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 Spis treści 

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

w ocenie Spółki mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników 

finansowych Elektromont S.A.  

2. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez Spółkę 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 niniejszym raportem. 

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

które dotyczą Spółki 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. 

Zarząd Elektromont S.A. z siedzibą w Jeleniej Górze, działając w oparciu o postanowienia 

punktu 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych                 

w Warszawie S.A. z dnia 31 października 2008 roku "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na 

NewConnect”, przekazuje do publicznej wiadomości raport za listopad 2015 roku.                                                  

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

w ocenie Spółki mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz 

wyników finansowych Elektromont S.A.: 

Dnia 13 listopada Zarząd Elektromont S.A. opublikował raport za III kwartał 2015 roku. Za III 

kwartał 2015 roku Spółka osiągnęła przychody netto ze sprzedaży na poziomie  9 617 731,63  PLN 

i były one wyższe o 7 % od wyniku uzyskanego w analogicznym okresie 2014 roku. Narastająco za 

III kwartały roku 2015 Spółka osiągnęła przychody netto ze sprzedaży na poziomie 28 642 442,56 

PLN i były one wyższe wyniku uzyskanego w analogicznym okresie 2014 roku o ponad 17 %. Za III 

kwartał 2015 roku Spółka zanotowała stratę na sprzedaży na poziomie -929 398,60 PLN. Strata 

brutto wyniosła -949 631,9 PLN. Strata netto ukształtowała się na poziomie -798 565,97 PLN. 

Narastająca za III kwartały 2015 roku Spółka zanotowała stratę ze sprzedaży  na poziomie  - 

834 112,69 PLN. Strata brutto wyniosła – 851 780,51  PLN. Strata netto ukształtowała się na 

poziomie   - 734 482,51  PLN. Pomimo osiągnięcia za III kwartały 2015 roku wyższych przychodów 

ze sprzedaży w porównaniu do anologicznego okresu roku 2014 Spółka zanotowała stratę netto w 

wysokości 734 tys. PLN. Powodem poniesionej straty był ujemny wynik osiągnięty przy realizacji 

dwóch kontraktów. Główną przyczyną strat na tych kontraktach, były przesunięcia terminu 

zakończenia (w jednym z kontraktów aż o 8 miesięcy). Pomimo, że opóźnienia powstały z przyczyn 

nieleżących po stronie „Elektromont” S.A. to Spółce nie udało się uzyskać od Inwestora, czy też 

Generalnego Wykonawcy zwrotu kosztów poniesionych z tytułu wydłużonych terminów realizacji. 

Ponadto obserwowany w dalszym ciągu nacisk na ceny pozyskiwanych kontraktów powoduje 

obniżenie marż na realizowanych kontraktach. Jednocześnie brak na rynku wykwalifikownych 
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elektromonterów powoduje, że Spółka musi korzystać z usług podwykonawców oferujących coraz 

wyższe ceny. Zarząd „Elektromont” S.A. podjął stosowne działanie mające na celu poprawę 

wyników realizowanych kontraktów.  

Dnia 20 listopada Zarząd Elektromont S.A. w nawiązaniu do komunikatów 17/2015 i 20/2015 

poinformował, że otrzymał od „Dűrr Systems GmbH” dodatkowe Zamówienie na kompleksowe 

wykonanie oświetlenia podstawowego i awaryjnego w hali lakierni wraz z zasilaniem na budowie 

fabryki Volkswagen we Wrześni. Wartość Zamówienia przekroczyła 20% kapitałów własnych 

Spółki. Zakończenie prac nastąpi do dnia 18.12.2015 r. Pozostałe warunki Zamówienia nie 

odbiegają od warunków powszechnie stosowanych przy tego typu zamówieniach. Otrzymane 

Zamówienie będzie miało wpływ na realizację zaplanowanych celów finansowych Spółki w 2015 

roku.  

 

 

2. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez Spółkę w trybie raportu 

bieżącego w okresie objętym  raportem                                                                       

W okresie sprawozdawczym (tj. w listopadzie  2015 roku) Spółka przekazała, za 

pośrednictwem systemu EBI trzy raporty:  

1. Raport bieżący  nr 56/2015 – EBI z dnia 13.11.2015 r. – Raport miesięczny 

2. Raport bieżący nr 57/2015 – EBI z dnia 13.11.2015 r. – Raport za III kwartał 2015 roku. 

3. Raport bieżący nr 58/2015 – EBI z dnia 20.11.2015 r. – Istotna informacja. 

 

W okresie sprawozdawczym (tj. w listopadzie 2015 roku) Spółka przekazała za pośrednictwem 

systemu ESPI jeden raport: 

1. Raport 8/2015 – ESPI z dnia 27.11.2015 r. – Zawiadomienie w trybie art. 69 ust. 1 pkt. 1 

Ustawy o ofercie.    

Wszystkie raporty opublikowane przez ELEKTROMONT S.A. są dostępne na stronie internetowej 

Spółki www.elektromont.pl 

 

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

miejsce w okresie objętym niniejszym raportem:   

4. Kalendarz inwestora obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym 

miesiącu, które dotyczą Spółki 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. 

W kolejnym miesiącu, zgodnie z przedstawionym przez Spółkę harmonogramem, 

opublikowane zostaną: 

http://www.elektromont.pl/
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14.01.2016 r. – Raport za grudzień 

Podstawa prawna:  

Punkt 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w 

Warszawie S.A. z dnia 31 października 2008 roku - "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na 

NewConnect".  

 

Osoby reprezentujące Spółkę:  

Marek Błażków – Prezes Zarządu  

Jerzy Rymarowicz – Wiceprezes Zarządu    


