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1. Wybrane dane finansowe z bilansu oraz rachunku zysków i strat za okres 01.10.2012r. 
Do 31.12.2012r. wraz z danymi porównywalnymi.

Wybrane dane bilansu

w tys. PLN w tys. EUR

dane na dzień 31.12.2011 31.12.2012 31.12.2011 31.12.2010

aktywa trwałe 1 902,00 1 882,00 431,00

aktywa obrotowe 1 150,00 672,00 260,00

aktywa razem 3 052,00 2 554,00 691,00

należności krótkoterminowe 1 074,00 128,60 243,00

należności długoterminowe 0,00 6,00 0,00 0,00

środki pieniężne i inne aktywa 30,00 2,30 7,00

zobowiązania krótkoterminowe 738,00 110,50 167,00

zobowiązania długoterminowe 0,00 0,00 0,00 0,00

kapitał własny 2 314,00 2 314,00 524,00

kapitał podstawowy 725,00 725,00 164,00



Wybrane dane rachunku zysków i strat

w tys. PLN w tys. PLN

dane za okres 01.01.2011-
31.12.2011

01.01.2012-
31.12.2012

01.10.2011-
31.12.2011

01.10.2012-
31.12.2012

przychody netto ze sprzedaży 1 010,50 426,40 740,50 49,70

koszty działalności operacyjnej 1 047,70 463,20 574,70 97,50

amortyzacja 54,40 20,00 14,10 5,50

zysk/strata ze sprzedaży -37,20 -56,80 165,80 -53,30

pozostałe przychody operacyjne 46,60 0,00 16,00 0,00

pozostałe koszty operacyjne 5,40 0,00 5,40 0,00

zysk/strata z działalności operacyjnej 4,00 -56,80 176,40 -53,30

przychody finansowe 2,60 0,00 2,60 0,00

koszty finansowe 6,50 0,10 4,70 0,10

zysk/strata z działalności gospodarczej 0,10 -56,90 174,30 -53,40

zysk/strata brutto 0,10 -56,90 174,30 -53,40

zysk/strata netto 0,10 -56,90 174,30 -53,40

Sprawozdania finansowe sporządza się zgodnie z praktyką stosowaną przez jednostki działające w
Polsce, w oparciu o zasady rachunkowości wynikające z przepisów ustawy z dnia 29 września 
1994r. o rachunkowości (Dz.U. z 2002r. Nr 76 poz. 694 z późniejszymi zmianami)

2. Komentarz Zarządu Spółki na temat czynników i zdarzeń, które miały wpływ na osiągnięte 
wyniki finansowe.

Niniejszy raport za IV kwartał 2012 roku składa nowo powołany zarząd firmy. Zarząd ten podjął 
pracę w dniu 21 listopada 2012. Przeprowadzone zostały działania związane z  wewnętrzną 
organizacją firmy , drugi kierunek – to rynkowe uaktywnienie firmy w obszarach  które są dla niej 
wiodące. Wiele uwagi poświęcono rozszerzeniu tych obszarów oraz rynkowej oferty firmy.  
Kontynuowane są działania restrukturyzacyjne oraz porządkujące zmierzające do istotnego 
ograniczenia i zmniejszenia kosztów działalności firmy.

3. Informacje 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 omawianym okresie działania Zarządu skoncentrowały się na rynkowym uaktywnieniu firmy.
Podpisano umowę ze Stomatologiczną Grupą Zakupową, której działania powinny przyczynić się 
do wzrostu ilości zamówień, przekładających się na wzrost sprzedaży.
Przedstawiciel firmy dokonał prezentacji wyrobów firmy w siedzibach kilku znaczących 
dystrybutorów sprzętu i wyposażenia stomatologicznego na rynku niemieckim. W przygotowaniu 
jest realizacja analogicznej prezentacji w Szwecji i Norwegii.
Najnowszy model asystora stomatologicznego zaprezentowany zostanie na otwieranych w 
pierwszych dniach marca targach stomatologicznych w Kolonii.
Zrealizowano pierwszy(z dwóch planowanych) prototyp asystora kosmetologicznego. Trwają 



działania zmierzające do uruchomienia powtarzalnej produkcji tego urządzenia.
Zasadniczo w opisywanym kwartale nie zostały zostały podjęte istotne działania nastawione na 
wprowadzanie rozwiązań innowacyjnych. Określone są potrzeby i zadania, które należałoby 
zrealizować w tym zakresie, niemniej – w obecnym stanie finansów firmy – zadania te okazują się 
zbyt kosztowne i obarczone nadmiernym ryzykiem. Ich realizacja musi być poprzedzona jasnym 
zdefiniowaniem profilu i zakresu działalności firmy, które to – wobec trwających działań – mogą 
ulec znaczącym zmianom.

4. Stanowisko zarządu Apolonia Medical S.A. odnośnie możliwości zrealizowania
publikowanych prognoz

Nowy Zarząd firmy dokonał analizy przedstawionych przez poprzednika prognoz 
długoterminowych, a w szczególności prognoz dotyczących wyników bieżącego roku.  Niestety, 
biorąc pod uwagę przedstawione wyniki trzech tegorocznych kwartałów, szansa i możliwość ich 
realizacji wydaje się znikoma.
W najbliższym czasie Zarząd planuje szczegółowiej odnieść się do tych prognoz oraz wprowadzić 
nowe zasady ich publikowania i prowadzenia polityki informacyjnej w tym zakresie.


