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Raport zawiera:  
 
1. Podstawowe informacje o Spółce. 

2. Wybrane dane finansowe z bilansu i rachunku zysków i strat za III kwartał 2012                   
i III kwartał 2011 oraz narastająco w tych latach. 

3. Strategia rozwoju działalności Spółki. 

4. Komentarz Zarządu na temat czynników i zdarzeń, które miały wpływ na osiągnięte wyniki 
finansowe oraz stanowisko odnośnie możliwości zrealizowania publikowanych prognoz 
wyników na rok 2012. 

5. Informacje Zarządu na temat aktywności, jaką w okresie objętym raportem emitent 
podejmował w obszarze rozwoju prowadzonej działalności, w szczególności poprzez działania 
nastawione na wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych. 

6. Wskazanie jednostek wchodzących w skład grupy kapitałowej emitenta.  

7. Informacje o strukturze akcjonariatu emitenta, ze wskazaniem akcjonariuszy 
posiadających, na dzień sporządzenia raportu, co najmniej 5% głosów na walnym 
zgromadzeniu. 

 
 
 

Zawadzkie, 14 listopada 2012 r. 
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1. Podstawowe informacje o Spółce.  
 
a. Dane jednostki  
 
 
Pełna nazwa Emitenta Unimot Gaz Spółka Akcyjna  
Siedziba  Zawadzkie  
Adres  ul wierklańska 2a, 47-120 Zawadzkie   
Telefon  +48 77 461 65 48 
Adres poczty elektronicznej  giełda@unimot.pl  
Adres strony internetowej  www.unimotgaz.pl 
Przedmiot działalno ci  Obrót paliwami płynnymi 
Forma prawna  Spółka Akcyjna  
 
Kapitał zakładowy  

 
Kapitał zakładowy (podstawowy) Emitenta 
wynosi 3.203.797 zł  
Liczba wszystkich akcji: 3 203 797 sztuk 
Warto ć nominalna akcjiŚ 1 zł  
a) Seria A – 100 000 akcji imiennych,  
b) Seria B – 600 000 akcji imiennych,  
c) Seria C – 2 400 000 akcji zwykłych  
na okaziciela,  
d) Seria D – 103 797 akcji zwykłych  
na okaziciela 
 

KRS  Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział 
Gospodarczy Krajowego 
Rejestru Sądowego nr KRS 0000382244  

REGON  160384226 
NIP  7561967341  
Czas na jaki została utworzona spółka  Nieograniczony  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.unimotgaz.pl/
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b. Organy jednostki  
 
Na dzień 30 wrze nia 2012 roku oraz na dzień sporządzenia niniejszego raportu w skład Zarządu 
wchodząŚ 
 
Rafał Witasik – Prezes Zarządu 
Przemysław Podgórski – Członek Zarządu 
 
Skład Rady Nadzorczej na dzień 30 wrze nia 2012 rokuŚ 
 
Adam Sikorski – Przewodniczący Rady Nadzorczej 
Dariusz Maszczyk – Członek Rady Nadzorczej 
Małgorzata Garncarek – Członek Rady Nadzorczej 
 
c. Przedmiot działalności  
 

Spółka Unimot Gaz S.A specjalizuje się w handlu paliwami płynnymi. Działalno ć firmy obejmuje 
następujące obszary działaniaŚ 

 AUTOGAZ - jeden z największych dostawców gazu LPG w południowej Polsce, 
dystrybucja w ponad 150 stacjach paliwowych  

 Gaz w butlach - przeznaczony do celów komunalnych, przemysłowych oraz do napędu 
wózków widłowychś dystrybucja prowadzona jest w oparciu o sieć dealerów (hurtowych  
i detalicznych) oraz przez trzy centra dystrybucyjne  

 Gaz luzem - przeznaczony do celów grzewczych w instalacjach przydomowych oraz  
w instalacjach przemysłowych i rolniczychś w tym przypadku dystrybucja prowadzona jest 
za po rednictwem o ok. 50 klientów, korzystających z należących do Unimot Gaz 
zbiorników, oraz w oparciu o ok. 100 klientów, posiadających własne zbiorniki  

 Sprzedaż hurtowa - realizowana bezpo rednio z rozlewni gazu płynnego w Zawadzkiem 
oraz z zewnętrznych terminali przeładunkowych, także z terminali granicznych (na granicy 
wschodniej i w centralnej Polsce  

 biopaliwa  - Spółka rozszerzyła gamę oferowanych produktów o produkowane na bazie 
olejów ro linnych przeznaczone do pojazdów z silnikiem diesla bioestry stanowiące 
samoistne paliwo. Wymienione paliwo w porównaniu z tradycyjnym olejem napędowym z 
uwagi na swoje wła ciwo ci przyczynia się do znacznego obniżenia emisji szkodliwych 
substancji jak i gazów cieplarnianych. Obniżenie emisji dotyczy zarówno procesu produkcji 
jak i użytkowania paliwa. 
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2. Wybrane dane finansowe z bilansu i rachunku zysków i strat za III kwartał 2012                  
i III kwartał 2011 oraz narastająco w tych latach. 

