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Raport Mega Sonic  S.A. za II kwartał roku 2015 został przygotowany zgodnie z aktualnym stanem prawnym w oparciu o Regulamin 
Alternatywnego Systemu Obrotu Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz Załącznik nr 3 reg. ASO - 
„Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”. 
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Mega Sonic Spółka Akcyjna 

ul.  Rzeźnicza 32-33 

50-130 Wrocław  

         

KRS     0000435009 Sąd  Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej   

VI Wydział Gospodarczy KRS 

Kapitał zakładowy:  141.026,80 zł 

tel./fax +48  226378716    

w w w . m e g a s o n i c . p l  

info@megasonic .pl  

 

ZARZ ĄD  

     Prezes Zarządu   Marcin Długołęcki  

        Wiceprezes Zarządu   Radosław Głuszkiewicz      

 

I. KWARTALNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE 
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RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 

(WARIANT PORÓWNAWCZY) 
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RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH  

(METODA POŚREDNIA) 

 

ZESTAWIENIE ZMIAN 

W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM 

 

II. INFORMACJE O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU, W TYM 

INFORMACJE O ZMIANACH STOSOWANYCH ZASAD (POLITYKI) 

RACHUNKOWOŚCI 

Metody i stawki amortyzacyjne środków 

trwałych oraz wartości niematerialnych i 

prawnych (art. 32 ust. 3 ustawy) 

Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne 

amortyzowane są metodą określoną w zasadach 

rachunkowości - zgodnych z ustawą o rachunkowości. 

Metody prowadzenia ewidencji 

szczegółowej rzeczowych składników 

aktywów obrotowych (art. 17 ust. 2 pkt 

1-4 ustawy) 

Metoda ilościowo-wartościowa. Wartość stanu zapasów 

ustala się z zastosowaniem metody pierwsze weszło, 

pierwsze wyszło. 

Wycena materiałów i towarów oraz 

produkcji w toku (art. 34 ust. 2 ustawy) 

Składniki rzeczowych aktywów obrotowych wyceniamy wg 

cen nabycia, nie wyższych od cen sprzedaży netto tych 

składników. 

Akcje własne 

Akcje zwykłe ujmuje się w kapitale własnym. Koszty 

bezpośrednio związane z emisją akcji zwykłych, 

pomniejszają wartość kapitału. 
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Pożyczki 

Wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty, 

z zachowaniem zasady ostrożności, czyli do kwoty głównej 

dolicza się należne odsetki za okres objęty sprawozdaniem 

finansowym, choćby nie stały się jeszcze wymagalne. 

Wartość udzielonych pożyczek korygują odpisy 

aktualizujące ich wartość. 

Waluty obce 

Wyrażone w walutach obcych aktywa (z wyłączeniem 

udziałów w jednostkach podporządkowanych wycenianych 

metodą praw własności) oraz pasywa wycenia się po 

obowiązującym na ten dzień średnim kursie ustalonym dla 

danej waluty przez Narodowy Bank Polski. 

Pomiar stopnia zaawansowania usług 

objętych umową długoterminową. 

Przychody z wykonania nie zakończonej usługi,  objętej 

umową, w okresie realizacji dłuższym niż 6 miesięcy, 

wykonanej na dzień bilansowy w istotnym stopniu, ustala się 

proporcjonalnie do stopnia zaawansowania usługi, w 

wysokości kosztów odpowiadających wykonanej części 

usługi powiększonych o narzut zysku (art. 34a ust. 3 pkt 1 

ustawy o rachunkowości). Stopień zaawansowania usługi 

mierzy się udziałem kosztów poniesionych od dnia zawarcia 

umowy do dnia ustalenia przychodu w całkowitych 

kosztach wykonania usługi. 

Dokonane osądy i oszacowania 

Sporządzenie sprawozdania finansowego wymaga osądów, 

szacunków i założeń, wpływających na stosowanie 

przyjętych zasad rachunkowości oraz prezentowane 

wartości aktywów, pasywów, przychodów oraz kosztów, 

których rzeczywiste wartości mogą różnić się od wartości 

szacowanej.Szacunki i związane z nimi założenia podlegają 

bieżącej weryfikacji. 

Rezerwy 

Rezerwa zostaje ujęta wtedy, gdy na Spółce ciąży 

wynikający z przeszłych zdarzeń obecny prawny lub 

zwyczajowo oczekiwany obowiązek, który można 

wiarygodnie wycenić i prawdopodobne jest, że wypełnienie 

tego obowiązku wiązać się będzie z wypływem korzyści 

ekonomicznych. Rezerwy tworzone są w wysokości 

najbardziej wiarygodnego szacunku nakładów niezbędnych 

do wypełnienia obecnego obowiązku na koniec okresu 

sprawozdawczego przy uwzględnieniu ryzyka i niepewności 

towarzyszącego zdarzeniom i okolicznościom prowadzącym 

do wypełnienia obowiązku. 

