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2. CZYNNIKI RYZYKA  

Przed podjęciem jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych odnoszących się do akcji Emitenta potencjalny inwestor 
powinien dokonać analizy przedstawionych w niniejszym rozdziale czynników ryzyka, jak również zapoznać się  
z pozostałymi informacjami zawartymi w niniejszym Dokumencie Rejestracyjnym. Wystąpienie określonego 
ryzyka zarówno samodzielnie, jak i w połączeniu z innymi okolicznościami, może mieć istotny negatywny wpływ 
na prowadzoną przez Emitenta działalność gospodarczą, jego sytuację finansową, perspektywy rozwoju lub 
wyniki Emitenta, a także może mieć wpływ na kształtowanie się rynkowego kursu Akcji Emitenta. 

Ryzyka określone poniżej nie stanowią kompletnej ani wyczerpującej listy, a w związku z tym nie mogą być 
traktowane jako jedyne ryzyka, na które narażony jest Emitent. Kolejność, w jakiej ryzyka zostały przedstawione 
poniżej, nie odzwierciedla prawdopodobieństwa ich wystąpienia ani też rozmiaru lub znaczenia poszczególnych 
ryzyk. Dodatkowe ryzyka, o których Emitentowi nie wiadomo w chwili obecnej lub które w chwili obecnej nie są 
przez Emitenta uważane za istotne, mogą także mieć istotny negatywny wpływ na działalność, sytuację 
finansową, perspektywy lub wyniki Emitenta. 

 

2.1 Czynniki ryzyka związane z otoczeniem rynkowym Emitenta oraz 
bezpośrednio z działalnością Emitenta 

Ryzyko związane z otoczeniem makroekonomicznym Emitenta 
 
Emitent działa w określonym środowisku gospodarczym, w związku z czym jego kondycja finansowa jest 
uzależniona od wielu czynników makroekonomicznych. Przychody Emitenta osiągane są głównie w Polsce, na 
terenie Niemiec, Czech, Słowacji, krajów Skandynawii, krajów półwyspu bałkańskiego, krajów Beneluksu oraz 
Wielkiej Brytanii. W związku z tym do głównych czynników ryzyka należy zaliczyć zmiany stóp procentowych, 
kursów walutowych, inflację oraz spowolnienie tempa wzrostu gospodarczego Polski i krajów na terenie których 
Grupa Kapitałowa Emitenta prowadzi swoją działalność.  Dobra koniunktura w otoczeniu gospodarczym Emitenta 
wpływa na poprawę sytuacji finansowej przedsiębiorstw, wzrost nakładów inwestycyjnych oraz zwiększoną chęć 
finansowania przedsiębiorstw przez banki. W przypadku pogorszenia się koniunktury gospodarczej krajów, w 
których Emitent prowadzi działalność, może nastąpić pogorszenie wyników i sytuacji finansowej Emitenta lub 
spółek z jego Grupy Kapitałowej. Emitent na bieżąco monitoruje sytuację makroekonomiczną państw, w których 
prowadzona jest działalność spółek z Grupy Kapitałowej Emitenta.  
 
 
Ryzyko związane z ograniczoną spedycją kolejową związaną z remontami trakcji oraz warunkami 
atmosferycznymi 
 
Przedłużające się remonty trakcji kolejowych, wykorzystywanych przez Grupę Kapitałową Emitenta do 
działalności w obszarze spedycji kolejowej oraz niekorzystne warunki atmosferyczne, mogące negatywnie 
wpłynąć na przepustowość danej linii bądź jej czasowe wyłączenie z użytku może czasowo ograniczyć 
działalność spółek z Grupy Kapitałowej Emitenta na danej linii, a tym samym negatywnie oddziaływać na wyniki 
finansowe osiągane przez Grupę, w tym na wartość przychodów uzyskiwanych z tytułu świadczenia usług 
transportu kolejowego. Jednakże trzeba mieć na uwadze, że Emitent przy realizacji usług spedycji kolejowej 
bierze pod uwagę ryzyko związane z remontami trakcji oraz niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, starając 
się minimalizować to ryzyko. 
 
Ryzyko związane z korzystaniem z państwowej infrastruktury kolejowej  
 
Spółki z Grupy Kapitałowej Emitenta świadczą usługi transportu kolejowego korzystając z infrastruktury kolejowej 
zarządzanej przez PKP Polskie Linie Kolejowe SA. Oferta wspomnianych spółek jest zależna od polityki cenowej 
związanej z poborem opłat za dostęp do infrastruktury prowadzonej przez zarządcę państwowych linii 
kolejowych. Emitent nie może wykluczyć, że znaczący wzrost stawek opłat za dostęp do infrastruktury kolejowej 
lub wzrost cen energii elektrycznej sprzedawanej przez PKP Energetyka Sp. z o.o. może spowodować 
zmniejszenie konkurencyjności oferty spółek z Grupy Kapitałowej OT Logistics. 
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Według Zarządu Emitenta ryzyko związane z korzystaniem z państwowej infrastruktury kolejowej nie powinno 
stanowić istotnego zagrożenia dla działalności Grupy Kapitałowej OT Logistics. Świadczą o tym 
ogólnoeuropejskie oraz wewnątrzkrajowe trendy rozwoju transportu w kierunku rozwiązań przyjaznych 
środowisku, bezpieczniejszych oraz bardziej efektywnych. Znacząca część środków z funduszy Unii Europejskiej, 
które przeznaczono dla Polski, stanowi środki na działania promujące rozbudowę infrastruktury pod przewozy 
intermodalne. Ponadto Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej wdraża Strategię Rozwoju 
Transportu w Polsce do roku 2020, w której priorytetem jest implementacja rozwiązań intermodalnych dla 
przewozu ładunków. W związku z powyższym istnieje uzasadnione przekonanie, iż opłaty za dostęp do 
infrastruktury kolejowej będą kształtować się w sposób umożliwiający prowadzenie działalności intermodalnej na 
zasadach rozsądnej rynkowej konkurencji. 
 
Ryzyko związane z obsługą celną klientów  
 
Świadczone przez spółki z Grupy Kapitałowej OT Logistics usługi agencji celnej obarczone są ryzykiem 
związanym z brakiem uzyskania zapłaty za należności celne przez klientów. Na podstawie art. 201 
Rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 z dnia 12 października 1992 roku ustanawiającego Wspólnotowy 
Kodeks Celny spółka świadcząca usługi agencji celnej jest podmiotem zobowiązanym do zapłaty długu celnego, 
który powstaje w chwili przyjęcia zgłoszenia celnego. 
Zgodnie z treścią artykułu 213 Wspólnotowego Kodeksu Celnego spółka zależna Emitenta jako zgłaszająca 
towar do odprawy celnej pozostaje, w zakresie długu celnego, dłużnikiem solidarnym z kontrahentem zlecającym 
wykonanie usługi. 
To ryzyko niwelowane jest wymaganiem przedpłat przy obsłudze nowych klientów, a także pozyskiwaniem 
środków bezpośrednio od klienta na rachunek bankowy spółki zależnej Emitenta i ich dalszą redystrybucją na 
konta organów celnych. 
 
Ryzyko nieterminowego lub niekompletnego wykonania zlecenia 
 
Istotny wpływ na ocenę jakości usług świadczonych przez OT Logistics i spółki z Grupy Kapitałowej Emitenta ma 
czas dostawy ładunku do odbiorcy. Ryzyko opóźnień w największym stopniu występuje podczas realizacji 
transportów drogą morską. W okresach największego natężenia przeładunków może dojść do zastoju ładunków. 
Emitent i jego spółki zależne starają się ograniczać ryzyko przestojów ładunków w portach poprzez rozbudowaną 
strukturę agencyjną oraz bogatą flotę. Powinno to zapewniać niezakłócony transport ładunków niezależnie od 
sezonu. 
 
Ryzyko związane z budową terminali intermodalnych 
 
Grupa Kapitałowa OT Logistics posiada terminale kolejowe na granicy wschodniej. Emitent nie wyklucza budowy 
kolejnych terminali intermodalnych, co wiąże się z koniecznością uzyskania licznych decyzji administracyjnych, 
które umożliwią przeprowadzenie inwestycji (m.in. decyzji w sprawie lokalizacji, o warunkach zagospodarowania i 
zabudowy, pozwolenia na budowę, pozwolenia na oddanie wybudowanego obiektu do użytkowania, czy też 
decyzji wynikających z przepisów o ochronie środowiska). Emitent nie może wykluczyć ryzyka nieuzyskania 
powyższych decyzji lub przedłużenia w czasie postępowania związanego z wydaniem decyzji co może mieć 
wpływ na realizację inwestycji i osiągane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Emitenta. 
 
Ryzyko związane z uruchamianiem kolejnych połączeń kolejowych na nowych trasach 
 
Inwestycje Emitenta w kolejne porty morskie mogą rodzić konieczność uruchamiania przez spółki z Grupy 
Kapitałowej OT Logistics połączeń kolejowych na nowych trasach. Istnieje ryzyko, że na skutek mniejszego 
zainteresowania przewozami oraz niższej od zakładanej ilości zleceń, spółki zależne Emitenta nie wykorzystają 
w pełni możliwości przewozowych nowych tras kolejowych. Ryzyko to pozwalają wyeliminować długoterminowe 
kontrakty z kontrahentami, które zapewnią popyt na usługi transportowe w przypadku uruchomienia nowych 
połączeń kolejowych. 
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Ryzyko silnych wahań koniunktury na rynku węgla i stali 
 
Port Handlowy Świnoujście jest spółką przeładunkową z dominującym udziałem towarów masowych (węgiel, 
ruda żelaza). Tym samym istotnym zagrożeniem mogącym negatywnie wpłynąć na sytuację finansową Spółki 
jest dekoniunktura na rynku stali. Spadek produkcji wyrobów stalowych w Polsce, Czechach i na Słowacji 
powoduje zmniejszenie zapotrzebowania koncernów metalurgicznych na importowany węgiel  koksujący oraz 
rudę żelaza i manganu. Towary te stanowią podstawę przeładunków w Porcie Handlowym Świnoujście,   a 
ewentualny spadek importu węgla i rudy przez producentów stali może istotnie ograniczyć przychody ze 
sprzedaży Spółki. Ograniczając tego typu ryzyko Spółka od kilku lat konsekwentnie realizuje strategię portu 
uniwersalnego zdolnego obsługiwać szerokie spektrum towarów masowych i drobnicowych, zarówno w eksporcie 
jak i imporcie. Prowadzone w ostatnich latach inwestycje rozszerzyły zakres świadczonych usług o m.in. terminal 
zbożowy, przeładunki konstrukcji i sztuk ciężkich oraz pozwoliły zwiększyć możliwości przeładunkowe towarów 
drobnicowych oraz towarów masowych w relacji importowej. 
 
Ryzyko związane koncentracją sprzedaży 
 
W Grupie Kapitałowej Emitenta  nie występuje koncentracja sprzedaży do jednego podmiotu przekraczająca 20% 
przychodów ogółem ze sprzedaży w skali roku. Mimo, iż Emitent dąży do tego aby koncentracja taka nie 
wystąpiła, nie można wykluczyć takich sytuacji w przyszłości. Mogłoby to w istotny sposób uzależniać wielkość 
sprzedaży, a także uzyskiwane marże Grupy Emitenta od konkretnego podmiotu gospodarczego. Emitent 
znacząco ogranicza to ryzyko poprzez podpisywanie umów długoterminowych i zachowanie przewagi kosztowej 
w stosunku do innych przewoźników. 
 
Ryzyko związane z możliwością utraty kluczowej kadry pracowniczej 
 
Działalność spółek z Grupy Kapitałowej Emitenta jest w dużej mierze zależna od wiedzy, umiejętności i 
doświadczenia kadry zarządzającej. Członkowie Zarządu, jak i kluczowi pracownicy zatrudnieni przez Spółki z 
Grupy Kapitałowej Emitenta są osobami o wieloletnim doświadczeniu w branży transportowej. Ich 
zaangażowanie w działalność Emitenta jest jednym z czynników stanowiących o dotychczasowych sukcesach. 
Utrata kadry menadżerskiej lub kluczowych pracowników Emitenta mogłaby niekorzystnie wpłynąć na 
prowadzoną przez Spółkę działalność i osiągane wyniki finansowe. Rozważając nabycie Akcji Emitenta inwestor 
powinien zdawać sobie sprawę z powyższego ryzyka i mieć na uwadze, iż powodzenie planów biznesowych 
Emitenta i jego Grupy Kapitałowej jest  po części zdeterminowana doświadczeniem i wiedzą kadry menadżerskiej 
oraz wykwalifikowanych pracowników. 
 
Ryzyko wahań kursu walutowego 
 
Emitent prowadzi sprzedaż swoich usług m. in. w krajach Unii Europejskiej. Obecnie ok. 54% przychodów 
generowanych jest na terytorium takich państw jak Niemcy czy kraje Beneluksu. W związku z tym wahania kursu 
walutowego euro w stosunku do złotego mogą mieć istotne znaczenie do wartości uzyskiwanych przychodów w 
walucie polskiej. 
 
Ryzyko związane z niestabilnością systemu podatkowego 
 
Niestabilność systemu podatkowego oraz nieprecyzyjność regulacji podatkowych może negatywnie wpływać na 
działalność i wyniki finansowe Emitenta. Ulegające zmianie interpretacje przepisów podatkowych, stosowane 
przez organy podatkowe, długie okresy przedawnienia zobowiązań podatkowych oraz możliwość nakładania 
wysokich kar pieniężnych i innych sankcji powodują, że ryzyko związane z niestabilnością systemu podatkowego 
w Polsce jest znacząco wyższe niż w krajach rozwiniętych o bardziej ustabilizowanym systemie prawa 
podatkowego. 
 
Ryzyko związane z niestabilnością systemu prawnego 
 
Zmiany wprowadzane w polskim systemie prawnym mogą rodzić dla Emitenta ryzyko w zakresie prowadzonej 
przez niego działalności gospodarczej. Dotyczy to w szczególności regulacji w dziedzinie prawa handlowego, 
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podatkowego, przepisów regulujących działalność gospodarczą, przepisów prawa pracy i ubezpieczeń 
społecznych czy prawa papierów wartościowych. Należy zauważyć, iż przepisy polskiego prawa przechodzą cały 
czas proces intensywnych zmian związanych z dostosowaniem polskich przepisów do przepisów unijnych. 
Zmiany te mogą mieć wpływ na otoczenie prawne działalności Emitenta i na jego wyniki finansowe. Mogą 
ponadto stwarzać problemy wynikające z niejednolitej wykładni prawa, która obecnie jest dokonywana nie tylko 
przez sądy krajowe, organy administracji publicznej, ale również przez sądy wspólnotowe. Interpretacje 
dotyczące zastosowania przepisów bywają często niejednoznaczne lub rozbieżne, co może generować ryzyko 
prawne. Orzecznictwo sądów polskich musi pozostawać w zgodności z orzecznictwem wspólnotowym. 
Tymczasem niektóre niezharmonizowane z prawem unijnym przepisy prawa krajowego mogą budzić wiele 
wątpliwości interpretacyjnych oraz rodzić komplikacje natury administracyjno – prawnej. W głównej mierze ryzyko 
może rodzić stosowanie przepisów krajowych niezgodnych z przepisami unijnymi czy też odmiennie 
interpretowanych. 
 
Ryzyko realizacji strategii Grupy Emitenta 
 
Realizowana przez Spółkę OT Logistics S.A. strategia rozwoju oraz realizacja celów emisyjnych zakłada dalsze 
umacnianie pozycji rynkowej poprzez akwizycję podmiotów działających w branży logistycznej, funkcjonujących 
na rynku polskim i niemieckim. Istnieje ryzyko, iż tak zdefiniowana strategia nie przyniesie spodziewanych 
rezultatów ekonomicznych w zakładanym horyzoncie czasowym z uwagi na typowe elementy ryzyka związanego 
z inwestycjami kapitałowymi. Co więcej, przeprowadzenie transakcji przejęcia, dokonanie niezbędnych zmian w 
działalności przejmowanego podmiotu oraz różnice w kulturze organizacji mogą wywrzeć negatywny wpływ na 
działalność oraz wyniki finansowe Grupy, a także podmiotu przejmowanego. Ponadto podmioty przejmowane 
mogą być obciążone zobowiązaniami, być stroną sporów i postępowań lub mieć inne problemy natury 
organizacyjnej, prawnej lub finansowej, które mogą niekorzystnie wpłynąć na działalność spółek Grupy 
Kapitałowej OT Logistics, po przeprowadzeniu procesu akwizycji. Emitent poprzez staranne badanie podmiotów, 
które mogą być celem akwizycji oraz korzystanie z doświadczonych doradców stara się minimalizować powyższe 
ryzyko. Godnym podkreślenia jest również fakt, że Grupa Kapitałowa OT Logistics posiada duże doświadczenie 
w zakresie przejmowania innych spółek, co było wykorzystywane do realizacji dotychczasowej strategii. 
 
Ryzyko konkurencji 
 
Działalność Emitenta narażona jest na ryzyko związane z konkurencją. Polityka cenowa podmiotów działających 
w branży transportu, spedycji, logistyki oraz przeładunków portowych może mieć wpływ na wyniki finansowe 
Grupy Emitenta, w przypadku, gdy podmioty konkurencyjne będą świadczyć usługi w cenie znacznie niższej niż 
spółki z Grupy Kapitałowej Emitenta lub też poczynione zostaną inwestycje w rozwój konkurencyjnych podmiotów 
(krajowe i zagraniczne porty morskie). Powyższe może powodować konieczność dostosowania cen oferowanych 
przez spółki z Grupy Kapitałowej Emitenta, co może skutkować zmniejszeniem uzyskiwanej marży. Ryzyko to 
jest jednak minimalizowane ze względu na szereg czynników: (i) z uwagi na rozbudowaną infrastrukturę 
przewozowo-logistyczną Grupa Kapitałowa OT Logistics ma możliwość oferowania bardziej kompleksowych 
usług niż konkurencja, w tym połączenia usług transportu, spedycji i logistyki; (ii) z uwagi na dużą liczbę 
jednostek pływających, Grupa Emitenta ma możliwość realizowania dużych kontraktów, przy których potencjał 
konkurencji na terenie Polski i Niemiec jest mniejszy niż Emitenta; (iii) Grupa Kapitałowa OT Logistics stale 
rozszerza zakres usług i zwiększa zakres działania. W związku z powyższym liczba podmiotów, które mają 
możliwość konkurowania z Grupą Emitenta w pełnym zakresie świadczonych przez Grupę usług oraz w pełnym 
zakresie terytorialnym jest bardzo ograniczona, (iiii) Grupa dąży do inwestycji w inne oprócz Portu Handlowego 
Świnoujście Sp. z o.o. spółki działające w portach morskich. 
 
Ryzyko związane z akcjonariatem Emitenta 
 
Na dzień sporządzenia Dokumentu Rejestracyjnego dominującym akcjonariuszem Emitenta jest I Fundusz 
Mistral Spółka Akcyjna, który posiada bezpośrednio 74,99%  udział w kapitale zakładowym oraz 74,99% udziałów 
w liczbie głosów na WZA Emitenta. I Fundusz Mistral S.A. jest spółką, która koncentruje się na działalności 
związanej z działalnością holdingów oraz nadzorze właścicielskim nad posiadanymi przez nią udziałami i akcjami 
w innych podmiotach. I Fundusz Mistral, działając w modelu funduszu private equity, poza zapewnieniem 
ciągłości rozwoju i zaangażowaniu w działalność operacyjną podmiotów, w których posiada udziały bądź akcje, 
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skupia się na poszukiwaniu perspektywicznych spółek realizujących działalność w oparciu o atrakcyjne modele 
biznesowe. Po przeprowadzeniu oferty akcji, I Fundusz Mistral nadal będzie posiadał dominujący udział w 
kapitale zakładowym Emitenta oraz większość w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu emitenta. Nie 
można wykluczyć, iż interesy podmiotu dominującego będą inne niż akcjonariuszy mniejszościowych, z czego 
każdy inwestor powinien zdawać sobie sprawę. 
 
Ryzyko związane ze wzrostem cen paliw i stali 
 
Wzrost cen paliw, które stanowią największy składnik kosztów eksploatacyjnych floty spółek Grupy Kapitałowej 
OT Logistics, może spowodować spadek rentowności działalności. Emitent stara się to ryzyko minimalizować 
poprzez zawieranie w umowach klauzul paliwowych uzależniających ceny usługi od cen paliwa. Zaznaczyć 
jednak trzeba, że nie wszyscy kontrahenci godzą się na takie zapisy, w związku z czym wzrost cen paliw, 
niezwiązany z adekwatnym wzrostem stawek przewozowych, ma wpływ na poziom rentowności uzyskiwanej 
przez Grupę Kapitałową Emitenta.  
Dodatkową pozycją kosztową w działalności Emitenta jest stal, która stanowi główny koszt w zakresie 
zaopatrzenia w materiały Grupy Kapitałowej OT Logistics. Wzrost cen tego materiału może w dużym stopniu 
wpływać na zwiększenie kosztów remontów.  
 
Ryzyko utraty wykwalifikowanej obsady jednostek pływających  
 
Otwarcie rynków pracy po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej spowodowało nową sytuację na rynku pracy 
polskich marynarzy śródlądowych. Pojawienie się ofert pracy, głównie holenderskich armatorów, może 
spowodować wzrost kosztów usług świadczonych na rzecz Grupy Kapitałowej OT Logistics przez załogi 
pływające, a w konsekwencji negatywnie wpłynąć na wyniki finansowe osiągane przez całą Grupę. Emitent 
obecnie nie zauważa znaczącego wzrostu kosztów z tego tytułu, jednak należy mieć na uwadze iż w przyszłości 
takie ryzyko istnieje. 
Dodatkowym czynnikiem mającym wpływ na wzrost kosztów spółek z Grupy Emitenta jest spadek liczby 
wykwalifikowanych załóg, powodowany odchodzeniem z zawodu doświadczonych pracowników przy 
jednoczesnym braku kształcenia nowych kadr.  
 
Ryzyko związane z sezonowością sprzedaży  
 
Działalność na rynku usług transportowych żeglugi śródlądowej charakteryzuje się sezonowością uzyskiwanych 
przychodów ze sprzedaży, uzależnioną w głównej mierze od warunków klimatycznych. Stąd, w zależności od 
obszaru geograficznego, występują różnice pomiędzy długością okresu żeglownego (nawigacyjnego) w Polsce i 
np. Niemczech. Sezon nawigacyjny na rynku żeglugi śródlądowej w Polsce trwa średnio 260 dni rocznie, 
rozpoczynając się ok. 15 marca a kończąc ok. 15 grudnia. Okres żeglowny w Niemczech trwa dłużej, bo sezon 
poza-nawigacyjny obejmuje jedynie okres świąteczno-noworoczny. Sezon nawigacyjny, bez względu na kraj 
którego dotyczy, może być dodatkowo skrócony z powodu wyłączenia z nawigacji okresów występowania 
niekorzystnych warunków atmosferyczno-hydrologicznych co dodatkowo może negatywnie wpływać na 
działalność i wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Emitenta. Sezonowość przejawia się również poza usługami z 
zakresu żeglugi śródlądowej w przypadku świadczenia usług przewozowych określonych grup towarów, których 
przewóz w warunkach zbyt wysokich lub zbyt niskich temperatur jest niemożliwy. Na podstawie historycznych 
danych finansowych, szacunki Zarządu Emitenta wskazują, iż nie więcej niż 7% przychodów Grupy Kapitałowej 
może być objęte ryzykiem sezonowości (w latach 2010-2012 odpowiadało to około 24-29 mln zŁ przychodów 
Grupy Kapitałowej ogółem). W opinii Zarządu nie jest to wartość znacząca w relacji do skali prowadzonej przez 
Grupę działalności. 
 
Ryzyko związane z ograniczeniem żeglowności kanałów i szlaków wodnych w związku z ich remontami i 
warunkami atmosferycznymi 
 
Przedłużanie się wykonywanych corocznie (w okresie poza-nawigacyjnym) prac związanych z okresowymi 
remontami kanałów i szlaków wodnych może czasowo ograniczyć działalność spółek z Grupy Kapitałowej 
Emitenta na danym obszarze, a tym samym negatywnie oddziaływać na wyniki finansowe osiągane przez Grupę. 
Pogorszenie warunków atmosferycznych, mogące skutkować ewentualnym postojem floty, może wpływać na 
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wartość przychodów uzyskiwanych z tytułu świadczenia usług transportu wodnego śródlądowego. Emitent 
planując realizację usług przewozowych bierze pod uwagę okresowe wyłączenia szlaków żeglugowych, przy 
czym zdolność reagowania Emitenta na niekorzystne zmiany warunków atmosferycznych jest ograniczona. 
Powyższe może okresowo wpływać na zdolność spółek z Grupy Kapitałowej Emitenta do prowadzenia 
działalności, a zatem na wyniki finansowe Grupy. Warte podkreślenia jest uniezależnienie od warunków 
klimatyczno-pogodowych Portu Handlowego Świnoujście Sp. z o.o.. Brak zjawiska pływów oraz zalodzeń 
uniezależnia pracę portu od niekorzystnych warunków. 
 
Ryzyko związane z możliwością utraty składników majątku w związku z ustanowionymi zabezpieczeniami 

Spółki z Grupy Kapitałowej Emitenta są stronami umów kredytowych, umów pożyczki i umów leasingowych w 
przypadku których ustanowiono zabezpieczenia na majątku spółek z Grupy Kapitałowej Emitenta wskazanych w 
tabelach 17 i 18 pkt. 6.3. Dokumentu Rejestracyjnego. Dodatkowo obligacje wyemitowane przez OT Logistics 
S.A. w 2011 roku na kwotę 60 mln PLN są również zabezpieczone na aktywach Grupy Kapitałowej (szczegóły w 
tabeli 17, pkt.6.3). W przypadku braku terminowego regulowania zobowiązań Grupa narażona jest na ryzyko 
utraty tych składników majątku, co  w przypadku, gdy zabezpieczeniem są aktywa używane w procesie 
świadczenia usług może powodować utrudnienia w prowadzeniu działalności tych podmiotów. Ryzyko takiego 
zdarzenia, z uwagi na bezpieczny poziom zadłużenia oraz utrzymywanie wysokiej płynności, Emitent ocenia na 
minimalne. 

Ryzyko kredytowe 

Grupa Kapitałowa OT Logistics jest narażona na ryzyko kredytowe rozumiane jako ryzyko, że wierzyciele nie 
wywiążą się ze swoich zobowiązań i tym samym spowodują poniesienie strat przez Grupę. Maksymalna 
ekspozycja na to ryzyko to wartość bilansowa należności. Zdaniem Zarządu Emitenta nie występuje znacząca 
koncentracja ryzyka kredytowego, gdyż spółki z Grupy posiadają wielu odbiorców. Emitent podejmuje również 
działania mające na celu ograniczenie ryzyka kredytowego, polegające na: sprawdzaniu wiarygodności 
odbiorców, ustalaniu limitów kredytowych, monitorowaniu sytuacji odbiorcy.  

Ryzyko płynności  

Grupa Kapitałowa jest narażona na ryzyko utraty płynności, rozumiane jako ryzyko utraty zdolności  
do regulowania zobowiązań w określonych umowami terminach. Ryzyko wynika z potencjalnego ograniczenia 
dostępu do rynków finansowych, co może skutkować brakiem możliwości pozyskania nowego finansowania lub 
refinansowania swojego zadłużenia. Obecnie prowadzona polityka względem zadłużenia jak i utrzymywanie 
zadłużenia na akceptowalnych przez instytucje finansowe poziomach powodują, iż w ocenie Zarządu Emitenta, 
ryzyko utraty płynności należy ocenić jako nieznaczne. 
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3. OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA INFORMACJE ZAWARTE W 
DOKUMENCIE REJESTRACYJNYM  

3.1 Oświadczenie Emitenta 

EMITENT 

Nazwa (firma): OT Logistics SA 

Kraj siedziby: Polska 

Siedziba: Szczecin 

Adres: ul. Moniuszki 20, 71-430 Szczecin 

Numer telefonu: (91) 42 57 300 

Numer faksu (91) 42 57 358 

Adres internetowy: www.otlogistics.com.pl 

E – mail: info@otlogistics.com.pl 

REGON: 930055366 

NIP: 8960000049 

KRS: 0000112069 

 

OŚWIADCZENIE 

STOSOWNIE DO ROZPORZĄDZENIA KOMISJI (WE) 

nr 809/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 roku 

 

Działając w imieniu Emitenta, będącego odpowiedzialnym za wszystkie informacje zawarte w Dokumencie 
Rejestracyjnym, oświadczamy, iż zgodnie z naszą najlepszą wiedzą i przy dołożeniu należytej staranności, by 
zapewnić taki stan, informacje zawarte w niniejszym Dokumencie Rejestracyjnym są prawdziwe, rzetelne i 
zgodne ze stanem faktycznym oraz że w niniejszym Dokumencie Rejestracyjnym nie pominięto niczego, co by 
mogło wpłynąć na jego znaczenie. 
 
 
 
 
 

Piotr Chajderowski    Daniel Stachiewicz 
Prezes Zarządu     Wiceprezes Zarządu 
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3.2 Oświadczenie Oferującego 

OFERUJĄCY 

Nazwa (firma): NWAI Dom Maklerski SA 

Kraj siedziby: Polska 

Siedziba: Warszawa 

Adres: Nowy Świat 64, 00-357 Warszawa 

Numer telefonu: +48 22 2019750 

Numer faksu: +48 22 2019751 

Adres internetowy: www.nwai.pl 

E – mail: noweemisje@nwai.pl 

REGON: 141338474 

NIP: 5252423576 

KRS: 0000304374 

Oferujący, na podstawie informacji przekazanych lub potwierdzonych przez Spółkę sporządził przy dołożeniu 
należytej staranności i jest odpowiedzialny za następujące punkty Dokumentu Rejestracyjnego: 
Pkt: 3.2, 5 - 7, 17, 21.2 
 

OŚWIADCZENIE 

STOSOWNIE DO ROZPORZĄDZENIA KOMISJI (WE) 

nr 809/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 roku 
 
 

Działając w imieniu NWAI Dom Maklerski SA, oświadczam, że zgodnie z moją najlepszą wiedzą i przy dołożeniu 
należytej staranności, by zapewnić taki stan, informacje zawarte w częściach Dokumentu Rejestracyjnego, za 
których sporządzenie odpowiedzialny jest Oferujący, są prawdziwe, rzetelne i zgodne ze stanem faktycznym i że 
informacje zawarte w tych częściach nie pomijają niczego, co mogłoby wpływać na ich znaczenie. 
 
 
 
 

Mateusz Walczak 

Prezes Zarządu 

Łukasz Knap 

Wiceprezes Zarządu 
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3.3 Oświadczenie Doradcy Prawnego 

Doradca Prawny 

Nazwa (firma): Prof. Marek Wierzbowski i Partnerzy – Adwokaci i Radcowie Prawni 

Kraj siedziby: Polska 

Siedziba: Warszawa 

Adres: ul. Mokotowska 15 A lok. 17, 00-640 Warszawa 

Numer telefonu: (+22) 312 41 10 

Numer faksu: (+22) 312 41 12 

Adres internetowy: www.wierzbowski.com 

E – mail: office@wierzbowski.com 

REGON: 141338474 

NIP: 5252423576 

KRS: 0000304374 

 

Doradca Prawny, na podstawie informacji przekazanych lub potwierdzonych przez Spółkę sporządził przy 
dołożeniu należytej staranności i jest odpowiedzialny za następujące punkty Dokumentu Rejestracyjnego: 

Pkt 3.3, 4;8 – 16, 18 – 20, 24 oraz 21.2. 

 

OŚWIADCZENIE 

STOSOWNIE DO ROZPORZĄDZENIA KOMISJI (WE) 

nr 809/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 roku 

 
Oświadczam, że zgodnie z naszą najlepszą wiedzą i przy dołożeniu należytej staranności, by zapewnić taki stan, 
informacje zawarte w częściach Dokumentu Rejestracyjnego, za sporządzenie których jest odpowiedzialna 
kancelaria Prof. Marek Wierzbowski i Partnerzy – Adwokaci i Radcowie Prawni Spółka Partnerska, są prawdziwe, 
rzetelne i zgodne ze stanem faktycznym, i że nie pominięto w nich niczego, co mogłoby wpływać na ich 
znaczenie. 
 
 
 
 

__________________ 

Marcin Marczuk 

Radca Prawny/ Partner 
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4. POLITYKA DYWIDENDY  
 
Zasadą polityki Zarządu Emitenta odnośnie dywidendy jest realizowanie wypłat stosownie do wielkości 
wypracowanego zysku, planów inwestycyjnych oraz możliwości płatniczych Emitenta. Zarząd, zgłaszając 
propozycje dotyczące możliwości wypłaty dywidendy, kieruje się koniecznością zapewnienia Emitentowi 
płynności finansowej oraz kapitału niezbędnego do rozwoju działalności. 

Uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30 czerwca 2009 r. dokonano podziału zysku za 2008 rok 
w kwocie 6.483.912,02 zł przeznaczając go na dywidendę (dane wg jednostkowego sprawozdania finansowego). 

Dywidenda na jedną akcję wynosiła ok. 5,07 zł. 

Dywidenda w całości wypłacona została w 2009 r. 

Uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30 czerwca 2010 r. dokonano podziału zysku za 2009 rok 
w kwocie 5.779.317,53 zł (dane wg jednostkowego sprawozdania finansowego), dzieląc go w następujący 
sposób: 

- kwota 4.294,33 zł przeznaczona została na kapitał zapasowy; 

- kwota 5.775.023,20 zł przeznaczona została na wypłatę dywidendy. 

Dywidenda na jedną akcję wynosiła 4,52 zł. 

Dywidenda na rzecz akcjonariusza NPN II S.à r.l. została wypłacona w 2011 r., na rzecz akcjonariusza I Fundusz 
Mistral S.A. dywidenda została wypłacona i rozliczona w 2012 r. Przesunięcie wypłaty dywidendy na rzecz 
akcjonariusza I Fundusz Mistral S.A. spowodowane było postanowieniami umów kredytowych zawartych przez 
Emitenta z Bankiem Polskiej Spółdzielczości S.A., które zostały opisane w punkcie 8.2. Dokumentu 
Rejestracyjnego. 

Uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29 lipca 2011 r. (Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane 
na 30 czerwca 2011 r., po przerwie obradowało w dniu 29 lipca 2011 r.) dokonano podziału zysku za 2010 rok w 
kwocie 10.465.531,74 zł (dane wg jednostkowego sprawozdania finansowego), dzieląc go w następujący sposób: 

- kwota 3.765.531,74 zł przeznaczona została na kapitał zapasowy; 

- kwota 6.700.000,00 zł przeznaczona została na wypłatę dywidendy. 

Dywidenda na jedną akcję wynosiła ok. 5,24 zł. 

Dywidenda w całości została wypłacona i rozliczona w 2012 r. 

Uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 27 czerwca 2012 r. dokonano podziału zysku za 2011 rok 
w kwocie 28.298.078,70 zł (dane wg jednostkowego sprawozdania finansowego) przeznaczając go w całości na 
kapitał zapasowy.  

Uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 17 kwietnia 2013 r. dokonano podziału zysku za 2012 rok 
w kwocie 12.763.780,05 zł w następujący sposób: 

1) kwota 6.385.000,00 zł została przeznaczona na kapitał zapasowy Emitenta, 

2) kwota 4.024.629,00 zł została przeznaczona na dywidendę; dywidenda na jedną akcję wynosiła 3,15 zł; 

3) pozostała część zysku w kwocie 2.354.151,05 zł podlega wyłączeniu spod podziału. 

Dywidenda została wypłacona w dniu 19 kwietnia 2013 r. 

Część zysku w kwocie 2.345.151,05 zł wolą akcjonariuszy Emitenta została wyłączona spod podziału na 
podstawie art. 348 § 1 ksh. Zgodnie z nim kwota przeznaczona do podziału między akcjonariuszy nie może 
przekraczać zysku za ostatni rok obrotowy, powiększonego o niepodzielone zyski z lat ubiegłych oraz o kwoty 
przeniesione z utworzonych z zysku kapitałów zapasowego i rezerwowych, które mogą być przeznaczone na 
wypłatę dywidendy. Więc zgodnie z tym artykułem zysk może pozostać niepodzielony. W bilansie Emitenta kwota 
niepodzielonego zysku została ujęta w pozycji: zysk/strata z lat ubiegłych. 

Polityka dywidendy na kolejne lata nie została jeszcze zdefiniowana. Zarząd Emitenta, przy podejmowaniu 
decyzji odnośnie rekomendacji wypłaty dywidendy w przyszłości będzie brał pod uwagę w szczególności bieżącą 
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i przyszłą sytuację finansową Emitenta, cele strategiczne oraz efektywność planowanych przez Spółkę projektów 
inwestycyjnych. 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami organem uprawnionym do podjęcia uchwały o wypłacie dywidendy jest 
Walne Zgromadzenie Emitenta. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta, które może podjąć uchwałę o 
wypłacie dywidendy, powinno odbyć się w ciągu sześciu miesięcy po upływie roku obrotowego. Ponieważ rokiem 
obrotowym Emitenta jest rok kalendarzowy, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta powinno odbywać się do 
końca czerwca. W przypadku podjęcia uchwały o wypłacie dywidendy, uchwała powinna wskazywać datę 
ustalenia prawa do dywidendy (określoną w przepisach Kodeksu Spółek Handlowych jako „dzień dywidendy”) 
oraz termin wypłaty dywidendy. Zgodnie z art. 348 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych dzień dywidendy może być 
wyznaczony na dzień powzięcia uchwały o wypłacie dywidendy albo w okresie kolejnych trzech miesięcy. Statut 
Spółki przewiduje możliwość wypłaty zaliczki na dywidendę. Zgodnie z art. 348 § 4 Kodeksu Spółek Handlowych, 
dywidendę wypłaca się w dniu określonym w uchwale Walnego Zgromadzenia. Jeżeli uchwała Walnego 
Zgromadzenia takiego dnia nie określa, dywidenda jest wypłacana w dniu określonym przez Radę Nadzorczą.  

Informacje o odbiorze dywidendy ogłaszane będą w trybie raportów bieżących.  

Osoby, którym przysługuje prawo do dywidendy, to osoby, które w dniu dywidendy będą miały zapisane akcje 
Emitenta na rachunkach papierów wartościowych.  

Warunki odbioru dywidendy przez akcjonariuszy Spółki odpowiadają zasadom przyjętym dla spółek publicznych. 
Stosownie do art. 348 § 3 i 4 Kodeksu Spółek Handlowych, w przypadku podjęcia uchwały o wypłacie dywidendy, 
uchwała powinna wskazywać datę ustalenia prawa do dywidendy oraz dzień wypłaty dywidendy. Jeżeli Uchwała 
Walnego Zgromadzenia takiego dnia nie określa, dywidenda jest wypłacana w dniu określonym przez Radę 
Nadzorczą. Z zastrzeżeniem postanowień Regulaminu KDPW dzień dywidendy może być wyznaczony w okresie 
kolejnych trzech miesięcy. 

Zgodnie z § 9 Rozdziału XIII Oddział 3 Szczegółowych Zasad Obrotu Giełdowego, Emitent jest obowiązany 
bezzwłocznie powiadomić GPW o podjęciu uchwały o przeznaczeniu zysku na wypłatę dywidendy dla 
akcjonariuszy, wysokości dywidendy, dniu ustalenia prawa do dywidendy oraz dniu wypłaty dywidendy. Ponadto 
§ 106 Szczegółowych Zasad Działania KDPW informacje o wysokości dywidendy, dniu ustalenia prawa do 
dywidendy (określonym w przepisach KSH jako „dzień dywidendy”) oraz terminie wypłaty dywidendy przekazuje 
się do KDPW poprzez dedykowaną stronę internetową. Terminy te Emitent będzie zobowiązany uzgadniać z 
KDPW. Zgodnie z § 106 ust. 2 Szczegółowych Zasad Działania KDPW dzień wypłaty dywidendy może przypadać 
najwcześniej dziesiątego dnia po dniu ustalenia prawa do dywidendy. Należy również uwzględnić, iż zgodnie z § 
5 ust. 1 Regulaminu KDPW z biegu terminów wyłącza się dni uznane za wolne od pracy na podstawie 
właściwych przepisów oraz soboty, z zastrzeżeniem ust. 1a i ust. 2. 
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5. WYBRANE INFORMACJE FINANSOWE 
 

Jako historyczne informacje finansowe za 2010 i 2011 rok należy traktować dane przedstawione w kolumnie 
„Dane porównawcze”, które zostały przedstawione w sposób zapewniający porównywalność. W dalszej części 
Prospektu odnoszono się do danych porównawczych. Zmiany w pozycjach finansowych między danymi 
zatwierdzonymi a danymi porównawczymi wynikają z korekt błędów podstawowych w sprawozdaniach Grupy. 
Korekty zostały opisane poniżej, pod tabelami. 

Tabela 1 Wybrane informacje finansowe Grupy Kapitałowej Emitenta sporządzone na podstawie 
zbadanych, rocznych skonsolidowanych sprawozdań finansowych za lata 2010-2012 

dane w tys. Zł 
2012 

Dane 
porównawcze 
31.12.2011 

Dane 
zatwierdzone 
31.12.2011 

Dane 
porównawcze 
31.12.2010 

Dane 
zatwierdzone 
31.12.2010 

Aktywa trwałe        317 839         299 403         295 017         264 128         236 322  

Rzeczowe aktywa trwałe        214 330         200 397         199 218         197 028         201 681  

Nieruchomości inwestycyjne          82 874           78 140           69 739           51 332           10 233  

Wartość firmy          14 852             7 642             7 642             7 642             7 642  

Inwestycje w jednostkach 
stowarzyszonych 

           1 931             1 763             4 628             1 292             3 925  

Udziały i akcje              815             2 059             2 059             1 136             1 136  

Pozostałe aktywa finansowe             1 003             5 988             5 988             1 868             7 743  

Należności handlowe i pozostałe            1 625             3 153             3 331             3 379             3 511  

Aktywa obrotowe        136 152         127 757         127 726           89 508           89 801  

Zapasy            3 245             3 470             5 294             2 406             2 406  

Należności z tytułu dostaw i usług 
oraz pozostałe należności 

         84 115           81 707           79 851           64 509           64 802  

Bieżące aktywa podatkowe            7 981             6 901             6 901             6 309             6 309  

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty          33 846           34 066           34 066           14 216           14 216  

SUMA AKTYWÓW        453 991         427 160         422 742         353 636         326 123  

PASYWA      

Kapitał własny         197 927         171 125         170 105         147 988         127 668  

Zyski zatrzymane        159 861         137 307         135 673         118 577           97 199  

Kapitały przypadające 
akcjonariuszom jednostki 
dominującej 

       172 522         152 343         149 549         128 123         107 318  

Kapitały przypadające 
akcjonariuszom niekontrolującym 
(mniejszościowym) 

         25 404           18 783           20 556           19 865           20 350  

Zobowiązania długoterminowe        145 947         145 755         142 911           89 119           82 988  

Długoterminowe pożyczki i 
kredyty bankowe 

         22 413           24 193           24 193           45 653           45 653  

Pozostałe zobowiązania 
finansowe 

         32 008           27 802           27 802           14 667           14 667  

Dłuzne papiery wartościowe          59 147           58 996           58 996                   -                   -  

Rezerwa na podatek odroczony          30 145           31 678           28 834           23 143           17 012  

Zobowiązania krótkoterminowe        110 118         110 280         109 727         116 528         115 467  

Zobowiązania z tytułu dostaw i 
usług oraz pozostałe 
zobowiązania 

         52 998           55 406           55 319           53 175           52 114  

Krótkoterminowe pożyczki i 
kredyty bankowe 

         29 559           29 543           29 543           44 127           44 127  

Pozostałe zobowiązania            7 994             8 286             8 286             7 433             7 433  
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finansowe 

Bieżące zobowiązania podatkowe            7 372           10 354           10 354             7 322             7 322  

Rezerwy krótkoterminowe            6 219             6 583             6 118             4 435             4 435  

Zobowiązania razem        256 065         256 035         252 638         205 647         198 454  

SUMA PASYWÓW        453 991         427 160         422 742         353 636         326 123  

 
 
 
   

   

Przychody ze sprzedaży        466 773         442 216         442 217         408 473         408 473  

Koszt własny sprzedaży        399 077         399 159         399 392         360 589         360 610  

Zysk (strata) brutto ze 
sprzedaży          67 695           43 057           42 825           47 885           47 863  

Koszty ogólnego zarządu          37 053           29 961           29 976           28 566           29 158  

Zysk (strata) ze sprzedaży          25 017           11 166           10 918           13 991           13 378  

Pozostałe przychody operacyjne          19 869           40 652           40 082           19 597           19 597  

Pozostałe koszty operacyjne            4 633             3 510             3 620           11 183             9 015  

Zysk (strata) na działalności 
operacyjnej          40 254           48 308           47 380           22 405           23 960  

Przychody finansowe            4 240             1 203             1 932             1 924             2 982  

Koszty finansowe           12 834           10 134           12 210           10 257           11 316  

Zysk (strata) przed 
opodatkowaniem          31 923           39 816           38 159           13 148           15 482  

Podatek dochodowy            5 846           10 927           10 736             4 093             4 531  

Zysk (strata) netto          25 434           27 711           27 423             9 056           10 951  
Źródło: Emitent 
 

 
Informacje finansowe pro forma 
 
Emitent w dniu 29 czerwca 2012 roku zawarł ze spółką DB Schenker Rail Polska S.A. warunkową umowę 
nabycia 23.191 udziałów spółki Port Handlowy Świnoujście Sp. z o.o. stanowiących 46,23 % jej kapitału 
zakładowego. Z chwilą przeniesienia udziałów, co nastąpiło 28.09.2012 roku Emitent znalazł się w posiadaniu 
46.382 udziałów stanowiących 92,46% kapitału zakładowego spółki Port Handlowy Świnoujście Sp. z o.o. W 
związku z dokonaną transakcją nabycia udziałów, o której mowa powyżej, przy założeniu konsolidacji przez 
Emitenta spółki Port Handlowy Świnoujście Sp. z o.o. metodą pełną od 1 stycznia 2012 r., skonsolidowane 
wskaźniki finansowe Emitenta uległyby znaczącej zmianie, w związku z czym Emitent sporządził i zamieścił w 
Dokumencie Rejestracyjnym informację finansową pro forma za rok 2012. Informacje te znajdują się w pkt. 22.2 
Dokumentu. 
 
Zmiany w pozycjach finansowych między danymi zatwierdzonymi a danymi porównawczymi wynikają z 
korekt błędów podstawowych w sprawozdaniach Grupy opisanymi poniżej. 
 
 
1. W 2012 roku została podjęta decyzja o zamiarze sprzedaży przez Grupę nieruchomość położonej w 
Szczecinie przy ul. Kujota, składającej się z kilku budynków i budowli o przeznaczeniu gospodarczym, nabrzeża 
oraz nieruchomości gruntowej (prawo wieczystego użytkowania gruntu). W poprzednich latach (2009-2011) 
przedmiotowa nieruchomość była w części przeznaczona na wynajem i zaklasyfikowana do nieruchomości 
inwestycyjnych. Do dnia 31.12.2011 nieruchomość przy ul. Kujota wyceniano według ceny nabycia  
z uwzględnieniem kosztu wytworzenia pomimo, iż charakter nieruchomości i jej przeznaczenie pozwalały na jej 
wycenę według wartości godziwej.  
 
W 2012 roku dokonano korekty wyceny do wartości godziwej oszacowanej jako możliwą do uzyskania na rynku 
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nieruchomości cenę sprzedaży w wysokości 11.300.000 zł. Wartość godziwa jest zbliżona do wartości 
nieruchomości z roku nabycia (2009 r.).  
 
Skutki korekty błędu w sprawozdaniu finansowym są następujące: 

- doprowadzono wartość bilansową według ceny nabycia do wartości godziwej – kwota 11.300.000 zł (o 
kwotę 3.249.319 zł odniesiono do zysków zatrzymanych). Powstała rezerwa z tytułu podatku 
odroczonego 703.579 zł, którą odniesiono do wyniku roku 2011 (152.740 zł), do wyniku roku 2010 (-290 
zł) oraz do roku 2009 ( 551.129 zł); 
 - wycofano amortyzację w roku 2011 - kwota  808.159 zł. Z tytułu wycofania amortyzacji oraz 
aktualizacji wartości nieruchomości do wartości godziwej za rok 2010 dokonano obniżenia wyniku o 
kwotę 16.444 oraz korekty zysków zatrzymanych za poprzednie okresy w wysokości 348.638 zł, 
- dokonano reklasyfikacji błędnie prezentowanych części nieruchomości ze środków trwałych do 
inwestycji w nieruchomościach. Wartość rzeczowych aktywów trwałych przeniesiona do nieruchomości 
inwestycyjnych - kwota 5.516.822 zł w 2011 roku oraz 5.019.458 zł w 2010 roku. 

 
W roku 2011 w związku ze zmianą planu zagospodarowania przestrzennego Wrocławia dla obszaru, na którym 
położona jest nieruchomość inwestycyjna Stocznia ul. Kościerzyńska 9 na teren usługowy przeznaczony pod 
budowę hoteli, biurowców, handlu itp., wartość tej nieruchomości wzrosła do kwoty 56.703.311 zł. Dokonano 
stosowego przeszacowania wartości godziwej przedmiotowej nieruchomości i ujęto skutek tej wyceny w 
sprawozdaniu finansowym na 31.12.2011 r. oraz 31.12.2010 r. 
W okresach sprawozdawczych 2009-2010 nieruchomość inwestycyjna położona we Wrocławiu przy ul. 
Kościerzyńskiej 9 była wyceniana według modelu ceny nabycia lub kosztu wytworzenia, gdyż było błędne 
przekonanie o braku możliwości innej wyceny. W roku 2011 rzeczoznawca ustalił jednak wartość godziwą 
nieruchomości na 31.12.2009, 31.12.2010 oraz 31.12.2011, w związku z czym Zarząd postanowił dokonać 
korekty wartości przedmiotowej nieruchomości, zakładając, iż dotychczasowa wycena była niewłaściwa. 
Korekty błędu dokonano retrospektywnie, przekształcając dane porównawcze w okresach, w których można było 
ustalić wartość godziwą, doprowadzając tym samym dane finansowe za lata 2009-2010 do stanu, jakby błąd 
nigdy nie miał miejsca.  
 
2. W roku 2012 został zmieniony sposób prezentacji poniesionych nakładów dotyczących prowadzonego od 
lutego 2011 r. projektu związanego z wdrożeniem w OT Logistics S.A. oraz spółkach Grupy Kapitałowej nowego 
zintegrowanego systemu wspomagającego zarzadzanie Microsoft Navision NAV. W ramach projektu, przy 
udziale oddelegowanej do tego celu grupy pracowników OT Logistics S.A. prowadzone są prace związane z 
rozbudową systemu o autorskie rozwiązania dotyczące modułu operacyjnego (flotowego). Projekt ten stanowi 
prace rozwojowe w rozumieniu MSR 38. Nakłady dotyczące wdrożenia projektu rozwojowego, w tym nakłady 
własne Spółki zostały zaprezentowane w aktywach obrotowych w pozycji: Należności z tytułu dostaw i usług oraz 
pozostałe należności. W sprawozdaniu za 2011 rok pozycja ta była prezentowana w aktywach trwałych w pozycji 
wartości niematerialne. Dane porównawcze za 2011 rok zostały skorygowane o kwotę 2.149.615 zł. 
 

 
Grupa Kapitałowa Rentrans Cargo  
 
W roku 2012 Grupa Kapitałowa Rentrans Cargo rozliczyła w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym 
korekty błędów dotyczących roku 2011 z następujących tytułów oraz w następujących obszarach:  
 
1. W roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2011 roku Grupa Kapitałowa Rentrans Cargo nabyła kontrolny 
pakiet udziałów w spółce Swipoltrans Swisłocz z siedzibą na Białorusi. Nabyta spółka zależna prowadzi księgi 
oraz sporządza sprawozdanie finansowe zgodnie z lokalnymi regulacjami prawnymi obowiązującymi w kraju 
rezydencji. Ze względu na brak dostępności niezbędnych danych, w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym 
sporządzonym za rok zakończony 31 grudnia 2011 roku nie zostały uwzględnione wszystkie skutki 
doprowadzenia sprawozdań finansowych spółki zależnej na datę objęcia kontroli oraz na dzień bilansowy do 
wartości zgodnych z zasadami rachunkowości obowiązującymi w Grupie Kapitałowej oraz skutki przeszacowania 
wartości nabytych w transakcji połączenia aktywów i pasywów do wartości godziwej, jak również skutki 
dokonania w pełnym zakresie korekt i wyłączeń konsolidacyjnych. Skutki dokonania korekty błędu na 
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poszczególne pozycje wykazane w sprawozdaniu z sytuacji finansowej oraz sprawozdaniu z całkowitych 
dochodów prezentują w wyodrębnionej kolumnie poniżej przedstawione zestawienia liczbowe. 
 
2. W związku z brakiem uwzględnienia w latach ubiegłych efektu zmniejszeń wartości udziałów w spółkach 
stowarzyszonych wycenianych metodą praw własności oraz odpowiednio w skonsolidowanych wynikach 
finansowych skutków dystrybucji wyników lub innego wykorzystania kapitałów własnych jednostek 
stowarzyszonych Grupa Kapitałowa Rentrans Cargo dokonała zmniejszenia wartości udziałów w jednostkach 
stowarzyszonych wycenianych metodą praw własności o kwotę 2.865.656 zł pomniejszając jednocześnie 
odpowiednie pozycje kapitałów własnych, w których odzwierciedlane były przyrosty wartości inwestycji w 
jednostki stowarzyszone. Jednocześnie utworzona została nie rozpoznana w latach ubiegłych rezerwa na 
podatek odroczony z tytułu skumulowanych przyrostów wartości bilansowej inwestycji w jednostki stowarzyszone 
w kwocie 571.962 zł. 

 
3. W latach ubiegłych Grupa Kapitałowa Rentrans Cargo nie tworzyła rezerwy na niewykorzystane urlopy. Grupa 
Kapitałowa Rentrans Cargo utworzyła przedmiotową rezerwę w roku 2012 rozliczając skutek finansowy jej 
utworzenia w części dotyczącej lat ubiegłych jako korektę błędu. Wartość rezerwy według stanu na 31.12.2011 
roku wyniosła 262.114 zł, a wpływ korekty błędu na wynik finansowy roku 2011 po uwzględnieniu skutku 
utworzenia aktywa z tytułu podatku odroczonego w kwocie 49.802 zł wyniósł -212.312 zł. 
 
4. Poza powyższymi Grupa Kapitałowa Rentrans Cargo po dokonaniu weryfikacji prawidłowości sporządzenia 
skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2011 dokonała poprzez korektę błędu zmian w 
następującym zakresie: 

a) w związku z faktem, iż w saldzie aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego na dzień 
31.12.2011 roku uwzględniona została kwota 98.156 zł dotycząca ujemnych różnic przejściowych 
odwróconych w roku 2011, którego to faktu nie uwzględniono w rozliczeniu podatku odroczonego w roku 
2011, dokonano stosownej korekty sprawozdania za rok 2011, 
b) w związku z wystąpieniem w latach ubiegłych błędów arytmetycznych w naliczeniach korekt odpisów 
amortyzacyjnych od środków trwałych wycenianych w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym w 
wartości godziwej, dokonano korekty wartości rzeczowego majątku trwałego w pozycjach budynki i 
budowle (kwota -75.240 zł) oraz środki transportu (kwota -11.703 zł), odnosząc skutek dokonania 
korekty na wynik lat ubiegłych (kwota łączna -86.943 zł). 
c) w celu zapewnienia porównywalności oraz jednolitej prezentacji Grupa Kapitałowa Rentrans Cargo w 
sprawozdaniu finansowym za rok 2011 dokonała następujących korekt reklasyfikacyjnych i 
prezentacyjnych: 

- przesunięcie wartości rozliczanych w czasie kosztów remontów klasowych jednostek 
pływających z pozycji rozliczeń międzyokresowych czynnych długoterminowych (kwota 178.601 
zł) oraz krótkoterminowych (kwota 188.149 zł) do wartości środków trwałych - środków 
transportu (kwota łączna 366.750 zł), 
- prezentacja wartości rezerwy oraz aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego per 
saldo (kwota zmniejszenia odpowiednio aktywa i rezerwy 136.406 zł), 
- korekta prezentacji odpisu aktualizującego wartość należności z tytułu pożyczki skutkująca 
zmniejszeniem wartości innych należności  od jednostek powiązanych oraz pozostałych rezerw 
krótkoterminowych (kwota 105.957 zł), 
- korekta w zakresie dokonania eliminacji kosztów wewnątrzgrupowych usług najmu 
nieruchomości skutkująca przesunięciem w strukturze sprawozdania z całkowitych dochodów 
między pozycją kosztu wytworzenia sprzedanych produktów oraz kosztów ogólnego zarządu na 
kwotę 586.006 zł, 
- korekta prezentacji kosztów odpisów aktualizujących na należności skutkująca przesunięciem 
w strukturze sprawozdania z całkowitych dochodów między pozycją pozostałych kosztów 
operacyjnych z tytułu aktualizacji wartości aktywów niefinansowych oraz innych pozostałych 
kosztów operacyjnych (kwota 348.533 zł), 
 - niewpływająca na wynik finansowy korekta technicznego przeprowadzenia korekt 
konsolidacyjnych skutkująca nieistotnymi co do wartości reklasyfikacjami w strukturze 
sprawozdania z dochodów całkowitych pozycjach koszt wytworzenia sprzedanych produktów, 
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zysk (strata) z udziałów w jednostkach stowarzyszonych wycenianych metodą praw własności 
oraz podatek dochodowy (odroczony). 

 
 
W skorygowanym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za rok 2010 Grupa Kapitałowa Rentrans Cargo 
rozliczyła w korekty błędów dotyczących lat ubiegłych z następujących tytułów oraz w następujących obszarach:  
 
1. W związku z brakiem uwzględnienia w latach ubiegłych efektu zmniejszeń wartości udziałów w spółkach 
stowarzyszonych wycenianych metodą praw własności oraz odpowiednio w skonsolidowanych wynikach 
finansowych skutków dystrybucji wyników lub innego wykorzystania kapitałów własnych jednostek 
stowarzyszonych Grupa Kapitałowa Rentrans Cargo dokonała zmniejszenia wartości udziałów w jednostkach 
stowarzyszonych wycenianych metodą praw własności o kwotę 2.633.147 zł pomniejszając jednocześnie 
odpowiednie pozycje kapitałów własnych, w których odzwierciedlane były przyrosty wartości inwestycji w 
jednostki stowarzyszone. Jednocześnie skorygowana została poprzez podwyższenie wysokość utworzonej 
rezerwy na podatek odroczony z tytułu skumulowanych przyrostów wartości bilansowej inwestycji w jednostki 
stowarzyszone o kwotę 71.800 zł. 
 
2. Poza powyższym Grupa Kapitałowa Rentrans Cargo po dokonaniu weryfikacji prawidłowości sporządzenia 
skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2010 dokonała poprzez korektę błędu korekt w 
następującym zakresie: 

a) w związku z popełnieniem błędu w zakresie rozliczenia korekt konsolidacyjnych związanych z wyceną 
dla celów konsolidacji na wyższym szczeblu wartości środków trwałych w wartości godziwej oraz 
utworzenia rezerwy na podatek odroczony uwzględniającej skutek dokonanego przeszacowania, 
dokonano stosownych zapisów korygujących w pozycjach środki trwałe -48.116 zł, kapitał z aktualizacji 
wyceny -728.911 zł nie podzielony wynik z lat ubiegłych 167.233 zł, wynik finansowy -8.447 zł oraz 
rezerwa na podatek odroczony 
 522.009 zł, 
b) w związku z wystąpieniem w latach ubiegłych błędów arytmetycznych w naliczeniach korekt odpisów 
amortyzacyjnych od środków trwałych, dokonano korekty wartości rzeczowego majątku trwałego w 
pozycji środki transportu na kwotę -11.703 zł odnosząc skutek dokonania korekty, po uwzględnieniu 
efektu w podatku odroczonym (2.745 zł), na wynik finansowy bieżącego okresu (-8.958 zł), 
c) W celu zapewnienia porównywalności oraz jednolitej prezentacji Grupa Kapitałowa Rentrans Cargo w 
sprawozdaniu finansowym za rok 2011 dokonała następujących korekt reklasyfikacyjnych i 
prezentacyjnych: 

- przesunięcie wartości rozliczanych w czasie kosztów remontów klasowych jednostek 
pływających z pozycji rozliczeń międzyokresowych czynnych długoterminowych (kwota 132.583 
zł) oraz krótkoterminowych (kwota 292.894 zł) do pozycji środki trwałe - środki transportu 
(kwota łączna 425.478 zł), 
- prezentacja wartości rezerwy oraz aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego per 
saldo (kwota zmniejszenia odpowiednio aktywa i rezerwy 148.453 zł), 
- korekta w zakresie dokonania eliminacji kosztów wewnątrzgrupowych usług najmu 
nieruchomości skutkująca przesunięciem w strukturze RZiS między pozycją kosztu wytworzenia 
sprzedanych produktów oraz kosztów ogólnego zarządu na kwotę 591.425 zł, 

 
 
Rentrans International Spedition Sp. z o.o. 
 
