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1. Informacje ogólne 

 

1.1 Podstawowe dane o Emitencie 

Pełna nazwa Broad Gate Spółka Akcyjna 

Siedziba Al. Jerozolimskie 123 A, 02-017 Warszawa 

Podstawowa działalność Sprzedaż olejów i smarów 

Kapitał zakładowy Kapitał zakładowy na dzień 30.06.2012r. wynosił 394.171,50 zł i dzielił się na: 

1/ 2.567.800 akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł 

każda; 

2/  285.310 akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł 

każda. 

3/ 580.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł 

każda. 

4/ 508.605 akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł 

każda. 

Czas trwania Nieoznaczony 

Sąd Rejestrowy Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego -  

numer KRS 0000360044 

 

 

1.2 Grupa Kapitałowa Emitenta 

 

Na dzień 30 czerwca 2012 roku w skład Grupy Kapitałowej Emitenta wchodziły: 

 

 

 

Skład Grupy Kapitałowej Broad Gate nie uległ zmianie na dzień publikacji niniejszego raportu. 

 

 

 

 

      BROAD GATE S.A. 

Fesenko TOB 

 

 

RusOil OOO 
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 Informacje podstawowe Przedmiot działalności 

Fesenko TOB 

 

Forma prawna:   

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (prawa 

ukraińskiego)  

Siedziba:  

Wasysczewe (Ukraina) 

Adres:  

62495, obwód charkowski, rejon charkowski, 

Wasysczewe, ul. Przemysłowa 19 

Oznaczenie rejestru:  

Ujednolicony Rejestr Państwowy Podmiotów 

Prawnych i Nieruchomości 

(Ukraina) 

Numer w rejestrze: 

 35407976 

Udział Emitenta w kapitale zakładowym: 

 100 proc. (sto procent) 

Udział Emitenta w ogólnej lb. głosów na ZW: 

100 proc. (sto procent) 

 

Przerób i przetwórstwo ropy 

naftowej (rafineria) 

 

RusOil OOO 
 

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (prawa 

rosyjskiego) 

Siedziba:  

Moskwa (Rosja) 

Adres: 

ul. Smolna 10, 125493 Moskwa, Federacja Rosyjska.  

Oznaczenie rejestru:    

Единый государственный реестр юридических лиц  

Numer w  rejestrze: 

1067746663445 

Udział Emitenta w kapitale zakładowym: 

100 proc. (sto procent) 

Udział Emitenta w ogólnej lb. głosów na ZW: 

100 proc. (sto procent) 

 

 

Sprzedaż paliw  

 

1.3 Skład osobowy organów Emitenta 

Na dzień 30 czerwca 2012r. w skład organów wchodziły następujące osoby: 
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a/ Skład Zarządu Broad Gate S.A.: 

 

Piotr Jeleniewski Prezes Zarządu   

 

Alec Fesenko 

 

Członek Zarządu 

 

Skład osobowy Zarządu nie uległ zmianie w okresie II kwartału 2012r.,  pozostał także bez zmian na dzień 

publikacji niniejszego raportu tj. 14.08.2012 r.. 

 

b/ Rada Nadzorcza Broad Gate S.A.: 

 

Piotr Wiśniewski Przewodniczący Rady Nadzorczej 

Gustaw Groth Członek Rady Nadzorczej 

Adam Osiński Członek Rady Nadzorczej 

Paweł Osiński Członek Rady Nadzorczej 

Leszek Wiśniewski Członek Rady Nadzorczej 

 

Skład osobowy Rady Nadzorczej uległ zmianie w okresie II kwartału 2012r., w dniu 29 czerwca br., do składu 

powołany został Pan Leszek Wiśniewski. Na dzień publikacji niniejszego raportu tj. 14.08.2012 r., skład Rady 

Nadzorczej nie uległ zmianie.  