Opłaty leasingowe 

Opłaty z tytułu leasingu operacyjnego ujmowane są liniowo 

przez okres leasingu w zysku lub stracie bieżącego okresu. 

Korzyści otrzymane w zamian za podpisanie umowy leasingu 

stanowią integralną część całkowitych kosztów leasingu i są 

ujmowane w zysku lub stracie bieżącego okresu przez okres 

trwania umowy leasingu. Minimalne opłaty leasingowe 

ponoszone w związku z leasingiem finansowym są 

rozdzielane na część stanowiącą koszty finansowe oraz 

część zmniejszającą zobowiązania. Część stanowiąca koszt 

finansowy jest przypisywana do poszczególnych okresów w 

czasie trwania umowy leasingu. 

 

W 2015 r. nie nastąpiła zmiana polityki (zasad) rachunkowości w jednostce. 
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III. ZWIĘZŁA CHARAKTERYSTYKA ISTOTNYCH DOKONAŃ LUB NIEPOWODZEŃ 

EMITENTA W OKRESIE, KTÓREGO DOTYCZY RAPORT, WRAZ Z OPISEM 

NAJWAŻNIEJSZYCH CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, W SZCZEGÓLNOŚCI O 

NIETYPOWYM CHARAKTERZE, MAJĄCYCH WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI 

W analizowanym okresie Spółka odnotowała wyraźny wzrost przychodów netto ze sprzedaży w 

zestawieniu do analogicznego okresu ubiegłego roku.  II kwartał 2015 r. Spółka zakończyła 

niewielkim zyskiem netto, co jest pozytywnym elementem w relacji do straty w QII 2014, niemniej 

jest to nieco słabszy wynik w porównaniu do poprzedniego kwartału.  Widoczny jest znaczący 

wzrost wartości amortyzacji, co spowodowane jest przyjęciem do rejestru wartości 

niematerialnych i prawnych w marcu b.r. technologii i know-how wytworzonych podczas 

realizacji projektu zdalnej weryfikacji autentyczności współfinansowanego ze środków NCBiR. 

W drugim kwartale 2015 r. Spółka zakończyła realizację prac związanych z Projektem POIG 8.2. 

składając dokumentację w Jednostce Pośredniczącej. W czerwcu 2015 Raportem EBI nr 

20/2015 Zarząd Spółki opublikował Strategię Rozwoju Mega Sonic S.A. na najbliższe lata, która – 

w swoich założeniach – przewiduje utworzenie silnej grupy kapitałowej w oparciu o podmioty z 

tej samej branży. Podstawowa działalność usługowa i wdrożeniowa, oparta na 

wypracowanym know-how pozostanie w Mega Sonic S.A. jako spółce dominującej, natomiast 

działalności poboczne, projektowe oraz usługi wewnętrzne zostaną wyniesione do spółek 

zależnych, którym przypisane zostaną odpowiednie zadania. Spółka zamierza w dalszym ciągu 

rozwijać swoją aktywność jako dystrybutor sprzętu i integrator systemów informatycznych w 

branżach IT oraz ITC. Będzie intensyfikować aktywność w zakresie wdrażania systemów obsługi 

procesów w magazynach (WMS) i zasilania produkcji, urządzeń i systemów dla handlu oraz do 

obsługi sprzedaży, a także systemów zbierania zamówień dla handlowców. Usługi wdrożeniowe 

charakteryzujące się największą wartością dodaną w zakresie know-how, pozostaną – w 

ramach utworzonej grupy - wyłączną domeną spółki dominującej Mega Sonic S.A.  

Spółka planuje intensywne zaangażowanie się w działalność w ramach uruchomionej w 

czerwcu 2015 r., pierwszej w Polsce elektronicznej platformy Educart™ do kompleksowej obsługi 

sektora edukacji w ramach przedsięwzięcia, w którym pełni rolę partnera biznesowego i 

technologicznego. Platforma w sektorze edukacyjnym zrealizowana zostanie przy współpracy 

ze Stowarzyszeniem „Przyjazna Szkoła”, która ma kompetencje i doświadczenie w realizacji 

projektów edukacyjnych w Polsce. Stowarzyszenie skupia prawie 8.500 placówek oświatowych 

funkcjonujących na różnych etapach edukacji obejmujących łącznie ok. 2 mln uczniów. 

