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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 31.12.2012r. 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 31 grudnia 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  
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1.3 Skład osobowy organów Emitenta 

Na dzień 31 grudnia 2012r. w skład organów wchodziły następujące osoby: 

a/ Skład Zarządu Broad Gate S.A.: 

 

Piotr Jeleniewski Prezes Zarządu   

 

Alec Fesenko 

 

Członek Zarządu 

 

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

publikacji niniejszego raportu tj. 14.02.2013r. 

 

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 nie uległ zmianie w okresie IV kwartału 2012r., pozostał także bez zmian na 

dzień publikacji niniejszego raportu tj. 14.02.2013r. 

 

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; 
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 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 De Oliebron.  

 

Broad Gate S.A.  współpracuje z liczącymi się 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.  

 

Poniższa tabela przedstawia podstawowe informacje na temat koncernów, z którymi współpracuje Emitent: 

l.p. Nazwa koncernu Asortyment 

1.  

 

Arteco - jedna z największych europejskich firm produkujących 

najwyższej jakości koncentraty płynów do chłodnic samochodowych 

oraz przemysłowe płyny przenoszące ciepło i zimno w instalacjach 

przemysłowych, solarnych oraz klimatyzacyjnych. 

2.  

 

Oliebron - jeden z największych niezależnych producentów olejów i 

smarów  w Zachodniej Europie. 

 

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. 

14.02.2013 r., (zgodnie z informacjami posiadanymi przez Spółkę):  

 

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 
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2. Dane finansowe za okres od 1 października do 31 grudnia 2012r.  

2.1  Opis przyjętych zasad rachunkowości 

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 

IV kwartał 2012 IV kwartał 2011 
narastająco 

2012 
narastająco 

2011 

01.10.2012  - 
31.12.2012 

01.10.2011  - 
31.12.2011 

01.01.2012  - 
31.12.2012 

01.01.2011  - 
31.12.2011 

I. Przychody netto ze sprzedaży 
produktów, towarów i materiałów 

2 930 719 4 730 760 14 562 927 14 304 451 

      II. Zysk (strata) ze sprzedaży -24 532 -537 745 788 998 3 131 572 

III. Zysk (strata) z działalności 
operacyjnej 

-188 289 -747 347 275 223 1 042 756 

      IV. Zysk (strata) brutto -201 706 -204 389 540 092 1 352 899 

      V. Zysk (strata) netto -141 710 -322 918 459 146 1 211 458 

      VI. Amortyzacja 11 860 0 11 860 14 078 

 
 

WYBRANE DANE FINANSOWE 
JEDNOSTKOWE 

IV kwartał 2012 IV kwartał 2011 

      I. Kapitał własny 14 539 916 14 080 770 

      II. Należności długoterminowe 0 0 

      III. Należności krótkoterminowe 3 701 980 3 619 883 

IV. Środki pieniężne i inne aktywa 
pieniężne 

16 547 325 536 

      V. Zobowiązania długoterminowe 1 656 838 1 820 000 
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VI. Zobowiązania krótkoterminowe 5 740 992 7 088 504 

 
 
 
 
 

 
 

 

Grupa Kapitałowa Broad Gate S.A. dane wg sprawozdania skonsolidowanego 

 

 

WYBRANE DANE FINANSOWE 
SKONSOLIDOWANE 

IV kwartał 2012 
IV kwartał 

2011 
narastająco 2012 narastająco 2011 

01.10.2012  - 
31.12.2012 

01.10.2011  - 
31.12.2011 

01.01.2012  - 
31.12.2012 

01.01.2011  - 
31.12.2011 

I. Przychody netto ze sprzedaży 
produktów, towarów i materiałów 

3 985 623      7 014 944       25 352 265 35 142 494 

      II. Zysk (strata) ze sprzedaży -180 465 272 097 2 045 454 1 901 685 

III. Zysk (strata) z działalności 
operacyjnej 

-203 969 148 134 2 007 485 2 096 312 

      IV. Zysk (strata) brutto -484 468 349 348 1 133 563 1 452 548 

      V. Zysk (strata) netto -427 011 274 209 288 146 1 329 153 

      VI. Amortyzacja 479 486 305 564 1 275 012 1 228 117 

 

WYBRANE DANE FINANSOWE 
SKONSOLIDOWANE 

IV kwartał 2012 IV kwartał 2011 

      I. Kapitał własny 14 412 165 14 179 818 

      II. Należności długoterminowe 0 0 

      III. Należności krótkoterminowe 6 554 857 6 692 159 

IV. Środki pieniężne i inne aktywa 
pieniężne 

24 587 483 822 

      V. Zobowiązania długoterminowe 2 176 830 1 858 848 

VI. Zobowiązania krótkoterminowe 11 657 138 17 249 771 
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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; 

 dystrybucji produktów spółki Indistrial De Oliebron;  

 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 

 

Spółka Broad Gate S.A. za cztery kwartały 2012 r. zrealizowała przychody ze sprzedaży  

w wysokości 14.562.927 zł. Poziom ten jest zbliżony do przychodów osiągniętych w 2011 roku, który wyniósł 

14.304.451 zł. Zysk brutto Emitenta za 2012r. wyniósł 459.146 zł. Na wynik istotny wpływ miały ujemne różnice 

kursowe, które obniżyły zysk o 372.347 zł. Rentowność sprzedaży netto w 2012 roku wyniosła 3,15%.  