 

1.4 Przedmiot działalności Emitenta 

Przedmiotem działalności Broad Gate S.A. jest sprzedaż olejów i smarów. W szczególności Spółka prowadzi 

działalność w zakresie: 

 hurtowej dystrybucji olejów i smarów europejskich producentów; 

 hurtowej i detalicznej dystrybucji koncentratów płynów do chłodnic firmy Arteco; 

 dystrybucji olejów elektroizolacyjnych przeznaczonych dla krajowego sektora energetyki; 

 budowania nowych marek olejowych prywatnych grup dystrybucyjnych; 

 dystrybucji produktów spółki Indistrial Quimica Riojana S.A.. 
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Broad Gate S.A.  współpracuje z największymi na rynku naftowym i chemicznym koncernami europejskimi, co 

umożliwia zaoferowanie klientom szerokiej gamy olejów, smarów, płynów do chłodnic, instalacji chłodniczych, 

klimatyzacyjnych, solarnych i grzewczych, zróżnicowanych pod kątem cenowym.  

 

Broad Gate S.A. kładzie duży nacisk na dalszy rozwój sieci sprzedaży na krajowym rynku produktów naftowych, 

jednocześnie dokonując akwizycji i przejęć spółek prowadzących działalność pokrewną i uzupełniającą do 

działalności Spółki w celu osiągnięcia wzrostu poziomu generowanych przychodów. 

Dzięki uzyskaniu kontroli nad ukraińską rafinerią Emitent, poza importem oraz sprzedażą hurtową i detaliczną 

wysokiej jakości produktów naftowych, zajmuje się przerobem i przetwórstwem ropy naftowej. Wykorzystując 

infrastrukturę Fesenko TOB, Grupa Kapitałowa  Emitenta będzie dostarczać na rynek produkty ropopochodne, 

głównie z tak zwanej linii olejów ciężkich jak mazut, paliwo diesel, a także tzw. stabilny olej napędowy. 

Dzięki nabyciu udziałów RusOil OOO, Emitent poszerzył obszar swojej działalności o dystrybucję  i sprzedaż paliw 

w obszarze podmoskiewskim. Ponadto Emitent będzie mieć możliwość korzystania z należącej do spółki RusOil 

blendowni oraz magazynu pozwalającego na przechowywanie do 2.000 ton paliw ciekłych. 

 

1.5 Status spółki publicznej 

W dniu 24 stycznia 2011r., Broad Gate S.A. zadebiutowała na rynku NewConnect. W okresie od 24 stycznia  

2011r. do 7 lutego 2011r., notowane na rynku NewConnect były prawa do akcji zwykłych na okaziciela serii B. 

Broad Gate S.A.. Od dnia 8 lutego 2011r., w obrocie znajdują się akcje serii A i B. 12 stycznia 2012 r. odbyło się 

pierwsze notowanie w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych serii C i D. 

1.6 Struktura akcjonariatu Emitenta 

Poniższa tabela przedstawia skład akcjonariatu Broad Gate S.A. na dzień publikacji niniejszego raportu tj. 

14.08.2012 r.  

Lp. Dane akcjonariusza 
Liczba akcji 

(w szt.) 

Udział w kapitale 

zakładowym (w 

proc.) 

Udział w głosach  

(w proc.) 

1. W Investments Limited 2.057.524 52,20 52,70 

2. FairStock Capital Limited 580.000 14,71 14,71 

4. Paweł Szaciło 385.170 9,77 9,77 

5. Pozostali 919.021 23,32 23,32 

 
Razem 3.941.715 100 100 

 

 

 

2. Dane finansowe za okres od 1 kwietnia do 30 czerwca 2012r.  

2.1  Opis przyjętych zasad rachunkowości 
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Niniejsze Skonsolidowane i Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Broad Gate S.A. zostało sporządzone zgodnie z 

przepisami Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, przy założeniu kontynuacji działalności 

gospodarczej w dającej się przewidzieć przyszłości. Przy wycenie aktywów i pasywów oraz ustalaniu wyniku 

finansowego przyjęto, że Emitent będzie kontynuować działalność gospodarczą w dającej się przewidzieć 

przyszłości oraz nie zamierza, ani nie musi zaniechać działalności lub istotnie zmniejszyć jej zakresu. 

 

Przyjęte zasady i metody rachunkowości są takie same jak opisane w Dokumencie Informacyjnym opublikowanym 

w dniu 19 stycznia 2011r.. W okresie objętym niniejszym raportem nie dokonano zmian w zakresie polityki 

rachunkowości. 

 

Walutą sprawozdawczą i prezentacji niniejszego raportu okresowego jest złoty polski, a wszystkie kwoty 

wyrażone są w złotych polskich. 

