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Typ raportu:

1. Informacje podstawowe

Nazwa: Genesis Energy S. A.

Forma prawna: Spółka Akcyjna

Siedziba: 00-845 Warszawa, ul. Łucka 2/4/6

Adres do korespondencji: 60-479 Poznań, ul. Strzeszyńska 31

Telefon: +48 (061) 839-90-68

Faks: +48 (061) 830-65-99

Strona internetowa: www.genesisenergy.pl

e-mail: biuro@genesisenergy.pl

REGON: 300414318

NIP: 7792295628

KRS: 0000267611 Sąd Rejonowy w Poznaniu
XXI Wydział Gospodarczy KRS

Zarząd: Wojciech Skiba - Prezes Zarządu

Liczba akcji: 6.000.000 akcji serii A
2.800.000 akcji serii B
2.000.000 akcji serii C
969.176 akcji serii D
80.230.824 akcji serii E

GENESIS ENERGY S.A.

01.01.-30.06.2012 r.

tysiące PLN

jednostkowy



Nazwa emitenta:

Okres sprawozdawczy:

Waluta sprawozdawcza:

Typ raportu:

Wybrane jednostkowe dane finansowe
stan na 30.06.2011 r. 

(TPLN)
stan na 30.06.2012 r. 

(TPLN)
Kapitał własny 42 516 41 824
Należności długoterminowe 0 0
Należności krótkoterminowe 1 499 3 064
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 120 28
Zobowiązania długoterminowe 0 0
Zobowiązania krótkoterminowe 2 455 4 418

Wybrane jednostkowe dane finansowe
01.01-30.06.2011 r. 

(TPLN)
01.01-30.06.2012 r. 

(TPLN)
Amortyzacja 69 63
Przychody netto ze sprzedaży 1 894 211
Zysk/strata na sprzedaży -353 -183 
Zysk/strata na działalności operacyjnej -123 -210 
Zysk/strata brutto -80 -159 
Zysk/strata netto -80 -159 

3. Wybrane jednostkowe dane finansowe za okres 01.04.-30.06.2012 r. (II kwartał 2012 r.)

Wybrane jednostkowe dane finansowe
stan na 30.06.2011 r. 

(TPLN)
stan na 30.06.2012 r. 

(TPLN)
Kapitał własny 42 516 41 824
Należności długoterminowe 0 0
Należności krótkoterminowe 1 499 3 064
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 120 28
Zobowiązania długoterminowe 0 0
Zobowiązania krótkoterminowe 2 455 4 418

Wybrane jednostkowe dane finansowe
01.04-30.06.2011 r. 

(TPLN)
01.04-30.06.2012 r. 

(TPLN)
Amortyzacja 35 32
Przychody netto ze sprzedaży 878 116
Zysk/strata na sprzedaży -277 -63 
Zysk/strata na działalności operacyjnej -86 -201 
Zysk/strata brutto -85 -213 
Zysk/strata netto -85 -213 

GENESIS ENERGY S.A.

01.01.-30.06.2012 r.

tysiące PLN

jednostkowy

2. Wybrane jednostkowe dane finansowe za okres 01.01.-30.06.2012 r. (II kwartał 2012 r. 
narastająco)



Nazwa emitenta:

Okres sprawozdawczy:

Waluta sprawozdawcza:

Typ raportu:

4. Czynniki i zdarzenia, które miały wpływ na osiągnięte wyniki finansowe.

5. Komentarz Zarządu Spółki do osiągniętych wyników finansowych.

Sukcesywnie prowadzone działania windykacyjne pozytywnie wpłynęły na osiągnięte wyniki
głównie poprzez rozwiązanie rezerw na należności w wyniki ich skutecznej windykacji.
Niestety proces windykacji należności od tych partnerów ze względu na sytuację
ekonomiczną tych podmiotów - co było główną przyczyną rozwiązania z nimi umów o
współpracy - jest bardzo trudny i długotrwały oraz wiąże się z prowadzeniem windykacji
również z majątku prywatnego wspólników i zarządów tych podmiotów. W wielu
przypadkach zawierane są porozumienia i ugody z dłużnikami. 
Zapowiadane przez Spółkę uruchomienie dostaw biomasy dla energetyki zawodowej z
powodu ulewnych i długotrwałych opadów deszczu w całym I kwartale 2012 roku w rejonie
produkcji i składowania biomasy (najwyższa wysokość opadów zanotowana w tym rejonie w
czasie ostatnich 30 lat) spowodowała znaczące opóźnienie w możliwości rozpoczęcia
dostaw.Jednak okazało się że nasz partner Cypryjski okazał się niewiarygodny zarówno
pod względem finansowym i organizacyjnym.Spowodowało to konieczność rezygnacji ze
współracy z tym partnerem.Obecnie spółka jest na etapie negocjacji z kolejnymi partnerami,
jeśli nastąpi podpisanie kontaktów będzie możliwe rospoczęcie dostaw do Polski. W
czerwcu 2012 zostało objęte 10000 udziałów po 100 zł co stanowi 60% udziałów w spółce
Eko-Polmed, zajmować się ona będzie unieszkodliwianiem odpadów szpitalnych. W tym
celu została podpisana umowa ze Szpitalem Powiatowym w Białogardzie na którego terenie
zostanie uruchomiona istalacja do unieszkodliwiania odpadów szpitalnych. Mamy nadzieje
że nasza spółka zależna będzie liderem w zakresie unieszkodliwiania tych odpadów w
województwie Zachodniopomorskim.

GENESIS ENERGY S.A.

01.01.-30.06.2012 r.

tysiące PLN

jednostkowy

W drugim kwartale 2012 roku Spółka kontynuowała polubowną i sądową windykację
należności od partnerów, z którymi rozwiązała umowy partnerskie.Jednak z powodu
wyczerpania się możliwości polubownego rozwiązania windykacji cześć dłużników została
przesunięta do windykacji sądowej.  
Genesis Energy S.A. w II kwartale 2012 roku zanotowała stratę na działalności operacyjnej
w wysokości 213 tys. zł, przy kosztach amortyzacji w wysokości 32 tys. zł. Przychody Spółki
w II kwartale 2012 roku wyniosły 116 tys. zł, natomiast w II kwartale 2011 roku wyniosły 878
tys. zł. Odpowiednio strata w II kwartale 2012 roku wynióosła 213 tys. zł, natomiast w II
kwartale 2011 roku wyniosła 85 tys. zł.


