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1. Pismo Zarządu do Akcjonariuszy 

 

 
 

 

Gdynia, 22 maja 2013 r. 

 

Szanowni Państwo, 

przedkładamy na wasze ręce raport z działalności Spółki UBOAT LINE S.A. za rok 2012. Jest nam 

miło przekazać Państwu, iż rok 2012 był najlepszym pod względem osiągniętego zysku netto w 

dotychczasowej historii Spółki. Utwierdziło nas to w przekonaniu, że przyjęta w dokumencie 

informacyjnym strategia rozwoju była słuszna. Rok 2012 rozpoczęliśmy od debiutu w dniu 

03.01.2012 r. akcji UBOAT-LINE S.A. na rynku NewConnect. Z perspektywy kilkunastu miesięcy, 

które dzielą nas od tego wydarzenia śmiało możemy powiedzieć, że podjęliśmy trafną decyzję, 

która przyczyniła się do dynamicznego rozwoju podmiotu oraz zwiększenia jego 

rozpoznawalności i wiarygodności wśród kontrahentów z branży TSL. Pozyskaliśmy również 

650.000 zł w wyniku emisji obligacji. Podjęte wyzwania oraz innowacyjność naszych działań 

zostały przełożone na pozyskanie nowych, dużych klientów, dobre wyniki oraz dynamiczny 

rozwój. W 2012 roku wydarzyło się wiele rzeczy, które pozytywnie wpłynęły na rozwój Spółki i 

osiągane przez nią wyniki. Mając szerokie rozeznanie w branży oraz obserwując rozwój rynku 

Zarząd Spółki w roku 2012 skupił się na poszukiwaniu partnerów z którymi mógłby w dalszym 

ciągu efektywnie kontynuować rozwój Spółki.  Zostały renegocjowane warunki współpracy z 

firmą DFDS Seaways - jednym z największych armatorów promowych, który obsługuje zlecenia 

Spółki w rejonie Kanału La Manche. Dzięki temu czemu nasi Klienci zyskali dostęp do tańszych 

biletów na przeprawy promowe. Istotne znaczenie dla utrzymania dynamicznego tempa 

rozwoju Spółki miał akces do największych krajowych, a także międzynarodowych organizacji 

zrzeszających firmy z branży TSL. UBOAT-LINE S.A. została pełnoprawnym członkiem EFFA - 

European Freight Forwarders Assostiation - Zrzeszenia Spedytorów Międzynarodowych. Nasza 

spółka przystąpiła także do Polskiej Izby Spedycji i Logistyki (PISiL), która należy także do FIATA, 

jednej z największych na świecie organizacji, skupiających spółki z branży spedycyjnej. 

Otworzyliśmy się na międzynarodowe rynki. Zawiązana została  spółka zależna w Pradze - Ferry 

Lines s.r.o. Emitent stara się zawsze być krok naprzód przed konkurencją i dlatego inwestuje w 

rozwój zakładając, że dzięki takiej drodze podtrzyma wzrost przychodów i sukcesywnie 

wzmocni swoją pozycję na rynku. Patrząc na wyniki, prócz zwiększenia przychodów ze 
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sprzedaży wypracowaliśmy również wyższy zysk. Rozwinęliśmy działalność podstawową, 

pozyskaliśmy nowych dużych klientów w tym również na rynku międzynarodowym. 

Stawiane Zarządowi cele w postaci rozbudowy Spółki, zwiększeniu sprzedaży oraz zwiększenie 
zysków zostały zrealizowane, szczegóły zawarte są w dalszej części raportu. Spółka 
wypracowała zysk netto na poziomie skonsolidowanym 2.049.250,33 zł. Kurs akcji na rynku 
NewConnect w roku 2012 znacznie wzrósł od 0,96 zł w dniu debiutu do 5,00zł. W dniu 21 maja 
2013 r. W roku 2012  Zarząd spółki realizował skup akcji własnych, zwiększył przychody ze 
sprzedaży i uruchomił nowe podmioty wchodzące w skład grupy, o czym szczegółowo traktuje 
przedłożony raport. 
Jesteśmy firmą o dużej dynamice rozwoju, czego odzwierciedleniem są nasze wyniki 
finansowe, a poprzez wdrożone standardy jakości, profesjonalizm oraz  zwiększającą się liczbę 
podpisywanych umów handlowych nieustannie pracujemy nad wzmacnianiem  i tak już 
mocnych fundamentów.  
Zapraszamy do zapoznania się z raportem, który stanowi podsumowanie efektów naszej pracy 

w 2012 roku. 

Pragniemy jednocześnie korzystając z okazji podziękować za zaufanie i zainteresowanie 

wszystkim Akcjonariuszom Spółki. 

 

             Z poważaniem,                                                 

 

 

 
             Grzegorz Misiąg                                               Tomasz Wacięga 
                                                                               
              Prezes Zarządu                                               Wiceprezes Zarządu 
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2. Wybrane dane finansowe zawierające pozycje rocznego 

skonsolidowanego sprawozdania finansowego Emitenta przeliczone 

na EUR.  

 

Wyszczególnienie* 

Za okres 
od 01.01.2011 r. 
do 31.12.2011 r. 

jednostkowe 
(w EUR) 

Za okres 
od 01.01.2011 r. 
do 31.12.2011 r. 

jednostkowe 
(w PLN) 

Za okres 
od 01.01.2012 r. 
do 31.12.2012 r. 

(w EUR ) 

Za okres 
od 01.01.2012 r. 
do 31.12.2012 r. 

(w PLN) 

Przychody ze sprzedaży ogółem 3 546 268,23 14 681 905,09 7 564 110,26 31 655 801,44 

Zysk (strata) na działalności operacyjnej 24 097,74 99 767,06 705 363,71 2 951 947,12 

Zysk/strata brutto 15 178,17 62 839,14 597 605,92 2 500 980,79 

Zysk/strata netto 3 944,87 16 332,14 489 665,55 2 049 250,33 

Przepływy pieniężne netto, razem 127 274,00 526 927,07 -12 834,00 -53 710,30 

Aktywa trwałe 1 099 002,71 4 854 075,16 1 142 350,67 4 670 157,99 

Aktywa obrotowe  1 563 958,04 6 907 689,89 2 155 587,01 8 812 470,80 

Aktywa razem 2 662 960,75 11 761 765,05 3 297 937,67 13 482 628,79 

Należności krótkoterminowe 1 330 477,56 5 876 453,28 2 014 432,55 8 235 403,17 

Należności długoterminowe 0,00 0,00 0,00 0,00 

Inwestycje krótkoterminowe 119 300,64 526 927,07 127 967,04 523 154,87 

Zobowiązania krótkoterminowe 1 044 237,41 4 612 187,80 893 018,58 3 650 838,56 

Należności długoterminowe 124 668,75 550 636,94 219 011,04 895 360,95 

Kapitał własny 1 488 345,01 6 573 722,25 2 012 705,89 8 228 344,23 

Kapitał zakładowy 1 472 106,50 6 502 000,00 1 590 431,00 6 502 000,00 

Źródło: Emitent 

(*) - Dane finansowe za rok 2011 w całym Raporcie obejmują wyniki finansowe jednostki 

dominującej, stanowiąc dane porównawcze.  

Kursy przyjęte do przeliczenia wybranych danych finansowych. 

Pozycje bilansu przeliczono według ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski kursu średniego 

euro na dzień bilansowy. Pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów 

pieniężnych przeliczono według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną, średnich 

miesięcznych kursów euro ustalonych przez Narodowy Bank Polski. 

 

31.12.2012r. 4,0882 PLN 1 EUR 

Średni kurs w okresie 2012r. 4,1850 PLN 1 EUR 

Źródło:  tabela NBP nr 252/A/NBP/2012 z dnia 31.12.2012r. 
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Skonsolidowane sprawozdanie finansowe UBOAT – LINE S.A. za rok 

2012 

 
3.1 Wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego 

 

a) Dane podstawowe jednostki dominującej 

Uboat - Line Spółka Akcyjna 

Ul. Kwiatkowskiego nr 60 A-3 lok.122 

81-156 Gdynia 

Zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy Gdańsk 

Północ VIII Wydział Gospodarczy pod numerem 0000368501 

REGON: 221076182, NIP 9581636789 

Przedmiot Spółki stanowi działalność usługowa wspomagająca transport morski – sprzedaż 

biletów na przeprawy promowe zgodnie z PKD 2007 nr 5222A 

 

b) Wykaz jednostek zależnych objętych konsolidacją 

Na dzien. 31.12.2012r. Uboat – Line SA posiadał jedna jednostkę zależną, która została objęta 

konsolidacją. 

Oliwia – Trans GmbH 

Ul. Neuer Wall 50 

20354 Hamburg 

Zarejestrowana w dniu 16.09.2011r. w Hamburgu pod numerem 119809 

 

c) Wykaz jednostek wyłączonych ze sprawozdania skonsolidowanego 

Ferry Lines s.r.o. z siedzibą w Pradze. Spółka została wpisana do rejestru prowadzonego przez 

Sąd Miejski w Pradze pod numerem C205227 w dniu 29 stycznia 2013r. 

Do dnia 31.12.2012r. spółka Ferry Lines s.r.o. nie prowadziła działalności gospodarczej i nie 

zrealizowała żadnej transakcji.  

Nauti Yacht Club SA w likwidacji 

Podmiot te nie są objęte konsolidacją. 
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d) Czas trwania działalności jednostek powiązanych 

Czas trwania działalności wszystkich podmiotów wskazanych w sprawozdaniu nie jest 

ograniczony. 

 

e) Okres objęty sprawozdaniem  

Sprawozdanie skonsolidowane przegotowane zostało na dzień 31.12.2012r. i obejmuje 

zdarzenia za okres od 01.01.2012 do 31.12.2012 

 

f) Zakres danych wykazanych w sprawozdaniach 

Wszystkie sprawozdania finansowe objęte konsolidacją tj. Sprawozdania Uboat Line SA oraz 

Oliwia Trans GmbH zawierają dane łączne. Żadna ze spółek nie posiada jednostki 

organizacyjnej, która sporządzałaby samodzielnie sprawozdanie finansowe.  

 

g) Założenie ciągłości działalności 

Sprawozdania finansowe objęte konsolidacją tj. sprawozdania Uboat Line SA oraz Oliwia Trans 

GmbH zostały sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności w dającej się 

przewidzieć przyszłości. W przypadku obu podmiotów nie istnieją okoliczności wskazujące na 

zagrożenie kontynuowania przez nie działalności.  

 

h) Sprawozdania finansowe połączonych podmiotów 

W roku 2012 nie miało miejsca łączenie podmiotów gospodarczych w wyniku przejęcia lub 

fuzji. Nie występuje zatem kwestia wskazania zastosowania metod rozliczania nabycia lub 

łączenia udziałów. Nie występuje też potrzeba wskazania sprawozdań po połączeniu. 

