RAPORT GRAPHIC S.A.
ZA III KWARTAŁ 2011 ROKU

KATOWICE,
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1. Informacje o Spółce
Firma:
Forma prawna:
Siedziba:
Adres:

GRAPHIC Spółka Akcyjna
Spółka Akcyjna
Katowice
ul. Węglowa 7
40-105 Katowice

Telefon:

032 254 97 73

Faks:

032 254 97 73

Adres poczty
elektronicznej:
Adres strony internetowej:

graphic@graphic.pl
www.graphic.pl

NIP:

6342773530

REGON:

241852386

KRS:

0000379636

Graphic S.A. jest agencją reklamową, która od 1992 roku prowadzi działalność na polskim rynku
reklamy. Firma świadczy usługi z zakresu przygotowania do druku, oklejania pojazdów,
systemów wystawienniczych i reklamy wizualnej, druku laserowego, fotografii reklamowej,
projektowania graficznego również witryn internetowych.

Spółka zbudowała przewagę konkurencyjną na polskim rynku dzięki nowoczesnej linii
projektowej, własnej drukarni wielkoformatowej, wysokiej jakości świadczonych usług oraz
kompleksowości oferty. Z oferty firmy korzystają zarówno duże podmioty gospodarcze (galerie
handlowe, banki), jak i drobni odbiorcy (restauracje, piekarnie). Łącznie ponad 3,5 tys. klientów.

Graphic S.A. przewiduje rozszerzenie oferty o usługi kierowane bezpośrednio do podmiotów z
segmentu małych i średnich przedsiębiorstw. Siedziba firmy oraz jej drukarnia znajdują się w
Katowicach.

Władze Spółki

•

ZARZĄD

Imię i nazwisko

Stanowisko

Tomasz Mol

Prezes Zarządu

Kadencja
Od

Do

03 luty 2011

03 luty 2014

Tomasz Mol
Ur. w 1969 r. Absolwent Policealnego Studia Reklamy na specjalności reklama handlowa.
W 1991 r. założył własną działalność gospodarczą pod nazwą Agencja ReklamowoFotograficzna. Trzy lata później powstała P.P.H.U. GRAPHIC Tomasz Mol, obecnie GRAPHIC S.A.

•

RADA NADZORCZA
Kadencja

Imię i nazwisko

Marcin Sadowski

Stanowisko
Przewodniczący Rady
Nadzorczej

Od

Do

03 luty 2011

03 luty 2016

Agnieszka Mol

Członek Rady Nadzorczej

03 luty 2011

03 luty 2016

Anna Muszyńska

Członek Rady Nadzorczej

03 luty 2011

03 luty 2016

Paweł Paćkowski

Członek Rady Nadzorczej

03 luty 2011

03 luty 2016

Beata Mol

Członek Rady Nadzorczej

03 luty 2011

03 luty 2016

Struktura akcjonariatu

•

Po emisji akcji serii C

Akcjonariusz

Tomasz Mol

Seria
akcji

Liczba akcji

Udział w

Udział w

kapitale

ogólnej liczbie

zakładowym

głosów

Liczba
głosów

A

3 000 000

6 000 000

84%

91%

B

409 100

409 100

11%

6%

B

409 100

409 100

11%

6%

C

179 427

179 427

5%

3%

3 588 527

6 588 527

100,00 %

100,00 %

DM WDM S.A.
pośrednio poprzez
podmiot zależny,
w tym:
WDM Capital S.A.
(bezpośrednio
i pośrednio) łącznie:

Nowa Emisja
Suma

Udział w kapitale zakładowym
11%

5%

Udział w głosach na
a Walnym
Zgromadzeniu
6%
3%

91%

84%

Tomasz Mol

WDM Capital S.A.

Nowa Emisja

2. Wybrane dane finansowe
W dniu 02 lutego 2011 pan Tomasz Mol zawiązał Graphic Spółkę Akcyjną. Rejestracja Spółki w KRS
miała miejsce w dniu 1 marca 2011 roku. Akcje serii A Spółki zostały pokryte aportem w postaci
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów art. 551 Kodeksu Cywilnego, prowadzonego przez
założyciela pod firmą PPHU Graphic Tomasz Mol na podstawie wpisu do ewidencji działalności
gospodarczej, prowadzonej przez Prezydenta miasta Katowice pod numerem 34847. Zawiązanie
Spółki Graphic Spółka Akcyjna było jednocześnie rozpoczęciem działalności operacyjnej Emitenta,
wcześniej prowadzonej przez P.P.H.U Graphic Tomasz Mol. Do majątku spółki Graphic S.A. został
wniesiony cały majątek P.P.H.U Graphic Tomasz Mol wraz z należnościami i zobowiązaniami.
Jednocześnie Spółka stała się stroną wszelkich umów łączących poprzednio Pana Tomasza Mola z
kontrahentami, natomiast działalność gospodarcza P.P.H.U. Graphic Tomasz Mol została
zlikwidowana i nie prowadzi działalności. Obecnie Spółka kontynuuje działalności prowadzoną
wcześniej w formie działalności gospodarczej P.P.H.U. Graphic Tomasz Mol.

