Raport za II kwartał 2013 roku
(za okres od 01.04.2013 r. do 30.06.2013 r.)
spółki APIS SA z siedzibą w Warszawie

Warszawa, 14 sierpnia 2013 r.
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Komentarz zarządu dotyczący stanu realizacji publikowanych prognoz …...........................4
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okresu objętego raportem kwartalnym ….................…..........................................................4
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1. Podstawowe informacje o Spółce
Firma Spółki

APIS Spółka Akcyjna

Kraj i adres siedziby

Polska, Pl. Piłsudskiego 3, 00-078 Warszawa

Kraj i adres biura sprzedaży i fabryki

Polska, Łazory 45, 37-413 Harasiuki

Telefon i Fax (siedziba)

T: +48 (22) 240 85 92, F: +48 (22) 203 48 49

Telefon i Fax (biuro sprzedaży,
fabryka)

T: +48 15 879 10 03
F: +48 15 879 15 29

Adres e-mail

biuro@apissa.pl

Strona www

www.apissa.pl

Numer REGON

141734419

Numer NIP

5661965926

Numer KRS

0000318739

Kapitał zakładowy

9.792.250,00 PLN

Zarząd

Bartłomiej Michał Matusiak – Prezes Zarządu
Henryk Oziębło – Wiceprezes Zarządu

2. Wybrane dane finansowe z bilansu oraz rachunku zysków i strat
O ile nie zaznaczono inaczej, wszystkie wartości pieniężne w niniejszym raporcie zostały
przedstawione w złotych. Dane finansowe i informacje przedstawione w niniejszym raporcie
zostały sporządzone zgodnie z zasadami rachunkowości i zgodnie z najlepszą wiedzą Zarządu
przedstawiają aktualną sytuację majątkową i finansową Emitenta w sposób rzetelny i kompletny.
Wybrane dane z II kwartał 2013
Rachunku Zysków (dane w zł)
i Strat
Przychody netto
ze sprzedaży

II kwartał 2012
(dane w zł)

2013 narastająco
(dane w zł)

2012 narastająco
(dane w zł)

