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Raport zawiera:  

 

1. Podstawowe informacje o Spółce. 

2. Wybrane dane finansowe z bilansu i rachunku zysków i strat za IV kwartał 2012 

i IV kwartał 2011 oraz narastająco w tych latach. 

3. Strategia rozwoju działalności Spółki. 

4. Komentarz Zarządu na temat czynników i zdarzeń, które miały wpływ na osiągnięte wyniki 

finansowe oraz stanowisko odnośnie możliwości zrealizowania publikowanych prognoz 

wyników na rok 2012. 

5. Informacje Zarządu na temat aktywności, jaką w okresie objętym raportem emitent 

podejmował w obszarze rozwoju prowadzonej działalności, w szczególności poprzez działania 

nastawione na wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych. 

6. Wskazanie jednostek wchodzących w skład grupy kapitałowej emitenta.  

7. Informacje o strukturze akcjonariatu emitenta, ze wskazaniem akcjonariuszy 

posiadających, na dzień sporządzenia raportu, co najmniej 5% głosów na walnym 

zgromadzeniu. 

 

 

 

Zawadzkie, 14 lutego 2013 r. 
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1. Podstawowe informacje o Spółce.  

 

a. Dane jednostki  

 

 

Pełna nazwa Emitenta Unimot Gaz Spółka Akcyjna  

Siedziba  Zawadzkie  

Adres  ul Świerklańska 2a, 47-120 Zawadzkie   

Telefon  +48 77 461 65 48 

Adres poczty elektronicznej  giełda@unimot.pl  

Adres strony internetowej  www.unimotgaz.pl 

Przedmiot działalności  Obrót paliwami płynnymi 

Forma prawna  Spółka Akcyjna  

 

Kapitał zakładowy  

 

Kapitał zakładowy (podstawowy) Emitenta 

wynosi 3.203.797 zł  

Liczba wszystkich akcji: 3 203 797 sztuk 

Wartość nominalna akcji: 1 zł  

a) Seria A – 100 000 akcji imiennych,  

b) Seria B – 600 000 akcji imiennych,  

c) Seria C – 2 400 000 akcji zwykłych  

na okaziciela,  

d) Seria D – 103 797 akcji zwykłych  

na okaziciela 

 

KRS  Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział 

Gospodarczy Krajowego 

Rejestru Sądowego nr KRS 0000382244  

REGON  160384226 

NIP  7561967341  

Czas na jaki została utworzona spółka  Nieograniczony  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.unimotgaz.pl/
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b. Organy jednostki  

 

Na dzień 31 grudnia 2012 roku oraz na dzień sporządzenia niniejszego raportu w skład Zarządu 

wchodzą: 

 

Przemysław Podgórski – Członek Zarządu 

 

Skład Rady Nadzorczej na dzień 31 grudnia 2012 roku oraz na dzień sporządzenia niniejszego 

raportu: 

 

Adam Sikorski – Przewodniczący Rady Nadzorczej 

Piotr Cieślak – Członek Rady Nadzorczej 

Karol Kumor – Członek Rady Nadzorczej 

Dariusz Maszczyk – Członek Rady Nadzorczej 

Tomasz Pasierb – Członek Rady Nadzorczej  

 

c. Przedmiot działalności  

 

Spółka Unimot Gaz S.A specjalizuje się w handlu paliwami płynnymi. Działalność firmy obejmuje 

następujące obszary działania: 

 AUTOGAZ – jeden z największych dostawców gazu LPG w południowej Polsce, 

dystrybucja w stacjach paliwowych i gazowych. 

 Gaz w butlach – przeznaczony do celów komunalnych, przemysłowych oraz do napędu 

wózków widłowych; dystrybucja prowadzona jest w oparciu o sieć dealerów (hurtowych  

i detalicznych) oraz przez centra dystrybucyjne.  

 Gaz luzem – przeznaczony do celów grzewczych w instalacjach przydomowych oraz  

w instalacjach przemysłowych i rolniczych; w tym przypadku dystrybucja prowadzona jest 

do klientów, korzystających z należących do Unimot Gaz zbiorników, jak i  posiadających 

własne zbiorniki.  

 Sprzedaż hurtowa – realizowana bezpośrednio z rozlewni gazu płynnego w Zawadzkiem 

oraz z zewnętrznych terminali przeładunkowych, także z terminali granicznych.  

 Biopaliwa – Spółka rozszerzyła gamę oferowanych produktów o produkowane na bazie 

olejów roślinnych przeznaczone do pojazdów z silnikiem diesla bioestry stanowiące 

samoistne paliwo. Wymienione paliwo w porównaniu z tradycyjnym olejem napędowym  

z uwagi na swoje właściwości przyczynia się do znacznego obniżenia emisji szkodliwych 

substancji jak i gazów cieplarnianych. Obniżenie emisji dotyczy zarówno procesu produkcji 

jak i użytkowania paliwa. 
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2. Wybrane dane finansowe z bilansu i rachunku zysków i strat za IV kwartał 2012  

i IV kwartał 2011 oraz narastająco w tych latach. 