Korekta błędu roku 2011 dotyczy ujęcia w sprawozdaniu finansowym kosztów wynagrodzeń zgodnie z zasadą 
memoriału we właściwym okresie sprawozdawczym. Dokonano korekty zysków zatrzymanych o kwotę 308.702 zł 
oraz zwiększono aktywa z tytuł podatku odroczonego o kwotę 58.653 zł. 
 
Skutki dokonania korekt powyżej opisanych błędów i reklasyfikacji prezentują poniższe zestawienia: 
 
 
Sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2011 
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Pozycja sprawozdania  

  
Korekty z tytułu: 

SUMA 
KOREKT 

 

Nieruchom
ość 

inwestycyj
na -Kujota 

Wycena 
udziałów w 
spółkach 

stowarzyszo
nych 

Rozlicze
nie 

połączen
ia 

Swipoltr
ans 

Swisłocz 

Utworzenie 
rezerwy na 

niewykorzys
tane urlopy 

Pozost
ałe 

korekty  

Rzeczowe aktywa trwałe -4 709 - 5 608 - 280 1 179 
Pozostałe wartości niematerialne - - - - -2 150 -2 150 

Nieruchomości inwestycyjne 8 401 - - - - 8 401 
Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych  - -2 866 - - 0 -2 866 

Należności handlowe i pozostałe-długoterminowe - - - - -179 -179 

Zapasy - - -1 824 - 0 -1 824 
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe 
krótkoterminowe 

- - - - 1 856 1 856 

RAZEM AKTYWA 3 692 -2 866 3 783 0 -193 4 417 

  
     

  
Pozostałe kapitały - -1 178 1 116 - 2 025 1 964 

Różnice kursowe z przeliczenia - 62 -390 - -476 -804 

Zyski zatrzymane 2 989 -2 322 1 389 -212 -209 1 635 

Kapitały przypadające udziałom niekontrolującym - - 2 - -1 775 -1 774 

Rezerwa na podatek odroczony 704 572 1 579 -50 40 2 844 

Pozostałe rezerwy krótkoterminowe - - - 262 203 465 
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe 
krótkoterminowe 

- - 88 - - 88 

RAZEM PASYWA 3 692 -2 866 3 783 - -193 4 417 

 
 
Dochody całkowite za okres zakonczony 31.12.2011 

Pozycja sprawozdania  

  
 

      

SUMA 
KOREKT 

 
        

Nieruchomoś
ć 

inwestycyjna 
-Kujota 

Wycena 
udziałów w 
spółkach 

stowarzyszon
ych 

Rozliczenie 
połączenia 
Swipoltrans 

Swisłocz 

Utworzenie 
rezerwy na 

niewykorzyst
ane urlopy 

Pozostałe 
korekty  

Przychody netto ze sprzedaży - - 194 - - 194 
Koszt własny sprzedaży 808 - (406) - (575) (173) 
Koszty ogólnego zarządu - - - (262) 277 15 
Pozostałe przychody operacyjne - - 570 -  570 
Pozostałe koszty operacyjne - - 86 - - 86 
Przychody finansowe - - 647 - - 647 
Koszty finansowe - - (327) - - (327) 
Udział w wyniku finansowym jednostek 
stowarzyszonych - (528) - - (89) (617) 
Podatek dochodowy (153) 144 (188) 50 39 (108) 

ZYSK (STRATA) NETTO 
                          

655  
                         

(383) 
                          

576  
                         

(212) 
                         

(348) 
288 

Różnice kursowe z przeliczenia 
jednostek zagranicznych 

                            
-    

                            
-    

                            
-    

                            
-    

                         
(425) 

                         
(425) 

Udział w innych dochodach 
całkowitych jednostek 
stowarzyszonych 

                            
-    

                            
-    

                            
-    

                            
-    

                           
(31) 

                           
(31) 

Całkowite dochody ogółem 
                          

655  
                         

(383) 
                          

576  
                         

(212) 
                         

(804) 
                         

(169) 

Zysk przypadający na jedną akcję 0,51 
                        

(0,30) 
                         

0,45  
                        

(0,17) 
                        

(0,27) 
                         

0,23  

 
 
 
 
 

Sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2010 
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Pozycja sprawozdania  

        
SUMA 

KOREKT   
 Korekty z 
tytułu 

    

Nieruchomość 
inwestycyjna -

Kujota 

Wycena 
udziałów w 
spółkach 

stowarzyszony
ch 

Nieruchomość 
inwestycyjna - 

Stocznia 

Pozostałe 
korekty  

  

Rzeczowe aktywa trwałe              (5 019)  -                     -                     366            (4 654) 

Nieruchomości inwestycyjne               7 904   -              33 196   -           41 100  

Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych   -               (2 633)  -   -            (2 633) 

Należności handlowe i pozostałe-długoterminowe  -   -   -                  (133)             (133) 

Zapasy  -   -               (5 874)  -            (5 874) 

Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe 
-krótkoterminowe 

 -   -   -                  (293)             (293) 

RAZEM AKTYWA               2 884               (2 633)             27 322                   (60)          27 513  

  
    

  

Pozostałe kapitały  -                  (155)  -                  (961)           (1 117) 

Różnice kursowe z przeliczenia  -   -   -                   543               543  

Zyski zatrzymane               2 333               (2 549)             21 271                   324           21 379  

Kapitały przypadające udziałom niekontrolującym  -   -   -                  (485)             (485) 

Rezerwa na podatek odroczony                  551                    72                4 989                   519             6 131  

Pozostałe rezerwy krótkoterminowe  -   -   -   -   -  

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz 
pozostałe krótkoterminowe 

 -   -                1 061   -             1 061  

RAZEM PASYWA               2 884               (2 633)             27 322                   (60)          27 513  

 
 
 
Dochody całkowite za okres zakonczony 
31.12.2010  

    

Pozycja sprawozdania  

        
SUMA 

KOREKT 
 

 Korekty z 
tytułu: 

    

Nieruchomość 
inwestycyjna -

Kujota 

Wycena 
udziałów w 
spółkach 

stowarzyszony
ch 

Nieruchomość 
inwestycyjna - 

Stocznia 

Pozostałe 
korekty  

  

Przychody netto ze sprzedaży  -   -   -   -                 -    
Koszt własny sprzedaży                  625   -   -                  (603)                22  
Koszty ogólnego zarządu  -   -   -                   591               591  
Pozostałe przychody operacyjne  -   -   -  

 
               -    

Pozostałe koszty operacyjne                 (641)  -               (1 527)  -            (2 168) 
Przychody finansowe  -   -   -   -                 -    
Koszty finansowe  -   -   -   -                 -    
Udział w wyniku finansowym jednostek 
stowarzyszonych 

 -                  (778)  -   -              (778) 

Podatek dochodowy                     0                   154                   290                     (6)              438  

ZYSK (STRATA) NETTO                  (16)                 (624)              (1 237)                  (17)           (1 895) 

  
    

  
Różnice kursowe z przeliczenia jednostek 
zagranicznych 

                   -                       -                       -     -                   -  

Udział w innych dochodach całkowitych jednostek 
stowarzyszonych 

                   -                       -                       -     -                   -  

Całkowite dochody ogółem                  (16)                 (624)              (1 237)                  (17)           (1 895) 

Zysk przypadający na jedną akcję                (0,01)                (0,49)                (0,97)                (0,01)            (1,48) 

 
 
Źródło: Emitent 
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6. ANALIZA SYTUACJI FINANSOWEJ I OPERACYJNEJ ORAZ 
SYTUACJI MAJĄTKOWEJ I ZASOBÓW KAPITAŁOWYCH  

6.1 Sytuacja finansowa  

Przegląd sytuacji operacyjnej i finansowej OT Logistics S.A. został przygotowany w oparciu o następujące 
sprawozdania finansowe i opracowania: 

 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej OT Logistics za okres od 1 stycznia 2010 r. do 
31 grudnia 2010 r. sporządzone według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej 
(MSSF) wraz z opinią biegłego, 

 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej OT Logistics za okres od 1 stycznia 2011 r. do 
31 grudnia 2011 r. sporządzone według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej 
(MSSF) wraz z opinią biegłego, 

  Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej OT Logistics za okres od 1 stycznia 2012 r. do 
31 grudnia 2012 r. sporządzone według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej 
(MSSF) wraz z opinią biegłego, 

 
 

Tabela 2 Wybrane pozycje skonsolidowanego rachunku zysków i strat Grupy Kapitałowej Emitenta za 
okres od 01.01.2010 do 31.12.2012 r. 

dane w tys. zł 

01.01.2012-31.12.2012 01.01.2011-31.12.2011 01.01.2010-31.12.2010 

Przychody ze sprzedaży 466 773 442 216 408 473 

Koszt własny sprzedaży 399 077 399 159 360 589 

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 67 695 43 057 47 885 

Koszty sprzedaży 5 625 1 930 5 328 

Koszty ogólnego zarządu 37 053 29 961 28 566 

Zysk (strata) ze sprzedaży 25 017 11 166 13 991 

Pozostałe przychody operacyjne 19 869 40 652 19 597 

Pozostałe koszty operacyjne 4 633 3 510 11 183 

Zysk (strata) na działalności operacyjnej 40 254 48 308 22 405 

Przychody finansowe 4 240 1 203 1 924 

Koszty finansowe  12 834 10 134 10 257 

Udział w wyniku finansowym jednostek 
stowarzyszonych 

264 440 923 

Zysk (strata) przed opodatkowaniem 31 923 39 816 13 148 

Podatek dochodowy 5 846 10 927 4 093 

Zysk (strata) netto z działalności 
kontynuowanej 

26 077 28 889 9 056 

Zysk (strata) netto 25 434 27 711 9 056 

EBITDA             66 319           73 237              49 986  

Źródło: Emitent 

 
 
Skonsolidowane przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów Grupy Kapitałowej OT Logistics 
w 2010 r. wyniosły 408.473 tys. zł i były wyższe o 41.831 tys. zł (tj. o 11%) w porównaniu z wartością 
skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży zanotowaną w 2009 roku. Rok obrotowy 2010 był okresem 
przełomowym, w którym cała Grupa Kapitałowa stopniowo wychodziła ze skutków kryzysu finansowego. 
W 2010 r. miało miejsce rozwiązanie umowy agencyjnej zawartej pomiędzy OT Logistics S.A. a Odra Rhein Lloyd 
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GmbH i wydzierżawienie części floty Emitenta do Odra Rhein Lloyd GmbH. Grupa na koniec 2010 r. 
wygenerowała ponad 13.991 tys. zł zysku na sprzedaży. W roku 2010 kontynuowano sprzedaż nieproduktywnych 
nieruchomości oraz środków transportu, głównie w OT Logistics S.A. Zysk Grupy ze zbycia niefinansowych 
aktywów trwałych w 2010 r. wyniósł 14.589 tys. zł, co znacząco wpłynęło na wartość pozostałych przychodów 
operacyjnych Grupy. W analizowanym okresie istotnym zdarzeniem, powodującym powstanie kosztów 
bezpośrednich w wysokości ok. 1,6 mln EUR było przeniesienie siedziby OT Logistics S.A. z Wrocławia do 
Szczecina wraz z restrukturyzacją organizacyjną firmy. Restrukturyzacja ta dotyczyła również podmiotu 
zależnego Emitenta - Grupy Kapitałowej Deutsche Binnenreederei AG – wspomniane koszty zawierają również 
wartość odpraw, kosztów doradztwa, prawnych oraz pozostałych kosztów jednorazowych (delegacji, rekrutacji 
itp.) powstałych w roku 2010 i poprzednim – 2009. W 2010 r. ujemnie na wynik GK wpłynęła konieczność ujęcia 
w rachunku zysków i strat odpisu na trwałą utratę wartości floty będącej w dyspozycji OT Logistics S.A. Wartość 
tego odpisu wyniosła 4,0 mln zł. Na wartość kosztów finansowych, poza odsetkami od zadłużenia kredytowego 
miał wpływ hedging opcjami walutowymi w Rentrans Cargo Sp. z o.o., w roku 2010 koszty z nim związane 
wyniosły 1.192 tys. zł. Na wynik Grupy Kapitałowej OT Logistics w 2010 r. wpłynęła również wycena bilansowa 
zobowiązania kredytowego w EUR, zaciągniętego przez OT Logistics S.A. W roku 2010 wpływ ten również był 
pozytywny (powstały dodatnie różnice kursowe). Mimo, iż warunki w jakich działała Grupa Kapitałowa były 
niekorzystne tzn.: nadal odczuwalne były skutki kryzysu finansowego na rynkach przewozów w transporcie 
śródlądowym, odnotowano wzrost cen surowców, materiałów i paliw, fluktuację stawek frachtowych oraz 
przeprowadzono proces restrukturyzacyjny, który związany był z ponoszeniem dodatkowych kosztów, należy 
podkreślić, że wynik netto za 2010 r. w wysokości 9.714 tys. zł był o 129% wyższy niż wypracowany w 2009 r. 
 
Skonsolidowane przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów Grupy Kapitałowej OT Logistics 
w 2011 roku wyniosły 442.217 tys. zł i były wyższe o 33.742 tys. zł (tj. o 8,3%) w porównaniu z wartością 
skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży zanotowaną w 2010 roku, był to efekt wzrostu przychodów z 
działalności spedycyjnej. Znaczący wpływ na wynik operacyjny i wynik netto w tym okresie miała wysoka wartość 
pozostałych przychodów operacyjnych, w szczególności związana z dodatnią wartością przeszacowania 
nieruchomości inwestycyjnej - Stoczni przy ul. Kościerzyńskiej 9 we Wrocławiu. Łączna wartość przeszacowania 
wartości tej nieruchomości osiągnęła 27.322 tys. zł. Koszty ogólnego zarządu pozostały na niemal tym samym 
poziomie co w roku poprzednim, zaś koszty sprzedaży spadły o ponad połowę do wartości 1.930 tys. zł. 
Pozwoliło to uzyskać zysk operacyjny wyższy niż w roku poprzednim o 25.903 tys. zł, tj. 48.308 tys. zł Koszty 
finansowe, które ponosiła Grupa były nieznacznie wyższe niż w roku 2010 i osiągnęły poziom 12.210 tys. zł. 
Grupa na koniec roku 2011 wygenerowała więc zysk netto wyższy o 18.655 tys. zł od analogicznego okresu roku 
ubiegłego, który wyniósł 27.711 tys. zł. Należy zwrócić uwagę, iż w sprawozdaniach finansowych roku 2010 i 
2011 dokonano szeregu korekt, które opisane są na początku rozdziału 6. 
 
Skonsolidowane przychody netto ze sprzedaży Grupy Kapitałowej OT Logistics wzrosły w 2012 r. w porównaniu 
do analogicznego okresu roku ubiegłego o 24.557 tys. zł osiągając poziom 466.773 tys. zł, co stanowi wzrost o 
5,5%. Znaczny wzrost przychodów wg przedmiotu działalności Spółek Grupy to głównie wzrost usług 
spedycyjnych w transporcie lądowym oraz morskim w spółkach Grupy Rentrans Cargo i Rentrans International 
Spedition Sp. z o.o. Przychody ze sprzedaży z segmentu usług portowych w stosunku do analogicznego okresu 
roku 2011 wzrosły o 24.692 tys. zł. Wpływ na to miało rozszerzenie zakresu świadczonych usług przeładunku 
towarów, zbóż oraz ciężkich konstrukcji w Porcie Handlowym Świnoujście Sp. z o.o. Grupa Kapitałowa OT 
Logistics odnotowała w 2012 r. zysk brutto ze sprzedaży o wartości 67.695 tys. zł oraz zysk na sprzedaży netto o 
wartości 25.017 tys. zł, co oznacza wzrost odpowiednio o 57% oraz o 124% w porównaniu z 2011 r. Z kolei wynik 
na działalności operacyjnej w 2012 r. wyniósł 40.254 tys. zł wykazując spadek o 8.054 tys. zł w stosunku do 
analogicznego okresu roku ubiegłego. W 2011 roku tak wysoki zysk był efektem wysokiej wartości zdarzeń 
jednorazowych, które wtedy wystąpiły, tj. przeszacowań wartości nieruchomości (pozostałe przychody operacyjne 
w kwocie 30.652 tys. zł). Lepsze wyniki Grupy Kapitałowej OT Logistics na poziomie zysku ze sprzedaży zostały 
osiągnięte przede wszystkim dzięki poprawie efektywności podstawowej działalności spółek poprzez 
optymalizację zarządzania flotą. Powodem osiągnięcia dobrych wyników są również nowe, korzystne dla Grupy 
umowy o współpracy z kluczowymi partnerami oraz uruchomiony w kwietniu 2012 r. regularny serwis żeglugowy 
pomiędzy Elblągiem a portami obwodu kaliningradzkiego. Zysk netto za 2012 r. wyniósł 25.434 tys. zł, i był 
porównywalny z wynikiem netto osiągniętym w analogicznym okresie roku poprzedniego. Wpływ na osiągnięty 
wynik miało głównie poprawienie wyników na sprzedaży, sprzedaż nieproduktywnego majątku jak i wyższe 
koszty finansowe związane z obsługą odsetek od wyemitowanych obligacji. 



Dokument Rejestracyjny spółki OT Logistics SA 

25 
 

 

Tabela 3 Wybrane pozycje aktywów Grupy Kapitałowej OT Logistics za okres 01.01.2010 – 31.12.2012 r. 

 
 31.12.2012   Udział  

 Dane 
porównawcze 

31.12.2011  
 Udział  

 Dane 
porównawcze 

31.12.2010  
 Udział  

Aktywa trwałe               317 839  70,0%               299 403  70,1%               264 128  74,7% 

Rzeczowe aktywa trwałe               214 330  47,2%               200 397  46,9%               197 028  55,7% 

Nieruchomości 
inwestycyjne 

                82 874  18,3%                 78 140  18,3%                 51 332  14,5% 

Wartość firmy                 14 852  3,3%                  7 642  1,8%                  7 642  2,2% 

Pozostałe wartości 
niematerialne 

                    409  0,1%                     262  0,1%                     451  0,1% 

Inwestycje w jednostkach 
stowarzyszonych 

                 1 931  0,4%                  1 763  0,4%                  1 292  0,4% 

Udziały i akcje                     815  0,2%                  2 059  0,5%                  1 136  0,3% 

Pozostałe aktywa 
finansowe 

                 1 003  0,2%                  5 988  1,4%                  1 868  0,5% 

Należności handlowe i 
pozostałe 

                 1 625  0,4%                  3 153  0,7%                  3 379  1,0% 

Aktywa obrotowe               136 152  30,0%               127 757  29,9%                 89 508  25,3% 

Zapasy                  3 245  0,7%                  3 470  0,8%                  2 406  0,7% 

Należności z tytułu 
dostaw i usług oraz 
pozostałe należności 

                84 115  18,5%                 81 707  19,1%                 64 509  18,2% 

Pozostałe aktywa 
finansowe 

                 1 577  0,3%                  1 613  0,4%                  2 067  0,6% 

Bieżące aktywa 
podatkowe 

                 7 981  1,8%                  6 901  1,6%                  6 309  1,8% 

Środki pieniężne i ich 
ekwiwalenty 

                33 846  7,5%                 34 066  8,0%                 14 216  4,0% 

Aktywa zaklasyfikowane 
jako dostępne do 
sprzedaży 

                 5 389  1,2%                         -  0,0%                         -  0,0% 

SUMA AKTYWÓW               453 991  100,0%               427 160  100,0%               353 636  100,0% 
Źródło: Emitent 

 
 
Według stanu na dzień 31.12.2010 r., główną pozycją aktywów skonsolidowanych Grupy Kapitałowej były aktywa 
trwałe (74,7%), których wartość wyniosła 264.128 tys. zł. W grupie aktywów trwałych największy udział miały 
rzeczowe aktywa trwałe (55,7%), których wartość bilansowa na koniec 2010 roku wyniosła 197.028 tys. zł. 
Największy wpływ na wartość rzeczowych aktywów trwałych miał spadek wartości środków transportu związany z 
procesem zmniejszania stanu ilościowego taboru żeglugi śródlądowej. Wycofywano z eksploatacji te jednostki, 
dla których koszty remontu przekraczały możliwości właściciela taboru, bądź nie znajdywały uzasadnienia 
ekonomicznego. W strukturze rodzajowej taboru żeglugi śródlądowej Grupy dominują jednostki wykorzystywane 
w systemie pchanym. Dzięki nakładom w 2010 roku odnowiono przegląd techniczny statków prawie 50 
jednostkom pływającym. Wartość aktywów obrotowych Grupy Kapitałowej w 2010 roku wyniosła 89.508 tys. zł 
(25% aktywów ogółem). Stan zapasów utrzymywał się na stosunkowo niewielkim poziomie, 2.406 tys. zł na 
koniec 2010 r. Stan środków pieniężnych wyniósł 14.216  tys. zł. 
 
W roku 2011 majątek Grupy Kapitałowej wzrósł o 73.524 tys. zł i na dzień 31.12.2011 r. wyniósł 427.160 tys. zł. 
Główną pozycją skonsolidowanego majątku Grupy Kapitałowej były aktywa trwałe (70%), których wartość na 
koniec 2011 roku wyniosła 299.403 tys. zł i była wyższa od wartości aktywów trwałych na koniec 2010 roku o 
35.275 tys. zł. W grupie aktywów trwałych największy udział miały rzeczowe aktywa trwałe (46,9% aktywów 
ogółem) i nieruchomości inwestycyjne (18,3% aktywów ogółem). Wartość bilansowa rzeczowych aktywów 
trwałych na koniec 2011 roku wyniosła 200.397 tys. zł. Wartość nieruchomości inwestycyjnych na koniec 2011 
roku kształtowała się na poziomie wyższym niż na koniec 2010 roku i wynosiła 78.140 tys. zł). Wartość aktywów 
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obrotowych Grupy Kapitałowej w 2011 roku wynosiła 127.756 tys. zł (30% aktywów ogółem) i była wyższa w 
porównaniu z poziomem zanotowanym na koniec 2010 roku o 38.249 tys. zł, głównie za sprawą wzrostu 
należności krótkoterminowych. W roku 2011 stan zapasów wzrósł nieznacznie do poziomu 3.470 tys. zł. Stan 
środków pieniężnych wzrósł w stosunku do roku 2010 o 19.850 tys. zł i na koniec roku 2011 wyniósł 34.066 tys. 
zł. Na wzrost wartości aktywów Grupy Kapitałowej największy wpływ miało ujawnienie inwestycji w nieruchomości 
(Stocznia przy ul. Kościerzyńskiej 9 we Wrocławiu) i wykazanie jej w bilansie Spółki OT Logistics S.A. w wartości 
godziwej w grupie nieruchomości inwestycyjnych oraz zwiększenie stanu środków pieniężnych głównie w wyniku 
udanej emisji trzyletnich odsetkowych obligacji serii A w listopadzie 2011 r. na kwotę 60 mln zł. Wzrost wartości 
nieruchomości inwestycyjnych o 26.807 tys.  zł, związany był z planowaną sprzedażą będącej w posiadaniu 
Grupy nieruchomości we Wrocławiu. W związku z tymi planami w sierpniu 2011 r. Spółka OT Logistics S.A. 
zawarła umowę przedwstępną sprzedaży wspomnianej nieruchomości opiewającą na łączną cenę sprzedaży 75 
mln zł. Wzrost wartości rzeczowych aktywów trwałych wynikał z inwestycji w majątek. Port Handlowy Świnoujście 
Sp. z o.o.poniósł nakłady związane z przystosowaniem Nabrzeża Portowców do obsługi przeładunkowej towarów 
rolno-spożywczych dla Trade Service Sp. z o.o., kontynuował proces utwardzania placów składowych oraz 
rozpoczął proces modernizacji magazynu surowców chemicznych na zapleczu Nabrzeża Chemików. Żegluga 
Bydgoska Sp. z o.o. poniosła nakłady na modernizację budynku biurowego. Wydatki na inwestycje jakie poniosła 
Grupa Kapitałowa w roku 2011 były wynikiem programu restrukturyzacji i obniżenia wydatków na remonty floty. 
Na koniec 2012 r. wartość bilansowa majątku Grupy Kapitałowej OT Logistics wzrosła o 6,3% w porównaniu ze 
stanem na koniec roku poprzedniego, tj. o 26.832 tys. zł do 453.991 tys. zł. OT Logistics SA we wrześniu 2012 
roku nabyła 46,23% udziałów w Porcie Handlowym Świnoujście Sp. z o.o. za kwotę 21 mln zŁ, co miało wpływ na 
kształt bilansu na koniec 2012 roku w związku z przejściem na pełną konsolidację tej spółki. Na wzrost wartości 
majątku miało wpływ ujawnienie inwestycji w nieruchomości (wzrost wartości nieruchomości inwestycyjnych o 
4.735 tys. zł), wzrost wartości środków trwałych o 13.933 tys. zł w związku z dokonanymi inwestycjami, w tym 
inwestycją w Port Handlowy Świnoujście Sp. z o.o. (przeprowadzenie pełnej konsolidacji spółki na koniec 2012 
roku) oraz zwiększenie stanu środków obrotowych. Wzrosła również wartość firmy (z związku z przejęciem PHŚ) 
o wartość 7.210 tys. zł. Warto zwrócić uwagę, iż mimo wydatkowania kwoty 21 mln zł na zakup udziałów w Porcie 
Handlowym Świnoujście, Grupa utrzymuje nadal wysoki poziom gotówki (ponad 33 mln zł). Grupa Kapitałowa 
Emitenta odnotowała dodatkowo na koniec 2012 r. proporcjonalne do wzrostu wartości bilansowej aktywów 
zwiększenie wartości krótkoterminowych należności handlowych i pozostałych. 
 

Tabela 4 Wybrane pozycje pasywów Grupy Kapitałowej OT Logistics za okres 01.01.2010 – 31.12.2012 r. 

PASYWA  31.12.2012  Udział 
 Dane 

porównawcze 
31.12.2011  

Udział 
 Dane 

porównawcze 
31.12.2010  

Udział 

Kapitał własny  197 927  43,6% 171 125  40,1% 147 988  41,8% 

Wyemitowany kapitał akcyjny 2 453  0,5% 2 453  0,6% 2 453  0,7% 

Różnice kursowe z przeliczenia 2 225  0,5% 5 455  1,3% 1 413  0,4% 

Pozostałe kapitały  7 983  1,8% 137 307  32,1% 5 680  1,6% 

Zyski zatrzymane 159 861  35,2% 152 343  35,7% 118 577  33,5% 

Kapitały przypadające akcjonariuszom 
jednostki dominującej 

172 522  38,0% 152 343  35,7% 128 123  36,2% 

Kapitały przypadające akcjonariuszom 
niekontrolującym (mniejszościowym) 

25 404  5,6% 18 783  4,4% 19 865  5,6% 

Zobowiązania długoterminowe 145 947  32,1% 145 755  34,1% 89 119  25,2% 

Długoterminowe pożyczki i kredyty 
bankowe 

22 413  4,9% 24 193  5,7% 45 653  12,9% 

Pozostałe zobowiązania finansowe 32 008  7,1% 27 802  6,5% 14 667  4,1% 

Dłuzne papiery wartościowe 59 147  13,0% 58 996  13,8% 
                        

-  
0,0% 

Rezerwa na podatek odroczony 30 145  6,6% 31 678  7,4% 23 143  6,5% 

Rezerwy długoterminowe 
                        

-  
0,0% 884  0,2% 1 446  0,4% 
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Rezerwa na świadczenia emerytalne 507  0,1% 78  0,0% 49  0,0% 

Pozostałe zobowiązania   1 727  0,4% 2 125  0,5% 4 061  1,1% 

Zobowiązania krótkoterminowe 110 118  24,3% 110 280  25,8% 116 528  33,0% 

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 
oraz pozostałe zobowiązania 

52 998  11,7% 55 406  13,0% 53 175  15,0% 

Krótkoterminowe pożyczki i kredyty 
bankowe 

29 559  6,5% 29 543  6,9% 44 127  12,5% 

Pozostałe zobowiązania finansowe 7 994  1,8% 8 286  1,9% 7 433  2,1% 

Bieżące zobowiązania podatkowe 7 372  1,6% 10 354  2,4% 7 322  2,1% 

Rezerwy krótkoterminowe 6 219  1,4% 6 583  1,5% 4 435  1,3% 

Rezerwa na świadczenia emerytalne 113  0,0% 107  0,0% 36  0,0% 

Pozostałe zobowiązania 2 027  0,4% 
                        

-  
0,0% 

                        
-  

0,0% 

Zobowiązania związane bezpośrednio z 
aktywami trwałymi klasyfikowanymi jako 
przeznaczone do sprzedaży 

3 835  0,8% 
                        

-  
0,0% 

                        
-  

0,0% 

Zobowiązania razem 256 065  56,4% 256 035  59,9% 205 647  58,2% 

SUMA PASYWÓW 453 991  100,0% 427 160  100,0% 353 636  100,0% 

 
Źródło: Emitent 

 
Na koniec 2010 roku aktywa Grupy Kapitałowej OT Logistics były finansowane kapitałem własnym w 42%, 
wartość kapitału własnego ukształtowała się na poziomie 147.988 tys. zł. Zobowiązania długoterminowe wyniosły 
89.119 tys. zł i stanowiły 25,2% sumy pasywów. Składały się na nie głównie kredyty i pożyczki oraz zobowiązania 
leasingowe (w pozycji pozostałych zobowiązań finansowych) ale warto zwrócić uwagę, że w tej pozycji 
zaksięgowana została rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego w kwocie ponad 23 mln zł. Rezerwa 
została zaksięgowana w związku z przeszacowaniem wartości nieruchomości inwestycyjnych, do sprzedaży 
których jeszcze wówczas nie doszło. Zobowiązania krótkoterminowe stanowiły 33% pasywów i wyniosły 116.528 
tys. zł. W ich skład wchodziły głównie zobowiązania z tytułu świadczonych usług, które stanowiły niemal połowę 
stanu zobowiązan krótkoterminowych. Zobowiązania finansowe, tj. zobowiązania, od których płacone są odsetki 
wyniosły na koniec 2010 roku 111.880 tys. zł. 
 
Majątek Grupy na koniec 2011 roku w 40% finansowany był kapitałem własnym. Na koniec roku 2011 kapitał 
własny wynosił 171.125 tys. zł i był wyższy w stosunku do stanu na koniec 2010 roku o 23.137 tys. zł tj. o 15,6%. 
Wzrósł również poziom zobowiązań długoterminowych, które stanowiły 34% sumy pasywów i na koniec roku 
2011 wyniosły 145.755 tys. zł. Wynikało to z faktu, iż OT Logistics S.A. w listopadzie 2011 dokonała emisji 
obligacji trzyletnich w kwocie 60 mln zł z zamiarem spłaty części zobowiązań finansowych wobec banków, ze 
środków pochodzących z emisji. Na koniec 2012 roku całość przeznaczonej do wydatkowania na ten cel kwoty 
(40 mln zł) nie została wydatkowana. Zobowiązania krótkoterminowe stanowiły 26% sumy pasywów i wyniosły 
110.280 tys. zł. Ich poziom uległ nieznacznemu spadkowi o 5%. W tej pozycji wzrosła wartość zobowiązań 
handlowych, zobowiązań podatkowych i rezerw, natomiast warto zwrócić uwagę na spadek wartości kredytów 
bankowych i pożyczek o 14.584 tys. zł. Ma to związek z refinansowaniem tych zobowiązań środkami z tytułu 
emisji obligacji. Suma zobowiązań finansowych na koniec 2011 roku była wyższa o 33% w stosunku do roku 
poprzedniego i wynosiła 148.820 tys. zł. Wzrost kapitałów własnych to efekt wspomnianego ujawnienia inwestycji 
oraz pozytywnych wyników finansowych Grupy, a zmiany w zobowiązaniach odzwierciedlają przede wszystkim 
restrukturyzację i optymalizację zobowiązań Grupy Kapitałowej OT Logistics.  
 
Na koniec 2012 r. wartość bilansowa kapitałów własnych Grupy Kapitałowej OT Logistics była równa 197.927 tys. 
zł, co oznacza wzrost o 16% w stosunku do stanu na koniec 2011 r. Wartość obcych źródeł finansowania Grupy 
Kapitałowej Emitenta była równa 256.065 tys. zł, i była zbliżona do wartości wykazywanej na koniec roku 2011. 
Nie doszło do znacznych zmian w strukturze zobowiązań w roku 2012 i wartości osiągnięte na dzień bilansowy 
31.12.2012 r. były zbliżone do tych z roku 2011. 
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Tabela 5 Analiza rentowności Grupy Kapitałowej Emitenta 

 2012 2011 2010 

ROE 12,9% 16,2% 6,1% 

ROA 5,6% 6,5% 2,6% 

EBITDA/Aktywa 14,6% 17,1% 14,1% 

Rentowność sprzedaży brutto 14,5% 9,7% 11,7% 

Rentowność sprzedaży netto 5,4% 2,5% 3,4% 

Rentowność EBIT 8,6% 10,9% 5,5% 

ROS 5,4% 6,3% 2,2% 
Źródło: Obliczenia Oferującego 

 
 
Algorytm wyliczania wskaźników: 
ROE = zysk (strata) netto / kapitał własny 
ROA = zysk (strata) netto / suma aktywów (pasywów) ogółem 
EBITDA / Aktywa = zysk operacyjny powiększony o wartość amortyzacji / suma aktywów (pasywów) ogółem 
Rentowność sprzedaży brutto = zysk (strata) brutto ze sprzedaży / przychody netto ze sprzedaży produktów, 
towarów i materiałów 
Rentowność sprzedaży netto = zysk (strata) na sprzedaży / przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów 
i materiałów 
Rentowność EBIT = zysk (strata) z działalności operacyjnej / przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów 
i materiałów 
ROS = zysk (strata) netto / przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 
 
W badanym okresie, tj. w latach 2010-2012 wartości większości wskaźników opisujących rentowność działalności 
Grupy Kapitałowej OT Logistics charakteryzowały się tendencją wzrostową. Jedną z głównych przyczyn takiego 
rozkładu tych wskaźników są działania restrukturyzacyjne wdrożone w latach 2009-2010 w Grupie. W 
porównaniu z rokiem 2010, w 2011 r. i 2012 r. wskaźnik rentowności kapitału własnego wzrósł znacząco, 
podobnie jak rentowność aktywów. Dynamika wzrostu zysku netto w poszczególnych latach była wyższa od 
dynamiki wzrostu wartości zarówno kapitałów własnych jak i całego majątku. Przy rosnącej wartości przychodów 
netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów w analizowanych 3 latach działalności Grupy nastąpił wzrost 
wartości rentowności sprzedaży brutto oraz rentowności sprzedaży netto. W 2011 r. wskaźnik rentowności EBIT 
wykazywał wartość dwukrotnie wyższą niż w roku 2010. Wynikało to głównie z wysokiej wartości pozostałych 
przychodów operacyjnych (w tym przeszacowania). Miernik określający relację pomiędzy zyskiem netto a 
przychodami ze sprzedaży w latach 2010-2012 również wykazywał tendencję rosnącą. 
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Tabela 6 Wskaźniki płynności Grupy Kapitałowej Emitenta 

 31.12.2012 31.12.2011 31.12.2010 

Wskaźnik płynności 1,24 1,16 0,77 

Wskaźnik podwyższonej płynności 1,21 1,13 0,75 

Wskaźnik płynności najszybszy 0,31 0,31 0,12 
Źródło: Obliczenia Oferującego 

 
 
Algorytm wyliczania wskaźników: 
Wskaźnik płynności = aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe 
Wskaźnik podwyższonej płynności = (aktywa obrotowe – zapasy) / zobowiązania krótkoterminowe 
Wskaźnik płynności najszybszy = środki pieniężne / zobowiązania krótkoterminowe 
 
Płynność finansowa w badanym okresie charakteryzowała się tendencją wzrostową. Grupa Kapitałowa w okresie 
od 01.01.2010 do 31.12.2012 wzmacniała swoją zdolność do terminowego regulowania bieżących zobowiązań, 
na co wskazuje dynamika wzrostu wskaźników. Wartość zapasów Grupy oscyluje wokół 1% aktywów, dlatego też 
pomiędzy wskaźnikiem płynności a wskaźnikiem podwyższonej płynności występuje niewielka różnica. Ważnym 
czynnikiem, który w 2011 r. wpłynął na wzrost poszczególnych wskaźników płynności była emisja obligacji serii A, 
z której OT Logistics S.A. pozyskała 60 mln zł. Wskaźniki płynności na koniec 2012 r. kształtowały się na 
poziomach zbliżonych do uznawanych za wzorcowe. 
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Tabela 7 Wskaźniki rotacji majątku Grupy Kapitałowej Emitenta 

 
01.01.2012-
31.12.2012 

01.01.2011-
31.12.2011 

01.01.2010-
31.12.2010 

Rotacja zapasów w dniach 2,6 3,6 2,3 

Rotacja należności w dniach 66,7 69,4 59,1 

Rotacja zobowiązań 
handlowych w dniach 

35,1 35,4 30,9 

Źródło: Obliczenia Oferującego 

 
Algorytm wyliczania wskaźników: 
Rotacja zapasów w dniach = (średni stan zapasów w danym okresie / przychody netto ze sprzedaży) x liczba 
dni w danym okresie 
Rotacja należności w dniach = (średni stan należności w danym okresie / przychody netto ze sprzedaży) x 
liczba dni w danym okresie  
Rotacja zobowiązań handlowych w dniach = (średni stan zobowiązań z tytułu dostaw i usług w danym okresie 
/ przychody netto ze sprzedaży) x liczba dni w danym okresie 
 
W analizowanym okresie, tj. od 01.01.2010 do 31.12.2012  r. nastąpił nieznaczny wzrost wartości wskaźników 
rotacji majątku Grupy Kapitałowej OT Logistics, poza wskaźnikiem rotacji zapasów w 2012 r., którego wartość 
była niższa od zanotowanej w 2011 r. Okres oczekiwania na spłatę należności wobec spółek z Grupy był dłuższy 
od czasu, który potrzebowały one na uregulowanie zaciągniętych zobowiązań handlowych. W badanym okresie 
średni czas regulowania należności przez kontrahentów wzrósł z 59 dni w 2010 roku do 66 dni w 2012 roku, z 
kolei zobowiązania handlowe spółki z Grupy Kapitałowej Emitenta spłacały w 2012 r. średnio w czasie 35 dni, o 5 
dni dłuższym niż w 2010 r. 
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6.2 Wynik operacyjny 

Tabela 8 Wyniki działalności operacyjnej Grupy Kapitałowej Emitenta 

dane w tys. zł 
2012 2011 2010 

Przychody ze sprzedaży 466 773 442 216 408 473 

Przychody ze sprzedaży towarów 38 977 5 933 30 

Przychody ze sprzedaży usług 424 445 436 283 408 446 

Pozostała sprzedaż 3 351 - - 

Koszt własny sprzedaży 399 077 399 159 360 589 

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 67 695 43 057 47 885 

Koszty sprzedaży 5 625 1 930 5 328 

Koszty ogólnego zarządu 37 053 29 961 28 566 

Zysk (strata) ze sprzedaży 25 017 11 166 13 991 

Pozostałe przychody operacyjne 19 869 40 652 19 597 

Pozostałe koszty operacyjne 4 633 3 510 11 183 

Zysk (strata) na działalności 
operacyjnej 

40 254 48 308 22 405 

Źródło: Emitent 

 
 

 
 

 
Informacje dotyczące istotnych czynników, w tym wydarzeń nadzwyczajnych lub sporadycznych lub 
nowych rozwiązań, mających istotny wpływ na wyniki działalności operacyjnej wraz ze wskazaniem 
stopnia, w jakim miały one wpływ na te wyniki 
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Wszystkie istotne czynniki, które mają wpływ na osiągane wyniki na działalności operacyjnej i są ściśle 
powiązane z sytuacją finansową Grupy Kapitałowej Emitenta, zostały opisane w rozdziale 6.1 w części „Sytuacja 
finansowa”. 
Warte podkreślenia są następujące zdarzenia mające istotny wpływ na wyniki z działalności operacyjnej Grupy 
Kapitałowej OT Logistics: 
 
Rok 2010: 

 restrukturyzacja organizacyjna OT Logistics S.A. (wtedy Odratrans S.A) oraz podmiotu zależnego 
Emitenta - Grupy Kapitałowej Deutsche Binnenreederei AG. 

 przeniesienie siedziby OT Logistics S.A. (wtedy Odratrans S.A.) z Wrocławia do Szczecina, 

 rozwiązanie umowy agencyjnej zawartej pomiędzy OT Logistics S.A. a Odra Rhein Lloyd GmbH, 

 sprzedaż nieproduktywnych nieruchomości oraz środków transportu, 
 
Rok 2011: 

 realizacja zmian założeń biznesowych wewnątrz Grupy Kapitałowej OT Logistics (wtedy Grupy 
Kapitałowej Odratrans) związanych z procesem restrukturyzacyjnym, 

 emisja trzyletnich obligacji serii A o wartości nominalnej 60.000 tys. zł. oraz zakończenie procesu 
optymalizacji struktury i kosztów finansowania  

 wycena bilansowa nieruchomości inwestycyjnej – Stoczni przy ul. Kościerzyńskiej 9, związana ze 
zmianą planu zagospodarowania przestrzennego obszaru, na którym położona jest nieruchomość, na 
teren usługowy przeznaczony pod budowę hoteli, biurowców, handlu, co w znaczący sposób zwiększyło 
jej wartość; w tym samym roku podpisano przedwstępną umowę sprzedaży wspomnianej nieruchomości 

 w roku 2011 zapoczątkowano w przedsiębiorstwie Emitenta wdrażanie zintegrowanego systemu 
informatycznego klasy ERP, wspomagającego zarządzanie przedsiębiorstwem, co umożliwiło m.in. 
zwiększenie sprawności operacyjnej, lepsze wykorzystanie potencjału floty oraz doprowadziło do pełnej 
konsolidacji całej Grupy Kapitałowej Emitenta. 

 
Rok 2012: 

 powołanie Spółki OT Porty Morskie S.A. w kwietniu 2012 r. w celu prowadzenia i zarządzania 
planowanymi inwestycjami w zakresie działalności w portach morskich. Związane jest to z realizacją 
strategii Grupy Kapitałowej OT Logistics, zakładającej osiągnięcie pozycji wiodącej firmy spedycyjno-
logistycznej w Europie Środkowej, poprzez rozszerzenie wachlarza usług. Kapitał zakładowy spółki 
wynosi 100.000 zł, akcje w całości należą do OT Logistics S.A.,  

 w dniu 29 czerwca 2012 roku zawarto ze spółką DB Schenker Rail Polska S.A. warunkową umowę 
zakupu 23.191 udziałów spółki Port Handlowy Świnoujście sp. z o.o. ("Port Handlowy") stanowiących 
46,23 % jej kapitału zakładowego. Z chwilą spełnienia się warunków zawieszających we wrześniu 2012 
r. OT Logistics S.A. posiada 46 382 udziałów, co stanowi 92,46% kapitału zakładowego Portu 
Handlowego Świnoujście,  

 renegocjacje poprawiające warunki umów z kluczowymi klientami Spółki,  

 wznowienie połączenia żeglugowego na Zalewie Wiślanym pomiędzy Elblągiem a Kaliningradem, 

 kontynuacja projektu „wdrożenie systemu ERP” w 7 spółkach należących do Grupy Kapitałowej OT 
Logistics poprzez uruchomienie prototypu modułu do zarządzania kontraktami i jednostką żeglugi 
śródlądowej i przejście do etapu skonfigurowania automatyzacji rozliczeń, 

 w dniu 02 lipca 2012 dokonano sprzedaży nieruchomości położonych w Głogowie obręb ewidencyjny 
‘Wyspa Katedralna” na rzecz Gminy Miejskiej Głogów. 

 We wrześniu 2012 roku Emitent sfinalizował transakcję przejęcia kontroli nad spółką Port Handlowy 
Świnoujście Sp. z o.o. 

 W drugim i trzecim kwartale roku spółka Port Handlowy Świnoujście dokonała inwestycyji w 
specjalistyczne dźwigi, szczegóły, wraz z przedstawieniem kwot zawarte są w pkt. 6.4 Dokumentu. 

 W grudniu spółka zależna Emitenta: Rentrans International Spedition Sp. z o.o. zwiększyła udział w 
kapitale zakładowym spółki Rentrans East Sp. z o.o. z 30% do 50%. 
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Omówienie przyczyn znaczących zmian w sprzedaży netto lub przychodach netto Grupy Kapitałowej 
Emitenta w sytuacji, gdy sprawozdania finansowe wykazują takie zmiany 
 
Sprawozdania finansowe Grupy Kapitałowej Emitenta nie wykazują znaczących zmian w przychodach netto. 
 
Informacje dotyczące jakichkolwiek elementów polityki rządowej, gospodarczej, fiskalnej, monetarnej i 
politycznej oraz czynników, które miały istotny wpływ lub które mogłyby bezpośrednio lub pośrednio 
mieć istotny wpływ na działalność operacyjną Grupy Kapitałowej Emitenta 
 
Na działalność operacyjną Grupy Kapitałowej OT Logistics ma wpływ ogólna sytuacja makroekonomiczna Polski, 
Niemiec, krajów Beneluksu, Czech, Słowacji, krajów Skandynawii, krajów półwyspu bałkańskiego oraz Wielkiej 
Brytanii, na terenie których Emitent  prowadzi działalność, w tym takie czynniki jak: tempo wzrostu PKB, poziom 
stóp procentowych, kursów walutowych, inflacji. Emitent nie jest w stanie przewidzieć zmian w polityce 
gospodarczej, fiskalnej, monetarnej, a także politycznej, a ryzyka z tym związane zostały przedstawione w pkt. 
Czynniki Ryzyka. 
W latach 2010-2012 czynnikami, które niekorzystnie wpływały na wyniki działalności operacyjnej Grupy 
Kapitałowej Emitenta były nadal odczuwalne skutki kryzysu finansowego zapoczątkowanego w 2007 r. na 
rynkach przewozów w transporcie śródlądowym, a także wzrost cen surowców, materiałów, paliw i fluktuacja 
stawek frachtowych. Zarząd Emitenta bierze pod uwagę możliwość, że wymienione czynniki mogłyby 
bezpośrednio lub pośrednio mieć wpływ na przyszłą działalność operacyjną Grupy Kapitałowej OT Logistics. 
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6.3 Zasoby kapitałowe  

Informacje dotyczące źródeł kapitału Emitenta 

Tabela 9 Zasoby kapitałowe Grupy Kapitałowej Emitenta w latach 2010-2012 na podstawie rocznych 
skonsolidowanych sprawozdań finansowych  

dane w tys. zł 

31.12.2012 31.12.2011 31.12.2010 

Kapitał (fundusz) własny 197 927 171 125  147 988  

Wyemitowany kapitał akcyjny 2 453 2 453  2 453  

Różnice kursowe z przeliczenia 2 225 5 455  1 413  

             Pozostałe kapitały  7 983 137 307  5 680  

Zyski zatrzymane 159 861 152 343  118 577  

Kapitały przypadające 
akcjonariuszom jednostki 
dominującej 

172 522 152 343  128 123  

Kapitały przypadające 
akcjonariuszom niekontrolującym 
(mniejszościowym) 

25 404 18 783  19 865  

Zobowiązania i rezerwy 
ogółem, w tym: 

256 065 256 035  205 647  

    Zobowiązania i rezerwy 
długoterminowe 

145 947 145 755  89 119  

    Zobowiązania i rezerwy 
krótkoterminowe 

110 118 110 280  116 528  

PASYWA 453 991 427 160  353 636  
Źródło: Emitent 
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W analizowanym okresie, tj. w latach 2010-2012 wartość pasywów Grupy Kapitałowej OT Logistics wzrosła o 
ponad 28%. Na koniec każdego z badanych lat kapitały własne stanowiły ok. 40%, zaś zobowiązania i rezerwy 
ok. 60% pasywów. Kapitał podstawowy Emitenta nie uległ zmianie w okresie 2010-2012 i wynosi 2.453,1 tys. zł. 
Po stronie długoterminowych zobowiązań i rezerw w badanym okresie nastąpił wzrost wartości o 63,8%, a po 
stronie krótkoterminowych zobowiązań i rezerw odnotowano spadek o 5,5%. 
Według stanu na dzień 31.12.2010 r. wartość źródeł finansowania majątku Grupy Kapitałowej Emitenta była 
równa 353.636 tys. zł, z czego kapitały własne były równe 147.988 tys. zł, zaś suma zobowiązań i rezerw 
wynosiła 205.647 tys. zł. 80% wartości kapitałów własnych stanowiły zyski zatrzymane. 
Znaczne zmiany w wartościach podstawowych pozycji pasywów Grupy Kapitałowej OT Logistics nastąpiły w 
2011 r. W 2011 r., w stosunku do danych za rok 2010, źródła finansowania majątku Grupy Kapitałowej Emitenta 
odnotowały wzrost o 20,8% do poziomu 427.160 tys. zł. Według stanu na dzień 31.12.2011 r. kapitały własne 
były równe 171.125 tys. zł, co oznacza wzrost o 15,6% w stosunku do roku poprzedniego. Wzrost kapitałów 
własnych to efekt korekty dokonanej w sprawozdaniu za 2011 r. związanej z uaktualnieniem wartości godziwej 
ujawnionej inwestycji w nieruchomości – Stoczni zlokalizowanej we Wrocławiu. Szczegółowe wyjaśnienia 
dotyczące korekt błędów zostały zawarte w rozdziale 5 Dokumentu Rejestracyjnego. W 2011 r. Grupa 
odnotowała również istotny wzrost po stronie zobowiązań i rezerw: z 205.647 tys. zł do poziomu 256.035 tys. zł, 
(według danych za 2010 r.). Odchylenia dotyczące wyżej wymienionych pozycji bilansowych odzwierciedlają 
przede wszystkim restrukturyzację i optymalizację zobowiązań OT Logistics S.A. – emisję długoterminowych 
obligacji i spłatę bieżącego zadłużenia. 
Na koniec 2012 r. wartość bilansowa kapitałów własnych Grupy Kapitałowej OT Logistics była równa 197.927 tys. 
zł, co oznacza wzrost o 15,7% w stosunku do stanu na dzień 31 grudnia 2011 r. Wartość obcych źródeł 
finansowania Grupy Kapitałowej Emitenta według stanu na dzień 31 grudnia 2012 r. była zbliżona do wartości 
wykazanej na koniec roku poprzedniego i była równa 256.065 tys. zł. Zarówno na koniec 2012 r. jak i na koniec 
2011 r. struktura zobowiązań Grupy Kapitałowej Emitenta była podobna: 57% stanowiły zobowiązania 
długoterminowe, zaś 43% zobowiązania krótkoterminowe.  
 

Tabela 10 Struktura kapitału zakładowego Emitenta 

Seria / emisja 
Rodzaj 
akcji 

Rodzaj 
uprzywilejow

ania akcji 

Rodzaj 
ograniczenia 
praw do akcji 

Liczba akcji 
Wartość 

nominalna 1 
akcji (zł) 

Wartość akcji 
wg wartości 
nominalnej 

(zł) 

Sposób 
pokrycia 
kapitału 

Seria A 
Na 

okaziciela 
Akcje zwykłe Brak 1 277 660 1,92 2 453 107 

w całości 
wpłacony 

Kapitał 
zakładowy, razem         

 
2 453 107 

  
Źródło: Emitent 

 
Kapitał zakładowy OT Logistics S.A. wynosi 2.453.107,20 zł i dzieli się na 1.277.660 akcji zwykłych na okaziciela 
o wartości nominalnej 1,92 zł każda. W okresie objętym sprawozdaniami finansowymi zamieszonymi w 
Dokumencie Rejestracyjnym, tj. w okresie od 01.01.2010 do 31.12.2012 r. nie nastąpiła zmiana wartości kapitału 
zakładowego.      

Tabela 11 Kredyty i pożyczki Grupy Kapitałowej Emitenta 

dane w tys. zł 

31.12.2012 31.12.2011 31.12.2010 

Kredyty i pożyczki 
długoterminowe 

22 413 24 193 45 653 

Kredyty i pożyczki 
krótkoterminowe 

29 559 29 543 44 127 

Kredyty i pożyczki razem 51 972 53 736 89 780 
Źródło: Emitent 
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W analizowanym okresie, tj. w latach 2010-2012 wartość zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek Grupy 
Kapitałowej OT Logistics spadła o 42,1%, ze 89.780 tys. zł na koniec 2010 do 51.972 tys. zł na koniec 2012 r. 
Na koniec 2010 r. 51% stanowiły długoterminowe, a 49% krótkoterminowe zobowiązania z tytułu kredytów i 
pożyczek. Długoterminowe kredyty bankowe w 2010 r. Grupa Kapitałowa Emitenta wykorzystywała głównie na 
remonty klasowe i modernizację floty oraz akwizycje nowych podmiotów. Krótkoterminowymi kredytami 
obrotowymi była finansowana bieżąca działalność.  
W 2011 r. w dalszym ciągu spadała wartość kredytów i pożyczek Grupy. Według stanu na dzień 31.12.2011 r. 
suma kredytów i pożyczek była równa 53.736 tys. zł, co oznacza spadek w stosunku do stanu na koniec roku 
poprzedniego o ponad 40%. W tym okresie Zarząd OT Logistics S.A. przeprowadził proces renegocjacji umów 
kredytowych w celu restrukturyzacji i refinansowania zadłużenia Spółki. Podjęte działania przyczyniły się do 
spłaty długoterminowych kredytów w BRE Bank S.A., Banku Gospodarstwa Krajowego, Banku Investkredit AG, 
co wpłynęło znacząco na spadek wartości zadłużenia kredytowego Grupy na koniec  
31.12.2011 r.  
Na koniec 2012 r. wartość kredytów i pożyczek Grupy Kapitałowej OT Logistics była niższa o 3,2% w stosunku 
do stanu na dzień 31.12.2011 r. Wartość długoterminowych kredytów i pożyczek była niższa o 1.780 tys. zł, zaś 
wartość krótkoterminowych kredytów i pożyczek nie zmienila się znacząco. 
 

Tabela 12 Zobowiązania z tytułu dłużnych papierów wartościowych wyemitowanych przez Emitenta 

Wyszczegól- 
nienie 

Wartość 
nominalna 

obligacji (tys. 
zł) 

Typ obligacji Zabezpieczenie Data emisji Data wykupu Oprocentowanie 

Obligacje serii 
A 

60 000,0 
Zwykłe, na 
okaziciela 

Hipoteka łączna na 
nieruchomościach o 
wartości 56.545.247,00 zł 
oraz zastaw na Barkach 
Pchanych i Pchaczach 
Śródlądowych o wartości 
19.903.804,00 zł. 

01-12-2011 28-11-2014 WIBOR6M+4% 

Zobowiązania 
z tytułu emisji 
obligacji: 

60 000,0      

Źródło: Emitent 

 
W dniu 01.12.2011 r. OT Logistics S.A. przeprowadziła emisję trzyletnich obligacji serii A o wartości nominalnej 
60.000 tys. zł. Środki z emisji obligacji zostały przeznaczone na optymalizację struktury finansowania oraz na 
sfinansowanie nowych inwestycji logistyczno-portowych. Emisja obligacji skierowana została głównie do instytucji 
finansowych. Wśród tych, które objęły emisję znalazły się duże, renomowane fundusze, w tym głównie Otwarte 
Fundusze Emerytalne i Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych, banki oraz pozostali inwestorzy. Po emisji 
zostało ustanowione zabezpieczenie na rzecz obligatariuszy w postaci hipoteki na nieruchomościach należących 
do Grupy Kapitałowej Emitenta oraz zastawu na barkach pchanych i pchaczach śródlądowych. 
 

Tabela 13 Inne zobowiązania finansowe 

dane w tys. zł 

31.12.2012  31.12.2011 31.12.2010 

Inne długoterminowe 
zobowiązania finansowe 

32 008 27 802 14 667 

Inne krótkoterminowe 
zobowiązania finansowe 

7 994 8 286 7 433 

Źródło: Emitent 

 
W pozycji inne zobowiązania finansowe zostały wskazane zobowiązania z tytułu umów leasingowych zawartych 
przez spółki z Grupy Kapitałowej OT Logistics. W analizowanym okresie wartość długoterminowych zobowiązań 
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leasingowych wzrosła o ponad 17.341 tys. zł z 14.667 tys. zł na koniec 2010 do 32.008 tys. zł na koniec 2012 r. 
Wartość krótkoterminowych zobowiązań z tytułu umów leasingowych w dniu 31.12.2012 r. była wyższa o 560 tys. 
zł w porównaniu ze stanem na dzień 31.12.2010 r. 
 