 

i) Przyjęte zasady konsolidacji  

Konsolidację przeprowadzono poprzez zsumowanie wszystkich pozycji sprawozdań 

finansowych a następnie przeprowadzenie wyłączeń i korekt wynikających ze wspólnych 

rozliczeń podmiotów zależnych. Sprawozdania jednostkowe Oliwia Trans GmbH przed 

konsolidacją zostały zapisane w standardzie zgodnym z polskimi sprawozdaniami finansowymi. 
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Zasada przeliczania wartości waluty 

Na dzień konsolidacji sprawozdania Oliwia Trans GmbH zostały wyrażone w złotych wg 

następujących zasad: 

 Poszczególne pozycje aktywów i pasywów (z wyjątkiem kapitałów własnych) 

przeliczono wg kursu średniego NBP na dzień 31.12.2012r (4,0882) 

 Poszczególne pozycje rachunku zysków i strat przeliczono wg kursu stanowiącego 

średnią arytmetyczną średnich kursów NBP na dzień kończący każdy miesiąc roku 

obrotowego (4,1736) 

 Kapitały własne przeliczono na dzień wpisu spółki do rejestru podmiotów wg kursu 

średniego NBP tj na dzień 16.09.2011 (4,3462) 

 

Obliczone różnice kursowe z przeliczenia 

Obliczone różnice kursowe stanowią korektę z przeliczenia kapitału podstawowegoOliwia 

Trans wg kursu z dnia rejestracji Spółki oraz przychodów ze sprzedaży w roku 2012. Łączna 

wartość korekt z tego tytułu wynosi 346.176,36 pln 

 

j) Zmiany zasad (polityki) rachunkowości 

Żaden z podmiotów nie wprowadzał istotnych zmian zasad (polityki) rachunkowości w trakcie 

trwania okresu objętego sprawozdaniem skonsolidowanym tj w okresie od 01.01.2012 do 

31.120.2013 

 

k) Przyjęte kryteria wyłączeń  

Korekty kapitałowe 

W celu uniknięcia podwójnego sumowania wartości majątku i źródeł finansowania 

przeprowadzono korekty kapitałowe polegające na wyeliminowaniu: 

Wartości nabycia udziałów posiadanych przez Uboat Line SA w Oliwia trans GmbH i wartości 

kapitałów własnych Oliwia Trans GmbH będących wartościowym odzwierciedleniem jej 

aktywów netto  

 

Wyłączenie wzajemnych rozrachunków 
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W trakcie konsolidacji wyłączono salda i obroty będące efektem transakcji pomiędzy Uboat 

Line SA i Oliwia Trans GmbH. Wartość korekt konsolidacyjnych w tej pozycji wyniosła 

5.446.460,70 pln 

W sprawozdaniu skonsolidowanym przedstawiono tylko te należności i zobowiązania, które 

wynikają z transakcji z podmiotami zewnętrznymi. 

 

Wyłączenie przychodów i kosztów 

Wyłączenie przychodów i kosztów wzajemnych transakcji dokonano w pełnej wartości z uwagi 

na to, że wartość która dla sprzedającego była przychodem dla kupującego stanowiła koszt 

Wartość korekt konsolidacyjnych w tym zakresie wyniosła 16.716.526,05 pln 

 

Wyłączenie zysków lub strat zawartych w aktywach 

Na dzień sporządzenia bilansu skonsolidowanego żaden przedmiot stanowiący składnik 

aktywów grupy kapitałowej nie pochodzi z zakupów wewnętrznych.  

 

Wyłączenia związane ze sprzedażą środka trwałego 

W badanym okresie tj od 1 stycznia 2012 do 31.12 2012r. nie dokonano sprzedaży żadnego 

środka trwałego w obrębie grupy kapitałowej. 

 

Wyłączenia związane z wypłaconą dywidendą 

W badanym okresie nie dokonano wypłaty lub naliczenia dywidendy przez Oliwia Trans dla 

Uboat Line 

 

3.2 Skonsolidowany bilans 

AKTYWA 
Wartość na dzień 

31/12/2011* 

Wartość na dzień 

31/12/2012 

A. AKTYWA TRWAŁE 4 854 075,16 4 675 242,12 

I WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE 3 278 012,40 2 945 556,00 

Koszty zakończonych prac rozwojowych     

Wartość firmy     

Inne wartości niematerialne i prawne 3 278 012,40 2 945 556,00 

Zaliczki na wartości niematerialne i prawne     

II RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE 536 746,77 355 396,12 

Środki trwałe  536 746,77 345 396,12 

- grunty (w tym prawo wieczystego użytk. gruntu)     

- budynki, lokale, obiekty inżynierii lądowej i wodnej     
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- urządzenia techniczne i maszyny   9 281,55 

- środki transportu 526 813,04 327 407,66 

- inne środki trwałe 9 933,73 8 706,91 

Środki trwałe w budowie   10 000,00 

Zaliczki na środki trwałe w budowie     

III NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE 0,00 0,00 

Od jednostek powiązanych     

Od pozostałych jednostek     

IV INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE 1 039 315,99 1 374 290,00 

Nieruchomości 984 688,00 1 027 489,76 

Wartości niematerialne i prawne     

Długoterminowe aktywa finansowe 54 627,99 346 800,24 

- w jednostkach powiązanych 49 677,99 32 440,00 

    udziały lub akcje 49 677,99 32 440,00 

    inne papiery wartościowe     

    udzielone pożyczki     

    inne długoterminowe aktywa finansowe     

- w pozostałych jednostkach 4 950,00 314 360,24 

    udziały lub akcje 4 950,00 314 360,24 

    inne papiery wartościowe     

    udzielone pożyczki     

    inne długoterminowe aktywa finansowe     

Inne inwestycje długoterminowe     

V DŁUGOTERM. ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE 0,00 0,00 

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego     

Inne rozliczenia międzyokresowe     

B. AKTYWA OBROTOWE 6 907 689,89 8 812 470,82 

I ZAPASY 0,00 0,00 

Materiały     

Półprodukty i produkty w toku     

Produkty gotowe     

Towary     

Zaliczki na dostawy     

II NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE 5 876 453,28 8 235 403,18 

Należności od jednostek powiązanych 0,00 0,00 

- z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0,00 0,00 

    do 12 miesięcy   0,00 

    powyżej 12 miesięcy     

- inne     

Należności od pozostałych jednostek 5 876 453,28 8 235 403,18 

- z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 4 362 982,18 6 536 433,27 

    do 12 miesięcy 4 362 982,18 6 536 433,27 

    powyżej 12 miesięcy     

- z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i 

zdrowotnych oraz innych świadczeń 40 422,29 
14 506,11 

 Inne 1 473 048,81 1 611 611,41 

dochodzone na drodze sądowej   72 852,39 

III INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE 526 927,07 523 154,87 

Krótkoterminowe aktywa finansowe 526 927,07 523 154,87 

- w jednostkach powiązanych 0,00 0,00 



 

 

 

 

str. 11 
 

    udziały lub akcje     

    inne papiery wartościowe     

    udzielone pożyczki     

    inne krótkoterminowe aktywa finansowe     

- w pozostałych jednostkach 0,00 0,00 

    udziały lub akcje     

    inne papiery wartościowe     

    udzielone pożyczki     

    inne krótkoterminowe aktywa finansowe     

- środki pieniężne 526 927,07 523 154,87 

    środki pieniężne w kasie i na rachunkach 526 927,07 523 154,87 

    inne środki pieniężne     

    inne aktywa pieniężne     

Inne inwestycje krótkoterminowe     

IV KRÓTKOTERM. ROZLICZENIA MIĘDZYOKRES. 504 309,54 53 912,77 

AKTYWA RAZEM 11 761 765,05 13 487 712,94 

 

PASYWA 
Wartość na dzień 

31/12/2011* 

Wartość na dzień 

31/12/2012 

A KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY 6 573 722,25 8 233 428,38 

I Kapitał (fundusz) podstawowy 6 502 000,00 6 502 000,00 

II Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wlk. ujemna)   0,00 

III Udziały (akcje) własne (wlk. ujemna)   -75 057,10 

IV Kapitał (fundusz) zapasowy 55 390,11 1 307,00 

V Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny   16 677,84 

VI Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe   85 426,67 

VII Różnice kursowe z przeliczenia  -346 176,36 

VIII Zysk (strata)z lat ubiegłych   

IX Zysk (strata) netto 16 332,14 2 049 250,33 

X Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wlk. ujemna)     

B ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA 5 188 042,80 5 254 284,56 

I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA 0,00 28 754,48 

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego   18 920,72 

Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 0,00 0,00 

  Długoterminowa     

  Krótkoterminowa     

Pozostałe rezerwy 0,00 9 833,76 

  Długoterminowe     

  Krótkoterminowe   9 833,76 

II ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE 550 636,94 895 360,95 

Wobec jednostek powiązanych     

Wobec pozostałych jednostek 550 636,94 895 360,95 

  kredyty i pożyczki 354 000,00 210 000,00 

  z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych   650 000,00 

  inne zobowiązania finansowe   35 360,95 

  inne 196 636,94 0,00 

III ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE 4 612 187,80 3 650 838,56 

Wobec jednostek powiązanych 0,00 0,00 
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  z tyt. dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0,00 0,00 

    do 12 miesięcy   0,00 

    powyżej 12 miesięcy     

  inne     

Wobec pozostałych jednostek 4 612 187,80 3 650 838,56 

  kredyty i pożyczki 573 375,34 492 855,29 

  z tyt. emisji dłużnych papierów wartościowych     

  inne zobowiązania finansowe   72 684,72 

  z tyt. dostaw i usług, o terminie wymagalności: 3 795 021,15 2 511 292,05 

    do 12 miesięcy 3 795 021,15 2 511 292,05 

    powyżej 12 miesięcy     

  zaliczki otrzymane na dostawy     

  zobowiązania wekslowe     

  z tyt. podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń 86 286,37 449 743,40 

  z tyt. wynagrodzeń 143 828,31 78 914,29 

  inne 13 676,63 45 348,81 

Fundusze specjalne     

IV ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE 25 218,06 679 330,57 

Ujemna wartość firmy     

Inne rozliczenia międzyokresowe 25 218,06   

  długoterminowe     

  krótkoterminowe   679 330,57 

PASYWA RAZEM 11 761 765,05 13 487 712,94 

* dane finansowe jednostki dominującej 

3.3 Skonsolidowany rachunek wyników 

 

Wartość na dzień od 

01/01/2011 do 

31/12/2011* 

Wartość na dzień od 

01/01/2012 do 

31/12/2012 

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY, W TYM: 14 681 905,09 31 655 801,44 

Przychody netto ze sprzedaży produktów 14 681 905,09 31 655 801,44 

Zmiana stany produktów (zw- wart.dod.,zm.-wart.uj.)     

Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby     

Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów     

w tym od jednostek powiązanych nieobjętych konsolidacją     

KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ 14 802 241,78 28 610 660,22 

Amortyzacja 198 657,15 490 698,99 

Zużycie materiałów i energii 84 427,37 115 154,39 

Usługi obce 629 841,23 238 712,74 

Podatki i opłaty 9 867,36 14 979,78 

w tym podatek akcyzowy 0,00   

Wynagrodzenia 881 150,70 586 375,52 

Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 60 021,80 88 442,90 

Podróże służbowe 20 509,76 38 022,07 

Pozostałe koszty rodzajowe 258 243,06 94 496,31 

Wartość sprzedanych towarów i materiałów 12 659 523,35 26 943 777,52 

ZYSK(STRATA) ZE SPRZEDAŻY -120 336,69 3 045 141,22 

POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE 220 104,24 1 620,09 

Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych     
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Dotacje     

Inne przychody operacyjne 220 104,24 1 620,09 

POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE 0,49 94 814,19 

Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych   46 900,82 

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych     

Inne koszty operacyjne 0,49 47 913,37 

ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ 99 767,06 2 951 947,12 

PRZYCHODY FINANSOWE 5,18 0,85 

Dywidendy i udziały w zyskach     

w tym od jednostek powiązanych     

Odsetki 5,18 0,85 

w tym od jednostek powiązanych     

Zysk ze zbycia inwestycji     

Aktualizacja wartości inwestycji     

Inne     

KOSZTY FINANSOWE 36 933,10 450 967,18 

Odsetki 11 440,90 95 718,97 

w tym od jednostek powiązanych     

Strata ze zbycia inwestycji     

Aktualizacja wartości inwestycji     

Inne 25 492,20 355 248,21 

ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 62 839,14 2 500 980,79 

WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH  0,00 0,00 

Zyski nadzwyczajne     

Straty nadzwyczajne     

ZYSK (STRATA) BRUTTO 62 839,14 2 500 980,79 

PODATEK DOCHODOWY 46 507,00 451 730,46 

POZOSTAŁE OBOW. ZMNIEJSZENIA ZYSKU (ZWIĘK.STRATY)     

ZYSK (STRATA) NETTO 16 332,14 2 049 250,33 

* dane finansowe jednostki dominującej 

 

3.4  Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych 

 bieżący rok obrotowy ubiegły rok obrotowy* 

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej    

Zysk (strata) netto  2 049 250,33 16 332,14 

Korekty razem -7 380 559,41 -2 082 227,32 

Amortyzacja 490 698,99 198 657,15 

Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych  117 769,15 19 937,72 

Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 100 559,05 15 910,11 

Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 66 299,76   

Zmiana stanu rezerw 15 429,56   

Zmiana stanu zapasów     

Zmiana stanu należności -6 905 366,01 -5 876 453,28 

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem 

pożyczek i kredytów 
-1 874 544,94 

4 038 812,46 
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Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 1 106 543,98 -479 091,48 

Inne korekty  -497 948,95   

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/–II) -5 331 309,08 -2 065 895,18 

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej      

Wpływy 165 825,37 78 025,35 

Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych 

aktywów trwałych 
148 130,08 

39 000,00 

Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i 

prawne 
  

-211 600,00 

Z aktywów finansowych, w tym: 17 695,29 0,00 

w jednostkach powiązanych 17 694,44   

w pozostałych jednostkach 0,85 0,00 

zbycie aktywów finansowych     

dywidendy i udziały w zyskach     

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych     

odsetki 0,85   

inne wpływy z aktywów finansowych     

Inne wpływy inwestycyjne    250 625,35 

Wydatki -505 224,16 -522 119,70 

Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych 

aktywów trwałych 
-13 750,00 

-120 491,71 

Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne -42 801,76 -347 000,00 

Na aktywa finansowe, w tym: -350 672,40 -54 627,99 

w jednostkach powiązanych -57 940,00 -49 677,99 

w pozostałych jednostkach -292 732,40 -4 950,00 

nabycie aktywów finansowych -292 732,40 -4 950,00 

udzielone pożyczki długoterminowe    

Inne wydatki inwestycyjne  -98 000,00  

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -339 398,79 -444 094,35 

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej      

Wpływy 562 568,12 3 121 195,34 

Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych 

instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 
  

2 303 820,00 

Kredyty i pożyczki -34 781,88 817 375,34 

Emisja dłużnych papierów wartościowych 597 350,00   

Inne wpływy finansowe      

Wydatki 5 054 429,45 -84 278,74 

Nabycie udziałów (akcji) własnych -75 057,10   

Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli     

Inne niż wypłaty na rzecz właścicieli wydatki z tytułu podziału zysku -37 218,12   

Spłaty kredytów i pożyczek   -24 980,03 

Wykup dłużnych papierów wartościowych     

Z tytułu innych zobowiązań finansowych 5 356 470,02   

Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego -89 206,30 -43 388,60 
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Odsetki -100 559,05 -15 910,11 

Inne wydatki finansowe      

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) 5 616 997,57 3 036 916,60 

Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/–B.III+/-C.III)  -53 710,30 526 927,07 

Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:    

zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych    

Środki pieniężne na początek okresu 576 865,17 0,00 

Środki pieniężne na koniec okresu (F+/–D), w tym: 523 154,87 526 927,07 

o ograniczonej możliwości dysponowania   

* dane finansowe jednostki dominującej 

 

 

3. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy kapitałowej UBOAT - LINE 

S.A. w roku 2012 

 

 

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 wysoko 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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3.1. Informacje podstawowe o Spółce 

 

 
 

 

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 

spółki zależne Oliwia Trans GmbH w Hamburgu ,Ferry Lines s.r.o. w Pradze oraz Nauti Yacht 

Club sp. z o.o. (w likwidacji) 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.  
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Wskazanie jednostek wchodzących w skład grupy kapitałowej emitenta na dzień 

31.12.2012r. 

 

Na dzień 31.12.2012 r. Emitent posiada spółkę zależną  Oliwia Trans GmbH w Hamburgu – 

Niemcy , której wyniki finansowe podlegają konsolidacji 

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. 

 

Na dzień sporządzenia raportu w skład organów Emitenta wchodzą następujące osoby: 

 

Zarząd: 

Grzegorz Misiąg  – Prezes Zarządu 

Tomasz Wacięga  – Wiceprezes Zarządu 

 

 

Rada Nadzorcza: 

Artur Długosz    – Przewodniczący Rady Nadzorczej 

Sławomir Jarosz  – Członek Rady Nadzorczej 

Dorota Stangreciak-Karpierz – Członek Rady Nadzorczej 

Wojciech Misiąg  – Członek Rady Nadzorczej  

Agata Żak    -  Członek Rady Nadzorczej 
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3.2. 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 sporządzenia raportu: 

Liczba akcji Emitenta: 6 502 000 

Liczba głosów z akcji Emitenta: 6 502 000 

1) Grzegorz Misiąg 

Liczba akcji: 3 940 000  

Liczba głosów: 3 940 000  

% udział w ogólnej liczbie głosów: 60,60  % 

2) Wojciech Miąskowski 

Liczba akcji: 661 000 

Liczba głosów: 661 000 

% udział w ogólnej liczbie głosów: 10,17 %  

3) Sławomir Jarosz wraz z podmiotami powiązanymi   

Liczba akcji: 500 436  

Liczba głosów: 500 436 

% udział w ogólnej liczbie głosów: 7,70 % 

 

4) Joanna Pławny 

Liczba akcji: 340 000  

Liczba głosów: 340 000  

% udział w ogólnej liczbie głosów: 5,23  % 

 

5) Eques Investment TFI SA 

Liczba akcji: 339 193  

Liczba głosów: 339 193 

% udział w ogólnej liczbie głosów: 5,21  % 
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4. UBOAT - LINE S.A. – działalność Spółki w roku sprawozdawczym 

 

Rok 2012 był okresem wytężonej pracy, która przyniosła zadawalające efekty w postaci 

systematycznego wzrostu zysku netto Spółki. Osiągniecie tak dobrych wyników finansowych 

było możliwe dzięki realizacji szeregu projektów, które umożliwiły dalszą intensyfikację 

działalności operacyjnej Spółki  na międzynarodowych rynkach. 

 

Na wyniki UBOAT-LINE S.A. osiągnięte w 2012 roku istotny wpływ miały projekty, 

których realizację rozpoczęto jeszcze w 2011 roku. W tym kontekście warto wspomnieć przede 

wszystkim o debiucie akcji UBOAT-LINE S.A. na alternatywnym rynku  NewConnect, który 

nastąpił 03.01.2012 roku. Wydarzenie to przyczyniło się do umocnienia pozycji Spółki, jako 

lidera branży TSL w Polsce oraz uwiarygodniło Emitenta wśród kontrahentów. Dzięki temu  

UBOAT-LINE S.A. łatwiej pozyskuje nowych klientów, co przekłada się także  na wzrost zysków 

Emitenta. W 2012 roku Spółka zrealizowała także drugi projekt związany z rynkiem 

kapitałowym. 28 listopada 2012 r. na rynku Catalyst zadebiutowało  650 obligacji serii A o 

wartości nominalnej 1 tys. zł każda. Środki zasiliły m.in. kapitał obrotowy UBOAT-LINE S.A., 

dzięki temu Emitent zyskał możliwość wcześniejszej rezerwacji większej ilości miejsc na 

promach. Natomiast odbiorcy usług Spółki zyskali dostęp do biletów promowych po 

atrakcyjnych cenach, co spowodowało dalszy wzrost przychodów UBOAT-LINE S.A. W ten 

sposób Emitent wykonał znaczący krok w kierunku stopniowej rezygnacji z finansowania 

factoringiem, co spowodowało, obniżenie kosztów prowadzenia działalności operacyjnej. 

 

Rok 2012 był okresem w trakcie którego nastąpiła dalsza intensyfikacja działalności 

Emitenta związana z obsługą zleceń na międzynarodowych rynkach usług promowych. Do 

najbardziej istotnych przedsięwzięć należy zaliczyć renegocjację warunków współpracy z firmą 

DFDS Seaways - jednym z największych armatorów promowych, który obsługuje zlecenia Spółki 

w rejonie Kanału La Manche. Porozumienie zwiększyło zakres współpracy o obsługę przepraw 

promowych dla samochodów osobowych oraz autobusów. Dzięki dodatkowej umowie oraz 

zmianie warunków dotychczasowej współpracy Spółka znacznie rozszerzyła zakres 

oferowanych usług. Umocniło to UBOAT - LINE S.A. na pozycji lidera w obrębie rynku, 

związanego z obsługą przepraw promowych w Polsce.  