(w tys. PLN) w okresie 
od 1.01.2012 

do 31.12.2012 

w okresie 
od 14.01.2011 
do 31.12.2011 

Kapitał własny 
14 198 12 375 

Należności długoterminowe 
- - 

Należności krótkoterminowe 21 058 8 115 
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 686 3 051 
Zobowiązania długoterminowe 964 - 
Zobowiązania krótkoterminowe 18 882 9 553 

 

(w tys. PLN) IV kwartał 
2012 

IV kwartał 
2011 

1.01.2012- 
31.12.2012 

14.01.2011- 
31.12.2011* 

Amortyzacja 161 99 527 190 
Przychody netto ze sprzedaży 68 610 37 334 218 065 67 611 
Zysk/ strata na sprzedaży - 68 41 3 071 - 1  
Zysk/ strata na działalności 
operacyjnej 304 -126 2 672 - 227 
Zysk/ strata brutto -54 -166 2 007 - 337 
Zysk/ strata netto 77 -155 1 593 - 325 

*działalność operacyjna rozpoczęta w lipcu 2011 r. 

Dodatkowe dane, jeżeli ich uwzględnienie w raporcie kwartalnym jest konieczne dla 

przedstawienia aktualnej sytuacji majątkowej i finansowej emitenta w sposób rzetelny              

i kompletny. 

W opinii Spółki, rzetelne i kompletne przedstawienie aktualnej sytuacji majątkowej i finansowej 

Spółki nie wymaga uwzględniania dodatkowych danych. 

3. Strategia rozwoju działalności Spółki. 

Najważniejsze działania: 

Misją Unimot Gaz SA jest jej stały rozwój w sposób zapewniający systematyczny  

i długoterminowy wzrost wartości Spółki, realizowany poprzez dostarczanie gazu płynnego LPG 

oraz produktów paliwowych i rozwiązań energetycznych zaspokajających specyficzne potrzeby 

naszych klientów. W celu realizacji tych zamierzeń Unimot Gaz SA będzie koncentrować się na 

kluczowych oraz najbardziej rentownych obszarach swojej działalności poszukując jednocześnie 

możliwości poszerzenia oferty handlowej o nowe dla Spółki produkty i kanały sprzedaży w celu 

uzyskania przewagi konkurencyjnej. 

 Zgodnie z informacjami przekazanymi w poprzednim raporcie kwartalnych Spółka podjęła 

decyzję o wejściu na rynek handlu skroplonym gazem ziemnym (LNG). W Spółka planuje 

również wykorzystać nowe możliwości rozwoju jakie w niedalekiej już przyszłości da 

terminal LNG, powstający w Świnoujściu. 
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Obecnie Spółka jest na etapie opracowywania wniosków do Prezesa Urzędu Regulacji 

Energetyki o udzielenie koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie 

obrotu paliwami gazowymi (OPG) oraz o udzielenie promesy koncesji na prowadzenie 

działalności gospodarczej w zakresie obrotu gazem ziemnym z zagranicą. 

 Rozwój sprzedaży butli poprzez zakładanie kolejnych centrów detalicznych. W 2012 roku 

Spółka otworzyła dwa nowe punkty sprzedaży detalicznej butli gazowych oraz 

kontynuowała sprzedaż w pozostałych trzech rejonach. W 2013 r. planowane jest 

uruchomienie kolejnych centrów dystrybucji. 

 Duży nacisk Spółka kładzie na rozwój sprzedaży hurtowej w zakresie importu 

bezpośredniego oraz sprzedaży gazu z terminali zewnętrznych. Planowany jest również 

wzrost sprzedaży w segmencie LUZ tj. gazu do ogrzewania, ze szczególnym 

uwzględnieniem odbiorców sektora przemysłowego, przetwórczego i rolnictwa. 

 Skierowano działania również na zwiększenie wydajności dystrybucyjnej i optymalizację 

procesu dostaw gazu w butach i luzem poprzez modernizacje taboru transportowego, jak  

i optymalizację zdolności produkcyjnych. 

4. Komentarz Zarządu na temat czynników i zdarzeń, które miały wpływ na osiągnięte wyniki 

finansowe oraz stanowisko odnośnie możliwości zrealizowania publikowanych prognoz 

wyników na rok 2012. 

W 4 kwartale 2012 roku Unimot Gaz S.A. kontynuowała działalność polegającą na handlu gazem 

płynnym (LPG) we wszystkich dotychczasowych liniach biznesowych. 

W ciągu 12 miesięcy działalności w bieżącym roku obrotowym Spółka osiągnęła przychody ze 

sprzedaży na poziomie 218 065 tys. zł zamykając kwartał zyskiem netto w wysokości 1593 tys. zł 

Zgodnie z oczekiwaniami Zarządu Spółki w ostatnim kwartale 2012 roku Spółka osiągnęła wysokie 

przychody ze sprzedaży, wypracowując niższe, w porównaniu do poprzednich okresów marże. 