W skonsolidowanych danych finansowych Emitenta, ujęto i przedstawiono dane finansowe spółek Fesenko TOB i 

RusOil OOO. 

2.2 Wybrane dane finansowe jednostkowe i skonsolidowane. 

Broad Gate S.A. dane wg sprawozdania jednostkowego 

WYBRANE DANE FINANSOWE 
JEDNOSTKOWE 

II kwartał2012 II kwartał 2011 
narastająco 

2012 
narastająco 

 2011 

01.04.2012  - 
30.06.2012 

01.04.2011 - 
30.06.2011 

01.01.2012  - 
30.06.2012 

01.01.2011 - 
30.06.2011 

I. Przychody netto ze sprzedaży 
produktów, towarów i materiałów 

4 965 068 3 409 833 8 358 571 6 570 922 

II. Zysk (strata) ze sprzedaży 95 004 272 199 641 710 2 248 329 

III. Zysk (strata) z działalności 
operacyjnej 

-34 189 277 531   378 006 570 273 

IV. Zysk (strata) brutto 277 341 238 620 623 420 546 502 

V. Zysk (strata) netto 243 650 224 300 523 974 532 182 

VI. Amortyzacja 0 7 700 0 14 078 

 
 

WYBRANE DANE FINANSOWE 
JEDNOSTKOWE 

II kwartał 2012 II kwartał 2011 31.12.2011 

I. Kapitał własny 14 604 744 2 729 629 14 080 770 

II. Należności długoterminowe 0 0 0 

III. Należności krótkoterminowe 1 792 264 6 900 775 3 619 883 

IV. Środki pieniężne i inne aktywa 
pieniężne 

16 314 29 254 325 536 

V. Zobowiązania długoterminowe 1 722 500 1 901 250 1 820 000 

VI. Zobowiązania krótkoterminowe 3 609 332 10 822 391 7 088 504 
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Grupa Kapitałowa Broad Gate S.A. dane wg sprawozdania skonsolidowanego 

WYBRANE DANE FINANSOWE 
SKONSOLIDOWANE 

II kwartał 
2012 

II kwartał 
2011 

II kwartał 
narastająco 

2012 

II kwartał 
narastająco 

2011 

01.04.2012  - 
30.06.2012 

01.04.2011 - 
30.06.2011 

01.01.2012  - 
30.06.2012 

01.01.2011 - 
30.06.2011 

I. Przychody netto ze sprzedaży 
produktów, towarów i materiałów 

8 711 754 8 408 573 
17 602 

912 
14 520 

774 

II. Zysk (strata) ze sprzedaży 
 

1 128 888 860 481 2 048 047 1 404 073 

III. Zysk (strata) z działalności 
operacyjnej 

 
1 169 980 988 897 2 026 696 1 491 679 

IV. Zysk (strata) brutto 
 

1 190 204 916 509 1 686 283 1 385 122 

V. Zysk (strata) netto 
 

477 715 902 189 908 040 1 370 802 

VI. Amortyzacja (w tym odpis 
wartości firmy)  

265 175 95 625 530 351 201 648 

 
 

 
 
 

 
 
 
WYBRANE DANE FINANSOWE 

SKONSOLIDOWANE 

 
 
 
 
 
 

II kwartał 2012 

 
 
 
 
 
 

II kwartał 2011 

 
 
 
 
 
  

31.12.2011 

I. Kapitał własny 
 

15 088 192 3 649 684 14 160 720 

II. Należności długoterminowe 
 

0 0 0 

III. Należności krótkoterminowe 
 

4 598 178 7 872 534 6 914 332 

IV. Środki pieniężne i inne aktywa 
pieniężne 
 

31 185 1 180 923 483 822 

V. Zobowiązania długoterminowe 
 

1 722 500 1 901 250 2 579 161 

VI. Zobowiązania krótkoterminowe 10 575 989 16 846 885 16 551 633 
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2.3 Przedmiot działalności spółek z Grupy Kapitałowej Emitenta. 