Porozumienie z firmą DFDS Seaways stanowi także istotny element w realizacji strategii 

rozwoju Spółki, która przewiduje m.in. dywersyfikację przychodów w oparciu o wpływy 

uzyskiwane z działalności na międzynarodowych rynkach. Dla klientów UBOAT - LINE S.A. 

współpraca oznacza 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 za przeprawy promowe, które oferuje Emitent są 

bardzo konkurencyjne wobec ofert innych firm. Klienci UBOAT - LINE S.A. zyskali dostęp do 

biletów promowych po atrakcyjnych cenach, co spowodowało dalszy wzrost przychodów 

Spółki. W ten sposób została wzmocniona platforma biznesowa UBOAT-LINE S.A., która 

zapewniła Spółce wzrost zysków w oparciu o działalność operacyjną na międzynarodowych 

rynkach.  
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Spółka podjęła także szereg działań mających na celu ułatwienie działalności 

operacyjnej na rynkach międzynarodowych . W tym kontekście warto wspomnieć m.in. o 

następujących przedsięwzięciach: UBOAT - LINE S.A. została pełnoprawnym członkiem EFFA - 

European Freight Forwarders Assostiation-Zrzeszenia Spedytorów Międzynarodowych. 

Przynależność Emitenta do tej organizacji stworzyła podstawy do dalszego rozwoju serwisu 

morskiego i lotniczego w oparciu o bilateralne stosunki z poszczególnymi członkami organizacji. 

Przynależność do EFFA dała Spółce możliwość skorzystania z sieci agentów nadawczo-

odbiorczych współpracujących z tą organizacją. Dzięki temu został wprowadzony 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.  

 

Innym ważnym wydarzeniem w omawianym okresie 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. 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.  

 

Spółka zawarła także aneks do umowy współpracy z armatorem Scandlines 

Deutschland.  Porozumienie dotyczy obniżenia cen biletów na przeprawy promowe dla 

pasażerów jak również pojazdów osobowych i ciężarowych. Dzięki temu UBOAT-LINE S.A. 

zaoferowała klientom atrakcyjne ceny na swoje usługi, związane z obsługą przepraw 

promowych. Spowodowało to wzrost ilości zamawianych biletów na przeprawy promowe 

oferowane przez Emitenta.  

Równie istotne znaczenie dla utrzymania dynamicznego tempa rozwoju  UBOAT-LINE S.A. ma 

zawiązanie spółki zależnej w Czechach - Ferry Lines s.r.o. z siedzibą w Pradze. Na rynku czeskim 

Ferry Lines s.r.o. będzie świadczyć podobne usługi, co Emitent na rynku polskim, wykorzystując 

doświadczenie i przewagi konkurencyjne UBOAT-LINE S.A. Powołanie spółki zależnej stanowi 

reakcję Zarządu UBOAT-LINE S.A. na rosnące zapotrzebowanie na usługi Emitenta w krajach 

ościennych. Rozpoczęcie działalności operacyjnej przez Ferry Lines s.r.o.  przyczyni się także do 

optymalizacji kosztów dotarcia do klientów. Profil powołanej spółki wpisuje się także w 

strategię działalności Emitenta, mającą na celu m.in. dywersyfikację źródeł przychodów 

poprzez rozwój działalności operacyjnych w obrębie rynków o największym potencjale 

rozwoju.  

W ocenie Zarządu Emitenta wypracowane wyniki są zadowalające. Zysk netto 

osiągnięty przez UBOAT–LINE S.A. jednoznacznie potwierdza dobrą  kondycję finansową Spółki, 

która odnotowała dodatni wynik finansowy. Wiele wskazuje, że pozytywna tendencja zostanie 



 

 

 

 

str. 21 
 

utrzymana także w przyszłości. Do optymistycznych prognoz skłania m.in. bardzo znaczący 

potencjał rynku czeskiego, gdzie rozpoczęła działalność spółka zależna - Ferry Lines s.r.o. 

Zarząd UBOAT - LINE S.A. nieustannie pracuje nad rozwojem źródeł przychodów Spółki 

m.in. poprzez obecność na nowych rynkach sektora TSL. Równocześnie Spółka intensyfikuje 

działalność  związaną z organizacją przepraw promowych. Podjęte działania przynoszą 

wymierne efekty. W pierwszym kwartale 2012 roku Spółka podpisała kolejne umowy 

dotyczące organizacji przepraw promowych.  

 

5. WYNIKI EKONOMICZNE SPÓŁKI ZA ROK OBROTOWY.  

 
1. PRZYCHODY SPÓŁKI w 2012 r.: 

Przychody Spółki w okresie od 01 stycznia 2012 roku do 31. grudnia 2012 roku zamknęły się 
kwotą 31.364.677,69 zł na poziomie jednostkowym i 31.655.801,44 zł na poziomie 
skonsolidowanym 
 

2. KOSZTY SPÓŁKI w 2012 r.  

Koszty działalności operacyjnej w okresie od 01 stycznia 2012 roku do 31. grudnia 2012 roku 

wyniosły 28.804.823,23 zł na poziomie jednostkowym oraz 28.610.660,22 zł na poziomie 

skonsolidowanym 

 

3. WYNIK FINANSOWY SPÓŁKI ZA ROK 2012.   

W okresie od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku UBOAT - LINE S.A. wypracowała 
zysk 
netto wynoszący na poziomie jednostkowym  1.609.975,77 zł i skonsolidowanym 2.049.250,33 
zł. 
 
4. Dodatkowe dane, jeżeli ich uwzględnienie w raporcie rocznym jest konieczne dla 

przedstawienia aktualnej sytuacji majątkowej i finansowej Emitenta w sposób rzetelny i 

kompetentny  

 

W związku z pkt 19.3. ppkt g) Warunków emisji obligacji serii A, emitowanych na podstawie 

uchwały nr 1 Zarządu spółki Uboat – Line S.A. z dnia 27 sierpnia 2012 r., Emitent zobowiązany 

jest do publikacji w raportach okresowych wskaźnika zadłużenia finansowego przypadającego 

na koniec każdego kwartału roku obrotowego w okresie pomiędzy dniem emisji a dniem 

wykupu obligacji serii A. 

Wskaźnik zadłużenia finansowego obliczany jest jako stosunek łącznego zadłużenia 

finansowego (według stanu na ostatni dzień danego kwartału roku obrotowego Emitenta) do 

kapitałów własnych Emitenta według stanu na ten dzień kwartału roku obrotowego Emitenta. 

 

Na dzień roku 31.12.2012 r. wskaźnik zadłużenia finansowego wyniósł 0,18 

 

5. KAPITAŁ WŁASNY SPÓŁKI  

Kapitał własny na poziomie skonsolidowanym na dzień 31.12.2012r. wyniósł  8.228.344,23 zł 
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6. Stanowisko Zarządu Emitenta odnośnie możliwości zrealizowania 

publikowanych prognoz wyników na dany rok w świetle wyników 

zaprezentowanych w danym raporcie rocznym 

 

Emitent w roku 2012 nie publikował prognoz finansowych. Mając jednak na uwadze jak 

największą transparentność Spółki oraz interes akcjonariuszy w styczniu  2013 roku UBOAT – 

LINE S.A. opublikował prognozę wyników spółki na rok 2013: 

 
Prognoza wyników finansowych na 2013 r. 

Pozycja Prognoza 

Przychody Ponad 50 mln zł 

EBITDA Ponad 3 mln zł 

Zysk netto 2 mln zł 
 

 

Prognoza finansowa Emitenta na rok 2013 została przygotowana w oparciu o przyjęty przez 

Spółkę plan sprzedaży i budżet kosztów. 

 

Realizacja prognozy wyników finansowych na 2013 r. będzie monitorowana przez Zarząd na 

bieżąco. W przypadku zaistnienia prawdopodobieństwa istotnego odchylenia ostatecznych 

wyników od przewidzianych w prognozie, Zarząd dokona jej korekty i przekaże do publicznej 

informacji w formie stosownego raportu bieżącego. 

 

7.  UDZIAŁY i WKŁADY SPÓŁKI W INNYCH PODMIOTACH.  

Spółka posiada długoterminowe aktywa finansowe w kwocie 396 478,23 zł. 

  

Udziały w jednostkach powiązanych to kwota 82 117,99 zł, i są to: 

Oliwia Trans GmbH - Udziały o wartości nominalnej 25 000,00 Euro, do dnia bilansowego  

została przelana kwota 12 600,00 Euro (08.07.2011r., wpłata  49 677,99 zł.), tytułem wpłaty 

kapitału założycielskiego niemieckiej Firmy  

Nauti Yacht Club Sp.  z o.o.,  w likwidacji - 51 sztuk po wartości nominalnej 500,00 zł., za 

sztukę. W grudniu dokonano odpisu aktualizującego w kwocie pełnego udziału (25 000,00 zł.) – 

Spółka w likwidacji. 

Ferry Lines s.r.o. Udziały o wartości nominalnej 200 000,00 CZK (równowartość w złotych 

32 440,00 zł.) opłacone w całości gotówką dnia 19.12.2012r.- jako wpłata na kapitał 

założycielski (100% udziałów). 

 

Udziały w pozostałych jednostkach 314 360,24 zł. 

Bank Spółdzielczy w Jastrzębiu Zdroju Spółka posiada udziały o wartości nominalnej 4 

950,00 zł., w (zapłata grudzień 2011r.) 

Robinson Europe S.A., wartość na dzień bilansowy 72  508,50 zł. W dniu 27.01.2012r. została 

podpisana umowa objęcia akcji 9 500,00 sztuk po wartości nominalnej 5,50 zł., za sztukę., co 
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daje wartość 52 250,00 zł., (opłacone w całości w miesiącu lutym 2012r.) Decyzją Zarządu we 

wrześniu 2012r. dokonano przeszacowania wartości 9 500 sztuk akcji  (cena za sztukę 12,30 

zł.). Wzrost wartości , tj. kwotę 64 600,00 zł. odpisano na kapitał z aktualizacji wyceny 

długoterminowych aktywów finansowych. Listopad 2012r., dokonano zakupu poprzez rachunek 

maklerski 2 290 sztuk akcji firmy Robinson Europe po cenie nominalnej 8,70 zł za sztukę. 

Łączna kwota transakcji to  

19 923,00 zł. Łączna ilość posiadanych akcji firmy Robinson Europe S.A. to 11 790 sztuk. 

Do wyceny bilansowej 11 790 sztuk akcji Robinson Europe S.A. przyjęto kurs 6,15 zł. Za akcje 

(ostatnie notowanie na GPW z dnia 28.12.2012r.) Wartość bilansowa kwota 72 508,50 zł. 

Spowodowała ostateczny wzrost na kapitał z aktualizacji wyceny o 335,50 zł. 

Beskidzkie Biuro Consultingowe S.A. W dniu 20.07.2012r., Spółka podpisała umowę zakupu 

akcji firmy 20 000 sztuk akcji po cenie 3,00 zł. (wartość 60 000,00 zł.), została opłacona w 

całości we wrześniu 2012r.  

W grudniu 2012r. Spółka zakupuje na rachunek maklerski 13 462 sztuki akcji po 3,70 zł. Za 

sztukę (wartość nominalna 49 809,40 zł. Suma posiadanych akcji w Beskidzkim Biurze 

Consultingowym to 33 462 sztuki o wartości 109 809,40 zł. Do wyceny bilansowej przyjęto kurs 

3,77 zł., za 1 akcję (notowanie na GPW z 28.12.2012r). Odnotowany wzrost wartości o 16 

342,34 zł., został odpisany na kapitał z aktualizacji wyceny. Wartość bilansowa akcji na dzień 

31.12.2012r., to kwota 126 151,74 zł. 