Tabela 14 Zobowiązania i rezerwy krótkoterminowe Grupy Kapitałowej Emitenta w latach 2010-2012 
zgodnie z rocznymi skonsolidowanymi sprawozdaniami finansowymi 

dane w tys. zł 

31.12.2012 

 
31.12.2011 31.12.2010 

Zobowiązania krótkoterminowe         110 118          110 280         116 528  

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 
oraz pozostałe zobowiązania 

          52 998            55 406           53 175  

Krótkoterminowe pożyczki i kredyty 
bankowe 

          29 559            29 543           44 127  

Pozostałe zobowiązania finansowe            7 994             8 286             7 433  

Bieżące zobowiązania podatkowe            7 372            10 354             7 322  

Rezerwy krótkoterminowe            6 219             6 583             4 435  

Rezerwa na świadczenia emerytalne               113                107                 36  

Pozostałe zobowiązania            2 027  - - 

Zobowiązania związane 
bezpośrednio z aktywami trwałymi 
klasyfikowanymi jako przeznaczone 
do sprzedaży 

           3 835  - - 

Źródło: Emitent 

 
 
W analizowanym okresie w latach 2010-2012 Grupa Kapitałowa OT Logistics odnotowała spadek zobowiązań 
i rezerw krótkoterminowych o 5,5%, tj. o 6.410 tys. zł. Istotnymi pozycjami bilansowymi w grupie zobowiązań 
i rezerw krótkoterminowych były krótkoterminowe kredyty i pożyczki oraz zobowiązania z tytułu dostaw i usług. 
Na koniec 2010 r. wartość zobowiązań i rezerw krótkoterminowych Grupy Kapitałowej Emitenta była równa 
115.467 tys. zł. 45,6% wartości zobowiązań i rezerw krótkoterminowych na dzień 31.12.2010 r. stanowiły 
zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania, zaś 37,9% - krótkoterminowe pożyczki 
i kredyty bankowe.  
W 2011 r. kontynuowany był trend spadkowy wartości zobowiązań i rezerw krótkoterminowych Grupy Kapitałowej 
OT Logistics. Wartość tej pozycji bilansu na koniec 2011 r. zmniejszyła się o 5,8% w stosunku do stanu 
odnotowanego na dzień 31.12.2010 r. , tj. o 6.801 tys. zł. W związku z podjętymi w 2011 roku działaniami 
mającymi na celu restrukturyzację i optymalizację zobowiązań OT Logistics S.A. nastąpiła częściowa spłata 
bieżącego zadłużenia, czego efektem jest m.in. spadek wartości krótkoterminowych kredytów i pożyczek o 33% 
do poziomu 29.543 tys. zł na dzień 31.12.2011 r. Z kolei zobowiązania z tytułu dostaw i usług i pozostałe 
zwiększyły się o 4%, tj. o 2.143 tys. zł w stosunku do stanu wykazywanego w dniu  
31.12.2010 r. 
Wartość zobowiązań i rezerw krótkoterminowych na koniec 2012 r. zmniejszyła się o 162 tys. zł wobec stanu na 
dzień 31.12.2011 r. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania obniżyły się o 4,3% do 
wartości 52.998 tys. zł. Spadkowi uległy również bieżące zobowiązania podatkowe, o 2.982 tys. zł do 7.372 tys. 
zł. 
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Informacje dotyczące przepływów pieniężnych 

 

Tabela 15 Wybrane pozycje z rocznych skonsolidowanych sprawozdań z przepływów pieniężnych Grupy 
Kapitałowej Emitenta 

dane w tys. zł 31.12.2012 31.12.2011 31.12.2010 

Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 

Zysk/(strata) brutto 31 212 38 555 13 148 

Amortyzacja aktywów trwałych 26 066 24 930 27 581 

Koszt podatku dochodowego ujęty w 
rachunku zysków i strat 

-7 503 -4 616 -4 171 

Zysk/strata z tytułu różnic kursowych 250 2 127 -1 860 

Odsetki i dywidendy, netto 11 405 7 797 9 265 

(Zysk)/strata na działalności inwestycyjnej -18 202 -32 935 -14 181 

(Zwiększenie)/ zmniejszenie stanu 
należności 

17 122 -18 735 -15 782 

(Zwiększenie)/ zmniejszenie stanu 
zapasów 

789 -783 -523 

Zwiększenie/ (zmniejszenie) stanu 
zobowiązań  

-31 021 2 770 14 091 

Zmiana stanu rezerw 2 986 4 823 -4 119 

Udział w zysku jednostek 
stowarzyszonych 

-264 -440 923 

Pozostałe -1 004 339 111 

Środki pieniężne netto z działalności 
operacyjnej  

31 838 23 831 24 485 

Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej 

Sprzedaż rzeczowych aktywów trwałych  
i wartości niematerialnych 17 854 17 634 

27 189 

Wpływy ze sprzedaży aktywów 
finansowych 0 0 

0 

Otrzymane odsetki 0 153 1 157 

Spłata udzielonych pożyczek 812 518 1 901 

Otrzymane dywidendy 0 0 0 

Nabycie rzeczowych aktywów trwałych i 
wartości niematerialnych  -5 417 -12 786 

-11 835 

Udzielenie pożyczek 0 -4 369 -20 

Nabycie aktywów finansowych -13 017 -4 110 0 

Wydatki na inwestycje w nieruchomości 0 -264 -3 153 

Pozostałe -69 -609 724 

Środki pieniężne netto z działalności 
inwestycyjnej 

876 -3 833 15 964 

Przepływy  pieniężne z działalności finansowej 

Wpływy z tytułu emisji akcji kapitałowych, 
podwyższenie kapitału 

0 1 953 1 

Wpływ z tytułu emisji obligacji  0 58 494 0 

Wpływy z tytułu zaciągnięcia 9 380 8 626 6 911 
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pożyczek/kredytów 

Spłata zobowiązań z tytułu leasingu 
finansowego 

-12 812 -7 075 -5 955 

Spłata pożyczek/kredytów -10 312 -51 346 -26 877 

Dywidendy wypłacone -5 987 -1 444 0 

Odsetki zapłacone -12 259 -8 929 -10 334 

Pozostałe -775 -684 -665 

Środki pieniężne netto wykorzystane  
w działalności finansowej 

-32 766 -405 -36 918 

Zwiększenie netto środków pieniężnych i 
ich ekwiwalentów 

-52 19 593 3 531 

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na 
początek roku obrotowego 

34 066 14 216 10 778 

Wpływ zmian kursów walut na saldo 
środków pieniężnych w walutach obcych 

-156 257 -92 

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na 
koniec roku obrotowego 

33 857 34 066 14 216 

Źródło: Emitent 

 
W badanym okresie, tj. w latach 2010-2012 wartość przepływów pieniężnych netto z działalności operacyjnej 
utrzymywała się na poziomie przewyższającym 20 mln zł rocznie, a w 2012 roku wzrosła o 30% w porównaniu do 
roku 2011. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej w 2011 r. osiągnęły wartość o 2,7% niższą od 
wygenerowanych w 2010 r., spadek ich wartości wynosił 654 tys. zł. Natomiast w 2012 r. przepływy pieniężne 
Grupy Kapitałowej OT Logistics były równe 31.838 tys. zł, co wskazuje na ponad 33% wzrost w stosunku do 
przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej w 2011 r. 
Mimo, iż wartość przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej nie zmieniała się w sposób znaczący, to 
poziom poszczególnych pozycji rachunku przepływów pieniężnych zmieniał się znacząco, szczególnie w zakresie 
zysku brutto oraz korekt, w tym zysku na działalności inwestycyjnej. Warto też zauważyć, że w latach 2010 i 2011 
korekta wynikająca ze zmiany stanu należności była ujemna i osiągała wartości odpowiednio 15.782 tys. zł i 
18.735 tys. zł. W 2012 r. korekta wynikająca ze zmiany stanu należności wpłynęła dodatnio na saldo przepływów 
pieniężnych z działalności operacyjnej. Znacznie zmieniła się korekta wynikająca ze zmiany stanu zobowiązań, 
która w latach 2010 i 2011 miała dodatni wpływ na przepływy z działalności operacyjnej, osiągając odpowiednio 
wartość 14.091 tys. zł oraz 2.770 tys. zł, zaś w 2012 r. zmniejszenie stanu zobowiązań o 31.021 tys. zł wpłynęło 
ujemnie na wartość przepływów z działalności operacyjnej. 
 
Wartość przepływów pieniężnych wypracowywanych z działalności inwestycyjnej przez Grupę Kapitałową OT 
Logistics w latach 2010-2012 zmieniała się znacząco w każdym z badanych lat.  
W 2010 r. Grupa Kapitałowa Emitenta osiągnęła dodatnie przepływy na działalności inwestycyjnej o wartości 
15.964 tys. zł. Ich wartość ukształtowały transakcje zbycia wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów 
trwałych przez OT Logistics SA, głównie nieruchomości zlokalizowanych w Bydgoszczy, Ujściu i Szczecinie. 
Wydatki na działalność inwestycyjną o łącznej wartości 14.284 tys. zł, związane były m.in. z nakładami na nową 
siedzibę Emitenta w Szczecinie przy ulicy Kujota (tj. baza postojową dla floty wraz z zapleczem biurowym).  
W 2011 r. saldo wpływów i wydatków z działalności inwestycyjnej było ujemne i wynosiło -3.833 tys. zł. Na 
wartość przepływów pieniężnych z działalności inwestycyjnej wpływ miała niższa o 43% w porównaniu z rokiem 
poprzednim wartość wpływów z tej działalności. Z kolei wydatki na działalność inwestycyjną w 2011 r. były 
wyższe o 55% od tych poniesionych w 2010 r., z czego 12.786 tys. zł to były nakłady na wartości niematerialne i 
rzeczowe aktywa trwałe, a 8.479 tys. zł to wydatki na udziały i pożyczki udzielone jednostkom powiązanym. 
Z kolei w 2012 r. saldo przpływów z działalności inwestycyjnej Grupy było równe 876 tys. zł. Wartość wpływów z 
działalności inwetycyjnej była ukstałtowana przez dodatnie przepływy ze sprzedaży rzeczowych aktywow 
trwałych i wartości niematerialnych o wartości 17.854 tys. zł. Wydatki z działalności inwestycyjnej związane były 
przede wszystkim ze zwiększeniem udziału OT Logistics w strukturze udziałowej Portu Handlowego Świnoujście 
Sp. z o.o. 
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Wartość przepływów pieniężnych z działalności finansowej w analizowanym okresie również zmieniała się 
znacząco, głownie za sprawą działań podjętych w celu restrukturyzacji zadłużenia Grupy Kapitałowej OT 
Logistics.  
W 2010 r. saldo przepływów pieniężnych z działalności finansowej było równe -36.918 tys. zł. Ujemne saldo z 
działalności finansowej spowodowane było przede wszystkim spłatą kredytów i pożyczek (26.877 tys. zł) oraz 
płatnością zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego (5.955 tys. zł), a także zapłaconymi odsetkami 
(10.334 tys. zł). Dodatkowo wpływy z tytułu pozyskania nowych środków finansowych były niższe o 87,6% w 
porównaniu do roku poprzedniego. 
Wartość przepływów pieniężnych z działalności finansowej w 2011 r. uległa znaczącej poprawie w porównaniu do 
roku 2010 r., saldo wyniosło -405 tys. zł. Podstawowymi czynnikami, które wpłynęły na wysokość środków 
pieniężnych z działalności finansowej w  2011 r. było: pozyskanie środków pieniężnych w ofercie publicznej 
obligacji w kwocie 60.000 tys. zł, a także zmniejszenie zadłużenia z tytułu zawartych umów kredytowych o 51.346 
tys. zł oraz leasingowych o 7.075 tys. zł. Oferta publiczna obligacji przeprowadzona była w sposób zgodny z art. 
7 ust. 3 pkt. 2) Ustawy o Ofercie publicznej tj. nie wymagała sporządzenia ani zatwierdzenia prospektu 
emisyjnego. 
W 2012 r. saldo przepływow pieniężnych z działalności finansowej było równe -32.765,9 tys. zł. Ujemne 
przepływy związane były z obsługą i spłatą zadłużenia kredytowego oraz wypłatą pozostałych zobowiązań 
finansowych. 
 
Dywidendą wykazaną w rachunku przepływów pieniężnych jest ta część zobowiązania z tytułu dywidendy, która 
została rozliczona w gotówce. Pozostała wartość uchwalonej dywidendy za lata 2009-2010 podlegała 
kompensacie z zobowiązaniami i dlatego nie jest wykazywana  w rachunku przepływów pieniężnych. Całości 
uchwalonej dywidendy nie wykazano w rachunku przepływów pieniężnych z uwagi, iż pełna kwota dywidendy 
przysługującej akcjonariuszom nie została rozliczona w gotówce. W rachunku przepływów pieniężnych ujawnia 
się jedynie zdarzenia, które powodowały wpływ lub wypływ środków pieniężnych. Część zobowiązania z tytułu 
dywidendy została zaś rozliczona bezgotówkowo poprzez skompensowanie zobowiązania z tytułu dywidendy 
względem akcjonariuszy ze zobowiązaniami akcjonariuszy względem Emitenta. Szczegółowe wyjaśnienie kwot 
przedstawiono poniżej: 
 
 
 

rok za który 
przysługuje 
dywidenda 

kwota 
dywidendy akcjonariusz rozliczenie data rozliczenia 

2009 

1 000 000,00 I Fundusz Mistral SA gotówkowe 2012-02-17 

962 285,15 I Fundusz Mistral SA gotówkowe 2012-03-12 

1 140 546,57 I Fundusz Mistral SA gotówkowe 2012-04-27 

1 228 431,16 I Fundusz Mistral SA niegotówkowe porozumienie z dnia 2012-04-28 

1 443 760,32 NPN II S.à r.l. gotówkowe 2011-12-09 

2010 

4 118 132,64 I Fundusz Mistral SA niegotówkowe porozumienie z dnia 2012-04-28 

905 500,00 I Fundusz Mistral SA niegotówkowe porozumienie z dnia 2012-04-30 

1 362,36 I Fundusz Mistral SA gotówkowe 2012-05-18 

333 334,72 NPN II S.à r.l. gotówkowe 2012-02-22 

320 763,06 NPN II S.à r.l. gotówkowe 2012-03-12 

1 020 907,22 NPN II S.à r.l. gotówkowe 2012-04-27 
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Potrzeby kredytowe oraz struktura finansowania Emitenta 

Tabela 16 Struktura finansowania Emitenta na podstawie rocznych skonsolidowanych sprawozdań 
finansowych Grupy Kapitałowej OT Logistics 

dane w tys. zł 
31.12.2012 

Dane 
porównawcze 

31.12.2011 

Dane 
porównawcze 

31.12.2010 

Oprocentowane kredyty i pożyczki 51 972 53 736 89 780 

Zobowiązania z tytułu emisji obligacji 
oraz inne zobowiązania finansowe 

99 149 95 084 22 101 

Minus środki pieniężne i ich 
ekwiwalenty 

-33 846 -34 066 -14 216 

Zadłużenie netto 117 275 114 754 97 664 

Kapitał własny 197 927 171 125 147 988  

Kapitał razem 197 927 171 125 147 988 
Źródło: Emitent 

 
 
Obecna struktura finansowania oraz wysokość długu netto Emitenta jest odpowiednia dla prowadzonej 
działalności. Biorąc jednak pod uwagę strategię rozwoju Grupy Kapitałowej Emitenta (pkt. 7.5 Dokumentu) i 
konieczność ponoszenia w związku z nią nakładów inwestycyjnych, które nie będą mogły być sfinansowane 
wyłącznie środkami własnymi, Emitent będzie zaciągał zobowiązania kredytowe lub emitował dłużne instrumenty 
finansowe. Należy jednak podkreślić, iż intencją Emitenta jest utrzymywanie struktury finansowania na 
bezpiecznym poziomie oraz ustalonych wartości odpowiednich wskaźników finansowych (zgodnie z warunkami 
emisji obligacji serii A) w odniesieniu do rocznych skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grupy, tj. 

 Nie osiąganie wartości wyższych niż 0,75 przez wskaźnik ogólnego zadłużenia (czyli relacji zobowiązań 
ogółem do sumy bilansowej) 

 Nie osiąganie wartości wyższych niż 4,0 przez relację zobowiązań finansowych pomniejszonych o 
gotówkę i jej ekwiwalenty do Zysku operacyjnego powiększonego o amortyzację (Dług netto / EBITDA) 
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Poniżej przedstawiono kredyty długoterminowe i krótkoterminowe ze wskazaniem spółek, które zaciągały zobowiązania oraz zabezpieczenia, jeżeli takie wystąpiło. 
Wymienione zabezpieczenia w postaci hipotek zostały opisane w rozdziale 9 niniejszego Dokumentu. Ze względu na niewielką wartość jednostką zabezpieczeń w 
postaci zastawu na flocie (barki, pchacze) nie przedstawiono opisu każdego z zabezpieczeń w tej postaci. 

Za kryterium uznania kredytów za krótko- i długoterminowe uznano kryterium spłaty, tj. za kredyty krótkoterminowe przyjęto tą cześc zobowiązań, których spłata przypada w 
okresie 12 miesięcy, zaś pozostałą część zobowiązań za kredyty długoterminowe. 

 

Tabela 17 Kredyty długoterminowe Grupy Kapitałowej Emitenta według stanu na dzień zatwierdzenia dokumentu rejestracyjnego  

  
Nazwa (firma) 

jednostki 

Kwota kredytu / 
pożyczki wg umowy 

Kwota kredytu / pożyczki 
pozostała do spłaty Warunki oprocentowania 

- stopa procentowa 
nominalna 

Termin 
spłaty 

Zabezpieczenia (rodzaje) waluta waluta 
prezentacji 

(PLN) 

waluta obca 

wartość symbol wartość symbol 

RENTRANS Cargo Sp. z o.o. 

1 
Bank Gospodarstwa 
Krajowego 

1 785 000 PLN 991 650 

    0,4% st. redyskontowej 
weksli określona przez 

NBP 

2018-06-
30 

zastaw floty (2 szt pchaczy, 3 barki 
pchane, 1 szt barka motorowa), 

ubezpieczenie floty 

RCI Sp. z o.o. 

1 BRE Bank S.A. 2 400 000 PLN 1 352 180 
    

WIBOR 1M+1,75 pp 
2022-08-

31 
hipoteka na nieruchomości w Szczecinie, 
ul. Moniuszki, zastaw udziałów RC w RCI 

Rentrans International Spedition Sp. z o.o. 

1 ING Bank Śląski S.A 3 300 000 PLN 2 200 000     WIBOR 1M +1,35 pp 
2017-01-

24 
zastaw  na udziałach EAST 

OT Logistics S.A. 

1 
Bank Polskiej 
Spółdzielczości SA 

6 050 000 PLN 2 174 000 
    

WIBOR 3M+3 pp 
2019-12-

05 
hipoteka na nieruchomości w Szczecinie, 

przy ul. Ks. S. Kujota 

2 
Bank Polskiej 
Spółdzielczości SA 

7 340 000 PLN 2 470 000 

    

WIBOR 3M+3 pp 
2019-12-

05 

hipoteka na nieruchomości we Wrocławiu, 
przy ul. Kościerzyńskiej 9; umowa 

przelewu wierzytelności z kontraktu 
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handlowego 

3 
Bank Polskiej 
Spółdzielczości SA 

2 065 715 PLN 1 240 708 
    

WIBOR 3M+3 pp 
2016-10-

05 
hipoteka na nieruchomości we Wrocławiu, 

przy ul. Kościerzyńskiej 9 

Deutsche Binnenreederei AG 

1 
Oldenburgische 
Landesbank AG 
(Nummer 5867) 

2 500 000 € 678 154 163 691 € 6,21 
2015-12-

31 
zastaw floty (58 szt barek, 19 szt 
pchaczy, 1 szt barka motorowa) 

2 
Oldenburgische 
Landesbank AG 
(Nummer 5860) 

1 280 000 € 3 416 298 824 615 € 5,45 
2019-11-

30 

3 
Bank für Schifffahrt 
Ostfriesissche 
Volksbank e.G. 

800 000 € 1 622 634 391 666 € 5,85 
2018-03-

31 
zastaw floty (27 szt barek, 2 szt pchaczy) 

4 Caterpillar (SCH 2637) 452 464 € 175 735 42 418 € 
3 Monats Euribor + 317 

Basis-Punkte 
2014-11-

30 
zastaw floty (1 szt pchacz) 

5 Caterpillar (SCH 2636) 420 000 € 326 253 78 750 € 
6 Monats Euribor + 317 

Basis-Punkte 
2015-08-

31 
zastaw floty (1 szt pchacz) 

6 Südleasing (SB 2640) 520 000 € 169 141 40 827 € 6,6 
2014-11-

30 
zastaw floty (1 szt pchacz) 

7 Südleasing (SB 2706) 480 000 € 199 628 48 186 € 6,6 
2015-01-

31 
zastaw floty (1 szt pchacz) 

8 FML (SL 4127) 350 000 € 614 376 148 296 € 7,12 
2017-09-

30 
zastaw floty (1 szt barka) 

9 FML (SB 2412) 360 000 € 680 628 164 288 € 6,84 
2018-01-

31 
zastaw floty (1 szt barka) 

10 FML (SL 4503) 190 000 € 564 372 136 226 € 7,18 
2019-06-

30 
zastaw floty (1 szt barka) 

11 FML (SL 4510) 190 000 € 564 372 136 226 € 7,18 
2019-06-

30 
zastaw floty (1 szt barka) 

12 FML (SL 4519) 200 000 € 594 075 143 396 € 7,18 
2019-06-

30 
zastaw floty (1 szt barka) 
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13 FML (BIZON O-118) 249 990 € 617 398 149 026 € 7,69 
2017-07-

31 
zastaw floty (1 szt pchacz) 

14 FML (BIZON O-151) 160 000 € 411 459 99 317 € 7,1 
2017-09-

30 
zastaw floty (1 szt pchacz) 

15 AGL (SL 4515) 125 000 € 392 211 94 671 € 7,46 
2014-09-

30 
zastaw floty (1 szt barka) 

16 AGL (SL 4516) 129 000 € 404 762 97 700 € 7,46 
2014-09-

30 
zastaw floty (1 szt barka) 

17 AGL (SL 4517) 125 000 € 392 211 94 671 € 7,46 
2014-09-

30 
zastaw floty (1 szt barka) 

18 AGL (SL 4511) 118 000 € 375 178 90 559 € 7,46 
2014-11-

30 
zastaw floty (1 szt barka) 

19 AGL (SL 4512) 124 000 € 394 255 95 164 € 7,46 
2014-11-

30 
zastaw floty (1 szt barka) 

20 HW-Leasing (5937) 175 000 € 325 460 78 558 € 6,86 
2016-02-

29 
zastaw floty (1 szt barka) 

21 Heidenstecker 115 000 € 0 0 € 6 
2014-02-

28 
zastaw floty (1 szt barka) 

 

Tabela 18 Kredyty krótkoterminowe Grupy Kapitałowej Emitenta według stanu na dzień zatwierdzenia dokumentu rejestracyjnego 

  
Nazwa (firma) 

jednostki 

Kwota kredytu / 
pożyczki wg umowy 

Kwota kredytu / pożyczki 
pozostała do spłaty Warunki oprocentowania 

- stopa procentowa 
nominalna 

Termin 
spłaty 

Zabezpieczenia (rodzaje) waluta waluta 
prezentacji 

(PLN) 

waluta obca 

wartość symbol wartość symbol 

Port Handlowy Świnoujście Sp. z o.o. 

1 Bank Pekao S.A. 3 500 000 PLN 0     WIBOR 1M +1,35 pp 
2013-07-

31 

przelew wierzytelności handlowych od 
kontrahentów na rzecz banku, weksel in 

blanco 
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2 BRE Bank S.A. 1 000 000 PLN 0     WIBOR 1D +1,8 pp 
2013-07-

31 

przelew wierzytelności handlowych od 
kontrahentów na rzecz banku, weksel in 

blanco 

Rentrans Cargo Sp. z o.o. 

1 
Bank Gospodarstwa 

Krajowego 
1 234 000 PLN 128 206     

0,4% st. redyskontowej 
weksli określona przez 

NBP 

2013-12-
31 

zastaw floty (2 szt pchaczy, 3 szt barki 
pchane), ubezpieczenie floty 

2 
Bank Gospodarstwa 

Krajowego 
1 785 000 PLN 237 996     

0,4% st. redyskontowej 
weksli określona przez 

NBP 

2018-06-
30 

zastaw floty (2 szt pchaczy, 3 barki 
pchane, 1 szt barka motorowa), 

ubezpieczenie floty 

3 
Raiffeisen Bank Polska 

S.A. 
8 000 000 PLN 2 206 884     Wibor 1M +1,6 pp 

2013-08-
15 

przelew wierzytelności handlowych od 
kontrahentów na rzecz banku 

4 ING Bank Śląski 9 000 000 PLN 8 082 567     Wibor 1M +1,2 pp 
2013-08-

31 
przelew wierzytelności handlowych od 

kontrahentów na rzecz banku 

RCI Sp. z o.o. 

1 BRE Bank S.A. 2 400 000 PLN 160 200     WIBOR 1M+1,75 pp 
2022-08-

31 
hipoteka na nieruchomości w Szczecinie, 
ul. Moniuszki, zastaw udziałów RC w RCI 

Rentrans International Spedition Sp. z o.o. 

1 
Bank Zachodni WBK 

S.A. (poprzednio Kredyt 
Bank S.A.) 

6 000 000 PLN 5 457 721     WIBOR ON +1,3 pp 
2013-05-

24 

przelew wierzytelności handlowych od 
kontrahentów na rzecz banku , weksel in 

blanco 

2 ING Bank Śląski S.A 3 300 000 PLN 825 000     WIBOR 1M +1,35 pp 
2017-01-

24 
zastaw  na udziałach EAST 

Rentrans East Sp. z o.o. 

1 ING Bank Śląski S.A 2 600 000 PLN 0     WIBOR ON +1,75% 
2014-02-

05 
zastaw rejestrowy na suwnicy, cesja z 

praw polisy ubezpieczeniowej 

OT Logistics S.A. 
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1 
Bank Polskiej 

Spółdzielczości SA 
6 050 000 PLN 363 000     WIBOR 3M+3 pp 

2019-12-
05 

hipoteka na nieruchomości w Szczecinie, 
przy ul. Ks. S. Kujota 

2 
Bank Polskiej 

Spółdzielczości SA 
7 340 000 PLN 435 000     WIBOR 3M+3 pp 

2019-12-
05 

hipoteka na nieruchomości we 
Wrocławiu, przy ul. Kościerzyńskiej 9; 

umowa przelewu wierzytelności z 
kontraktu handlowego 

3 
Bank Polskiej 

Spółdzielczości SA 
2 065 715 PLN 451 872     WIBOR 3M+3 pp 

2016-10-
05 

hipoteka na nieruchomości we 
Wrocławiu, przy ul. Kościerzyńskiej 9 

4 
Bank Polskiej 

Spółdzielczości SA 
9 000 000 PLN 7 455 150     WIBOR 1M+2,5 pp 

2013-11-
28 

hipoteka na nieruchomości we 
Wrocławiu, przy ul. Kościerzyńskiej 9 

Deutsche Binnenreederei AG 

1 
Oldenburgische 
Landesbank AG 
(Kontokorrent) 

1 300 000 € 4 207 701 
1 015 
641 

€ 4,99   
zastaw floty (58 szt barek, 19 szt 
pchaczy, 1 szt barka motorowa) 

3 
Oldenburgische 
Landesbank AG 
(Nummer 5867) 

2 500 000 € 406 892 98 214 € 6,21 
2015-12-

31 
zastaw floty (27 szt barek, 2 szt pchaczy) 

4 
Oldenburgische 
Landesbank AG 
(Nummer 5860) 

1 280 000 € 611 875 147 692 € 5,45 
2019-11-

30 
  

5 
Bank für Schifffahrt 

Ostfriesissche 
Volksbank e.G. 

800 000 € 414 290 100 000 € 3,99 
2018-03-

31 
  

6 Caterpillar (SCH 2637) 452 464 € 234 314 56 558 € 
3 Monats Euribor + 317 

Basis-Punkte 
2014-11-

30 
zastaw floty (1 szt pchacz) 

7 Caterpillar (SCH 2636) 420 000 € 217 502 52 500 € 
6 Monats Euribor + 317 

Basis-Punkte 
2015-08-

31 
zastaw floty (1 szt pchacz) 

8 Südleasing(SB 2640) 520 000 € 275 000 66 379 € 6,6 
2014-11-

30 
zastaw floty (1 szt pchacz) 

9 Südleasing(SB 2706) 480 000 € 251 025 60 592 € 6,6 
2015-01-

31 
zastaw floty (1 szt pchacz) 

10 FML (SL 4127) 350 000 € 153 386 37 024 € 7,12 
2017-09-

30 
zastaw floty (1 szt barka) 
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11 FML (SB 2412) 360 000 € 154 009 37 174 € 6,84 
2018-01-

31 
zastaw floty (1 szt barka) 

12 FML (SL 4503) 190 000 € 51 876 12 522 € 7,18 
2019-06-

30 
zastaw floty (1 szt barka) 

13 FML (SL 4510) 190 000 € 51 876 12 522 € 7,18 
2019-06-

30 
zastaw floty (1 szt barka) 

14 FML (SL 4519) 200 000 € 54 607 13 181 € 7,18 
2019-06-

30 
zastaw floty (1 szt barka) 

15 FML (BIZON O-118) 249 990 € 162 018 39 107 € 7,69 
2017-07-

31 
zastaw floty (1 szt pchacz) 

16 FML (BIZON O-151) 160 000 € 102 810 24 816 € 7,1 
2017-09-

30 
zastaw floty (1 szt pchacz) 

17 AGL (SL 4515) 125 000 € 30 386 7 334 € 7,46 
2014-09-

30 
zastaw floty (1 szt barka) 

18 AGL (SL 4516) 129 000 € 31 358 7 569 € 7,46 
2014-09-

30 
zastaw floty (1 szt barka) 

19 AGL (SL 4517) 125 000 € 30 386 7 334 € 7,46 
2014-09-

30 
zastaw floty (1 szt barka) 

20 AGL (SL 4511) 118 000 € 28 331 6 838 € 7,46 
2014-11-

30 
zastaw floty (1 szt barka) 

21 AGL (SL 4512) 124 000 € 29 771 7 186 € 7,46 
2014-11-

30 
zastaw floty (1 szt barka) 

22 HW-Leasing (5937) 175 000 € 94 279 22 757 € 6,86 
2016-02-

29 
zastaw floty (1 szt barka) 

23 Heidenstecker 115 000 € 140 863 34 001 € 6 
2014-02-

28 
zastaw floty (1 szt barka) 

ŻEGLUGA BYDGOSKA SP. Z O.O. 

1 Solbet Sp.z o.o. 450 000 PLN 450 000     WIBOR 6M + 2,5 pp 
2013-09-

30 
przewłaszczenie na części floty i sprzęcie 

pracującym u pożyczkodawcy 

 
 
Źródło: Emitent 
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Wyjasnienia: 
FML - Finanzierungs- Und Mobilien Leasing Gmbh & Co z Siedzibą w Hamburgu 
AGL – Anlagen - Und Geräte Leasing Gmbh z Siedzibą w Hannowerze 
HW-Leasing - HW-Leasing Gmbh z Siedzibą w Wismarze 
Heidenstecker  - Hans Gerd Heidenstecker z Siedzibą w Wasseling-Urfeld 
Südleasing  - SÜDLEASING BERLIN GMBH z Siedzibą w Berlinie 
Caterpillar – Caterpillar Financial Services Corporation z siedzibą w USA 

 
 



Dokument Rejestracyjny spółki OT Logistics SA 

49 
 

Podstawowe wskaźniki obrazujące opisaną powyżej strukturę kapitału oraz zadłużenia Grupy Kapitałowej 
Emitenta zaprezentowano w poniższej tabeli: 
 

Tabela 19 Wskaźniki struktury kapitału i zadłużenia Grupy Kapitałowej Emitenta na podstawie rocznych 
skonsolidowanych sprawozdań finansowych 

Wskaźniki struktury kapitałów i zadłużenia 
01.01.2012-
31.12.2012 

01.01.2011-
31.12.2011 

01.01.2010-
31.12.2010 

Wskaźnik ogólnego zadłużenia 56,4% 59,9% 58,2% 

Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego 129,4% 149,6% 139,0% 

Zobowiązania finansowe / Aktywa 33,3% 34,8% 31,6% 

Dług ogółem netto / EBITDA 3,35 3,03 3,83 

Dług netto / EBITDA 1,77 1,57 1,95 

Źródło: Obliczenia Oferującego 

 
 
Algorytm wyliczania wskaźników: 
Wskaźnik ogólnego zadłużenia = zobowiązania i rezerwy ogółem / suma aktywów (pasywów) ogółem 
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego = zobowiązania i rezerwy ogółem / kapitał własny 
Zobowiązania finansowe / Aktywa = suma zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek, z tytułu emisji dłużnych 
papierów wartościowych oraz innych zobowiązań finansowych / suma aktywów (pasywów) ogółem 
Dług ogółem netto / EBITDA = zobowiązania i rezerwy ogółem minus środki pieniężne / zysk operacyjny 
powiększony o wartość amortyzacji 
Dług netto / EBITDA = suma zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek, z tytułu emisji dłużnych papierów 
wartościowych oraz zobowiązań leasingowych minus środki pieniężne / zysk operacyjny powiększony o wartość 
amortyzacji 
 

 
 

1,95

1,57

1,77

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

2010 2011 2012

Relacja długu netto do EBITDA w GK OT Logistics w latach 
2010 - 2012

 
 
W badanym okresie, tj. w latach 2010-2012 wskaźniki struktury kapitałów i zadłużenia Grupy Kapitałowej 
Emitenta utrzymywały się na bezpiecznym poziomie. Pomimo wpływu emisji obligacji serii A na wzrost wartości 
zobowiązań Grupy Kapitałowej OT Logistics, wartości głównych wskaźników pozostały w trendzie spadkowym 
w przeciągu 3 analizowanych lat obrotowych. Wartość wskaźnika ogólnego zadłużenia w ciągu 3 lat spadła o 1,7 
p.p. do poziomu 56,4% na koniec 2012 r. W porównaniu z końcem 2010 r. wskaźnik zadłużenia kapitału 
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własnego Grupy obniżył się o 9,6 p.p. do poziomu 129,4%. Na kształtowanie się wartości tego wskaźnika miał 
również wpływ wzrost kapitałów własnych z poziomu 147.988,4 tys. zł na koniec 2010 r. do 197.926,8 tys. zł na 
koniec 2012 r. 13–procentowy wzrost wartości zobowiązań finansowych w 2011 r., wynikający głównie z emisji 
obligacji serii A, wpłynął na podwyższenie wartości wskaźnika określającego relację zobowiązań finansowych do 
aktywów na koniec 2011 r. w stosunku do stanu na dzień 31.12.2010 r. o 3,2 p.p. Na koniec 2012 r. obserwujemy 
spadek wartości głównych wskaźników zadłużenia Grupy wobec stanu na koniec 2011 r.: wskaźnik ogólnego 
zadłużenia obniżył się o 3,5 p.p., wskaźnik zadłużenia kapitału własnego – o 20,2 p.p., a wskaźnik relacji 
zobowiązań finansowych do aktywów – o 1,6 p.p. Przy utrzymanej w trendzie rosnącym wartości EBITDA w 
analizowanych trzech latach obserwujemy spadek wartości wskaźników relacji długu ogółem netto do EBITDA 
oraz długu netto do EBITDA. W porównaniu do stanu na koniec 2010 r. wartość wskaźnika dług ogółem netto / 
EBITDA zmniejszyła się na koniec 2012 r. o 13%, zaś wartość wskaźnika dług netto / EBITDA – o 9%. 

 

Informacje dotyczące jakichkolwiek ograniczeń w wykorzystywaniu zasobów kapitałowych, które miały, 
lub które mogłyby mieć bezpośrednio lub pośrednio istotny wpływ na działalność operacyjną emitenta 

Na dzień zatwierdzenia Dokumentu Rejestracyjnego nie istnieją żadne ograniczenia w wykorzystywaniu zasobów 
kapitałowych Grupy Kapitałowej Emitenta, w tym również nie istnieją ograniczenia wynikające z zawartych przez 
podmioty Grupy Kapitałowej Emitenta umów kredytowych. 

 

Informacje dotyczące przewidywanych źródeł funduszy potrzebnych do zrealizowania zobowiązań 
przedstawionych w pozycjach 6.4.3 i 9.4. 
 
W punkcie 7.5 dotyczącym strategii działania Grupy Kapitałowej Emitenta wymienione zostały potencjalne 
kierunki rozwoju Grupy, w tym związane z inwestycjami w porty morskie. W zależności od przebiegu negocjacji, 
możliwe są alternatywne scenariusze dalszego rozwoju Emitenta, a zatem też inne możliwe scenariusze 
finansowania nakładów związanych z przejęciem aktywów jak i z inwestycjami niezbędnymi do poniesienia w 
celu dostosowania infrastruktury portów do zamierzeń Emitenta. Środki na finansowanie transakcji przejęcia i 
dostosowania portów będą pochodzić z kapitału Emitenta oraz z finansowania dłużnego. Zamiarem Grupy jest 
przeznaczenie środków pozyskanych z planowanej emisji akcji serii B Emitenta na finansowanie powyższych 
inwestycji. Ponadto, pozyskanie kapitału akcyjnego pozwoli na możliwość zaciągnięcia dodatkowego 
finansowania dłużnego w ramach obecnie prowadzonej polityki dotyczącej struktury finansowania. Należy brać 
również pod uwagę, iż dalsze inwestycje Emitenta w infrastrukturę portową będą mogły być również finansowane 
kredytami bankowymi ze względu na możliwość zabezpieczenia kredytów na aktywach przejętych podmiotów 
oraz w związku ze skokowym wzrostem skali prowadzonej działalności Emitenta. Emitent prowadzi również 
rozmowy z partnerem branżowym w zakresie współpracy przy realizacji tych inwestycji. Niezależnie od 
powodzenia tych rozmów Zarząd Emitenta widzi możliwość sfinansowania inwestycji bez udziału partnera 
branżowego. 

Biorąc pod uwagę powyższe, w szczególności istnienie różnych możliwych scenariuszy rozwoju Emitenta, trudno 
jest wskazywać konkretne kwoty finansowania niezbędnego do realizacji strategii rozwoju Emitenta. Podkreślić 
należy jednak, iż w przypadku zaciągania nowego zadłużenia, będzie to się odbywało w ramach obecnej polityki 
Grupy dotyczącej struktury finansowania (tj. utrzymanie wskaźnika ogólnego zadłużenia na poziomie niższym niż 
75% oraz wskaźnika dług netto / EBITDA na poziomie niższym niż 4,0 – zgodnie z pkt. 6.3 Dokumentu). 
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6.4 Inwestycje 

6.4.1 Główne inwestycje Emitenta za każdy rok obrotowy w okresie objętym historycznymi informacjami 
finansowymi aż do daty zatwierdzenia Dokumentu Rejestracyjnego  

Tabela 20 Nakłady inwestycyjne Emitenta w okresie objętym historycznymi informacjami finansowymi 
oraz w okresie od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2012 r. oraz do daty zatwierdzenia Dokumentu 
Rejestracyjnego. 

Dane w tys. zł 2013 2012 2011 2010 

Rzeczowe aktywa trwałe, w tym: 1 758,6 29 037,0 629,0 1 445,7 

grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 0,0 0,0 0,0 0,0 

budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 270,1 2 039,3 0,0 641,4 

urządzenia techniczne i maszyny 287,5 17 714,8 46,8 30,9 

środki transportu 1 125,1 7 936,1 87,1 300,6 

inne środki trwałe 76,0 1 349,8 495,0 18,8 

Wartości niematerialne i prawne (oprogramowanie, patenty, licencje) 458,8 1 544,1 2 103,6 276,2 

Inwestycje kapitałowe 153,3 25 631,4 4 217,2 0,0 

Nieruchomości 0,0 0,0 1 569,5 3 135,7 

Razem 2 370,7 56 212,5 8 519,3 4 857,7 

Źródło: Emitent 

 
Nakłady inwestycyjne Spółki w 2010 r. były wynikiem trwającego nadal programu restrukturyzacji i obniżenia 
kosztów remontów floty należącej do Spółki. Dzięki nakładom w 2010 r. odnowiono przegląd techniczny statków 
prawie 50 jednostkom pływającym. OT Logistics S.A. (wtedy Odratrans S.A.) rozpoczęła również w 2010 r. 
proces wyboru i wdrażania nowoczesnego zintegrowanego narzędzia informatycznego do zarządzania 
wszystkimi segmentami działalności, stąd nakłady na wartości niematerialne i prawne o wartości 276,2 tys. zł. 
W 2011 roku kontynuowane były prace mające na celu wdrożenie informatycznego systemu klasy ERP 
wspomagającego zarządzanie przedsiębiorstwem. Realizacja poszczególnych etapów projektu przebiegała 
zgodnie z planem a wszystkie produkty projektu poddawane były na bieżąco procesom kontroli jakości. Nakłady 
na wdrożenie nowego systemu informatycznego były równe 2.103,6 tys. zł. OT Logistics S.A. (wtedy Odratrans 
S.A.) zwiększyła również w 2011 r. udział w spółce Port Handlowy Świnoujście Sp. z o.o. do 46,23 %. 
W związku z wdrażaniem systemu ERP z dniem 1 stycznia 2012 roku rozpoczęto pracę produktywną w 
obszarach finansowo-księgowym oraz kadrowo-płacowym w firmach OT Logistics S.A. i Rentrans Cargo Sp. z 
o.o. W pozostałych firmach rozpoczęto proces migracji danych i przygotowania do przeprowadzenia testów 
akceptacyjnych poprzedzających produktywne uruchomienie systemu.  
Od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. Emitent poniósł nakłady inwestycyjne o łącznej wartości 56 212,5 tys. 
zł co było najwyższą z wartości prezentowanych w poprzednich okresach obrachunkowych. 
W 2012 roku prowadzone były działania w celu przejęcia pełnej kontroli nad spółką Port Handlowy Świnoujście 
(PHŚ). W tej sprawie Zarząd Emitenta w dniu 29 czerwca 2012 roku zawarł ze spółką DB Schenker Rail Polska 
S.A. warunkową umowę nabycia 23.191 udziałów spółki Port Handlowy Świnoujście sp. z o.o. ("Port Handlowy") 
stanowiących 46,23 % jej kapitału zakładowego. Z chwilą przeniesienia udziałów, co nastąpiło 28.09.2012 roku 
Emitent znalazł się w posiadaniu 46.382 udziałów stanowiących 92,46% kapitału zakładowego Portu 
Handlowego. Dodatkowo spółka Rentrans International Spedition Sp. z o.o. nabyła 50% udziałów w spółce 
Rentrans East Sp. z o.o. za kwotę 3,3 mln PLN. Kwota 17,7 mln PLN została  wydatkowana na nabycie dźwigów 
w spółce Port Handlowy Świnoujście Sp. z o.o., co pozwoli zwiększyć możliwości przeładunkowe portu. 
Ponoszone były również wydatki na remonty klasowe jednostek pływających spółek z grupy na co wydatkowana 
została kwota 7,9 mln PLN. Do istotnych wydatków należy również zaliczyć kwotę ponad 1,5mln PLN, która 
została wydatkowana na implementację systemu informatycznego ERP. 
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Przedstawione w  tabeli nakłady w wierszu „Nieruchomości” odnoszą się do nieruchomości, które nie są 
związane z bezpośrednią działalnością operacyjną Emitenta, a z inwestycjami w nieruchomości wynajmowane 
lub co do których istnieje zamiar sprzedaży w przyszłości. Są to nieruchomości, które w poprzednich okresach 
były wykorzystywane jako operacyjne, ale w związku z restrukturyzacją Grupy ich operacyjne wykorzystywanie 
nie było już konieczne. Nakłady przedstawione w tym wierszu wiążą się głównie z przeprowadzaniem wycen, 
kosztami związanymi z wydzielaniem nieruchomości i innymi tego typu kosztami administracyjnymi. 
 
Emitent w roku 2013 do dnia zatwierdzenia Dokumentu Rejestracyjnego nie dokonywał istotnych, znaczących 
inwestycji. Nakłady mające miejsce w 2013 roku miały charakter odtworzeniowy. 

 

6.4.2 Obecnie prowadzone główne inwestycje Grupy Kapitałowej Emitenta  

Emitent skupia się obecnie na realizacji inwestycji w ramach strategii opisanej w rozdziale 7.5 niniejszego 
Dokumentu. Dnia 29 czerwca 2012 r. pomiędzy DB Schenker Rail Polska S.A. a OT Logistics S.A. podpisana 
została umowa zbycia udziałów w Porcie Handlowym Świnoujście Sp. z o.o. Umowa została zawarta pod 
warunkami zawieszającymi (opisanymi w rozdziale 8.2.9). W dniu 28 września 2012 roku Emitent otrzymał 
informację w przedmiocie spełnienia się ostatniego z warunków zawieszających. W dniu 28 września 2012 r. 
Emitent dokonał też płatności całej ceny sprzedaży, co warunkowało przejście praw do udziałów. Oznacza to, że 
Emitent od dnia 28 września 2012 r. posiada łącznie 46.382 udziałów, stanowiących 92,46% kapitału 
zakładowego Portu Handlowego Świnoujście sp. z o.o. Transakcja ta stanowi jeden z celów inwestycyjnych 
wskazywanych przy emisji obligacji przeprowadzonej w 2011 roku. Łączna kwota emisji obligacji osiągnęła 60 
mln zł z czego zamiarem Emitenta było przeznaczenie około 20 mln PLN na zakup dodatkowych udziałów w 
Porcie Handlowym Świnoujście Sp. z o.o. Ostatecznie cena nabycia udziałów w PHŚ została ustalona na 21 mln 
zł. 
  

6.4.3 Informacje dotyczące głównych inwestycji Emitenta w przyszłości, co do których organy 
zarządzające Emitenta podjęły wiążące decyzje  

W rozdziale 7.5 opisano główne założenia strategii GK Emitenta w ramach, której realizowane będą działania 
inwestycyjne. Należy zaznaczyć jednak, iż Emitent nie podpisał żadnych umów przedwstępnych ani nie podjął 
sformalizowanych działań mających na celu realizację opisanych w tym rozdziale inwestycji portowych. 
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6.5 Informacje o tendencjach  

W ocenie Emitenta, od początku 2013 r., tj. zakończenia ostatniego roku obrotowego objętego historycznymi 
sprawozdaniami finansowymi, nie występują istotne tendencje w produkcji, sprzedaży i zapasach oraz kosztach i 
cenach sprzedaży.  
 
Poza czynnikami ryzyka opisanymi w pkt. 2 – „Czynniki Ryzyka” niniejszego Dokumentu, w szczególności: 

 Ryzyko silnych wahań koniunktury na rynku węgla i stali 

 Ryzyko związane z ograniczoną spedycją kolejową związaną z remontami trakcji oraz warunkami 
atmosferycznymi 

 Ryzyko wahań kursu walutowego 

 Ryzyko związane z sezonowością sprzedaży 

 Ryzyko związane z ograniczeniem żeglowności kanałów i szlaków wodnych w związku z ich remontami i 
warunkami atmosferycznymi 

nie występują tendencje, ryzyka, elementy niepewne, żądania i zobowiązania lub zdarzenia, które mogłyby mieć 
znaczący wpływ na działalność Grupy Kapitałowej Emitenta do końca bieżącego roku obrotowego. 
 
 

6.6 Prognozy finansowe 

 

Zarząd Emitenta, nawiązując do artykułu „Tygrys odrzański zadziwił Angelę Merkel”, który ukazał się w Gazecie 
Wyborczej w dniu 16.03.2013r., w którym to Prezes Zarządu Emitenta przekazał informację o oczekiwanych 
przyszłych wynikach finansowych Grupy, informuje, iż w zamierzeniu Emitenta informacja ta nie miała stanowić 
prognozy wyników finansowych Emitenta ani jego Grupy. Dodatkowo, informację o odwołaniu wyżej 
wymienionych prognoz, Emitent przekazał raportem bieżącym EBI nr 8/2013. 
 
Wobec tego Emitent odwołuje wszelkie informacje przekazane w ww. artykule dotyczące przyszłych, 
potencjalnych wyników finansowych Emitenta. Powodem odwołania tych informacji przez Emitenta jest fakt, że 
na dzień dzisiejszy Emitent nie jest w stanie wiarygodnie oszacować przyszłych wyników finansowych Grupy. 

 

 

6.7 Znaczące zmiany w sytuacji finansowej i handlowej Spółki od dnia 1 stycznia 
2013 roku 

Nie wystąpiły znaczące zmiany w sytuacji handlowej i finansowej Emitenta we wskazanym okresie. 
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6.8 Informacje dotyczące jakichkolwiek elementów polityki rządowej, 
gospodarczej, fiskalnej, monetarnej i politycznej oraz czynników, które miały 
istotny wpływ lub które mogłyby bezpośrednio lub pośrednio mieć istotny 
wpływ na działalność operacyjną Emitenta 

Sytuacja ekonomiczna Grupy Kapitałowej OT Logistics jest powiązana z sytuacją gospodarczą zarówno Polski 
jak i Europy. Wszelkie negatywne zmiany dotyczące głównych wielkości makroekonomicznych, w tym w 
szczególności tempa wymiany handlowej pomiędzy Polską i krajami UE, wzrostu PKB oraz poziomu inflacji, 
mogą wywrzeć istotny wpływ na poziom przychodów całej Grupy. W sektorze transportu, spedycji i logistyki 
zmiany przepisów prawa dostosowujące sektor do przepisów UE miały miejsce głównie w okresie 
poprzedzającym akcesję Polski i zostały przez branżę praktycznie w całości wdrożone. W  opinii Spółki nie ma w 
tej chwili istotnych przepisów branżowych, które w znaczący sposób mogłyby negatywnie wpłynąć na sytuację 
Grupy, zwłaszcza w zakresie przepisów dotyczących całej gospodarki, w tym podatkowych, celnych itp. 

Z uwagi na specyficzne cechy żeglugi śródlądowej, takie jak bezpieczeństwo, niska energochłonność oraz 
duża nośność i ładowność statków, Komisja Europejska dąży do większego wykorzystania transportu 
wodnego śródlądowego jako alternatywnej formy przewozów oraz uczynienia z niego kluczowego rodzaju 
transportu w europejskim intermodalnym systemie transportowym 
Ten fakt wpływa na działania landów niemieckich, które chcąc ograniczyć emisje spalin do atmosfery  
wprowadzają m.in. zakaz ruchu kołowego, a to z kolei powoduje, iż firmy poszukują przyjaznych dla gospodarki 
rozwiązań transportowych takich jak transport wodny, co powinno mieć odzwierciedlenie we wzroście 
przychodów Grupy w przyszłości z tytułu świadczenie usług transportu śródlądowego w Niemczech.  
 
Poniżej przedstawiono szczegółowo istotne czynniki polityki transportowej oraz sytuacji makroekonomicznej i 
mikroekonomicznej mogące mieć istotny wpływ na działalność Grupy Kapitałowej OT Logistics wraz z krótkim 
opisem ich konsekwencji. Szczegółowe przedstawienie czynników ryzyka znajduje się w pkt. 2 niniejszego 
dokumentu. 
 
Polityka transportowa: 

 brak środków i planów modernizacji oraz rozbudowy globalnego systemu szlaków śródlądowych w 
Polsce, co może zahamować rozwój rynku transportu śródlądowego; mimo to podejmowane są 
działania mogące w części zapobiegać dalszemu pogarszaniu stanu dróg śródlądowych: 

 dokończenie śluzy w Malczycach może pozytywnie wpłynąć na żeglugę po środkowej Odrze, 
natomiast budowa zbiornika retencyjnego w Raciborzu może w perspektywie 4 - 5 lat polepszyć 
warunki żeglugowe w górnym biegu Odry; 

 budowa obiektów mostowych, retencyjnych oraz modernizacja linii brzegowej rzek oraz bulwarów 
nadrzecznych jest szansą na ekspansję OT Logistics S.A. i Żeglugi Bydgoskiej Sp. z o.o. w 
segmencie budowli hydrotechnicznych; 

 dokończenie śluzy Niederfinow w Niemczech może spowodować wzrost konkurencji ze strony 
większych statków na trasie Berlin - Szczecin, z drugiej strony pozwoli Grupie OT Logistics na 
zmniejszenie kosztów jednostkowych poprzez używanie zestawów 3 barkowych w szybszy i bardziej 
efektywny sposób; 

 modernizacja szlaków kolejowych w najbliższych latach (głównie w perspektywie budżetu unijnego na 
lata 2014 - 2020) spowoduje wzrost przewozów kolejowych, a co za tym idzie może pobudzić spedycję 
kolejową i spowodować wzrost przychodów w spółkach Rentrans International Spedition Sp. z o.o. i 
Rentrans Cargo Sp. z o.o.; 

 rozbudowa infrastruktury portowej i około portowej w Trójmieście i Szczecinie / Świnoujściu powinna 
spowodować wzrost przeładunków w tych portach; 

 wprowadzenie nowych regulacji prawnych nakładających na energetykę konwencjonalną pozyskiwanie 
energii ze źródeł odnawialnych – rozwój rynku biopaliw i zapotrzebowanie na ich transport, przeładunek 
i składowanie. 
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 negatywne decyzje w ministerstwie transportu Niemiec dotyczące rozbudowy i modernizacji jedynie 
głównych szlaków na zachodzie Niemiec (Ren i Mittelkanal) mogą wstrzymać wzrost ekspansji Grupy na 
terenie środkowych (Łaba) i wschodnich Niemiec 

 Ewentualna budowa głębokowodnego portu zewnętrznego w Świnoujściu może stanowić zagrożenie dla 
Portu Handlowego Świnoujście Sp. z o.o., 

 
Makroekonomia: 

 dobra koniunktura w Polsce oraz krajach sąsiadujących spowoduje wzrost przeładunków i transportu 
transgranicznego i morskiego (wpływ na Rentrans Cargo Sp. z o.o., Rentrans International Spedition Sp. 
z o.o. i Port Handlowy Świnoujście Sp. z o.o.); 

 utrzymanie wskaźnika wzrostu gospodarczego w Niemczech wpływa pozytywnie na skalę przychodów 
transportu wodnego (OT Logistics S.A. i Deutsche Binnenreederei AG) oraz docelowo może 
spowodować wzrost stawek frachtowych; 

 wahania cen paliw mogą negatywnie wpłynąć na zyskowność całej branży transportowej w Polsce i 
Niemczech, wpływ ten może być widoczny we wszystkich spółkach Grupy Kapitałowej OT Logistics; 

 wzrost cen stali może mieć wpływ negatywny na ceny remontów floty, 
 
 
Inne: 

 wzrost zużycia produktów biomasowych w elektrowniach i elektrociepłowniach (Grupa PGE, Dalkia, 
Tauron, Energa) może być szansą na dywersyfikację struktury towarowej Grupy, co z kolei pomoże 
zrównoważyć spadek przewozów węgla w eksporcie. 
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7. OTOCZENIE RYNKOWE I DZIAŁALNOŚĆ EMITENTA  

7.1 Wstęp  

Grupa Kapitałowa OT Logistics jest dużą i rozpoznawalną Grupą spółek świadczącą usługi transportowe, 
spedycyjne i logistyczne w Polsce i Europie Środkowej oraz Zachodniej. Dominującą spółką w Grupie jest OT 
Logistics S.A. Spółka ta jest armatorem floty rzecznej składającej się z blisko 300 jednostek czynnie 
świadczących usługi transportowe o łącznej nośności przekraczającej 100 tysięcy ton. W kooperacji z flotą 
rzeczną spółek powiązanych kapitałowo: Odra Lloyd Sp. z o. o., Żegluga Bydgoska Sp. z o. o., Odra Rhein Lloyd 
GmbH oraz Deutsche Binnenreederei AG (DBR AG), OT Logistics S.A. ma w sumie do dyspozycji prawie 800 
jednostek o łącznej nośności ponad 300 tysięcy ton. Flota ta realizuje głównie usługi śródlądowego transportu 
wodnego. Dodatkowe przychody uzyskane dzięki posiadaniu tej floty pochodzą z wynajmu jednostek do prac 
związanych z wydobyciem kruszyw z dna rzek oraz usług hydrotechnicznych, w których dodatkowo 
wykorzystywane są dźwigi będące również własnością OT Logistics S.A. Wokół usług czysto transportowych, OT 
Logistics S.A. poprzez oferowanie  kompleksowej spedycji, świadczy usługi transportu i składowania towaru 
wykorzystując do tego flotę rzeczną oraz przeładunki i transport kolejowy. Firma zajmuje się głównie przewozami 
produktów masowych takich jak węgiel, kruszywa, zboża, pasze oraz transportem materiałów drobnicowych, w 
tym stali, złomu, rud, papieru i nawozów. Ponadto Grupa posiada dział transportu kontenerowego z 
wyodrębnioną flotą do obsługi największych terminali kontenerowych w Hamburgu. Grupa Kapitałowa OT 
Logistics zajmuje się również transportem ładunków ponadgabarytowych takich jak generatory, siłowniki wiatrowe 
i kadłuby łodzi. Wśród najważniejszych klientów OT Logistics S.A. są istotne i znane spółki energetyczne, 
transportowe i budowlane: Węglokoks S.A., Energokrak Sp. z o.o., Kogeneracja S.A., Grupa Kapitałowa Solbet, 
Budimex S.A., Vattenfall AB, Eurovia Polska S.A. czy Grupa Kapitałowa Siemens. 
Miejsce świadczenia usług transportu wodnego śródlądowego w Polsce to głównie rzeka Odra szczególnie w jej 
górnym biegu aż do Gliwic oraz w jej dolnym biegu przez Zalew Szczeciński do portu w Świnoujściu. W 
mniejszym stopniu wykorzystywana jest Wisła (jedynie w  dolnym biegu). W Niemczech aktywność OT Logistics 
S.A. obejmuje kanał Odra-Hawela łączący Szczecin z Berlinem, Łabę w kierunku portu w Hamburgu, Kanał 
Śródlądowy aż do Renu, porty Rotterdam w Holandii i Antwerpia w Belgii.  
Dodatkową działalnością gospodarczą OT Logistics S.A. jest wynajem własnych nieruchomości, które były 
wykorzystywane operacyjnie ale w związku z restrukturyzacją Grupy Emitenta ich dalsze wykorzystywanie nie 
jest niezbędne. Działalność ta stanowi poniżej 10% ogólnej sprzedaży i jej trend z roku na rok jest malejący ze 
względu na sukcesywną sprzedaż tychże nieruchomości.   
 
W skład Grupy Kapitałowej OT Logistics wchodzi jedno z największych przedsiębiorstw transportu rzecznego w 
Niemczech, tj. firma Deutsche Binnenreederei AG, która zajmuje wiodącą pozycję na Łabie i w Brandenburgii. 
Przejęcie tej spółki w 2007 r. stanowi jedną z pięciu największych inwestycji polskich w Niemczech. 
 
Bardzo istotną działalnością Grupy są usługi spedycji kolejowej i morskiej. Są to usługi komplementarne wobec 
podstawowej działalności transportowej. Spółki zależne, tj. Rentrans Cargo Sp. z o.o. oraz Rentrans International 
Spedition Sp. z o.o. są wiodącymi firmami spedycji międzynarodowej w Polsce. Dzięki temu klienci mają 
możliwość korzystania z wielu uzupełniających się usług, czyli z tzw. „one stop shop”. Spółki te działają na rynku 
usług logistyczno-spedycyjnych, głównie w zakresie transportu i spedycji towarów masowych (ruda, węgiel, 
biomasa, złom, surowce budowlane oraz towary drobnicowe, wyroby stalowe, papier, ładunki ponadgabarytowe i 
ciężkie, kontenery.  
Główne kierunki sprzedaży spółek spedycyjnych to : 
-  eksport i import do i z Polski towarów masowych i drobnicowych poprzez polskie porty morskie, 
-  tranzyt towarów masowych i drobnicy przez polskie porty morskie do i z Czech, Słowacji i    
   Niemiec, 
-  import do Polski z Rosji i Ukrainy wyrobów stalowych i towarów masowych przez lądowe   
   przejścia kolejowe na granicy wschodniej. 
Główni odbiorcy usług dla spółek spedycyjnych to : 
-  bezpośredni producenci wyrobów stalowych (ArcelorMittal, US Steel Kosice, Riva Stahl Niemcy), 
-  bezpośredni producenci papieru (Mondi Świecie), 
-  firmy produkcyjne i handlowe z branży energetycznej. 
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Grupa Kapitałowa OT Logistics zwiększa swoją obecność terytorialną głównie w portach nad Morzem Bałtyckim 
oraz we wschodniej Polsce. Grupa zbudowała most transportowy pomiędzy wschodem i zachodem. Grupa 
Kapitałowa OT Logistics posiada terminale kolejowe na granicy wschodniej (spółka Rentrans East Sp. z o.o. 
świadczy usługi spedycyjno-przeładunkowe na granicy z Ukrainą  - przejście kolejowe  Medyka-Mostiska), co 
otwiera ogromne możliwości współpracy ze wschodnią części Europy. 
 
Dopełnieniem wachlarza usług Grupy Kapitałowej OT Logistics są usługi logistyczne m.in. usługi przeładunku, 
magazynowania i konfekcjonowania. Port Handlowy Świnoujście Sp. z o.o., który jest jednym z dynamiczniej 
rozwijających się portów nad Morzem Bałtyckim jest największym centrum obsługi ładunków masowych na 
polskim wybrzeżu. Port w Świnoujściu posiada doskonałą lokalizację, dogodne warunki klimatyczne, dobre 
połączenia kolejowe i drogowe oraz zdolność do kompleksowej obsługi klientów. Strategia Grupy zakłada 
inwestycje w spółki portowe w Trójmieście, których zakup pozwoliłby otworzyć się na nowe kraje (Europa 
Środkowa) oraz pozwoliłby Grupie na stworzenie liczącego się podmiotu w zakresie portów morskich w Europie.  
Ponadto w ramach Grupy znajduje się port w Kołobrzegu oraz porty rzeczne na Odrze i Wiśle. 
Grupa świadczy swoje usługi m.in. w takich krajach jak: Polska, Niemcy, Czechy, Słowacja, kraje Beneluksu, 
kraje półwyspu Bałkańskiego, kraje Skandynawii czy Wielkiej Brytanii.  
 

7.2 Rynek 

Rynki zbytu 
 
Głównym obszarem funkcjonowania Grupy w ramach prowadzonej działalności transportowej jest 
zachodnioeuropejski rynek transportu wodnego śródlądowego, na którym dominują przewozy towarów 
masowych.  
 
Najważniejszymi sektorami gospodarki, stanowiącymi rynki zbytu usług transportu wodnego śródlądowego są: 

• energetyka i przemysł wydobywczy (węgiel, koks) 
• budownictwo (piasek, kruszywa, klinkier, cement) 
• hutnictwo i przemysł stoczniowy(złom, wyroby stalowe, ruda żelaza) 
• przemysł chemiczny i przetwórstwo rolne (nawozy, zboża i komponenty paszowe) 
• przemysł papierniczy (papier) 

 
Ponadto coraz większe znaczenie w wodnym transporcie śródlądowym zyskuje również transport:  

• kontenerów – z portów morskich w głąb lądu i z powrotem;  
• ładunków ponadnormatywnych - wielkogabarytowych (projekty specjalne), których przewóz innymi 

środkami transportu jest bardzo drogi lub wręcz niemożliwy (np. konstrukcje stalowe, generatory).  
 