Przedmiotem działalności Grupy Kapitałowej Broad Gate jest handel wyrobami ropopochodnymi oraz ich 

produkcja i przetwórstwo. Grupa Kapitałowa prowadzi działalność w zakresie: 

 hurtowej dystrybucji olejów i smarów europejskich producentów; 

 hurtowej i detalicznej dystrybucji koncentratów płynów do chłodnic firmy Arteco; 

 dystrybucji olejów elektroizolacyjnych przeznaczonych dla krajowego sektora energetyki; 

 budowania nowych marek olejowych prywatnych grup dystrybucyjnych; 

 dystrybucji produktów spółki Indistrial Quimica Riojana S.A.; 

 przetwórstwa ropy naftowej; 

 dystrybucji paliw.  

 

Broad Gate S.A.  współpracuje z największymi na rynku naftowym i chemicznym koncernami europejskimi, co 

umożliwia zaoferowanie klientom szerokiej gamy olejów, smarów, płynów do chłodnic, instalacji chłodniczych, 

klimatyzacyjnych, solarnych i grzewczych, zróżnicowanych pod kątem cenowym.  

 

Fesenko TOB  posiada rafinerię i magazyny do przechowywania ropy naftowej.  Spółka prowadzi działalność w 

zakresie produkcji i sprzedaży wyrobów naftowych.   

 

RusOil OOO prowadzi działalność w zakresie dystrybucji paliw oraz ich sprzedaży na terenie okręgu 

podmoskiewskiego. Ponadto spółka RusOil jest właścicielem blendowni oraz magazynu pozwalającego na 

przechowywanie do 2000 ton paliw ciekłych. 
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2.4 Komentarz Zarządu na temat osiągniętych wyników finansowych Emitenta i Grupy 

 

W II kwartale 2012r. działalność Emitenta była realizowana zgodnie z założoną strategią rozwoju przedstawioną 

w Dokumencie Informacyjnym. Komentarz Zarządu dotyczy wyników Grupy Kapitałowej i Emitenta za II kwartał 

2012r. oraz I półrocze 2012r. w odniesieniu do skonsolidowanych i jednostkowych danych finansowych za 

analogiczny okres 2011r. Powyższa forma prezentacji wyników finansowych umożliwia ich analizę w warunkach w 

pełni porównywalnych za dane okresy. 

 

Spółka Broad Gate S.A. na koniec II kwartału 2012r., wypracowała przychody ze sprzedaży w wysokości 

8.358.571,02 PLN, co stanowi to wzrost o 27,21% w porównaniu z analogiczym okresem 2011r. W samym II 

kwartale 2012 r. sprzedaż wyniosła 4.965.068 PLN, co stanowi wzrost o 46% w porównaniu z II kwartałem 

2011r.  Wzrost sprzedaży jest zjawiskiem pozytywnym, oznacza bowiem umocnienie pozycji Emitenta na rynku. 

Spółka kontynuuje politykę zmniejszania kosztów operacyjnych, które na koniec II kwartału 2012r., wyniosły 

zaledwie 16% kosztów poniesionych na koniec II kwartału 2011r. 

 

Na koniec II kwartału 2012r., zysk przed opodatkowaniem  wyniósł 623.419,55 PLN, co stanowi wzrost o 14,07% 

w porównaniu z końcem II kwartału 2011r. i świadczy to o coraz sprawniejszym wykorzystaniu zasobów Spółki. 

W II kwartale 2012r., zysk netto wyniósł 243.649 PLN i był wyższy o 9% w porównaniu z II kwartałem 2011r. 

Na uwagę zasługuje znaczący spadek okresu spłaty  należności krótkoterminowych z tytułu dostaw i usług, na 

koniec II kwartale 2012r., w porównaniu z analogicznym okresem 2011 r., wskaźnik rotacji należności w dniach 

wskazuje, iż spłata należności uległa skróceniu ze średnio 189 dni na koniec II kwartału 2011r., do 39 dni na 

koniec II kwartału 2012r., świadczy to o wzroście płynności finansowej Spółki. Spółka jest w stanie sprawniej 

rotować towarem znajdującym się w magazynach, zamieniając go najpierw na należności, a następnie na 

gotówkę. 

 

Wzrostową tendencję wykazuje wskaźnik pokrycia majątku kapitałami własnymi; 17,66% na koniec II kwartału 

2011r., do 73,26% na koniec II kwartału 2012r.. Świadczy to o poprawiającej się kondycji finansowej Spółki. 

