
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  m. st. Warszawy,

XIII 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%

Informacja o strukturze akcjonariatu emitenta, ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających

co najmniej 5% na dzień sprądzenia raportu.

1.Calatrava Capital Fund (CY) LTD - 47.995.520 akcji co stanowi 52,17% udziału w kapitale 

    i głosach na walnym zgromadzeniu

2.Calatrava Capital S.A. z siedzibą w Warszawie - 7 689 520 akcji co stanowi 8,4% udziału w 

   kapitale i głosach na walnym zgromadzeniu

3. Silva Capital Group  S.A. z siedzibą w Warszawie - 7 621 280 akcji co stanowi 8,28% udziału w 

    kapitale i głosach na walnym zgromadzeniu
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Nazwa emitenta:

Okres sprawozdawczy:

Waluta sprawozdawcza:

Typ raportu:

Wybrane skonsolidowane dane finansowe

stan na 30.06.2013 r. 

(TPLN)

stan na 30.06.2012 r. 

(TPLN)

Kapitał własny 37 123 41 285

Należności długoterminowe 0 0

Należności krótkoterminowe 3 203 4 456

Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 47 252

Zobowiązania długoterminowe 556 0

Zobowiązania krótkoterminowe 7 303 9 462

Wybrane skonsolidowane dane finansowe

01.01-30.06.2013 r. 

(TPLN)

01.01-30.06.2012 r. 

(TPLN)

Amortyzacja 149 281

Przychody netto ze sprzedaży 452 339

Zysk/strata na sprzedaży -310 -1 401 

Zysk/strata na działalności operacyjnej -304 -1 023 

Zysk/strata brutto -615 -975 

Zysk/strata netto -615 -975 

3. Wybrane skonsolidowane dane finansowe za okres 01.04.-30.06.2013 r. (II kwartał 2013 r.)

Wybrane skonsolidowane dane finansowe

stan na 30.06.2013 r. 

(TPLN)

stan na 30.06.2012 r. 

(TPLN)

Kapitał własny 37 123 41 285

Należności długoterminowe 0 0

Należności krótkoterminowe 3 203 4 456

Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 47 252

Zobowiązania długoterminowe 556 0

Zobowiązania krótkoterminowe 7 303 9 462

Wybrane skonsolidowane dane finansowe

01.01-30.06.2013 r. 

(TPLN)

01.01-30.06.2012 r. 

(TPLN)

Amortyzacja 127 151

Przychody netto ze sprzedaży 452 217

Zysk/strata na sprzedaży -234 -650 

Zysk/strata na działalności operacyjnej -217 -797 

Zysk/strata brutto -529 -810 

Zysk/strata netto -529 -810 

GENESIS ENERGY S.A.

01.04.-30.06.2013 r.

tysiące PLN

skonsolidowany

2. Wybrane skonsolidowane dane finansowe za okres 01.01.-30.06.2013 r. (II kwartał 2013 r. 

narastająco)



Nazwa emitenta:

Okres sprawozdawczy:

Waluta sprawozdawcza:

Typ raportu:

Czynniki i zdarzenia które miały wpływ na osiągnięte wyniki finansowe.

W II kwartale nadal były prowadzone  kwartale prace z odtworzeniem potencjału technicznego 

bazy w Zielonce, obcny stan techniczny umożliwia nam obsłużenie ok. 10 autocystern dziennie 

po udrożnieniu  bocznicy kolejowej,dostawy całopociągowe 800-1200 ton paliwa jednorazowo

w ciągu doby.Zostały zakończone  prace umożliwiające otworzenie składu produktowego

do produkcji biopaliw. Zostały złożne dokumenty i trwa procedura administracyjna

W baza w Kutnie jest gotowe do podjęcia ostatecznych rozmów z gminami,związkami gmin

czy regionalnymi centrami zagospodarowania odpadów, dla których stanowimy uzupełnienie

uzupełnienie technologiczne kompleksowego zagospodarowania odpadów.Zarząd

Kolgard_Oil sp z o.o. prowadzi rozmowy z partnerami  o rozbudowie zakładu o infrastrukture 

 zagospodarowania odpadów wytwarzanych przez nasz zakład.

W dniu 27.06.2013 została zawarta umowa datio in solutum, w jej wyniku nastapiło zbycie 

wszystkich udziałów jakie posiadał - miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

był niezgodny z planowaną działalnością, mimo że ma tym terenie taka działalnośc jest

prowadzona. Procedura zmiany planu miejscowego jest długa co wynika z ustawy z dnia

27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U 2003 nr 80 poz 717

z pózn. zmianami) a wynik planowanych zmian nie zawsze przesądzony i zgodny z 

oczekiwaniami

Komentarz Zarządu Spółki do osiągnietych wyników finansowych.

Prowadzone działania windykacyjne  wpłynają na osiągnięte wyniki głownie

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.
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