Best4You Kids S.A. akcje firmy ( umowa z 05.12.2012r.), w całości zapłacona w miesiącu 

zawarcia umowy 

WZSAM SA 57 000 sztuk akcji po 1,75 zł.(umowa z dnia 17.07.2012r.), co daje wartość 

99 750,00 zł., opłacono w całości do dnia bilansowego,  
 

 

8. WAŻNIEJSZE OSIĄGNIĘCIA W DZIEDZINIE BADAŃ I ROZWOJU.  
 
Zarząd Spółki dostrzega duże znaczenie nowoczesnych technologii, których zastosowanie 
stanowi jeden z warunków umożliwiających kontynuowanie dynamicznego tempa rozwoju 
Uboat Line S.A. Spółka realizuje sprzedaż usług związanych z obsługą automatycznego 
naliczania opłat za autostrady we Francji,Hiszpanii i Włoszech. Stworzono internetowy panel 
umożliwiający zamawianie przepraw promowych dla samochodów ciężarowych za 
pośrednictwem strony internetowej UBOAT - LINE S.A. Dzięki temu klienci Spółki zyskali 
możliwość skorzystania z usługi non stop, bez względu na porę doby. 
 

9. OCHRONA ŚRODOWISKA.  

 
Uboat Line S.A nie prowadzi działalności, której charakter nakładałby na Spółkę obowiązki 
dotyczące warunków korzystania ze środowiska naturalnego. Wszystkie rozwiązania w zakresie 
ochrony środowiska są uwzględniane w zakresie działalności biurowej Emitenta. 
 

10. NABYCIE AKCJI WŁASNYCH.  
 

W roku obrotowym Spółka nabywała akcje własne.  
Łączna ilość zakupionych akcji na dzień 31.12.2012 roku wynosi 83 289 sztuk akcji własnych, co stanowi 

1,28 % w kapitale zakładowym Spółki oraz 1,28% w ogólnej liczbie głosów na WZA Emitenta. 
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11. WSKAZANIE CZYNNIKÓW RYZYKA i OPIS ZAGROZEŃ.  

 
Ryzyko zmiany cen biletów – może skutkować mniejszą marżą realizowaną na sprzedaży. 

Przeciwdziałanie zaistnieniu tego ryzyka prowadzone jest poprzez zawieranie umów 

długoterminowych zakładających ceny biletu oraz skonta u dostawców i armatorów po 

przekroczeniu umówionego wolumenu sprzedaży. 

Ryzyko walutowe – zmiana kursu waluty może wpływać na ceny biletów oferowane 

odbiorcom. Ryzyko walutowe związane z zakupami biletów jest kompensowane w sposób 

naturalny z uwagi na sprzedaż realizowaną również w walucie 

Ryzyko handlowe- ryzyko nie otrzymania w terminie należności , związane z odroczonymi  

terminami płatności oferowanymi odbiorcom. Ryzyko to jest animalizowane poprzez 

oterowanie odroczonych terminów płatności klientów o dobrej historii współpracy. 

Dodatkowo w ramach prowadzonej polityki zarządzani ryzykiem każdy z klientów posiada 

ustalony indywidualnie limit kredytowy 

Ryzyko koniunktury gospodarczej - pogłębienie kryzysu, a w tym zmniejszenie eksportu 

krajowych producentów lub importu zwłaszcza na kierunku Wysp Brytyjskich i Skandynawii 

skutkować może mniejszymi przychodami Spółki. Sposobem minimalizacji tego zjawiska jest 

rozwijanie transakcji poza Polską i pozyskiwanie klientów zagranicznych zarówno poprzez 

spółki z grupy kapitałowej jak i Uboat Line SA 

 
 

12. SYTUACJA KADROWA SPÓŁKI na dzień 31.12.2012 r. 

 
Zatrudnienie w Spółce na dzień 31.12.2012r wynosi 13 osób. Wszyscy pracownicy zatrudnieni 

sa na podstawie umowy o pracę. Zakres pracy wszystkich związany jest bezpośrednio z 

pozyskiwaniem i obsługą klientów. 

 

13. OCENA ROKU 2012 R. SPÓŁKI DOKONANA PRZEZ ZARZĄD.  

 

Zarząd stwierdza, iż w roku 2012 nastąpił znaczny rozwój firmy poprzez wzrost 
pozyskiwanych zleceń, a co za tym idzie wzrost przychodów i zysku netto. Zostały zrealizowane 
zakładane na rok 2012 założenia finansowe.  

Realizacja obranej przez Zarząd strategii działania dała również efekt w postaci 
utrzymania wzrostowego kursu akcji Spółki.  
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Funkcjonowanie Spółki na rynku kapitałowym umożliwiło Zarządowi zdobycie szeregu 

nowych doświadczeń. Pozyskaną  w ten sposób wiedzę z powodzeniem wykorzystaliśmy w 

trakcie emisji obligacji serii A. W ten sposób pozyskaliśmy 650000 zł na dalszy rozwój  Spółki. 

Zarząd na przestrzeni minionego roku dołożył wszelkich starań, aby wykorzystać posiadany 

potencjał organiczny Spółki i wesprzeć go możliwościami jakie daje rynek kapitałowy.  

Działalność Uboat Line nie ograniczała się do przedsięwzięć związanych z rynkiem 

kapitałowym. Zrealizowaliśmy także szereg projektów, które przyczyniły się do intensyfikacji 

działalności operacyjnej na międzynarodowych rynkach. W tym kontekście warto wspomnieć 

m.in. o renegocjacji warunków współpracy z firmą DFDS Seaways - jednym z największych 

armatorów promowych, który obsługuje zlecenia Spółki w rejonie Kanału La Manche. Dzięki 

temu porozumieniu nasi Klienci zyskali dostęp do tańszych biletów na przeprawy promowe. 

Spowodowało to zwiększenie ilości zleceń na obsługę przepraw promowych dla pasażerów, a 

także pojazdów osobowych i ciężarowych. Między innymi dzięki temu odnotowaliśmy  bardzo 

znaczący wzrost przychodów. Umocniło to UBOAT-LINE S.A. na pozycji lidera w obrębie rynku, 

związanego z obsługą przepraw promowych w Polsce. 

Równie istotne znaczenie dla utrzymania dynamicznego tempa rozwoju naszej Spółki 

miał akces do największych krajowych, a także międzynarodowych organizacji zrzeszających 

firmy z branży TSL. UBOAT-LINE S.A. została pełnoprawnym członkiem EFFA - European Freight 

Forwarders Assostiation - Zrzeszenia Spedytorów Międzynarodowych. Nasza spółka przystąpiła 

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

największych na świecie organizacji, skupiających spółki z branży spedycyjnej. 

Rozwój naszej Spółki postanowiliśmy oprzeć na działalności związanej z branżą TSL. Ma 

ona bardzo znaczący potencjał wzrostu nie tylko w obrębie rynków Europy Zachodniej. Równie 

dobre perspektywy rozwoju dotyczą rynku czeskiego.  Z tego powodu postanowiliśmy zawiązać 

spółkę zależną w Pradze - Ferry Lines s.r.o. Na rynku czeskim Ferry Lines s.r.o. będzie świadczyć 

usługi, z zakresu obsługi zleceń związanych z transportem towarów jaki i ludzi. Spółka zapewni 

najwyższy poziom usług, m.in. dzięki kooperacji z siecią agentów nadawczo-odbiorczych 

rozlokowanych na całym świecie, z którymi współpracuje UBOAT-LINE S.A. Umożliwi to 

prowadzenie stałego monitoringu przesyłanych towarów, co znacznie usprawni ich transport. 

Jesteśmy przekonani, że Ferry Lines s.r.o. z powodzeniem obsłuży zlecenia na transport  

skonteneryzowany z całego świata.   

W roku 2012  Zarząd spółki realizował skup akcji własnych, zwiększył przychody ze sprzedaży i 
uruchomił nowe podmioty wchodzące w skład grupy, o czym szczegółowo traktuje przedłożony 
raport. 
UBOAT LINE S.A. chce być postrzegane jako jeden z dynamicznie rozwijających się podmiotów 
w branży TSL. Naszym celem jest by Uboat Line S.A. pragnie stać się partnerem biznesowym 
największych podmiotów logistycznych i transportowych w kraju i poza jego granicami, 
oferując najwyższe standardy jakości oraz atrakcyjną ceny zarówno 
Klientom i Kontrahentom. Atutem Grupy Uboat Line jest elastyczność i dopasowanie do 
potrzeb Klientów.  

Marka UBOAT LINE S.A. jest rozpoznawalna wśród specjalistów branżowych. 
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14. STOSOWANIE ŁADU KORPORACYJNEGO W SPÓŁCE.  

 
W UBOAT LINE S.A. stosuje się zasady Dobrych Praktyk Spółek notowanych na rynku 
NewConnect w odniesieniu do punktów dotyczących konieczności prowadzenia przejrzystej 
strony internetowej i efektywnej polityki informacyjnej, by zapewnić inwestorom szybki i 
szeroki dostęp do informacji, który niezbędny jest do oceny sytuacji i perspektyw Spółki oraz 
sposobu jej funkcjonowania. W ocenie Zarządu Spółki, informacje zawarte na stronie 
internetowej UBOAT LINE dają pełen obraz o sytuacji Spółki zarówno w kwestii jej finansów jak 
i środowiska w jakim funkcjonuje. Spółka stosuje katalog działań w zakresie pkt. 1-5. W związku 
z faktem, iż UBOAT LINE S.A. rozwiązał umowę z Autoryzowanym Doradcą nie ma 
zastosowania punkt 6,7 i 8 zasad Dobrych Praktyk Spółek notowanych na rynku NewConnect. 
W odniesieniu do punktu 9 zbioru UBOAT LINE prezentuje wskazane w punkcie 9.1 informacje 
w raporcie rocznym za 2012 rok, natomiast punkt 9.2 nie ma zastosowania. Punkt 10 dotyczący 
obecności władz spółki oraz organów nadzorujących  podczas WZA jest zawsze realizowany. 
Punkt 11 był i  jest realizowany przez Spółkę. O datach takich spotkań spółka informuje za 
pośrednictwem własnej strony internetowej, Punkt 12 będzie stosowany jeżeli zajdzie 
zdarzenie w Spółce zgodnie z regulacjami. UBOAT LINE stosuje pkt. 13 zbioru zgodnie z 
regulacjami GPW odnośnie informacji związanych z WZA. Spółka stosuje pkt. 14 i 15 zbioru 
Dobrych Praktyk Spółek notowanych na rynku NewConnect w związku z faktem, iż w  roku 
bieżącym Zarząd Emitenta rekomendował wypłatę dywidendy o czym emitent poinformował 
stosownym komunikatem. Zarząd złożył do Rady Nadzorczej wniosek o przedstawienie pod 
obrady Walnego Zgromadzenia wniosku o wypłatę dywidendy za rok 2012.    
Zbiór dobrych praktyk spółek notowanych na rynku NewConnect w punkcie 16 nakłada 

obowiązek publikowania raportów miesięcznych w terminie 14 dni od zakończenia miesiąca. 