Kapitał własny nie wymaga zwrotu, więc podnosi bezpieczeństwo funkcjonowania Emitenta oraz nie powoduje 

obciążenia kosztów jej działalności, odsetkami. O zmniejszającym się zadłużeniu Broad Gate  S.A., świadczy 

również spadek wskaźnika zadłużenia kapitału własnego. Jego wartość zmalała z 4,66% w II kwartale 2011r., do 

0,37% w II kwartale 2012r..  

 

Na koniec II kwartału 2012r., Grupa Kapitałowa Broad Gate odnotowała przychody w wysokości 17.602.912,38 

PLN, co stanowi wzrost o 21,33% w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku. W samym II kwartale 

2012r., przychody ze sprzedaży wyniosły 8.711.754 PLN, co stanowi wzrost w porównaniu z II kwartałem 2011r.. 

Coraz sprawniejsze lokowanie towarów Grupy na rynku świadczy o jej umacniającej się pozycji rynkowej. 

Jednocześnie koszty operacyjne rosły w wolniejszym tempie, co pozwoliło Grupie na uzyskanie szybkiego tempa 

wzrostu zysku z działalności podstawowej. Na koniec II kwartału 2012r., wyniósł on 2.048.047,35 PLN i był 

wyższy o 45,86% w porównaniu z końcem II kwartału 2011r.. Umacnianie się pozycji rynkowej Grupy oraz 

kontrola kosztów operacyjnych przełożyły się na wzrost zysku z działalności operacyjnej. Na koniec II kwartału 

2012r., wyniósł on 2.026.696,13 PLN, co stanowi wzrost o 35,87% w porównaniu z analogicznym kwartałem 

poprzedniego roku. O zwiększającej się rentowności funkcjonowania Grupy świadczy wzrost wskaźnika 
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rentowności sprzedaży z 10,27% na koniec II kwartału 2011r., do 11,51% na koniec II kwartału 2012r., czyli o 

1,24 punktu procentowego. 

 

Wzrostowi sprzedaży towarzyszy znaczny spadek okresu spłaty należności krótkoterminowych z tytułu dostaw i 

usług. Informuje o tym wskaźnik rotacji należności w dniach, który spadł z 98 dni na koniec II kwartału 2011r., 

do 47 dni na koniec II kwartału 2012r.. Oznacza to sprawniejsze zamienianie należności na gotówkę. 

 

W stosunku do analogicznego okresu 2011r., na koniec II kwartału 2012r., kapitał stały przewyższał majątek 

trwały. Jest to korzystna zmiana dla Grupy; w jej wyniku kapitały, które długo pozostają w przedsiębiorstwie, 

finansują majątek trwały i część majątku obrotowego. Pozytywną tendencję wykazuje wskaźnik zadłużenia 

kapitału własnego, który spadł z 5,14 na koniec II kwartału 2011r., do 0,82 na koniec II kwartału 2012r.. Spadek 

wartości tego wskaźnika świadczy o spadku udziału długu w finansowaniu działalności Grupy. 

 

 

3. Komentarz zarządu lub osoby zarządzającej Emitentem na temat czynników i zdarzeń, które 
miały wpływ na osiągnięte wyniki finansowe Emitenta i  Grupy 

 

W zakresie działalności spółki zależnej Fesenko kontynuowano działania, o których Emitent informował w 

poprzednim raporcie okresowym. Po dokapitalizowaniu rafinerii priorytetem jest zwiększenie potencjału 

produkcyjnego oraz utrzymanie regularnych dostaw surowca.  

 

Spółka Broad Gate S.A. kontynuowała sprzedaż produktów do wcześniej pozyskanej grupy klientów. Jednocześnie 

podjęto kroki celem rozbudowania grupy odbiorców oferowanych przez Spółkę produktów, co w opinii Zarządu 

przełoży się na zwiększenie przychodów w kolejnych kwartałach.  

 

3.1 Najważniejsze wydarzenia, które wystąpiły w II kwartale w 2012r. 

W dniu 29 czerwca 2012r., odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki. Walne 

Zgromadzenie podjęło następujące uchwały:  

 rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz jednostkowego 

sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2011, 

 rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej 

Broad Gate S.A. oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Broad Gate S.A., 

 o podziale zysku za rok 2011, 

 o udzieleniu członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 

2011, 

 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w trybie subskrypcji prywatnej oraz w sprawie 

zmiany treści Statutu, 

 w sprawie zmiany treści Statutu, 

 w sprawie ubiegania się o wprowadzenie akcji Spółki serii E lub praw do akcji serii E Spółki do 

obrotu w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w 

Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie (rynek NewConnect) oraz dematerializacji akcji Spółki serii 

E lub praw do akcji serii E, 
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 w sprawie ubiegania się o dopuszczenie akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym 

organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 

 w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej. 

