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1. UBOAT - LINE S.A.  – informacje podstawowe o Spółce 

 

Podstawowe dane o Emitencie 

Firma: UBOAT – LINE S.A. 

Forma prawna: Spółka Akcyjna 

Siedziba: Gdynia 

Adres: ul. Kwiatkowskiego 60 A-3 lok. 122, 81-156 Gdynia 

Telefon: + 48 (58) 34 19 412 

Faks: + 48 (58) 71 28 300 

Adres poczty elektronicznej: uboat@uboat.pl 

Adres strony internetowej: www.uboat.pl 

NIP: 9581636789 

REGON: 221076182 

KRS: 0000368501 

Źródło: Emitent 

 

Spółka UBOAT – LINE S.A. została utworzona na mocy aktu zawiązania zawartego w dniu 

16 sierpnia 2010 r. Rejestracja Spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym nastąpiła w dniu 

20 października 2010 r. na mocy postanowienia Sądu Rejonowego Gdańsk – Północ w Gdańsku, 

VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Główna siedziba UBOAT – LINE S.A. mieści 

się w samym porcie morskim w Gdyni. Firma posiada oddziały w Gliwicach i Bielsku Białej a także  

w Anglii w Ramsgate jako Uboat Line L.T.D. Ponadto Emitent posiada spółkę zależną Oliwia Trans 

GmbH w Hamburgu – Niemcy oraz Nauti Yacht Club sp. z o.o. (w organizacji) z siedzibą w Warszawie. 

 

Początki działalności gospodarczej UBOAT – LINE S.A. sięgają 2008 r., kiedy to przedsiębiorstwo 

prowadzone w formie jednoosobowej działalności gospodarczej rozpoczęło funkcjonowanie 

z zamiarem stworzenia realnej alternatywy dla dostępnych możliwości transportu. Odpowiedzią 

firmy na zapotrzebowanie rynku było uruchomienie platformy oferującej sprzedaż biletów na 

przeprawy promowe.  

 

W skład organów administracyjnych Emitenta wchodzą następujące osoby: 

Zarząd: 

Grzegorz Misiąg  – Prezes Zarządu 

Tomasz Wacięga  – Wiceprezes Zarządu 

 

Rada Nadzorcza: 

Artur Długosz   – Przewodniczący Rady Nadzorczej 

Jan Więcek   – Członek Rady Nadzorczej 

Dorota Cichocka  – Członek Rady Nadzorczej 

Michał Teodorowski  – Członek Rady Nadzorczej  

Iwona Zarajczyk  – Członek Rady Nadzorczej. 

Agata Żak   - Członek Rady Nadzorczej. 
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2. UBOAT - LINE S.A. – charakterystyka działalności 

 
UBOAT - LINE S.A. jest profesjonalną firmą posiadającą bogate doświadczenie w zakresie obniżania 

kosztów transportu ”door to door”  poprzez wyszukanie oraz zaprezentowanie klientom,  

konkurencyjnych cen na  przeprawy promowe dla samochodów ciężarowych oraz dostawczych 

w obrębie całej Europy. Emitent należy do segmentu stanowiącego alternatywę dla transportu 

lądowego, zwłaszcza w przypadku transportu towarów wielko gabarytowych. 

 

Działalność Spółki opiera się w dużej części na obsłudze firm transportowych, dla których korelacja 

czasu, kosztów oraz pracy kierowców jest bardzo istotna. Limitowany przez ustawy oraz tachografy 

czas pracy kierowców wymusza przestoje. Oferta na promy dla samochodów ciężarowych umożliwia 

wykorzystywanie tego czasu na przemieszczenie transportowanego towaru, a jednocześnie 

gwarantuje kierowcom spokojny wypoczynek bez presji niewywiązania się z terminu dostawy. 

 

W zakres usług UBOAT - LINE S.A. wchodzą: 

• rezerwacja przepraw promowych z większości portów w całej Europie, 

• rezerwacja przepraw dla pojazdów ponadnormatywnych, 

• rezerwacja przepraw dla pojazdów przewożących ładunki niebezpieczne, 

• sprzedaż winiet za przejazdy we Francji, Hiszpanii i Włoszech,  

• serwis i obsługa  transportu intermodalnego tj. przewozu pociągami samochodów 

ciężarowych na trasach: Freiburg – Novara, Bazylea-Lugano, Worgl-Brenner, Worgl-Trydent, 

Salzburg-Triest,Salsburg, Villach, Wels-Gratz, Wels-Maribor, Wels-Segedyn, Ratyzbona-Gratz 

i Ratyzbona-Trydent jak również przejazd tunelami Mont Blank i Frejfus. 
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3. Mocne strony UBOAT - LINE S.A. 