UBOAT LINE  nie publikuje raportów miesięcznych. Od roku 2013 Zarząd spółki przekazuje 

informacje dotyczące realizacji prognoz finansowych. 

 

15. PRZYJĘTE PRZEZ ZARZĄD KIERUNKI DZIAŁANIA I ROZWOJU FIRMY 

NA ROK   2013 i NASTĘPNE  

 

 

W dniu 21 stycznia 2013 r. (RB 6/2013) Zarząd Emitenta przyjął prognozę 

finansową oraz kierunki rozwoju na rok 2013. 

Prognoza finansowa Emitenta na rok 2013 została przygotowana w oparciu o przyjęty 

przez Spółkę plan sprzedaży i budżet kosztów. Prognozowane przychody Spółki w 2013 

r. powinny przekroczyć 50 mln zł, zysk netto powinien osiągnąć 2 mln zł, a EBITDA 

ponad 3 mln zł.  

 

Zgodnie z przyjętymi kierunkami rozwoju Emitent koncentruje się na 

wykorzystaniu istniejących perspektyw rozwoju na rynku krajowym, w tym potencjału 

dalszego zwiększania przychodów w oparciu o sprzedaż do aktualnych klientów. 

Uboat-Line zakłada też silne rozwijanie sprzedaży przewozów intermodalnych. 
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Spółka w 2013 r. będzie realizowała ostrożną politykę w obszarze ryzyk polegającą na 

umiarkowanym zadłużaniu firmy oraz stosowaniu precyzyjnie wyznaczonych limitów 

transakcji we współpracy z klientami – odbiorcami. 

 

Grupa Kapitałowa Emitenta prowadzi również ekspansję na rynkach 

zagranicznych. Kontynuując ten kierunek rozwoju, Zarząd planuje dalszy rozwój 

biznesu w Niemczech a także na terenie Czech i Słowacji. Zgodnie z przedstawioną 

strategią Grupa planuje również otwarcie przedstawicielstwa w Rumunii. Zarząd 

obserwuje też inne rynki zagraniczne i nie wyklucza rozpoczęcia działalności w 

kolejnych państwach europejskich w tym roku. 

 

Na podstawie wyników finansowych za I kwartał 2013 r. a także obserwowanej 

sytuacji na rynku Zarząd Uboat-Line podtrzymuje przedstawioną prognozę finansową 

oraz kierunki rozwoju Spółki. Zarząd będzie monitorować wykonanie prognozy i na 

bieżąco informować o ewentualnych zmianach lub uzupełnieniach w przyjętych 

kierunkach rozwoju Spółki. Emitent prowadzi równocześnie działania mające na celu 

optymalizację efektywności procesów biznesowych, w tym obniżenie kosztów 

finansowych. Podpisuje też kolejne umowy z armatorami, dzięki którym otrzymuje 

lepsze warunki biznesowe i rozwija ofertę. 

Zarząd zakłada, że realizacja przyjętych kierunków rozwoju będzie wsparta 

przez finansowanie pozyskane w ramach obligacji serii B. 

Zarząd podjął uchwałę w sprawie emisji obligacji serii B w dniu 28 marca 2013 r. (RB 

14/2013). Przedmiotem emisji jest do 5.000 (słownie: pięć tysięcy) obligacji serii B na 

okaziciela, dwuletnich, odsetkowych, niezabezpieczonych, o wartości nominalnej 

1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każda, o łącznej wartości nominalnej nie 

większej niż 5.000.000,00 zł (słownie: pięć milionów złotych). Celem emisji obligacji jest 

zwiększenie skali podstawowej działalności gospodarczej Emitenta  
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16. Oświadczenia Zarządu 

 

 

 

Gdynia  22 maja 2013 r. 

 

 

 

 

 

 

Oświadczenie Zarządu  UBOAT - LINE S.A. 

 

 

 

Zarząd UBOAT - LINE S.A. oświadcza, że wedle jego najlepszej wiedzy, sprawozdanie 

finansowe za okres 01.01.2012-31.12.2012 r. sporządzone zostało zgodnie z przepisami 

obowiązującymi Emitenta i standardami uznawanymi w skali międzynarodowej. 

Wspomniane sprawozdanie odzwierciedla w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny 

sytuację majątkową i finansową Emitenta oraz jego wynik finansowy oraz, że 

sprawozdanie z działalności Emitenta zawiera prawdziwy obraz sytuacji Emitenta, w 

tym opis podstawowych zagrożeń i ryzyk. 

 

 

               

             Grzegorz Misiąg                                               Tomasz Wacięga 
                                                                               
              Prezes Zarządu                                               Wiceprezes Zarządu 
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Gdynia 22 maja  2013 r. 

 

 

 

 

 

 

Oświadczenie Zarządu UBOAT - LINE S.A. 

 

 

 

 

Zarząd Uboat Line S.A. oświadcza, że podmiot uprawniony do badania sprawozdań 

finansowych, dokonujący badania rocznego sprawozdania finansowego za rok 

obrotowy kończący się dnia 31.12.2011 r., został wybrany zgodnie z przepisami prawa 

oraz że podmiot ten oraz biegli rewidenci, dokonujący badania tego sprawozdania, 

spełniali warunki do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badaniu, zgodnie z 

właściwymi przepisami prawa krajowego. 

 

 

 

 

                
              Grzegorz Misiąg                                               Tomasz Wacięga 
                                                                               
              Prezes Zarządu                                               Wiceprezes Zarządu 
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17. OPINIA I RAPORT 

 

 

Do Akcjonariuszy i Rady Nadzorczej  

Grupy Kapitałowej  

„UBOAT -  LINE”  S.A. 

 

Przeprowadziliśmy badanie załączonego skonsolidowanego sprawozdania finansowego 

Grupy Kapitałowej „UBOAT- LINE”  S.A. (zwanej dalej Grupą Kapitałową), w której Jednostką 

Dominującą jest „ Uboat-Line” S.A. (zwana dalej Spółką), z siedzibą w 81-156 Gdyni ul. 

Eugeniusza Kwiatkowskiego  60A -3/122 na które składa się: 

 wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego, 

 skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2012 roku, który po stronie 
aktywów i pasywów wykazuje sumę 13 487 712,92 zł, 

 skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2012 roku do  
31 grudnia 2012 roku wykazujący zysk netto w wysokości 2 049 250,33 zł, 

 zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 
2012 roku do 31 grudnia 2012 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 
1 659 706,13 zł ( w porównaniu do kapitału własnego jednostki dominującej za rok 2011 
przyjęty do porównań), 

 skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy  
od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków 
pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego o kwotę 53 710,30 zł, 

 dodatkowe informacje i objaśnienia. 

Za sporządzenie zgodnego z obowiązującymi przepisami skonsolidowanego sprawozdania 

finansowego oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej odpowiedzialny jest Zarząd 

Spółki Dominującej. 

Zarząd Spółki Dominującej oraz członkowie jej Rady Nadzorczej są zobowiązani do 

zapewnienia, aby skonsolidowane sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie  

z działalności Grupy Kapitałowej spełniały wymagania przewidziane w ustawie z dnia 29 

września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 Nr 152, poz. 1223, z późniejszymi zmianami), 

zwanej dalej „ustawą o rachunkowości”.  

Naszym zadaniem było zbadanie i wyrażenie opinii o zgodności z wymagającymi 

zastosowania zasadami (polityką) rachunkowości Grupy Kapitałowej tego skonsolidowanego 

sprawozdania finansowego oraz czy rzetelnie i jasno przedstawia ono, we wszystkich 

istotnych aspektach, sytuację majątkową i finansową, jak też wynik finansowy Grupy 

Kapitałowej. 

Badanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego przeprowadziliśmy stosownie do 

postanowień: 



GRUPA KAPITAŁOWA „UBOAT-LINE” S.A 
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18. 2. RAPORT UZUPEŁNIAJĄCY OPINIĘ Z BADANIA 

SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GRUPY 

KAPITAŁOWEJ „UBOAT-LINE” S.A. ZA ROK OBROTOWY OD 1 STYCZNIA 

DO 31 GRUDNIA 2012 ROKU. 

 

A. INFORMACJE OGÓLNE 
 

1. Dane identyfikujące jednostki wchodzące w skład Grupy Kapitałowej 
 

Spółka Dominująca Grupy Kapitałowej działa pod firmą „UBOAT-LINE” S.A.  Spółka Akcyjna. 

Siedziba Spółki mieści się w Gdyni, ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego 60A-3/122. 

 

Spółka  Dominująca prowadzi działalność w formie spółki akcyjnej, zawiązanej aktem 

notarialnym w dniu 16.08.2010 roku w Kancelarii Notarialnej w Krakowie ul. Topolowa 11, 

przed Notariuszem Joanna Gągałą- Zając (Repertorium A Nr 8789/2010. 

  

Zgodnie z aktualnym odpisem z Rejestru Przedsiębiorców z dnia 23.04.2013 roku Spółka 

Dominująca została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez 

Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 

Sądowego pod numerem 0000368501 w dniu 20 października 2010 roku. 

 

 

Spółka została zawiązana na czas nieoznaczony. 

 

Zakres przedmiotowy działalności Spółki Dominującej był zgodny z zarejestrowanym 

i obejmował: 

 transport drogowy towarów, 

 działalność usługowa wspomagająca transport morski, 

 działalność usługowa wspomagająca transport śródlądowy, 

 kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek. 

 

Spółka Dominująca działa na podstawie przepisów Kodeksu spółek handlowych. 

 

Spółka Dominująca posiada numery identyfikacyjne: 

 

1) REGON 221076182 
2) NIP 958-163-67-89  
3) VAT UE PL 9581636789  
 

 

Kapitał podstawowy Spółki Dominującej według stanu na dzień 31 grudnia 2012 roku 

wynosił 6 502 000,00  złotych i dzielił się na 6 502 000 akcje o wartości nominalnej 1,00 

złotych każda.  
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Zgodnie z księgą akcji na dzień 31 grudnia 2012 roku dominującym Akcjonariuszem Spółki był 

Pan Grzegorz Misiąg.   

 

W badanym roku obrotowym oraz do dnia zakończenia badania nie nastąpiły zmiany 

w strukturze własnościowej kapitału zakładowego Spółki. 

 

Kapitał własny Grupy Kapitałowej na dzień 31 grudnia 2012 roku wynosił 8 233 428,38 zł. 

 

Rokiem obrotowym Spółki Dominującej jest rok kalendarzowy. 