W bieżącym roku nastąpiła poprawa wskaźników płynności finansowej. Płynność bieżąca wzrosła z poziomu 1,2 

na koniec grudnia 2011 roku do poziomu 1,3 na koniec grudnia 2012 roku, natomiast wskaźnik płynności szybkiej 

wzrósł odpowiednio z poziomu 1,1 do poziomu 1,3.  

Spółka na koniec IV kwartału 2012 r. posiadała aktywa o wartości 21.953.746 zł, z których 34,92% stanowi 

majątek obrotowy. Finansowanie majątku dostosowane jest do jego struktury, o czym świadczy wskaźnik 

pokrycia majątku kapitałami własnymi utrzymujący się na stabilnym poziomie 66,23%. W porównaniu do zeszłego 

roku, poziom zobowiązań krótkoterminowych zmniejszył się o 19%, przy jednoczesnym niewielkim wzroście 

poziomu należności krótkoterminowych. Spłata zobowiązań wpłynęła na wskaźnik zadłużenia kapitału własnego,  

który obniżył się z poziomu 0,63 na koniec 2011 roku do poziomu 0,51 na koniec 2012 roku. Wynik ten świadczy 

o stabilnym poziomie finansowania długoterminowego Spółki. 

W okresie od stycznia do grudnia 2012 roku skonsolidowane przychody ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Broad 

Gate wyniosły łącznie 25.352.265 zł. Mimo niższego obrotu w porównaniu do 2011 roku, zysk ze sprzedaży 

ukształtował się na poziomie 2.045.454 zł i był wyższy o około 8% od wyniku uzyskanego na koniec IV kwartału 

2011 roku. Nastąpiła poprawa wskaźnika rentowności sprzedaży brutto (ROS), który był wyższy o 1,95 punkty 

procentowe w porównaniu do grudnia 2011 roku i wyniósł 7,92% na koniec 2012 roku. Wskaźnik rentowności 

nakładów wzrósł z poziomu 5,71% na koniec 2011 roku do 8,29% na koniec 2012 roku. Zwiększenie rentowności 

było możliwe poprzez zwiększenie sprzedaży produktów wysokomarżowych oraz zmniejszenie sprzedaży 

asortymentów niskomarżowych. 

Skonsolidowany wynik brutto Grupy Kapitałowej na koniec grudnia 2012 roku wyniósł 1.133.563 zł. Znaczący 

wpływ na jego wysokości miała amortyzacja wartości firmy RusOil i Fesenko, która łącznie za cztery kwartały 

wyniosła 1.060.702 zł.  

W 2012 roku  nastąpiła poprawa wskaźników płynności finansowej Grupy Kapitałowej. Płynność bieżąca wzrosła z 

poziomu 0,9 na koniec grudnia 2011 roku do poziomu 1,1 na koniec grudnia 2012 roku, natomiast wskaźnik 

płynności szybkiej wzrósł odpowiednio z poziomu 0,7 do poziomu 0,9. Zmiana była konsekwencją obniżenia 

poziomu zobowiązań krótkoterminowych o ponad 32%, przy jednoczesnym niewielkim  obniżeniu poziomu 

należności krótkoterminowych 

Na koniec IV kwartału 2012 w skonsolidowanej sumie bilansowej Grupy Kapitałowej wynoszącej 28.262.133 zł, 

aktywa obrotowe wynosiły 44%. Należy wskazać, że w porównaniu do zeszłego roku stosunek zobowiązań do 

kapitału własnego obniżył się z poziomu 1,35 do poziomu 0,96. Świadczy to o rosnącej stabilności finansowej 

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

 

W dalszym ciągu znaczącym czynnikiem mającym wpływ na osiągnięte przez Grupę Kapitałową Broad Gate wyniki 

finansowe miały wyniki spółki zależnej Fesenko TOB. W IV kwartale, pomimo działań podjętych przez Zarząd, a 

związanych z reorganizacją kadry zarządzającej, o których to działaniach Emitent informował w poprzednim 

raporcie okresowym, nie zdołano przywrócić  regularnych dostaw surowców do produkcji w rafinerii prowadzonej 

przez Fesenko TOB.  

