na sytuację aktywnie zarządzając sprzedażą w 
zakresie produktów nie podlegających sezonowym wahaniom sprzedaży (zasilacze, akumulatory i 
taśmy LED) i  obniżając koszty. 
 
Spółka przygotowuje ofertę produktową na trzeci i czwarty kwartał, chcąc mieć możliwie duży udział w 
we wzroście rynku wraz z rozpoczęciem się kolejnego sezonu w branży oświetlenia. Oferta 
produktowa Spółki zostanie rozszerzona. W opinii Zarządu, dzięki obecności na rynku oraz 
wypromowanej marce, Spółka będzie miała przewagę nad podmiotami wchodzącymi na rynek.   
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Dobre wyniki spływu należności Spółki na tle branży elektrotechnicznej  
 
Informacje uzyskane przez Spółkę od przedstawicieli branży elektrotechnicznej w Polsce wskazują na 
wydłużanie się okresu spływu należności, które dziś w branży wynosi około 94 dni i rośnie.  Fakt ten 
ma wpływ na spowolnienie sprzedaży. Dla Spółki poziom należności handlowych przeterminowanych 
powyżej 30 dni stanowi około 11% należności, a średni okres rotacji należności wynosi około 65 dni. 
Portfel należności handlowych Spółki jest ubezpieczony.  
 
 
Normalizacja sytuacji na rynku dostawców akumulatorów  
 
W II połowie 2011 roku w Chinach doszło do załamania podaży akumulatorów żelowych (ołowiowych) 
wskutek działań rządu chińskiego związanych z ochroną środowiska, o czym Spółka informowała w 
raporcie miesięcznym za sierpień ubiegłego roku (RB nr 23/2011). Terminy realizacji dostaw uległy 
znaczącemu wydłużeniu, nastąpił wzrost cen. Sytuacja ta miała wpływ na zmniejszenie sprzedaży 
akumulatorów w Spółce.  
 
Sytuacja powoli się normalizuje, terminy realizacji zamówień wracają do poziomu sprzed kryzysu, 
obserwuje się poprawę jakości produktów związaną z dokonanymi inwestycjami w bazę produkcyjną. 
Sytuacja ta powinna w ciągu najbliższych kilku miesięcy korzystnie wpłynąć na rynek i wyniki 
sprzedaży Spółki w tej grupie produktów.  
 
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 

15/2012 25/04/2012 Raport miesięczny za miesiąc marzec 2012 

16/2012 02/05/2012 Zawieszenie wykonywania prawa głosu ze znaczącego pakietu akcji 

17/2012 
ESPI 5/2012 

04/05/2012 Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
w dniu 30 maja br. 

18/2012 15/05/2012 Raport kwartalny za I kwartał 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 

30/05/2012 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki   

25/06/2012 Publikacja raportu miesięcznego za maj 2012  

 
 