•

Bilans

DANE ZA OKRES

kapitał własny
należności
długoterminowe
należności
krótkoterminowe

3Q2011
[tys. PLN]

Bilans
otwarcia
[tys. PLN]

Stan na

Stan na

dzień

dzień

30.09.2011

03.02.2011

1548

1265

0

0

775

435

79

10

0

0

748

809

środki pieniężne i
inne aktywa
pieniężne
zobowiązania
długoterminowe
zobowiązania
krótkoterminowe

•

Rachunek zysków i strat

DANE ZA OKRES

przychody netto ze

3Q2011

1-3Q2011*

1-3Q2011

3Q2010**

1-3Q2010**

[tys.PLN]

[tys.PLN]

[tys. PLN]

[tys. PLN]

[tys. PLN]

1.07.2011-

1.01.2011-

3.02.2011-

1.07.2010-

1.01.2010-

30.09.2011

30.09.2011

30.09.2011

30.09.2010

30.09.2010

813

2728

2471

827

2461

81

372

326

2

213

81

372

326

2

213

zysk/strata brutto

72

347

301

2

213

zysk/strata netto

57

279

242

2

175

amortyzacja

16

48

42

16

97

sprzedaży
zysk/strata na
sprzedaży
zysk/strata na
działalności
operacyjnej

* Za okres 1Q-3Q 2011 z uwzględnieniem działalności P.P.H.U. GRAPHIC Tomasz Mol
** Za okres 1Q-3Q2010 oraz 3Q 2010 dane P.P.H.U. GRAPHIC Tomasz Mol

3. Komentarz Zarządu Emitenta na temat czynników i zdarzeń, które
miały wpływ na osiągnięte wyniki finansowe
W III kwartale 2011 roku Emitent osiągnął 813 tys. zł przychodów ze sprzedaży oraz
57 tys. zł zysku netto. W porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego
przychody były niższe o 14 tys. zł (spadek o 1,7 proc.), natomiast wynik netto wzrósł
blisko trzydziestokrotnie.

W ujęciu narastającym, Spółka zanotowała wzrost przychodów o 10,85 proc. z 2,46 mln
zł w 2010 r. do 2,7 mln zł w 2011 roku. Jednocześnie zysk netto na koniec września br.
był wyższy o 59,43 proc. i wynosił 279 tys. zł (w odniesieniu do 175 tys. zł w 2010 r.).

Wyniki, które Emitent osiągnął w III kwartale 2011 roku mają swoje źródło na trzech
płaszczyznach działalności:
- druku wielkoformatowego i pochodnych
- reklamy wizualnej
- sprzedaży materiałów do druku

W ocenie Zarządu Spółki rynek usług, na którym działa GRAPHIC S.A. cechuje się dużą
sezonowością, szczególnie w trzecim kwartale każdego roku. Jest to okres przypadający
na sezon wakacyjno-urlopowy, w czasie którego działania związane z reklamą są
ograniczane. Wzrost zainteresowania usługami świadczonymi przez Emitenta można
zauważyć w okresie od połowy III kwartału do końca roku (wrzesień – grudzień).
Zarząd Emitenta podejmuje nieustanne starania w zakresie dywersyfikacji zarówno
rynków zbytu, jak i źródeł przychodów ze sprzedaży, by wyeliminować w jak
największym stopniu ryzyko sezonowości sprzedaży, tak aby zmiany wartości sprzedaży
między poszczególnymi kwartałami były jak najmniejsze.
Graphic S.A. podjął również działania mające na celu minimalizację ryzyka związanego z
osłabieniem koniunktury na rynku reklamy, realizując cele swojej strategii rozwoju,
która zakłada przede wszystkim rozwój parku maszynowego, powiększenie bazy
odbiorców oraz zwiększenie oferty usługowej.
Intensywnego wzrostu Spółki należy upatrywać w przewagach konkurencyjnych na
trzech płaszczyznach: koncept biznesowy, sposób organizacji pracy w Spółce oraz ciągłe
dążenie do innowacyjności. W ostatnim kwartale poszerzony został dział handlowy o
dwóch pracowników biura obsługi klienta, co w znacznym stopniu przyczyniło się do
podniesienia

standardu

obsługi

oraz

zwiększenia

jej

efektywności.

Ponadto

przeprowadzono rekrutację i w jej wyniku wyłoniono kandydata, który objął stanowisko
kierownika pracowni graficznej. Zgodnie z planem handlowo-marketingowym w
trzecim kwartale br. zbadano rynek zbytu pod kątem zapotrzebowania na nowe
produkty w celu stworzenia grupy klientów docelowych. Podjęto również działania
marketingowe w zakresie umieszenia reklamy spółki na lodowisku klubu sportowego
GKS Katowice znajdującego się w katowickim „Spodku”.

4. Informacja 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 III kwartale 2011 r. Spółka znajdowała się w trakcie pierwszego etapu przygotowania
do debiutu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych
w Warszawie S.A. W ramach tego etapu opracowywany był stosowny dokument
informacyjny, a także przeprowadzono prywatną ofertę akcji o wartości 1 mln zł. Środki
pozyskane z tej emisji zostaną przeznaczone na realizację strategii rozwoju oraz celów
emisyjnych określonych szczegółowo w Dokumencie Informacyjnym, w tym
modernizację parku maszynowego, rozwój sieci kontrahentów oraz inwestycje w
innowacyjne technologie produkcji.

Ponadto, Emitent prowadził działalność bieżącą, w ramach której prowadził rozmowy
handlowe zmierzające do zawarcia nowych kontraktów m.in. z sieciami handlowymi
obecnymi w nowo otwartej części centrum handlowego w Katowicach, a także skupiał
się na realizacji dotychczasowych projektów.
Informacja o nowych, znaczących umowach zawartych przez Graphic S.A. będzie
przekazywana poprzez stosowne komunikaty bieżące

5. Stanowisko odnośnie do możliwości zrealizowania publikowanych
prognoz wyników na dany rok w świetle wyników
zaprezentowanych w danym raporcie kwartalnym za okres od
1.07.2011 do 30.09.2011 roku

Spółka nie publikowała prognoz finansowych.

