Raport kwartalny
za II kwartał 2012
Wrocław, dnia 09.08.2012 r.

1. LIST PRZEWODNI PREZESA ZARZĄDU DO AKCJONARIUSZY
Szanowni Państwo,
Podsumowując ostatni zamknięty okres rozliczeniowy, przedstawiamy Państwu raport okresowy
za II kwartał 2012 roku.
Pierwsze półrocze 2012 roku było dla piLAB SA okresem bardzo wytężonej pracy związanej
z audytami przedwdrożeniowymi m.in. zakupionymi przez klientów w pierwszym kwartale. Ponadto
zespół sprzedażowy podjął trud zidentyfikowania i przedstawienia oferty dla kilkudziesięciu nowych
klientów, z których znakomita część potwierdziła potrzebę zakupu naszych systemów, co przekłada
się na aktualnie realizowane wdrożenia pilotażowe i realizowane w III kwartale audyty
przedwdrożeniowe.
Wychodząc naprzeciw wymaganiom rynku Spółka poczyniła kroki w celu pozyskania
ubezpieczenia, dające naszym klientom zapewnienie poczucia bezpieczeństwa informacji
składowanych z użyciem naszej technologii.
Z dużą satysfakcją chcielibyśmy również poinformować o postępach w pracach naszego działu
developerskiego, który w okresie ostatnich kilku miesięcy wzbogacił nasze systemy informatyczne
o kilkanaście nowych modułów o istotnej wartości sprzedażowej, m.in. system obiegu informacji,
system efektywnego zarządzania zarchiwizowaną korespondencją elektroniczną, automatyczna
i masowa wysyłka spersonalizowanych wiadomości e-mail, czy automatyczne rozpoznawanie tekstu
z zarchiwizowanych dokumentów.
Spółka podpisała również umowy o współpracy z resellerami i pośrednikami, którzy to znacząco
zwiększają możliwości dystrybucji naszego oprogramowania. Na szczególną uwagę zasługuje
podpisanie umowy konsorcjalnej z firmą Mega Sonic Sp. z o. o., która jest stabilną oraz bardzo
prężną spółką wdrożeniowo-handlową i oferuje niszowe produkty z dziedziny bezpieczeństwa, co
idealnie wpisuje się w działania piLAB SA.
Wymienione działania i etap realizacji sprzedaży oraz wdrożeń miały bezpośredni wpływ na brak
przychodów, przy jednoczesnym ponoszeniu kosztów działalności operacyjnej. Przekłada się to na
ujemny wynik finansowy uzyskany w drugim kwartale bieżącego roku, przy czym Spółka utrzymuje
ponad 130 000 zł zysku netto za pierwsze półrocze.
Konsekwentnie realizujemy strategię opisaną w Dokumencie Informacyjnym, planując nie tylko
realizację założonej prognozy finansowej, ale i również wiele pracy poświęcając na skrystalizowanie
negocjowanych na 2013 rok kontraktów o wartościach znacząco przeskalowujących wysokość
naszych przychodów.
W imieniu własnym i kadry zarządzającej piLAB SA zachęcam do zapoznania się z raportem
okresowym.
Z poważaniem

Krystian Piećko
Prezes Zarządu piLAB SA
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2. INFORMACJE O SPÓŁCE
Firma:

piLAB SA

Forma Prawna:

Spółka Akcyjna

Siedziba:

Wrocław

Adres:

ul. Duńska 9, 54-427 Wrocław
Budynek Delta, Wrocławski Park Technologiczny

Telefon:

+48 71 707 21 74

Fax:

+48 71 707 22 73

Adres E-mail:

biuro@pilab.pl

Adres WWW:

www.pilab.pl

NIP:

894-303-43-18

REGON:

21737247

KRS:

0000405409
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3. WYBRANE DANE FINANSOWE EMITENTA – PILAB SA
Wybrane pozycje bilansu Emitenta*
Wyszczególnienie
Kapitał własny

Na dzień
30.06.2012 r.
(w zł)

694 736,78

Należności długoterminowe

0,00

Należność krótkoterminowe

29 704,65

Środki pieniężne i inne aktywa
pieniężne

171 224,40

Zobowiązania długoterminowe

0,00

Zobowiązania krótkoterminowe

9 429,27

Źródło: Emitent
* dane porównywalne za analogiczny okres ubiegłego roku nie są dostępne ze względu na brak funkcjonowania Emitenta w tym okresie

Wybrane pozycje rachunku zysku i strat Emitenta*
Za okres
od 01.04.2012
r.
do 30.06.2012
r.
(w zł)

Za okres
od 01.01.2012
r.
do 30.06.2012
r.
(w zł)