Opisane powiązania rynku przewozów śródlądowych z innymi segmentami rynku (nabywcami usług 
transportowych) są charakterystyczne zarówno dla rynku krajowego jak i zagranicznego. 
Węgiel oraz kruszywa to dominujące ładunki w przewozach krajowych jak i zagranicznych. Wyroby stoczni 
rzecznych oraz konstrukcje statków kierowane są na wewnątrzwspólnotowy rynek i w zależności od kraju 
przeznaczenia transportowane są barkami bezpośrednio do odbiorców zagranicznych, albo dostarczane są do 
portów morskich skąd przejmują je statki morskie. Natomiast wyroby przemysłu chemicznego, papierniczego i 
rolnego powiązane są głównie z rynkiem zagranicznym. 
Jeżeli chodzi o działalność na rynku usług logistyczno-spedycyjnych, to spółki Grupy Kapitałowej OT Logistics 
(Rentrans Cargo Sp. z o.o. i Rentrans International Spedition Sp. z o.o.) specjalizują się głównie w spedycji 
towarów masowych (ruda, węgiel, biomasa, złom, surowce budowlane oraz towary drobnicowe, wyroby stalowe, 
papier, ładunki ponadgabarytowe i ciężkie, kontenery).   
Port Handlowy Świnoujście Sp. z o.o. zajmuje się przede wszystkim przeładunkiem i magazynowaniem towarów 
masowych i drobnicowych oraz przeładunkiem konstrukcji i sztuk ciężkich. 

Tendencje rynkowe: 

 spadek wysyłek węgla z Polski – rejestrowany przez kluczowego kontrahenta dla OT Logistics S.A.  -  
przy jednoczesnym wzroście importu węgla ma wpływ na: 
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o zmianę kierunków i strukturę ładunków transportowanych przez Emitenta; 
o zmiany ładunkowe w portach morskich, skutkujące zmiennością wolumenu przeładunków dla 

Portu Handlowego Świnoujście Sp. z o.o.; 

 wzrost wymiany handlowej towarów skonteneryzowanych : 
o wskazuje kierunek dalszych inwestycji, w tym tych mających być realizowanymi przez Port 

Handlowy Świnoujście Sp. z o.o.; 
o jest szansą dalszego rozwoju spedycji morskiej i kolejowej – w tym dla Rentrans Cargo Sp. z 

o.o.; 
o umożliwia rozwinięcie posiadanych przez Grupę Kapitałową OT kompetencji – transportu 

kontenerów do i z portów morskich; 

 wzrost wolumenu przewożonych a co za tym idzie także przeładowywanych alternatywnych surowców 
energetycznych - np. produktów biomasowych  jest szansą na wzrost przychodów dla całej grupy ; 

 dostosowywanie funkcjonalności portów morskich do wielkości i typów statków : 
o prywatyzacja spółek portowych w Trójmieście i ich dalszy rozwój będzie miała istotne implikacje 

na Port Handlowy Świnoujście Sp. z o.o. (pozytywne lub negatywne w zależności od rezultatów 
prywatyzacji); 

 uniezależnianie się przewoźników kolejowych od spedytorów i pośredników (sukcesywne wypieranie 
pośredników z obrotu towarowego zagrożeniem dla dalszego dynamicznego wzrostu spółek 
spedycyjnych – Rentrans International Spedition Sp. z o.o. i Rentrans Cargo Sp. z o.o.); 

 

7.3 Produkty oferowane przez Emitenta  
 
Głównym przedmiotem działalności spółek żeglugowych i spedycyjnych wchodzących w skład Grupy jest 
transport towarów. Strategicznym obszarem działalności spółek jest teren Polski, Niemiec, Czech, Słowacji, 
krajów Skandynawii, krajów półwyspu bałkańskiego oraz krajów Beneluksu oraz Wielkiej Brytanii.   
 
Transport żeglugą śródlądową w kraju prowadzony jest na rzekach Odra, Wisła jak również w obszarze 
szczecińskiego portu. Na obszarze tym transportowane są głównie ładunki masowe (materiały budowlane, 
surowce energetyczne) elementy ciężkie i wielkogabarytowe. W strukturze asortymentowej dominują węgiel 
kamienny oraz piaski i żwiry. Spółka Deutsche Binnenreederei AG realizuje także transport kontenerów oraz 
towarów płynnych. Spółki żeglugowe oferują również usługi portowe oraz usługi dzierżawy i wynajmu (czarter 
floty, wynajem jednostek pływających oraz dzierżawy powierzchni magazynowych i infrastruktury portowej). 
 
Dywersyfikacja przychodów ze sprzedaży w spółkach żeglugowych powoduje, że znaczącym źródłem 
uzyskiwanych obrotów są usługi wspierające transport wodny, obejmujące wszelkiego rodzaju roboty 
pogłębiarskie oraz hydrotechniczne, związane z utrzymaniem dróg wodnych a także z budową i utrzymywaniem 
wałów przeciwpowodziowych czy budową zbiorników wodnych mających regulować gospodarkę wodną kraju. 
Spółki uzyskują również przychody z tytułu sprzedaży kruszyw pochodzących z wydobycia z dna rzek. 
Działalność operacyjna spółek portowych: Port Handlowy Świnoujście Sp. z o.o.,  Odratrans Porty Sp. z o.o. oraz 
Żegluga Bydgoska Sp. z o.o. (dawniej: Porty Żeglugi Bydgoskiej Sp. z o.o.) wspiera prowadzone przez Grupę 
Kapitałową usługi transportowe i rozszerza zakres jej działalności o przeładunki, składowanie i magazynowanie 
towarów zarówno w portach morskich jak i śródlądowych oraz wydobycie i sprzedaż kruszyw budowlanych. 
 
Zakres prowadzonej działalności spółek Grupy Rentrans Cargo sp. z o.o. i spółki Rentrans International Spedition 
Sp. z o.o. obejmuje głównie spedycję ładunków w transporcie lądowym, śródlądowym oraz morskim przez 
wszystkie polskie porty morskie. W roku 2012 Spółka Rentrans Cargo Sp. z o.o. zrealizowała spedycję ponad 4,3 
mln ton towarów i jako makler okrętowy wykonała obsługę agencyjną 285 statków w polskich portach morskich. 
 
Podsumowanie świadczonych przez Spółki z Grupy Kapitałowej OT Logistics usług na rzecz podmiotów 
zewnętrznych wraz ze wskazaniem spółek, które te usługi świadczą: 

 Usługi transportowe towarów masowych żeglugą śródlądową (Wisła – dolny bieg, Odra – górny i dolny 
bieg, kanał Odra – Hawela, kanał środkowych w Niemczech, Ren, Łaba); Spółki: OT Logistics S.A., 
Deutsche Binnenreederei AG, Odra Lloyd Sp. z o.o., Elbe Rijn Lloyd B.V., Żegluga Bydgoska Sp. z o.o.; 
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 Usługi transportowe kontenerów do / z Hamburga, rzeką Łabą w głąb lądu (5 linii kontenerowych) i dalej 
bezpośrednio do klienta (powiązanie transportu wodnego śródlądowego i samochodowego); Spółka 
Deutsche Binnenreederei AG; 

 Roboty hydrotechniczne: pogłębianie, usuwania skutków powodzi, budowy wodne, (Wisła – Żegluga 
Bydgoska -Sp. z o.o., Górna Odra – OT Logistics S.A., Łaba i dorzecze – Deutsche Binnenreederei AG); 

 Przewozy ładunków specjalnych (kadłuby, konstrukcje, generatory); Spółki OT Logistics S.A., Deutsche 
Binnenreederei AG; 

 Wydobycie kruszywa i piasku z dna rzek; Spółki: OT Logistics S.A. i Żegluga Bydgoska Sp. z o.o.; 

 Przeładunki; Spółki:  Odratrans Porty Sp. z o.o., Port Handlowy Świnoujście Sp. z o.o.; 

 Składowanie towarów na barkach; Spółki: OT Logistics S.A., Deutsche Binnenreederei AG; 

 Wynajem nieruchomości; Spółki: OT Logistics S.A. oraz Port Handlowy Świnoujście Sp. z o.o.;. 

 Usługi spedycyjne w kraju i zagranicą, wykonywanie usług agencji statkowej, usługi frachtowania 
ładunków w transporcie śródlądowym, morskim i lądowym, wykonywanie przeładunków w porcie 
Kołobrzeg, organizacja przewozu ładunków transportem samochodowym, przeładunek, magazynowanie 
i przechowywanie towarów; Spółka Rentrans Cargo Sp. z o.o.; 

 Spedycja krajowa i międzynarodowa (kolejowa, morska i samochodowa) oraz usługi przeładunkowe; 
Spółka Rentrans International Spedition Sp. z o.o.; 

 Magazynowanie i przechowywanie towarów, produkcja urządzeń dźwigowych i chwytaków, produkcja 
maszyn dla górnictwa, kopalnictwa i budownictwa, produkcja i dystrybucja ciepła, sprzedaż hurtowa 
odpadów i złomu, sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń dla przemysłu, handlu i transportu wodnego; 
Spółka Port Handlowy Świnoujście Sp. z o.o.; 

 
 
Wskazanie wszystkich istotnych nowych produktów lub usług, które zostały wprowadzone 
 
Ze względu na sektor działalności, dotychczasowe doświadczenie oraz szeroki zakres usług Grupa nie 
poszerzyła swej działalności o nowe produkty i usługi w okresie 2010 – 2012, natomiast w tych latach pojawiły się 
projekty wynikające z restrukturyzacji i wpływające bezpośrednio na jakość świadczonych usług: 

 2009 – umowa agencyjna między spółkami z Grupy, na mocy której Odra Rhein Lloyd GmbH przekazał 
własnych klientów (głównie z rejonu Niemiec) do OT Logistics S.A. (wtedy Odratrans S.A.), natomiast 
OT Logistics S.A. przekazała zarządzanie flotą i sprzedażą usług do Odra Rhein Lloyd GmbH (nie 
dotyczyło to rejonu Wrocławia – górny bieg Odry),  

 Inwestycja w Porcie Handlowym Świnoujście Sp. z o.o. polegająca na zakupie wysoko 
wyspecjalizowanego dźwigu do przeładunków co (wspólnie z drugim dźwigiem zakupionym 
równocześnie przez drugiego udziałowca) zwiększyło o 100% możliwości Portu Handlowego 
Świnoujście Sp. z o.o. w zakresie przeładunku węgla w imporcie oraz otworzyło drogę do oferowania 
usług przeładunku sztuk ciężkich 

 2009 – projekt MDDP „Progress 2010” który zakładał: 
o Redukcję floty do stopnia zapewniającego realizację usług w obszarze działania Grupy 
o Nowe umowy z firmami załogowymi 
o Obniżenie kosztów utrzymania floty (kosztów remontów) 

 2010 – wydzierżawienie jednostek żeglugi śródlądowej Odra Lloyd Sp. Z o.o. do OT Logistics S.A. 
(wtedy Odratrans S.A.)2011 – uruchomienie projektów: 

o wdrożenia zintegrowanego systemu IT w 7 spółkach Grupy  
o wydzierżawienia jednostek żeglugi śródlądowej OT Logistics S.A. (wtedy Odratrans S.A.) i Odra 

Lloyd Sp. Z o.o. do Odra Rhein Lloyd GmbH, pozostawienie OT Logistics S.A. w charakterze 
spedytora usług transportowych 

 
Za nowe kontrakty można uznać projekty budowlane do których wynajęto flotę OT Logistics S.A., Żeglugi 
Bydgoskiej Sp. z o.o., Deutsche Binnenreederei AG, Odra Lloyd Sp. z o.o., są to:  

 usuwanie skutków powodziowych w rejonie Wrocławia w 2010 roku, 
 kontrakt OT Logistics S.A. z Budimex w 2010 na Wiśle, 
 usunięcie wysypiska do kopalni w Genthin, 
 projekt Marco Polo – ożywienie portów górnej Łaby (finansowany przez UE), 
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 przebudowa kanału między Haldensleben a Ruehen, 
 przebudowa kanału Wusterwitz-Zerben. 

 
 

7.4 Założenia wszelkich stwierdzeń dotyczących pozycji konkurencyjnej  

Założenia dotyczące stwierdzeń, oświadczeń lub komunikatów dotyczących pozycji konkurencyjnej Emitenta 
pochodzą z opracowań przygotowanych przez Spółkę. Wszędzie tam, gdzie przedmiotowe źródła nie zostały 
wskazane, założenia dotyczące stwierdzeń, oświadczeń lub komunikatów dotyczących pozycji konkurencyjnej 
Emitenta oparte są na wiedzy Zarządu Emitenta o działalności Spółki i jej pozycji konkurencyjnej, a Emitent nie 
korzystał ze źródeł zewnętrznych. 
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7.5 Strategia Emitenta  

 

GK OT Logistics działa w branży TSL (transport-spedycja-logistyka) i poszczególne segmenty jej działalności 
generują następujące udziały w przychodach.: 40% stanowił transport śródlądowy, 40% spedycja, 20% 
przeładunki i magazynowanie (po uwzględnieniu zakupu PHŚ). Celem strategicznym Grupy jest ugruntowanie 
pozycji rynkowej w segmentach w których funkcjonuje oraz ekspansja (głównie przez akwizycje) w najlepiej 
rozwijających się. Trwający kryzys sprzyja właśnie takiej strategii rozwoju. 
  
Transport wodny-śródlądowy 
Ze względu na stabilizację tego obszaru rynku transportowego związaną z przedłużającym się kryzysem Grupa 
nie zamierza w perspektywie najbliższych 3 lat dokonywać istotnych inwestycji w ten segment. Potencjalne 
wydatki będą mieć charakter odtworzeniowy (około 10 mln zł rocznie) i finansowane będą z zysków  
generowanych przez spółki żeglugowe), a działania skoncentrowane będą na poprawie efektywności i 
pozyskiwaniu nowych klientów. Dalsza znacząca ekspansja w tym segmencie rozważana będzie w momencie 
zaistnienia trwałego ożywienia gospodarczego (na rynku polskim i niemieckim). Niemniej, transport wodny-
śródlądowy pozostanie istotną częścią Grupy generującą rocznie: 200-250 mln zł przychodów i około 35 mln zł 
EBITDA. 
  
Spedycja 
Od pięciu lat Grupa obecna jest w segmencie spedycji morskiej, kolejowej i uzupełniająco samochodowej 
(akwizycja Spółki Rentrans Cargo w 2008 roku). Jest to najdynamiczniej rozwijający się segment Grupy. W tym 
czasie udało się podwoić skalę przychodów i EBITDA. Aktywność w tym obszarze jest niezwykle istotna ze 
względu na zdolność pozyskiwania klientów i sterowania strumieniami towarowymi, co w znaczący sposób 
wspomaga funkcjonowanie portów morskich i terminali lądowych. Obecnie ok. 40% realizowanych dostaw 
odbywa się za pośrednictwem nienależących do Grupy portów i terminali. W segmencie spedycji planowane jest 
przeprowadzenie akwizycji skutkujących blisko 100% wzrostem przychodów (docelowo 450 mln zł), która 
zostanie sfinansowana ze środków własnych Grupy oraz ewentualnego finansowania dłużnego. 
  
Porty morskie i terminale przeładunkowe 
Porty morskie (port masowy Świnoujście i drobnicowy Kołobrzeg) oraz terminal przeładunkowy (Medyka) są 
najefektywniej rozwijającymi się obszarami Grupy. Przykładowo, Port Handlowy Świnoujście Sp. z o.o. (obecnie 
94,35% udziałów OT Logistics S.A.), który przed nabyciem przez Emitenta generowała straty, w 2012 r. 
odnotował 99,3 mln zł przychodów, 20,8 mln zł EBITDA oraz 11,3 mln zł wyniku netto. Ze względu na 
efektywność i trwały charakter inwestycje w porty morskie stały się głównym celem inwestycyjnym Grupy OT 
Logistics. W ciągu najbliższych trzech lat planowane są inwestycje zarówno w porty morskie masowe jak i 
drobnicowe. W konsekwencji tych działań zakłada się, że przychody z tego segmentu wzrosną do ok. 300 mln zł 
czyli o 200% w stosunku do roku 2012. Dodatkowo Grupa zamierza dokonać inwestycji w spółce Port Handlowy 
Świnoujście Sp. z o.o. polegającej na budowie terminala do przeładunku kontenerów. Inwestycja ta będzie 
realizowana ze środków własnych tej spółki. 
 
 

Równolegle do opisanych powyżej inwestycji w porty morskie, Grupa będzie prowadzić działania wpisujące się w 
realizację strategii rozwoju obszaru spedycyjno-logistycznego. Dążąc do uzupełnienia kompleksowości 
świadczonych usług, jak i w celu umocnienia pozycji rynkowej Grupy OT Logistics, Zarząd Spółki prowadzi 
rozmowy dotyczące akwizycji z podmiotami funkcjonującymi na rynku przewozów i spedycji kolejowej na terenie 
Polski, jak i za granicą. Potencjalne inwestycje w segmencie przewozów i spedycji kolejowej sfinansowane 
zostaną przez Grupę z przepływów pieniężnych uzyskiwanych z bieżącej działalności jak i ze zbycia 
nieoperacyjnych aktywów posiadanych przez Grupę a wycenianych na 132 mln PLN. 
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7.6 Elementy przewagi konkurencyjnej  

Konkurencja na rynku niemieckim 
 
Bezpośrednią konkurencję dla OT Logistics S.A. stanowią inni przewoźnicy żeglugi śródlądowej, a także kolej, 
statki morskie bliskiego zasięgu, a w pewnym stopniu także przewoźnicy samochodowi. Konkurencja ze strony 
armatorów żeglugi śródlądowej jest w Niemczech znacznie silniejsza niż w Polsce. Powodem jest długa 
żywotność barek i fakt traktowania znacznej części z nich przez właścicieli nie tylko jako narzędzia pracy, ale i 
jako domu. Dla właścicieli pojedynczej barki zasadniczym kosztem związanym z prowadzeniem działalności 
przewozowej i branym pod uwagę przy oferowaniu stawki przewozowej jest koszt paliwa. W związku z tym często 
mogą świadczyć usługi za cenę nie w pełni pokrywającą koszt inwestycji odtworzeniowych w barkę.  
Najważniejszym obszarem działania spółki jest rynek niemiecki, gdzie głównymi konkurentami są niemieccy 
armatorzy działający na kanałach Odra-Ren. Do najistotniejszych konkurentów na rynku niemieckim należą 
RHENUS, LEHNKERING, HEAGER & SCHMIDT, HTAG - HÄFEN UND TRANSPORT AG, IMPERIAL 
REEDEREI & SPEDITION, ED-LINE REDEREI. Oprócz wymienionych firm, konkurentami na rynku niemieckim 
są mniejsze niemieckie firmy transportowe. Większość niemieckiej floty śródlądowej jest własnością rodzinnych 
firm przewozowych, mających od jednej do kilku zestawów pchanych lub barek. Małe firmy nie są w stanie w 
pełni konkurować z największymi z powodu braku potencjału do realizacji większych zleceń. Mogą natomiast być 
podwykonawcami spedytorów organizujących większe przewozy z wykorzystaniem wielu małych przewoźników. 
Szacunkowy udział Grupy Kapitałowej OT Logistics w rynku żeglugi śródlądowej we Wschodnich i Środkowych 
Niemczech ocenia się na ok 40-50%. 
Ze względu na szerokość torów wodnych i parametry śluz niemożliwe jest wejście na obszar operacji 
żeglugowych Grupy firm konkurencyjnych operujących na Renie, czy też Dunaju. Powodem są parametry 
techniczne jednostek pływających. Tabor tych firm to duże barki o ładowności od tysiąca do 5 tysięcy ton każda, 
podczas gdy typowy zestaw OT Logistics to 1000 ton (z możliwością zwiększenia do 2000 ton).  
Za konkurencję Portu Handlowego Świnoujście Sp. z o.o. zaliczyć należy praktycznie wszystkie porty morskie 
nad Morzem Bałtyckim, a w szczególności: 
• UST-ŁUGA Company S.A. (Rosja) 
• VENTSPLIS Coal Terminal S.A. (Łotwa)  
• Hafen-Entwicklungsgesellschaft Rostock mbH (Niemcy) 
 
Konkurencja na rynku polskim 
 
Działające na rynku polskim przedsiębiorstwa żeglugi śródlądowej są znacznie mniejsze niż Grupa Kapitałowa 
OT Logistics. Firmy te dysponują zazwyczaj flotą w ilości od kilku do kilkunastu jednostek pływających i z uwagi 
na ograniczony potencjał – nie są w stanie skutecznie samodzielnie konkurować z Emitentem o duże kontrakty. 
Szacuje się, że Grupa Kapitałowa OT Logistics posiada ok. 80% udział w tym rynku.  
W kontekście potencjału do przewozu dużych partii ładunkowych ważnymi konkurentami dla Grupy na rynku 
polskim są przewoźnicy kolejowi, w tym PKP Cargo S.A. Kolej oferuje krótsze czasy przewozu ładunków niż barki 
oraz dociera do większej ilości miejsc. 
 
Jeżeli chodzi o konkurencję dla Portu Handlowego Świnoujście Sp. z o.o. to można do niej zaliczyć przede 
wszystkim: 
• Morski Terminal Masowy Gdynia Sp. z o.o.  

• Port Północny Sp. z o.o. 

• Port Gdański Eksploatacja S.A.  

• Bulk Cargo-Port Szczecin Sp. z o.o. 

Przewagi konkurencyjne Grupy Kapitałowej OT Logistics 
 
Spółki Grupy Kapitałowej OT Logistics posiadają bardzo wysoki udział w sprzedaży na rynkach na których 
prowadzą działalność. W Polsce oraz w rejonie Brandenburgii OT Logistics S.A. oraz Deutsche Binnenreederei 
AG są jedynymi przewoźnikami posiadającym tak duże, specjalistyczne i różnorodne zaplecze techniczne, a 
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także kompleksowo prowadzące usługi transportowo-spedycyjno-logistyczne.    
  
 
Poza modelem biznesowym, wykorzystaniem efektu skali i synergii w ramach Grupy oraz odpowiednim 
zapleczem sprzętowym pozycję lidera gwarantuje Grupie przewaga kosztowa żeglugi śródlądowej nad 
transportem drogowym i kolejowym w rozumieniu jednostkowego kosztu transportu 1 tony towaru.  
            
Ciągłość przychodów zagwarantowana jest poprzez obsługę wieloletnich kontraktów (Węglokoks, 
Energokrak/Kogeneracja). Kontrakty te, poprzez restrukturyzację oraz zwiększanie efektywności wykorzystania 
floty (zwiększanie ilości rejsów realizowanych przez zestaw pływający, systemy manewrowe) oraz elastyczne 
budowanie zestawów (powiększanie ładowności jednego zestawu) charakteryzują się wysoką rentownością.
             
Spółki Grupy w odróżnieniu od mniejszych, pojedynczych przewoźników są w stanie zapewnić  regularność 
połączeń na najważniejszych szlakach handlowych (Hamburg – Magdeburg / Riesa / Hanover / Minden, Szczecin 
- Berlin i Wrocław - Gliwice), a w przypadku niektórych relacji (np. dostawy węgla ze Szczecina do Berlina) są 
jedyną możliwością transportu. Kolejna przewaga uzyskiwana jest poprzez dopasowanie posiadanej floty 
rzecznej do specyficznych warunków infrastruktury w Polsce oraz na obszarze wschodnich Niemiec. 
        
Nie bez znaczenia są elementy przewagi związane z walorami ekologicznymi. Opracowania branżowe wykazują, 
iż żegluga śródlądowa jest najbardziej ekologicznym środkiem transportu w przeliczeniu na 1 tonę 
transportowanego produktu. Liczne działania landów niemieckich ograniczających emisję spalin do atmosfery 
oraz zakaz ruchu kołowego, motywuje firmy do poszukiwania przyjaznych dla gospodarki i przy tym 
ekonomicznych rozwiązań transportowych.        
     
Przewaga konkurencyjna firmy to również inwestycje w kapitał ludzki. Zarządy spółek Grupy stanowi kadra 
menadżerska z wieloletnim doświadczeniem w sektorze transportowym. Implementując swoje doświadczenia z 
różnych sektorów gospodarki z największych holdingów (min. transportu drogowego, kolejowego, spedycji) oraz 
nowoczesne rozwiązania i metody zarządzania, skutecznie przyczyniają się do systematycznej poprawy 
uzyskiwanych wyników finansowych Grupy. 
 
Działające na rynku polskim przedsiębiorstwa żeglugi śródlądowej są znacznie mniejsze niż OT Logistics S.A. 
Spośród firm żeglugowych na rynku polskim obecne są Żegluga Szczecińska Sp. z o.o., Navigar Deneko-Garbień 
Sp. j., „Fabico. Fabiańczyk.Z”. Podmioty te posiadają po kilka pchaczy i po kilkanaście barek, o łącznym tonażu 
od kilkunastu do 20 tys. ton. Pozostali polscy armatorzy mający od jednej do kilku barek przenoszą swoją 
działalność na Zachód Europy. 
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Poniżej przedstawiono szanse i zagrożenia istotne dla rozwoju Grupy:     
      
Szanse / Przewagi  Zagrożenia / Ryzyka  

• GK OT Logistics jest jedynym przewoźnikiem w regionie 
posiadającym tak duże, specjalistyczne i różnorodne zaplecze 
techniczne (np. Port Handlowy Świnoujście Sp. z o.o.), 

• Grupa jest w stanie zapewnić regularność połączeń na 
najważniejszych szlakach handlowych, a w przypadku niektórych 
relacji (np. dostawy węgla ze Szczecina do Berlina) jest kluczowym 
partnerem, 

• Grupa oferuje usługę typu „one stop shop”, czyli zapewnia klientowi 
kompleksową obsługę w zakresie transportu i logistyki. 

• ciągłość przychodów zagwarantowana poprzez obsługę wieloletnich 
kontraktów (np. Węglokoks, Energokrak), 

• inwestycje w terminalach lądowych na granicy wschodniej oraz w 
porcie Kołobrzeg i Świnoujście warunkują w najbliższych latach 
wzrost obrotów w spółkach Grupy Kapitałowej Emitenta o 
logistyczno-spedycyjnym profilu działalności na prognozowanym 
poziomie ok 10% rocznie, 

• budowa terminala LNG w bezpośrednim sąsiedztwie Portu 
Handlowego Świnoujście Sp. z o.o. da możliwość obsługi 
przeładunkowej kruszyw i materiałów budowlanych, 

• wprowadzenie regulacji prawnych nakładających na energetykę 
konwencjonalną pozyskiwanie energii ze źródeł odnawialnych jest 
podstawą do rozwoju rynku biopaliw i zapotrzebowania na ich 
transport i przeładunek, 

• rozwój rynku transportu intermodalnego i usług terminalowo-
logistycznych, wzrost znaczenia Polski jako kraju zarówno 
docelowego jak i tranzytowego dla ładunków kontenerowych, 

• realizacja programu budowy sieci autostrad i dróg ekspresowych – 
wzrost zapotrzebowania na specjalistyczne kruszywa sprowadzane 
drogą morską, 

• spadek wydobycia węgla w Polsce przekładający się na wzrost 
zapotrzebowania na węgiel importowany (koksujący i energetyczny), 

• polityka dywersyfikacji źródeł dostaw węgla prowadzona przez duże, 
głównie prywatne koncerny energetyczne, 

• zwiększenie zdolności produkcyjnych koksowni zlokalizowanych na 
terenie Polski i krajów sąsiadujących, 

• możliwość pozyskania funduszy unijnych na inwestycje w zakresie 
infrastruktury portowej portów Szczecin i Świnoujście, 

• lokalizacja Portu Handlowego Świnoujście Sp. z o.o. w bardzo 
bliskiej odległości od otwartego morza, na styku głównych tras 
żeglugowych, 

• dogodne połączenie kolejowe i drogowe z Portem Handlowym 
Świnoujście Sp. z o.o., 

• zdolność Portu Handlowego Świnoujście Sp. z o.o. do obsługi 
statków o ładowności do 80 tys. ton jednocześnie na trzech 
nabrzeżach, oraz do pomieszczenia na placach składowych do 80 
tys. ton węgla i 250 tys. ton rudy żelaza (w tym 100 tys. ton w 
magazynie zamkniętym), 

• postępująca uniwersalizacja Portu Handlowego Świnoujście Sp. z 
o.o. i zwiększająca się dywersyfikacja klientów, 

• kadra menadżerska z wieloletnim doświadczeniem w branży 
transportowej, 

• przewaga kosztowa transportu śródlądowego nad transportem 
drogowym i kolejowym,  

• walory ekologiczne firmy (żegluga śródlądowa jest najbardziej 
ekologicznym środkiem transportu w przeliczeniu na 1 tonę 
transportowanego towaru). 

• Ryzyko czasowego ograniczenia 
żeglowności kanałów i szlaków 
wodnych związane z ich remontami 
bądź warunkami atmosferycznymi (co 
jest częściowo niwelowane przez 
Emitenta przez większe 
zaangażowanie przewozów 
kolejowych), 

• konkurencja ze strony innych typów 
transportu na terenie Niemiec, 

• duża konkurencja wśród spółek z 
branży transportowej i logistycznej, 

• wzrost konkurencji ze strony krajowych 
i zagranicznych portów, 

• inwestycje w górnictwie węgla 
kamiennego zmierzające do 
zwiększenia wydobycia do poziomu 
zabezpieczającego zapotrzebowanie 
zgłaszane przez krajowych odbiorców, 

• ograniczone możliwości pozyskania 
pracowników o specyficznych 
specjalnościach portowych,  

• ograniczone zdolności przeładunkowe 
dla towarów masowych w imporcie w 
związku z brakiem wydajnego systemu 
załadunku wagonów, 

• brak możliwości realizacji przeładunku 
w relacji bezpośredniej dla węgla 
importowanego, 

• wysoki udział kosztów stałych w 
działalności prowadzonej przez Port 
Handlowy Świnoujście Sp. z o.o., 

• wysoki poziom obciążeń Portu 
Handlowego Świnoujście Sp. z o.o. z 
tytułu dzierżawy infrastruktury i 
suprastruktury portowej, 

• wysokie koszty związane z 
koniecznością przeprowadzania 
remontów portu i floty, 

• niewystarczająca ilość utwardzonych 
placów składowych w Porcie 
Handlowym Świnoujście Sp. z o.o., 

• ryzyko związane ze wzrostem cen 
paliw i stali, 

• ryzyko walutowe. 
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7.7 Struktura przychodów Emitenta  

 
Głównym przedmiotem działalności spółek żeglugowych wchodzących w skład Grupy jest przewóz towarów 
wodnymi drogami śródlądowymi. Strategicznym obszarem działalności spółek jest wschodnioniemiecki obszar 
kanałowy, północno-zachodnie drogi wodne wraz z rzekami: Łabą, Odrą i Renem. W kraju prowadzona jest 
działalność na rzekach Odra, Wisła jak również w obszarze szczecińskiego portu. Na obszarze tym 
transportowane są głównie ładunki masowe (materiały budowlane, surowce energetyczne), elementy ciężkie i 
wielkogabarytowe. W strukturze asortymentowej dominują węgiel kamienny oraz piaski i żwiry. Spółka Deutsche 
Binnenreederei AG świadczy także usługi transportu kontenerów oraz towarów płynnych. Spółki żeglugowe 
realizują również usługi portowe oraz dzierżawy i wynajmu (czarter floty, oraz dzierżawa powierzchni 
magazynowych i infrastruktury portowej). 
Kolejnym źródłem przychodów ze sprzedaży spółek żeglugowych są usługi wspierające transport wodny, 
obejmujące wszelkiego rodzaju roboty pogłębiarskie oraz hydrotechniczne, związane z utrzymaniem dróg 
wodnych a także z budową i utrzymywaniem wałów przeciwpowodziowych czy budową zbiorników wodnych 
mających regulować gospodarkę wodną kraju. Spółki uzyskują również przychody z tytułu sprzedaży kruszyw. 
Kruszywa te pochodzą z wydobycia z dna rzek.  
 

Tabela 21 Struktura przychodów netto ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Emitenta w latach 2010-2012 

   31.12.2012   Udział   31.12.2011   Udział   31.12.2010   Udział  

Przychody ze sprzedaży 467 101 100,00% 442 411  100,00% 408 475  100,00% 

Działalność kontynuowana             

Przychody ze sprzedaży 
towarów 

38 977 8,34% 5 933  1,34%                   30  0,01% 

Przychody ze sprzedaży usług 424 445 90,87% 436 283  98,61% 408 446  99,99% 

Pozostała sprzedaż 3 351 0,72%                     -    0,00%                     -    0,00% 

Razem 466 773 99,93% 442 216  99,96% 408 475  100,00% 

Działalność zaniechana             

Przychody ze sprzedaży 
towarów 

  0,00%   0,00%   0,00% 

Przychody ze sprzedaży usług 328 0,07%                 195  0,04%                     -    0,00% 

Pozostała sprzedaż 0 0,00%                     -    0,00%                     -    0,00% 

Razem                 328  0,07% 195 0,04%                     -    0,00% 
Źródło: Emitent 

 
W analizowanym okresie tj. w latach 2010-2012 Grupa Kapitałowa OT Logistics odnotowywała wzrost wartości 
przychodów netto ze sprzedaży, średnia roczna dynamika tego wzrostu wyniosła 4,8%.  
Największy udział – 99,99%, w przychodach ze sprzedaży wypracowanych w 2010 r., podobnie jak w kolejnych 
dwóch latach, miały przychody netto ze sprzedaży usług związanych z transportem towarów drogami wodnymi 
śródlądowymi i spedycją o wartości 408.446 tys. zł. Kolejną pozycją pod względem udziału w przychodach netto 
ze sprzedaży Grupy za rok 2010 były przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, które stanowiły 0,01% 
tych przychodów.  
W 2011 r. Grupa Kapitałowa Emitenta wypracowała przychody netto ze sprzedaży o 8,3% wyższe niż w roku 
poprzednim. Przychody netto ze sprzedaży usług były w tym roku wyższe o prawie 7%, a ich udział w 
przychodach netto ze sprzedaży ogółem obniżył się do 98,66%. Udział przychodów netto ze sprzedaży towarów i 
materiałów nieco wzrósł do do 1,34%.  
W 2012 r. przychody netto ze sprzedaży Grupy Kapitałowej OT Logistics wzrosły o 5,6% w stosunku do 2011 r. 
Wartość przychodów netto ze sprzedaży usług obniżyła się o 2,6%, wobec 2011 r., a ich udział nieco zmalał, do 
90,94%. W 2012 r. Grupa wypracowała przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów o  33.044 tys. zł 
wyższe niż w roku poprzednim, dlatego też udział tych przychodów w przychodach netto ze sprzedaży wzrósł do 
8,34%.  
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Tabela 22 Struktura przychodów ze sprzedaży osiągniętych przez Grupę Kapitałową OT Logistics wg 
segmentów działalności w latach 2010-2012 

 

Dane w tys. zł 
01.01.2012-
31.12.2012 

Udział % 
01.01.2011-
31.12.2011 

Udział % 
01.01.2010-
31.12.2010 

Udział % 

Usługi transportowe 262 968 41,85% 220 730 42,82% 208 971 42,21% 

Usługi portowe 70 774 11,26% 44 412 8,62% 37 596 7,59% 

Spedycja 255 835 40,71% 213 512 41,42% 218 852 44,20% 

Agencja morska 8 561 1,36% 6 760 1,31% 5 238 1,06% 

Wynajem nieruchomości 7 614 1,21% 9 222 1,79% 14 667 2,96% 

Pozostałe 22 649 3,60% 20 804 4,04% 9 779 1,98% 

Przychody ogółem 628 402 100,00% 515 439 100,00% 495 103 100,00% 

Wyłączenia -161 301 - -73 029 - -86 629 - 

Przychody ze sprzedaży 467 101 - 442 411 - 408 473 - 

 

 
Główne segmenty działalności, z których Grupa Kapitałowa OT Logistics uzyskiwała w latach 2010-2012 ponad 
80% przychodów to usługi transportowe i spedycja, na pozostałe 20% przychodów składały się usługi portowe, 
agencja morska, wynajem nieruchomości i pozostałe usługi.  
W 2010 r. Emitent obserwował spadek przychodów z tytułu świadczenia usług transportowych, zarówno w ujęciu 
wartościowym, jak i pod względem udziału w przychodach ogółem. Przyczyną niższej niż w 2009 r. wartości 
przychodów z tego segmentu był spadek obrotu na transporcie węgla, kontenerów oraz towarów 
wielkogabarytowych. Ta tendencja, podobnie jak w roku poprzednim, spowodowana została skutkami kryzysu 
finansowego oraz warunkami żeglugowymi w 2010 r. Przychody ze sprzedaży usług transportowych miały udział 
w przychodach wynoszący 42%. Istotny był również udział przychodów uzyskiwanych ze spedycji - 44% co 
odpowiadało 180.559 tys. zł. Grupa odnotowała w 2010 r. znaczący wzrost przychodów ze sprzedaży usług 
portowych do wartości 31.017 tys. zł. Wartość i udział przychodów z wynajmu nieruchomości oraz usług agencji 
morskich była marginalna. Usługi nieprzypisane do wspomnianych segmentów stanowiły w 2010 r jedynie 2% 
przychodów ze sprzedaży. 
Struktura przychodów ze sprzedaży w 2011 r. nie uległa istotnej zmianie w porównaniu do roku poprzedniego. Z 
tytułu świadczenia usług transportowych Grupa Kapitałowa OT Logistics uzyskała przychody wyższe o 
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18.297 tys. zł niż w roku poprzednim. Przychody ze sprzedaży z segmentu usług portowych w stosunku do roku 
2010 wzrosły o 7.100 tys. zł, na co miał wpływ wzrost przeładunków kruszyw i kamieni oraz drobnicy w portach. 
W roku 2011 Port Handlowy Świnoujście kontynuował współpracę z firmami realizującymi budowę terminala LNG 
w Świnoujściu. W roku 2011 Grupa Rentrans Cargo zrealizowała spedycję w transporcie lądowym, śródlądowym 
oraz morskim przez wszystkie porty morskie. 
Podobnie jak w poprzednich latach obrotowych ponad 80% przychodów ze sprzedaży w 2012 r. Grupa 
Kapitałowa OT Logistics uzyskiwała z usług transportowych i spedycji. Na 5,6% wzrost przychodów ze sprzedaży 
ogółem w 2012 r. miał wpływ wzrost przychodów uzyskiwanych ze spedycji, ich wartość wzrosła w porównaniu z 
2011 r. o 42.324 tys. zł tj. o 19,8%. Wzrost przychodów Grupy Kapitałowej OT Logistics z tytułu świadczenia 
usług spedycyjnych zainicjowany był wzrostem usług spedycyjnych w transporcie lądowym oraz morskim w 
spółkach Grupy Rentrans Cargo Sp. z o.o. i Rentrans International Spedition Sp. z o.o. Przychody ze sprzedaży z 
segmentu usług portowych w stosunku do roku 2011 wzrosły z kolei o 26.362 tys. zł, czyli o 59,4%, zaś udział 
przychodów z tego segmentu w przychodach ze sprzedaży był równy 11,3%. 
 

Tabela 23 Struktura terytorialna przychodów ze sprzedaży osiągniętych przez Grupę Kapitałową OT 
Logistics w latach 2010-2012 

dane w tys. zł 

01.01.2012-
31.12.2012 

Udział % 
01.01.2011-
31.12.2011 

Udział % 
01.01.2010-
31.12.2010 

Udział % 

Sprzedaż do Polski 316 813 67,83% 271 777 61,43% 287 987 70,50% 

Sprzedaż do krajów 
UE 

149 051 31,91% 170 439 38,53% 120 487 29,50% 

Sprzedaż do 
pozostałych krajów 

1 237 0,26% 195 0,04% - - 

Przychody ogółem 467 101 100,00% 442 411 100,00% 408 473 100,00% 
Źródło: Emitent 

 
W analizowanym okresie, tj. w latach 2010-2012 nastąpił niewielki spadek udziału przychodów netto ze 
sprzedaży Grupy Kapitałowej OT Logistics uzyskiwanych od polskich kontrahentów z 70,50% w 2010 r. do 
67,83% w 2012 r., z kolei udział sprzedaży do krajów Unii Europejskiej wzrósł w tym czasie z 29,50% do 31,91%. 
W latach 2010-2012 średni roczny wzrost wartości przychodów netto ze sprzedaży do Polski był równy 3,3%, zaś 
wartość przychodów netto ze sprzedaży do krajów Unii Europejskiej wzrastała co roku średnio o 8,2%.  
W 2010 r. Grupa Kapitałowa OT Logistics również uzyskiwała większość przychodów z przewozów krajowych, 
sprzedaż do pozostałych krajów stanowiła 61,46% przychodów netto ze sprzedaży. W relacjach zagranicznych 
dominującymi partiami towarów były ładunki masowe, natomiast w relacjach krajowych dominowały przewozy 
węgla kamiennego oraz piasku i żwiru. W odniesieniu do przyczyn zewnętrznych dodać należy zdarzenia typu 
siły wyższej tj. wyjątkowo długa zima czy powódź, które bezpośrednio wpłynęły na możliwość realizacji 
przychodów. 
W 2011 r. przychody ze sprzedaży do Polski były o 101.339 tys. zł wyższe od przychodów Grupy Kapitałowej 
osiągniętych w wyniku współpracy z zagranicznymi kontrahentami.  
W 2012 r. ok 67,8% przychodów ze sprzedaży uzyskiwane było od polskich kontrahentów, z kolei 32,17% od 
kontrahentów zagranicznych. Udział sprzedaży do Polski był wyższy, zaś udział sprzedaży do pozostałych krajów 
niższy w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego. Grupa Kapitałowa OT Logistics w 2012 r. 
wypracowała również przychody ze sprzedaży z transakcji z podmiotami zagranicznymi z poza Unii Europejskiej. 
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7.8 Sezonowość w działalności Emitenta  

Działalność na rynku usług transportowych żeglugi śródlądowej, charakteryzuje się sezonowością uzyskiwanych 
przychodów ze sprzedaży związaną ze zmiennością warunków atmosferycznych w rocznym cyklu pogodowym. 
W Polsce sezon nawigacyjny na rynku żeglugi śródlądowej trwa średnio 259 dni i rozpoczyna się przeciętnie ok. 
15 marca, a kończy ok. 15 grudnia każdego roku kalendarzowego. Wydłużanie się okresu poza-nawigacyjnego, 
spowodowane utrzymywaniem się niekorzystnych warunków atmosferycznych i hydrologicznych, może 
negatywnie wpływać na działalność i wyniki finansowe osiągane przez Grupę Kapitałową OT Logistics. W okresie 
poza-nawigacyjnym w Polsce (standardowo od 15 grudnia do 15 marca) Grupa skupia się na świadczeniu usług 
na rynku niemieckim (na którym sezon poza-nawigacyjny obejmuje jedynie okres świąteczno-noworoczny) oraz 
przeprowadzaniu planowanych remontów floty pływającej i infrastruktury technicznej portów. 

W spółkach z Grupy Kapitałowej OT Logistics o logistyczno-transportowym profilu działalności sezonowość 
przejawia się w przypadku świadczenia usług przewozowych określonych grup towarów, których przewóz w 
warunkach zbyt wysokich lub zbyt niskich temperatur jest niemożliwy. W przypadku towarów wrażliwych na niskie 
temperatury najwięcej przewozów jest realizowane od maja do listopada. Dla towarów, których przewóz w 
warunkach wysokich temperatur jest utrudniony miesiące letnie charakteryzują się mniejszym popytem na ich 
przewóz. 
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7.9 Główni dostawcy i odbiorcy Emitenta  

 
Sposób i źródła zakupu usług przez Grupę zdeterminowane są sposobem prowadzenia jej działalności 
podstawowej, opierającej się na korzystaniu z usług podmiotów, które dzierżawią od niej statki i stanowią główne 
źródło w strukturze zaopatrzenia Grupy. 
Do końca III kwartału 2011 r. model działalności OT Logistics S.A. opierał się na idei przekazania pchaczy w 
dzierżawę wykwalifikowanym załogom. Spółka, posiadając ok. 300 jednostek pływających (w tym ok. 80 pchaczy 
i ok. 220 barek pchanych), udostępniła flotę (pchacze) dzierżawcom, którzy we własnym zakresie zaopatrywali 
flotę w paliwo oraz - rekrutując załogi - utrzymywali flotę w gotowości eksploatacyjnej. Rozwiązanie to miało na 
celu wykonywanie przez dzierżawców usług na rzecz OT Logistics S.A., w oparciu o flotę będącą własnością OT 
Logistics S.A.  
Od IV kwartału 2011 r., w związku z wydzierżawieniem przez OT Logistics S.A. floty do Odra Rhein Lloyd GmbH 
(ORL), wspomniani wyżej dzierżawcy kontynuowali już współpracę z nowym dysponentem floty. Oprócz 
jednostek przekazanych do ORL, która to w oparciu o wydzierżawioną od  OT Logistics S.A. flotę przejęła 
świadczenie usług przewozowych na rzecz Emitenta, Spółka ORL przy obsłudze klientów korzysta również z flot 
trzech spółek z grupy kapitałowej: DBR AG - dysponującej prawie 400 jednostkami pływającymi, Odra Lloyd  
Sp. z o.o. - dysponującej blisko 100 jednostkami oraz własnych 26 jednostek ORL. Równocześnie, wraz z 
wydzierżawieniem jednostek przez OT Logistics S.A. do ORL, zakończona została współpraca pomiędzy firmami 
OT Logistics S.A. a ORL, polegająca na świadczeniu usług agencyjnych przez ORL na rzecz  
OT Logistics S.A.  
Komplementarnym w stosunku do powyżej wymienionych dostawców usług przewozowych dla OT Logistics S.A. 
jest przewoźnik kolejowy PKP Cargo S.A. z którym, na podstawie podpisanej umowy, realizowana jest usługa 
przewozów kolejowych węgla kamiennego. 
 
Grupa wydzierżawia swoje jednostki pływające na następujących zasadach: 
1. Wyłączności w realizacji przewozów na rzecz OT Logistics S.A;. 

2. Pełnej partycypacji przez dzierżawców w kosztach paliwa, remontów bieżących oraz kosztów 
zatrudnienia i wszelkich innych bieżących opłat; 

3. Ponoszenia przez Spółkę kosztów głównych remontów jednostek pływających, tzw. remontów 
klasowych.      

Udział przychodów z tytułu dzierżawy floty w roku 2011 (od dzierżawców i z ORL) w przychodach OT Logistics 
S.A. wynosił 2%. 
 
Proces zaopatrzenia materiałowego związany jest ściśle z remontami i modernizacją floty należącej do Spółki. 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, Spółka ma obowiązek przeprowadzenia remontów klasowych 

statków oraz przeglądów międzyokresowych. W związku z tym głównymi elementami zaopatrzenia 

materiałowego Grupy Kapitałowej OT Logistics są materiały wykorzystywane w czasie remontów i wyposażenie 

jednostek pływających. Zakupy przeprowadzane są na potrzeby przeprowadzanych prac na poziomie 

gwarantującym ciągłość i terminowość realizacji zleceń remontowych. 

 

W rozdziale 7.3 oraz 7.7 przedstawiono informacje o głównych usługach świadczonych przez spółki z Grupy 
Kapitałowej Emitenta oraz informacje o strukturze przychodów Emitenta w poszczególnych segmentach 
działalności wraz z wskazaniem występujących tendencji. 
 
Nie występuje znacząca koncentracja przychodów od największych klientów Grupy Emitenta przekraczająca 20% 
przychodów ogółem, jak również nie występuje znacząca koncentracja dostawców przekraczająca 20% sumy 
kosztów Grupy ogółem. W przypadku przychodów oraz kosztów udział największych klientów w roku 2011 i 
pierwszej połowie roku 2012 wyniósł maksymalnie 5%, odpowiednio przychodów ogółem i kosztów Grupy. 
Powyższe, zdaniem Zarządu Emitenta, jest podstawą do stwierdzenia, że brak jest koncentracji sprzedaży i 
dostaw. Natomiast w odniesieniu do jednostki dominującej można stwierdzić, iż taka koncentracja występuje i 
ewentualne utrata dwóch kluczowych kontrahentów jednostki, powodowałaby utratę około 30 mln PLN 
przychodów, co w skali całej Grupy nie jest jednakże kwotą znaczącą. 
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8. ISTOTNE UMOWY SPÓŁKI  
 
Poniżej przedstawiono informacje o umowach, które Emitent uznaje za istotne, zawieranych w ramach 
normalnego toku działalności, jak i poza nim.  

W przypadku umów zawieranych w normalnym toku działalności, przyjęto następujące kryteria uznania danej 
umowy za istotną: przez umowy istotne ze względu na wartość Emitent rozumie umowy, których wartość 
przekracza 10% wartości kapitałów własnych Emitenta (ok. 19,8 mln zł), natomiast umowy istotne ze względu na 
przedmiot to takie, których przedmiot ma istotne znaczenie dla działalności Emitenta. 

W przypadku umów zawieranych poza normalnym tokiem działalności, o uznaniu danej umowy za istotną 
decydowała specyfika przedmiotu danej umowy w kontekście jej kluczowego znaczenia dla wsparcia lub rozwoju 
działalności Emitenta i Grupy. 

Oprócz umów przedstawionych poniżej, pozostałe spółki zależne Emitenta nie są stronami umów istotnych ze 
względu na wartość, jak również ze względu na przedmiot. 
 

8.1 Umowy zawierane przez Emitenta w ramach normalnego toku 
działalności  

 

8.1.1. Umowa wieloletnia nr 1/2005 zawarta dnia 4 lipca 2005 r. pomiędzy Emitentem a EDF Paliwa Sp. z 
o.o. (dawniej Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe ENERGOKRAK Sp. z o.o.) z siedzibą w 
Krakowie oraz Zespołem Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. z siedzibą we 
Wrocławiu 

Przedmiotem umowy jest wykonywanie przez Emitenta przewozu i spedycji węgla kamiennego na zlecenie EDF 
Paliwa Sp. z o.o. (dawnej: ENERGOKRAK sp. z o.o.), zakupionego na podstawie odrębnej umowy przez 
ENERGOKRAK sp. z o.o. na rzecz KOGENERACJI S.A. z przeznaczeniem do nabrzeża EC Wrocław lub stacji 
kolejowej Wrocław – Nadodrze, na warunkach określonych w umowie i umowach rocznych. 
Umowę zawarto na czas określony, do dnia 30 czerwca 2021 r. 
Szczegółowe warunki i wielkości przewozu i spedycji węgla na poszczególne lata obowiązywania umowy 
określane są w umowach rocznych, które Strony zobowiązały się zawierać do końca lutego każdego roku 
kalendarzowego obowiązywania umowy. 

Umowa istotna ze względu na wartość. 

 
8.1.2 Umowa dzierżawy floty z dnia 13 września 2011 r. zawarta pomiędzy Emitentem a Deutsche 

Binnenreederei AG (dalej: „DBR”) 
 
Przedmiotem umowy jest dzierżawa przez DBR jednostek pływających służących do wykonywania transportu 
śródlądowego, będących własnością Emitenta lub w jego posiadaniu na podstawie umowy dzierżawy w zamian 
za miesięczny czynsz obliczany według liczby jednostek pływających objętych przedmiotową umową oraz cen 
jednostkowych. Umowa została zawarta na czas określony, tj. do dnia 30 czerwca 2013 roku. 
Emitent jest uprawniony do rozwiązania Umowy w terminie przez siebie wskazanym lub niezwłocznie w 
przypadku: (i) zalegania przez DBR z płatnością czynszu za dwa pełne okresy płatności, (ii) wykorzystaniu przez 
DBR przedmiotu dzierżawy z rażącym naruszeniem postanowień umowy, (iii) naruszenia przez DBR lub 
niewykonywania  postanowień umowy lub z innych ważnych przyczyn, oraz (iv) z innych ważnych przyczyn.  
DBR nie przysługuje prawo do poddzierżawy jednostek pływających objętych przedmiotową umową bez 
uprzedniego uzyskania zgody Emitenta.  
 
 

8.1.3 Umowa o współpracy handlowej z dnia 13 września 2011 r. zawarta pomiędzy Emitentem a 
Deutsche Binnenreederei AG (dalej: „DBR”) 
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Przedmiotem umowy jest uregulowanie zasad współpracy stron w zakresie koordynowania, wykonywania i 
rozliczania usług przewozowych. Strony łączy umowa dzierżawy, na mocy której DBR dzierżawi od Emitenta 
jednostki pływające, służące do wykonywania transportu śródlądowego – Flota OT Logistics S.A. Na podstawie 
zawartej Umowy Emitent zobowiązał się do wykonywania usług transportowych oraz usług wspomagających 
transport wodny (tj. usług przewozowych), sprzedaży i rozliczenia ww. usług wdrożenia nowego systemu 
komputerowego do obsługi tych usług oraz sprawowania kontroli operacyjnej i finansowej i administracyjnej przy 
realizacji. DBR natomiast zobowiązany jest do wykonywania usług przewozowych przekazanych przez Emitenta 
na podstawie zleceń, wykonywania stałej pieczy nad Flotą OT Logistics S.A. oraz utrzymywania jej w stanie 
gotowym do wykonywania zleceń.  
DBR przysługuje pierwszeństwo wykonywania na rzecz Emitenta usług przewozowych na akwenie rzeki Odry w 
jej dolnym odcinku i jej dorzeczu oraz akwenach żeglugi śródlądowej na zachód od rzeki Odry.  
Z tytułu świadczonych usług przewozowych DBR będzie przysługiwało wynagrodzenie, określone według stawek 
przypisanych do poszczególnych klientów. 
Przez cały okres obowiązywania umowy, a także w terminie 2 lat od dnia jej zakończenia lub rozwiązania, DBR 
zobowiązuje się do powstrzymania od bezpośredniego świadczenia usług transportowych na rzecz klientów 
Emitenta. W przypadku naruszenia zakazu konkurencji, Emitent będzie uprawniony do naliczenia kary umownej 
w wysokości 200% wynagrodzenia. 
W przypadku, gdy na skutek działań i zaniechań DBR lub osób działających w jej imieniu lub na jej rzecz, dojdzie 
do opóźnień przewozów realizowanych na podstawie zlecenia Emitent będzie uprawniony do naliczenia ORL 
kary umownej do wysokości 2.000 Euro, za każdy dzień opóźnienia każdej jednostki pływającej. Natomiast, gdy z 
tych samych powodów zlecenie nie zostanie zrealizowane Emitent ma prawo do naliczenia kary umownej w 
kwocie odpowiadającej 150% wynagrodzenia należnego Emitentowi od klienta. 

Umowa została zawarta na czas określony, tj. do dnia 30 czerwca 2013 roku. 

Strony mogą rozwiązać umowę w terminie przez siebie wskazanym lub niezwłocznie, (i) w przypadku 
stwierdzenia, że druga strona narusza postanowienia umowy, (ii) w przypadku rozwiązania łączącej strony 
umowy dzierżawy, oraz w przypadku określonych działań lub zaniechań DBR.  
 

8.1.4  Umowa ramowa o współpracy produkcyjnej zawarta w dniu 2 lipca 2012 r. pomiędzy Emitentem a 
Evergreen House S.A. z siedzibą w Gliwicach  

 
Przedmiotem umowy jest ustalenie zasad współpracy produkcyjno-handlowej, w ramach której Emitent w okresie 
od dnia uruchomienia produkcji w zakładzie produkcyjnym Evergreen House S.A. będzie kupował od Evergreen 
House S.A. biomasę argo w postaci pelletu ze słomy (pellet) oraz odbierał ją partiami lub periodycznie z zakładu 
wytwórczego, a następnie sprzedawał elektrociepłowniom i/lub innym odbiorcom końcowym. Termin rozpoczęcia 
produkcji i osiągnięcia zakładanej wydajności przypada na październik 2012 r. W pierwszym pełnym roku 
obowiązywania umowy, rozumianym jako 12 miesięcy od lipca do czerwca zostanie wyprodukowane i zakupione 
nie mniej niż 10.000 ton pelletu. Strony zastrzegły w umowie karę umowną na wypadek opóźnień w dostawach 
biomasy w wysokości 0,1% wartości niewydanej w danym miesiącu biomasy za każdy dzień zwłoki, przy 
opóźnieniu przekraczającym 1 tydzień w stosunku do miesięcznego harmonogramu dostaw, o ile Emitent nie był 
wcześniej powiadomiony o możliwości opóźnienia.  Wysokość kar umownych została ograniczona do kwoty 
stanowiącej równowartość 5% rocznej wartości dostaw w danym roku, przy czym dla pierwszego roku 
obowiązywania umowy wynosi ona 4.480.00 zł netto.  
Umowa została zawarta na czas nieoznaczony. Każda ze stron ma prawo wypowiedzieć umowę w terminie 3 
miesięcy przed zakończeniem roku kalendarzowego.  

 

8.1.5 Umowa o współpracę zawarta w dniu 1 lutego 2005 r. pomiędzy Portem Handlowym Świnoujście 
Sp. z o.o. z siedzibą w Świnoujściu (PHŚ) a RETRANS Cargo Ltd. (Spedytor) 

Umowa określa ogólne warunki współpracy i rozliczeń w zakresie obsługi przez PHŚ eksportowych/importowych 
towarów krajowych i tranzytowych. Szczególne warunki  dotyczące obsługi poszczególnych ładunków ujęte są  w 
negocjowanych każdego roku załącznikach stanowiących integralną część umowy. 
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Do dnia 25 każdego miesiąca Spedytor zobowiązany jest złożyć na piśmie plan przeładunków towarów 
portowych na następny miesiąc z uwzględnieniem rodzaju towaru, kierunków transportu oraz relacji 
przeładunkowych. 

Przyjmując plan dobowo – zmianowy, PHŚ zobowiązuje się do wykonania usług przeładunkowych wynikających 
z tego planu, a Spedytor do zapewnienia warunków umożliwiających PHŚ wykonanie tych usług. 

Umowa została zawarta na czas nieokreślony i obowiązuje od dnia 1 lutego 2005 r. 

Każda ze stron ma prawo wypowiedzenia warunków umowy w całości lub w części z zachowaniem 
jednomiesięcznego wypowiedzenia. 

Umowa istotna ze względu na wartość. 

 

8.1.6 Umowa o współpracę zawarta w dniu 31 stycznia 2005 r. pomiędzy Portem Handlowym 
Świnoujście Sp. z o.o. z siedzibą w Świnoujściu (PHŚ) a Węglokoks S.A. z siedzibą w Katowicach 
(Węglokoks) 

Umowa określa ogólne warunki współpracy i wzajemnych rozliczeń przeładunku węgla oraz czynności 
spedycyjnych związanych z obrotem wagonów w Porcie Świnoujście. Węglokoks zleca a PHŚ zobowiązuje się 
wykonać przeładunek i składowanie paliw stałych wysyłanych poza granice Polski przez Węglokoks oraz inne 
czynności spedycyjne związane z obrotem wagonów w porcie od chwili przejęcia wagonów w rejonie stacji 
kolejowej Świnoujście do chwili ich zdania.  

Szczególne warunki  dotyczące realizacji umowy w okresach jednego roku kalendarzowego, w tym stawki 
wynagrodzenia za świadczone usługi, określone są w załączniku stanowiącym integralną część umowy. 

Do końca każdego miesiąca Inter Balt, jako Spedytor reprezentujący Węglokoks, zobowiązany jest złożyć na 
piśmie wstępny plan przeładunków towarów portowych na następny miesiąc z uwzględnieniem rodzaju towaru, 
kierunków transportu oraz relacji przeładunkowych. 

Przyjmując plan dobowo – zmianowy, PHŚ zobowiązuje się do wykonania usług przeładunkowych wynikających 
z tego planu, a Spedytor do zapewnienia warunków umożliwiających PHŚ wykonanie tych usług. 

Węglokoks zleca PHŚ przyjmowanie od PKP wagonów z węglem. PHŚ w imieniu Węglokoks przyjmuje awizację 
nadchodzących do niej wagonów oraz wykonuje czynności ich przyjmowania i zdawania pod względem 
technicznym od/dla PKP. 

Umowa została zawarta na czas nieokreślony i obowiązuje od dnia 1 lutego 2005 r. 

Każda ze stron ma prawo wypowiedzenia warunków umowy w całości lub w części z zachowaniem 
jednomiesięcznego wypowiedzenia. 

Umowa istotna ze względu na wartość. 

 

8.1.7 Umowa o współpracę zawarta w dniu 31 stycznia 2005 r. pomiędzy Portem Handlowym 
Świnoujście Sp. z o.o. z siedzibą w Świnoujściu (PHŚ) a Leszkiem Hasiewiczem prowadzącym 
działalność pod nazwą Przedsiębiorstwo Handlowe „HL”z siedzibą w Szczecinie (HL) 

Umowa określa ogólne warunki i zasady:  
a) prowadzenia dystrybucji i zaopatrzenia komórek organizacyjnych PHŚ w paliwa i produkty smarne; 
b) wykonania modernizacji stacji paliw i innych miejsc dystrybucji paliwa na terenie eksploatowanym przez 

PHŚ (Inwestycja); 
c) przekazania modernizowanych i nowo budowanych obiektów do Zarządu Morskich Portów Szczecin i 

Świnoujście Spółka Akcyjna; 
d) eksploatacji poddzierżawionych obiektów. 

