
f'v1egaSonic Spolka Akcyjna I Jednostko\rVY raport okreso\:vy za II h\IVartal 2013 r.

•
I•

,.--.-,.- ...------ ..---------- ..--.- ...---.--~---,.-,.._._ .•..._--_._._----_ .......•_-_.- •........._-_._-_ ..._ .•......----.- .•..-~---....-----.- ..---- ...-..-...-.•--..-•.-._-_.__ ..'._...._._'•...._._ ..., .._--_._-_ ..__ ._ ..... __ •..----"---

RESO

• •

II KWARTAt ROKU 2013

vVarszawa~ 14 sierpnia 2013 r.
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Mega Sonic Sp6tka Akcyjna
u!. Kruszynska 30 Bf 01-365 Warszawa
KRS0000435009, Sqd Rejonowy w Warszawie, XIIIWydziat Gospodarczy KRS
Kapitat zaktadowy: 123.800,00 zt

tel./fax +48 22 637 87 15/+48 22 664 84 28
www.megasonic.pl
mail: info@~~nlegasonic.pl

-,
ZARZAD:

Prezes Zorzqdu: Andrzej Gluza
Wiceprezes Zc)rzqdu: Marcin DtugofE?cki

L WYBRANE DANE FINANSOWE Z BILANSU ORAZ RACHUNKU ZYSKOW I STRAT
DANE JEDNOSTKOWE

(wyszczegolnienie) rton nrc ';0 n6 0~ 13 r rtrcn y- o~O 06 'In 12 r.) ':'-A '- .•...' .Lv . .) '-A: : I '-, . ".L... •...,: .
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Kapitat (tundusz) wtasny 1 098 651,09 1 205 224,99

Noleznosci dtugoterrninowe - -

Noleznosci krotkoterrninowe 3438445,46 1 592388,85

lnwestycje dtugoterrninowe - -

lnwestycje krotkoterminowe ..w tym: 806882,84 13 817,22

srodki pieniQzne i innc aktYVvapieniQzne 806882,84 1'" 817 ?2,.), I,~

Zobowiqzanio dtugoterrninowe 790 206,10 -

Zobowiqzanio krotkoterrnino\ve 3020065,22 2 206 240,93

Aktywa trwote 22 596,11 27 990,52

Aktywo obrotowe 6 547 980,27 3383475,40

Aklywo I Posywo rozem 6 570 576,38 3 41 '! 465,92

"01"" ~ ';n 1 ';
II kwortof 2013 r, Ii kV'v'ortot20 'l2 r.

L, .j:. _'-' _ r.
norostojqco norostojqco

(vvvszczegoinienie 1 d f11f14 "01" ad 01.04.2012• I .•• • o .... ' / '~v .v _................ "d 0 10 1 ')n 13 ad 01.01.2012
(-i() ~n nt~,/01; do 30.06.2012

v ~ ..L....\.... : '

•.. ..c •. vv ..vV.~.. ",. d" 30 06 '?n 1 3 do 30.06.2012\J "'. •.•..~.: ""

I 2 "- ( S,.' ,+

Amortyzacja 'I 229A6 24 817,08 2 768,34 32 326,72

Przyc!-)ody netto ze sprzedozy 2426834; 19 914 126,51 4326092,32 1 608308,83

Zysk I Strata no sprzcdozy 32 199,14 26 026,74 89 106,75 28012,31

lysk I S'lraio no dziotolnosci operocyjnej '3? 0l' 6 0 ' 20013; 14 8660/,19 1846 L88, ".. /...;) , 6

Zysk/ Strata brutto 299L94 237L36 25 086,77 19690,12
............................................................................................................................................. _ ........................................................ .................................................................... .................................................................... .................................................................... ....................................................................

Zysk/ Strata netto 2 991,94 237L36 25086,77 19 690,12

Przeptywy pieni~zne z dziatalno5ci operacy,inej 648600,63 -448 711,55 1011 433,63 -585 580,09

PrzeptyvvYpieni~zne z dziatalno5ci inwcstycyjnej -8 577,42 0,16 11 423,14 -20896,32

Przeptywy pieni~zne z dziotalnosci finonsov.;ej 148 51 1,26 454352,75 -218 496,82 607559!43

http://www.megasonic.pl
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II. KOMENTARZ ZARZADU NA TEMAT ISTOTNYCH CZYNNIKOW I
MAJACYCH WPl.YW NA OSIAGNI~TEWYNIKI FINANSOWE SPOtKI