3.2 Najważniejsze wydarzenia, które wystąpiły po dniu bilansowym 

Spółka nie zanotowała istotnych wydarzeń w Grupie po dniu bilansowym. 

3.3 Opis czynników mających wpływ na osiągnięte wyniki finansowe Emitenta i Grupy. 

 

3.3.1. Informacja na temat aktywności, jaką w okresie objętym raportem Emitent podejmował w 

obszarze rozwoju prowadzonej działalności Grupy 

 

W związku z dokonanymi przejęciami Zarząd podejmował kroki mające na celu wykorzystanie potencjału, jaki 

stwarza działalność na kilku rynkach jednocześnie.  

 

W zakresie działalności Fesenko TOB, podjęto dalsze działania mające na celu zapewnienie ciągłości dostaw 

surowca, a co za tym idzie utrzymanie ciągłości produkcji. Kontynuowano również działania związane z 

modernizacją infrastruktury produkcyjnej przedsiębiorstwa.  

 

Emitent jest w trakcie reorganizacji RusOil OOO. Celem podjętych działań jest pełne wykorzystanie potencjału 

przedsiębiorstwa. Podjęte działania przyniosły pozytywny skutek w II kwartale 2012 roku.  

 

3.4 Realizacja planów rozwojowych Emitenta i Grupy 

 

Główne znaczenie dla efektywnego i dynamicznego wzrostu generowanych przychodów oraz zysku netto miały 

plany rozwoju Emitenta, które zostały wskazane w Dokumencie Informacyjnym opublikowanym w dniu 19 

stycznia 2011r. 

Spółka systematycznie realizuje założone cele: 

 nowe rynki 

 Emitent w II kwartale br., kontynuował działania związane z rozwojem i reorganizacją zarówno 

Fesenko TOW, jak i RusOil OOO celem silniejszej obecności tych spółek na rynkach lokalnych.  

 

 dokonuje akwizycji i przejęć podmiotów z branży 

 Zgodnie z przyjętą strategią biznesową Spółka kontynuje prace związane z kolejnymi 

przejęciami innych podmiotów działających w szerokopojętej branży produktów 

ropopochodnych, zarówno na rynku krajowym, jak i rynkach zagranicznych.  

 

Główne znaczenie dla efektywnego i dynamicznego wzrostu generowanych przychodów oraz zysku netto mają 

niżej wskazane plany rozwojowe Grupy: 

 

Fesenko TOB 

 utrzymanie dalszego wzrostu poziomu sprzedaży na rynku lokalnym; 

 zachowanie ciągłości dostaw surowca. 
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RusOil OOO 

 utrzymanie pozytywnej tendencji w zakresie wyników finansowych przedsiębiorstwa – to jest zwiększenie 

zysku netto w stasunku do zysku osiągniętego w II kwartale 2012 roku.  

 

 

4. Prognoza wyników finansowych 
 

Zarząd Broad Gate S.A. w Dokumencie Informacyjnym przedstawił prognozę wyników finansowych na 2012r., 

uwzględniając wyniki nabytej w grudniu 2010 roku spółki Fesenko OOO. Zdaniem Zarządu, skonsolidowane 

wyniki za II kw. 2012 r., pozwolą osiągnąć prognozowany wynik na koniec 2012r.. Zdaniem  Zarządu należy 

zwrócić uwagę na pozytywną tendencję, jeśli chodzi o wzrost skonsolidowanego zysku netto kwartał do kwartału 

na poziomie Grupy.  

 

 

 

 

  Realizacja wyników Grupy 
Broad Gate 

01.01.2012-30.06.2012 

Prognoza wyników  
w okresie 01.01.2012-30.06.2012 

Odchylenie 
(%) 

Przychody netto 
(PLN) 

17 602 912 18 633 810 
 

-5,5% 

 
Zysk netto 

(PLN) 
908 040 959 997 -5,4% 
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