 
Umowa została zawarta na czas określony do dnia 31 grudnia 2017 r.  Jeżeli do tego dnia nie nastąpi całkowite 
rozliczenie Inwestycji wówczas umowa ulega przedłużeniu do końca miesiąca, w którym nastąpi całkowite 
rozliczenie inwestycji, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2021 r. 
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Każda ze stron ma prawo wypowiedzenia warunków umowy w całości lub w części z zachowaniem 
sześciomiesięcznego wypowiedzenia dokonanego na piśmie pod rygorem nieważności. PHŚ zastrzegł sobie 
prawo do rozwiązania umowy bez wypowiedzenia, w przypadku rażącego naruszenia przez HL warunków 
umowy. 

Umowa istotna ze względu na wartość. 

 

8.1.8 Umowa o współpracę zawarta w dniu 30 października 2012 r. pomiędzy Emitentem a Węglokoks 
S.A. z siedzibą w Katowicach. 

Przedmiotem umowy jest świadczenie przez Emitenta na rzecz Węglokoks usług przewozowych polegających na 
transporcie węgla drogą śródlądową. 

Umowa została zawarta na czas określony do 31 grudnia 2014 r. 

Strony deklarują coroczne przedłużanie umowy na kolejny rok kalendarzowy. 

Umowa określa szczegółowe zasady realizowania usług przewozowych – potwierdzania dostaw rocznych i 
kwartalnych węgla, zasady załadunku i wyładunku węgla (dokonywany przez Węglokoks lub podmioty przez 
niego wskazane na własny koszt i ryzyko), zasady odpowiedzialności stron, siłę wyższą, tryb postępowania przy 
załadunku węgla oraz przy ustalaniu wagi ładunku, tryb rozpoznawania reklamacji. 

Każda ze stron uprawniona jest do wypowiedzenia umowy z zachowaniem 3-miesięcznego okresu 
wypowiedzenia. 

Umowa istotna ze względu na wartość. 

 

8.1.9 Umowa zawarta w dniu 30 kwietnia 2010 r. pomiędzy spółką Port Handlowy Świnoujście Sp. z o.o. 
z siedzibą w Świnoujściu i spółką Bunge Trade Polska Sp. z o.o. (dawniej Polska Trade Services 
Sp. z o.o.) z siedzibą w Kruszwicy 

Przedmiot umowy - Świadczenie przez Port Handlowy Świnoujście Sp. z o.o. na rzecz Bunge Trade Polska Sp. z 
o.o. usług na Nabrzeżu Portowców (obsługa portowa obejmująca między innymi załadunek/rozładunek morskich 
środków transportu, składowanie, obsługę wagonów kolejowych itp.) na zasadzie wyłączności w odniesieniu do 
towarów rolno-spożywczych oraz innych towarów pochodzenia roślinnego w imporcie i/lub w eksporcie. 

Umowa określa zasadę pierwszeństwa rozładunku na Nabrzeżu Portowców w stosunku do statków z towarami 
Bunge Trade Polska. W odniesieniu do towarów rolno-spożywczych oraz innych towarów pochodzenia roślinnego 
świadczenie usług na Nabrzeżu Portowców odbywać się będzie na zasadzie wyłączności. 

Bunge Trade Polska udziela rocznych gwarancji tonażowych przez cały okres trwania umowy. 
Umowa zostaje zawarta na czas określony tj. na czas trwania wieloletniej umowy dzierżawy zawartej pomiędzy 
Bunge Trade Polska i Zarządem Morskich Portów Szczecin i Świnoujście, jednakże nie dłużej niż obowiązywanie 
umowy dzierżawy terenu znajdującego się w dyspozycji PHŚ od Zarządu Morskich Portów Szczecin i 
Świnoujście S.A. Umowa dzierżawy pomiędzy Bunge Trade Polska i Zarządem Morskich Portów Szczecin i 
Świnoujście S.A. została zawarta w 2007 roku na czas oznaczony 25 lat. W przypadku uzyskania przez Bunge 
Trade Polska prawa do dalszej dzierżawy gruntu (po zakończeniu aktualnej umowy dzierżawy) okres 
obowiązywania umowy o współpracy i świadczenia usług zostanie przedłużony o kolejne 10 lat o ile Bunge Trade 
Polska złoży PHŚ stosowne oświadczenie. 
Strony uzgodniły, że możliwość rozwiązania umowy przez którąkolwiek ze stron, na jakiejkolwiek podstawie 
(wypowiedzenie, odstąpienie itp.) jest co do zasady wyłączona i rozwiązanie takie może nastąpić jedynie w 
przypadku uporczywego naruszania przez drugą stronę istotnych postanowień umowy, które to naruszenia mają 
istotny i negatywny wpływ na korzyści ekonomiczne zasadnie oczekiwane przez stronę z niniejszej umowy. 

Wszelkie spory powstałe na gruncie umowy, w stosunku do rozstrzygnięcia których niezbędne będzie ustalenie 
kwestii specjalistycznych, wymagających wiedzy fachowej rozstrzygane będą w drodze ekspertyzy sporządzonej 
przez rzeczoznawcę z listy rzeczoznawców Krajowej Izby Gospodarki Morskiej w Gdyni.  
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Strony ponoszą odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy na zasadzie winy. Umowa 
określa katalog naruszeń co do których PHŚ zobowiązany będzie do zapłaty kar umownych w wysokości od 
10.000 do 250.000 zł. W przypadku gdy szkoda przewyższa wysokość zastrzeżonej kary, strona może dochodzić 
odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych. 

Umowa istotna ze względu na wartość. 

 

8.1.10 Umowa spedycji portowej zawarta w dniu 28 marca 2013 r. pomiędzy Emitentem a Rentrans 
Cargo Sp, z o.o. z siedzibą w Szczecinie, przy udziale spółki Port Handlowy Świnoujście Sp. z 
o.o. z siedzibą w Świnoujściu (PHŚ) 

 
Przedmiotem umowy jest określenie zasad i warunków świadczenia przez Emitenta usług na rzecz Rentrans 
Cargo Sp. z o.o. w zakresie planowania, organizacji, koordynowania, jak również rozliczania prac 
przeładunkowych oraz składowania, realizowanych na obszarze terminala przez PHŚ. 
Wynagrodzenie z tytułu wykonania umowy, określone zostało jednostkowo – w odniesieniu do jednej tony 
ładunku, który został przeładowany w ramach umowy. 
Umowa została zawarta na czas nieokreślony. Każda ze stron może rozwiązać umowę z zachowaniem 1 – 
miesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca. 
Integralną część umowy stanowi Umowa Eksploatacyjna, opisana poniżej. 
 
8.1.11 Umowa eksploatacyjna zawarta w dniu 28 marca 2013 r. pomiędzy Portem Handlowym 
Świnoujście Sp. z o.o. z siedzibą w Świnoujściu (PHŚ) a Rentrans Cargo Sp. z o.o. z siedzibą w 
Szczecinie 
 
Umowa reguluje zasady współpracy przy przeładunku w PHŚ produktów  dostarczanych przez US Steel, którego 
przedstawicielem i spedytorem jest Rentrans Cargo Sp. z o.o. 
Świadczenie oraz rozliczenie usług portowych, odbywa się zgodnie z postanowieniami obowiązującej taryfy PHŚ. 
Umowa określa stawki przeładunkowe, stawki za składowanie – w odniesieniu do jednej tony ładunku. 
Umowa określa maksymalne dobowe raty wyładunkowe. 
Umowa obowiązuje do dnia 31 grudnia 2013 r. Każda ze stron może rozwiązać umowę z zachowaniem 3 – 
miesięcznego okresu wypowiedzenia. 
Obie umowy zostały uznane za istotne ze względu na kluczowe znaczenie dla rozwoju działalności Emitenta i 
jego Grupy Kapitałowej. 
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8.2 Istotne umowy zawierane przez Emitenta poza tokiem normalnej 
działalności  

8.2.1. Umowa o kredyt inwestycyjny nr 2528102/25/K/In/09 zawarta w dniu 16 września 2009 r. pomiędzy 
Emitentem a Bankiem Polskiej Spółdzielczości S.A. z siedzibą w Warszawie (Bank) 

Przedmiotem umowy jest określenie warunków udzielenia Emitentowi przez Bank kredytu inwestycyjnego w 
wysokości 7.340.000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę kredytu inwestycyjnego zaciągniętego w dniu 10 czerwca 
2008 r. w Banku BZ WBK S.A. Oddział Wrocław. 

Termin spłaty kredytu – 5 września 2019 r. 

Od wykorzystanego kredytu Bank pobiera odsetki według zmiennej stopy procentowej stanowiącej sumę stopy 
bazowej WIBOR 3M powiększonej o marżę Banku. 

Zabezpieczenie spłaty kredytu stanowi: 

- hipoteka umowna zwykła w kwocie 7.840.000,00 zł i umowna kaucyjna do kwoty 4.228.930,00 zł na 
nieruchomości położonej we Wrocławiu na ul. Kościerzyńskiej 9 na Kowalach, dla której Sąd Rejonowy dla 
Wrocławia – Krzyków we Wrocławiu prowadzi księgę wieczystą KW nr WR1K/00117170/5 wraz z cesją praw z 
polisy ubezpieczeniowej; 

- umowa przelewu wierzytelności z określonego kontraktu, z potwierdzeniem dłużnika przyjęcia tej cesji do 
wiadomości; 

- pełnomocnictwo do rachunków bieżących Emitenta w Banku, prowadzonych w EUR i PLN; 

- weksel własny in blanco Emitenta wraz z deklaracją wekslową; 

- oświadczenie Emitenta o poddaniu się egzekucji w trybie art. 97 Prawa bankowego. 

 

8.2.2. Umowa o kredyt inwestycyjny nr 2528102/24/K/In/09 zawarta w dniu 16 września 2009 r. pomiędzy 
Emitentem a Bankiem Polskiej Spółdzielczości S.A. z siedzibą w Warszawie (Bank) 

Przedmiotem umowy jest określenie warunków udzielenia Emitentowi przez Bank kredytu inwestycyjnego w 
wysokości 6.050.000,00 zł z przeznaczeniem na działalność inwestycyjną, w tym częściowo na refundację 
nakładów poniesionych przez Emitenta na spłatę pożyczki zaciągniętej w firmie EUROFAKTOR S.A. na kwotę 
6,3 mln zł na zakup nieruchomości położonej w Szczecinie, przy ul. Kujota. 

Termin spłaty kredytu – 05 grudnia 2019 r. 

Od wykorzystanego kredytu Bank pobiera odsetki według zmiennej stopy procentowej stanowiącej sumę stopy 
bazowej WIBOR 3M powiększonej o marżę Banku. 

Zabezpieczenie spłaty kredytu stanowi: 

- hipoteka umowna zwykła w kwocie 6.050.000,00 zł i umowna kaucyjna do kwoty 3.450.000,00 zł na 
nieruchomości położonej w Szczecinie przy ul. Kujota, dla której Sąd Rejonowy Szczecin – Prawobrzeże I 
Zachód w Szczecinie prowadzi księgę wieczystą KW nr SZ1S/00097259/8 wraz z cesją praw z polisy 
ubezpieczeniowej; 

- umowa przelewu wierzytelności z określonego kontraktu, z potwierdzeniem dłużnika przyjęcia tej cesji do 
wiadomości; 

- pełnomocnictwo do rachunków bieżących Emitenta w Banku, prowadzonych w EUR i PLN; 

- weksel własny in blanco Emitenta wraz z deklaracją wekslową; 

- oświadczenie Emitenta o poddaniu się egzekucji w trybie art. 97 Prawa bankowego. 
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8.2.3. Umowa o kredyt inwestycyjny nr 2528102/26/K/Rb/09 zawarta w dniu 16 września 2009 r. 
pomiędzy Emitentem a Bankiem Polskiej Spółdzielczości S.A. z siedzibą w Warszawie (Bank) 

Przedmiotem umowy jest określenie warunków udzielenia Emitentowi przez Bank krótkoterminowego odnawialnego kredytu 
w rachunku bieżącym w maksymalnej wysokości 9.000.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie zobowiązań płatniczych z 
tytułu prowadzonej działalności gospodarczej. 

Termin spłaty kredytu – 28 listopada 2013 r. 

Od wykorzystanego kredytu Bank pobiera odsetki według zmiennej stopy procentowej stanowiącej sumę stopy bazowej 
WIBOR 1M powiększonej o marżę Banku. 

Zabezpieczenie spłaty kredytu stanowi: 

- hipoteka umowna kaucyjna do kwoty 15.300.000,00 zł na nieruchomości gruntowej położonej we Wrocławiu na ul. 
Kościerzyńskiej 9 w Kowalach, działki nr 6/55, 6/72, 6/73, 6/74, dla której Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Krzyków we 
Wrocławiu prowadzi księgę wieczystą KW nr WR1K/00117170/5 wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej tej 
nieruchomości; 

- pełnomocnictwo do rachunków bieżących Emitenta w Banku, prowadzonych w EUR i PLN; 

- dwa weksle własne in blanco Emitenta wraz z deklaracją wekslową; 

- oświadczenie Emitenta o poddaniu się egzekucji w trybie art. 97 Prawa bankowego. 

 

8.2.4. Umowa o kredyt inwestycyjny nr 2528102/38/K/In/12 zawarta w dniu 29 marca 2012 r. pomiędzy 
Emitentem a Bankiem Polskiej Spółdzielczości S.A. z siedzibą w Warszawie (Bank) 

Przedmiotem umowy jest określenie warunków udzielenia Emitentowi przez Bank kredytu inwestycyjnego w 
wysokości 2.065.715,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zakupu i instalacji zintegrowanego systemu IT 
oraz refinansowanie 50% nakładów inwestycyjnych netto poniesionych przez Emitenta w okresie od maja do 
października 2011 r. i 100% w okresie od listopada 2011 roku do podpisania umowy kredytowej, tj. do 29 marca 
2012 roku. 

Termin spłaty kredytu – 5 października 2016 r. 

Od wykorzystanego kredytu Bank pobiera odsetki według zmiennej stopy procentowej stanowiącej sumę stopy 
bazowej WIBOR 3M powiększonej o marżę Banku. 

Zabezpieczenie spłaty kredytu stanowi: 

- hipoteka umowna kaucyjna do kwoty 3.511.715,50 zł na nieruchomości położonej we Wrocławiu na ul. 
Kościerzyńskiej 9 w Kowalach, działki nr 6/55, 6,33, dla której Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Krzywków we 
Wrocławiu prowadzi księgę wieczystą KW nr WR1K/00117170/05 wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej 
tej nieruchomości; 

- pełnomocnictwo do rachunków bieżących Emitenta w Banku, prowadzonych w EUR i PLN; 

- weksel własny in blanco Emitenta wraz z deklaracją wekslową; 

- oświadczenie Emitenta o poddaniu się egzekucji w trybie art. 97 Prawa bankowego. 

8.2.5. Umowa oferowania instrumentów finansowych zawarta w dniu 21 października 2011 r. pomiędzy 
Emitentem a NWAI Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Warszawie (Dom Maklerski) 

Przedmiotem umowy jest określenie warunków współpracy stron w zakresie przeprowadzenia programu emisji 
obligacji emitowanych przez Emitenta. 

Dom Maklerski wykonuje obowiązki wyłącznego organizatora finansowania oraz oferującego w procesie 
programu emisji obligacji do kwoty 150 mln zł. Emisja obligacji Serii A została już zrealizowana w 2011 roku na 
następujących warunkach:. 

Rodzaj instrumentów: trzyletnie obligacje na okaziciela serii A. 

Liczba wyemitowanych i objętych obligacji: 60.000 sztuk. Data wykupu obligacji – 28 listopada 2014 r. 

Wartość nominalna obligacji: 1.000,00 zł równa cenie emisyjnej. 
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Wartość emisji – 60 mln zł. Oprocentowanie Obligacji Serii A będzie ustalone w oparciu o stopę bazową (WIBOR 
6M) powiększoną o marżę w wysokości 4,00 p.p. (cztery 00/100 punktów procentowych) w skali roku. 

Obligacje serii A w lutym 2012 r. wprowadzone zostały do obrotu na rynku Catalyst. 

Umowa nadal obowiązuje. 

 

8.2.6. Umowa przedwstępna zawarta w dniu 23 sierpnia 2011 r. pomiędzy Emitentem, Alterco S.A. z 
siedzibą w Warszawie oraz Odra Rhein Lloyd Sp. z o.o. (dalej: ORL), zmieniona aneksem z dnia 
12 marca 2012 roku 

Przedmiotem umowy jest zakup przez Alterco S.A. udziałów w dwóch spółkach celowych (SPV1 i SPV3), które 
zostaną utworzone w celu przeprowadzenia procesu inwestycyjnego na nieruchomości o powierzchni ok. 10 ha 
położonej we Wrocławiu, Obręb Kowale (Nieruchomość), której jedynym użytkownikiem wieczystym jest Emitent. 
W szczególności przedmiotem umowy jest uzgodnienie warunków, terminów ich realizacji oraz przygotowanie 
stron do podpisania Warunkowej Umowy Sprzedaży Udziałów w SPV1 i SPV3, na mocy której Alterco nabędzie 
100% udziałów w każdej z tych spółek, do których Emitent wcześniej wniesie aportem Nieruchomość. 
Warunkowa Umowa Sprzedaży Udziałów zostanie zawarta w Dniu Zamknięcia, który nastąpi nie później niż 14 
dni od łącznego spełnienia warunków zawieszających. 
Całkowita cena za udziały wynosi 75 000 000,00 zł i zostanie alokowana w sposób następujący: 
- w terminie do 29.09.2011 r. Alterco zapłaci zadatek w wysokości 4 000 000,00 zł, w przypadku jego 
niezapłacenia w pełnej wysokości w terminie każda ze stron będzie miała prawo odstąpienia od umowy; 
- w terminie ustalonym w Warunkowej Umowie Sprzedaży Udziałów, Alterco zapłaci kwotę w wysokości 33 500 
000,00 zł (Cena Płatna w Gotówce); 
- wierzytelność Alterco na rzecz ORL o zapłatę pozostałej kwoty, tj. 37 500 000,00 zł, zostanie potrącona w Dniu 
Zamknięcia, na podstawie Umowy Potrącenia z wierzytelnością z tytułu objęcia przez ORL akcji nowej emisji 
Alterco. Na podstawie dokonanych uzgodnień akcje nowej emisji objęte przez ORL będą objęte 12-to 
miesięcznym lock-up’em. 
Warunki umowy zastrzeżone na rzecz Alterco: 
1) dokonanie przez Emitenta podziału Nieruchomości, w terminie do 15.11.2011 r.; 
2) uzyskanie zgód korporacyjnych Emitenta, ORL, SPV1 i SPV3, w terminie do 01.09.2011 r.; 
3) łączna kwota wierzytelności zabezpieczonych hipotekami obciążającymi Nieruchomość na Dzień Zamknięcia 
będzie nie wyższa niż 33 500 000,00 zł; 
4) wykonanie zmiany struktury właścicielskiej Nieruchomości w taki sposób, że w terminie 5 miesięcy od 
pozyskania przez Alterco środków na zapłatę Ceny Płatnej w Gotówce, Emitent będzie jedynym udziałowcem 
ORL, ORL będzie jedynym udziałowcem SPV1 oraz SPV3, przy czym zmiany te zostaną zarejestrowane w 
rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, a spółki SPV1 i SPV3 będą jedynymi użytkownikami 
wieczystymi Nieruchomości. 
Warunki umowy zastrzeżone na rzecz Emitenta i ORL: 
1) uzyskanie zgód korporacyjnych Alterco, w terminie do 29.09.2011 r.; 
2) uzyskanie przez Alterco wszelkich zgód korporacyjnych oraz spełnienie przez Alterco wszelkich innych 
wymogów przewidzianych przepisami prawa w celu dokonania nowej emisji akcji, w terminie do 15.11.2011 r.; 3) 
sukces nowej emisji akcji Alterco, tj. objęcie przez inwestorów w terminie do 30.03.2012 r. akcji nowej emisji za 
kwotę nie mniejszą niż 100 000 000,00 zł; 
Jeżeli jedynym niespełnionym warunkiem zawieszającym będzie brak sukcesu nowej emisji akcji, Alterco będzie 
uprawnione do żądania zawarcia Umów Przyrzeczonych pomimo braku spełnienia tego warunku. 
W takim przypadku - w terminie jednego miesiąca od dnia 30.03.2012 r. - Alterco będzie uprawnione do zapłaty 
Ceny Płatnej w Gotówce, w sposób inny, niż przez nową emisję akcji. 
Umowa przewiduje następujące kary: 
1) w przypadku opóźnienia płatności zadatku, bądź jego części Alterco zapłaci na rzecz ORL odsetki w 
wysokości 7% p.a. od niezapłaconej kwoty, naliczane za każdy dzień opóźnienia. 
2) w razie niewykonania mowy przez Alterco, Emitent i ORL będą uprawnione do odstąpienia od umowy i 
zachowania otrzymanego zadatku. 
3) w razie niewykonania niniejszej Umowy przez Emitenta i ORL, Alterco będzie uprawnione do odstąpienia od 
umowy i żądania od ORL sumy dwukrotnie wyższej od wysokości wpłaconego zadatku. 



Dokument Rejestracyjny spółki OT Logistics SA 

78 
 

Natomiast w sytuacji, gdy umowa zostanie rozwiązana za zgodą wszystkich stron oraz w wypadku gdy jej 
niewykonanie nastąpiłoby wskutek okoliczności, za które żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności albo za 
które ponoszą odpowiedzialność wszystkie strony, wpłacony zadatek zostanie zwrócony Alterco. Dodatkowo, w 
przypadku, gdy niewykonanie umowy nastąpiłoby w wyniku braku sukcesu nowej emisji akcji Alterco, z przyczyn 
nieleżących po stronie Alterco, ORL zwróci Alterco kwotę otrzymanego zadatku. 
Pomimo nie spełnienia łącznego warunków zawieszających, a w szczególności nie dokonania przez Alterco 
wpłaty zadatku oraz niezakończenia w terminie do 30.03.2012 r. nowej emisji akcji Alterco, czyli zaistnienia  
przesłanek uzasadniających odstąpienie od umowy, Strony w zawartym w dniu 12 marca 2012 roku Aneksie 
potwierdziły zainteresowanie zrealizowaniem transakcji przewidzianej umową przedwstępną. Do momentu 
zapłaty zadatku przez Emitent jest upoważniony do swobodnego dysponowania Nieruchomością. Uprawnienie 
Emitenta o którym mowa wyżej, zostanie wyłączone, jeżeli Alterco dokona - po uzyskaniu zgody Emitenta - 
płatności całego zadatku przewidzianego w Umowie Przedwstępnej. Jeżeli zadatek zostanie wpłacony, Strony 
będą odpowiednio związane postanowieniami Umowy Przedwstępnej z tym, że ustaleniu w formie aneksu będą 
podlegały nowe terminy spełnienia przez Strony poszczególnych zdarzeń i realizacji warunków. Aneks do Umowy 
Przedwstępnej, o którym mowa powyżej zostanie uzgodniony i podpisany w terminie 30 dni od daty wpłaty 
zadatku. Jeżeli w terminie wskazanym strony nie dojdą do porozumienia w zakresie zapisów aneksu do Umowy 
Przedwstępnej, Emitent zobowiązany będzie do zwrotu otrzymanego zadatku w pełnej wysokości, nie później niż 
w ciągu 7 dni. Strony są uprawnione do odstąpienia od Umowy Przedwstępnej.  
Na dzień zatwierdzenia Dokumentu Rejestracyjnego przedmiotowy zadatek nie został wpłacony. 
 

8.2.7. Umowa pośrednictwa w zbyciu praw do nieruchomości zawarta w dniu 29 maja 2012 roku 
pomiędzy Emitentem a Mariuszem Motty’m („Pośrednik”) 

Przedmiotem umowy jest zlecenie czynności pośrednictwa zmierzających do zawarcia umowy zbycia 
następujących nieruchomości: (i) prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiącej działki o nr 
ewidencyjnych 6/55 o pow. 504 m2 oraz 6/63 o pow. 85.165 m2, położonej przy ul. Kościerzyńskiej 9 we 
Wrocławiu, Obrębie Kowale o obszarze 8,5669 ha, dla której Sąd Rejonowy dla Wrocławia Krzyki, IV Wydział 
Ksiąg Wieczystych prowadzi KW WR1K/00117170/5 oraz prawo własności będących odrębną od gruntu 
nieruchomością budynkową, oraz (ii) prawa użytkowania wieczystego udziału wynoszącego 4700/10000 części 
nieruchomości stanowiącej działkę o nr ewidencyjnym 6/61 we Wrocławiu, Obrębie Kowale, obszar udziału 
4.543,49 m2, o całkowitym obszarze wynoszącym 9.667 m2, dla której Sąd Rejonowy dla Wrocławia Krzyki, IV 
Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW WR1K/00103688/8 oraz prawo własności będących odrębną od gruntu 
nieruchomością budynkową. Strony umowy postanowiły, że w przypadku gdy Emitent zawrze z nabywcą umowę 
zbycia nieruchomości, zapłaci Pośrednikowi wynagrodzenie netto, które stanowić będzie 3% wartości transakcji.  
Umowa została zawarta na czas nieokreślony. 
 

8.2.8. Umowa Inwestycyjna z dnia 13 lipca 2007 roku zawarta pomiędzy NPN II S.à r.l. (dalej: „Inwestor”) 
a Izo-Erg Sp. z o.o., Izo-Invest Sp. z o.o. (obecnie I Fundusz Mistral S.A.) oraz Emitentem 
(zmieniona na mocy Porozumienia Inwestycyjnego z dnia 26 kwietnia 2012 r. zawartego 
pomiędzy NPN II S.à r.l. a I Fundusz Mistral S.A. oraz Emitentem). 

 
Przedmiotem umowy jest nabycie przez Inwestora 319.416 akcji na okaziciela serii A, stanowiących 25% plus 
jedna akcja kapitału zakładowego Emitenta oraz 25% głosów plus jeden gos na walnym zgromadzeniu Emitenta. 
Umowa w tym zakresie została wykonana. 
Ponadto, w związku z nabyciem ww. akcji, strony umowy uzgodniły m.in. następujące zasady współpracy 
obowiązujące do dnia wprowadzenia Spółki do obrotu na rynku regulowanym:  
- tak długo jak spółka NPN II S.à r.l. z siedzibą w Luksemburgu będzie akcjonariuszem w Spółce posiadającym 
akcje stanowiące co najmniej 18,89 % udziału w kapitale zakładowym Spółki, lecz nie później niż do dnia 
wprowadzenia akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym, spółka NPN II S.à r.l. z siedzibą w Luksemburgu ma 
prawo do powoływania oraz wyłączne prawo do odwoływania powoływanego przez siebie członka Zarządu 
Spółki.  
- tak długo jak spółka NPN II S.à r.l. z siedzibą w Luksemburgu będzie akcjonariuszem w Spółce posiadającym 
akcje stanowiące ponad 18,89 % udziału w kapitale zakładowym Spółki, oraz nie później niż do dnia 
wprowadzenia akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym, spółka NPN II S.à r.l. z siedzibą w Luksemburgu 
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będzie uprawniona do powoływania oraz odwoływania dwóch członków Rady Nadzorczej Spółki. Członkowie 
Rady Nadzorczej powołani przez spółkę NPN II S.à r.l. z siedzibą w Luksemburgu nie będą mogli być odwoływani 
przez Walne Zgromadzenie. Jeden z członków Rady Nadzorczej powołany przez spółkę NPN II S.àr.l. z siedzibą 
w Luksemburgu będzie pełnił funkcję Wiceprzewodniczącego i będzie mu przysługiwało prawo do zwoływania 
posiedzeń Rady Nadzorczej Spółki, o ile posiedzenie pomimo wniosku Członka Rady Nadzorczej, nie zostanie 
zwołane w ciągu 14 dni.  
 - tak długo jak spółka NPN II S.à r.l. z siedzibą w Luksemburgu  będzie akcjonariuszem w Spółce posiadającym 
akcje stanowiące ponad 18,89 % udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz nie później niż do dnia 
wprowadzenia akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym, uchwały Rady Nadzorczej Spółki w sprawach 
wymienionych § 13 ust. 6 pkt 4, 6 – 16, 18 – 19 Statutu Spółki, jak również uchwały w sprawie wyrażenia zgody 
na zbycie nieruchomości nie będą mogły być uznane za prawidłowe i ważne w przypadku głosowania „nie” przez 
wszystkich obecnych na posiedzeniu Rady Nadzorczej Spółki powołanych przez spółkę NPN II S.à r.l. z siedzibą 
w Luksemburgu. 
- tak długo jak NPN II S.à r.l. z siedzibą w Luksemburgu będzie posiadać co najmniej 18,89% akcji Emitenta lecz 
nie później niż do dnia wprowadzenia akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym, uchwały Walnego 
Zgromadzenia w sprawach: 

1) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego, zarówno jednostkowego jak i 
skonsolidowanego Spółki, przy czym NPN II S.à r.l. z siedzibą w Luksemburgu nie może głosować 
przeciw uchwale w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego bez uzasadnionych 
powodów, 

2) wyrażenia zgody na zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części 
oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego, 

3) likwidacji lub rozwiązania Spółki, 
4) zmian w Statucie Spółki, przy czym decyzja taka powinna być podejmowana biorąc pod uwagę interes 

Spółki, 
5) podwyższenia oraz obniżenia kapitału zakładowego Spółki 

nie będą mogły być uznane za prawidłowe i ważne w wypadku głosowania „nie” przez spółkę NPN II S.à 
r.l.. z siedzibą w Luksemburgu. 

Ponadto umowa zawiera postanowienia odnoszące się do ograniczeń w zbywaniu akcji szeroko opisane w pkt 
14.7 Dokumentu Rejestracyjnego.  
Na mocy Porozumienia Inwestycyjnego z dnia 26 kwietnia 2012 r. ustalono, że w dniu wprowadzenia Spółki do 
obrotu na rynku regulowanym Umowa Inwestycyjna z dnia 13 lipca 2007 roku zostanie rozwiązana. Przy czym za 
dzień wprowadzenia Spółki do obrotu na rynku regulowanym rozumie się: 

a) dojście do skutku IPO Spółki zgodnie z ustalonymi przez strony zasadami,   
b) podjęcie przez Zarząd GPW uchwały na podstawie § 5 i 8 Regulaminu GPW w sprawie dopuszczenia 

akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym   
c) podjęcie przez Zarząd GPW uchwały na podstawie § 38 Regulaminu GPW w sprawie wprowadzenia 

akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym oraz  
d) wyznaczenia pierwszego dnia notowań akcji Spółki. 

Po dniu wprowadzenia akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym oraz tak długo jak spółka NPN II S.à r.l. z 
siedzibą w Luksemburgu będzie akcjonariuszem w Spółce posiadającym akcje stanowiące nie mniej niż 7,5 % 
udziału w kapitale zakładowym Spółki, spółka NPN II S.à r.l. z siedzibą w Luksemburgu będzie uprawniona do 
powoływania oraz odwoływania jednego członka Rady Nadzorczej Spółki. Członek Rady Nadzorczej powołany 
przez Spółkę NPN II S.à r.l. z siedzibą w Luksemburgu nie będzie mógł być odwołany przez Walne 
Zgromadzenie. Członek Rady Nadzorczej powołany przez spółkę NPN II S.à r.l. z siedzibą w Luksemburgu 
będzie miał prawo do zwoływania posiedzeń Rady Nadzorczej Spółki, o ile posiedzenie, pomimo wniosku 
Członka Rady Nadzorczej, nie zostanie zwołane w ciągu 14 dni.  
 

8.2.9. Umowa zbycia udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością Port Handlowy Świnoujście 
z siedzibą w Świnoujściu z dnia 29 czerwca 2012 r. zawartej pomiędzy DB Schenker Rail Polska 
S.A.  a Emitentem 

Przedmiotem umowy jest nabycie przez Emitenta od DB Schenker Rail Polska S.A. 23.191 udziałów w spółce 
Port Handlowy Świnoujście Sp. z o.o. z siedzibą w Świnoujściu ze skutkiem ekonomicznym na dzień 1 stycznia 
2012 r. (przejście prawa do wypłaty zysku wypracowanego przez spółkę za rok obrotowy 2012). Jednocześnie 
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strony umowy zobowiązały się, że na zgromadzeniu wspólników spółki będą głosowały przeciwko podziałowi 
między wspólników zysku za rok obrotowy 2011. Cena zakupu – 21 mln zł. 

Umowa została zawarta pod następującymi warunkami zawieszającymi: 

a) udzielenie tzw. zgody BHO przez niemieckie Federalne Ministerstwo Transportu; 

b) zgoda Rady Nadzorczej Emitenta (uzyskana w dniu 30 maja 2012 r.) ; 

c) zgoda na dokonanie koncentracji przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta, jak również wszelkie inne 
urzędy antymonopolowe; 

d) nie skorzystanie z prawa pierwszeństwa nabycia udziałów przez pozostałych wspólników. 

Przeniesienie własności udziałów, nastąpiło pod warunkiem spełnienia się wszystkich warunków zawieszających 
z chwilą dokonania płatności całej ceny na rachunek bankowy sprzedawcy. 

Warunki zawieszające zostały spełnione w przewidzianym umową terminie.  

Strony postanowiły, że DB Schenker Rail Polska S.A.  będzie przysługiwało prawo odkupy sprzedanych udziałów 
w okresie 30 miesięcy od dnia przeniesienia własności udziałów w przypadku gdy Emitent w tym okresie sprzeda  
lub w innej formie rozporządzi nabytymi na mocy umowy udziałami na rzecz jakiejkolwiek osoby trzeciej. Cena 
odkupu będzie równa cenie zakupu powiększonej o kwotę odsetek, wyliczona w oparciu o stawkę WIBOR 6M 
powiększoną o 4 punkty procentowe, wyliczoną rocznie począwszy od dnia zapłaty przez Emitenta. 
 
 
8.2.10. Umowa leasingu numer 48/F/ENUT/2008 zawarta w dniu 24 września 2008 r. pomiędzy Portem 

Handlowym Świnoujście Sp. z o.o. z siedzibą w Świnoujściu (Korzystający) a Energetycznym 
Towarzystwem Finansowo – Leasingowym „ENERGO – UTECH” S.A. z siedzibą w Poznaniu 
(Finansujący) 

 

Przedmiot umowy - Finansujący zobowiązuje się nabyć przedmiot leasingu na własność od Zbywcy, a następnie 
zobowiązuje się przekazać Korzystającemu przedmiot leasingu do używania.  

Finansujący zobowiązuje się przenieść na własność przedmiot leasingu na Korzystającego w terminie 14 dni po 
zapłaceniu przez Korzystającego ostatniej należnej opłaty leasingowej. 

Przedmiot leasingu - Urządzenia do załadunku wagonów. 

Wartość netto - 340.000,00 PLN. 

Okres używania przedmiotu leasingu - 60 miesięcy liczonych od daty podpisania poszczególnych protokołów 
przekazania przedmiotu leasingu. 

Zabezpieczenie - 3 weksle in blanco z wystawienia Korzystającego wraz z deklaracjami wekslowymi, poręczenie 
przez DB Schenker Rail Polska S.A. z siedzibą w Zabrzu na jednym z weksli in blanco wraz z deklaracją 
wystawcy oraz poręczenie przez Emitenta na jednym z weksli in blanco wraz z deklaracją wystawcy. 

 

8.2.11. Umowa leasingu numer 45/F/ENUT/2008 zawarta w dniu 24 września 2008 r. pomiędzy Portem 
Handlowym Świnoujście Sp. z o.o. z siedzibą w Świnoujściu (Korzystający) a Energetycznym 
Towarzystwem Finansowo – Leasingowym „ENERGO – UTECH” S.A. z siedzibą w Poznaniu 
(Finansujący) 

 

Przedmiot umowy - Finansujący zobowiązuje się nabyć przedmiot leasingu na własność od Zbywcy, a następnie 
zobowiązuje się przekazać Korzystającemu przedmiot leasingu do używania.  

Finansujący zobowiązuje się przenieść na własność przedmiot leasingu na Korzystającego w terminie 14 dni po 
zapłaceniu przez Korzystającego ostatniej należnej opłaty leasingowej. 

Przedmiot leasingu - Urządzenia do załadunku wagonów. 
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Wartość netto przedmiotu leasingu - 3.360.000,00 PLN. 

Okres używania przedmiotu leasingu - 60 miesięcy liczonych od daty podpisania poszczególnych protokołów 
przekazania przedmiotu leasingu. 

Zabezpieczenie - 3 weksle in blanco z wystawienia Korzystającego wraz z deklaracjami wekslowymi, poręczenie 
przez DB Schenker Rail Polska S.A. z siedzibą w Zabrzu na jednym z weksli in blanco wraz z deklaracją 
wystawcy oraz poręczenie przez Odratrans S.A. z siedzibą we Wrocławiu na jednym z weksli in blanco wraz z 
deklaracją wystawcy. 

8.2.12. Umowa leasingu operacyjnego numer 28/O/ENUT/2012 zawarta w dniu 29 czerwca 2012 r. 
pomiędzy Portem Handlowym Świnoujście Sp. z o.o. z siedzibą w Świnoujściu (Korzystający) a 
Energetycznym Towarzystwem Finansowo – Leasingowym „ENERGO – UTECH” S.A. z siedzibą w 
Poznaniu (Finansujący) 

Przedmiot umowy - Finansujący zobowiązuje się nabyć na własność przedmiot leasingu i przekazać 
Korzystającemu do używania. 

Korzystający ma prawo nabyć przedmiot leasingu po: 

- upływie okresu leasingu i wykonaniu umowy leasingu za kwotę stanowiącą  26,428575% ostatecznej wartości 
przedmiotu leasingu lub 

- upływie dodatkowego okresu leasingu za kwotę stanowiącą 1,00% ostatecznej wartości przedmiotu leasingu,  

- z pierwszeństwem przed innymi podmiotami. 

Przedmiot leasingu - Dźwig portowy Liebher LHM 500, nr fabryczny 140 659, rok produkcji 2008. 

Wartość netto przedmiotu leasingu - 8.000.000,00 PLN. 

Okres używania przedmiotu leasingu - 60 miesięcy liczonych od daty podpisania protokołu przekazania 
przedmiotu leasingu. Na wniosek Korzystającego umowa może zostać przedłużona o kolejne 24 miesiące. 

Zabezpieczenie - weksel in blanco z wystawienia Korzystającego wraz z deklaracją wekslową. 

8.2.13. Umowa leasingu operacyjnego numer 7/O/ENUT/2010 zawarta w dniu 31 maja 2010 r. pomiędzy 
Portem Handlowym Świnoujście Sp. z o.o. z siedzibą w Świnoujściu (Korzystający) a 
Energetycznym Towarzystwem Finansowo – Leasingowym „ENERGO – UTECH” S.A. z siedzibą 
w Poznaniu (Finansujący). 

 

Przedmiot umowy - Finansujący zobowiązuje się nabyć na własność przedmiot leasingu i przekazać 
Korzystającemu do używania. Korzystający ma prawo nabyć przedmiot leasingu po wykonaniu umowy leasingu 
za kwotę stanowiącą 1% ostatecznej wartości przedmiotu leasingu z pierwszeństwem przed innymi podmiotami. 

Przedmiot leasingu - Dźwig portowy Liebher LPS 400.  

Wartość netto przedmiotu leasingu – równowartość w PLN kwoty 3.600.000,00 EUR. 

Okres używania przedmiotu leasingu - 120 miesięcy liczonych od daty podpisania protokołu przekazania 
przedmiotu leasingu. 

Zabezpieczenie - weksel in blanco z wystawienia Korzystającego wraz z deklaracją wekslową. Korzystający 
wyraził zgodę na ustanowienie zastawu rejestrowego na przedmiocie leasingu na rzecz banku finansującego lub 
innej instytucji kredytowej, w celu zabezpieczenia wierzytelności z tytułu umowy kredytu zawartej przez 
Finansującego w celu sfinansowania nabycia przedmiotu leasingu. Zabezpieczenie umowy stanowi również cesja 
należności wynikających z umowy o współpracę i świadczenie usług zawartej w dniu 30 kwietnia 2010 r. 
pomiędzy Portem handlowym Świnoujście Sp. z o.o. a Bunge Trade Polska Sp. z o.o. (opisana w punkcie 8.1.12 
Dokumentu Rejestracyjnego). 

Umowy opisane w punktach 8.2.10 – 8.2.13 uznane zostały za istotne z uwagi na wysokość łącznych obciążeń  
finansowych Korzystającego. 
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8.2.14 Umowa sprzedaży udziałów zawarta pomiędzy Rentrans Cargo Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie (Sprzedający) a Oxnard Enterprises Limited z 
siedzibą w Nikozji, Republika Cypru (Kupujący). 

Przedmiotem umowy jest określenie warunków sprzedaży na rzecz Kupującego wszystkich udziałów 
posiadanych w spółce Swipoltrans, stanowiących 99,9% kapitału zakładowego tej spółki. 

Cena zbycia udziałów – 1.106.439,40 USD. 

Umowa podlega prawu obowiązującemu w Republice Białorusi. 

Umowa istotna z uwagi na kształtowanie grupy kapitałowej Emitenta. 
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9. ŚRODKI TRWAŁE I OCHRONA ŚRODOWISKA  

9.1 Nieruchomości Emitenta 

Poniżej przedstawiono zestawienie nieruchomości znajdujących się w użytkowaniu wieczystym Emitenta oraz 
informacje dotyczące obciążeń nieruchomości posiadanych przez Emitenta. 

Tabela 24  

nr księgi 
wieczystej 

Adres 
pow. użytkowa 

gruntu – ha 
Przeznaczenie nieruchomości 

WR1K/00134419/8  
Wrocław, ul. Kleczkowska 52, 
53 

12,3588 ha 
prowadzenie działalności gospodarczej (place 
przeładunkowe, najem), docelowo przeznaczenie 
inwestycyjne 

OP10/00090364/1 Opole ul. Magazynowa 3 10,3440 ha 
prowadzenie działalności gospodarczej (najem), 
docelowo przeznaczenie inwestycyjne 

WR1K/00117170/5  
Wrocław ul. Kościerzyńska 9 
Stocznia 

8,5669 ha 
prowadzenie działalności gospodarczej (najem), 
docelowo przeznaczenie inwestycyjne 

WR1K/00103688/8 6/61 (47% udziału w drodze) 
0,9667 ha 

(47%) 
prowadzenie działalności gospodarczej (droga), 
docelowo przeznaczenie inwestycyjne 

SZ1S/00097259/8 Szczecin ul. Kujota 21, 18, 19 4,4878 ha 
prowadzenie działalności gospodarczej (potrzeby 
biurowe, najem), docelowo przeznaczenie 
inwestycyjne 

GD1M/00018790/2 Malbork ul. Daleka 116 3,4148 ha 
prowadzenie działalności gospodarczej (najem), 
docelowo przeznaczenie inwestycyjne 

PO1H/00022584/3 Ujście ul. Portowa 162/2 2,7968 ha 
prowadzenie działalności gospodarczej (droga 
wodna),  docelowo przeznaczenie inwestycyjne 

SZ1W/00017468/5 Świnoujście – Karsibór 2,5883 ha 

prowadzenie działalności gospodarczej (nabrzeże), 
docelowo przeznaczenie inwestycyjne – w dniu 19 
kwietnia 2013 r. Emitent zawarł warunkową umowę 
sprzedaży nieruchomości z terminem zawarcia 
przyrzeczonej umowy sprzedaży do dnia 19 
października 2013 r. 

PO1H/00022584/3 Ujście ul. Portowa 7/4 1,3493 ha 
prowadzenie działalności gospodarczej (droga 
wodna),  docelowo przeznaczenie inwestycyjne 

OP1K/00024879/7 Januszkowice 1,4797 ha 
prowadzenie działalności gospodarczej (nabrzeże, 
potrzeby stoczniowe), docelowo przeznaczenie 
inwestycyjne 

BY1B/00076791/1 
Bydgoszcz, ul. Fordońska 156 
- 5/16 

0,7805 ha 
prowadzenie działalności gospodarczej (najem), 
docelowo przeznaczenie inwestycyjne 

OP1K/00024879/7 
Kędzierzyn Koźle, ul. 
Chełmońskiego 9 

1,0169 ha 
prowadzenie działalności gospodarczej (najem), 
docelowo przeznaczenie inwestycyjne 

ZG1N/00035214/2  Nowa Sól, Al. Wolności 0,3118 ha 
prowadzenie działalności gospodarczej (nabrzeże), 
docelowo przeznaczenie inwestycyjne 

  Nowa Sól, ul. Portowa     

WR1K/00096395/4 Wrocław ul. Kleczkowska 50 0,2574 ha 
prowadzenie działalności gospodarczej (potrzeby 
biurowe, najem), docelowo przeznaczenie 
inwestycyjne 

OP10/00138857/3 Opole ul. Magazynowa 3 0,1746 ha 
prowadzenie działalności gospodarczej (najem), 
docelowo przeznaczenie inwestycyjne 

OP1K/00024879/7 
Kędzierzyn Koźle, ul. 
Marynarska 11 

0,1400 ha 
prowadzenie działalności gospodarczej (najem), 
docelowo przeznaczenie inwestycyjne 

BY1B/00090513/3 
Bydgoszcz, ul. Przemysłowa 
11 

0,0597 ha 
prowadzenie działalności gospodarczej (najem), 
docelowo przeznaczenie inwestycyjne 

BY1B/00143672/2 
Bydgoszcz, ul. Fordońska 156 
– 5/15 (1/4 udz. w drodze) 

0,0289 ha 
(25%) 

prowadzenie działalności gospodarczej (droga), 
docelowo przeznaczenie inwestycyjne 

BY1B/00088357/4 
Bydgoszcz, ul. Przemysłowa 8 
– 32/3 

0,0140 ha przeznaczenie inwestycyjne 
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BY1B/00077679/7 
Bydgoszcz, ul. C. 
Skłodowskiej 32 

0,0067 ha 
prowadzenie działalności gospodarczej (najem), 
docelowo przeznaczenie inwestycyjne 

Źródło: Emitent 

 
1.  
Budynek Zarządu Portu przy ul. Kleczkowskiej nr 50 został wpisany do rejestru zabytków pod nr A/2386/1-5. 
Gminie Wrocław przysługuje prawo pierwokupu nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków. 
W części IV księgi wieczystej nr WR1K/00096395/4 ujawniono hipotekę umowną łączną w kwocie 
56.545.247,00 zł na zabezpieczenie roszczeń obligatariuszy z 60.000 obligacji serii A na okaziciela, o wartości 
nominalnej, emisyjnej, wykupu w kwocie 1.000 zł każda, wyemitowanych przez Emitenta na podstawie uchwały 
nr 32 Zarządu OT Logistics S.A. (dawniej Odratrans Spółka Akcyjna) z siedzibą w Szczecinie z dnia 18 
listopada 2011 roku w sprawie emisji obligacji serii A, z terminem wykupu w dniu 28 listopada 2014 roku, z 
oprocentowaniem zmiennym według stawki WIBOR 6M plus marża o wysokości ustalonej uchwałą Zarządu 
Emitenta najpóźniej pierwszego dnia roboczego terminu składania ofert nabycia, płatnym półrocznie, na 
warunkach określonych w warunkach emisji trzyletnich odsetkowych obligacji na okaziciela. 
 
2. 
W części IV księgi wieczystej nr WR1K/00103688/8, ujawniono następujące hipoteki: 
- hipoteka przymusowa zwykła w wysokości 11.291,96 zł - hipoteka na udziale Andrzeja Prościak dla 
zabezpieczenia spłaty zaległości z tytułu podatku od osób fizycznych za miesiąc grudzień 2000 oraz grudzień 
2001 w kwocie należności głównej 11.134,40 zł wraz z odsetkami liczonymi z uwzględnieniem zmiennej stopy 
procentowej, kosztami egzekucyjnymi w kwocie 141,16 zł oraz kosztami upomnienia w kwocie 16,40 zł; 
wierzyciel hipoteczny Skarb Państwa- Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław Stare Miasto; 
- hipoteka przymusowa w wysokości 59.714,61 zł - hipoteka dla zabezpieczenia spłaty zaległości "POLBUS-
PKS" Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu z tytułu nieopłaconych składek na fundusz emerytur pomostowych za 
okres od 03.2011r. do 06.2011 r. w łącznej kwocie głównej 37.927,64 zł, koszty egzekucyjne 1.183,30 zł, koszty 
upomnienia 8,80 zł i odsetki za zwłokę naliczone na dzień 18-07-2011 r. w łącznej kwocie 690,00 zł; wierzyciel 
hipoteczny – Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział we Wrocławiu; 
- hipoteka przymusowa w wysokości 44.198,81 zł - hipoteka dla zabezpieczenia spłaty zaległości "POLBUS-
PKS" Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu z tytułu nieopłaconych składek na fundusz emerytur pomostowych za 
okres od 07.2011 r. do 09.2011 r. w łącznej kwocie głównej 28.922,87 zł, odsetki za zwłokę naliczone na dzień 
04-11-2011 r. w łącznej kwocie 543,00 zł; wierzyciel hipoteczny – Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział we 
Wrocławiu. 
 
W części IV księgi wieczystej nr WR1K/00117170/5, ujawniono następujące hipoteki: 
- hipoteka umowna zwykła w wysokości 7.840.000,00 zł – hipoteka na zabezpieczenie spłaty kredytu 
udzielonego w dniu 16.09.2009 r. na podstawie umowy o kredyt nr 2528102/25/K/IN/09; wierzyciel hipoteczny - 
Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. II Oddział we Wrocławiu; 
- hipoteka umowna kaucyjna w wysokości 4.228.930,00 zł - hipoteka na zabezpieczenie spłaty kredytu 
udzielonego w dniu 16.09.2009 r. na podstawie umowy o kredyt nr 2528102/25/K/IN/09; wierzyciel hipoteczny - 
Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. II Oddział we Wrocławiu; 
- hipoteka umowna kaucyjna w wysokości 7.307.500,00 – hipoteka na zabezpieczenie spłaty kredytu 
udzielonego w dniu 16.09.2009 r. na podstawie umowy nr 2528102/26/K/RB/09; wierzyciel hipoteczny - Bank 
Polskiej Spółdzielczości S.A. II Oddział we Wrocławiu. 
 
3. 
Do rejestru zabytków województwa dolnośląskiego pod nr rejestru A/2386/1-5 wpisano: - budynek portierni ul. 
Kleczkowska nr 52 w granicy murów obwodowych oraz magazyn cukru ul. Kleczkowska w granicach murów 
obwodowych. Gminie Wrocław przysługuje prawo pierwokupu nieruchomości wpisanych do rejestru zabytków. 
W części IV księgi wieczystej nr WR1K/00134419/8, ujawniono hipotekę umowną łączną w kwocie 56.545.247,00 
zł na zabezpieczenie roszczeń obligatariuszy z 60.000 obligacji serii A na okaziciela, o wartości nominalnej, 
emisyjnej, wykupu w kwocie 1.000 zł każda, wyemitowanych przez Emitenta na podstawie uchwały nr 32 
Zarządu OT Logistics S.A. (dawniej Odratrans Spółka Akcyjna) z siedzibą w Szczecinie z dnia 18 listopada 
2011 roku w sprawie emisji obligacji serii A, z terminem wykupu w dniu 28 listopada 2014 roku, z 
oprocentowaniem zmiennym według stawki WIBOR 6M plus marża o wysokości ustalonej uchwałą Zarządu 
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Emitenta najpóźniej pierwszego dnia roboczego terminu składania ofert nabycia, płatnym półrocznie, na 
warunkach określonych w warunkach emisji trzyletnich odsetkowych obligacji na okaziciela. 
 
 
4. 
W dziale IV księgi wieczystej nr OP1O/00138857/3 ujawniono hipotekę umowną łączną w kwocie 
56.545.247,00 zł na zabezpieczenie roszczeń obligatariuszy z 60.000 obligacji serii A na okaziciela, o wartości 
nominalnej, emisyjnej, wykupu w kwocie 1.000 zł każda, wyemitowanych przez Emitenta na podstawie uchwały 
nr 32 Zarządu OT Logistics S.A. (dawniej Odratrans Spółka Akcyjna) z siedzibą w Szczecinie z dnia 18 
listopada 2011 roku w sprawie emisji obligacji serii A, z terminem wykupu w dniu 28 listopada 2014 roku, z 
oprocentowaniem zmiennym według stawki WIBOR 6M plus marża o wysokości ustalonej uchwałą Zarządu 
Emitenta najpóźniej pierwszego dnia roboczego terminu składania ofert nabycia, płatnym półrocznie, na 
warunkach określonych w warunkach emisji trzyletnich odsetkowych obligacji na okaziciela. 
 
W dziale IV księgi wieczystej nr OP1O/00090364/1 ujawniono hipotekę umowną łączną w kwocie 
56.545.247,00 zł na zabezpieczenie roszczeń obligatariuszy z 60.000 obligacji serii A na okaziciela, o wartości 
nominalnej, emisyjnej, wykupu w kwocie 1.000 zł każda, wyemitowanych przez Emitenta na podstawie uchwały 
nr 32 Zarządu OT Logistics S.A. (dawniej Odratrans Spółka Akcyjna)  z siedzibą w Szczecinie z dnia 18 
listopada 2011 roku w sprawie emisji obligacji serii A, z terminem wykupu w dniu 28 listopada 2014 roku, z 
oprocentowaniem zmiennym według stawki WIBOR 6M plus marża o wysokości ustalonej uchwałą Zarządu 
Emitenta najpóźniej pierwszego dnia roboczego terminu składania ofert nabycia, płatnym półrocznie, na 
warunkach określonych w warunkach emisji trzyletnich odsetkowych obligacji na okaziciela. 
 
5. 
W dziale IV księgi wieczystej nr OP1K/00024879/7 nie ujawniono hipotek ani wzmianek dotyczących wpisów. 
 
7. 
W dziale IV księgi wieczystej nr ZG1N/00035214/2 nie ujawniono hipotek ani wzmianek dotyczących wpisów. 
 
8. 
Odnośnie nieruchomości, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr SZ1S/00097259/8 Zarządowi Portów 
Morskich Szczecin i Świnoujście S.A. przysługuje prawo pierwokupu na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 
grudnia 1996 r. o portach i przystaniach morskich. 
W dziale III ww. księgi wieczystej wpisane jest ostrzeżenie, że "w Sądzie Okręgowym w Krakowie Wydział IX 
Gospodarczy toczy się postępowanie o stwierdzenie nieważności ewentualnie uchylenie uchwały nr 3 
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wspólników spółki pod firmą Dragmor Sp z o. o. w Krakowie z dnia 
11 lutego 2008r w przedmiocie wyrażenia zgody na przeniesienie prawa użytkowania wieczystego 
nieruchomości gruntowej, obejmującej prawo użytkowania wieczystego działek nr 21/15, 21/16 obręb 1084 
Śródmieście 84 Miasto Szczecin, o łącznej powierzchni 44.878 m2 wraz z prawem własności budynków i 
budowli usytuowanych na tych działkach, w szczególności tytułem aportu, na spółkę komandytową lub 
komandytowo-akcyjną utworzoną przez Dragmor Sp. z o.o. w Krakowie oraz Dragmor Produkcję Sp. z o.o. z 
siedzibą w Krakowie.” Postępowanie w przedmiotowej sprawie zostało umorzone, a Emitent podjął środki w 
celu wykreślenia przedmiotowego ostrzeżenia. 
 
W dziale IV księgi wieczystej wpisane są następujące hipoteki: 
- hipoteka umowna zwykła w wysokości 6.050.000,00 zł tytułem zabezpieczenia spłaty kredytu zaciągniętego 
umową NR 2528102/24/K/IN/09 z dnia 16 września 2009 r. - wierzyciel hipoteczny - Bank Polskiej 
Spółdzielczości S.A. II Oddział we Wrocławiu. 
- hipoteka umowna kaucyjna w wysokości 3.450.000,00 zł tytułem zabezpieczenia spłaty kredytu zaciągniętego 
umową NR 2528102/24/K/IN/09 z dnia 16 września 2009 r. - wierzyciel hipoteczny - Bank Polskiej 
Spółdzielczości S.A.  
 
9. 
W dziale III księgi wieczystej nr SZ1W/00017468/5 ujawniono: 
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- wpis roszczenia o zawarcie przyrzeczonej umowy sprzedaży zgodnie z aktem notarialnym – umowie 
sprzedaży przedwstępnej z dnia 29 lutego 2008 r., nr rep. A 986/08 na rzecz Jolanty Urbańskiej; 
-wpis roszczenia o zawarcie przyrzeczonej umowy sprzedaży zgodnie z aktem notarialnym – warunkowej 
umowie sprzedaży z dnia 10 grudnia 2008 r., nr rep. A 7832/08 na rzecz BPG SYSTEM Sp. z o.o. z siedzibą w 
Szczecinie; 
- wpis roszczenia o zawarcie przyrzeczonej umowy sprzedaży zgodnie z aktem notarialnym – umowie 
sprzedaży przedwstępnej z dnia 25 marca 2009 r., nr rep. A 3066/09 na rzecz “GP MARINA” Sp. z o.o.  z 
siedzibą w Szczecinie; 
W dziale III księgi wieczystej ujawniono prawo pierwokupu Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście 
S.A. działki nr 2 objętej tą księgą wieczystą, przysługujące na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 grudnia 
1996 r. o portach i przystaniach morskich. 
W dziale IV księgi wieczystej nr SZ1W/00017468/5 nie ujawniono hipotek ani wzmianek dotyczących wpisów. 
 
10. 
W dziale IV księgi wieczystej nr GD1M/18790/2 nie ujawniono hipotek ani wzmianek dotyczących wpisów.  
 
11. 
Księga wieczysta nr PO1H/00022584/3: 
W dziale III wpisano ograniczone prawo rzeczowe – nieodpłatna i bezterminowa służebność gruntowa 
polegająca na prawie przejścia i przejazdu, w tym samochodów ciężarowych przez działki 162/2i 7/4 w pasie o 
szerokości 4m przy granicy z działkami nr 20/2, 162/1, 7/3 oraz w pasie o szerokości 12-14m przy granicy z 
działkami nr 264, 133, 163 i 12 celem transportu i przeładunku towarów, składowania towarów na czas 
niezbędny na załadunek i rozładunek. 
W dziale IV księgi wieczystej nr PO1H/00022584/3 nie ujawniono hipotek ani wzmianek dotyczących wpisów.  
 
12. 
W dziale IV księgi wieczystej nr BY1B/00076791/1 nie ujawniono hipotek ani wzmianek dotyczących wpisów. 
W dziale III księgi wieczystej nr BY1B/00143672/2 wpisano ograniczone prawo rzeczowe – prawo przejazdu i 
przesuwania ciężarów, prawo użytkowania bocznicy i torów kolejowych. 
W dziale IV księgi wieczystej nr BY1B/00143672/2 nie ujawniono hipotek ani wzmianek dotyczących wpisów.  
W dziale IV księgi wieczystej nr BY1B/00088357/4 nie ujawniono hipotek ani wzmianek dotyczących wpisów. 
W dziale IV księgi wieczystej nr BY1B/00077679/7 nie ujawniono hipotek ani wzmianek dotyczących wpisów. 
W dziale IV księgi wieczystej nr BY1B/00090513/3 nie ujawniono hipotek ani wzmianek dotyczących wpisów. 
 
Wszystkie nieruchomości posiadane przez Emitenta, wykorzystywane są w celach prowadzonej działalności 
gospodarczej, zgodnie z ich przeznaczeniem. 
Tytuł prawny do nieruchomości posiadanych przez Emitenta – grunty znajdują się w użytkowaniu wieczystym, 
budynki stanowią odrębną własność Emitenta. 
 
Nieruchomości wykorzystywane są przez Emitenta osobiście, za wyjątkiem tych nieruchomości które stanowią 
przedmiot najmu lub dzierżawy. Emitent jest stroną 162 umów najmu lub dzierżawy na mocy których Emitent 
oddaje w najem lub dzierżawę ok 141 tys m2 powierzchni (lokale lub grunty). Umowy są zawarte na warunkach 
rynkowych. 
 
