Raport za I kwartał 2013 roku
spółki APIS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie

Warszawa, 14 maja 2013 r.
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podejmował w obszarze rozwoju prowadzonej działalności.
Aktualna struktura akcjonariatu na dzień sporządzenia raportu.
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1. Wprowadzenie
Zarząd APIS S.A. (dalej „Emitent”, „Spółka”) ma przyjemność przedstawić raport kwartalny Spółki
za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 marca 2013 roku wraz z danymi porównawczymi za okres
od 1 stycznia 2012 roku do 31 marca 2013 roku. O ile nie zaznaczono inaczej, wszystkie wartości
pieniężne w niniejszym raporcie zostały przedstawione w złotych. Emitent nie publikował prognoz
finansowych. Dane finansowe i informacje przedstawione w niniejszym raporcie zostały
sporządzone zgodnie z zasadami rachunkowości przedstawionymi w ustawie z dnia 29 września
1994 r. o rachunkowości (Dz. U. 1994 Nr 121 poz. 591) i zgodnie z najlepszą wiedzą Zarządu
przedstawiają aktualną sytuację majątkową i finansową Emitenta w sposób rzetelny i kompletny.
2. 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

3. Wybrane dane finansowe z bilansu oraz rachunków zysków i strat Emitenta
Wybrane dane z I kwartał 2013
Rachunku Zysków (dane w zł)
i Strat

I kwartał 2012
(dane w zł)

2013 narastająco
(dane w zł)

2012 narastająco
(dane w zł)

Przychody netto
ze sprzedaży

481 323,20

-71 839,01

481 323,20

-71 839,01

Zysk/strata ze
sprzedaży

-304 470,08

-107 327,10

-304 470,08

-107 327,10

Zysk/strata z
działalności
operacyjnej

-333 655,70

-107 327,10

-333 655,70

-107 327,10

Zysk/strata netto

-333 773,88

-107 327,1

-333 773,88

-107 327,10

Zysk/strata brutto

-333 773,88

-107 327,10

-333 773,88

-107 327,10

Wybrane dane z
bilansu
Kapitał własny

Stan na
Stan na
31.03.2012 (dane 31.03.2012 (dane
w zł)
w zł)
9 032 071,52

1 680 053,73

Należności
długoterminowe

0

0

Należności
krótkoterminowe

791 875,16

287 665,49

Środki pieniężne i
inne aktywa
pieniężne

375 827,46

43 882,91

Zobowiązania
długoterminowe

0

0

Zobowiązania
krótkoterminowe

1 675 824,39

146 811,71

Na koniec I 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.
4. Komentarz Zarządu na temat czynników i zdarzeń, które miały wpływ na osiągnięte wyniki
w I kwartale 2013
Ze względu na niesprzyjające warunki atmosferyczne, zaplanowane na I kwartał prace budowlane
zostały przesunięte na II kwartał. W związku z powyższym w I kwartale Spółka osiągnęła
przychody netto w kwocie 481 323,20 zł i stratę netto w kwocie -333 773,88 zł.
5. Informacje Zarządu na temat aktywności, jaką w okresie objętym raportem Emitent
podejmował w obszarze rozwoju prowadzonej działalności
W okresie objętym raportem Zarząd Emitenta prowadził szereg rozmów dotyczących rozszerzenia
działalności Emitenta o budownictwo wielorodzinne, a także o generalne wykonawstwo. Zarząd
rozpoczął też pracę nad nową strategią Spółki.
W I kwartale Emitent kontynuował realizację budynków Kresowego Miasteczka w Biłgoraju (tzw.
Miasteczko na Szlaku Kultur Kresowych, które będzie pełnić funkcję zaplecza kulturalnego,
sportowo-rekreacyjnego i hotelowo-gastronomicznego oraz przyszłego centrum logistycznoinformacyjnego dla wielu nowych, niezależnych przedsięwzięć gospodarczych w regionie,
związanych z rozwojem przemysłu turystyczno-rekreacyjnego). Ponadto, w okresie objętym
raportem Spółka realizowała końcowe etapy zamówionych w poprzednich okresach budynków
wykończonych „pod klucz” (m.in. we Wrocławiu).
W I kwartale Zarząd skupiał się także na rozwoju spółki APIS TECH Sp. z o., w tym przede
wszystkim na nadzorowaniu spółki MEDLABS Sp. z o.o. (APIS TECH Sp. z o.o. posiada w niej
51% udziałów), która przygotowuje się do opracowania strategii marketingowej oraz uruchomienia
sieci dystrybucji (kraje: Polska, Niemcy, Francja, Włochy) poduszki pod nazwą BLUE FEET. W
okresie objętym raportem spółka MEDLABS Sp. z o.o. otrzymała dwie dotacje, o czym Emitent
informował w raporcie RB nr 6/2013.
6. Aktualna struktura akcjonariatu na dzień sporządzenia niniejszego raportu
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

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%

Mirosław Kielecki*

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

7. Stanowisko Zarządu na temat możliwości realizacji publikowanych prognoz finansowych
na dany rok obrotowy
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.
8. Wskazanie jednostek wchodzących w skład grupy kapitałowej Emitenta
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.
9. Wykaz raportów bieżących opublikowanych w okresie objętym raportem
W związku z tym, iż Emitent zrezygnował z publikacji raportów miesięcznych (88/2012), publikuje
poniżej zestawienia wszystkich raportów bieżących i okresowych, które zostały opublikowane z
kwartale objętym raportem:
- RB nr 6/2013 z dn. 14.03.2013 r. - Otrzymanie przez podmiot zależny dofinansowania w ramach
konkursu Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
- RB nr 5/2013 z dn. 14.02.2013 r. - Raport za IV kwartał 2012 roku
- RB nr 4/2013 z dn. 18.01.2013 r. - Harmonogram przekazywania raportów okresowych
publikowanych w 2013 r.
- RB nr 3/2013 z dn. 16.01.2013 r. - Wybór biegłego rewidenta do zbadania sprawozdania
finansowego za rok 2012
- RB nr 2/2013 z dn. 10.01.2013 r. - Złożenie wniosku o zawieszenie rozpatrywania wniosku o
wprowadzenie do obrotu akcji serii N
- RB nr 1/2013 z dn. 09.01.2013 r. - Oświadczenie akcjonariusza o ograniczeniu sprzedaży akcji
Spółki (lock-up)

Osoby reprezentujące Spółkę:
Bartłomiej Michał Matusiak – Prezes Zarządu
Henryk Oziębło – Wiceprezes Zarządu