Organizacja wprowadza nowoczesne technologie dla edukacji będąc jednocześnie 

konsultantem społecznym przy MEN. Platforma Educart™ to pierwsza w Polsce platforma 

elektroniczna do kompleksowej obsługi sektora edukacji w tym: dostarczania produktów i usług 

szkołom oraz rodzicom uczniów, a także finansowania placówek oświatowych. Platforma służy 

kanalizowaniu różnych strumieni pieniężnych w sektorze edukacji oraz łączy dostawców i 

usługodawców z odbiorcami z tego sektora. Dzięki platformie szkoły, mając dostęp do 

dostawców z całego kraju, będą mogły kupować w jednym miejscu produkty taniej i lepszej 

jakości. Powołana przez Mega Sonic nowa spółka będzie miała wyłączność na oferowanie 

cyfrowych nośników z podręcznikami na tej platformie. Zgodnie z przyjętą Strategią rozwoju 

Spółka będzie kontynuować wspólnie z partnerem biznesowym - f-mą GoSwiff z Singapuru oraz 

lokalnym partnerem branżowym intensywne prace w dziedzinie płatności mobilnych związane z 

uruchomieniem testowanej platformy. 

Przyjęciu przez Spółkę nowej Strategii rozwoju towarzyszą, planowane od pewnego czasu, 

zmiany w Zarządzie i Radzie Nadzorczej Spółki będące przykładem typowych zmian 

pokoleniowych w podmiotach typu rodzinnego jakim jest Mega Sonic. W tym przypadku 

sukcesorem jest p. Marcin Długołęcki – do grudnia 2014 Wiceprezes Zarządu Mega Sonic S.A., i 

akcjonariusz Spółki. Rada Nadzorcza, na swoim posiedzeniu w dn. 29 czerwca 2015 r., 

powierzyła p. Marcinowi Długołęckiemu pełnienie funkcji Prezesa Zarządu. Stanowisko 

Wiceprezesa Zarządu Mega Sonic S.A. objął p. Radosław Głuszkiewicz wcześniej Dyrektor 

Handlowy w Spółce. Pan Andrzej Gluza został powołany w skład Rady Nadzorczej Spółki, a 

Rada powierzyła mu funkcję Przewodniczącego. 

IV. STANOWISKO ODNOŚNIE DO MOŻLIWOŚCI ZREALIZOWANIA PUBLIKOWANYCH 

PROGNOZ WYNIKÓW NA DANY ROK W ŚWIETLE WYNIKÓW 

ZAPREZENTOWANYCH W RAPORCIE KWARTALNYM  

Emitent nie publikował prognoz finansowych na rok 2015. 
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V. OPIS STANU REALIZACJI DZIAŁAŃ I INWESTYCJI EMITENTA ORAZ 

HARMONOGRAMU ICH REALIZACJI 

Nie dotyczy. 

VI. INFORMACJE NA TEMAT AKTYWNOŚCI W ZAKRESIE WPROWADZANIA 

ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE  

Emitent nie podejmował w okresie objętym raportem inicjatyw nastawionych na wprowadzenie 

rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie. 

VII. OPIS ORGANIZACJI GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA, ZE WSKAZANIEM 

JEDNOSTEK PODLEGAJĄCYCH KONSOLIDACJI  

Emitent nie tworzy grupy kapitałowej. 

VIII. WSKAZANIE PRZYCZYN NIESPORZĄDZENIA SKONSOLIDOWANYCH SPRAWOZDAŃ 

FINANSOWYCH 

Nie dotyczy. 

IX. INFORMACJE O STRUKTURZE AKCJONARIATU EMITENTA, ZE WSKAZANIEM 

AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH, NA DZIEŃ PRZEKAZANIA RAPORTU, CO 

NAJMNIEJ 5% GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU 

 

Akcjonariusz Liczba akcji 
Udział w kapitale 

zakładowym 
Liczba głosów 

Udział w ogólnej 

liczbie głosów 

Andrzej Gluza 630 000 49,14% 1 260 000 60,81% 

Aneta Długołęcka* 160 000 12,48% 320 000 15,44% 

Jan Gliński** 128 206 9,09% 128 206 5,83% 

Pozostali 492 062 29,29% 492 062 17,92% 

Suma 1 410 268 100,00% 2 200 268 100,00% 

*Pani Aneta Ewa Długołęcka jest córką Pana Andrzeja Gluzy pełniącego funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej 

Emitenta oraz żoną Pana Marcina Długołęckiego pełniącego funkcję Prezesa Zarządu Emitenta; 

**Pan Jan Gliński jest członkiem Rady Nadzorczej Emitenta 

 

X. INFORMACJE DOTYCZĄCE LICZBY OSÓB ZATRUDNIONYCH PRZEZ EMITENTA, W 

PRZELICZENIU NA PEŁNE ETATY 

Forma zatrudnienia Liczba zatrudnionych Liczba pełnych etatów 

Umowa o pracę 21 18 

Umowa o dzieło, zlecenie i inne  4 ---- 

Dane na koniec II kwartału 2015 r. 

 

 

Warszawa, dnia 12 sierpnia 2015 r. 

 

 

                                                           Marcin Długołęcki       Radosław Głuszkiewicz 

               Prezes Zarządu           Wiceprezes Zarządu 

 


