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Treść raportu:          

Zarząd QuarticOn S.A. (“Spółka”) informuje, iż w dniu 8 maja 2019 r., w związku z zakończeniem 
procesu agregacji danych finansowych realizowanym na potrzeby przygotowania raportu okresowego 
za I kwartał 2019 r., podjęta została decyzja o przekazaniu do publicznej wiadomości wstępnych 
wybranych danych finansowych Spółki za I kwartał 2019 r.  
 
Wstępne wybrane dane finansowe Spółki za I kwartał 2019 r. [w nawiasie przedstawiono dane za 
analogiczny okres 2018 roku]: 
- przychody netto ze sprzedaży: 1.243 tys. zł [1.066 tys. zł], 
- EBITDA (na bazie wyniku ze sprzedaży): (-) 779 tys. zł [38 tys. zł], 
- wynik operacyjny: (-) 1.372 tys. zł [(-) 226 tys. zł], 
- wynik netto: (-) 1.405 tys. zł [(-) 230 tys. zł]. 
 
Spółka informuje, że na wyniki za I kwartał 2019 r. istotny wpływ miał w szczególności realizowany 
program rozwojowy Spółki przy prowadzonych równolegle działaniach marketingowych. Nałożenie się 
tych procesów spowodowało wzrost kosztów operacyjnych, które (z wył. amortyzacji) w stosunku do 
poprzedniego kwartału zwiększyły się o 21%. W ocenie Spółki jest to efekt jednorazowy, a pozytywnych 
rezultatów rozpoczętych działań Spółka spodziewa się już w II kwartale br.  Spółka zakłada także 
osiągnięcie break even w IV kwartale 2019 r.  
 
Działalność Spółki w I kwartale 2019 r. (który ze względu na sezonowość jest zazwyczaj najsłabszy 
przychodowo) koncentrowała się m.in. na budowie pozycji na rynku słowacki, rozwoju aplikacji na 
platformę Shopify (model SaaS) oraz wdrożeniu procesu optymalizacji wydatków. W kolejnych 
miesiącach Spółka nie wyklucza m.in. możliwości wystąpienia o dofinansowania prac nad wybranymi 
projektami z funduszy unijnych.   
 
Spółka przypomina, że ostateczne wyniki finansowe za I kwartał 2019 r. zostaną przekazane w raporcie 
okresowym za I kwartał 2019 r., który zostanie opublikowany w dniu 15 maja 2019 r. 
 
 
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. 

 


