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1. Wybrane dane finansowe z bilansu oraz rachunku zysków i strat za okres 31.03.2013 r. 

do 30.06.2013 r. 

 

Wybrane dane bilansu 

 
dane na dzień II kw 2013 II kw 2013 

 w tys. PLN w tys.EUR 

aktywa trwałe 1450 358 
aktywa obrotowe 189 46,6 
aktywa razem 1639 404,6 
należności krótkoterminowe 88 21,7 
należności długoterminowe 0 0 
środki pieniężne i inne 

aktywa 
6 1,5 

 
zobowiązania 

krótkoterminowe 
442 109,1 

 
zobowiązania 

długoterminowe 
0 0 

kapitał własny 816 201,5 

kapitał podstawowy 725 179 

 

 

Wybrane dane rachunku zysków i strat 

      

 

Dane za II kwartał 2013 w tys zł w tys Euro 

przychody netto ze sprzedaży 60,2 14,86 



koszty dział. operacyjnej 32,7 8 

amortyzacja 22 5,43 

strata na sprzedaży     -104,7 25,9 

pozostałe przychody 

operacyjne 
0 0 

pozostałe koszty operacyjne 10,5 2,6 

wynik na dział. operacyjnej    -115,2 -28,4 

przychody finansowe 0 0 

koszty finansowe 0 0 

strata netto     -119,5 -29,5 

 

 

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 II kwartał 2013 roku składa zarząd powołany w poprzednim IV kwartale 

2012 roku. 

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. 

Oczekiwane są efekty prezentacji wyrobów firmy w siedzibach kilku znaczących dystrybutorów 

sprzętu i wyposażenia stomatologicznego na rynku niemieckim. 

Nacisk położono na promocję i szeroką ekspozycję nowego modelu asystora i kilku innych 

produktów.  

Wyroby firmy należą do produktów ekskluzywnych, o wysokiej jakości i wszelkich standardach 

estetycznych i wykonawczych. Niestety – ta część rynku najwyraźniej odczuwa gwałtowne 

załamanie związane z trwającym kryzysem gospodarczym, co w widoczny zdecydowany sposób 

odbija się na wynikach finansowych. 

Zasadniczo w opisywanym okresie, z racji znaczącego spadku przychodów, nie 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 dokłada wszelkich starań dla podniesienia stanu finansów firmy. 

Realizowane zmiany wewnętrzne oraz działania skierowane do rynku powinny ujawnić swoje 

efekty w najbliższej przyszłości. Definiowanie prognoz długoterminowych byłoby jednak w 

obecnym stanie przemian działaniem obciążonym nadmiernym ryzykiem błędu. Zarząd 

chwilowo wstrzymuje się więc przed określaniem i publikowaniem prognoz, odraczając tę 

kwestię na dalszy okres. Podstawowe bieżące zadanie Zarządu to wyprowadzenie firmy z 

przerostu zobowiązań i pogłębiającej się straty. 

 


