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1. WYBRANE DANE FINANSOWE Z BILANSU I RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT ZA OKRES OD 
01.04.2012 R. DO 30.06.2012 R. ORAZ NARASTAJĄCO ZA PIERWSZE II KWARTAŁY 2012 ROKU 
WRAZ Z DANYMI PORÓWNYWALNYMI. 

 

Tabela nr 1. Wybrane dane finansowe Tonsil Acoustic Company SA za II kwartał 2012 r. oraz dane 
narastająco za pierwsze II kwartały 2012 roku, wraz z danymi porównywalnymi.  

Wybrane dane finansowe z Rachunku Zysków i 
Strat 

01.04.2012 r. 

30.06.2012 r. 

[zł] 

01.04.2011 r. 

30.06.2011 r. 

[zł]  

01.01.2012 r. 

-30.06.2012 r. 

        [zł] 

01.01.2011 r. 

30.06.2011 r. 

[zł] 

Przychody netto ze sprzedaży towarów i 
materiałów 

 101 510,86  

 

557 976,76   

 

820 311,02 

 

1 329 417,07  

 

Amortyzacja 
  5 038,99  

 

   4 159,75  

 

    9 698,75  

 

  8 319,51 

 

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 
(99 914,69) 

 

(12 342,33)  

 

(143 362,44)  

 

  7 124,95 

 

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 
(98 391,64) 

 

(12 838,72) 

 

(141 747,74) 

 

  7 153,89 

 

Przychody finansowe  0,51 6 510,55 5,76 13 020,73 

Koszty finansowe 6 952,92 9 208,25 14 430,37 10 661,20 

Zysk (strata) brutto  (105 344,05) (15 536,42) (156 172,35) 9 513,42 

Zysk (strata) netto (104 033,05) 4 232,58 (151 657,35) 28 649,42 

 

Tabela nr 2. Wybrane dane finansowe Tonsil Acoustic Company SA na dzień 30 czerwca 2012 roku, 
wraz z danymi porównywalnymi. 

Wybrane dane finansowe z Bilansu 30.06.2012 r. 30.06.2011 r. 

Kapitał własny (463 411,12) 1 922 906,54 

Należności długoterminowe 0,00 0,00 

Należności krótkoterminowe 92 653,79 1 279 249,40 

Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 3 033,51 11 459,88 

Zobowiązania długoterminowe 70 000,00 20 525,29 

Zobowiązania krótkoterminowe 755 557,94 1 211 342,68 

Inwestycje długoterminowe  0,00 10 000,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 4 

 
2. KOMENTARZ ZARZĄDU SPÓŁKI NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA 

OSIĄGNIĘTE WYNIKI FINANSOWE. 
W II-gim kwartale 2012 roku (tj. w okresie od 01.04.2012 r. do 30.06.2012 r.) Spółka zanotowała 
stratę w wysokości – 104 033,05 zł. (sto cztery tysiące trzydzieści trzy złote pięć groszy). W 
analogicznym okresie roku poprzedniego (II-gim kwartał 2011 roku) Spółka osiągnęła zysk w 
wysokości 4 232,58  zł.  ( cztery tysiące dwieście trzydzieści dwa złote pięćdziesiąt osiem groszy). 
Strata ze sprzedaży w okresie od 01.04.2012 r. do 30.06.2012 r. wyniosła  - 99 914,69 zł. 
(dziewięćdziesiąt dziewięć tysiące dziewięćset czternaście złotych sześćdziesiąt dziewięć groszy). 
Strata z działalności operacyjnej wyniosła – 98 391,64 zł. (dziewięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta 
dziewięćdziesiąt jeden złotych sześćdziesiąt cztery grosze). W okresie I-go kwartału 2011 roku 
wielkości te wyniosły odpowiednio: (i) 12 342,33 zł. (dwanaście tysięcy trzysta czterdzieści dwa złote 
trzydzieści trzy grosze), oraz (ii) 12 838,72 zł. (dwanaście tysięcy osiemset trzydzieści osiem złotych 
siedemdziesiąt dwa grosze). Spółka w II-gim kwartale 2012 roku osiągnęła marginalne przychody 
finansowe w wysokości 0,51 zł. ( pięćdziesiąt jeden groszy), oraz poniosła koszty finansowe w 
wysokości 6 952,92 zł. (sześć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt dwa złote dziewięćdziesiąt dwa grosze). 
W II-gim kwartale 2011 roku wielkości te wyniosły odpowiednio (i) 6 510,55 zł. (sześć tysięcy pięćset 
dziesięć złoty pięćdziesiąt pięć groszy), oraz (ii) 9 208,25 zł. (dziewięć tysięcy dwieście osiem złotych 
dwadzieścia pięć groszy).  
Bilans Spółki na dzień 31.03.2012 r. zamknął się po stronie aktywów i pasywów sumą 368 498,82 zł. 
(trzysta sześćdziesiąt osiem tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt osiem złoty osiemdziesiąt dwa grosze).  
W strukturze aktywów, na dzień 30.06.2012 r. największe pozycje stanowiły: należności 
krótkoterminowe 92 653,79 zł. (dziewięćdziesiąt dwa tysiące sześćset pięćdziesiąt trzy złote 
siedemdziesiąt dziewięć  groszy). W strukturze pasywów stan zobowiązań krótkoterminowych Spółki 
na dzień 30.06.2012 r. wynosił 755 557,94 zł. (siedemset pięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt 
siedem złoty dziewięćdziesiąt cztery grosze), a w tym, największą pozycję stanowiły zobowiązania 
krótkoterminowe wobec pozostałych jednostek 622 270,09 zł. (sześćset dwadzieścia dwa tysiące 
dwieście siedemdziesiąt  złoty dziewięć groszy). Kapitał własny Spółki na dzień 30.06.2012 r. wynosił  
- 463 441,12 zł. (minus czterysta sześćdziesiąt trzy tysiące czterysta czterdzieści jeden złoty 
dwanaście groszy). 
 
