
Nazwa emitenta:

Okres sprawozdawczy:

Waluta sprawozdawcza:

Typ raportu:

1. Informacje podstawowe

Nazwa: Genesis Energy S. A.

Forma prawna: Spółka Akcyjna

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

Telefon: +48 (22) 398-96-71

Faks: +48 (22) 398-96-72

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

Wykaz jednostek, wchodzących w skład grupy kapitałowej Spółki dominującej wg. stanu na dzień 
sporządzenia raportu:
1. Kolgard Oil sp z o.o. 100% udzału w kapitale zakładowym i w ogólnej liczbie głosów
2. Eko-Polmed sp. z o.o. 60% udziału w kapitale zakładowym i  w ogólnej liczbie głosów 

Informacja o strukturze akcjonariatu emitenta, ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających
co najmniej 5% na dzień sprądzenia raportu.

1.Calatrava Capital Fund (CY) LTD - 48.617.920 akcji co stanowi 52,85% udziału w kapitale 
    i głosach na walnym zgromadzeniu
2.Calatrava Capital S.A. z siedzibą w Warszawie - 7 689 530 akcji co stanowi 8,367% udziału w 
   kapitale i głosach na walnym zgromadzeniu
3. Silva Capital Group  S.A. z siedzibą w Warszawie - 7 201 280 akcji co stanowi 8,29% udziału w 
    kapitale i głosach na walnym zgromadzeniu

GENESIS ENERGY S.A.

01.01.-31.12.2012 r.

tysiące PLN

jednostkowy
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Wybrane jednostkowe dane finansowe
stan na 31.12.2011 r. 

(TPLN)
stan na 31.12.2012 r. 

(TPLN)
Kapitał własny 41 983 41 747
Należności długoterminowe 0 0
Należności krótkoterminowe 2 974 3 041
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 358 100
Zobowiązania długoterminowe 0 0
Zobowiązania krótkoterminowe 3 456 4 461

Wybrane jednostkowe dane finansowe
01.01-31.12.2011 r. 

(TPLN)
01.01-31.12.2012 r. 

(TPLN)
Amortyzacja 137 109
Przychody netto ze sprzedaży 2 788 279
Zysk/strata na sprzedaży -269 -293 
Zysk/strata na działalności operacyjnej -311 -272 
Zysk/strata brutto -456 -236 
Zysk/strata netto -533 -236 

3. Wybrane jednostkowe dane finansowe za okres 01.10.-31.12.2012 r. (IV kwartał 2012 r.)

Wybrane jednostkowe dane finansowe
stan na 31.12.2011 r. 

(TPLN)
stan na 31.12.2012 r. 

(TPLN)
Kapitał własny 41 983 41 747
Należności długoterminowe 0 0
Należności krótkoterminowe 2 974 3 041
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 358 100
Zobowiązania długoterminowe 0 0
Zobowiązania krótkoterminowe 3 456 4 461

Wybrane jednostkowe dane finansowe
01.10-31.12.2011 r. 

(TPLN)
01.10-31.12.2012 r. 

(TPLN)
Amortyzacja 34 23
Przychody netto ze sprzedaży 242 -0 
Zysk/strata na sprzedaży 135 -84 
Zysk/strata na działalności operacyjnej -215 -87 
Zysk/strata brutto -387 -86 
Zysk/strata netto -464 -86 
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2. Wybrane jednostkowe dane finansowe za okres 01.01.-31.12.2012 r. (IV kwartał 2012 r. 
narastająco)



Nazwa emitenta:

Okres sprawozdawczy:

Waluta sprawozdawcza:

Typ raportu:

Czynniki i zdarzenia które miały wpływ na osiągnięte wyniki finansowe.

W czartyym kwartale 2012 roku Spółka prowadziła 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. 
Zarząd spółki podpisał umowy z dwoma firmami windykacyjnymi aby usprawnić proces windykacji
w stosunku do byłych partnerów którzy zalegają z płatnościami.
Firmy windykacyjne sa zangażowane w procesie windykacji sądowej oraz pozasądowej

Komentarz Zarządu Spółki do osiągnietych wyników finansowych.

Zarząd szczegółowo odniesię się do wyników IV kwartału w sprawozdaniu skonsolidowanym
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Wyniki finansowe spóki zależną głównie od wyników jednostkowych spółek zależnych.