 

 

„To nie menadżerowie oceniają, co jest cenne w działalności firmy, lecz nasi Klienci” 

UBOAT - LINE  S.A. 

 

Strategia wybudowanej przewagi konkurencyjnej wobec innych firm na polskim rynku opiera się na 

innowacyjnych zasobach, jakie UBOAT - LINE S.A. wykorzystuje i intensywnie rozwija. Od początku 

istnienia Spółka związana jest z liderami transportu międzynarodowego, dzięki czemu jesteśmy 

w stanie zapewnić sprzedaż dużych ilości biletów po korzystnych cenach.  

 

Nasi handlowcy posiadają nie tylko wieloletnie doświadczenie w zakresie oferowanych usług, ale 

także skuteczne umiejętności komunikacyjne , sprzedażowe i negocjacyjne. Dzięki stale podnoszonym 

kompetencjom nasz zespół służy pomocą oraz doradztwem z zakresu obniżania kosztów transportu  

7 dni w tygodniu przez 24h na dobę. 
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4. Oświadczenie Zarządu Emitenta 

 

Gdynia, 14 sierpnia  2012 r. 

 

 

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU 

Dotyczące informacji finansowych i danych za II kwartał 2012 r. 

 

Zarząd UBOAT - LINE S.A. z siedzibą w Gdyni („Emitent”) przedstawia raport za okres od 1 kwietnia  

2012 r. do 30 czerwca 2012 r., na który składają się: 

 

• wybrane dane finansowe Emitenta zamykające się zyskiem netto wypracowanym 

w II kwartale 2012 r. w wysokości 74.979,19 zł  (narastająco w okresie od 1 stycznia  2012 do 

30 czerwca 2012r. 206.063,98zł ), 

 

• komentarz Zarządu Emitenta na temat czynników i zdarzeń, które miały wpływ na osiągnięte 

wyniki finansowe, 

 

•  informacja 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.  

 

Zarząd UBOAT - LINE S.A. z siedzibą w Gdyni oświadcza, iż wedle jego najlepszej wiedzy, wybrane 

informacje finansowe i dane za II kwartał 2012 r., sporządzone zostały zgodnie z przepisami 

obowiązującymi Emitenta oraz że kwartalne sprawozdanie z działalności Emitenta zawiera 

prawidłowy obraz rozwoju i osiągnięć UBOAT - LINE S.A. 

 

 

 

Grzegorz Misiąg 

Prezes Zarządu 

 

Tomasz Wacięga 

Wiceprezes Zarządu 
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5. Wybrane dane finansowe Emitenta za II kwartał 2012 r. 

 

Wybrane pozycje bilansu Emitenta. 

Wyszczególnienie 
Na dzień 

30.06.2012 r. 
(w zł) 

Na dzień 
30.06.2011 r. 

(w zł) 

Kapitał własny 6.779.786,23 6.007.274,73 

Należności długoterminowe 0 0 

Należność krótkoterminowe 10.496.530,27 2.327.738,30 

Środki pieniężne i inne aktywa 
pieniężne 

166.956,57 132.731,34 

Zobowiązania długoterminowe 471.088,32 0 

Zobowiązania krótkoterminowe 8.175.395,21 1.023.401,93 

Źródło: Emitent 

 

 

 

Wybrane pozycje rachunku zysku i strat Emitenta. 

Wyszczególnienie 

Za okres 
od 01.04.2012 r. 
do 30.06.2012 r. 

(w zł) 

Za okres 
od 01.04.2011 r. 
do 30.06.2011 r. 

(w zł) 

Za okres 
od 01.01.2012 r. 
do 30.06.2012 r. 

(w zł) 

Za okres 
od 01.01.2011 r. 
do 30.06.2011 r. 