,
ZDARZEN

W drugim kwartale 2013 r. Spotka osiqgn~ta przychody ze sprzedazy w wysokosci prawie 2,43 min zt, co
oznacza ponad dwukrotny wzrost w stosunku do przychodow wypracowanych w analogicznym okresie
poprzedniego roku oraz przeszto 27% procentowy wzrost w stosunku do I kwartatu 2013 r. Jednoczesnie moina
zauwazyc wyrazny wzrost (rowniei ponad dwukrotny) przychodow ze sprzedazy liczonych narastajqco w roku
bieiqcym w stosunku do I potrocza 2012.
W oJ3inii Zarzqdu zjawiska te spowodowane zostafy intensyfikacjq kontakt6w handlowych oraz realizacjq
wezesniej rozpoez~tyeh projektow i rozmow. Wzrosty te rzutowaty rowniez na pozionl prezentowanego wyniku
finansowego, kt6ry udato si~ poprawic w stosunku do ubiegtego roku, zar6wno na poziomie dziafalnosci
operacyjnej (32 tys. zt w IIQ 2013 r. oraz 87 tys. zt narastajqco, wzrost odpowiednio 0 61% oraz 369%), jak i
zysku netto (3 tys. zt w 110 2013 oraz 25 tys. zt narastajqco, wzrost odpowiednio 0 26% oraz 27%). Efektenl
rozwoju dziafalnosci w opisywanym wyzej obszarze byt rowniez wzrost poziomu naleinosci i zobowiqzan
krot kote rm inowyc h.
Znaczqcy wptyw na prezentowane wielkosci w QII 2013 r. vs QII 2012 r. ma zaangaiowanie Mega Sonic S.A w
realizacjEi (kontynuacjEi) projektu "Badanie innowaeyjnego systemu zdalnej weryfikacji autentycznosci na bazie
technologii RFID" w ramach Dziatania 1.4 "Wsparcie projektow celowych" POIG, dofinansowanego ze srodkow
unijnych, choc fakt ten nie miat wptywu na prezentowany pozionl zysku. Po stronie aktywow widoczne
dokonanie przelewu pierwszej transzy dotacji: w cz~sci nierozliczonej na dzien 30.06.2013 r. w pozycji srodki i
inne aktywa pieni~ine, aktywa razem i przeptywy pieni~ine z dziatalnosci operacyjnej. Projekt ten w zatoieniu
jest przewidziany na 20 miesi~cy, a jego zakonczenie przypada na IV kwartat 2014 r.

III. INFORMACJA ZARZADU NA TEMAT AKTYWNOSCI W OBSZARZE ROZWOJU
PROWADZONEJ DZIAtALNOSCI

Sp6tka w omawianynl okresie prowadzita intensywne dziatania zmierzaj'lce do zainteresowania rynku polskiego
innowacyjnymi rozwiqzaniami z dziedziny zaawansowanych technologii, wsr6d kt6rych najwi~ksze nadzieje
Zarzqdu zwiqzane Sqz:

• Ekinopsem lOOG - urzqdzeniem tqczqcym w sobie jednoczesnie zalety i parametry transpondera i
multipleksera, wielokrotnie multiplikujqcym moiliwosci transmisji danych po istniejqcych magistralach
swiattowodowych, a ograniczajqcym w ten spos6b koniecznosc prowadzenia kosztownych inwestycji
infrastrukturalnych;

• systemem bezpiecznych ptatnosci mobilnych Swiff Pay - z rozbudowanym i innowacyjnym systemem
lojalnosciowym;

\ • systemem Niwelator - umozliwiajqcym monitoring struktury gruntu, wykrywajqcym jego
rozwarstwienia b~dqce potenejalnym zagroieniem w pracaeh budowlanyeh, infrastrukturalnyeh ezy
zabezpieczajqcych,

dla ktorych pierwsze odpowiedzi ze strony rynku Sq,w ocenie Zarzqdu Spotki, obiecujqce.
Ponadto Sp6tka wei'lz dziata w kierunku pozyskania kolejnych funduszy pomocowych mogqcych wesprzec
szereg innowacyjnych projektow zwiCJzanych np. z implementacjq technologii RFID w nowych obszarach
zastosowan. Mega Sonic S.A. ztoiyta kolejny wniosek 0 dofinansowanie projektu w ramach Osi Priorytetowej:
"Spoteczenstwo informacyjne - zwi~kszanie innowacyjnosci gospodarki", Dziatanie 8.2: "Wspieranie wdrazania
elektronicznego biznesu typu B2B" {wniosek jest w trakcie konkursu}.

IV. STANOWISKO NA TEMAT PROGNOZ FINANSOWYCH

Emitent nie pUblikowat prognoz finansowych na rok 2013.

v. JEDNOSTKI WCHODZACE W SKtAD GRUPY KAPITAtOWEJ

Emitent nie tworzy grupy kapitatowej.
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VI. STRUKTURA AKCJONARIATU EMITENTA, ZE WSKAZANIEM AKCJONARIUSZY
POSIADAJACYCH CO NAJMNIEJ 5% GtOSOW NA WALNYM ZGROMADZENIU

-,
Andrzej GIUlO A 630000 49, 14~~ 1 260000 60,81 ~~}

Aneta E\va DtugotE;?cko A 160000 12,48?~ 320000 15,44'1S

POlostali B, C 492062 38,38% 492062 23,75%

Sumo 1 282062 100,00% 2072062 100,00%

Warszawo, dnia 14sierpnia 2013 r.

.. \

~~i(~~lA. \o\~.~l'j~ I

'vViceprezes Zarzq~u

Marcin Dtugof~cki