 

Na koniec badanego roku obrotowego skład Zarządu Spółki Dominującej przedstawiał się 

następująco:  

- Prezes Zarządu – Pan Grzegorz Misiąg, 

- Wice Prezes Zarządu – Pan Tomasz Wacięga. 

 

W roku obrotowym 2012 nie nastąpiły żadne zmiany w składzie Zarządu.  

 

W skład Grupy Kapitałowej na dzień 31 grudnia 2012 roku wchodzą następujące jednostki 

zależne:  

- „OLIWIA TRANS” GmbH – 100 % udziałów jest własnością „UBOAT-LINE” S.A. 
 

Skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym na dzień 31 grudnia 2012 roku objęte zostały 

następujące jednostki: 

a) Jednostka dominująca – „UBOAT-LINE” S.A. 

Przeprowadziliśmy badanie sprawozdania finansowego Spółki Dominującej „UBOAT-LINE” 

S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku. W wyniku przeprowadzonego 

badania wydaliśmy w dniu 22 maja 2013 roku  opinię bez zastrzeżeń.( z objaśnieniem). 

b)  Spółka objęta konsolidacją metodą pełną: 
 

„OLIWIA TRANS” GmbH Gutertransport  

20354 Hamburg, Neuer Wall 50 

Udział w kapitale (w %) 100,0 

 

Sprawozdanie finansowe Spółki nie było badane. 

 

2. Informacje o skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za poprzedni rok obrotowy  

Działalność Grupy Kapitałowej  rozpoczęła się w 2012 roku. Jest to pierwszy rok działalności 

Spółki „OLIWIA TRANS” GmbH.  

 

 

. 
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3. Dane identyfikujące podmiot uprawniony i kluczowego biegłego rewidenta 

przeprowadzającego w jego imieniu badanie 

Badanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego zostało przeprowadzone na 

podstawie umowy nr 1/B/2013 z dnia 14.03.2013 roku , zawartej pomiędzy spółką „UBOAT-

LINE” S.A., a firmą „FINKS” Biuro Finansowo-Księgowe mgr Mariola Bijak, z siedzibą w 

Krakowie przy ul. J. Wybickiego 7/49, wpisaną na prowadzoną przez Krajową Radę Biegłych 

Rewidentów listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod nr 

2666.  

W imieniu podmiotu uprawnionego badanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego 

zostało przeprowadzone pod kierunkiem kluczowego biegłego rewidenta Pani Marioli Bijak 

wpisanej do rejestru biegłych rewidentów pod numerem 9784. 

 

Wyboru podmiotu uprawnionego do badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego 

dokonała Rada Nadzorcza Uchwałą nr 1/2013 z dnia 8 stycznia 2013 roku na podstawie par. 

18 pkt 3   Statutu Spółki. 

 

Badanie zostało przeprowadzone w okresie od 14 maja 2013 roku do 22 maja 2013 roku.  

 

„FINKS” Biuro Finansowo- Księgowe Kraków, ul. J. Wybickiego 7/49,  oraz kluczowy biegły 

rewident Mariola Bijak potwierdzają, iż są uprawnieni do badania sprawozdań finansowych 

oraz spełniają warunki określone w art. 56 ust. 3 ustawy z dnia 7 maja 2009 roku o biegłych 

rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań 

finansowych oraz o nadzorze publicznym, do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o 

skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej „UBOAT-LINE” S.A. 

 

4. Dostępność danych i oświadczenia kierownika jednostki 

Nie wystąpiły ograniczenia zakresu naszego badania. 

Podmiotowi uprawnionemu i kluczowemu biegłemu rewidentowi w trakcie badania 

udostępniono wszystkie żądane dokumenty i dane, jak również udzielono wyczerpujących 

informacji i wyjaśnień, co między innymi zostało potwierdzone pisemnym oświadczeniem 

Zarządu Spółki Dominującej z dnia 22 maja 2013 roku. 
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B. WYNIK FINANSOWY ORAZ SYTUACJA MAJĄTKOWA 
I FINANSOWA GRUPY KAPITAŁOWEJ 

 

Poniżej zaprezentowane zostały podstawowe wielkości z rachunku zysków i strat oraz 

wskaźniki finansowe opisujące wynik finansowy Grupy Kapitałowej, jej sytuację finansową i 

majątkową w porównaniu do analogicznych wielkości za rok 2011.  

Zaprezentowano również dynamikę oraz analizę struktury poszczególnych pozycji bilansu i 

rachunku zysków i strat. 

Grupa Kapitałowa „UBOAT-LINE” S.A. dokonuje konsolidacji po raz pierwszy za rok 2012, jako 

dane porównywalne ( za rok 2011) zostały zaprezentowane dane z jednostkowego 

sprawozdania finansowego „ UBOAT-LINE” S.A. za rok 2011. 
 

 

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT - dane w tys. zł 

      

            

Lp Wyszczególnienie 

2012 rok 2011 rok 2010 rok Zmiana  stanu 

kwota 
% 

kwota 
% 

kwota 
%   %   % 

 udziału  udziału  udziału 2012/2011 2012/2010 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

A. Działalność podstawowa 

1. 
Przychody netto ze sprzedaży 

i zrównane z nimi, w tym: 
31 655,8 100,0 14 681,9 98,5     16 973,9 215,6 31 655,8   

2. Koszt własny sprzedaży 28 610,7 98,1 14 802,2 99,8     13 808,4 193,3 28 610,7   

3. Wynik na sprzedaży  3 045,1   (120,3)       3 165,5 (2 530,5) 3 045,1   

B. Pozostała działalność operacyjna 

1. 
Pozostałe przychody 

operacyjne 
1,6 0,0 220,1 1,5     (218,5) 0,7 1,6   

2. Pozostałe koszty operacyjne 94,8 0,3 0,0 0,0     94,8 19 349 834,7 94,8   

3. 
Wynik na działalności 

operacyjnej  
(93,2)   220,1       (313,3) (42,3) (93,2)   

C. Wynik operacyjny (A3+B3) 2 951,9   99,8       2 852,2 2 958,8 2 951,9   

D. Działalność finansowa 

1. Przychody finansowe  0,0 0,0 0,0 0,0     (0,0) 16,4 0,0   

2. Koszty finansowe  451,0 1,5 36,9 0,2     414,0 1 221,0 451,0   

3. 
Wynik na działalności 

finansowej 
(451,0)   (36,9)       (414,0) 1 221,2 (451,0)   

E. Zdarzenia nadzwyczajne 

1. Zyski nadzwyczajne                      

2. Straty nadzwyczajne                     

3. 
Wynik zdarzeń 

nadzwyczajnych 
                    

F. 
Zysk (strata) brutto 

(C+D3+E3) 
2 501,0   62,8       2 438,1 3 980,0 2 501,0   

1. Podatek dochodowy 451,7   46,5       405,2 971,3 451,7   

2. 

Pozostałe obowiązkowe 

zmniejszenia zysku 

(zwiększenia straty) 

                    

G. 
Obowiązkowe obciążenia-

razem 
451,7   46,5       405,2 971,3 451,7   

  Zysk (strata) netto (F-G) 2 049,3   16,3       2 032,9 12 547,3 2 049,3   

         

 
Przychody ogółem 31 657,4 100,0 14 902,0 100,0     16 755,4 212,4 31 657,4   

            

 
Koszty ogółem 29 156,4 100,0 14 839,2 100,0     14 317,3 196,5 29 156,4   
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ZESTAWIENIE 

wskaźników analitycznych charakteryzujących sytuację ekonomiczno-finansową Grupy Kapitałowej 

 

LP Nazwa wskaźnika i jego wzór 

Poziom  

wskaźnika 

typowy lub 

bezpieczny 

Kryterium  

prezentacji 
Rok obrotowy 

I. Wstępna analiza bilansu 2012 2011  

1 

 Złota reguła bilansowania 

100-150 procent 176,51% 135,43%   (kapitały własne + rezerwy długoterminowe) x 100 

aktywa trwałe 

1a 

 Złota reguła bilansowania II 

40-80 procent 49,25% 67,13%   kapitały obce krótkoterminowe x 100 

aktywa obrotowe 

2 

 Złota reguła finansowania 
powyżej  

100 
procent 156,70% 126,71%   kapitały własne x 100 

kapitał obcy 

3 

Wartość bilansowa jednostki 
wskaźnik 

wzrostowy 
tys.zł 8 233,4 6 573,7   Aktywa ogółem - zobowiązania ogółem 

  

4 

Wskaźnik wyposażenia jednostki w trwałe środki gospodarcze 

30-50 procent 34,66% 41,27%   aktywa trwałe x 100 

aktywa ogółem 

II. Wskaźniki rentowności 2012 2011  

5 

Rentowność  majątku  (ROA) 

5-8 procent 15,19%     wynik finansowy netto x 100 

aktywa ogółem 

6 

Rentowność netto 

3-8 procent 6,47%     wynik finansowy netto x 100 

przychody ogółem 

7 

Rentowność  kapitału własnego  (ROE) 

15-25 procent 24,89%     wynik finansowy netto x 100 

kapitały własne  

8 

Skorygowana rentowność  majątku 

- procent 15,77% 0,08%   zysk netto + (odsetki - podatek dochodowy od odsetek) x 100 

aktywa ogółem 

9 

Dźwignia finansowa 

wsk. 

dodatni 
procent 9,12% -0,08%   

rentowność kapitału własnego - skorygowana rentowność majątku 

stopa dodatnia - to efekt pozytywny  

stopa ujemna - to efekt " maczugi finansowej" 

10 

Rentowność inwestycji 

- procent 27,34% 0,88%   zysk brutto+odsetki od zadłużeń długoterminowych x 100 

kapitały własne + zobow.długoterminowe 

III. Wskaźniki płynności finansowej 2012 2011 
 

12 

Wskaźnik płynności finansowej I stopnia 

1,2 - 2,0 krotność 2,03 1,49   aktywa obrotowe - należności z tyt.dostaw i usług powyżej 12 mc 

zobowiązania krótkoterm. - zobow.krótkoterm.powyżej 12 mc 

13 

Wskaźnik płynności finansowej II stopnia 

1,0 krotność 2,02 1,38   aktywa obrot. - zapasy - kr.term.RMK czynne - nalez.z tyt.dost.i usł.pow.12 mc 

zobowiązania krótkotermin. - zobow. z tyt.dostaw i usług pow. 12 mc 
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14 

Wskaźnik płynności finansowej III stopnia 

0,1-0,2 krotność 0,12 0,11   inwestycje krótkoterminowe 

zobowiązania krótkotermin. - zobow. z tyt.dostaw i usług pow. 12 mc 

15 

Wskaźnik handlowej zdolności rozliczeniowej 

1,0 krotność 2,60 1,15   należności z tyt.dostaw i usług 

zobowiązania z tyt.dostaw i usług 

IV. Wskaźniki rotacji (obrotowość) 2012 2011  

17 

Spływ należności (w dniach) 
ilość dni 

porównywalna  

z lp 18 

w dniach 63 54  średni stan należności z tytułu dostaw i usług x 365 dni 

przychody netto ze sprzedaży produktów,towarów i materiałów 

18 

Spłata zobowiązań (w dniach) 
ilość dni 

porównywalna  

z lp 17 

w dniach 36 47  średni stan zobowiązań z tytułu dostaw i usług x 365 dni 

przychody netto ze sprzedaży produktów,towarów i materiałów 

19 

Produktywność aktywów 

2,0 zł / zł 2,35 1,25  przychody netto ze sprzedaży produktów,towarów i materiałów 

aktywa ogółem 

 

 

W powyższej tabeli zostały zaprezentowane wskaźniki analityczne charakteryzujących 

sytuację  

 

ekonomiczno-finansową Grupy Kapitałowej „UBOAT-LINE” S.A. Z uwagi na to, iż dane za  

 

rok 2011 pochodzą z jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki Akcyjnej „UBOAT- 

 

LINE” za rok 2011, biegły nie dokonuje oceny zaprezentowanych wskaźników. 
 