(w zł) 

Przychody netto ze sprzedaży 5.598.777,96 1.949.901,27 11.726.745,54 4.320.167,33 

Amortyzacja 122.895,27 19.525,02 242.840,13 35.530,89 

Zysk/strata na sprzedaży 132.793,30 -424.287,50 298.418,59 -436.023,73 

Zysk/strata na działalności operacyjnej 133.583,18 -424.287,55 297.667,94 -436.022,98 

Zysk/strata brutto 82.255,19 -427.384,15 230.098,98 -441.306,80 

Zysk/strata netto 74.979,19 -427.384,15 206.063,98 -441.306,80 

Źródło: Emitent 
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6. Wskazanie jednostek wchodzących w skład grupy kapitałowej emitenta na 

dzień 30.06.2012 r. 

 

Emitent posiada spółkę zależną Oliwia Trans GmbH w Hamburgu – Niemcy oraz Nauti Yacht Club sp. z 

o.o. (w organizacji) z siedzibą w Warszawie. 

UBOAT – LINE S.A. dąży do ograniczenia  kosztów związanych z prowadzoną działalnością operacyjną. 

Dzięki temu maksymalna ilość środków finansowych, którymi dysponuje Spółka jest przeznaczana na 

dalszy rozwój UBOAT-LINE S.A., co ma pozytywny wpływ na wyniki finansowe Emitenta. 

 

7. W przypadku kiedy emitent nie tworzy grupy kapitałowej i nie sporządza 

skonsolidowanych sprawozdań finansowych – wskazanie przyczyn 

niesporządzania takich sprawozdań.  

 

Aktualnie obowiązujące umocowania formalno-prawne nie obligują Emitenta do opracowywania 

skonsolidowanych sprawozdań finansowych. Emitent, m.in. za pomocą komunikatów zamieszczanych 

w EBI, na bieżąco informuje o wszelkich wydarzeniach mogących mieć wpływ na jej wyniki finansowe. 

Emitent dokłada wszelkich starań, aby prowadzone przez niego działania o charakterze 

informacyjnym były w pełni transparentne, także w kontekście informacji dotyczących sytuacji 

finansowej Spółki. 

 

8. Struktura akcjonariatu ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających co 

najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu 

Według najlepszej wiedzy Emitenta struktura akcjonariatu przedstawia się następująco: 

 

Akcjonariat na dzień 30.06.2012 r.: 
1) Misiąg Grzegorz 

Liczba akcji: 4.000.000  

Liczba głosów: 7.900.000  

% udział w ogólnej liczbie głosów: 75,95  % 

  

2) Miąskowski Wojciech 

Liczba akcji: 661 000 

Liczba głosów: 661 000 

% udział w ogólnej liczbie głosów: 6,35 % 

  
3) Sławomir Jarosz wraz z podmiotami powiązanymi  

Liczba akcji: 522.576  

Liczba głosów: 522.576  

% udział w ogólnej liczbie głosów: 5,02  % 

 

Akcjonariat na dzień 14.08.2012 r.: 
1) Misiąg Grzegorz 

Liczba akcji: 3.940.000  

Liczba głosów: 7.840.000  

% udział w ogólnej liczbie głosów: 75,37  % 
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2) Miąskowski Wojciech 

Liczba akcji: 661 000 

Liczba głosów: 661 000 

% udział w ogólnej liczbie głosów: 6,35 % 

  

3) Sławomir Jarosz wraz z podmiotami powiązanymi  

Liczba akcji: 522 576  

Liczba głosów: 522 576  

% udział w ogólnej liczbie głosów: 5,02 % 
 

 

9. Dodatkowe dane, jeżeli ich uwzględnienie w raporcie kwartalnym jest 

konieczne dla przedstawienia aktualnej sytuacji majątkowej i finansowej 

emitenta w sposób rzetelny i kompetentny  

 

W ocenie Zarządu Emitent wyczerpująco, w sposób rzetelny i kompletny zadbał o prezentację  
sytuacji majątkowej i finansowej  w przedstawionych materiałach, nie ma konieczności uwzględnienia 

dodatkowych danych. 
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10. Komentarz Zarządu Emitenta na temat czynników i zdarzeń, które miały 

wpływ na osiągnięte wyniki finansowe 

 

W okresie od 1 kwietnia  2012 r. do 30 czerwca 2012 r. UBOAT - LINE S.A. wypracowała zysk netto w 

wysokości   74.979,19zł. W porównaniu z danymi finansowymi z II kwartału 2011 roku Emitent 

odnotował wzrost poziomu wyniku netto o ok 570%.   