 
Podmioty zależne Emitenta nie posiadają istotnych aktywów trwałych w postaci nieruchomości.  
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9.2 Umowy najmu i dzierżawy dotyczące nieruchomości wykorzystywanych 
przez Emitenta oraz spółki zależne Emitenta 

1.  
Na podstawie umowy zlecenia z dnia 1 marca 2011 roku Emitent jest uprawniony w terminie i w zakresie 
każdorazowo uzgodnionym przez strony do korzystania z umeblowanego wysoko standardowego pomieszczenia 
biurowego w najmowanym przez I Fundusz Mistral Spółkę Akcyjną, będącą stroną umowy, lokalu użytkowym, 
znajdującym się w budynku Warsaw Financial Center, przy ul. Emilii Plater 53 w Warszawie. Uprawnienie 
Emitenta obejmuje również możliwość, w terminach i zakresie każdorazowo uzgodnionych przez strony, 
korzystania z sali konferencyjnej znajdującej się w biurze I Fundusz Mistral Spółka Akcyjna oraz dostęp do 
parkingu znajdującego się na piętrach 1 – 6 w budynku Warsaw Financial Center przy ul. Emilii Plater.  

Z tytułu wykonania umowy Emitent jest zobowiązany do płacenia miesięcznego wynagrodzenia płatnego z góry w 
wysokości 12.000,00 zł + VAT. Ponadto strony ustaliły kaucję zabezpieczającą w wysokości dwumiesięcznego 
wynagrodzenia, tj. w kwocie 24.000,00 zł, celem zabezpieczenia roszczeń I Fundusz Mistral spółki Akcyjnej, 
mogących przysługiwać względem Emitenta w dniu zakończenia umowy. 

Umowę zawarto na czas nieokreślony. Każda ze stron może wypowiedzieć umowę z zachowaniem miesięcznego 
okresu wypowiedzenia, z terminem na koniec miesiąca kalendarzowego. Strony mogą wypowiedzieć umowę bez 
zachowania terminów wypowiedzenia w przypadku naruszania przez stronę przeciwną istotnych postanowień 
umowy. I Fundusz Mistral S.A. może rozwiązać umowę bez wypowiedzenia w razie zalegania przez Emitenta z 
zapłatą jednomiesięcznego wynagrodzenia, bądź w przypadku naruszenia innych postanowień umowy. 

 

2. 

Zgodnie z umową  najmu nr 15/10 zawartą w dniu 1 lipca 2010 pomiędzy Emitentem a spółką Rentrans Cargo 
Sp. z o.o. z siedziba w Szczecinie Emitent najmuje cztery pomieszczania z przeznaczeniem na biuro o 
powierzchni użytkowej 280,00 m³ w budynku przy ul Moniuszki 20 w Szczecinie. 

Emitent zobowiązany jest do płacenia czynszu najmu w wysokości umownej 50,42 zł za 1 m² powierzchni 
zajmowanego lokalu w wymiarze miesięcznym. Łączna należność w 2013 r. wynosi 14.117,20 zł miesięcznie + 
VAT. Czynsz jest płatny z góry na podstawie faktur VAT, do 10 każdego miesiąca. 

Umowa została zawarta na czas nieokreślony. Każdej ze stron przysługuje prawo wypowiedzenia umowy z 
zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia przypadającego na koniec miesiąca kalendarzowego. 

Rentrans Cargo Sp. z o.o. ma prawo rozwiązania umowy bez zachowania terminu wypowiedzenia, jeżeli Emitent 
będzie zalegał z należnym czynszem najmu za dwa miesiące lub będzie dopuszczał się naruszenia innych 
postanowień umowy. 

 

3.  

Na podstawie umowy najmu z dnia 26 kwietnia 2011 zawartej pomiędzy Emitentem a Anną Teresa Markowicz 
Emitent najmuje lokal mieszkalny nr 24 położony na III piętrze budynku przy ul. Niedziałkowskiego 47A w 
Szczecinie o powierzchni 72 m², składający się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki i przedpokoju, wraz z 
umeblowaniem i wyposażeniem w urządzenia techniczne oraz garaż o nr 30 w kondygnacji podziemnej budynku. 

Emitent zobowiązany jest do płacenia miesięcznego czynszu najmu w wysokości 2.000,00 zł brutto do 
dziesiątego dnia każdego miesiąca z góry.  

Umowę zawarto na czas nieokreślony. Każda ze stron może rozwiązać umowę z zachowaniem trzymiesięcznego 
okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. Wynajmującemu przysługuje prawo do 
wypowiedzenia umowy w trybie natychmiastowym, w wypadku gdy Emitent: 

użytkuje przedmiot umowy w sposób sprzeczny z jej postanowieniami i mimo upomnienia nie przestaje jej 
używać w taki sposób, zaniedbuje przedmiot najmu do tego stopnia, że zostaje on narażony na utratę lub 
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uszkodzenie, narusza w sposób uporczywy zasady porządku domowego, zalega z płatnością czynszu lub opłat 
eksploatacyjnych za dwa okresy płatności i nie zapłacił zaległości w wyznaczonym terminie dodatkowym. 

 

4. 

Umowa najmu lokalu mieszkalnego zawarta w dniu 1 października 2012 r. pomiędzy Michałem Marcinkiewiczem 
(Wynajmujący) a Emitentem (Najemca). 

Przedmiotem umowy jest najem lokalu mieszkalnego o powierzchni 65m², położonego w Szczecinie przy ul. 
Barbakan 5a/5. 

Czynsz najmu wynosi miesięcznie 2.550,00 zł brutto. W kwotę czynszu wliczone są wszystkie opłaty 
eksploatacyjne (media). 

Umowa została zawarta na czas nieokreślony. Każda ze stron może wypowiedzieć umowę z zachowaniem 1-
miesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. Każda ze stron może 
rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym w razie naruszenia przez drugą stroną postanowień umowy. 

 
5. 

Umowy najmu i dzierżawy zawarte pomiędzy spółką Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście Spółka 
Akcyjna, z siedzibą w Szczecinie, przy ul. Bytomskiej 7 (Wydzierżawiający/Wynajmujący/Usługodawca) a spółką 
Port Handlowy Świnoujście Sp. z o.o., z siedzibą w Świnoujściu przy ul. Bunkrowej 1 
(Dzierżawca/Najemca/Usługobiorca). 

Niniejszy zbiorczy opis, dotyczy: umowy dzierżawy z dnia 12 września 1994 r. i 1 października 1998 r. (zawarte 
na czas nieokreślony), umowy najmu nieruchomości gruntowej z dnia 18 marca 2008 r. i 4 kwietnia 2011 r. 
(zawarte na czas określony 10 lat). Z umowami, o których mowa w zdaniu poprzedzającym powiązane są umowy 
na dostawę mediów zawarte na czas nieokreślony (sprzedaży energii elektrycznej oraz świadczenia usług 
przesyłowych, dostawę wody i odprowadzanie ścieków, dostawę energii cieplnej i świadczenie usług 
dodatkowych, dostawę gazu) 

Umowy dzierżawy: 

Przedmiot dzierżawy – teren, budynki, nabrzeża, place składowe i inne budowle, sprzęt techniczny, stanowiący 
zorganizowany zespół składników służących do prowadzenia działalności portowej. 

Opłata dzierżawna za użytkowanie wydzielonej i zorganizowanej części majątku składa się z: 

1) Czynszu za dzierżawę: terenu, budynków, budowli, sprzętu technicznego, 

2) Czynszu z tytułu korzystania z infrastruktury portowej stanowiącej szczególny układ przestrzenno-
funkcjonalny. Wysokość opłaty określona jest w wysokości ustalonego pomiędzy stronami umowy procentu od 
przychodu uzyskanego przez Dzierżawcę. 

Niezależnie od czynszu Dzierżawca zobowiązuje się zwrócić Wydzierżawiającemu opłatę za wieczyste 
użytkowanie gruntów, rozliczaną proporcjonalnie do zajmowanej powierzchni oraz podatek od nieruchomości od 
budynków i budowli wzniesionych na gruncie stanowiącym przedmiot dzierżawy. 

Każda ze stron może rozwiązać niniejszą umowę tylko z umową ogólną z zachowaniem 6-miesięcznego okresu 
wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec danego miesiąca. Ponadto Wydzierżawiającemu przysługuje prawo 
natychmiastowego odstąpienia od umowy w przypadku rażącego naruszenia sposobu użytkowania przedmiotu 
dzierżawy bądź zalegania z płatnościami należności. 

 

Umowy najmu: 

- nieruchomości gruntowe oraz plac składowy 
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Każda ze stron może rozwiązać niniejszą umowę z zachowaniem 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia, ze 
skutkiem na koniec miesiąca. Ponadto Wydzierżawiającemu przysługuje prawo natychmiastowego rozwiązania 
umowy za pisemnym powiadomieniem Najemcy w przypadku użytkowania przedmiotu najmu niezgodnie z 
umową bądź zalegania z płatnościami należności oraz w przypadku faktycznego zaprzestania przez okres co 
najmniej 30 dni prowadzenia działalności w przedmiocie najmu lub z przyczyn leżących po stronie Najemcy 
zostanie wyrządzona szkoda w mieniu Wynajmującego. 

 

Pozostałe podmioty zależne Emitenta nie są stronami istotnych umów najmu lub dzierżawy. 

 
 

9.3 Istotne środki trwałe Emitenta 

  

Poniżej przedstawiono zestawienie istotnych środków trwałych Emitenta na dzień 28 lutego 2013 r. wg podziału 
na kategorie: 

Tabela 25 

 
Wartość początkowa (w 
zł) 

 
Wartość netto (w zł) 

RAZEM ŚRODKI TRWAŁE, w tym: 120 374 595 26 740 070 

Grunty 621 062 457 923 

Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 14 735 623 2 071 615 

Urządzenia techniczne i maszyny 6 610 634 199 791 

Środki transportu, w tym: 97 216 806 23 238 753 

Samochody 254 418 71 358 

Pchacze 40 224 832 7 559 039 

Inne środki transportu 3 527 560 1 065 672 

Barki 53 209 995 14 542 685 

Pozostałe 1 190 471 771 988 

Źródło: Emitent 

9.4 Informacje na temat planowanych znaczących aktywów trwałych 

 
W zakresie informacji na temat planowanych znaczących aktywów trwałych należy zaznaczyć, iż strategia 
Emitenta zakłada zwiększenie znaczenia usług prowadzonych przez Emitenta w portach morskich, zgodnie ze 
strategią rozwoju opisaną szczegółowo w pkt. 7.5 niniejszego dokumentu. 
 

9.5 Opis zagadnień i wymogów związanych z ochroną środowiska, które 
mogą mieć wpływ na wykorzystanie przez emitenta rzeczowych aktywów 
trwałych 

Na Emitencie spoczywają obowiązki związane z ochroną środowiska w zakresie: 
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 emisji zanieczyszczeń do powietrza (procesy spalania w kotłowniach własnych, spalanie oleju 
napędowego przez statki, maszyny robocze i samochody, spalanie benzyn przez samochody; 

 odprowadzanie wód opadowych. 
 
Emitent nie produkuje żadnych odpadów poza odpadami komunalnymi. Odpady te odprowadzane są przez 
przedsiębiorstwa oczyszczania na podstawie zawartych umów. Emitent nie posiada własnych ujęć wody tak więc 
korzysta z ujęć i wody zakupionej w przedsiębiorstwach wodociągowych i ścieki z tego tytułu odprowadzane są 
do kanalizacji miejskiej. Emitent nie ponosi z tego tytułu żadnych dodatkowych opłat. Obowiązek odprowadzania 
wód zaolejonych ze statków spoczywa na dzierżawcach eksploatujących statki. Wszelkie zobowiązania 
wynikające z ustawy o odpadach, na podstawie stosownych umów ponoszone są przez podmioty dzierżawiące 
jego majątek (klauzule umowne).  Najbardziej istotnym zagrożeniem dla środowiska z tytułu eksploatowania floty 
są ewentualne kolizje statków, w wyniku których może nastąpić rozlew oleju napędowego lub zatopienie ładunku. 
Od następstw powyższych zdarzeń Spółka jest ubezpieczona. 
 
Emitent ponosi opłaty za gospodarcze korzystanie z zasobów środowiska naturalnego (opłaty za emisje 
zanieczyszczeń do powietrza, odprowadzanie wód opadowych). Opłaty za emisję zanieczyszczeń do powietrza 
wyliczane są na podstawie ilości zużytych nośników energii i odpowiednich tabel przeliczeniowych.  
 
Wysokość opłat (w zł) przestawia się następująco: 

opłaty  / rok 2009 2010 2011 2012 

opłaty za emisje zanieczyszczeń do 
powietrza 

312 333 338 172 

opłaty za odprowadzanie wód opadowych 8.205 18.890 19.200 19.820 

Źródło: Emitent 
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10 BADANIA I ROZWÓJ, PATENTY I LICENCJE 

10.1 Informacje dotyczące uzależnienia Emitenta od patentów, licencji lub umów 

10.1.1. Patenty i licencje 

Oprócz standardowych licencji dotyczących oprogramowania komputerowego (programy biurowe, programy 
zarządzające kontaktami z klientami, programy nadzoru właścicielskiego, programy wspomagające zarzadzanie, 
programy antywirusowe) Emitent posiada następujące licencje: 
 
1. Emitent korzysta z prawa do instalacji i używania systemu informatycznego ODRA, wspomagającego 

jego podstawową działalność, tj. świadczenie usług przewozowych na śródlądowych drogach wodnych w 
kraju i zagranicą, dzierżawę środków trwałych i nieruchomości, fakturowanie oraz kontrolę należności i 
zobowiązań, udzielonego przez Waldemara Jewko na podstawie umowy z dnia 11 września 2007 roku 
na świadczenie usług w zakresie modyfikacji systemu informatycznego ODRA oraz wdrożenia tego 
systemu. Zgodnie z umową autorskie prawa majątkowe do programu zachowuje wykonawca, zaś na 
Emitenta przeniesiono prawa niezbędne do wykorzystania programu zgodnie z jego gospodarczym 
przeznaczeniem, w szczególności: 
- prawo do instalacji i jednoczesnego używania na dowolnej ilości komputerów, 
- udostępnianie do używania osobom trzecim wyłącznie do obsługi bazy danych, 
- modyfikacje, uzupełnianie oraz zmiany kodu źródłowego na potrzeby Emitenta. 

2. Licencja na użytkowanie programu DOMINIUM CONTROLLING, udzielona przez CONSORG Sp. z o.o., 
na podstawie Umowy na licencje i wdrożenie systemu DOMINIUM CONTROLLING z dnia 7 sierpnia 
2008 roku. Zgodnie z umową Emitentowi przysługuje niewyłączne prawo do korzystania z systemu 
DOMINIUM CONTROLLING, a także prawo do udzielania sublicencji na licencję otrzymaną na 
podstawie umowy na rzecz podmiotów należących w każdym czasie do Emitenta. Licencji udzielono na 
czas nieokreślony. 

3. Licencja na użytkowanie programu Dynamics Navision 2009 od Microsoft, It Integro jest partnerem 
Microsoftu uprawnionym do sprzedaży ich produktów. 

4. Licencja na użytkowanie programu TETA_CONTROLLING, udzielona przez TETA S.A. na podstawie 
umowy z dnia 30 stycznia 2003 roku. Zgodnie z umową Emitentowi przysługuje prawo do użytkowania 
programu, sporządzenia kopii zapasowej programu oraz wykonywanie uprawnień wynikających z art. 75 
ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Umowę zawarto na czas 
nieokreślony, przy czym jest ona związana nierozerwalnie z umową UMOWA/ODRATRANS/533/1/2009 i 
wygasa w przypadku rozwiązania tej umowy w zakresie dostarczania przez TETĘ S.A. programów 
komputerowych. 

 

10.1.2 Znaki towarowe Emitenta i podmiotów zależnych Emitenta 

 Znaki towarowe Emitenta: 
 

1) Ż ODRATRANS 
 

 
 
Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej decyzją z dnia 23 lutego 2010 roku udzielił Emitentowi prawa 
ochronnego na znak towarowy (znak słowno-graficzny Ż ODRATRANS) zgłoszony w dniu 16 lipca 2004 roku.  
 

2) OT LOGISTICS 
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Emitent złożył w dniu 2 maja 2011 roku w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej oraz w dniu 4 maja 
2012 roku w Urzędzie Harmonizacji Rynku Wewnętrznego Unii Europejskiej podanie o udzielenie prawa 
ochronnego na znak towarowy OT LOGISTICS krajowego oraz wspólnotowego. Z dniem 30 października 2012 r. 
Emitent uzyskał świadectwo rejestracji dla wspólnotowego znaku towarowego. Na dzień zatwierdzenia 
Dokumentu Rejestracyjnego prawo ochronne na ww. znak towarowy nie zostało udzielone przez Urząd 
Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej. 
 

Znaki towarowe podmiotów zależnych Emitenta: 
 

1) Rentrans Cargo Sp. z o.o 
 

 
 
Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej decyzją z dnia  25 marca 2009  roku udzielił Rentrans Cargo Sp. z 
o.o. prawa ochronnego na znak towarowy (znak słowno-graficzny  „Tr Rentrans Cargo”)  zgłoszony w dniu 12 
grudnia 2005 roku (zgłoszenie Z – 303488).  
 
 
 

2) Żegluga Bydgoska S. z o.o. 
 

 
 
Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej wydał prawo ochronne na znak towarowy „Żegluga Bydgoska” 
(słowno-graficzny), na który wydane zostało w dniu 8 marca 2002r. świadectwo ochronne nr 133124 (zgłoszenie 
nr Z-187573 zostało dokonane w dniu 27 maja 1998r.), pod którym świadczone będą usługi stanowiące zadanie 
gospodarcze zorganizowanej części przedsiębiorstwa. 
 

 
Pozostałe podmioty zależne nie posiadają zarejestrowanych bądź zgłoszonych do rejestracji znaków 
towarowych. 
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11. UBEZPIECZENIA 
 
1. 

Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej Emitenta są ubezpieczeni w zakresie odpowiedzialności cywilnej z tytułu 
pełnienia funkcji, w okresie od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r., z łącznym limitem odpowiedzialności na 
jedno i wszystkie roszczenia w okresie ubezpieczenia w wysokości 40 mln złotych. Ubezpieczyciel – Leadenhall 
Polska SA. 

Ubezpieczeniem objęci są członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej Emitenta oraz jego podmiotów zależnych. 

 

2. 

Umowa ubezpieczenia generalnego zawarta w dniu 1 stycznia 2012 r. pomiędzy Emitentem (Ubezpieczający) a 
Towarzystwem Ubezpieczeń i Reasekuracji Warta S.A. z siedzibą w Warszawie. 

Przedmiotem ubezpieczenia są jednostki pływające takie jak: pchacze, barki pchane, barki motorowe, barki 
samowyładowcze, barki wydobywcze, promy przewozowe i pontony pod dźwigi, będące w zarządzaniu 
Ubezpieczającego. 

Dodatkowo ubezpieczeniem objęte są jednostki będące własnością m.in. Odra Lloyd Sp. z o.o., Odra Rhein Lloyd 
GmbH, Żegluga Bydgoska Sp. z o.o. 

Zakres ubezpieczenia – ubezpieczenie casco oraz odpowiedzialność cywilna armatora z tytułu posiadania i 
eksploatacji taboru pływającego; ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przewoźnika w ruchu krajowym i 
zagranicznym; ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przewoźnika z tytułu składowania ładunków na 
jednostkach pływających; następstwa nieszczęśliwych wypadków członków załóg. 

Sumę ubezpieczenia każdej jednostki pływającej jest jej wartość, zadeklarowana przez Ubezpieczającego 
według wartości zwykłej. Łączna suma ubezpieczenia – ok. 63 mln zł. 

Okres ubezpieczenia – 1 stycznia 2013 r. – 31 grudnia 2013 r. 

 

3. 

Umowa ubezpieczenia zawarta w dniu 08 marca 2013 r. pomiędzy Emitentem a Towarzystwem Ubezpieczeń i 
Reasekuracji Allianz Polska S.A. z siedzibą w Warszawie. 

Ubezpieczenie mienia od zdarzeń losowych obejmuje: 

- ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych- ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i 
rabunkiem, wandalizmem i celowym uszkodzeniem 

- ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów od stłuczenia 

- ubezpieczenie mienia na skutek strajku, zamieszek itp. 

- ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk 

Okres ubezpieczenia – 01 marca 2013 r. – 28 lutego 2014 r. 

Łączna suma ubezpieczenia wynosi ok. 43,5 mln zł. 

 

4.  

Umowa ubezpieczenia zawarta w dniu 08 marca 2013 r. pomiędzy Emitentem a Towarzystwem Ubezpieczeń i 
Reasekuracji Allianz Polska S.A. z siedzibą w Warszawie. 

Umowa obejmuje ubezpieczenie mienia w postaci maszyn i urządzeń do załadunku i wyładunku oraz prac 
czerpalnych (maszyn i urządzeń budowlanych). 

Okres ubezpieczenia – 01 marca 2013 r. – 28 lutego 2014 r. 
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Suma ubezpieczenia wynosi ok. 1,1 mln zł. 

 

5. 

Umowa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zawarta w dniu 01 marca 2013 r. pomiędzy Emitentem a 
Towarzystwem Ubezpieczeń i Reasekuracji Warta S.A. z siedzibą w Warszawie. 

Okres ubezpieczenia – 01 marca 2013 r. – 28 lutego 2014 r. 

Dodatkowo ubezpieczeniem objęte są spółki zależne: Odra Lloyd Sp. z o.o., Odratrans Porty Sp. z o.o., Żegluga 
Bydgoska Sp. z o.o. 

Suma ubezpieczenia w odniesieniu do jednego wypadku ubezpieczeniowego wynosi 10 mln zł. 

Suma ubezpieczenia wszystkich wypadków ubezpieczeniowych w okresie ubezpieczenia również wynosi 10 mln 
zł. 

 

 

Ponadto każda ze spółek Grupy Kapitałowej ubezpiecza swój majątek w ramach prowadzonej działalności. 
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12. SPÓŁKA – HISTORIA I ROZWÓJ 
 
Prawna (statutowa) i handlowa nazwa emitenta: OT Logistics Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczecinie 
 
Miejsce rejestracji emitenta oraz jego numer rejestracyjny: Sąd Rejonowy dla Szczecin – Centrum w 
Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, numer KRS: 0000112069 
 
Data utworzenia emitenta oraz czas, na jaki został utworzony, chyba, że na czas nieokreślony: 
Data utworzenia Emitenta: 10.05.2002 r. 
Czas, na jaki został utworzony Emitent: nieokreślony 
 

Siedziba i forma prawna emitenta, przepisy prawa, na podstawie których i zgodnie z którymi działa 
emitent, kraj siedziby oraz adres i numer telefonu jego siedziby (lub głównego miejsca działalności, jeśli 
jest ono inne niż siedziba): 

Siedziba Emitenta: Szczecin 
Forma prawna Emitenta: Spółka Akcyjna 
Przepisy prawa, na podstawie których i zgodnie z którymi działa Emitent: Kodeks Spółek Handlowych (Dz.U. 
2000 nr 94 poz. 1037 z późn. zm.) 
Kraj siedziby Emitenta: Polska 
Adres Emitenta: ul. Moniuszki 20, 71-430 Szczecin 
Nr telefonu: (91) 42 57 300 
 
Istotne zdarzenia w rozwoju działalności Emitenta: 
 
1946 Historia przedsiębiorstwa datuje się od roku 1946, kiedy na podstawie uchwały Komitetu 

Ekonomicznego Rady Ministrów z dnia 2 maja 1946 roku powołano spółkę „Polska Żegluga na 
Odrze” spółka z o.o. we Wrocławiu – spółka ta została zlikwidowana 

 
1947 Dnia 19 grudnia 1947 r. utworzone zostało przedsiębiorstwo państwowe pod nazwą 

„Państwowa Żegluga na Odrze” z siedzibą we Wrocławiu, które przejęło m.in. majątek 
przypadający Skarbowi Państwa po likwidacji spółki „Polska Żegluga na Odrze”. 

 
1992 W wyniku przekształcenia przedsiębiorstwa państwowego „Żegluga na Odrze” zgodnie z 

ustawą o prywatyzacji w dniu 16 stycznia 1992 r. powstała jednoosobowa spółka Skarbu 
Państwa działająca pod firmą Odratrans S.A. 

 
1995 – 2003 Spółka przystąpiła do programu Narodowych Funduszy Inwestycyjnych – kontrolny pakiet akcji 

został wniesiony do VII Narodowego Funduszu Inwestycyjnego S.A. 
 
2003 13 czerwca 2003 r. VII NFI S.A. podpisał umowę sprzedaży pakietu akcji stanowiących 50,36% 

kapitału zakładowego Spółki na rzecz spółek: IZO-ERG Sp. z o.o. oraz IZO-INVEST Sp. z o.o.  
W okresie późniejszym podmioty te dokonały skupu pozostałych akcji uzyskując łącznie we 
wrześniu 2004 r. 93,9% udziału w kapitale zakładowym Spółki. 

 
2004 OT Logistics S.A. (wtedy Odratrans S.A.) przejmuje pakiet kontrolny w spółce Żegluga 

Bydgoska S.A. co pozwala osiągnąć 80% udział w rynku transportu śródlądowego w Polsce. 
 
2005 W dniu 31 maja 2005 r. Emitent uzyskał status spółki publicznej. 
 
2007 Emitent przejął niemiecką spółkę Deutsche Binnenreederei AG z siedzibą w Berlinie (Niemcy). 

Dzięki przejęciu tego podmiotu Emitent mógł poszerzyć swoją działalność i umocnić pozycję 
konkurencyjną na niemieckim rynku. Statki floty należącej do spółki Deutsche Binnenreederei 
AG dostosowane są do szczególnych warunków rzecznych we wschodnich i północnych 
Niemczech. 
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2007 13 lipca 2007 roku dwóch głównych akcjonariuszy Odratrans S.A. zbyło 18,90% akcji na rzecz 
NPN II S.à r.l. z siedzibą w Luksemburgu.  

2008 3 kwietnia 2008 r. akcjonariusze: NPN II S.à r.l., IZO-ERG Sp. z o.o. oraz IZO-INVEST Sp. z 
o.o. ogłosili żądanie sprzedaży akcji Emitenta w ramach przymusowego wykupu. W wyniku 
przymusowego wykupu spółki IZO-ERG Sp. z o.o. oraz IZO-INVEST Sp. z o.o. zwiększyły 
swoje posiadanie akcji Emitenta do 81,02%.: NPN II S.à r.l.  w ramach przymusowego wykupu 
nabył 1 tys. akcji Emitenta osiągając poziom 18,98% kapitału zakładowego. 28 kwietnia 2008 r. 
spółki IZO-ERG Sp. z o.o. oraz IZO-INVEST Sp. z o.o. dokonały zbycia na rzecz NPN II S.à r.l. 
akcji reprezentujących 6,02% kapitału zakładowego.  

2008 Zakup pakietu mniejszościowego udziałów w Porcie Handlowym Świnoujście Sp. z o.o., co 
pozwoliło Grupie na wejście na rynek przeładunków portowych.  

2008 Zakup udziałów w spółkach spedycyjnych Rentrans Cargo Sp. z o.o. i utworzenie Rentrans 
International Spedition Sp. z o.o., co pozwoliło Grupie na dynamiczny rozwój w sektorze 
spedycji przede wszystkim kolejowej ale także i morskiej na terenie Polski i Europy. 

2009 W wyniku połączenia spółek, dokonanego przez przeniesienie całego majątku spółek: IZO-
INVEST Spółka z o.o., IZO-ERG Spółka z o.o. i IZO- Inwestycje Spółka z o.o. na spółkę I 
Fundusz MISTRAL S.A., spółka I Fundusz MISTRAL S.A. została podmiotem dominującym 
Emitenta, posiadającym 74,99% akcji Emitenta. W wyniku transakcji dokonanych w latach 2008 
– 2009 ukształtował się aktualny na dzień zatwierdzenia Dokumentu Rejestracyjnego skład 
akcjonariatu Emitenta: I Fundusz MISTRAL S.A. posiada akcje reprezentujące 74,9999% 
kapitału zakładowego Emitenta, NPN II S.à r.l. posiada akcje reprezentujące 25,0001% kapitału 
zakładowego Emitenta. 

2009 Dnia 16.06.2009 doszło do połączenia spółek OT Logistics S.A. (wtedy Odratrans S.A.) i 
Żegluga Bydgoska – OT Logistics S.A., poprzez przeniesienie całego majątku spółki Żegluga 
Bydgoska – OT Logistics S.A. na OT Logistics S.A. 

2009 Inwestycja w Porcie Handlowym Świnoujście Sp. z o.o. polegająca na zakupie wysoko 
wyspecjalizowanego dźwigu do przeładunków co (wspólnie z drugim dźwigiem zakupionym 
równocześnie przez drugiego udziałowca) zwiększyło o 100% możliwości Portu Handlowego 
Świnoujście Sp. z o.o. w zakresie przeładunku węgla w imporcie oraz otworzyło drogę do 
oferowania usług przeładunku sztuk ciężkich 

2010 W czerwcu 2010 roku Walne Zgromadzenie Emitenta podjęło uchwałę o przeniesieniu siedziby 
Emitenta do Szczecina. Przeniesienie siedziby było jednym z elementów trwającej 
restrukturyzacji spółki, a działania restrukturyzacyjne obejmowały wszystkie segmenty 
działalności spółki. Główny nacisk położony został na poprawę wydajności pracy floty, 
zoptymalizowanie struktury zatrudnienia oraz zmniejszenie kosztów ogólnych zarządu. W 
ramach procesu restrukturyzacji zwiększono efektywność wykorzystania floty poprzez 
optymalizację (zwiększanie) ilości rejsów (systemy manewrowe) oraz elastyczne budowanie 
zestawów (powiększanie ładowności jednego zestawu), a także dopasowano wielkość majątku 
gwarantującą jego efektywne wykorzystanie. 

 Istotną zaletą lokalizacji w Szczecinie jest dostęp do Morza Bałtyckiego oraz porty morskie w 
Szczecinie i Świnoujściu, w których dokonywany jest przeładunek towarów i barek. Ważnym 
czynnikiem jest również bliskość spółek Grupy Emitenta zlokalizowanych w Berlinie. 

2011  2 maja 2011 r. Emitent obchodził 65 jubileusz powstania firmy. 

Również w 2011 roku Emitent został laureatem konkursu organizowanego przez Instytut Lecha 
Wałęsy i został uhonorowany wyróżnieniem „Orły Polskiego Biznesu w Niemczech 2011”. 

2011 W roku 2011 zapoczątkowano w przedsiębiorstwie Emitenta wdrażanie zintegrowanego 
systemu informatycznego klasy ERP, wspomagającego zarządzanie przedsiębiorstwem. 

 Pełne wdrożenie systemu informatycznego umożliwi: 

 - optymalizację procesu głównego, 
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 - ujednolicenie procesów w obrębie Grupy Kapitałowej Emitenta, 

 - elastyczne raportowanie w Grupie Kapitałowej Emitenta, 

 - zwiększenie sprawności operacyjnej (przyspieszenie przygotowywania oferty handlowej i 
kalkulacji jej kosztów, usprawnienie procesu wystawienia zleceń i faktur), 

 - lepsze wykorzystanie potencjału floty (wzrost wydajności dzięki narzędziom do zarządzania 
flotą jednostek pływających), 

 - pełną konsolidację całej Grupy Kapitałowej Emitenta, 

 - możliwość rozszerzenia systemu na nowe jednostki gospodarcze Grupy Kapitałowej Emitenta. 

 

2011 – 2012 Emitent przeprowadził program emisji obligacji. W drodze oferty publicznej pozyskano 60 mln 
zł. Wykup obligacji nastąpi poprzez zapłatę w dacie wykupu (28 listopada 2014 r.) kwoty 
pieniężnej odpowiadającej wartości nominalnej obligacji, pomniejszonej o amortyzację obligacji 
do daty wykupu oraz powiększonej o należne a niewypłacone odsetki od obligacji. Środki z 
emisji obligacji zostały przeznaczone na optymalizację struktury finansowania oraz na 
sfinansowanie nowych inwestycji logistyczno – portowych. 

 Obligacje zostały wprowadzone do obrotu na rynku Catalyst w lutym 2012 r. 

2012   zmiana nazwy spółki z Odratrans S.A. na OT Logistics S.A. 

2012 podpisanie przez Zarząd Emitenta ze spółką DB Schenker Rail Polska S.A. warunkowej umowy 
nabycia udziałów spółki Port Handlowy Świnoujście sp. z o.o. stanowiących 46,23 % jej kapitału 
zakładowego. Warunki zawieszające umowy zostały spełnione, w wyniku czego udział Emitenta 
w kapitale zakładowym spółki Port Handlowy Świnoujście sp. z o.o. wzrósł do 92,46%. W 
związku z procesem skupu udziałów wspólników mniejszościowych, na dzień 26 marca 2013 r. 
udział Emitenta w kapitale zakładowym Portu Handlowego Świnoujście sp. z o.o. wynosił 
94,35%. 

2013 Zbycie całości posiadanych udziałów w spółce Swipoltrans (zagraniczna spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością) z siedzibą w Swisłoczy (Białoruś) 

2013  Złożenie wstępnej oferty na zakup spółki Bałtycki Terminal Drobnicowy Gdynia Sp. z o.o. 
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13. STRUKTURA ORGANIZACYJNA 

13.1 Opis Grupy Kapitałowej oraz pozycji Emitenta w Grupie 

Podmiotem dominującym wobec Emitenta jest I Fundusz Mistral S.A. z siedzibą w Warszawie, posiadający 
958.244 akcji serii A, stanowiących 74,99% kapitału zakładowego Emitenta oraz upoważniających do 74,99% 
głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta. Nie występuje podmiot dominujący wobec spółki I Fundusz Mistral 
S.A. 

Poniżej przedstawiono schemat grupy kapitałowej tworzonej przez I Fundusz Mistral S.A. z siedzibą w 
Warszawie. 

Źródło
: I Fundusz Mistral S.A. 

 

Dla przejrzystości przedstawianej informacji, nie uwzględniono w powyższym schemacie, podmiotów w których I 
Fundusz Mistral S.A. posiada udziały pośrednio. 
Poniżej przedstawiono pozostałe istotne podmioty z grupy kapitałowej I Fundusz Mistral S.A. (z wyłączeniem 
grupy kapitałowej tworzonej przez Emitenta): 

1) Zakłady Tworzyw Sztucznych Izo – ERG S.A. (Gliwice, Polska) – posiadają 80% udziałów w spółce 

Krempel Izo – ERG Sp. z o.o. (Gliwice, Polska); 

2) Zakłady Tworzyw Sztucznych Izo – ERG S.A. (Gliwice, Polska) – posiadają 100% udziałów w spółce 

PIHME Sp. z o.o. (Gliwice, Polska). 

3) 25 Percent Sp. z o.o. (Warszawa, Polska) – posiada 90,60% udziałów w spółce 25 Finance Progress 

Sp. z o.o. (Warszawa, Polska); 

4) Euro Capital S.A. (Warszawa, Polska) – posiada 100% udziałów w spółce Euro Fund Sp. z o.o. 

(Niemce, Polska). Spółka Euro Fund Sp. z o.o. posiada 65% udziałów w spółce Przedsiębiorstwo 
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Produkcji Materiałów Budowlanych Niemce S.A. (Niemce, Polska). Przedsiębiorstwo Produkcji 

Materiałów Budowlanych Niemce S.A. posiada 100% udziałów w spółce Kruszywa Niemce S.A. 

(Niemce, Polska) oraz 100% udziałów w spółce Nowe Technologie Budowlane S.A. (Zieleniec, Polska). 

5) Euro Capital S.A. (Warszawa, Polska) – posiada 100% udziałów w spółce Energomontaż Zachód Sp. z 

o.o. (Warszawa, Polska); 

6)  Euro Capital S.A. (Warszawa, Polska) – posiada 51% udziałów w spółce Centrum Handlowe Wschód 

S.A. (Warszawa, Polska); 

 
Emitent jest podmiotem bezpośrednio dominującym w stosunku do następujących spółek: 

- Odra Lloyd Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (Polska), przy ul. Kleczkowskiej 50 – w której Emitent posiada 
100% kapitału zakładowego i 100% głosów na zgromadzeniu wspólników; 

- Rentrans International Spedition Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (Polska), przy ul. Panewnickiej 324 - w 
której Emitent posiada 100% kapitału zakładowego i 100% głosów na zgromadzeniu wspólników; 

- Odratrans Porty Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (Polska), przy ul. Kleczkowskiej 52 - w której Emitent 
posiada 100% kapitału zakładowego i 100% głosów na zgromadzeniu wspólników; 

- Żegluga Bydgoska Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy (Polska), przy ul. Przemysłowej 8 - w której Emitent 
posiada 100% kapitału zakładowego i 100% głosów na zgromadzeniu wspólników; 

- Odra Rhein Lloyd Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (Polska), przy ul. Kleczkowskiej 50 - w której Emitent 
posiada 100% kapitału zakładowego i 100% głosów na zgromadzeniu wspólników; 

- OT Porty Morskie S.A. z siedzibą w Szczecinie (Polska), przy ul. Moniuszki 20 - w której Emitent posiada 100% 
kapitału zakładowego i 100% głosów na walnym zgromadzeniu ; 

- Deutsche Binnenreederei AG z siedzibą w Berlinie (Niemcy), przy ul. Revaler 100 - w której Emitent posiada 
81,08% kapitału zakładowego i 81,08% głosów na zgromadzeniu wspólników; 

- Port Handlowy Świnoujście Sp. z o.o. z siedzibą w Świnoujściu (Polska), przy ul. Bunkrowej 1 - w której Emitent 
posiadał na dzień 26 marca 2013 r. 94,35% kapitału zakładowego i 94,35% głosów na zgromadzeniu wspólników 
(Emitent realizuje skup udziałów wspólników mniejszościowych, wobec czego jego udział w kapitale zakładowym 
spółki stale wzrasta); 

- Rentrans Cargo Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie (Polska), przy ul. Moniuszki 20 – w której Emitent posiada 
64,04% kapitału zakładowego i 64,04% głosów na zgromadzeniu wspólników (Emitent bezpośrednio posiada 
53,40% kapitału zakładowego oraz za pośrednictwem spółki Odra Lloyd Sp. z o.o. posiada 10,64% kapitału 
zakładowego). 

 

Za pośrednictwem spółki Deutsche Binnenreederei AG Emitent posiada udział w następujących spółkach: 

- Odra Rhein Lloyd GmbH z siedzibą w Berlinie (Niemcy), ul. Revaler 100 – w której Deutsche Binnenreederei 
AG posiada 100% udziału w kapitale zakładowym i 100% głosów na zgromadzeniu wspólników (Emitent zwraca 
uwagę, iż spółka Odra Rhein Lloyd GmbH znajduje się w trakcie łączenia ze spółką Deutsche Binnenreederei AG 
(Odra Rhein Lloyd GmbH – jako spółka przejmowana) – rejestracja połączenia przez właściwy sąd rejestrowy 
będzie miała wpływ na strukturę Grupy Kapitałowej Emitenta); 

- Elbe Rijn Lloyd B.V. z siedzibą w Ridderkerk (Holandia), ul. Boelewerf 52 - w której Deutsche Binnenreederei 
AG posiada 51% udziału w kapitale zakładowym i 51% głosów na zgromadzeniu wspólników. 

 

Za pośrednictwem spółki Rentrans Cargo Sp. z o.o. Emitent posiada udział w następujących spółkach: 

- RCI Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie (Polska), ul. Moniuszki 20 - w której Rentrans Cargo Sp. z o.o. posiada 
100% udziału w kapitale zakładowym i 100% głosów na zgromadzeniu wspólników; 
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- RCT Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie (Polska), ul. Moniuszki 20 - w której Rentrans Cargo Sp. z o.o. posiada 
40% udziału w kapitale zakładowym i 40% głosów na zgromadzeniu wspólników; 

- RCS Shipping Co Ltd z siedzibą w Saint John's (Antigua i Barbuda) - w której Rentrans Cargo Sp. z o.o. 
posiada 50% udziału w kapitale zakładowym i 50% głosów na zgromadzeniu wspólników; 

- RTS Shipping Co Ltd z siedzibą Saint John's (Antigua i Barbuda) - w której Rentrans Cargo Sp. z o.o. posiada 
80% udziału w kapitale zakładowym i 80% głosów na zgromadzeniu wspólników; 

- Trade Trans Internationale Transporte Spedition GmbH z siedzibą w Berlinie (Niemcy), ul. Bundesallee 131 - w 
której Rentrans Cargo Sp. z o.o. posiada 36% udziału w kapitale zakładowym i 36% głosów na zgromadzeniu 
wspólników. 

Oprócz powyższych udziałów Emitent posiada bezpośrednio 30% udziałów w kapitale zakładowym spółki Odra 
Logistic Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Ostrowskiej 382 (udziały uprawniają do 30% głosów na 
zgromadzeniu wspólników spółki). 

 

Z pośrednictwem spółki Rentrans International Spedition Sp. z o.o. Emitent posiada udział w następującej spółce: 

- Rentrans East Sp. z o.o. z siedzibą w Krównikach (Polska) - w której Rentrans International Spedition Sp. z o.o. 
posiada 50% udziału w kapitale zakładowym i 50% głosów na zgromadzeniu wspólników. 

 

Poniżej przedstawiono informację na temat istotnych podmiotów zależnych Emitenta (jako istotne zostały 
zakwalifikowane podmioty, które z uwagi przedmiot i zakres prowadzonej działalności operacyjnej, mają 
największy wpływ na funkcjonowanie Grupy Kapitałowej Emitenta oraz osiągane przez nią przychody): 

Odratrans Porty Sp. z o.o. (Wrocław, Polska) 

Profil działalności spółki obejmuje: 

 usługi spedycyjne i przeładunkowe, 

 składowanie, konfekcjonowanie towarów, 

 prowadzenie składów celnych, 

 usługi handlowe w imporcie i eksporcie,  

 wykonywanie produkcji w zakresie eksploatacji kruszywa, 

 obrót towarami krajowymi i zagranicznymi. 

Działalność operacyjna spółki wspiera prowadzone przez Grupę Kapitałową usługi transportowe i rozszerza 
zakres jej działalności. 

Żegluga Bydgoska Sp. z o.o. (Bydgoszcz, Polska) 

Przedmiotem działalności Spółki jest produkcja i sprzedaż pospółki rzecznej oraz działalność przeładunkowo-
składowa towarów w następujących portach: Bydgoszcz, Malbork, Kostrzyn, Ujście i Krzyż Wlkp. Dodatkowo 
Spółka oferuje usługi w zakresie wynajmu pomieszczeń biurowych, placów składowych, magazynów oraz 
urządzeń przeładunkowo-wydobywczych. W 2008 roku zarejestrowano zmianę nazwy spółki na Żegluga 
Bydgoska Sp. z o.o. 

Deutsche Binnenreederei AG (Berlin, Niemcy) 

Podstawowym profilem jest działalność transportowa wodna (głównie przewóz kontenerów) i spedycja. 
Dodatkowe obszary działalności, to składowanie, przeładunek, wynajem i dzierżawa, asystowanie przy robotach 
hydrotechnicznych, przejmowanie usług agencyjnych dla ubezpieczeń, transportu, przemysłu i usług jak i zakup i 
sprzedaż statków transportu wodnego śródlądowego, handel i wynajem, jak i inne usługi związane z działalności 
transportową i spedycyjną 
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Odra Rhein Lloyd GmbH (Berlin, Niemcy) 

Profil działalności spółki to usługi w zakresie działalności armatorskiej i spedycji oraz działalność przeładunkowo-
składowa towarów. W roku 2009 Spółka rozpoczęła świadczenia usług agencyjnych dla OT Logistics S.A. 
(Odratrans S.A.) w zakresie towarów masowych. 

Odra Rhein Lloyd GmbH jest spółką zależną Deutsche Binnenreederei AG. Emitent zwraca uwagę, iż spółka 
Odra Rhein Lloyd GmbH znajduje się w trakcie łączenia ze spółką Deutsche Binnenreederei AG (Odra Rhein 
Lloyd GmbH – jako spółka przejmowana) – rejestracja połączenia przez właściwy sąd rejestrowy będzie miała 
wpływ na strukturę Grupy Kapitałowej Emitenta. 

Elbe Rijn Lloyd B. V. (Ridderkerk, Holandia) 

Profilem działalności jest załadunek towarów na statki żeglugi śródlądowej. Oprócz załadunku barek 
śródlądowych i frachtowania ładunków spółka oferuje usługi w zakresie organizacji transportu kombinowanego 
razem z jego logistycznym oraz spedycyjnym zarządzaniem. Spółka Elbe Rijn Lloyd frachtuje towary do portów 
morskich oraz śródlądowych w krajach Beneluksu, na wszystkich europejskich szlakach wodnych w tym przede 
wszystkim na Renie i jego dorzeczu oraz do systemu szlaków śródlądowych we Wschodnich Niemczech oraz we 
Wschodniej Europie.  

Rentrans Cargo Sp. z o.o. (Szczecin, Polska) 

Profilem działalności jest: transport kolejowy, transport wodny; przeładunek, magazynowanie, przechowywanie 
towarów; pozostała działalność wspomagająca transport. 

Port Handlowy Świnoujście Sp. z o.o. (Świnoujście, Szczecin) Statutowym przedmiotem działalności Portu 
Handlowego Świnoujście Sp. z o.o. jest przeładunek towarów w portach morskich. Oferowane przez Spółkę 
usługi to przede wszystkim przeładunek towarów masowych, drobnicowych i sztuk ciężkich. Ponadto Spółka 
świadczy szereg usług wspomagających przeładunki towarów tj. składowanie, sortowanie, kruszenie, prace 
sztauerskie, usługi cumownicze i dozorowanie statków, usługi kolejowe, spedycja, pozostałe usługi związane z 
obsługą przeładowywanych towarów.  

Podstawowa działalność Portu Handlowego Świnoujście skoncentrowana jest na czterech specjalistycznych, 
głębokowodnych nabrzeżach portowych położonych u ujścia rzeki Świny pozwalających na obsługę statków o 
maksymalnych parametrach: zanurzenie 13,2 m, długość 270 m, szerokość 42 m. Nabrzeża i ich zaplecza 
wyposażone są w nowoczesny sprzęt przeładunkowo-transportowy, place składowe o łącznej powierzchni 
230.000 m2 i powierzchnie magazynowe o łącznej powierzchni 22.000 m2.   

 

Rentrans International Spedition Sp. z o.o. (Katowice, Polska) 

Profil działalności spółki obejmuje: spedycję krajową i międzynarodową (kolejowa, morska i samochodowa) oraz 
usługi przeładunkowe. 

Wyżej wymienione podmioty, zostały zakwalifikowane jako istotne podmioty zależne, z uwagi na znaczenie dla 
działalności całej Grupy Kapitałowej Emitenta. 

Na kolejnej stronie przedstawiono schemat Grupy Kapitałowej Emitenta, uwzględniający wszystkie podmioty, w 
których Emitent zaangażowany jest kapitałowo. 
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Źródło: Emitent 
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13.2 Informacje o udziałach w innych przedsiębiorstwach 

Rentrans International Spedition Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, przy ul. Panewnickiej 324. Spółka 
wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, VIII 
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000188740. 

Kapitał zakładowy spółki wynosi 500.000,00 zł. Emitent posiada 1.000 udziałów o łącznej wartości nominalnej 
500.000,00 zł, które stanowią 100% udziałów w kapitale zakładowym oraz 100% głosów na zgromadzeniu 
wspólników spółki. 

Przedmiotem działalności spółki jest: 

- działalność pozostałych agencji transportowych. 

Członkami Rady Nadzorczej spółki są osoby powiązane z Emitentem: 

Członkowie rady nadzorczej spółki – Grzegorz Wepsięć (dostawca usług na rzecz Emitenta), Artur Szczepaniak 
(członek Rady Nadzorczej Emitenta) i Konrad Nienartowicz (doradca prawny Emitenta). 

Pomiędzy spółką a Emitentem występują powiązania gospodarcze w związku z zakupionym programem MS 
Dynamics NAV oraz w zakresie świadczonych usług frachtu kolejowego. 

Spółka na dzień 31 grudnia 2012 r. posiadała rezerwy: 

- na badanie bilansu w kwocie – 6.000,00 zł, 

- na premie – 327.792,00 zł. 

Za rok obrotowy 2012 spółka wykazała 1.424.978,01 zł zysku. 

Emitent opłacił wszystkie udziały w spółce. 

Wartość według której Emitent zobowiązany do publikowania dokumentów rejestracyjnych ujawnia udziały 
posiadane na rachunkach stanowi kwota 825.000,00 zł. 

Z tytułu posiadanych udziałów Emitent pobrał za rok 2011 dywidendę w wysokości 500.000,00 zł. Za 2012 r. 
spółka osiągnęła 1.424.978,01 zł. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki przeznaczyło kwotę 750.000,00 zł na 
wypłatę dywidendy na rzecz Emitenta (wypłata nastąpi do dnia 31 maja 2013 r.). Pozostała część zysku – 
424.928,85 zł przeznaczona została na kapitał zapasowy spółki, a 250.049,16 zł na pokrycie straty bilansowej 
osiągniętej w 2011 r. 

Na dzień 28 lutego 2013 r. Emitent posiada od spółki należności w kwocie 1.115,78 zł co wynika z tytułu nabycia 
programu MS Dynamics NAV. 

 

Opis spółki, w których udziały posiada spółka Rentrans International Spedition Sp. z o.o.: 

Rentrans East Sp. z o.o. z siedzibą w Krównikach. Spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego 
przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 
0000264665. 

Kapitał zakładowy spółki wynosi 9.550.000 zł. Rentrans International Spedition Sp. z o.o. posiada 4.775 udziałów 
o łącznej wartości nominalnej 4.775.000,00 zł, które stanowią 50% udziałów w kapitale zakładowym oraz 50% 
głosów na zgromadzeniu wspólników spółki. 

Przedmiotem działalności spółki są: 

- usługi spedycyjno-przeładunkowe na granicy z Ukrainą, 

- magazynowanie towarów w magazynach zamkniętych i na utwardzonych placach składowych, 

- spedycję krajową i międzynarodową, 

- zamawianie wszelkich wagonów szerokotorowych i załadunek towarów w eksporcie do krajów WNP. 
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Członkiem Zarządu spółki jest p. Justyna Mikołajczyk – Prokurent i Dyrektor Handlowy Rentrans International 
Spedition Sp. z o.o.  

Pomiędzy spółką a Emitentem nie występują powiązania gospodarcze. 

Odratrans Porty Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Kleczkowskiej 52. Spółka wpisana do rejestru 
przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000122966. 

Kapitał zakładowy spółki wynosi 850.000,00 zł. Emitent posiada 1.700 udziałów o łącznej wartości nominalnej 
850.000,00 zł, które stanowią 100% udziałów w kapitale zakładowym oraz 100% głosów na zgromadzeniu 
wspólników spółki. 

Przedmiotem działalności spółki jest: 

- przeładunek węgla i innych towarów masowych, przeładunek drobnicy, składowanie i obsługa bocznicy 
kolejowej Portu Morskiego. 

Prezesem Zarządu jest Mirosław Pawyza – pracownik Emitenta – kierownik ds. operacyjnych Rejon Górnej Odry. 

Pomiędzy spółką a Emitentem występują powiązania gospodarcze w zakresie obsługi przeładunków wagonów, 
barek oraz obsługi infrastruktury technicznej Portu Morskiego. 

Spółka na dzień 31 grudnia 2012 r.  posiadała rezerwę na przyszłe koszty w wysokości 40.000,00 zł. 

Za rok obrotowy 2012 spółka wykazała 43.829 zł zysku. 

Emitent opłacił wszystkie udziały w spółce. 

Wartość według której Emitent zobowiązany do publikowania dokumentów rejestracyjnych ujawnia udziały 
posiadane na rachunkach stanowi kwota 850.000,00 zł. 

Z tytułu posiadanych udziałów Emitent za 2011 r. uzyskał dywidendę w wysokości 185.082,54 zł. Do dnia 
zatwierdzenia Prospektu emisyjnego nie odbyło się Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników dokonujące podziału 
zysku za 2012 r. 

Na dzień 28 lutego 2013 r. Emitent posiada od spółki należności w kwocie 20.725,63 zł za usługi wykonane w 
zakresie dzierżawy nieruchomości oraz zobowiązania w wysokości 46.116,85 zł tytułem obsługi bocznicy 
kolejowej. 

 

Port Handlowy Świnoujście Sp. z o.o. z siedzibą w Świnoujściu, przy ul. Bunkrowej 1. Spółka wpisana do 
rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum w Szczecinie, XIII Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000018632. 

Kapitał zakładowy spółki wynosi 17.557.050,00 zł. 

Emitent na dzień 31 grudnia 2012 r. posiadał 46.919 udziałów o łącznej wartości nominalnej 16.421.108,87 zł, 
które stanowiły 93,53% udziałów w kapitale zakładowym oraz 93,53% głosów na zgromadzeniu wspólników 
spółki. Na dzień 28 maja 2013 r. Emitent posiada 47.355 udziałów o łącznej wartości nominalnej 16.574.250,00 
zł, które stanowiły 94,40% udziałów w kapitale zakładowym oraz 94,40% głosów na zgromadzeniu wspólników 
spółki. Emitent realizuje skup udziałów wspólników mniejszościowych, wobec czego jego udział w kapitale 
zakładowym spółki stale wzrasta. 

Statutowym przedmiotem działalności Portu Handlowego Świnoujście Sp. z o.o. jest przeładunek towarów w 
portach morskich. Oferowane przez Spółkę usługi to przede wszystkim przeładunek towarów masowych, 
drobnicowych i sztuk ciężkich. Ponadto Spółka świadczy szereg usług wspomagających przeładunki towarów tj. 
składowanie, sortowanie, kruszenie, prace sztauerskie, usługi cumownicze i dozorowanie statków, usługi 
kolejowe, spedycja, pozostałe usługi związane z obsługą przeładowywanych towarów.  

Podstawowa działalność Portu Handlowego Świnoujście skoncentrowana jest na czterech specjalistycznych, 
głębokowodnych nabrzeżach portowych położonych u ujścia rzeki Świny pozwalających na obsługę statków o 
maksymalnych parametrach: zanurzenie 13,2 m, długość 270 m, szerokość 42 m. Nabrzeża i ich zaplecza 
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wyposażone są w nowoczesny sprzęt przeładunkowo-transportowy, place składowe o łącznej powierzchni 
230.000 m2 i powierzchnie magazynowe o łącznej powierzchni 22.000 m2.   

Członkami Rady Nadzorczej i Zarządu spółki są osoby powiązane z Emitentem: 

Członkowie rady nadzorczej spółki – Zbigniew Nowik (członek Rady Nadzorczej Emitenta) i Piotr Chajderowski 
(Prezes Zarządu Emitenta), członkowie zarządu spółki – Ioannis Fourkiotis (dyrektor w spółce Rentrans Cargo 
Sp. z o.o.) oraz Grzegorz Sorn (prokurent Emitenta, dyrektor ds. finansowych Emitenta). Pomiędzy spółką a 
Emitentem występują powiązania gospodarcze – spółka świadczy usługi przeładunkowe i składowania oraz 
dodatkowe (cumowanie, ważenie wagonów na rzecz spółek Grupy Kapitałowej Emitenta). 

Spółka na dzień 31 grudnia 2012 r. posiadała rezerwy w wysokości 1.327.762,45 zł, które zostały utworzone z 
przeznaczeniem na przewidywane zobowiązania i straty z tytułu: 

- rezerwa na odprawy emerytalno-rentowe krótkoterminowe – 415.627,32 zł, 

- rezerwa na niewykorzystane urlopy wypoczynkowe – 324.308,88 zł, 

- rezerwa na ekwiwalent za pranie i środki higieny osobistej – 41.659,20 zł, 

- rezerwa na demurrage (kara za przetrzymanie statku) – 598.298,18 zł, 

- rezerwa na badanie bilansu. 

 

Za rok obrotowy 2012 spółka wykazała 11.291.266,71 zł zysku. 

 

Emitent opłacił wszystkie udziały w spółce. 

Wartość według której Emitent zobowiązany do publikowania dokumentów rejestracyjnych ujawnia udziały 
posiadane na rachunkach stanowi kwota na dzień 31 grudnia 2012 r. - 33.117.351,64 zł, na dzień 31 marca 2013 
r. – 33.270.286,53 zł. 

Z tytułu posiadanych udziałów Emitent nie pobrał w ostatnim roku obrotowym dywidendy. Do dnia zatwierdzenia 
Prospektu emisyjnego nie odbyło się Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników dokonujące podziału zysku za 2012 
r. 

Na dzień  28 lutego 2013 r. Emitent posiada wobec spółki zobowiązania w kwocie 2.559.343,37 zł z tytułu usług 
przeładunkowych. 

 

OT Porty Morskie S.A. (Szczecin, Polska) 

Spółka OT Porty Morskie S.A. została powołana w kwietniu 2012 r. w celu prowadzenia i zarządzania 
planowanymi inwestycjami w zakresie działalności w portach morskich. Kapitał zakładowy spółki wynosi 
100.000,00 zł, akcje w całości należą do OT Logistics S.A. 
Spółka została zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Szczecin-
Centrum Wydział XIII Gospodarczy pod numerem KRS 0000426818. 
Spółka rozpoczęła działalność w lipcu 2012 r. 
Członkami Rady Nadzorczej są osoby powiązane z Emitentem: 
Piotr Chajderowski – Prezes Zarządu Emitenta, Daniel Stachiewicz – Wiceprezes Zarządu Emitenta oraz Marcin 
Paluch – dyrektor Emitenta ds. strategii i rozwoju. 
Za 2012 r. spółka wykazała 10.422,10 zł straty. 
Na dzień 28 lutego 2013 r. Emitent posiada od spółki należności w kwocie 15.857,71 zł z tytułu wykonywanych 
usług księgowych. 

 

Rentrans Cargo Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie, przy ul. Moniuszki 20. Spółka wpisana do rejestru 
przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie XIII Wydział Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000140246. 
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Kapitał zakładowy spółki wynosi 550.000 zł. Emitent posiada 602 udziały (502 bezpośrednio oraz 100 poprzez 
Odra Lloyd Sp. z o.o., której Emitent jest jedynym wspólnikiem) o łącznej wartości nominalnej 352.234,04 zł, 
które stanowią 64,04% udziałów w kapitale zakładowym oraz 64,04% głosów na zgromadzeniu wspólników 
spółki. 

Przedmiotem działalności spółki są: 

- usługi logistyczne w zakresie transportu ładunków, 

- kompleksowa spedycja międzynarodowa towarów w transporcie lądowym ( kolejowym i samochodowym ), 
morskim i śródlądowym, 

- frachtowanie ładunków w transporcie morskim i śródlądowym, 

- kompleksowa obsługa agencyjna statków morskich. 

Członkami Rady Nadzorczej i Zarządu spółki są osoby powiązane z Emitentem: 

Prezesem Zarządu jest Adam Gliszczyński – Prokurent Emitenta, Wiceprezesami Zarządu są Daniel Stachiewicz 
i Piotr Pawłowski – odpowiednio Wiceprezes Zarządu oraz Prokurent Emitenta. W skład Rady Nadzorczej 
wchodzą Piotr Chajderowski – Prezes Zarządu Emitenta oraz Daniel Górecki - doradca prawny Emitenta. 

Pomiędzy spółką a Emitentem występują powiązania gospodarcze w zakresie przewozu towarów, czarteru floty 
oraz dzierżawy nieruchomości.  

Spółka na dzień 31 grudnia 2012 r. posiadała rezerwy w wysokości 883.874,73 zł. 

Za rok obrotowy 2012 spółka wykazała 3.167.366,94 zł zysku. 

Emitent opłacił wszystkie udziały w spółce. 

Wartość według której Emitent zobowiązany do publikowania dokumentów rejestracyjnych ujawnia udziały 
posiadane na rachunkach stanowi kwota 11.935.875,00 zł. 

Z tytułu posiadanych udziałów Emitent za 2011 r. nie pobrał dywidendy. Do dnia zatwierdzenia Prospektu 
emisyjnego nie odbyło się Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników dokonujące podziału zysku za 2012 r.  

Na dzień 28 lutego 2013r. Emitent posiada od spółki należności w kwocie 2.827.583,47 zł za usługi transportowe 
i dzierżawę nieruchomości oraz zobowiązania w kwocie 25.997,46 zł z tytułu opłat za media. 

 

 

Poniżej przedstawiono opisy spółek, w których udziały posiada spółka Rentrans Cargo Sp. z o.o. 

RCI Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie, przy ul. Moniuszki 20. Spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców 
prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego 
Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000244103. 

Kapitał zakładowy spółki wynosi 100.000,00 zł. Rentrans Cargo Sp. z o.o. posiada 200 udziałów o łącznej 
wartości nominalnej 100.000,00 zł, które stanowią 100,00% udziałów w kapitale zakładowym oraz 100,00% 
głosów na zgromadzeniu wspólników spółki. 

Przedmiotem działalności spółki jest: 

- wynajem nieruchomości. 