0,00

270 500,81

6 087,50

12 175,00

Zysk/strata na sprzedaży

-65 191,86

150 455,39

Zysk/strata na działalności
operacyjnej

-65 192,35

150 455,25

Zysk/strata brutto

-65 224,02

150 423,90

Zysk/strata netto

-66 079,02

131 456,90

Wyszczególnienie

Przychody netto ze sprzedaży
Amortyzacja

Źródło: Emitent
* dane porównywalne za analogiczny okres ubiegłego roku nie są dostępne ze względu na brak funkcjonowania Emitenta w tym okresie
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4. DODATKOWE DANE, JEŻELI ICH UWZGLĘDNIENIE W RAPORCIE KWARTALNYM JEST
KONIECZNE DLA PRZEDSTAWIENIA AKTUALNEJ SYTUACJI MAJĄTKOWEJ I FINANSOWEJ
EMITENTA W SPOSÓB RZETELNY I KOMPLETNY.
W opinii Zarządu Spółki rzetelne i kompletne przedstawienie aktualnej sytuacji majątkowej
i finansowej Spółki nie wymaga uwzględniania dodatkowych danych.
5. KOMENTARZ ZARZĄDU EMITENTA NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY
WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI FINANSOWE
W drugim kwartalne 2012 r. piLAB SA nie wygenerował przychodów ze sprzedaży, a ponadto
osiągnął stratę netto w wysokości -66 079,02 zł. Pomimo osiągniętych wyników w raportowanym
okresie Spółka w pierwszym półroczu 2012 r. uzyskała przychody ze sprzedaży na poziomie
270 500,81 zł oraz zysk netto w wysokości 131 456,90 zł.
Pierwsze półrocze bieżącego roku stanowi okres przygotowania do wdrożeń realizowanych
zwyczajowo w perspektywie 6-12 miesięcy od momentu pierwszego kontaktu z klientem. Uzyskane
w I kwartale wyniki przychodowe z audytów przedwdrożeniowych będą realizowane również w III
kwartale w wyniku działań sprzedażowych zrealizowanych w II kwartale 2012 roku. Pierwsze
wdrożenia realizowane jako kontynuacja audytów i wdrożeń pilotowych zaplanowane są na ostatni
kwartał tego roku.
6. INFORMACJE ZARZĄDU EMITENTA NA TEMAT AKTYWNOŚCI, JAKĄ W OKRESIE OBJĘTYM
RAPORTEM EMITENT PODEJMOWAŁ W OBSZARZE ROZWOJU PROWADZONEJ
DZIAŁALNOŚCI, W SZCZEGÓLNOŚCI POPRZEZ DZIAŁANIA NASTAWIONE NA
WPROWADZENIE ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE
W raportowanym okresie Zarząd Emitenta realizował założoną strategię rozwoju Spółki opisaną
w Dokumencie Informacyjnym z dnia 26 czerwca 2012 r.
Dzięki pracy naszych programistów do systemów Spółki zostały dodane nowe funkcjonalności
m. in. możliwość wysyłania bezpośrednio z programu korespondencji seryjnej na adresy poczty
elektronicznej znajdujące się w firmowej bazie danych lub przyśpieszenie wprowadzania danych
z wizytówek za pośrednictwem dodanego do programu systemu OCR.
Ponadto, Spółka poczyniła kroki w celu pozyskania ubezpieczenia, które opiewa na wartość 2 mln
zł, a naszym klientom zapewnia poczucie bezpieczeństwa informacji składowanych z użyciem
opracowanej technologii. W przeciągu najbliższych dni systemy spółki otrzymają stosowny certyfikat
bezpieczeństwa informacji oraz zgodności rozwiązania z wytycznymi GIODO. Taki certyfikat zgodnie
z sygnalizowanymi przez klientów potrzebami, zabezpiecza formalnie planowane na przełom III i IV
kwartału bieżącego roku wdrożenia.
Spółka podpisała także umowy o współpracy z resellerami i pośrednikami, którzy to znacząco
zwiększają możliwości dystrybucji naszego oprogramowania. Na szczególną uwagę zasługuje fakt
podpisania umowy konsorcjalnej z firmą Mega Sonic Sp. z o. o.
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7. STANOWISKO ZARZĄDU EMITENTA ODNOŚNIE MOŻLIWOŚCI ZREALIZOWANIA
PUBLIKOWANYCH PROGNOZ WYNIKÓW NA DANY ROK W ŚWIETLE WYNIKÓW
ZAPREZENTOWANYCH W DANYM RAPORCIE KWARTALNYM
Zarząd potwierdza zgodny z przewidywaniami rozwój piLAB SA oraz planowany poziom wyników
finansowych. Opisany w Dokumencie Informacyjnym plan rozwoju jest konsekwentnie realizowany.
8. WSKAZANIE JEDNOSTEK WCHODZĄCYCH W SKŁAD GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA NA
OSTATNI DZIEŃ OKRESU OBJĘTEGO RAPORTEM KWARTALNYM
Na dzień sporządzenia niniejszego raportu kwartalnego Emitent nie posiada spółek zależnych
i nie tworzy Grupy Kapitałowej.
9. W PRZYPADKU, GDY EMITENT TWORZY GRUPĘ KAPITAŁOWĄ I NIE SPORZĄDZA
SKONSOLIDOWANYCH SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH – WSKAZANIE PRZYCZYN
NIESPORZĄDZANIA TAKICH SPRAWOZDAŃ
Na dzień sporządzenia niniejszego raportu kwartalnego Emitent nie tworzy Grupy Kapitałowej,
zatem nie sporządza skonsolidowanych sprawozdań finansowych.
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10. INFORMACJĘ O STRUKTURZE AKCJONARIATU EMITENTA, ZE WSKAZANIEM
AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH, NA DZIEŃ SPORZĄDZENIA RAPORTU, CO NAJMNIEJ 5%
GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU

Udział w głosach na Walnym Zgromadzeniu
7,06%
3,53%
7,06%
7,06%

Krystian Piećko
Sergiusz Borysławski

7,06%

Paweł Wieczyński
68,23%

Przemysław Jura
Adam Bijas
Pozostali
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