  

Powyższy wynik netto oraz pozytywna tendencja obrazuje dalszą wysoką zdolność Spółki do 

generowania dodatnich wyników finansowych, będąc jednocześnie potwierdzeniem dobrej kondycji 

finansowej UBOAT - LINE S.A. W ocenie Zarządu wypracowane wyniki są bardzo zadowalające. 

Wolą Emitenta jest, aby konsekwentny wzrost przychodów na stałe wpisał się w historię UBOAT -LINE 

S.A. 

 

Na wyniki UBOAT - LINE  S.A. wypracowane  w drugim kwartale 2012 roku istotny wpływ miało szereg 

projektów. Do najbardziej istotnych należy zaliczyć porozumienie z DFDS Seaways - jednym z 

największych armatorów w rejonie Kanału La Manche, który obsługuje zlecenia Emitenta  na 

przeprawy promowe między Dover i Dunkierką (RB nr 12/2012). Dzięki temu porozumieniu Spółka 

zaoferowała klientom bardzo przystępne ceny biletów na przeprawy promowe. Spowodowało to 

wzrost zysków w II kw. 2012 r.  

 

Równie istotne znaczenie, dla dalszego rozwoju Emitenta, ma renegocjacja porozumienia z 

Transeuropa Ferries – firmą należącą do grupy Transeuropa Shipping Line (RB nr 17/2012). Dzięki 

bezpośredniej umowie oraz korzystnych warunkach dalszej współpracy z armatorem Emitent  w  

znaczący sposób uniezależnił się od pośredników. Emitent zyskał dostęp do tańszych biletów na 

przeprawy promowe, co spowodowało istotny wzrost ilości zleceń na tego rodzaju usługi. W ten 

sposób została wzmocniona platforma biznesowa UBOAT LINE  S.A., która zapewnia Spółce coraz 

większe zyski w oparciu o działalność operacyjną na międzynarodowych rynkach.  Dla klientów Spółki 

oznacza to możliwość skorzystania z tańszych biletów na przeprawy promowe, co wpłynie na dalszy 

wzrost przychodów UBOAT LINE S.A.  

 

Spółka podjęła także szereg działań mających na celu ułatwienie działalności operacyjnej na 

międzynarodowych rynkach. W tym kontekście warto wspomnieć m.in. o następujących 

przedsięwzięciach: UBOAT - LINE  S.A. został pełnoprawnym członkiem EFFA - European Freight 

Forwarders Assostiation-Zrzeszenia Spedytorów Międzynarodowych (Rb nr 10/2012). Przynależność 

firmy UBOAT - LINE S.A. do tej organizacji tworzy podstawy do dalszego rozwoju serwisu morskiego i 

lotniczego w oparciu o bilateralne stosunki z poszczególnymi członkami organizacji.  

Przynależność do European Freight Forwarders Assostiation spowodowała, że Spółka korzysta z  sieci 

agentów nadawczo-odbiorczych organizacji. Dzięki temu jest prowadzony stały monitoring 

przesyłanych towarów. Doświadczenie zdobywane na międzynarodowych rynkach umożliwia Spółce 

wypracowanie optymalnych procedur, które zapewniają szybkie sprowadzenie, z każdego zakątka 

świata, do Polski towaru o dowolnej masie i gabarytach. 
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Innym ważnym wydarzeniem w omawianym kwartale było przystąpienie do Polskiej Izby Spedycji i 

Logistyki (PISiL), która należy także do FIATA, jednej z największych na świecie organizacji, 

skupiających spółki z branży spedycyjnej (RB nr 11/2012). Jest to bardzo korzystna sytuacja dla 

Emitenta, ponieważ  FIATA dysponuje rozbudowanym zapleczem, ułatwiającym działalność członków 

tego stowarzyszenia. Chodzi m.in. o  dostęp do bazy danych, zawierającej wykładnie obowiązujących 

przepisów stosowanych w  spedycji, a także wzory dokumentów wykorzystywanych w tej branży, np. 

listów przewozowych. Tego rodzaju ułatwienia przyczyniły się do uproszczenia procedur 

spedycyjnych stosowanych w Uboat Line S.A., co spowodowało przyspieszenie transportu towarów. 