Jednym z istotnych elementów mających wpływ na osiągniecie niższych marż był spadek popytu 

przy jednoczesnej nadpodaży produktów LPG, a także agresywna polityka sprzedaży jednego  

z głównych podmiotów z branży. 

Największy udział bo ponad połowę w przychodach Spółki w 2012 roku stanowił obrót gazem  

w hurcie ze szczególnym uwzględnieniem sprzedaży gazu z terminali zewnętrznych, również 

sprzedaży poza krajem. W związku z dynamicznym rozwojem rynku hurtowego, szczególnie  

w ostatnim kwartale, zauważalny był spadek udziału sprzedaży w segmencie autogaz.  

Analizując udział w marży poszczególnych grup produktowych należy wskazać, że w ostatnim 

kwartale największą pozycję stanowił obrót w segmencie gaz hurt. Drugim co do wielkości 

procentowego udziału w marży ogółem był segment butle (sprzedaż detaliczna oraz hurtowa).  

W ostatnim kwartale 2012 roku spadł udział marży uzyskiwanej na autogazie.  

Zgodnie z oczekiwaniami w ostatnim kwartale roku nie było sprzedaży produktu biopaliwa. 
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Osiągnięte w 2012 roku wyniki finansowe nie różnią się istotnie od szacowanych przez Emitenta 

poszczególnych pozycji i przekazanych raportem bieżącym nr 15/2012 prognoz finansowych.  

Należy zwrócić uwagę, że są to wstępne dane roczne, jednak w opinii Zarządu Spółki osiągnięcie 

prognozowanych wyników finansowych nie jest zagrożone. 

Główne czynniki mające wpływ na osiągnięte wyniki w 4 kwartale 2012 roku: 

 dalszy wzrost sprzedaży hurtowej w zakresie importu bezpośredniego oraz sprzedaży gazu  

z terminali zewnętrznych, 

 nawiązanie współpracy w zakresie dostaw gazu płynnego na rzecz dużego podmiotu 

krajowego z przeznaczeniem na rynek zagraniczny, 

 zawarcie kontraktu na dostawy gazu płynnego z zagranicznym dostawcą – pozyskanie 

nowego źródła zakupu paliw płynnych LPG,   

 rozwój nowopowstałych centrów sprzedaży detalicznej butli (systematyczny wzrost 

wolumenu sprzedawanych butli), 

 zauważalny w 4 kwartale 2012 r. spadek marż na produktach oferowanych przez Spółkę,  

 wyższe koszty w miesiącu grudniu wynikające m.in. z konieczności zachowania 

współmierności kosztów i przychodów w danym roku obrotowym. 

 

Inne zdarzenia 

 

 Zmiany w składzie Zarządu Spółki, 

 Zmiany w składzie Rady Nadzorczej – pozyskanie niezależnych specjalistów do organu 

nadzorującego funkcjonowanie Emitenta zwiększa transparentność podmiotu, a także 

pozwala na efektywniejsze zarządzanie Spółką, 

 Wzrost stawek eksportowych cła na rosyjski LPG – zgodnie z oczekiwaniami Spółki zmiany 

stawek nie miały przełożenia na rynek krajowy, podobnie ostatnia podwyżka z 1 lutego 

2013 roku w ocenie Zarządu nie powinna wpłynąć na ceny autogazu: 

 

http://nafta.wnp.pl/lpg/rosnie-clo-na-eksport-lpg-z-rosji,188867_1_0_0.html 

 

 

5. Informacja Zarządu 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 omawianym kwartale Spółka skupiła się na rozwoju sprzedaży produktów będących w ofercie 

podmiotu, a także pracach związanych z nowym projektem LNG. 

6. Wskazanie jednostek wchodzących w skład grupy kapitałowej emitenta. 

Emitent na dzień 31 grudnia 2012 roku nie posiadał spółek zależnych i nie tworzył grupy 

kapitałowej. 

 

http://nafta.wnp.pl/lpg/rosnie-clo-na-eksport-lpg-z-rosji,188867_1_0_0.html
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7. Informacje o strukturze akcjonariatu emitenta, ze wskazaniem akcjonariuszy 

posiadających, na dzień sporządzenia raportu, co najmniej 5% głosów na walnym 

zgromadzeniu.  

AAkcjonariusz Liczba akcji Udział w kapitale Udział w głosach 

Unimot Express Sp. z o.o., w tym  2 746 500 85,73% 79,32% 

Akcje serii A 100 000 3,12% 5,12% 

Akcje serii B 250 000 7,80% 12,81% 

Akcje serii C  2 396 500 74,80% 61,39% 

Zemadon Ltd, w tym  350 000 10,92% 17,93% 

Akcje serii B  350 000 10,92% 17,93% 

Pozostali  107 297 3,35% 2,75% 

Akcje serii C  3 500 0,11% 0,09% 

Akcje serii D  103 797 3,24% 2,66% 

Suma  3 203 797 100% 100% 

Liczba akcji Udział w kapitale Udział w głosach 