696 022,70

0

1 177 345,94

-71 839,01

Zysk/strata ze
sprzedaży

-234 780,19

-21 611,85

-539 250,27

-128 938,81

Zysk/strata z
działalności
operacyjnej

-259 755,55

-21 612,10

-593 411,25

-128 939,20

Amortyzacja

350 093,48

1 652,86

350 093,48

1 652,86

Zysk/strata netto

-258 936,72

-25 953,95

-592 710,60

-133 281,05

Zysk/strata brutto

-258 936,72

-25 953,95

-592 710,60

-133 281,05

Wybrane dane z
bilansu
Kapitał własny

Stan na
Stan na
30.06.2013 (dane 30.06.2012 (dane
w zł)
w zł)
8 502 918,54

1 654 211,78

Należności
długoterminowe

0

0

Należności
krótkoterminowe

682 421,18

195 433,99

Środki pieniężne i
inne aktywa

542 511,92

262 020,69

pieniężne
Zobowiązania
długoterminowe

0

0

Zobowiązania
krótkoterminowe

2 180 509,84

376 961,19

3. Komentarz Zarządu nt. czynników i zdarzeń, które miały wpływ na osiągnięte wyniki
Ze względu na niesprzyjające warunki atmosferyczne, zaplanowane na I kwartał prace budowlane
– o czym Zarząd informował w raporcie za I kwartał - zostały przesunięte na II kwartał. Spółka
faktycznie rozpoczęła prace budowlane w drugiej połowie maja. Dlatego też udało się
wygenerować przychody na poziomie 696 022,70 zł. Przychody te nie były w stanie pokryć
kosztów bieżących – w głównej mierze bardzo wysokiej amortyzacji. Pełne rozliczenie prac
wykonywanych w II kwartale nastąpi w kwartale III i IV.
4. Informacje Zarządu na temat aktywności, jaką w okresie objętym raportem Emitent
podejmował w obszarze rozwoju prowadzonej działalności
W raportowanym okresie Spółka wykonała trzy stany surowe zamknięte domów szkieletowych i
rozpoczęła pracę nad realizacjami „pod klucz”. Spółce udało się otrzymać dodatkowe zlecenia w
Miasteczku Kresowym w Biłgoraju. Zlecenia obejmują dalsze prace wykończeniowe w kilku
budynkach.
Istotną informacją jest fakt, iż Spółka w czerwcu br. wygrała przetarg na budowę leśniczówki z bala
sumikowo-łątkowego dla Nadleśnictwa Kraśnik. Wartość budowy to ok. 600 tys. brutto. Prace
początkowe nad projektem zaplanowane zostały na lipiec br. zaś koniec inwestycji na grudzień
2013 r.
W raportowanym okresie rozpoczęły się prace nad nową stroną internetową firmy oraz związaną z
tym kampanią reklamową. Równolegle opracowywana jest strategia marketingowa dla Spółki na
2013 i 2014 rok.
5. Komentarz zarządu dotyczący stanu realizacji publikowanych prognoz
Zarząd Emitenta wskazuje, że zgodnie z RB nr 83/2012 odwołane zostały prognozy finansowe na
2012 rok i 2013 rok. Od tej pory Zarząd nie dokonał publikacji nowych prognoz. W związku z
powyższym, niemożliwe jest przedstawienie obecnie wiarygodnych prognoz finansowych, a tym
bardziej skomentować stanu realizacji tychże prognoz.
6. Wskazanie jednostek wchodzących w skład grupy kapitałowej Emitenta na ostatni dzień
okresu objętego raportem kwartalnym
Na dzień sporządzenia niniejszego raportu spółka APIS S.A. jest właścicielem 100% udziałów w
spółce APIS TECH Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Należy ponadto wskazać, że spółka APIS
TECH Sp. z o.o. jest właścicielem:
- 60% udziałów w spółce Eversite Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie,
- 60% udziałów w spółce MEDD APP Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie,
- 51% udziałów w spółce Medlabs Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy.
Kapitał zakładowy spółki APIS TECH Sp. z o.o. wynosi 200.000,00 złotych, natomiast kapitał
zakładowy każdej z jej spółek zależnych wynosi 5.000,00 złotych.

7. Wskazanie przyczyn niesporządzania przez Emitenta skonsolidowanych sprawozdań
finansowych i wybrane dane finansowe spółki zależnej
Na koniec II kwartału 2013 roku Spółka posiadała jedną spółkę zależną - APIS TECH Sp. z o.o. której wyniki finansowe (a także jej spółek zależnych) do chwili obecnej pozostają nieistotne dla
wyników Emitenta, zatem Zarząd Spółki postanowił nie publikować skonsolidowanych danych.
Zarząd APIS S.A. zobowiązuje się do przedstawienia wyników skonsolidowanych, w chwili, gdy
wyniki spółki APIS TECH Sp. z o.o. lub jej spółek zależnych staną się istotne dla wyników
Emitenta.
8. Informacje o strukturze akcjonariatu Emitenta, ze wskazaniem akcjonariuszy
posiadających, na dzień sporządzenia raportu, co najmniej 5% głosów na Walnym
Zgromadzeniu
Wartość nominalna akcji: 0,05 zł; ilość wszystkich akcji: 195.845.000; akcje serii I - 12.125.000,
akcje serii J - 2.070.000, akcje serii K - 4.000.000, akcje serii L - 5.650.000, akcje serii Ł 6.000.000, akcje serii M - 6.000.000, akcje serii N – 160.000.000).
Akcjonariusz
P.W. Apis Sp.j.
Pozostali
Mirosław Kielecki*

Ilość akcji

Wartość nominalna

Udział w kap. Zakł. i na
WZA

160.000.000

8.000.000 PLN

81,70%

29.972.499

1.498.624,95 PLN

15,30%

5.872.501

293.625,05 PLN

3%

*Mirosław Kielecki jest wspólnikiem P.W Apis H.Oziębło-D.Oziębło Sp.j., posiadającym 80% udziałów, uprawnionym do
samodzielnej reprezentacji