W zakresie działalności spółki Broad Gate S.A. kontynuowano sprzedaż produktów do pozyskanej grupy klientów. 

Jednocześnie podjęto kroki celem rozbudowania grupy odbiorców oferowanych przez Spółkę produktów.   

 

 

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

 

W październiku 2012 roku Zarząd Broad Gate S.A. poinformował, iż  został podpisany List Intencyjny ze spółką 

"International Trade Group spółka z ograniczona odpowiedzialnością" spółka komandytowa z siedzibą w Krakowie 

w sprawie nawiązania współpracy handlowej oraz w zakresie zaangażowania właścicielskiego Broad Gate S.A. w 

spółki International Trade Group. Podstawowym profilem działalności International Trade Group jest dystrybucja 

olejów oraz produktów smarnych takich marek jak: Texaco, Iberia Ultra czy Repsol.  

Podjęcie decyzji o zaangażowaniu właścicielskim Broad Gate S.A., a w konsekwencji ustalenie szczegółowych 

warunków transakcji, poprzedzone zostało  przeprowadzeniem procesu due diligence. Zgodnie z Listem, badanie 

trwało nie dłużej niż 45 dni po jego podpisaniu. 

Po przeprowadzeniu badania due dilligence, o którym Emitent informował w raporcie bieżącym nr 17/2012, 

Zarząd  Broad Gate S.A., nie podjął decyzji o zaangażowaniu kapitałowym w badaną spółkę, o czym 

poinformował w raporcie bieżącym  nr 19/2012. 

Niemniej jednak proces due dilligence zaowocował nawiązaniem współpracy handlowej pomiędzy 

przedsiębiorstwami. „International Trade Group spółka z ograniczona odpowiedzialnością” spółka komandytowa 

jako dystrybutor olejów i chłodziw, rozpoczęła sprzedaż produktów dostarczanych przez Emitenta do grona 

swoich odbiorców.  Zarząd Broad Gate S.A.,  nie wyklucza w przyszłości dalszego zacieśniania współpracy z 

International Trade Group. 

 

3.2 Najważniejsze wydarzenia, które wystąpiły po dniu bilansowym 

Emitent nie zanotował istotnych wydarzeń 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 
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W okresie objętym raportem Emitent w szczególności skupił się na rozwoju sieci  odbiorców na rynku polskim 

oraz zacieśnianiu współpracy z nowopozyskanymi odbiorcami, a także dalszej reorganizacji spółki zależnej 

Fesenko TOB.  

 

3.4 Realizacja planów rozwojowych Emitenta i Grupy 

 

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

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

stycznia 2011r..  

 

W związku ze słabszymi niż zakładano wynikami Grupy Kapitałowej Emitenta, Zarząd  Broad Gate rozważa dalszą 

reorganizację w strukturze Grupy Kapitałowej ze szczególnym uwzględnieniem spółki Fesenko TOB, a także inne 

działania,  w tym inwestowanie na zagranicznych rynkach jak również wyjście z rynków wschodnich. 

 

4. Prognoza wyników finansowych 
 

Ze względu na niekorzystne czynniki występujące w 2012 roku, wśród których można wymienić: 

a) niedojście do skutku emisji nowej serii akcji i związane z tym zahamowanie rozwoju Grupy Kapitałowej 

Emitenta poprzez akwizycje i przejęcia nowych podmiotów,  

b) niezadowalające wyniki spółek zależnych związane w szczególności z sytuacją na Ukrainie z uwagi na   

problemy z pozyskaniem stałych dostaw surowców do rafinerii,  

c) wypowiedzenie umowy przez firmę Repsol i końcowa wyprzedaż towarów, 

w dniu 9 listopada 2012 roku Zarząd Broad Gate S.A., o czym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 

18/2012, zmienił prognozę wyników finansowych za 2012 rok. Skorygowana prognoza zakładała  osiągnięcie 

przez Grupę Kapitałową Emitenta 25.386.000 zł przychodów netto ze sprzedaży i 817.000 zł zysku netto za cały 

2012 rok.  

Realizacja przychodów ze sprzedaży w 2012 roku nieznacznie odbiegała od prognozowanych danych. 

Wypracowany zysk netto był niższy od przewidywanego, co było spowodowane zaksięgowaniem ujemnych różnic 

kursowych w kwocie 372.347 zł. 

  

  
Realizacja wyników  
Grupy Broad Gate  

w 2012 roku 

Prognoza wyników  
na rok 2012 

Odchylenie (%) 

Przychód netto (PLN) 25 352 265 25 386 000 -0,13% 

Zysk netto (PLN) 288 146 817 000 -64,73% 
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