(w tys. PLN) w okresie 
od 1.01.2012 
do 30.09.2012 

w okresie 
od 14.01.2011 
do 30.09.2011 

Kapitał własny 14 186 12 529 

Należno ci długoterminowe - - 

Należno ci krótkoterminowe 13 054 7 514 

rodki pieniężne i inne aktywa pieniężne 654 127 

Zobowiązania długoterminowe 819 - 

Zobowiązania krótkoterminowe 20 037 10 267 

 

(w tys. PLN) III kwartał 
2012 

III kwartał 
2011 

1.01.2012- 
30.09.2012 

14.01.2011- 
30.09.2011 

Amortyzacja 154 91 366 91 

Przychody netto ze sprzedaży 62 124 30 277 149 467 30 277 

Zysk/ strata na sprzedaży 1 617 -13 3 151 - 41  

Zysk/ strata na działalno ci 
operacyjnej 

981 -73 2 368 - 102 

Zysk/ strata brutto 1 028 -143 2 062 - 171 

Zysk/ strata netto 702 -143 1 516 - 171 

 

Dodatkowe dane, jeżeli ich uwzględnienie w raporcie kwartalnym jest konieczne dla 
przedstawienia aktualnej sytuacji majątkowej i finansowej emitenta w sposób rzetelny              
i kompletny. 

W opinii Spółki, rzetelne i kompletne przedstawienie aktualnej sytuacji majątkowej i finansowej 
Spółki nie wymaga uwzględniania dodatkowych danych. 

3. Strategia rozwoju działalności Spółki. 

Najważniejsze działaniaŚ 

Planowana jest dalsza ekspansja terytorialna Spółki w zakresie sprzedaży butli gazowych poprzez 
otwieranie następnych centrów dystrybucji w poszczególnych rejonach Polski południowo – 
zachodniej. Obecnie z powodzeniem funkcjonuje 5 takich punktów dystrybucji butli gazowych.   

Spółka rozpoczęła prace nad poszerzeniem oferty o skroplony gaz ziemny LNG. Produkt ten jest 
wykorzystywany jako alternatywa dla gazu dostarczanego tradycyjnymi rurociągami.  Ponadto 
może on być stosowany jako paliwo do napędu pojazdów mechanicznych, czy też tzw. źródło 
zimna do celów chłodniczych.  

W kolejnym roku obrotowym zostanie utrzymana i rozwinięta sprzedaż nowowprowadzonego 
produktu – biopaliwa.  
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4. Komentarz Zarządu na temat czynników i zdarzeń, które miały wpływ na osiągnięte wyniki 
finansowe oraz stanowisko odnośnie możliwości zrealizowania publikowanych prognoz 
wyników na rok 2012. 

W 3 kwartale 2012 roku Unimot Gaz S.A. kontynuowała działalno ć polegającą na handlu gazem 
płynnym (LPG) we wszystkich dotychczasowych liniach biznesowych.  

W ciągu 9 miesięcy działalno ci w bieżącym roku obrotowym Spółka osiągnęła przychody ze 
sprzedaży na poziomie 149 467 tys. zł zamykając kwartał zyskiem netto w wysoko ci 1 516 tys. zł 

W dalszym ciągu jednym z głównych źródeł przychodów spółki, obok obrotu gazem w hurcie, była 
sprzedaż gazu płynnego w postaci autogazu, który stanowił w okresie od 1 stycznia do 30 wrze nia 
2012 roku ponad 32% przychodów Spółki. Standardowo najwyższą marżowo cią, a także 
największym udziałem w marży poziomu pierwszego charakteryzował się produkt Butle. 

Główne czynniki mające wpływ na osiągnięte wynikiŚ 

 znacząco większy od planowanego rozwój sprzedaży hurtowej w zakresie importu 
bezpo redniego oraz sprzedaży gazu z terminali zewnętrznych,  wprowadzenie do oferty Spółki nowego pro ekologicznego produktu - biopaliwa,   otwarcie kolejnych centrów dystrybucji butli gazowych,  uzyskanie finansowania – dostęp do kapitału zewnętrznego po rednio pozwala na 
zwiększenie obrotów spółki. 

 
Konsekwentnie prowadzona strategia rozwoju Spółki poprzez zwiększanie efektywno ci 
działalno ci operacyjnej, a także ekspansję terytorialną i produktową ma odzwierciedlenie  
w osiąganych wynikach finansowych Spółki, a także pozwoliła na podwyższenie prognoz 
finansowych (Raport bieżący nr 15/2012).  
 
Ponadto w wietle wyników zaprezentowanych w niniejszym raporcie kwartalnym w opinii 
Zarządu Spółki osiągnięcie prognozowanych wyników finansowych jest jak najbardziej możliwe. 

 
5. Informacja Zarządu na temat aktywności, jaką w okresie objętym raportem emitent 
podejmował w obszarze rozwoju prowadzonej działalności, w szczególności poprzez działania 
nastawione na wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych. 

Obok działań wskazanych w poprzednim punkcie, mających na celu dalszy rozwój prowadzonej 
działalno ci, Emitent udoskonalił narzędzie analityczne pozwalające na szczegółową analizę 
(online) segmentu Butle zarówno pod kątem rozkładu terytorialnego jak i precyzyjnego okre lania 
rotacji produktu oraz jego marżowo ci w poszczególnych lokalizacjach. Ta autorska i innowacyjna, 
zdaniem spółki, aplikacja pozwala na szybkie podejmowanie decyzji w zakresie obrotu butlami. 
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6. Wskazanie jednostek wchodzących w skład grupy kapitałowej emitenta. 

Emitent na dzień 30 wrze nia 2012 roku nie posiadał spółek zależnych i nie tworzył grupy 
kapitałowej. 

7. Informacje o strukturze akcjonariatu emitenta, ze wskazaniem akcjonariuszy 
posiadających, na dzień sporządzenia raportu, co najmniej 5% głosów na walnym 
zgromadzeniu.  

AAkcjonariusz Liczba akcji Udział w kapitale Udział w głosach 

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

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

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

Akcje serii C  2 396 500 74,91% 61,39% 

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

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

Pozostali  107 297 3,35% 2,75% 

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

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

Suma  3 203 797 100% 100% 

Liczba akcji Udział w kapitale Udział w głosach 