Do istotnych czynników mających wpływ na działalność Spółki oraz na wyniki finansowe w II-gim 
kwartale 2012 roku, zaliczyć należy następujące czynniki: 
- niższe od zakładanych rezultaty sprzedaży ze względu na brak płynności finansowej, co 
uniemożliwiło zakupy towarów na odpowiednim poziomie; 
- przedłużające się prace związane z opracowywaniem nowych zestawów głośników. 
 
Osiągnięta w II-gim kwartale 2012 roku strata finansowa netto wynika przede wszystkim z braku 
realizacji założonej wartości sprzedaży. 
 
W związku z podpisaną umowę o dystrybucji zestawów głośnikowych oraz głośników marki TONSIL z 
prawem wyłączności na terenie Polski Południowej  Spółka ma kłopoty z realizacją postanowień 
umowy z powodu braku płynności finansowej.  
 
Przedłużającym się okresem opracowywania zestawów, Zarząd Spółki nie może sfinalizować rozmów 
z liczącym się dostawcą elektroniki na krajowym rynku, który poszukuje do kina domowego 
produkowanego pod własną marką zestawu głośników.  
 
 
3. INFORMACJA ZARZĄDU NA TEMAT AKTYWNOŚCI, JAKĄ W OKRESIE OBJĘTYM RAPORTEM 

SPÓŁKA PODEJMOWAŁA W OBSZARZE ROZWOJU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI, W 
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SZCZEGÓLNOŚCI POPRZEZ DZIAŁANIA NASTAWIONE NA WPROWADZENIE ROZWIĄZAŃ 
INNOWACYJNYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE 

 
Spółka kontynuuje proces opracowania: 
- zestawu głośników wysokiej klasy oraz znalezienia podwykonawcy dla produkcji zestawu kina 
domowego 5.0  
 
Biorąc pod uwagę dotychczasową działalność Spółki oraz portfel klientów jaki posiadała zmiana 
strategii sprzedaży korzystnie wpłynie na dalszy rozwój spółki.  
Aktualni odbiorcy to sprzedawcy detaliczni z których 50%  posiada salony handlowe wyposażone w 
pokoje odsłuchowe które pozwalają na profesjonalną prezentację sprzedawanego sprzętu Hi Fi. 
Pozostałe 50% to sprzedawcy internetowi którzy tylko i wyłącznie  zajmują się sprzedażą 
wykorzystując portale aukcyjne. Pierwsza grupa sprzedawców również w celach reklamowych 
wykorzystuje możliwości Internetu aby pozyskać klient. Model takiej sprzedaży niesie ze sobą wiele 
plusów jak i zarazem minusów analizując aktualną sytuację. Zmiana strategii sprzedaży polegał będzie 
na rezygnacji z sieci pośredników  i pełnej koncentracji obsługi klienta indywidualnego przy pełnej 
możliwości wykorzystania do tego celu Internetu. 
Korzyści: 

 Pełna kontrola ceny detalicznej – w obecnej sytuacji nie było to możliwe biorąc pod uwagę 
ustawę działającą przeciw zmowie cenowej; 

 Obniżenie ceny detalicznej z korzyścią dla klienta indywidualnego a zarazem podwyższenie 
marży uzyskiwanej ze sprzedaży produktów pod własna marką; 

 Pełna koncentracja nad sprzedażą własnych produktów; 

 Zbudowanie sieci doradców, którzy odsłuch przeprowadzać będą w domu klienta na jego 
sprzęcie – klient uniknie rozczarowania w konfrontacji z pokojem odsłuchowym, który jest 
przygotowany profesjonalnie przez akustyka, czego nie ma możliwości wykonać w domu. 

 Koncentracja na sprzedaży własnych produktów dzięki wykorzystaniu doradców – 
wyeliminowanie bezpośredniej konkurencji, która występowała podczas prezentacji 
produktu w salonie Hi Fi (porównanie z innymi konkurencyjnymi produktami);  

Dodatkowo Spółka zamierza rozszerzyć swoją ofertę o produkty wyższej klasy do produkcji których 
będą wykorzystywane bardziej szlachetne materiały takie jak np.: obudowa fornirowana wykończona 
lakierem w wysokim połysku oferując je w atrakcyjnych przedziałach cenowych, uwzględniając 
powyżej opisaną zmianę strategii pozwoli osiągnąć zamierzony cel oraz spotka się to z dużym 
zainteresowaniem potencjalnych klientów. Spółka również zamierza wykorzystać opracowane 
ciekawe projekty które odchodząc od standardowych wykończeni oraz ogólnie dostępnych 
produktów w tej kategorii.  
 
Prowadzone są również zaawansowane rozmowy z niemieckim producentem przetworników 
(głośników) który może być dostawcą głośników wykorzystywanych do montażu zestawów Hi Fi oraz 
zestawów kin domowych. Firma ta posiada bardzo pozytywną opinię w środowisku branżowym w 
którym działa spółka. Daje to również zwiększone możliwości powiększenia oferty bez poważnych 
nakładów finansowych które występują podczas tworzenia nowego produktu jakim jest przetwornik 
(głośnik). 

 
 
 
 