Członkiem Zarządu spółki jest osoba powiązana z Emitentem: 

Magdalena Szulc – Prezes Zarządu (prokurent w Rentrans Cargo Sp. z o.o.). 

Pomiędzy spółką a Emitentem występują powiązania gospodarcze – wynajem budynku przy ul. Moniuszki 20 w 
Szczecinie. 

Spółka na dzień 31 grudnia 2012 r. nie posiadała rezerw.  

Za ostatni rok obrotowy 2012 spółka wykazała 125.936,70 zł zysku. 
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Rentrans Cargo Sp. z o.o. opłacił wszystkie udziały w spółce. 

Wartość według której podmiot zależny Emitenta, tj. Rentrans Cargo Sp. z o.o. zobowiązany do publikowania 
dokumentów rejestracyjnych ujawnia udziały posiadane na rachunkach stanowi kwota 100.000,00 zł. 

Z tytułu posiadanych udziałów Rentrans Cargo Sp. z o.o. otrzymał w 2012 r. dywidendę za rok obrotowy 2011 w 
wysokości 92.614,45 zł. 

Na dzień 28 lutego 2013 r. Emitent nie posiada wobec spółki zobowiązań lub należności. 

 

RCT Sp. z o.o. z siedzibą w  Szczecinie, przy ul. Moniuszki 20. Spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców 
prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego 
Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000178521. 

Kapitał zakładowy spółki wynosi 286.000,00 zł. Rentrans Cargo Sp. z o.o. posiada 160 udziałów o łącznej 
wartości nominalnej 114.400,00 zł, które stanowią 40,00% udziałów w kapitale zakładowym oraz 40,00% głosów 
na zgromadzeniu wspólników spółki. 

Przedmiotem działalności spółki jest: 

- sprzedaż paliw stałych, ciekłych, gazowych oraz produktów pochodnych. 

Prezesem Zarządu spółki jest Sylwia Żygadło – pracownik spółki Rentrans Cargo Sp. z o.o. 

Pomiędzy spółką a Emitentem występują powiązania gospodarcze – usługi handlowo - spedycyjne. 

Spółka na dzień 31 grudnia 2012 r. nie posiadała rezerw. 

Za ostatni rok obrotowy spółka wykazała  424.907,61 zł zysku. 

Rentrans Cargo Sp. z o.o. opłacił wszystkie udziały w spółce. 

Wartość według której podmiot zależny Emitenta, tj. Rentrans Cargo Sp. z o.o. ujawnia udziały posiadane na 
rachunkach stanowi kwota 890.614,00 zł (w tym 800.000,00 zł zwrotne dokapitalizowanie spółki). Z tytułu 
posiadanych udziałów Rentrans Cargo Sp. z o.o. nie pobrał w ostatnim roku obrotowym dywidendy. 

Na dzień 28 lutego 2013 r. Emitent posiada od spółki należności zobowiązań wysokości 367,77 zł. 

 

RCS Shipping Company Ltd z siedzibą w Saint John’s Antigua i Barbuda. Spółka wpisana do rejestru po 
numerem IBC 14432. Organ rejestrowy: Financial Services Regulatory Commission 

Kapitał zakładowy spółki wynosi 29.677,00 zł. Rentrans Cargo Sp. z o.o. posiada 5000 udziałów o łącznej 
wartości nominalnej 14.838,5 zł, które stanowią 50,00% udziałów w kapitale zakładowym oraz 50,00% głosów na 
zgromadzeniu wspólników spółki. 

Przedmiotem działalności spółki jest: 

- transport towarów drogą morską. 

Członkami Zarządu spółki są osoby powiązane z Emitentem: 

Adam Gliszczyński – dyrektor spółki (prokurent Emitenta). 

Pomiędzy spółką a Emitentem występują powiązania gospodarcze – usługi transportu morskiego. 

Spółka na dzień 31 marca 2012 r. nie posiadała rezerw.  

Za ostatni rok obrotowy 2012 r. - spółka wykazała 108.008,81 euro straty. 

Rentrans Cargo Sp. z o.o. opłacił wszystkie udziały w spółce. 

Wartość według której podmiot zależny Emitenta, tj. Rentrans Cargo Sp. z o.o. ujawnia udziały posiadane na 
rachunkach stanowi kwota 14.838,50 zł. 

Z tytułu posiadanych udziałów Rentrans Cargo Sp. z o.o. nie pobrał w ostatnim roku obrotowym dywidendy. 
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Na dzień 28 lutego 2013 r. Emitent nie posiada wobec spółki należności ani zobowiązań. 

 

RTS Shipping Company Ltd z siedzibą w Saint John’s Antigua i Barbuda. Spółka wpisana do rejestru pod 
numerem IBC 14251. Organ rejestrowy: Financial Services Regulatory Commission. 

Kapitał zakładowy spółki wynosi 29.677,00 zł. Rentrans Cargo Sp. z o.o. posiada 8.000 udziałów o łącznej 
wartości nominalnej 23.267,50 zł, które stanowią 80,00% udziałów w kapitale zakładowym oraz 80,00% głosów 
na zgromadzeniu wspólników spółki. 

Przedmiotem działalności spółki jest: 

- transport towarów drogą morską. 

Członkami Zarządu spółki są osoby powiązane z Emitentem: 

Adam Gliszczyński – dyrektor spółki (prokurent Emitenta). 

Pomiędzy spółką a Emitentem występują powiązania gospodarcze – usługi transportu morskiego. 

Spółka na dzień 31 grudnia 2012 r. nie posiadała rezerw.  

Za ostatni rok obrotowy spółka wykazała 74.654,67 euro straty. 

Rentrans Cargo Sp. z o.o. opłacił wszystkie udziały w spółce. 

Wartość według której podmiot zależny Emitenta, tj. Rentrans Cargo Sp. z o.o. ujawnia udziały posiadane na 
rachunkach stanowi kwota 24.267,50 zł. 

Z tytułu posiadanych udziałów Rentrans Cargo Sp. z o.o. nie pobrał w ostatnim roku obrotowym dywidendy. 

Na dzień 28 lutego 2013 r. Emitent nie posiada wobec spółki zobowiązań lub należności. 

 

Trade Trans Spedition GmbH z siedzibą w Berlinie, przy ul. Bundesallee 131 Spółka wpisana do Amtsgericht 
Charlottenburg Berlin pod numerem HRB 61 878 

Kapitał zakładowy spółki wynosi 25.564,59 euro. Rentrans Cargo Sp. z o.o. posiada udziały o łącznej wartości 
nominalnej 16.519,50 zł, które stanowią 36,00% udziałów w kapitale zakładowym oraz 36,00% głosów na 
zgromadzeniu wspólników spółki. 

Przedmiotem działalności spółki jest: 

- spedycja transportu lądowego i śródlądowego. 

Członkami Zarządu i Rady Nadzorczej spółki nie są osoby powiązane z Emitentem. 

Pomiędzy spółką a Emitentem występują powiązania gospodarcze – usługi spedycyjne. 

Spółka na dzień 31 grudnia 2012 r. nie posiadała rezerw. 

Za ostatni rok obrotowy spółka wykazała 213.549,69 euro zysku. 

Rentrans Cargo Sp. z o.o. opłacił wszystkie udziały w spółce. 

Wartość według której podmiot zależny Emitenta – spółka Rentrans Cargo Sp. z o.o. ujawnia udziały posiadane 
na rachunkach stanowi kwota 16.519,50 zł. 

Z tytułu posiadanych udziałów Rentrans Cargo Sp. z o.o. nie pobrał w ostatnim roku obrotowym dywidendy. 

Na dzień 28 lutego 2013 r. Emitent nie posiada wobec spółki należności ani zobowiązań. 

 

Żegluga Bydgoska Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy, przy ul. Przemysłowej 8. Spółka wpisana do rejestru 
przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego 
Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000224204. 
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Kapitał zakładowy spółki wynosi 4.043.350,00 zł. Emitent posiada 80.867 udziałów o łącznej wartości nominalnej 
4.043.350,00 zł, które stanowią 100% udziałów w kapitale zakładowym oraz 100% głosów na zgromadzeniu 
wspólników spółki. 

Przedmiotem działalności spółki jest produkcja i sprzedaż pospółki rzecznej oraz działalność przeładunkowo-
składowa towarów w portach Bydgoszcz, Malbork, Kostrzyn, Ujście i Krzyż Wlkp. 

Członkami Zarządu spółki nie są osoby powiązane z Emitentem. 

Pomiędzy spółką a Emitentem występują powiązania gospodarcze w zakresie przewozu towarów, czarteru floty 
oraz dzierżawy nieruchomości.  

Na dzień 31 grudnia 2012 r. spółka wykazuje rezerwy na świadczenia emerytalne w wysokości 80.310,84 zł oraz 
na badanie bilansu w wysokości 10.000,00 zł. 

Za rok obrotowy 2012 spółka wykazała 227.484,85 zł straty. 

Emitent opłacił wszystkie udziały w spółce. 

Wartość według której Emitent zobowiązany do publikowania dokumentów rejestracyjnych ujawnia udziały 
posiadane na rachunkach stanowi kwota 4.046.226,10 zł. 

Z tytułu posiadanych udziałów Emitent za 2011 r. uzyskał dywidendę w wysokości 383.548,69 zł. Do dnia 
zatwierdzenia Prospektu emisyjnego nie odbyło się Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników dokonujące podziału 
zysku za 2012 r.Na dzień 28 lutego 2013 r. Emitent posiada od spółki należności w kwocie 87.473,75 zł za usługi 
wykonane w zakresie usług transportowych i dzierżaw floty oraz nieruchomości, a także należności z tytułu 
dywidendy 383.548,69 zł.  

Deutsche Binnenreederei AG z siedzibą w Berlinie (Niemcy), przy ul. Revaler 100. Spółka wpisana do rejestru 
handlowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Berlin - Charlottenburg Wydział B pod numerem HRB 73234. 

Kapitał zakładowy spółki wynosi 3.540.161,94 €. Emitent posiada 2.814.082 akcji o łącznej wartości nominalnej 
2.870.363,30 €, które stanowią 81,08% kapitału zakładowego i 81,08% głosów na walnym zgromadzeniu 
akcjonariuszy. 

Przedmiotem działalności spółki jest działalność transportowa wodna (głównie przewóz kontenerów) i spedycja. 
Dodatkowe obszary działalności, to składowanie, przeładunek, wynajem i dzierżawa, asystowanie przy robotach 
hydrotechnicznych, przejmowanie usług agencyjnych dla ubezpieczeń, transportu, przemysłu i usług jak i zakup i 
sprzedaż statków transportu wodnego śródlądowego, handel i wynajem, jak i inne usługi związane z działalności 
transportową i spedycyjną. 

Członkami Rady Nadzorczej i Zarządu spółki są osoby powiązane z Emitentem: 

Prezesem Zarządu jest Piotr Chajderowski – Prezes Zarządu Emitenta, Wiceprezesem Zarządu Piotr Pawłowski 
– Prokurent Emitenta. W skład Rady Nadzorczej wchodzą Daniel Stachiewicz – Wiceprezes Zarządu Emitenta, 
Zbigniew Nowik – członek Rady Nadzorczej Emitenta, Adam Gliszczyński – prokurent Emitenta, Piotr Oskroba – 
członek Rady Nadzorczej Emitenta, Daniel Górecki – doradca prawny Emitenta. 

Pomiędzy spółką a Emitentem występują powiązania gospodarcze w zakresie przewozu towarów i czarteru floty  

Spółka na dzień 31 grudnia 2012 r. posiadała rezerwy: 

- rezerwa na zobowiązania: 318.165,11 €, 

- rezerwa na świadczenia pracownicze: 239.400,00 €, 

- rezerwa na koszty audytu rocznego: 50.000,00 €, 

- rezerwa na podatki: 89.500,00 €, 

- rezerwa na doradztwo podatkowe: 15.136,89 €, 

Za rok obrotowy 2012 spółka wykazała 1.177.772,66 EUR zysku (wg niemieckiego Kodeksu Handlowego, przed 
odprowadzeniem wyniku firmy ORL GmbH do DBR AG). 

Emitent opłacił wszystkie udziały w spółce. 
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Wartość według której Emitent zobowiązany do publikowania dokumentów rejestracyjnych ujawnia udziały 
posiadane na rachunkach stanowi kwota 39.003.434,76 zł. 

Z tytułu posiadanych akcji Emitent nie pobrał w ostatnim roku obrotowym dywidendy. Do dnia zatwierdzenia 
Prospektu emisyjnego nie odbyło się Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników dokonujące podziału zysku za 2012 
r. 

Na dzień 28 lutego 2013 r. Emitent posiada od spółki należności w kwocie 28.255,20 zł za usługi wykonane w 
zakresie nabycia systemu MS NAV. Emitent posiada również zobowiązania w wysokości 71.488,08 zł z tytułu 
dzierżaw majątku trwałego oraz remontów floty. 

 

Poniżej przedstawiono opisy spółek, w których udziały posiada spółka Deutsche Binnenreederei AG 

Odra Rhein Lloyd GmbH z siedzibą w Berlinie (Niemcy), ul. Revaler 100. Spółka wpisana do rejestru 
handlowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Berlin - Charlottenburg Wydział B pod numerem HRB 98212 
B. 

Kapitał zakładowy spółki wynosi 52.000,00 EUR Deutsche Binnenreederei AG posiada udziały o łącznej wartości 
nominalnej 52.000,00 EUR, co stanowi 100% udziału w kapitale zakładowym i 100% głosów na zgromadzeniu 
wspólników. 

Przedmiotem działalności spółki są usługi w zakresie działalności armatorskiej i spedycji oraz działalność 
przeładunkowo-składowa towarów. 

Członkiem Zarządu spółki jest osoba powiązana z Emitentem: 

Robert Kopa – Dyrektor Handlowy Emitenta. 

Pomiędzy spółką a Emitentem występują powiązania gospodarcze z tytułu działalności transportowej i czarteru 
floty. 

Spółka na dzień 31 grudnia 2012 r. posiadała rezerwę na niezapłacone należności w wysokości 20.980 EUR. 

Za ostatni rok obrotowy 2012 spółka wykazała 942.526,27 EUR straty (wg niemieckiego Kodeksu Handlowego, 
przed odprowadzeniem wyniku ORL GmbH do DBR AG). 

Deutsche Binnenreederei AG opłacił wszystkie udziały w spółce. 

Wartość według której podmiot zależny Emitenta, tj. Deutsche Binnenreederei AG zobowiązany do publikowania 
dokumentów rejestracyjnych ujawnia udziały posiadane na rachunkach stanowi kwota  52.000,00 EUR. 

Z tytułu posiadanych udziałów Deutsche Binnenreederei AG nie pobrał w ostatnim roku obrotowym dywidendy. 

Na dzień 28 lutego 2013 r. Emitent posiada od spółki należności w kwocie 1.339.283,23 zł za dzierżawę floty 
oraz zobowiązania w wysokości 1.727.447,22 zł z tytułu usług transportowych. 

Emitent zwraca uwagę, iż spółka Odra Rhein Lloyd GmbH znajduje się w trakcie łączenia ze spółką Deutsche 
Binnenreederei AG (Odra Rhein Lloyd GmbH – jako spółka przejmowana) – rejestracja połączenia przez 
właściwy sąd rejestrowy będzie miała wpływ na strukturę Grupy Kapitałowej Emitenta. 

 

Elbe Rijn Lloyd B. V. z siedzibą w Ridderkerk (Holandia), ul. Boelewerf 52. Spółka wpisana do rejestru 
przedsiębiorców prowadzonego przez Kamer von Koophandel en Fabriekenvoor Rotterdam pod numerem 
24241947. 

Kapitał zakładowy spółki wynosi 181.512 EUR Deutsche Binnenreederei AG posiada 204 udziałów o łącznej 
wartości nominalnej 92.571,12 EUR co stanowi 51% udziału w kapitale zakładowym i 51% głosów na 
zgromadzeniu wspólników. 

 

Przedmiotem działalności spółki jest załadunek towarów na statki żeglugi śródlądowej. Oprócz załadunku barek 
śródlądowych i frachtowania ładunków spółka oferuje usługi w zakresie organizacji transportu kombinowanego 
razem z jego logistycznym oraz spedycyjnym zarządzaniem 
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Przewodniczącym Rady Nadzorczej jest Adam Gliszczyński – Prokurent Emitenta. 

Pomiędzy spółką a Emitentem występują powiązania gospodarcze z tytułu działalności transportowej.  

Spółka na dzień 31 grudnia 2012 r. nie posiadała rezerw.   

Za ostatni rok obrotowy 2012 spółka wykazała 313.690,00 EUR zysku. 

Deutsche Binnenreederei AG opłacił wszystkie udziały w spółce. 

Wartość według której podmiot zależny Emitenta, tj. Deutsche Binnenreederei AG zobowiązany do publikowania 
dokumentów rejestracyjnych ujawnia udziały posiadane na rachunkach stanowi kwota 93.799,11 EUR. 

Z tytułu posiadanych udziałów Deutsche Binnenreederei AG nie pobrał w ostatnim roku obrotowym dywidendy. 

Na dzień 28 lutego 2013 r. Emitent posiada wobec spółki należności w kwocie 66.388,25 zł za usługi 
transportowe. 
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14. ORGANY SPÓŁKI  

14.1 Dane na temat osób wchodzących w skład organów nadzorczych i 
zarządzających. 

14.1.1 Zarząd Spółki 

 

W skład Zarządu Spółki wchodzi dwóch członków Zarządu: 

Piotr Chajderowski – Prezes Zarządu 

Daniel Stachiewicz – Wiceprezes Zarządu. 

 

Piotr Chajderowski –Prezes Zarządu 

Urodzony w 1970 r. 
Adres miejsca pracy: Szczecin, ul. Moniuszki 20. 
 
Piotr Chajderowski w 1996 r. ukończył Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno - Socjologiczny, kierunek – 
finanse i bankowość, specjalizacja - finanse przedsiębiorstw. 
Podczas pracy w PTP Kleinwort Benson Sp. z o.o. (Grupa Dresdner Bank) odbył staże w kilku największych 
przedsiębiorstwach z branży przemysłowej w Wielkiej Brytanii. Przeszedł również szereg kursów z dziedziny 
zarządzania, marketingu i finansów przedsiębiorstw organizowanych przez PTP Kleinwort Benson Sp. z o.o.  
 
Przebieg kariery zawodowej Piotra Chajderowskiego: 
2011 - nadal  OT LOGISTICS S.A. – Prezes Zarządu, 
2010 - 2011  OT LOGISTICS S.A. - Wiceprezes Zarządu 
2010 - nadal Deutsche Binnenreederei AG-  Prezes Zarządu  
2009 - 2010  OT LOGISTICS S.A. - Prokurent 
2009 - 2009  Nowy Przewoźnik Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie - Prezes Zarządu 
2008 - 2009   Nowy Przewoźnik Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie - Prokurent 
2006 - 2008 Sigma Real Estate Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dawniej Signum Corporate Finance Sp. z 

o.o.) – Prezes Zarządu  
2001 - 2002  Zakłady Metalurgiczne „Skawina” S.A. z siedzibą w Skawinie - Prezes Zarządu 
1995 - 1999 PTP Kleinwort Benson Sp. z o.o. (Grupa Dresdner Bank) - księgowy inwestycyjny/manager 

inwestycyjny 
 
Oprócz wyżej wymienionych, Piotr Chajderowski nie pełni funkcji członka organu administrującego, 
zarządzającego oraz nadzorczego, z zastrzeżeniem pełnienia niżej wskazanych funkcji: 
Auto - Gryf Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie – Członek Rady Nadzorczej (od 2007 r.); 
Przedsiębiorstwo Motoryzacyjne „Polmozbyt Szczecin” Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie - Członek Rady 
Nadzorczej (od 2007 r.); 
Rentrans Cargo Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie - Członek Rady Nadzorczej (od 2011 r.); 
Port Handlowy Świnoujście Sp. z o.o. z siedzibą w Świnoujściu – Członek Rady Nadzorczej (od 2012 r.); 
OT Porty Morskie S.A. z siedzibą w Szczecinie – Członek Rady Nadzorczej (od 2012 r.). 
 
Oprócz wyżej wymienionych, Piotr Chajderowski nie pełnił w okresie ostatnich 5 lat funkcji członka organu 
administrującego, zarządzającego oraz nadzorczego spółek osobowych i kapitałowych, z zastrzeżeniem 
pełnienia niżej wskazanych funkcji: 
Grupa Lotos S.A. z siedzibą w Gdańsku - Członek Rady Nadzorczej (2008 r. – 2009 r.); 
Nowy Przewoźnik Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Warszawie – Prezes Zarządu (2008 r. – 2009 
r.); 
Impresja Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie - Członek Rady Nadzorczej (2005 r. – 2012 r.); 
Ekochem Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie – Wiceprezes Zarządu (2005 r. – 2012 r.); 
Alpha Finanse Sp. z o.o z siedzibą w Warszawie – Prezes Zarządu (2004-2012 r.). 
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Piotr Chajderowski nie posiada akcji ani opcji na akcje Emitenta, z zastrzeżeniem, iż Piotr Chajderowski jest 
osobą uprawnioną do objęcia 6.365 warrantów emitowanych w ramach Programu Motywacyjnego opisanego w 
punkcie 14.5 Dokumentu Rejestracyjnego. 

 
Piotr Chajderowski jest wspólnikiem spółki Ekochem Sp. z o.o. w likwidacji z siedzibą w Warszawie oraz spółki 
PGI – Polska Grupa Inwestycyjna Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. 
Oprócz wyżej wymienionych, Piotr Chajderowski nie jest i nie był w okresie ostatnich 5 lat wspólnikiem 
(rozumianym również jako akcjonariusz) spółek osobowych lub kapitałowych. 
Według złożonego oświadczenia, Piotr Chajderowski nie prowadzi poza przedsiębiorstwem Emitenta 
działalności, która może mieć znaczenie dla działalności Emitenta. 
 
Według złożonego oświadczenia Piotr Chajderowski: 
-   nie został skazany za przestępstwo oszustwa, 
- nie pełnił funkcji członka organów administracyjnych, osoby zarządzającej, osoby nadzorującej lub 
zarządzającej wyższego szczebla (o której mowa w pkt 14.1 lit d załącznika do Rozporządzenia Komisji 
809/2004) w podmiotach, które w ciągu ostatnich pięciu lat znalazły się w stanie upadłości lub likwidacji lub były 
kierowane przez zarząd komisaryczny, za wyjątkiem spółki Nowy Przewoźnik Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej 
z siedzibą w Warszawie, której upadłość została ogłoszona już po złożeniu rezygnacji z pełnienia funkcji prezesa 
zarządu przez Piotra Chajderowskiego. Piotr Chajderowski powołany został w skład zarządu w celu 
przeprowadzenia restrukturyzacji spółki, która znajdowała się w trudnej sytuacji finansowej. W dniu 26 marca 
2009 r. zgromadzenie wspólników podjęło uchwałę w sprawie rozwiązania spółki. Przyczyną ogłoszenia likwidacji 
była zmiana polityki właścicielskiej i odejście od przygotowanej przez zarząd strategii restrukturyzacji Spółki. Brak 
restrukturyzacji przyczynił się do zaprzestania regulowania wymagalnych zobowiązań pieniężnych przez spółkę i 
w konsekwencji ogłoszenie jej upadłości. W 2010 r. spółka została postawiona w stan upadłości likwidacyjnej. Na 
dzień zatwierdzenia dokumentu rejestracyjnego postępowanie upadłościowe nie zostało zakończone.  
Piotr Chajderowski jest wspólnikiem spółki Ekochem Sp. z o.o. w likwidacji z siedzibą w Warszawie – spółka nie 
prowadzi działalności gospodarczej, wobec czego uchwałą zgromadzenia wspólników z dnia 10 kwietnia 2013 r. 
została postawiona w stan likwidacji. 

- nie był podmiotem oficjalnych oskarżeń publicznych lub sankcji ze strony organów ustawowych lub 
regulacyjnych (w tym organizacji zawodowych), 
- nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów administracyjnych, zarządzających lub 
nadzorczych jakiegokolwiek emitenta lub zakazu uczestniczenia w zarządzaniu lub prowadzeniu spraw 
jakiegokolwiek emitenta w okresie poprzednich pięciu lat. 
 

Daniel Stachiewicz – Wiceprezes Zarządu 

Urodzony w 1974 r. 

Adres miejsca pracy: Szczecin, ul. Moniuszki 20. 

Daniel Stachiewicz w 1996 r. ukończył Wyższą Szkołę Biznesu w Nowym Sączu, kierunek – Zarządzanie i 
Marketing (licencjat). Również w 1996 r. ukończył National Louis University, Chicago (USA), College of 
Management and Businness (tytuł: Bachelor of Arts). W 1997 r. ukończył Maastricht School of Management – 
program MBA realizowany w Wyższej Szkole Biznesu – National Luis University w Nowym Sączu, kierunek: 
Administracja biznesu, specjalność – Polityka przemysłu i strategie przedsiębiorstw (tytuł: Master of Business 
Administration). 

Daniel Stachiewicz uczestniczył w licznych szkoleniach: 

2009  Kurs dla kandydatów na członków rad nadzorczych (Instytut Rozwoju Biznesu) 
2009  Negocjacje w interesach (Strategic Negotiators) 
2009  Instrumenty pochodne (EFORUM Bankowość i finanse) 
2005  Trening asertywności (Grupa Żywiec) 
2003 Szkolenie dotyczące wdrożenia systemu okresowych ocen pracowniczych (Sopocka Grupa 

Szkoleniowo-Doradcza) 
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2002 Certificate of Excellence MS Word, Excel, PowerPoint (Microsoft Certified Technical Education 
Center) 

1999 – 2005 ODiTK, Schenk Institute, szkolenia wewnętrzne BBAG w Austrii 
 

Przebieg kariery zawodowej Daniela Stachiewicza: 

2012 - nadal Rentrans Cargo Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie -Wiceprezes Zarządu 

2011 – nadal Emitent – Wiceprezes Zarządu, 

2010 – 2011 Inowrocławskie Kopalnie Soli Solino S.A. z siedzibą w Inowrocławiu – członek Zarządu, 
dyrektor ekonomiczno – finansowy, 

2008 – 2010 Nafta Polska S.A. z siedzibą w Warszawie – dyrektor Biura Prywatyzacji, 

2006 – 2008 CTL Logistic S.A. z siedzibą w Warszawie – dyrektor Działu Controllingu Grupy CTL, 

2002 – 2006 Brau Union Polska Sp. z o.o. (od 2004 r. Brau Union Polska Sp. z o.o. w likwidacji) – dyrektor 
ds. controllingu, prokurent. 

 

Oprócz wyżej wymienionych, Daniel Stachiewicz nie pełni funkcji członka organu administrującego, 
zarządzającego oraz nadzorczego, z zastrzeżeniem pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej spółki Deutsche 
Binnenreederei AG oraz członka Rady Nadzorczej spółki OT Porty Morskie S.A. z siedzibą w Szczecinie. 
 

Oprócz wyżej wymienionych, Daniel Stachiewicz nie pełnił w okresie ostatnich 5 lat funkcji członka organu 
administrującego, zarządzającego oraz nadzorczego spółek osobowych i kapitałowych. 

Daniel Stachiewicz nie posiada akcji ani opcji na akcje Emitenta, z zastrzeżeniem, iż Daniel Stachiewicz jest 
osobą uprawnioną do objęcia 6.365 warrantów emitowanych w ramach Programu Motywacyjnego opisanego w 
punkcie 14.5 Dokumentu Rejestracyjnego. 

Daniel Stachiewicz jest wspólnikiem spółki Novatec Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie (spółka nie prowadzi 
działalności) – posiada 60% udziałów w kapitale zakładowym. 

Oprócz wyżej wymienionych, Daniel Stachiewicz nie jest i nie był w okresie ostatnich 5 lat wspólnikiem 
(rozumianym również jako akcjonariusz) spółek osobowych lub kapitałowych. 

Według złożonego oświadczenia, Daniel Stachiewicz nie prowadzi poza przedsiębiorstwem Emitenta 
działalności, która może mieć znaczenie dla działalności Emitenta. 

Według złożonego oświadczenia Daniel Stachiewicz: 

-   nie został skazany za przestępstwo oszustwa, 

- nie pełnił funkcji członka organów administracyjnych, osoby zarządzającej, osoby nadzorującej lub 
zarządzającej wyższego szczebla (o której mowa w pkt 14.1 lit d załącznika do Rozporządzenia Komisji 
809/2004) w podmiotach, które w ciągu ostatnich pięciu lat znalazły się w stanie upadłości lub likwidacji lub były 
kierowane przez zarząd komisaryczny, z wyjątkiem spółki Traco Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, która została 
rozwiązana na mocy uchwały Zgromadzenia Wspólników z dnia 15 października 2010 r. – spółka została 
wykreślona z rejestru przedsiębiorców na mocy postanowienia sądu z dnia 16 stycznia 2012 r. (uprawomocnienie 
postanowienia nastąpiło w dniu 4 lutego 2012 r.) 

- nie był podmiotem oficjalnych oskarżeń publicznych lub sankcji ze strony organów ustawowych lub 
regulacyjnych (w tym organizacji zawodowych), 

- nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów administracyjnych, zarządzających lub 
nadzorczych jakiegokolwiek emitenta lub zakazu uczestniczenia w zarządzaniu lub prowadzeniu spraw 
jakiegokolwiek emitenta w okresie poprzednich pięciu lat. 
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Pomiędzy członkami Zarządu nie występują powiązania rodzinne. 

Pomiędzy członkami Zarządu a członkami Rady Nadzorczej nie występują powiązania rodzinne. 

Pomiędzy członkami Zarządu a prokurentami nie występują powiązania rodzinne. 

 

14.1.2 Rada Nadzorcza 

 

W skład Rady Nadzorczej Spółki wchodzi siedmiu członków: 

Zbigniew Nowik – Przewodniczący Rady Nadzorczej 

Piotr Oskroba – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej 

Marek Komorowski – Sekretarz Rady Nadzorczej 

Artur Szczepaniak – Członek Rady Nadzorczej 

Paweł Jacel – Członek Rady Nadzorczej 

Andrzej Malinowski – Członek Rady Nadzorczej 

Ludwik Jan Heinsch – Członek Rady Nadzorczej 

 

Adresem miejsca pracy, tj. wykonywania funkcji przez wszystkich członków Rady Nadzorczej jest siedziba 
Emitenta tj. Szczecin, ul. Moniuszki 20 oraz Warszawa, ul. E. Plater 53, gdzie odbywają się posiedzenia Rady 
Nadzorczej. 

 

Zbigniew Nowik – Przewodniczący Rady Nadzorczej 

Urodzony w 1963 r. 

Zbigniew Nowik ma wykształcenie wyższe – w 1988 r. uzyskał stopień magistra ekonomii stosowanej na 
Uniwersytecie Paris Dauphine (Francja). W 1993 r. uzyskał tytuł doktora nauk ekonomicznych na Institut d’Etudes 
Politiques w Paryżu (Francja). 

 

Przebieg kariery zawodowej Zbigniewa Nowika: 

2006 – 2007 Członek Rady Nadzorczej Emitenta oddelegowany do pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu 
ds. Rozwoju Spółki,  

2006 – nadal Przewodniczący Rady Nadzorczej Emitenta, 

2003 – 2005 Członek Rady Nadzorczej Emitenta 

2001 - nadal I Fundusz Mistral S.A., Warszawa – współzałożyciel spółki, pełniący w spółce w 
poszczególnych okresach funkcje zarządcze i nadzorcze (członek zarządu, członek 
rady nadzorczej) 

2001  Impexmetal S.A., Warszawa – członek Rady Nadzorczej, 

1997 – 1999 Campina Polska Sp. z o.o., Warszawa – dyrektor finansowy, 

1995 – 1997 Castorama Polska Sp. z o.o., Warszawa – dyrektor finansowy, 

1994 – 1995 Groupe Azur – dyrektor finansowy (Paryż, Francja oraz Warszawa), 

1992 – 1994 AXA International – specjalista ds. nowych projektów (Paryż, Francja); 

1990 – 1992 Union Francaise de Reassurance – specjalista ds. reasekuracji (Paryż, Francja). 
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Oprócz wyżej wymienionych Zbigniew Nowik pełni następujące funkcje w spółkach osobowych i kapitałowych: 

- I Fundusz Mistral S.A. z siedzibą w Warszawie – członek Rady Nadzorczej od 2003 r. (w okresach: wrzesień – 
październik 2009 r. oraz maj 2011 r. – styczeń 2012 r. oddelegowany z Rady Nadzorczej do pełnienia funkcji 
Prezesa Zarządu tej spółki) - Port Handlowy Świnoujście Sp. z o.o. - członek Rady Nadzorczej od 2010 r., 

- Leonardo Holding S.A. z siedzibą w Myślenicach – członek Rady Nadzorczej od 2010 r., 

- Evergreen House S.A. z siedzibą w Gliwicach – członek Rady Nadzorczej od 2010 r., 

- Deutsche Binnenreederei AG z siedzibą w Berlinie (Niemcy) – członek Rady Nadzorczej od 2007 r., 

- Mistral Energia Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie – członek Rady Nadzorczej od 2003 r., 

- COGI Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach – członek Rady Nadzorczej od 2003 r., 

- Zakład Tworzyw Sztucznych IZO – ERG S.A. z siedzibą w Gliwicach – członek Rady Nadzorczej od 2001 r., 

- Savoie Limited z siedzibą w Nikozji (Cypr) – członek Zarządu od 2012 r.  

 

Zbigniew Nowik w okresie ostatnich 5 lat pełnił następujące funkcje w organach spółek osobowych i 
kapitałowych: 

- Przedsiębiorstwo Produkcji Materiałów Budowlanych Niemce S.A., Niemce (woj. lubelskie) – członek Rady 
Nadzorczej (2007 – 2013), 

- Euro Capital S.A. z siedzibą w Warszawie - członek Rady Nadzorczej (2006 – 2013), 

- 25Percent Sp. z o.o z siedzibą w Warszawie – członek Rady Nadzorczej (2004 – 2007), 

- Centrum Kapitałowe IZO ERG S.A. z siedzibą w Gliwicach – członek Rady Nadzorczej (2008 r.), 

- IZO – ERG Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach - członek Rady Nadzorczej (2002 – 2009), 

- IZO – INVEST Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach - członek Rady Nadzorczej (2003 – 2009), 

- IZO – Inwestycje Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach – członek Rady Nadzorczej (2001 – 2009). 

 

Oprócz wyżej wymienionych, Zbigniew Nowik nie pełni i nie pełnił w okresie ostatnich 5 lat funkcji członka organu 
administrującego, zarządzającego oraz nadzorczego spółek osobowych i kapitałowych. 

 

Zbigniew Nowik jest wspólnikiem (akcjonariuszem) w następujących podmiotach: I Fundusz Mistral S.A. z 
siedzibą w Warszawie, EverGreen House S.A. z siedzibą w Gliwicach, Synergia Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, 
Larin Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Alpha Finanse Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Ekochem Sp. z o.o. w 
likwidacji z siedzibą w Warszawie, Savoie Partners & Co siedziba – Nikozja (Cypr). 
 

Oprócz wyżej wymienionych, Zbigniew Nowik nie jest i nie był w okresie ostatnich 5 lat wspólnikiem (rozumianym 
również jako akcjonariusz) w spółkach osobowych lub kapitałowych, z zastrzeżeniem, iż był wspólnikiem spółki 
La Financiere d’Integration Europeenne S.A. z siedzibą w Luksemburgu, spółki Savoie Limited z siedzibą w 
Nikozji (Cypr) oraz spółki Grupa Doradcza Finowa Sp. z o.o. z siedzibą w Częstochowie. 

Według złożonego oświadczenia, Zbigniew Nowik nie prowadzi poza przedsiębiorstwem Emitenta działalności, 
która może mieć znaczenie dla działalności Emitenta. 

 

Według złożonego oświadczenia Zbigniew Nowik: 

-   nie został skazany za przestępstwo oszustwa, 
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- nie pełnił funkcji członka organów administracyjnych, osoby zarządzającej, osoby nadzorującej lub 
zarządzającej wyższego szczebla (o której mowa w pkt 14.1 lit d załącznika do Rozporządzenia Komisji 
809/2004) w podmiotach, które w ciągu ostatnich pięciu lat znalazły się w stanie upadłości lub likwidacji lub były 
kierowane przez zarząd komisaryczny, z zastrzeżeniem poniższej informacji: 

Zbigniew Nowik był członkiem Rady Fundacji Awiacji – Fundacja została postawiona w stan likwidacji i 
wykreślona z Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 4 marca 2011 r. z uwagi na wyczerpanie środków 
finansowych i majątku Fundacji. 

Zbigniew Nowik jest wspólnikiem spółki Ekochem Sp. z o.o. w likwidacji z siedzibą w Warszawie – spółka nie 
prowadzi działalności gospodarczej, wobec czego uchwałą zgromadzenia wspólników z dnia 10 kwietnia 2013 r. 
została postawiona w stan likwidacji. 

- nie był podmiotem oficjalnych oskarżeń publicznych lub sankcji ze strony organów ustawowych lub 
regulacyjnych (w tym organizacji zawodowych), 

- nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów administracyjnych, zarządzających lub 
nadzorczych jakiegokolwiek emitenta lub zakazu uczestniczenia w zarządzaniu lub prowadzeniu spraw 
jakiegokolwiek emitenta w okresie poprzednich pięciu lat. 

 

Piotr Oskroba – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej 

Urodzony w 1962 r. 

Piotr Oskroba ma wykształcenie wyższe – w 1987 r. ukończył Szkołę Główną Planowania i Statystyki w 
Warszawie (obecnie Szkoła Główna Handlowa w Warszawie), Wydział Handlu Zagranicznego (magister 
ekonomii). W 1998 r. ukończył Podyplomowe Studia Strategicznego Zarządzania Przedsiębiorstwem  - Szkoła 
Główna Handlowa w Warszawie. W 2000 r. Piotr Oskroba ukończył Podyplomowe Studium dla Dyrektorów 
Finansowych organizowane przez Centrum Prywatyzacji w Warszawie. 

W 1996 r. Piotr Oskroba ukończył Kurs dla Doradców Inwestycyjnych (Genesis, Warszawa). Ukończył również 
szereg kursów i szkoleń z zakresu finansów, private equity i inwestycji kapitałowych w Polsce i za granicą.  

Przebieg kariery zawodowej Piotra Oskroby: 

2010 – nadal Polonia FS Sp. z o.o., Warszawa – Wiceprezes Zarządu, 

2006 – nadal Krokus PE Sp. z o.o., Warszawa – Wiceprezes Zarządu; 

2006 – nadal Krokus PE Spółka  z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k., Warszawa – komandytariusz, 

1995 – nadal Polonia FS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k., Warszawa (poprzednie nazwy: AIB 
WBK Fund Management Sp. z o.o., Polonia Financial Services Sp. z o.o. – dyrektor generalny, 
Wiceprezes Zarządu) , komandytariusz, 

1995  Krajowa Izba Gospodarcza, Warszawa – główny specjalista; 

1993 – 1995 Przedstawicielstwo Krajowej Izby Gospodarczej, Bruksela – dyrektor; 

1990 – 1993 Krajowa Izba Gospodarcza, Warszawa – doradca Prezesa; 

1991  Ministerstwo Przemysłu, Warszawa – doradca Ministra; 

1989 – 1990 Polsko - Amerykański Fundusz Marii Skłodowskiej – Curie, Warszawa – zastępca skarbnika; 

1988 – 1989 Kancelaria Sejmu, Biuro Stosunków Międzyparlamentarnych, Warszawa – starszy radca. 

Oprócz wyżej wymienionych, Piotr Oskroba pełni następujące funkcje w organach spółek osobowych i 
kapitałowych: 

- Nova Polonia Natexis II Limited Partnership - z siedzibą w St. Helier, Jersey – członek Komitetu Inwestycyjnego 
(od 2006 r.), 
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- IZOTERM S.A. (poprzednio Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowe Izoterm Sp. z o.o.) z siedzibą w 
Pszczynie – Przewodniczący Rady Nadzorczej (od 2007 r.), 

- Deutsche Binnenreederei AG z siedzibą w Berlinie (Niemcy) – Członek Rady Nadzorczej (od 2007 r.), 

- Comfort S.A. z siedzibą w Rakowicach Małych – Przewodniczący Rady Nadzorczej (od 2007 r.), 

- Termo Organika Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie - Przewodniczący Rady Nadzorczej (od 2011 r.). 

Piotr Oskroba od 1993 r. jest Członkiem Rady Polsko – Amerykańskiej Fundacji Doradztwa dla Small Biznesu – 
Warszawa. 

 

Piotr Oskroba w okresie ostatnich 5 lat pełnił następujące funkcje w organach spółek osobowych i kapitałowych: 

- ID Marketing S.A. z siedzibą w Warszawie – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej (2011-2012 r.), 

- European Convergence Partners Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie – Prezes Zarządu (2001 – 2009), 

- Prospect Poland UK LP i Prospect Poland US LP, z siedzibą na Jersey – Przewodniczący Rady Nadzorującej 
Fundusze (2001 – 2007), 

- Praterm S.A. z siedzibą w Warszawie (obecnie Dalkia Term S.A.) – Członek Rady Nadzorczej, Przewodniczący 
Rady Nadzorczej (2002 – 2008 r.), 

- Nova Polonia Private Equity Fund LLC, Delaware (USA) – Członek Komitetu Inwestycyjnego (2002 – 2010), 

- Polonia Financial Services Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie – Wiceprezes Zarządu (2006 – 2010), 

- Centrum Filmowe Helios S.A. z siedzibą w Łodzi – Członek Rady Nadzorczej (2006 – 2010), 

- Narodowy Fundusz Inwestycyjny Magna Polonia S.A. z siedzibą w Warszawie – Wiceprezes Zarządu (2006 – 
2008), 

- Qumak – Sekom S.A. z siedzibą w Warszawie – Członek Rady Nadzorczej, Przewodniczący Rady Nadzorczej 
(2005 – 2007). 

Oprócz wyżej wymienionych, Piotr Oskroba nie pełni i nie pełnił w okresie ostatnich 5 lat funkcji członka organu 
administrującego, zarządzającego oraz nadzorczego spółek osobowych i kapitałowych. 

 

Piotr Oskroba jest wspólnikiem w następujących podmiotach: Krokus PE Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie – 
wspólnik, Krokus PE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K w Warszawie – komandytariusz, Polonia FS 
Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie – wspólnik, Polonia FS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K w 
Warszawie – komandytariusz, NPN Management Ltd, z siedzibą w St. Helier, Jersey – wspólnik, Nova Polonia 
Natexis II Limited Partnership - z siedzibą w St. Helier, Jersey – wspólnik. 

 

W okresie ostatnich 5 lat Piotr Oskroba był wspólnikiem w następujących spółkach: 

- European Convergence Partners Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (2007 – 2009), 

- Polonia Financial Services Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (2006 – 2010). 

 

Oprócz wyżej wymienionych, Piotr Oskroba nie jest i nie był w okresie ostatnich 5 lat wspólnikiem (rozumianym 
również jako akcjonariusz) spółek osobowych lub kapitałowych, z zastrzeżeniem, że Piotr Oskroba jest i był w 
okresie ostatnich 5 lat aktywnym inwestorem giełdowym, przy czym jego zaangażowanie w każdej ze spółek 
publicznych, w której posiada lub posiadał akcje, nie przekracza i nie przekraczało 5% głosów na walnym 
zgromadzeniu takich spółek. 

 

Według złożonego oświadczenia, Piotr Oskroba nie prowadzi poza przedsiębiorstwem Emitenta działalności, 
która może mieć znaczenie dla działalności Emitenta. 
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Według złożonego oświadczenia Piotra Oskroba: 

-   nie został skazany za przestępstwo oszustwa, 

- nie pełnił funkcji członka organów administracyjnych, osoby zarządzającej, osoby nadzorującej lub 
zarządzającej wyższego szczebla (o której mowa w pkt 14.1 lit d załącznika do Rozporządzenia Komisji 
809/2004) w podmiotach, które w ciągu ostatnich pięciu lat znalazły się w stanie upadłości lub likwidacji lub były 
kierowane przez zarząd komisaryczny, z zastrzeżeniem poniższej informacji: 

W okresie od 2001 do 2009 r. Piotr Oskroba był Prezesem Zarządu spółki European Convergence Partners Sp. z 
o.o. z siedzibą w Warszawie, która uchwałą zgromadzenia wspólników z dnia 1 czerwca 2009 r. została 
rozwiązana i postawiona w stan likwidacji. Otwarcie likwidacji nastąpiło postanowieniem sądu z dnia 25 sierpnia 
2009 r. Na dzień 30 listopada 2009 r. postępowanie likwidacyjne wobec spółki zostało zakończone, 
wierzytelności zostały ściągnięte a zobowiązania uregulowane. Postanowieniem sądu z dnia 23 grudnia 2009 r. 
spółka została wykreślona z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (postanowienie 
uprawomocniło się 14 stycznia 2010 r.). 

- nie był podmiotem oficjalnych oskarżeń publicznych lub sankcji ze strony organów ustawowych lub 
regulacyjnych (w tym organizacji zawodowych), 

- nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów administracyjnych, zarządzających lub 
nadzorczych jakiegokolwiek emitenta lub zakazu uczestniczenia w zarządzaniu lub prowadzeniu spraw 
jakiegokolwiek emitenta w okresie poprzednich pięciu lat. 

 

Marek Komorowski – Sekretarz Rady Nadzorczej 

Urodzony w 1965 r. 

 

Marek Komorowski ma wykształcenie wyższe - w 1988 r. ukończył Szkołę Główną Handlową (magister ekonomii) 
oraz w 2001 r. ukończył Kellogg Graduate School of Management, Northwestern University, Evanston, Illinois 
(USA) (Executive MBA). 

Marek Komorowski jest członkiem Polskiego Instytutu Dyrektorów. 

Marek Komorowski uczestniczył w licznych szkoleniach profesjonalnych: 

2013 – Komitet Audytu w działaniu – Polski Instytut Dyrektorów, Warszawa, 

2012 – Komitet Wynagrodzeń: zmiany regulacyjne, przykłady działania - Polski Instytut Dyrektorów, Warszawa, 

2009 – Leadership for High Performance – DDI, Amsterdam, 

2006 – Leveraged and Mezzanine Finance Workshop – Euromoney, Paryż, 

2005 – Up-tiering Program, ENB Consulting, Londyn, 

2000 – Advanced Banking Course – Corporate Consulting Resources, Paryż, 

1998 – ABC Psychologii Biznesu – Laboratorium Psychoedukacji, Warszawa, 

1997 – Kurs maklera papierów wartościowych – Fundacja Prywatyzacji, Warszawa, 

1996 – Selling in the Financial Services Sector – BPP Bank Training, Londyn, 

1991 – Executive Credit and Banking Program – Manufacturers, Hanover, New York. 

 

Przebieg kariery zawodowej Marka Komorowskiego: 

2010 – nadal M2G Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie – Prezes Zarządu, 
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2010 – 2011 I Fundusz Mistral S.A. z siedzibą w Warszawie – Prezes Zarządu, 

2006 – 2010 Rabobank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie – osoba zarządzająca działem M&A, 

2004 – 2006 Rabobank Polska S.A. w Warszawie – osoba zarządzająca działem Structured Finance & TMI, 

2003 – 2006 Traco Sp. z o.o. w Warszawie – Prezes Zarządu, 

2002 – 2004 Rabobank Polska S.A. w Warszawie – starszy specjalista ds. bankowości, 

1997 – 2001 Credit Lyonnais Bank Polska S.A. w Warszawie – dyrektor Departamentu Bankowości 
Korporacyjnej, 

1995 – 1997 IPB Bank S.A. – dyrektor Departamentu Komercyjnego, 

1992 – 1995 IPB Bank S.A. – osoba zarządzająca Departamentem Komercyjnym, 

1992  IPB Bank S.A. – account officer, 

1991  Kredyt Bank S.A. w Warszawie – analityk kredytowy, 

1990  Barclays Bank plc (Wielka Brytania) – stażysta, 

1989 – 1990 BRE Bank S.A. w Warszawie – Departament Operacji Zagranicznych – specjalista, 

1988  BRE Bank S.A. w Warszawie – stażysta i asystent w Departamencie Operacji Zagranicznych. 

 

Oprócz wyżej wymienionych, Marek Komorowski pełni następujące funkcje: 

- Polskie Zioła S.A. z siedzibą w Kębłowie (poczta Piaski, woj. Lubelskie) – członek Rady Nadzorczej, 

- Fenum Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie - Prezes Zarządu, 

- Foyno Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie - Prezes Zarządu, 

- Brasico Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie - Prezes Zarządu. 

. 

 

W okresie ostatnich 5 lat kalendarzowych, Marek Komorowski pełnił następujące funkcje: 

- Sacculus 01 Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie – Prezes Zarządu (2011-2012), 

- Sacculus 02 Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie – Prezes Zarządu (2011-2012), 

- Zakłady Tworzyw Sztucznych Izo – Erg S.A. z siedzibą w Gliwicach – członek Rady Nadzorczej (do 2012 r.), 

- Novo Technologies S.A. z siedzibą w Warszawie – członek Rady Nadzorczej (do 2013 r.), 

- Przedsiębiorstwo Produkcji Materiałów Budowlanych Niemce S.A. z siedzibą w Niemcach (woj. Lubelskie) – 
członek Rady Nadzorczej (2005 – 2011), 

- Deutsche Binnenreederei AG z siedzibą w Berlinie (Niemcy) – członek Rady Nadzorczej (2010 – 2011), 

- Dom Inwestycyjny Libero S.A. z siedzibą w Warszawie – członek Rady Nadzorczej (2010 – 2011). 

 

Oprócz wyżej wymienionych, Marek Komorowski nie pełni i nie pełnił w okresie ostatnich 5 lat funkcji członka 
organu administrującego, zarządzającego oraz nadzorczego spółek osobowych i kapitałowych. 

 

Marek Komorowski jest wspólnikiem w następujących spółkach: 

- M2G Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie – 65% udziału w kapitale zakładowym spółki, 

- Fenum Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie - 90% udziału w kapitale zakładowym spółki, 
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- Foyno Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie - 90% udziału w kapitale zakładowym spółki, 

Brasico Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie - 90% udziału w kapitale zakładowym spółki, 

- M2G Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.k. z siedzibą w Warszawie – komandytariusz. 

 

Oprócz wyżej wymienionych, Marek Komorowski nie jest i nie był w okresie ostatnich 5 lat wspólnikiem 
(rozumianym również jako akcjonariusz) spółek osobowych lub kapitałowych, z zastrzeżeniem, że Marek 
Komorowski był w okresie ostatnich 5 lat aktywnym inwestorem giełdowym, przy czym jego zaangażowanie w 
każdej ze spółek publicznych, w której posiadał akcje, nie przekraczało 5% głosów na walnym zgromadzeniu 
takich spółek, oraz że posiadał udziały w spółkach Sacculus 01 Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, Sacculus 02 Sp. 
z o.o. z siedzibą w Lublinie i Polskie Zioła Sp. z o.o. z siedzibą w Kłębowie (woj. lubelskie). 

 

Według złożonego oświadczenia, Marek Komorowski nie prowadzi poza przedsiębiorstwem Emitenta 
działalności, która może mieć znaczenie dla działalności Emitenta. 

 

Według złożonego oświadczenia Marek Komorowski: 

-   nie został skazany za przestępstwo oszustwa, 

- nie pełnił funkcji członka organów administracyjnych, osoby zarządzającej, osoby nadzorującej lub 
zarządzającej wyższego szczebla (o której mowa w pkt 14.1 lit d załącznika do Rozporządzenia Komisji 
809/2004) w podmiotach, które w ciągu ostatnich pięciu lat znalazły się w stanie upadłości lub likwidacji lub były 
kierowane przez zarząd komisaryczny, z wyjątkiem spółki Traco Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, która została 
rozwiązana na mocy uchwały Zgromadzenia Wspólników z dnia 15 października 2010 r. – spółka została 
wykreślona z rejestru przedsiębiorców na mocy postanowienia sądu z dnia 16 stycznia 2012 r. (uprawomocnienie 
postanowienia nastąpiło w dniu 4 lutego 2012 r.), 

- nie był podmiotem oficjalnych oskarżeń publicznych lub sankcji ze strony organów ustawowych lub 
regulacyjnych (w tym organizacji zawodowych), 

- nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów administracyjnych, zarządzających lub 
nadzorczych jakiegokolwiek emitenta lub zakazu uczestniczenia w zarządzaniu lub prowadzeniu spraw 
jakiegokolwiek emitenta w okresie poprzednich pięciu lat. 

 

Artur Szczepaniak – Członek Rady Nadzorczej 

Urodzony w 1969 r. 

Przebieg kariery zawodowej Artura Szczepaniaka: 

2001 – nadal I Fundusz Mistral S.A. z siedzibą w Warszawie – fundusz inwestycyjny typu private equity – 
współzałożyciel i członek Rady Nadzorczej spółki, 

1996 – 2000 EPS Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu – boutique bankowości inwestycyjnej – współzałożyciel 
i menedżer spółki, 

1991 – 1996 Dom Maklerski Penetrator S.A. z siedzibą w Krakowie – broker i doradca inwestycyjny, 

1990 – 1991 spółka CCB s.c. z siedzibą w Krakowie – broker na Krakowskiej Giełdzie Towarowo – 
Pieniężnej S.A. – współzałożyciel i osoba zarządzająca działalnością spółki. 

 

Oprócz wyżej wymienionych, Artur Szczepaniak pełni następujące funkcje w organach spółek osobowych i 
kapitałowych: 
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- Larin Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie – Prezes Zarządu od 2006 r., 

- I Fundusz Mistral S.A. z siedzibą w Warszawie – członek Rady Nadzorczej od 2003 r., 

- COGI Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach – członek Rady Nadzorczej od 2003 r., 

- Evergreen House S.A. z siedzibą w Gliwicach - członek rady Nadzorczej od 2010 r., 

- Leonardo Holding S.A. z siedzibą w Myślenicach - członek rady Nadzorczej od 2010 r., 

- Mistral Energia Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie - członek Rady Nadzorczej od 2003 r., 

- Rentrans International Spedition Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach – członek Rady Nadzorczej od 2010 r., 

- Zakłady Tworzyw Sztucznych IZO-ERG S.A. z siedzibą w Gliwicach – członek Rady Nadzorczej od 2001 r. 

- Savoie Limited, Nikozja (Cypr) – członek Zarządu od 2012 r.  

 

Artur Szczepaniak w okresie ostatnich 5 lat pełnił następujące funkcje w organach spółek osobowych i 
kapitałowych: 

- Przedsiębiorstwo Produkcji Materiałów Budowlanych Niemce S.A. z siedzibą w Niemcach (woj. lubelskie) – 
członek Rady Nadzorczej (2012 -2013), 

- Euro Capital S.A. z siedzibą w Warszawie – członek rady Nadzorczej (2006 – 2013), 

- 25 Percent Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie – członek Rady Nadzorczej (2004 – 2007), 

- Centrum Kapitałowe IZO – ERG S.A. z siedzibą w Gliwicach – członek Rady Nadzorczej (2008), 

- Deutsche Binnenreederei AG z siedzibą w Berlinie (Niemcy) – członek Rady Nadzorczej (2007 – 2010), 

- IZO – ERG Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach – członek Rady Nadzorczej (2002 – 2009), 

- IZO – INVEST Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach – członek Rady Nadzorczej (2003 – 2009), 

- Izo - Inwestycje Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach – członek Rady Nadzorczej (2001 – 2009). 

 

Oprócz wyżej wymienionych, Artur Szczepaniak nie pełni i nie pełnił w okresie ostatnich 5 lat funkcji członka 
organu administrującego, zarządzającego oraz nadzorczego spółek osobowych i kapitałowych. 

 

Artur Szczepaniak jest wspólnikiem (akcjonariuszem) w następujących spółkach: I Fundusz Mistral S.A. z 
siedzibą w Warszawie, EverGreen House S.A. z siedzibą w Gliwicach, Synergia Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, 
Larin Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 25 Percent Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Savoie Partners & Co z 
siedzibą w Nikozji (Cypr). 
 
Oprócz wyżej wymienionych, Artur Szczepaniak nie jest i nie był w okresie ostatnich 5 lat wspólnikiem 
(rozumianym również jako akcjonariusz) w spółkach osobowych lub kapitałowych, z zastrzeżeniem, iż był 
wspólnikiem spółek La Financiere d’Integration Europeenne S.A. z siedzibą w Luksemburgu, spółki Savoie 
Limited z siedzibą w Nikozja (Cypr) oraz Grupa Doradcza Finowa Sp. z o.o. z siedzibą w Częstochowie, 

 

Według złożonego oświadczenia, Artur Szczepaniak nie prowadzi poza przedsiębiorstwem Emitenta działalności, 
która może mieć znaczenie dla działalności Emitenta. 

 

Według złożonego oświadczenia Artur Szczepaniak: 

-   nie został skazany za przestępstwo oszustwa, 
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- nie pełnił funkcji członka organów administracyjnych, osoby zarządzającej, osoby nadzorującej lub 
zarządzającej wyższego szczebla (o której mowa w pkt 14.1 lit d załącznika do Rozporządzenia Komisji 
809/2004) w podmiotach, które w ciągu ostatnich pięciu lat znalazły się w stanie upadłości lub likwidacji lub były 
kierowane przez zarząd komisaryczny, 

- nie był podmiotem oficjalnych oskarżeń publicznych lub sankcji ze strony organów ustawowych lub 
regulacyjnych (w tym organizacji zawodowych), 

- nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów administracyjnych, zarządzających lub 
nadzorczych jakiegokolwiek emitenta lub zakazu uczestniczenia w zarządzaniu lub prowadzeniu spraw 
jakiegokolwiek emitenta w okresie poprzednich pięciu lat. 

 

 

Paweł Jacel – Członek Rady Nadzorczej 

Urodzony w 1984 r. 

Paweł Jacel ma wykształcenie wyższe – w 2007 r. uzyskał tytuł licencjata (Bachelor of European Business 
Management) na Athlone Institute of Technology, Athlone (Irlandia). W 2008 r. otrzymał tytuł magistra na 
kierunku Finanse i Bankowość na Uniwersytecie Łódzkim.  

 

Przebieg kariery zawodowej Pawła Jacela: 

2009 – nadal   działalność gospodarcza JP Consulting Paweł Jacel – świadczenie usług doradczych na rzecz 
Krokus PE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. (od 2010 r.) oraz na rzecz Hexagon 
Management Sp. z o.o./ Hexagon Capital Advisors (2009 – 2010); 

2008 – 2009    Boston Consulting Group Sp. z o.o., Warszawa – Visiting Associate; 

2007                JP Morgan & Chase, Wielka Brytania – Summer Intern (staż letni). 

 

Paweł Jacel pełni funkcję członka Rady Nadzorczej w spółce PPH Transsystem S.A. w upadłości likwidacyjnej z 
siedzibą w Woli Dalszej (od 2011 r.) oraz w spółce Termo Organika Sp z o.o. z siedzibą w Krakowie (od 2012). W 
okresie ostatnich 5 lat Paweł Jacel pełnił funkcję członka Rady Nadzorczej w spółce ID Marketing S.A. z siedzibą 
w Warszawie (2011 – 2012). 

Oprócz wyżej wymienionych, Paweł Jacel nie pełni i nie pełnił w okresie ostatnich 5 lat funkcji członka organu 
administrującego, zarządzającego oraz nadzorczego spółek osobowych i kapitałowych. 

Paweł Jacel nie jest i nie był w okresie ostatnich 5 lat wspólnikiem (rozumianym również jako akcjonariusz) 
spółek osobowych lub kapitałowych, z zastrzeżeniem, że Paweł Jacel jest i był w okresie ostatnich 5 lat 
aktywnym inwestorem giełdowym, przy czym jego zaangażowanie w każdej ze spółek publicznych, w której 
posiada lub posiadał akcje, nie przekracza i nie przekraczało 5% głosów na walnym zgromadzeniu takich spółek. 

Według złożonego oświadczenia Paweł Jacel: 

-  nie został skazany za przestępstwo oszustwa, 

- nie pełnił funkcji członka organów administracyjnych, osoby zarządzającej lub zarządzającej wyższego szczebla  
w podmiotach, które w ciągu ostatnich pięciu lat znalazły się w stanie upadłości lub likwidacji lub były kierowane 
przez zarząd komisaryczny, za wyjątkiem funkcji członka Rady Nadzorczej (od 2011 r.) w spółce PPH 
Transsystem S.A. w Woli Dalszej wobec której Sąd Rejonowy w Rzeszowie w postanowieniu z dnia 22 sierpnia 
2012 r. ogłosił upadłość obejmującą likwidację  majątku spółki. Przyczyną złożenia wniosku o ogłoszenie 
upadłości było zaprzestanie wykonywania wymagalnych zobowiązań pieniężnych wobec więcej niż dwóch 
wierzycieli;  na dzień zatwierdzenia Dokumentu Rejestracyjnego postępowanie upadłościowe nie zostało 
zakończone, 
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-nie był podmiotem oficjalnych oskarżeń publicznych lub sankcji ze strony organów ustawowych lub 
regulacyjnych (w tym organizacji zawodowych), 

- nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów administracyjnych, zarządzających lub 
nadzorczych jakiegokolwiek emitenta lub zakazu uczestniczenia w zarządzaniu lub prowadzeniu spraw 
jakiegokolwiek emitenta w okresie poprzednich pięciu lat. 