 

 
BILANS - Aktywa w tys. zł. 

    

Lp Wyszczególnienie 

2012 2011 Zmiana  stanu 

kwota 
% 

kwota 
%   % 

 udziału  udziału 2012/2011 

1 2 3 4 5 6 9 10 

A. Aktywa trwałe 4 675,2 34,7 4 854,1 41,3 (178,8) 96,3 

I. Wartości niematerialne i prawne 2 945,6 21,8 3 278,0 27,9 (332,5) 89,9 

II. Rzeczowe aktywa trwałe 355,4 2,6 536,7 4,6 (181,4) 66,2 

III. Należności długoterminowe             

1. Od jednostek powiązanych             

IV. Inwestycje długoterminowe 1 374,3 10,2 1 039,3 8,8 335,0 132,2 

a) w jednostkach powiązanych 32,4 0,2 49,7 0,4 (17,2) 65,3 

V. 
Długoterminowe rozliczenia 

międzyokresowe 
            

B. Aktywa obrotowe 8 812,5 65,3 6 907,7 58,7 1 904,8 127,6 

I. Zapasy             

II. Należności krótkoterminowe 8 235,4 61,1 5 876,5 50,0 2 358,9 140,1 

1. 
Należności od jednostek 

powiązanych 
    793,3 6,7 (793,3)   

III. Inwestycje krótkoterminowe 523,2 3,9 526,9 4,5 (3,8) 99,3 

a) w jednostkach powiązanych             
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IV. Krótkoterminowe rozliczenia m/o 53,9 0,4 504,3 4,3 (450,4) 10,7 

Aktywa razem 13 487,7 100,0 11 761,8 100,0 1 725,9 114,7 

 

 
BILANS - Pasywa w tys. zł. 

    

Lp Wyszczególnienie 

2012 2011 Zmiana  stanu 

kwota 
% 

kwota 
%   % 

 udziału  udziału 2012/2011 

1 2 3 4 3 4 9 10 

A. Kapitał (fundusz) własny 8 233,4 61,0 6 573,7 55,9 1 659,7 125,2 

I. Kapitał (fundusz) podstawowy 6 502,0 48,2 6 502,0 55,3   100,0 

II. 
Należne wpłaty na kapitał 

podstawowy (wielkość ujemna)  
            

III. 
Udziały (akcje) własne (wielkość 

ujemna)  
(75,1) (0,6)     (75,1)   

IV. Kapitał (fundusz) zapasowy 1,3 0,0 55,4 0,5 (54,1) 2,4 

V. 
Kapitał (fundusz) z aktualizacji 

wyceny  
16,7 0,1     16,7   

VI. 
Pozostałe kapitały (fundusze) 

rezerwowe  
85,4 0,6     85,4   

VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych      16,3 0,1 (16,3)   

VIII. Zysk (strata) netto  2 049,3 15,2     2 049,3   
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IX. 
Odpisy z zysku netto w ciągu roku 

obrotowego (wielkość ujemna) 
(346,2) (2,6)     (346,2)   

B. 
Zobowiązania i rezerwy na 

zobowiązania 
5 254,3 39,0 5 188,0 44,1 66,2 101,3 

I. Rezerwy na zobowiązania  28,8 0,2     28,8   

II. Zobowiązania długoterminowe 895,4 6,6 550,6 4,7 344,7 162,6 

1. Wobec jednostek powiązanych             

III. Zobowiązania krótkoterminowe  3 650,8 27,1 4 612,2 39,2 (961,3) 79,2 

1. Wobec jednostek powiązanych             

IV. Rozliczenia międzyokresowe 679,3 5,0 25,2 0,2 654,1 2 693,8 

Pasywa razem 13 487,7 100,0 11 761,8 100,0 1 725,9 114,7 
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C.    INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE 

 

1. Informacja na temat badanego skonsolidowanego sprawozdania finansowego 

Badane skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone na dzień 31 grudnia 

2012 roku i obejmuje:  

 wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego, 

 skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2012 roku, który po stronie 
aktywów i pasywów wykazuje sumę 13 487 712,94 zł, 

 skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2012 roku do  
31 grudnia 2012 roku wykazujący zysk netto w wysokości 2 049 250,33 zł, 

 zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 
2012 roku do 31 grudnia 2012 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 
1 659 706,13 zł, w porównaniu do Kapitału Własnego Jednostki Dominującej za rok 2011, 

 skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy  
od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków 
pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego o kwotę 53 710,30 zł, 

 dodatkowe informacje i objaśnienia. 
 

Struktura aktywów i pasywów oraz pozycji kształtujących wynik finansowy została 

przedstawiona w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym. 

 

Badanie objęło rok obrotowy od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku i polegało 

głównie na: 

 badaniu prawidłowości i rzetelności przygotowanego przez Zarząd Spółki Dominującej 
skonsolidowanego sprawozdania finansowego, 

 badaniu dokumentacji konsolidacyjnej, 

 ocenie prawidłowości zastosowanych w trakcie konsolidacji metod i procedur 
konsolidacyjnych, 

 z uwagi na fakt, iż sprawozdanie jednostkowe Spółki „OLIWIA TRANS” GmbH” nie było 
badane,  biegły dokonał jedynie weryfikacji dostarczonego przez Jednostkę Dominującą 
przetłumaczonego sprawozdania finansowego za rok 2012.  

 

2. Dokumentacja konsolidacyjna 

Spółka Dominująca przedstawiła dokumentację konsolidacyjną obejmującą w szczególności: 

- sprawozdania finansowe jednostek objętych skonsolidowanym sprawozdaniem 
finansowym,  

- wszelkie korekty i wyłączenia dokonywane podczas konsolidacji, niezbędne do 
sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego.  

- nie dokonano korekt (wyłączenia) w pozycji „dochód za rok obrotowy” zysku 
zrealizowanego na transakcjach wewnątrz grupy kapitałowej. 
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Podstawa sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego 

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2012 

sporządzono zgodnie z ustawą o rachunkowości oraz rozporządzeniem Ministra Finansów z 

dnia 25 września 2009 roku w sprawie szczegółowych zasad sporządzania przez jednostki 

inne niż banki i zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji skonsolidowanych sprawozdań 

finansowych grup kapitałowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 169, poz. 1327). 

 

Określenie jednostek Grupy Kapitałowej 

Przy określaniu zakresu i metod konsolidacji, jak również stosunku zależności stosowano 

kryteria określone w ustawie o rachunkowości. 

  

Rok obrotowy 

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone na ten sam dzień bilansowy i 

za ten sam rok obrotowy, co sprawozdanie finansowe Spółki Dominującej – „UBOAT-LINE” 

S.A. Jednostka zależne objęta konsolidacją sporządziła sprawozdanie finansowe na ten sam 

dzień bilansowy, co Spółka Dominująca. Rok obrotowy spółek objętych konsolidacją został 

zakończony 31 grudnia 2012 roku. Do skonsolidowanego sprawozdania finansowego 

włączono dane Spółki „OLIWIA TRANS” GmbH” z siedzibą w 20354 Hamburg, str. Neuer Wall 

50, oraz sprawozdanie Jednostki Dominującej „UBOAT-LINE” S.A.    

 

Metoda konsolidacji 

Konsolidacja sprawozdań Grupy Kapitałowej, w odniesieniu do jednostek zależnych, została 

przeprowadzona metodą pełną przez sumowanie w pełnej wysokości wszystkich, 

odpowiednich pozycji sprawozdań finansowych Spółki Dominującej  

i jednostki zależnej objętej konsolidacją.  

 

Po dokonaniu sumowań dokonano korekt i wyłączeń konsolidacyjnych, które dotyczyły: 

1) wartości nabycia udziałów posiadanych przez jednostkę dominującą  
w jednostce zależnej oraz części aktywów netto jednostek zależnych odpowiadającej 
udziałowi Spółki Dominującej w kapitale tej jednostki,  

2) wzajemnych należności i zobowiązań jednostek objętych konsolidacją, 

3) istotnych przychodów i kosztów dotyczących operacji pomiędzy jednostkami objętymi 
konsolidacją. 

 

4.  Kompletność i poprawność sporządzenia informacji dodatkowej oraz sprawozdania z 

działalności Grupy Kapitałowej 

Spółka Dominująca potwierdziła zasadność zastosowania zasady kontynuacji działalności 

przy sporządzaniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego. Zasady wyceny aktywów i 
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pasywów oraz sposobu sporządzania skonsolidowanego sprawozdania finansowego zostały 

prawidłowo i kompletnie opisane  

w  informacji dodatkowej do skonsolidowanego sprawozdania finansowego. 

Spółka Dominująca sporządziła dodatkowe informacje i objaśnienia w postaci not 

tabelarycznych do poszczególnych pozycji skonsolidowanego bilansu i rachunku zysków i 

strat oraz opisów słownych. 

Spółka dominująca dokonała prawidłowej prezentacji poszczególnych składników aktywów i 

pasywów oraz przychodów i kosztów w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym. 

Wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego, skonsolidowany bilans, 

skonsolidowany rachunek zysków i strat,  zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale 

własnym oraz skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych wraz z dodatkowymi 

notami, informacjami i objaśnieniami, stanowiącymi ich integralną część, zawierają pozycje, 

których ujawnienie w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym jest wymagane 

przepisami ustawy o rachunkowości oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 

września 2009 roku w sprawie szczegółowych zasad sporządzania przez jednostki inne niż 

banki i zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji skonsolidowanych sprawozdań 

finansowych grup kapitałowych.  

 

Zarząd sporządził i załączył do skonsolidowanego sprawozdania finansowego sprawozdanie z 

działalności Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2012. Sprawozdanie z działalności 

zawiera informacje wymagane przez art. 49 ust. 2 ustawy  

o rachunkowości. Dokonaliśmy sprawdzenia tego sprawozdania w zakresie ujawnionych w 

nim informacji, dla których bezpośrednim źródłem jest skonsolidowane sprawozdanie 

finansowe. 
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