Dzięki temu Spółka jest bardziej konkurencyjna.Przynależność PISiL do International Federation of 

Freight Forwarders Associations (FIATA) daje członkom tej organizacji szereg dodatkowych  

możliwości: 

• korzystanie z dokumentów transportowych FIATA. (PISiL ma licencje na dystrybucje tych 

dokumentów na terytorium Polski); 

• ubieganie się o międzynarodowy dyplom zawodowy spedytora „FIATA Diploma in Freight 

Forwarding”; 

• dostęp do bazy danych FIATA; 

• pracy w gremiach tej organizacji, która wywiera wpływ na funkcjonowanie branży 

spedycyjnej na całym świecie.  

 

Konsekwentną realizację strategii rozwoju UBOAT - LINE  S.A. pozytywnie oceniają także inne spółki. 

Jedną z nich jest Beskidzkie Biuro Consultingowe S.A., które nabyło pakiet 60 tys. akcji Emitenta, o 

wartości nominalnej 1 zł za każdą akcję.  

 

Dalszy rozwój działalności Emitenta zapewnią m.in. środki pozyskane w ramach emisji obligacji na 

rynku Catalyst. Dzięki temu UBOAT - LINE  S.A. zyska dodatkowe fundusze, które zostaną m.in. 

przeznaczone na  intensyfikację działalności operacyjnej Spółki w obrębie nowych rynków zbytu w 

branży TSL. 

W ocenie Zarządu Emitenta wszystkie działania, podjęte w II kwartale 2012 roku w znaczący sposób 

będą wpływać na zwiększenie przychodów Emitenta w kolejnych kwartałach br.  
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11. Informacja 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 

 

Spółka UBOAT - LINE S.A w II kw. br. konsekwentnie realizowała strategię rozwoju , która zakłada 

m.in. dywersyfikacji źródeł przychodów. W tym celu podjęto działania, które przyczyniły się do dalszej 

intensyfikacji działalności operacyjnej Uboat Line S.A. na międzynarodowych rynkach.  

 

Szczególnie istotne znaczenie ma wskazane wcześniej porozumienie zawarte z z DFDS Seaways -  Dla 

klientów Emitenta oznacza to możliwość znacznego skrócenia czasu podróży z Wielkiej Brytanii do 

Francji, Niemiec, Szwajcarii oraz krajów położonych dalej na wschodzie i południu Europy. Równie 

istotne znaczenie ma fakt, że ceny przepraw promowych, które oferuje UBOAT - LINE  S.A. są bardzo 

konkurencyjne wobec oferty innych firm 

 

Jak wyżej zaznaczono, Emitent doprowadził również do renegocjacji porozumienia z Transeuropa 

Ferries – firmą należącą do grupy Transeuropa Shipping Line. Równie istotne znaczenie, dla 

utrzymania dynamicznego tempa rozwoju Emitenta, miało przystąpienie do EFFA - European Freight 

Forwarders Assostiation-Zrzeszenia Spedytorów Międzynarodowych. Przynależność UBOAT - LINE  

S.A. do tej organizacji tworzy podstawy do dalszego rozwoju serwisu morskiego i lotniczego w 

oparciu o bilateralne stosunki z poszczególnymi członkami organizacji. Spółka przystąpiła również do 

Polskiej Izby Spedycji i Logistyki (PISiL), która należy także do FIATA, jednej z największych na świecie 

organizacji, skupiających spółki z branży spedycyjnej. Jest to bardzo korzystna sytuacja dla Emitenta, 

ponieważ  FIATA dysponuje rozbudowanym zapleczem, ułatwiających działalność członków tego 

stowarzyszenia. W ten sposób Zarząd Emitenta stworzył stabilny fundament umożliwiający dalszy 

rozwój działalności UBOAT - LINE  S.A. na międzynarodowych rynkach, co powinno znaleźć swoje 

potwierdzenie w wynikach finansowych Spółki w kolejnych kwartałach 2012 roku. 
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12. Stanowisko Zarządu Emitenta odnośnie możliwości zrealizowania 

publikowanych prognoz wyników na dany rok w świetle wyników 

zaprezentowanych w danym raporcie kwartalnym 

 

Do dnia sporządzenia niniejszego raportu kwartalnego UBOAT – LINE S.A. nie publikowała prognoz 

wyników finansowych. 

 

 