  

Andrzej Malinowski  – Członek Rady Nadzorczej 

Urodzony w 1947 r. 

Andrzej Malinowski posiada wykształcenie wyższe – w 1969 r. ukończył Wydział Handlowo – Towaroznawczy 
Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. W 1975 r. otrzymał tytuł doktora nauk ekonomicznych.  

 

Przebieg kariery zawodowej Andrzeja Malinowskiego: 

Andrzej Malinowski pracował w administracji rządowej, był m.in. podsekretarzem stanu w Ministerstwie Handlu 
Wewnętrznego i Usług oraz podsekretarzem stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej. W 
1996 roku Prezes Rady Ministrów powierzył mu funkcję pełnomocnika do spraw organizacji Ministerstwa 
Gospodarki, następnie został w nim sekretarzem stanu. Poseł na Sejm, pełnił funkcję wiceprzewodniczącego 
Komisji Stosunków Gospodarczych z Zagranicą oraz pracował na kierowniczych stanowiskach w spółkach prawa 
handlowego. Od 2001 roku pełni funkcję Prezydenta Pracodawców Rzeczypospolitej. Andrzej Malinowski był 
członkiem polskiej delegacji sejmowej do Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy. Jako lider polskich 
pracodawców przewodniczył BIAC Polska – Komitetowi Doradczemu ds. Przemysłu i Handlu przy OECD. 
Członek Narodowej Rady Integracji Europejskiej oraz przedstawiciel polskich pracodawców w Europejskim 
Komitecie Ekonomiczno – Społecznym. W 2005 roku został wybrany pierwszym wiceprezydentem Europejskiej 
Organizacji Pracodawców Przedsiębiorstw Sektora Publicznego. Jest również reprezentantem Pracodawców 
RP wMiędzynarodowej Organizacji Pracodawców (IOE). Andrzej Malinowski pełni funkcję członka Rady 
Nadzorczej w spółce Collect Consulting S. A. z siedzibą w Katowicach (od 2011 r.), BETACOM S.A. z siedzibą w 
Warszawie (od 2004 r.), IMPEL S.A. z siedzibą we Wrocławiu (od 2002 r.) oraz OT Logistics S.A. z siedzibą w 
Szczecinie (od 2012 r.). 

Oprócz wyżej wymienionych, Andrzej Malinowski nie pełni i nie pełnił w okresie ostatnich 5 lat funkcji członka 
organu administrującego, zarządzającego oraz nadzorczego spółek osobowych i kapitałowych. 

 

Andrzej Malinowski nie jest i nie był w okresie ostatnich 5 lat wspólnikiem (rozumianym również jako 
akcjonariusz) spółek osobowych lub kapitałowych. 

 

Według złożonego oświadczenia, Andrzej Malinowski nie prowadzi poza przedsiębiorstwem Emitenta 
działalności, która może mieć znaczenie dla działalności Emitenta. 

 

Według złożonego oświadczenia Andrzej Malinowski: 

- nie został skazany za przestępstwo oszustwa, 

- nie pełnił funkcji członka organów administracyjnych, osoby zarządzającej, osoby nadzorującej lub 
zarządzającej wyższego szczebla (o której mowa w pkt 14.1 lit d załącznika do Rozporządzenia Komisji 
809/2004) w podmiotach, które w ciągu ostatnich pięciu lat znalazły się w stanie upadłości lub likwidacji lub były 
kierowane przez zarząd komisaryczny,  

- nie był podmiotem oficjalnych oskarżeń publicznych lub sankcji ze strony organów ustawowych lub 
regulacyjnych (w tym organizacji zawodowych), 
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- nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów administracyjnych, zarządzających lub 
nadzorczych jakiegokolwiek emitenta lub zakazu uczestniczenia w zarządzaniu lub prowadzeniu spraw 
jakiegokolwiek emitenta w okresie poprzednich pięciu lat. 

 

Ludwik Jan Heinsch  – Członek Rady Nadzorczej 

Urodzony w 1956 r. 

Ludwik Heinsch posiada wykształcenie wyższe – w 1980 r. ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu 
Śląskiego w Katowicach  

Przebieg kariery zawodowej  Ludwika Heinsch : 

1980 – 1983 Urząd Wojewódzki w Katowicach, starszy referent; 

1983 – 1985 Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej, radca kolegium ds. wykroczeń; 

1985  Przedsiębiorstwo Obrotu Środkami Produkcji „BOMIS”, specjalista ds. organizacyjno-prawnych; 

1985 – 1990 Urząd Miejski w Świętochłowicach, kierownik wydziału; 

1990 – 1993  Przedsiębiorstwo Transportowo – Sprzętowe „HPR” w Rudzie Śląskiej w likwidacji, radca 
prawny; 

1992 – 1997  Zakłady Odzieżowe „BYTOM” SA. z siedzibą w Bytomiu, radca prawny; 

1991 – nadal  Kancelaria Prawnicza Ludwik Heinsch z siedzibą w Chorzowie. 

 

Ludwik Heinsch pełni funkcję członka Rady Nadzorczej w spółce Giełda Wschodnia S.A. z siedzibą w Warszawie 
w likwidacji (od 2009 r.), oraz EVERGREEN House S.A. z siedzibą w Gliwicach (od 2002 r.). W okresie ostatnich 
5 lat Ludwik Heinsch pełnił funkcję członka Rady Nadzorczej w spółce Centrum Kapitałowe IZO-ERG S.A. z 
siedzibą w Gliwicach (2009), IZO-INVEST Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach (2005 – 2009), IZO-ERG Sp. z o.o. 
(2005-2009) z siedzibą w Gliwicach, Norman Sp. z o.o. z siedzibą w Radzionkowie (2005 - 2011r.), IZO-
Inwestycje Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach (2005-2009) oraz był partnerem w HEINSCH & BROLL spółka 
partnerska z siedzibą w Częstochowie (2009 r.) 

Oprócz wyżej wymienionych, Ludwik Heinsch nie pełni i nie pełnił w okresie ostatnich 5 lat funkcji członka organu 
administrującego, zarządzającego oraz nadzorczego spółek osobowych i kapitałowych. 

 

Ludwik Heinsch nie jest i nie był w okresie ostatnich 5 lat wspólnikiem (rozumianym również jako akcjonariusz) 
spółek osobowych lub kapitałowych. 

 

Według złożonego oświadczenia, Ludwik Heinsch nie prowadzi poza przedsiębiorstwem Emitenta działalności, 
która może mieć znaczenie dla działalności Emitenta. 

 

Według złożonego oświadczenia Ludwik Heinsch: 

-   nie został skazany za przestępstwo oszustwa, 

- nie pełnił funkcji członka organów administracyjnych, osoby zarządzającej, osoby nadzorującej lub 
zarządzającej wyższego szczebla  w podmiotach, które w ciągu ostatnich pięciu lat znalazły się w stanie 
upadłości lub likwidacji lub były kierowane przez zarząd komisaryczny, z zastrzeżeniem poniższej informacji: 
Ludwik Heinsch pełnił funkcję likwidatora spółki Stocznie Śródlądowe Żeglugi Bydgoskiej Sp. z o.o. w likwidacji z 
siedzibą w Bydgoszczy. Spółka została postawiona w stan likwidacji na podstawie uchwały zgromadzenia 
wspólników z dnia 24 lutego 2012 r. Powodem likwidacji była nierentowność spółki. Podmiot został wykreślony z 
KRS na podstawie postanowienia sądu z dnia 4 listopada 2011 r. Postanowienie stało się prawomocne w dniu 17 
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listopada 2011 r. Ponadto Ludwik Heinsch pełnił funkcję likwidatora spółki Odratrans - Stocznia Sp. z o.o. w 
likwidacji z siedzibą we Wrocławiu. Spółka została postawiona w stan likwidacji na podstawie uchwały 
zgromadzenia wspólników z dnia 17 lipca 2009 r. Powodem likwidacji była nierentowność spółki. Podmiot został 
wykreślony z KRS na mocy postanowienia sądu z dnia 14 stycznia 2011 r. Postanowienie stało się prawomocne 
w dniu 3 lutego 2011 r. 

- nie był podmiotem oficjalnych oskarżeń publicznych lub sankcji ze strony organów ustawowych lub 
regulacyjnych (w tym organizacji zawodowych), 

- nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów administracyjnych, zarządzających lub 
nadzorczych jakiegokolwiek emitenta lub zakazu uczestniczenia w zarządzaniu lub prowadzeniu spraw 
jakiegokolwiek emitenta w okresie poprzednich pięciu lat. 

 

Pomiędzy członkami Rady Nadzorczej nie występują powiązania rodzinne. 

Pomiędzy członkami Rady Nadzorczej a członkami Zarządu nie występują powiązania rodzinne. 

Pomiędzy członkami Rady Nadzorczej a prokurentami nie występują powiązania rodzinne. 

 

14.1.3 Osoby zarządzające wyższego szczebla, inne niż członkowie Zarządu 

Osobami zarządzającymi wyższego szczebla, innymi niż członkowie Zarządu, są prokurenci Emitenta – dyrektor 
handlowy Piotr Pawłowski, Michał Piotrowski oraz Adam Gliszczyński. 

Prokurenci Emitenta zostali uznani za osoby zarządzające wyższego szczebla z uwagi na treść art. 109¹ kodeksu 
cywilnego, zgodnie z którym prokura jest pełnomocnictwem obejmującym umocowanie do czynności sądowych i 
pozasądowych związanych z prowadzeniem przedsiębiorstwa. Prokury nie można ograniczyć ze skutkiem wobec 
osób trzecich. 

 

Piotr Pawłowski – prokurent Emitenta, dyrektor handlowy 

Urodzony w 1971 r. 

Piotr Pawłowski w 1997 r. ukończył studia magisterskie na Uniwersytecie Gdańskim, w zakresie Transport 
Morski. W 2007 r. uzyskał Certyfikat Kompetencji Zawodowych w Międzynarodowym Transporcie Drogowym 
Rzeczy. Następnie w 2008 r. ukończył studia Executive MBA na Politechnice Warszawskiej.  

Piotr Pawłowski odbył ponadto szereg szkoleń zawodowych. 

 

Przebieg kariery zawodowej Piotra Pawłowskiego: 

2011 – nadal Emitent – prokurent, dyrektor handlowy, 

2011 – nadal Rentrans Cargo Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie – wiceprezes Zarządu, 

2007 – 2011 Apreo Logistics S.A. z siedzibą w Warszawie – dyrektor handlowy (2007 – 2010), dyrektor ds. 
floty (2010 – 2011), 

1999 – 2007 Vos Logistic Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie – regionalny kierownik sprzedaży (2001 
– 2003), traffic manager (2003 – 2004), dyrektor operacyjny sektora cargo (2004 – 2007), 

1998 – 1999 Pekaes Multi – Spedytor Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, 

1997 – 1998 C. Hartwig Gdynia S.A. z siedzibą w Gdyni. 

 

Z zastrzeżeniem wyżej wymienionych, Piotr Pawłowski nie pełni funkcji członka organu administrującego, 
zarządzającego oraz nadzorczego, z zastrzeżeniem pełnienia funkcji wiceprezesa Zarządu spółki Rentrans 
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Cargo Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie oraz funkcji prokurenta (dyrektora zarządzającego) spółki Portal 
Gospodarczy Polska Turcja Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. 

Oprócz wyżej wymienionych, Piotr Pawłowski nie pełnił w okresie ostatnich 5 lat funkcji członka organu 
administrującego, zarządzającego oraz nadzorczego. 

 

Piotr Pawłowski nie posiada akcji ani opcji na akcje Emitenta. 

Piotr Pawłowski jest wspólnikiem spółki Portal Gospodarczy Polska Turcja Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie – w 
której posiada 45% udziałów oraz wspólnikiem spółki MWP NET Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie – w której 
posiada 33% udziałów. 

Oprócz wyżej wymienionych, Piotr Pawłowski nie jest i nie był w okresie ostatnich 5 lat wspólnikiem (rozumianym 
również jako akcjonariusz) spółek osobowych lub kapitałowych, z zastrzeżeniem, że Piotr Pawłowski jest i był w 
okresie ostatnich 5 lat aktywnym inwestorem giełdowym, przy czym jego zaangażowanie w każdej ze spółek 
publicznych, w której posiada lub posiadał akcje, nie przekracza i nie przekraczało 5% głosów na walnym 
zgromadzeniu takich spółek. 

 

Według złożonego oświadczenia, Piotr Pawłowski nie prowadzi poza przedsiębiorstwem Emitenta działalności, 
która może mieć znaczenie dla działalności Emitenta. 

 

Według złożonego oświadczenia Piotr Pawłowski: 

- nie został skazany za przestępstwo oszustwa, 

- nie pełnił funkcji członka organów administracyjnych, osoby zarządzającej, osoby nadzorującej lub 
zarządzającej wyższego szczebla (o której mowa w pkt 14.1 lit d załącznika do Rozporządzenia Komisji 
809/2004) w podmiotach, które w ciągu ostatnich pięciu lat znalazły się w stanie upadłości lub likwidacji lub były 
kierowane przez zarząd komisaryczny. 

- nie był podmiotem oficjalnych oskarżeń publicznych lub sankcji ze strony organów ustawowych lub 
regulacyjnych (w tym organizacji zawodowych), 

- nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów administracyjnych, zarządzających lub 
nadzorczych jakiegokolwiek emitenta lub zakazu uczestniczenia w zarządzaniu lub prowadzeniu spraw 
jakiegokolwiek emitenta w okresie poprzednich pięciu lat. 

 

Pomiędzy prokurentem a członkami Zarządu oraz członkami Rady Nadzorczej nie występują powiązania 
rodzinne. 

 

Michał Piotrowski – prokurent Emitenta. 

Urodzony w 1972 r. 

Michał Piotrowski studiował w latach 1992 – 1995 w Górnośląskiej Szkole Handlowej. 

Przebieg kariery zawodowej Michała Piotrowskiego: 

2008 – nadal Rentrans International Spedition Sp. z o.o., Katowice - Prezes zarządu, 

2005 – 2008 Spedycja Rentrans Sp.z o.o., Katowice – dyrektor do spraw spedycji i handlu, 

2004 – 2005 Steel Trans Sp. z o.o., Katowice Zbożowa, stanowisko Prokurent, 

1995 – 2004 Spedycja Rentrans Katowice, Piastowska 7, stanowisko spedytor, dyspozytor. 
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Z zastrzeżeniem wyżej wymienionych, Michał Piotrowski nie pełni funkcji członka organu administrującego, 
zarządzającego oraz nadzorczego, z zastrzeżeniem pełnienia funkcji Prezesa Zarządu spółki Rentrans 
International Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, Prezesa Zarządu spółki ILMET Sp. z o.o. z siedzibą w Tychach, 
Prezesa Zarządu spółka KAMA SPED Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach oraz funkcji członka Rady Nadzorczej 
Klubu Sportowego GKS 1962 Jastrzębie SA. z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju. 

Oprócz wyżej wymienionych, Michał Piotrowski nie pełnił w okresie ostatnich 5 lat funkcji członka organu 
administrującego, zarządzającego oraz nadzorczego. 

 

Michał Piotrowski nie posiada akcji ani opcji na akcje Emitenta, z zastrzeżeniem, iż Michał Piotrowski jest osobą 
uprawnioną do objęcia 6.365 warrantów emitowanych w ramach Programu Motywacyjnego opisanego w punkcie 
14.5 Dokumentu Rejestracyjnego. 

Michał Piotrowski jest wspólnikiem spółki KAMA SPED Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach – w której posiada 
75% udziałów, wspólnikiem spółki RTC Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie – w której posiada 30% udziałów oraz 
wspólnikiem spółki ILMET Sp. z o.o. z siedzibą w Tychach – w której posiada 70% udziałów. 

Oprócz wyżej wymienionych, Michał Piotrowski nie jest i nie był w okresie ostatnich 5 lat wspólnikiem 
(rozumianym również jako akcjonariusz) spółek osobowych lub kapitałowych, z zastrzeżeniem, że Michał 
Piotrowski posiadał udziały w spółce CARBO – SPED Sp. z o.o. z siedzibą w Terespolu. Michał Piotrowski jest i 
był w okresie ostatnich 5 lat aktywnym inwestorem giełdowym, przy czym jego zaangażowanie w każdej ze 
spółek publicznych, w której posiada lub posiadał akcje, nie przekracza i nie przekraczało 5% głosów na walnym 
zgromadzeniu takich spółek. 

 

Według złożonego oświadczenia, Michał Piotrowski prowadzi poza przedsiębiorstwem Emitenta działalność, 
która może mieć znaczenie dla działalności Emitenta. Michał Piotrowski jest Prezesem Zarządu spółki KAMA – 
SPEED Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach prowadzącej działalność w zakresie transportu i spedycji 
samochodowej. 

 

Według złożonego oświadczenia Michał Piotrowski: 

-   nie został skazany za przestępstwo oszustwa, 

- nie pełnił funkcji członka organów administracyjnych, osoby zarządzającej, osoby nadzorującej lub 
zarządzającej wyższego szczebla (o której mowa w pkt 14.1 lit d załącznika do Rozporządzenia Komisji 
809/2004) w podmiotach, które w ciągu ostatnich pięciu lat znalazły się w stanie upadłości lub likwidacji lub były 
kierowane przez zarząd komisaryczny. 

- nie był podmiotem oficjalnych oskarżeń publicznych lub sankcji ze strony organów ustawowych lub 
regulacyjnych (w tym organizacji zawodowych), 

- nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów administracyjnych, zarządzających lub 
nadzorczych jakiegokolwiek emitenta lub zakazu uczestniczenia w zarządzaniu lub prowadzeniu spraw 
jakiegokolwiek emitenta w okresie poprzednich pięciu lat. 

 

Pomiędzy prokurentem a członkami Zarządu oraz członkami Rady Nadzorczej nie występują powiązania 
rodzinne. 

 

Adam Gliszczyński – prokurent Emitenta 

Urodzony w 1953 r. 

Adam Gliszczyński ukończył w 1977 r. wyższe studia magisterskie na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.  
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Przebieg kariery zawodowej Adama Gliszczyńskiego: 

Od 2012 r. – pełni funkcję prokurenta Emitenta 

2008 – 2010 Odratrans S.A., Wrocław, Szczecin członek Zarządu 

1995 – nadal Rentrans Cargo Sp. z o.o., Szczecin, Prezes Zarządu 

1989 – 1995 Cargo Service Sp. z o.o., Szczecin, członek Zarządu 

1979 – 1989 Przedsiębiorstwo Państwowe Żegluga Bydgoska, Bydgoszcz, kierownik Działu Przewozów 

1977 – 1979 Zakłady Chemiczne, Bydgoszcz, specjalista ds. eksportu 

Oprócz wyżej wymienionych, Adam Gliszczyński nie pełni funkcji członka organu administrującego, 
zarządzającego oraz nadzorczego, z zastrzeżeniem pełnienia funkcji Prezesa Zarządu spółki Rentrans Cargo Sp. 
z o.o. z siedzibą w Szczecinie, członka zarządu spółki DEZA Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie, członka 
Rady Nadzorczej spółki Port Handlowy Świnoujście Sp. z o.o. z siedzibą w Świnoujściu, członka Zarządu spółki 
NH – Trans Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie, członka Rady Nadzorczej spółki Deutsche Binnenreederei 
Aktiengesellschaft z siedzibą w Berlinie (Niemcy) oraz członka Rady Nadzorczej spółki READ – GENE SA. z 
siedzibą w Szczecinie. 

Oprócz wyżej wymienionych, Adam Gliszczyński nie pełnił w okresie ostatnich 5 lat funkcji członka organu 
administrującego, zarządzającego oraz nadzorczego, z zastrzeżeniem, że pełnił funkcję członka Zarządu spółki 
ODRA RHEIN LLOYD Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, w 2008 roku pełnił funkcję członka Rady Nadzorczej 
spółki Żegluga Bydgoska Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy, członka Rady Nadzorczej spółki Stocznie 
Śródlądowe Żeglugi Bydgoskie Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy oraz członka Rady Nadzorczej spółki 
Przedsiębiorstwo Spedycyjne Trade – Trans Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. 

 

Adam Gliszczyński nie posiada akcji ani opcji na akcje Emitenta, z zastrzeżeniem, iż Adam Gliszczyński jest 
osobą uprawnioną do objęcia 6.365 warrantów emitowanych w ramach Programu Motywacyjnego opisanego w 
punkcie 14.5 Dokumentu Rejestracyjnego. 

Adam Gliszczyński jest wspólnikiem spółki RCT Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie. 

Oprócz wyżej wymienionych Adam Gliszczyński nie jest i nie był w okresie ostatnich 5 lat (rozumianym również 
jako akcjonariusz) spółek osobowych lub kapitałowych, z zastrzeżeniem, iż posiadał udziały spółki Rentrans 
Cargo Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie oraz udziały spółki Swipoltrans (zagraniczna spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością) z siedzibą w Swisłoczy (Białoruś). 
Według złożonego oświadczenia, Adam Gliszczyński nie prowadzi poza przedsiębiorstwem Emitenta 
działalności, która może mieć znaczenie dla działalności Emitenta. 

Według złożonego oświadczenia Adam Gliszczyński: 

-   nie został skazany za przestępstwo oszustwa, 

- nie pełnił funkcji członka organów administracyjnych, osoby zarządzającej, osoby nadzorującej lub 
zarządzającej wyższego szczebla (o której mowa w pkt 14.1 lit d załącznika do Rozporządzenia Komisji 
809/2004) w podmiotach, które w ciągu ostatnich pięciu lat znalazły się w stanie upadłości lub likwidacji lub były 
kierowane przez zarząd komisaryczny. 

- nie był podmiotem oficjalnych oskarżeń publicznych lub sankcji ze strony organów ustawowych lub 
regulacyjnych (w tym organizacji zawodowych), 

- nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów administracyjnych, zarządzających lub 
nadzorczych jakiegokolwiek emitenta lub zakazu uczestniczenia w zarządzaniu lub prowadzeniu spraw 
jakiegokolwiek emitenta w okresie poprzednich pięciu lat. 

Pomiędzy prokurentem a członkami Zarządu oraz członkami Rady Nadzorczej nie występują powiązania 
rodzinne. 
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Grzegorz Sorn – dyrektor ds. finansowych, prokurent Emitenta 

Urodzony w 1974 r. 

Grzegorz Sorn ukończył w 1998 r. Akademię Ekonomiczną w Katowicach, kierunek Finanse i Bankowość, 
specjalność - rachunkowość. 

W latach 2007-2008 odbył studia podyplomowe z zakresu zarządzania na Politechnice Śląskiej, w roku 2012 
ukończył Międzynarodowe Warsztaty dla Liderów DB Schenker w Bad Homburg k. Frankfurtu. 

Przebieg kariery zawodowej Grzegorza Sorna: 

Od 2013 r. – pełni funkcję prokurenta Emitenta 

2013 - nadal OT Logistics S.A., Szczecin – dyrektor ds. finansowych 

2010 – 2013 – DB Port Szczecin Sp. z o.o. – członek Zarządu 

2008 – nadal – Port Handlowy Świnoujście Sp. z o.o. – zastępca Prezesa Zarządu 

2009 – 2010 – PTK Holding S.A. (obecnie DB Schenker Rail Polska S.A.) – główny specjalista ds. planowania i 
analiz 

2004 – 2009 – PTK Holding S.A. (obecnie DB Schenker Rail Polska S.A.) – kierownik Biura Planowania i Analiz 

1997 – 2004 – Kopalnia Piasku Kuźnicka Warężyńska S.A. – zatrudniony kolejno na stanowiskach: specjalista, 
inspektor, kierownik Działu Planowania i Analiz, główny specjalista ds. księgowo – finansowych, kierownik Działu 
Księgowo – Finansowego, dyrektor ds. ekonomiczno – finansowych. 

 

Oprócz wyżej wymienionych, Grzegorz Sorn nie pełni i nie pełnił w okresie ostatnich 5 lat funkcji członka organu 
administrującego, zarządzającego oraz nadzorczego. 

 

Grzegorz Sorn nie posiada akcji ani opcji na akcje Emitenta. 

Grzegorz Sorn nie jest i nie był w okresie ostatnich 5 lat wspólnikiem (rozumianym również jako akcjonariusz) 
spółek osobowych lub kapitałowych. 

Według złożonego oświadczenia, Grzegorz Sorn nie prowadzi poza przedsiębiorstwem Emitenta działalności, 
która może mieć znaczenie dla działalności Emitenta. 

Według złożonego oświadczenia Grzegorz Sorn: 

-   nie został skazany za przestępstwo oszustwa, 

- nie pełnił funkcji członka organów administracyjnych, osoby zarządzającej, osoby nadzorującej lub 
zarządzającej wyższego szczebla (o której mowa w pkt 14.1 lit d załącznika do Rozporządzenia Komisji 
809/2004) w podmiotach, które w ciągu ostatnich pięciu lat znalazły się w stanie upadłości lub likwidacji lub były 
kierowane przez zarząd komisaryczny. 

- nie był podmiotem oficjalnych oskarżeń publicznych lub sankcji ze strony organów ustawowych lub 
regulacyjnych (w tym organizacji zawodowych), 

- nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów administracyjnych, zarządzających lub 
nadzorczych jakiegokolwiek emitenta lub zakazu uczestniczenia w zarządzaniu lub prowadzeniu spraw 
jakiegokolwiek emitenta w okresie poprzednich pięciu lat. 

Pomiędzy prokurentem a członkami Zarządu oraz członkami Rady Nadzorczej nie występują powiązania 
rodzinne. 
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14.2 Konflikt interesów  

 
Według najlepszej wiedzy Emitenta, nie występują potencjalne konflikty interesów u członków Zarządu, członków 
Rady Nadzorczej oraz osoby zarządzającej wyższego szczebla, pomiędzy obowiązkami wobec Emitenta a ich 
prywatnymi interesami lub innymi obowiązkami, z zastrzeżeniem: 

- potencjalnego konfliktu interesów wynikającego z funkcji pełnionych przez członków organów Emitenta, 
szczegółowo opisanych w punkcie 14.1. 
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14.3 Wynagrodzenia i świadczenia dla osób wchodzących w skład organów 
nadzorczych i zarządzających 

Zarząd Emitenta 

Wynagrodzenie brutto pobrane od Emitenta przez członków Zarządu za 2012 r. 

Piotr Chajderowski – Prezes Zarządu – 759.648,20 zł brutto z tytułu pełnienia funkcji na podstawie umowy o 
pracę, w tym 341.000,00 zł brutto premii. Wartość innych świadczeń – 10.648,20 zł brutto tytułem opieki 
medycznej. 

Daniel Stachiewicz – Wiceprezes Zarządu – 564.720,00 zł brutto z tytułu pełnienia funkcji na podstawie umowy 
o pracę, w tym 150.000,00 zł brutto premii. Wartość innych świadczeń – 6.720,00 zł brutto tytułem opieki 
medycznej. 

 

Członkom Zarządu za 2012 r. nie zostało wypłacone inne wynagrodzenie na podstawie podziału zysków lub 
wynagrodzenie w formie opcji na akcje. 

Członkom Zarządu za 2012 r. nie zostały przyznane świadczenia w naturze. 

Członkowie Zarządu nie pobierali za 2012 r. wynagrodzenia od podmiotów zależnych Emitenta z jakiejkolwiek 
podstawy, z wyłączeniem Piotra Chajderowskiego, który uzyskał wynagrodzenie ryczałtowe za pełnienie funkcji w 
Radzie Nadzorczej spółki Port Handlowy Świnoujście Sp. z o.o. w kwocie 5.166,55 zł brutto. 

W 2012 r. członkom Zarządu nie były wypłacane, przez Emitenta lub jego podmioty zależne, świadczenia 
warunkowe lub odroczone (w całości lub części). 

Zasady wynagradzania członków Zarządu przez Emitenta zostały określone w umowach o pracę zawartych z 
Emitentem. 

Oprócz wynagrodzenia zasadniczego, członkom Zarządu przysługują dwa rodzaje premii wyliczane w oparciu o 
wyniki finansowe Emitenta i jego Grupy Kapitałowej: 

- premia I - w wysokości 50% rocznego wynagrodzenia zasadniczego, uzależniona od osiągnięcia przez Spółkę 
za rok którego dotyczy premia, określonego poziomu marży netto, nie mniej niż 6,5 mln zł jednostkowego zysku 
netto; 

- premia II – w wysokości 50% rocznego wynagrodzenia zasadniczego, uzależniona od osiągnięcia za rok 
którego dotyczy premia, określonego poziomu skonsolidowanej marży netto. 

W przypadku gdy wyniki Spółki i/lub Grupy Kapitałowej będą niższe, premie ulegają proporcjonalnemu obniżeniu. 

 

Emitent nie określił innych zasad wynagradzania członków Zarządu. 

 

Rada Nadzorcza Emitenta 

Wynagrodzenie brutto pobrane od Emitenta przez członków Rady Nadzorczej za 2012 r. 

Walne Zgromadzenie z dnia 22 grudnia 2004 r. Emitenta ustaliło wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej w 
wysokości 5.000,00 zł brutto miesięcznie. 

Wynagrodzenie otrzymane przez członków Rady Nadzorczej: 

Zbigniew Nowik – 60.000,00 zł. 

Artur Szczepanik – 60.000,00 zł. 

Marek Komorowski – 60.000,00 zł. 

Ludwik Heinsch – 39.523,81 zł. 
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Andrzej Malinowski – 39.523,81 zł. 

Członkowie Rady Nadzorczej powołani przez akcjonariusza NPN II S.à r.l. z siedzibą w Luksemburgu zrzekli się 
pobierania wynagrodzeń od Emitenta z tytułu pełnienia funkcji i nie pobierali wynagrodzeń od Emitenta za 2012 r. 

Członkom Rady Nadzorczej za 2012 r. nie zostało wypłacone inne wynagrodzenie na podstawie podziału zysków 
lub wynagrodzenie w formie opcji na akcje. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej (jak również jego część) 
wypłacone za 2012 r. nie miało charakteru premii. 

Członkom Rady Nadzorczej za 2012 r. nie zostały przyznane świadczenia w naturze. 

Członkowie Rady Nadzorczej nie pobierali za 2012 r. wynagrodzenia od podmiotów zależnych Emitenta z 
jakiejkolwiek podstawy, z wyłączeniem Zbigniewa Nowika, który uzyskał kwotę 40.278,04 zł z tytułu pełnienia 
funkcji członka Rady Nadzorczej w spółce Port Handlowy Świnoujście  Sp z o.o. 

W 2012 r. członkom Rady Nadzorczej nie były wypłacane, przez Emitenta lub jego podmioty zależne, 
świadczenia warunkowe lub odroczone (w całości lub części). 

 

Prokurenci Emitenta – osoby zarządzające wyższego szczebla 

Wynagrodzenie brutto pobrane przez prokurentów za 2012 r.: 

Piotr Pawłowski – wynagrodzenie pobrane od Emitenta 187.337,76 zł. Wartość dodatkowych świadczeń 
pobranych przez Piotra Pawłowskiego – 7.337,76 zł brutto (w tym: 6.017,76 zł – samochód do celów prywatnych 
oraz kwota 1.320,00 zł tytułem karty multisport). 

Piotr Pawłowski uzyskał kwotę 180.000,00 zł na podstawie umowy o pracę w spółce Rentrans Cargo Sp. z o.o. 

Michał Piotrowski – 375.000,00 zł brutto tytułem wynagrodzenia w spółce Rentrans International Spedition Sp. z 
o.o., premia 296.542,00 za rok 2011 wypłacona w 2012 r. 

Adam Gliszczyński – 788.460,00 zł brutto – tytułem wynagrodzenia w spółce Rentrans Cargo Sp. z o.o., w tym 
premia 380.460,00 zł brutto oraz kwota 27.394,49 zł tytułem wynagrodzenia za pełnienie funkcji członka Rady 
Nadzorczej spółki Port Handlowy Świnoujście Sp. z o.o. 

Michał Piotrowski oraz Adam Gliszczyński nie pobierali wynagrodzenia od Emitenta za 2012 r. 

Grzegorz Sorn pełni funkcję prokurenta Emitenta od lutego 2013 r., zatem nie pobierał wynagrodzenia od 
Emitenta za 2012 r. Grzegorz Sorn uzyskał kwotę 256.000,00 zł brutto tytułem wynagrodzenia za pełnienie 
funkcji zastępcy Prezesa Zarządu spółki Port Handlowy Świnoujście Sp. z o.o. 

Prokurentom za 2012 r. nie zostało wypłacone inne wynagrodzenie na podstawie podziału zysków lub 
wynagrodzenie w formie opcji na akcje. Prokurentom za 2012 r. nie zostały przyznane świadczenia w naturze. 

 

W 2012 r. prokurentom nie były wypłacane, przez Emitenta lub jego podmioty zależne, świadczenia warunkowe 
lub odroczone (w całości lub części). 

Zasady wynagradzania prokurentów przez Emitenta zostały określone w umowach o pracę zawartych z 
Emitentem lub podmiotami zależnymi Emitenta. 

Oprócz wynagrodzenia zasadniczego, prokurentowi – Piotrowi Pawłowskiemu, zatrudnionemu przez Emitenta 
przysługują dwa rodzaje premii wyliczane w oparciu o wyniki finansowe Emitenta i jego Grupy Kapitałowej: 

- premia I - w wysokości 50% rocznego wynagrodzenia zasadniczego, uzależniona od osiągnięcia przez Spółkę 
za rok którego dotyczy premia, określonego poziomu marży zysku netto, nie mniej niż 6,5 mln zł jednostkowego 
zysku netto; 

- premia II – w wysokości 50% rocznego wynagrodzenia zasadniczego, uzależniona od osiągnięcia za rok 
którego dotyczy premia, określonego poziomu skonsolidowanej marży zysku netto. 

W przypadku gdy wyniki Spółki i/lub Grupy Kapitałowej będą niższe, premie ulegają proporcjonalnemu obniżeniu. 
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Piotr Pawłowski, oprócz wynagrodzenia zasadniczego, może uzyskać w spółce Rentrans Cargo Sp. z o.o. premię 
lub nagrodę uznaniową. Umowa o pracę nie reguluje zasad przyznawania premii. 

Adamowi Gliszczyńskiemu, oprócz wynagrodzenia zasadniczego, przysługują w spółce Rentrans Cargo Sp. z 
o.o. dwa rodzaje premii wyliczane w oparciu o wyniki finansowe spółki Rentrans Cargo Sp. z o.o. i Rentrans 
International Spedition Sp. z o.o. (dalej: RIS): 

- premia I - w wysokości 50% rocznego wynagrodzenia zasadniczego brutto, uzależniona od osiągnięcia przez 
Rentrans Cargo Sp. z o.o. za rok którego dotyczy premia, określonego poziomu marży netto, nie mniej niż 2,5 
mln zł zysku netto; 

- premia II – w wysokości 50% rocznego wynagrodzenia zasadniczego, uzależniona od osiągnięcia za rok 
którego dotyczy premia, określonego poziomu skonsolidowanej marży zysku netto spółek Rentrans Cargo Sp. z 
o.o. oraz RIS. 

W przypadku gdy wyniki RIS lub RIS i Rentrans Cargo Sp. z o.o. będą niższe, premie ulegają proporcjonalnemu 
obniżeniu. 

 

Michałowi Piotrowskiemu, oprócz wynagrodzenia zasadniczego, przysługują w spółce Rentrans International 
Spedition Sp. z o.o. dwa rodzaje premii wyliczane w oparciu o wyniki finansowe spółki Rentrans International 
Spedition Sp. z o.o. (dalej: RIS) i Rentrans Cargo Sp. z o.o.: 

- premia I - w wysokości 50% rocznego wynagrodzenia zasadniczego brutto, uzależniona od osiągnięcia przez 
RIS za rok którego dotyczy premia, określonego poziomu marży netto, nie mniej niż 1,5 mln zł zysku netto; 

- premia II – w wysokości 50% rocznego wynagrodzenia zasadniczego, uzależniona od osiągnięcia za rok 
którego dotyczy premia, określonego poziomu skonsolidowanej marży zysku netto spółek Rentrans Cargo Sp. z 
o.o. oraz Rentrans International Spedition Sp. z o.o. 

W przypadku gdy wyniki RIS lub RIS i Rentrans Cargo Sp. z o.o. będą niższe, premie ulegają proporcjonalnemu 
obniżeniu. 

 

Grzegorzowi Sornowi, oprócz wynagrodzenia zasadniczego, przysługuje w spółce Port Handlowy Świnoujście 
Sp. z o.o. premia obliczana i wypłacana według następujących zasad: 

 

a) Każdorazowa premia (tj. suma kwot wynikających ze składników premii określonych w lit. b) – d) 
poniżej) nie może być wyższa niż podstawowe wynagrodzenie brutto określone w umowie o 
pracę, wypłacone pracownikowi w roku, którego dotyczy premia. Podstawą do wyliczenia premii 
za dany rok jest kwota podstawowego wynagrodzenia brutto wypłaconego w roku, którego 
dotyczy premia. 

b) 35 % premii uzależnione jest od osiągnięcia przez spółkę zysku netto określonego w rocznym 
planie działalności spółki, zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą (dalej: „Planowany Zysk Netto”) 
za rok, którego dotyczy premia. 

c) 35 % premii uzależnione jest od zrealizowania przez pracownika zadań wyznaczonych mu przez 
Radę Nadzorczą spółki za rok, którego dotyczy premia. Realizacja zadań za dany rok, którego 
dotyczy premia, potwierdzona będzie uchwałą Rady Nadzorczej. 

d) 30 %  premii uzależnione jest od przekroczenia przez spółkę Planowanego Zysku Netto za rok, 
którego dotyczy premia. Przykładowo, jeśli Planowany Zysk Netto za rok, którego dotyczy premia 
zostanie przekroczony o 10% pracownikowi przysługiwać będzie, w ramach niniejszej lit. d, 10% 
premii, jeżeli 20 % to 20 % premii, itd., nie więcej jednak niż 30 % premii. 

W przypadku, gdy wyniki Spółki będą poniżej powyższych wskaźników przysługująca premia będzie 
proporcjonalnie mniejsza. 
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Grzegorzowi Sornowi, oprócz wynagrodzenia zasadniczego, przysługuje w przedsiębiorstwie Emitenta premia 
roczna I i Premia roczna II wyliczana w oparciu o wyniki finansowe Spółki i Grupy Kapitałowej Emitenta: 

a. Premia roczna I w wysokości 50% rocznego wynagrodzenia zasadniczego pracownika, uzależniona 
od osiągnięcia przez Spółkę za rok, którego dotyczy premia, marży netto na poziomie co najmniej 
3% przy czym nie mniej niż 6,5 mln zł jednostkowego zysku netto. 

b. Premia roczna II w wysokości 50% rocznego wynagrodzenia zasadniczego pracownika, 
uzależniona od osiągnięcia za rok, którego dotyczy premia, skonsolidowanej marży netto Grupy 
Kapitałowej na poziomie co najmniej 3%. 

 
Emitent nie określił innych zasad wynagradzania prokurentów. 
 

 

14.4 Ogólna kwota wydzielona lub zgromadzona przez Spółkę i jej podmioty 
zależne na świadczenia emerytalne, rentowe lub podobne dla osób 
wchodzących w skład organów nadzorczych i zarządzających 

 
Ogólna kwota wydzielona przez Grupę Kapitałową Emitenta na świadczenia emerytalne, rentowe lub podobne 
wynosi: 

 rezerwa na świadczenia emerytalne: 588.973,00 zł; 

 rezerwa na świadczenia urlopowe: 908.585,50 zł; 

 rezerwa na roszczenia pracownicze: 13.260,00 zł; 

 rezerwa na premię dla członków Zarządu: 1.177.201,20 zł. 
 

14.5 Akcje Spółki posiadane przez Członków Zarządu i Rady Nadzorczej  

 

Członkowie organów oraz prokurenci Spółki nie posiadają pośrednio lub bezpośrednio akcji spółki lub opcji na 
akcje Spółki, z zastrzeżeniem poniższych postanowień. 

Walne Zgromadzenie Emitenta w dniu 14 listopada 2012 r. podjęło uchwały dotyczące wprowadzenia w 
przedsiębiorstwie Emitenta Programu Motywacyjnego, skierowanego do kluczowej kadry Emitenta, w celu 
stałego i długofalowego zwiększania wartości Spółki poprzez stworzenie mechanizmu motywacyjnego. Program 
Motywacyjny realizowany będzie poprzez emisję nie więcej niż 38.191 warrantów subskrypcyjnych na okaziciela 
serii A, uprawniających do objęcia akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1,92 zł każda. 

Warranty emitowane będą nieodpłatnie. Jeden warrant będzie uprawniał do objęcia jednej akcji serii C. 

Prawo do objęcia warrantów może być realizowane do 31 lipca 2018 r. 

W związku z emisją warrantów emisyjnych, w celu umożliwienia osobom uprawnionym do udziału w Programie 
Motywacyjnym prawa do objęcia akcji serii C, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło w dniu 14 listopada 
2012 r. uchwałę w przedmiocie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę nie wyższą niż 
73.326,72 zł w drodze emisji nie więcej niż 38.191 akcji serii C.  Postanowieniem Sądu Rejonowego Szczecin – 
Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 30 stycznia 2013 r. 
została zarejestrowana zmiana Statutu Emitenta w przedmiocie warunkowego podwyższenia kapitału 
zakładowego.Cena emisyjna akcji serii C została ustalona na poziomie 2,00 zł za jedną akcję. 

Akcje serii C będą uczestniczyły w dywidendzie wypłacanej przez Spółkę, w następujący sposób: 

1) jeżeli w danym roku obrotowym akcje serii C zostaną wydane do dnia dywidendy włącznie, wówczas 
będą uczestniczyły w podziale zysku za poprzedni rok obrotowy; 
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2) jeżeli w danym roku obrotowym akcje serii C zostaną wydane po dniu dywidendy, wówczas będą 
uczestniczyły w podziale zysku za rok obrotowy, w którym zostały wydane. 

 

Warunki i tryb realizowania Programu Motywacyjnego określa Regulamin Programu Motywacyjnego (dalej: 
Regulamin), stanowiący załącznik do uchwały Walnego Zgromadzenia z dnia 14 listopada 2012 r. 

Warunkiem wejścia Programu w życie jest dokonanie przez Spółkę oferty publicznej wyemitowanych przez nią 
akcji oraz dopuszczenie i wprowadzenie akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez 
Giełdę Papierów S.A. nie później niż do 30 czerwca 2013 r. 

Regulamin wskazuje stałych uczestników programu (stali uczestnicy): 

Piotra Chajderowskiego – uprawniony do objęcia 6.365 warrantów emitowanych w ramach Programu 
Motywacyjnego, 

Daniela Stachiewicza – uprawniony do objęcia 6.365 warrantów emitowanych w ramach Programu 
Motywacyjnego, 

Adama Gliszczyńskiego – uprawniony do objęcia 6.365 warrantów emitowanych w ramach Programu 
Motywacyjnego, 

Michała Piotrowskiego - uprawniony do objęcia 6.365 warrantów emitowanych w ramach Programu 
Motywacyjnego. 

Regulamin Programu Motywacyjnego nie wskazuje innych stałych uczestników Programu Motywacyjnego. 

Warunkiem zaoferowania uprawnionym warrantów subskrypcyjnych, jest łączne spełnienie się następujących  
zdarzeń w jednym z lat obowiązywania Programu Motywacyjnego, tzn. w okresie od 2012 do 2017 r.: 

1) utrzymanie przez grupę kapitałową Emitenta zadłużenia poniżej trzykrotności EBITDA, 

2) w przedsiębiorstwie Emitenta będzie istniała formalna możliwość wypłaty na rzecz akcjonariuszy Spółki, 
dywidendy o poziomie co najmniej między 25% a 50% rocznego zysku netto Emitenta, a w 
szczególności wypłata dywidendy w powyższych granicach nie będzie ograniczona przez umowy z 
bankami finansującymi Spółkę lub jej innymi wierzycielami. Warunek uważa się za spełniony, jeżeli 
ograniczenia w wypłacie dywidendy wynikałyby wyłącznie z uchwał Walnego Zgromadzenia, 

3) stały uczestnik będzie kontynuował zatrudnienie lub pełnił funkcję organach Spółki lub podmiotów z 
grupy kapitałowej Emitenta, 

4) zysk netto grypy kapitałowej Emitenta, z wyłączeniem sprzedaży nieruchomości, które będą objęte 
odrębnym programem premiowym dla Zarządu, nie będzie mniejszy niż 42 mln zł. 

 

Oprócz warrantów subskrypcyjnych przysługujących stałym uczestnikom, Rada Nadzorcza postanowi o 
przyznaniu łącznie nie więcej niż 12.731 warrantów subskrypcyjnych na rzecz stałych uczestników lub innych 
pracowników lub współpracowników Spółki, według swojego uznania. 
 

14.6 Praktyki organów Spółki 

 
W skład Zarządu Spółki wchodzi dwóch członków Zarządu: 
Piotr Chajderowski – Prezes Zarządu 
Daniel Stachiewicz – Wiceprezes Zarządu. 
Kadencja członków Zarządu trwa 3 lata. Kadencja członków Zarządu jest wspólna. Obecna kadencja Zarządu 
rozpoczęła się w dniu 17 kwietnia 2013 r. i trwa do 17 kwietnia 2016 r. Mandat ww. członków Zarządu wygasa z 
dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok 2015. 
 
Piotr Chajderowski powołany w skład Zarządu, na funkcję Prezesa Zarządu uchwałą nr 486 Rady Nadzorczej z 
dnia 11 marca 2011 r. Na obecną kadencję Prezes Zarządu został powołany w dniu 17 kwietnia 2013 r. Piotr 
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Chajderowski pełnił od grudnia 2009 r. funkcję członka Zarządu, a następnie Wiceprezesa Zarządu Emitenta. W 
2009 r. Piotr Chajderowski pełnił funkcję prokurenta Emitenta. 
 
Daniel Stachiewicz powołany w skład Zarządu, na funkcję Wiceprezesa Zarządu uchwałą nr 487 Rady 
Nadzorczej z dnia 11 marca 2011 r., od dnia 15 kwietnia 2011 r. Na obecną kadencję Wiceprezes  Zarządu 
został powołany w dniu 17 kwietnia 2013 r. 
Daniel Stachiewicz nie pełnił wcześniej funkcji w organach Emitenta. 
Żaden z członków Zarządu nie został powołany przez NPN II S.àr.l. – akcjonariusz nie skorzystał z 
przysługującego mu uprawnienia do powołania członka Zarządu Emitenta. 
 
W skład Rady Nadzorczej Spółki wchodzi siedmiu członków: 
Zbigniew Nowik – Przewodniczący Rady Nadzorczej 
Piotr Oskroba – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej 
Marek Komorowski – Sekretarz Rady Nadzorczej 
Artur Szczepaniak – Członek Rady Nadzorczej 
Paweł Jacel – Członek Rady Nadzorczej 
Andrzej Malinowski – Członek Rady Nadzorczej 
Ludwik Jan Heinsch – Członek Rady Nadzorczej 
 
Rada Nadzorcza jest powoływana na 3-letnią kadencję. Obecna kadencja Rady Nadzorczej rozpoczęła się w 
dniu 17 kwietnia 2013 r. i trwa do 17 kwietnia 2016 r. Mandat ww. członków Rady Nadzorczej wygasa z dniem 
odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok 2015.. 
 
Zbigniew Nowik powołany w skład Rady Nadzorczej uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 17 
kwietnia 2013 r. Zbigniew Nowik pełni funkcję członka Rady Nadzorczej od 2006 r., wcześniej pełnił funkcję 
członka Rady Nadzorczej Emitenta w latach 2003 – 2005. W latach 2006 – 2007 Zbigniew Nowik był członkiem 
Rady Nadzorczej czasowo delegowanym do pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu ds. rozwoju spółki.  
 
Piotr Oskroba został powołany w skład Rady Nadzorczej uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 
17 kwietnia 2013 r. . Piotr Oskroba pełni funkcję członka Rady Nadzorczej od 2007 r. 
 
Marek Komorowski powołany w skład Rady Nadzorczej uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 
17 kwietnia 2013 r. Marek Komorowski pełni funkcję członka Rady Nadzorczej od 2012 r. Marek Komorowski 
pełnił wcześniej funkcję Sekretarza Rady Nadzorczej (2010 r.). 
 
Artur Szczepaniak powołany w skład Rady Nadzorczej uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 17 
kwietnia 2013 r. Artur Szczepanik pełni funkcję członka Rady Nadzorczej od 2006 r. Artur Szczepaniak pełnił 
również funkcję członka Rady Nadzorczej Emitenta w latach 2003 – 2005. 
 
Paweł Jacel został powołany w skład Rady Nadzorczej uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 17 
kwietnia 2013 r.  Paweł Jacel pełni funkcję członka Rady Nadzorczej Emitenta od 2012 r. 
 
Andrzej Malinowski został powołany w skład Rady Nadzorczej uchwałą  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z 
dnia 17 kwietnia 2013 r. Andrzej Malinowski pełni funkcję członka Rady Nadzorczej od 2012 r. 
 
Ludwik Jan Heinsch został powołany w skład Rady Nadzorczej uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z 
dnia 17 kwietnia 2013 r. Ludwik Jan Heinsch pełni funkcję członka Rady Nadzorczej od 2012 r. 
 
Żaden z członków Rady Nadzorczej nie został powołany przez NPN II S.àr.l. – akcjonariusz nie skorzystał z 
przysługującego mu uprawnienia do powołania członka Rady Nadzorczej Emitenta. 
 
Emitent w dniu 4 maja 2011 r. udzielił prokury łącznej (z zastrzeżeniem działania łącznie z członkiem zarządu) 
Piotrowi Pawłowskiemu. 
Emitent w dniu 24 maja 2012 r. udzielił prokury łącznej (z zastrzeżeniem działania łącznie z członkiem zarządu) 
Michałowi Piotrowskiemu. 
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Emitent w dniu 24 maja 2012 r. udzielił prokury łącznej (z zastrzeżeniem działania łącznie z członkiem zarządu) 
Adamowi Gliszczyńskiemu. 
Emitent w dniu 27 lutego 2013 r. udzielił prokury łącznej (z zastrzeżeniem działania łącznie z członkiem zarządu) 
Grzegorzowi Sornowi. 
 
Prokurenci nie pełnili wcześniej funkcji w organach Emitenta, z wyjątkiem Adama Gliszczyńskiego, który w latach 
2008 – 2010 pełnił funkcję członka Zarządu Emitenta. 
 

14.7 Porozumienia co do powołania członków organów oraz dotyczące 
ograniczenia zbywalności akcji 

Według najlepszej wiedzy Emitenta, nie występują zawarte umowy odnośnie powołania członków organów, z 
zastrzeżeniem istnienia uprawnienia osobistego spółki NPN II S.à r.l. z siedzibą w Luksemburgu odnośnie 
powołania członków organów. 

Zgodnie ze Statutem Emitenta tak długo jak NPN II S.à r.l. z siedzibą w Luksemburgu posiada ponad 18,89% 
akcji Emitenta jest uprawniona do powoływania oraz odwoływania dwóch członków Rady Nadzorczej Emitenta.  
Akcjonariusz nie wykonał przysługującego mu uprawnienia w odniesieniu do członków Rady Nadzorczej 
pełniących funkcje – wszyscy członkowie Rady Nadzorczej powołani zostali przez Walne Zgromadzenie. 
Uprawnienie to ustaje jednak w dniu wprowadzenia akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym.  

Po dniu wprowadzenia akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym oraz tak długo jak spółka NPN II S.à r.l. z 
siedzibą w Luksemburgu będzie akcjonariuszem w Spółce posiadającym akcje stanowiące nie mniej niż 7,5 % 
udziału w kapitale zakładowym Spółki, spółka NPN II S.à r.l. z siedzibą w Luksemburgu będzie uprawniona do 
powoływania oraz odwoływania jednego członka Rady Nadzorczej Spółki 

Zgodnie ze Statutem Emitenta tak długo jak NPN II S.à r.l. z siedzibą w Luksemburgu posiada ponad 18,89% 
akcji Emitenta jest uprawniona do powoływania oraz odwoływania członka Zarządu Emitenta. Uprawnienie to 
ustaje jednak w dniu wprowadzenia akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym. 
W dniu 13 lipca 2007 roku pomiędzy NPN II S.à r.l. (dalej: „Inwestor”) a Izo-Erg Sp. z o.o., Izo-Invest Sp. z o.o. 
(obecnie I Fundusz Mistral S.A.) oraz Emitentem zawarta została Umowa Inwestycyjna (zmieniona na mocy 
Porozumienia Inwestycyjnego z dnia 26 kwietnia 2012 r. zawartego pomiędzy NPN II S.à r.l. a I Fundusz Mistral 
S.A. oraz Emitentem). 
Na mocy Porozumienia Inwestycyjnego z dnia 26 kwietnia 2012 r. ustalono, że w dniu wprowadzenia Spółki do 
obrotu na rynku regulowanym Umowa Inwestycyjna z dnia 13 lipca 2007 roku zostanie rozwiązana.  
Przy czym za dzień wprowadzenia Spółki do obrotu na rynku regulowanym rozumie się: 

a) dojście do skutku IPO Spółki zgodnie z ustalonymi przez strony zasadami,   
b) podjęcie przez Zarząd GPW uchwały na podstawie § 5 i 8 Regulaminu GPW w sprawie dopuszczenia 

akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym   
c) podjęcie przez Zarząd GPW uchwały na podstawie § 38 Regulaminu GPW w sprawie wprowadzenia 

akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym oraz  
d) wyznaczenia pierwszego dnia notowań akcji Spółki. 

Ponadto w przedmiotowym porozumieniu, zawieszono obowiązywanie Umowy Inwestycyjnej w zakresie dot. § 
14-20 na okres do dnia 30 czerwca 2013 roku lub do dnia rozwiązania Umowy Inwestycyjnej zgodnie z ww. 
postanowieniami. 

Poniżej przedstawiono szczegółowy opis istotnych postanowień Umowy Inwestycyjnej, które z uwagi na 
planowaną ofertę publiczną akcji Emitenta zostały zawieszone. 

§ 14 Umowy inwestycyjnej określa uprawienie NPN S.à r.l. do sprzedaży akcji Emitenta na rzecz któregokolwiek 
z podmiotów, które zbyły akcję lub na rzecz Emitenta w okresie do 30 czerwca 2014 r. (uprawnienie zawieszone 
do 30 czerwca 2013 r.). 

§ 15 Umowy inwestycyjnej wprowadził zakaz zbywania akcji Emitenta przez okres 24 miesięcy od dnia nabycia 
przez NPN S.à r.l. akcji Emitenta (uprawnienie zawieszone do 30 czerwca 2013 r.). 
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§ 16 Umowy inwestycyjnej określa tryb wyjścia NPN S.àr.l. z inwestycji w akcje Emitenta wskazując, iż 
priorytetem jest sprzedaż akcji Emitenta w pierwszej ofercie publicznej (uprawnienie zawieszone do 30 czerwca 
2013 r.). 

Zgodnie z powyższą Umową Inwestycyjną zostały uzgodnione następujące ograniczenia w zbywaniu akcji 
(obowiązujące do dnia wprowadzenia Spółki do obrotu na rynku regulowanym): 

a) prawo pierwszeństwa nabycia akcji przez pozostałych akcjonariuszy w przypadku gdy którykolwiek z 
akcjonariuszy Spółki zamierzałby zbyć posiadane przez siebie akcje w Spółce osobie trzeciej, która nie jest 
akcjonariuszem Spółki (§ 17 Umowy Inwestycyjnej) (uprawnienie zawieszone do 30 czerwca 2013 r.); 

b) prawo przyłączenia się do zbycia akcji w przypadku gdy żaden z akcjonariuszy nie złoży oferty nabycia akcji w 
wykonaniu prawa pierwszeństwa o którym mowa w pkt a) powyżej, a nabycia akcji dokona osoba trzecia która 
nie jest akcjonariuszem Spółki; w przypadku skorzystania przez pozostałych akcjonariuszy z prawa przyłączenia 
się do zbycia akcji, akcjonariusz zbywający jest zobowiązany do spowodowania aby nabywca złożył pozostałym 
akcjonariuszom ofertę nabycia wszystkich akcji spółki na warunkach i za cenę jaką proponowany nabywca złożył 
akcjonariuszowi zbywającemu (§ 18 Umowy Inwestycyjnej) (uprawnienie zawieszone do 30 czerwca 2013 r.). 

Obowiązywanie powyższych ograniczeń zostało ustalone na okres 10 lat od dnia zawarcia Umowy.  

Ponadto, ww. Umowa inwestycyjna w § 20 przewiduje, iż gdy po upływie 5 lat od nabycia przez NPN II S.à r.l. 
akcji spółki, NPN II S.à r.l. będzie zamierzał wyjść z inwestycji i nabywca będzie zainteresowany nabyciem 
wszystkich akcji w Spółce, a pozostali akcjonariusze nie będą zainteresowani ani wykonaniem prawa 
pierwszeństwa ani prawa przyłączenia się do zbycia akcji (opisanych powyżej) to NPN II S.à r.l. będzie 
przysługiwało prawo do żądania od pozostałych akcjonariuszy zbycia części lub całości posiadanych przez nich 
akcji w spółce na rzecz proponowanego nabywcy, a akcjonariusze będą zobowiązani do zbycia tych akcji na 
warunkach i za cenę jaką proponowany nabywca złożył akcjonariuszowi zbywającemu. Prawo do żądania zbycia 
akcji wygasa jeżeli nie zostanie wykonane do 8 rocznicy podpisania Umowy Inwestycyjnej, tj. do dnia 13 lipca 
2015 r. (uprawnienie zawieszone do dnia 30 czerwca 2013 r.). 

Uprawnienia zawarte w umowie inwestycyjnej wygasają, a umowa inwestycyjna automatycznie się rozwiązuje w 
dniu wprowadzenia akcji Emitenta do obrotu na rynku regulowanym (szczegółowe warunki rozwiązania umowy 
określone zostały w punkcie 8.2.8 Dokumentu Rejestracyjnego). 

 

14.8 Umowy o świadczenie usług członków organów administracyjnych, 
zarządzających i nadzorczych z Emitentem lub z jego podmiotem zależnym 
określające świadczenia wypłacane w chwili rozwiązania stosunku pracy 

Członkowie organów administracyjnych, zarządzających i nadzorczych nie zawarli z Emitentem lub jego 
podmiotami zależnymi umów określających świadczenia wypłacane w chwili rozwiązania stosunku pracy. 

Członkowie Zarządu oraz Piotr Pawłowski i Grzegorz Sorn – prokurenci są zatrudnieni przez Emitenta na 
podstawie umów o pracę. 

W przypadku rozwiązania umowy o pracę członka Zarządu (3 miesięczny okres wypowiedzenia), przysługuje mu 
jednorazowa odprawa w wysokości 6-krotności średniomiesięcznego wynagrodzenia zasadniczego brutto za 
ostatnie 12 miesięcy. 

W przypadku rozwiązania umowy o pracę zawartej przez Piotra Pawłowskiego z Emitentem (3 miesięczny okres 
wypowiedzenia), przysługuje mu jednorazowa odprawa w wysokości 6-krotności średniomiesięcznego 
wynagrodzenia zasadniczego brutto za ostatnie 12 miesięcy. 

Grzegorz Sorn świadczy pracę na rzecz Emitenta w wymiarze ½ etatu. Strony przewidziały 6 miesięczny okres 
wypowiedzenia umowy o pracę. Umowa o pracę nie przewiduje żadnych postanowień dotyczących odpraw, 
zatem w przypadku rozwiązania umowy o pracę zastosowanie mają postanowienia kodeksu pracy. 

Pozostali prokurenci Emitenta nie są zatrudnieni przez Emitenta na podstawie umowy o pracę. 

 



Dokument Rejestracyjny spółki OT Logistics SA 

140 
 

Członkowie Zarządu nie są zatrudnieni przez podmioty zależne Emitenta na podstawie umów o pracę. 

Członkowie Zarządu Emitenta świadczą pracę na rzecz podmiotów zależnych Emitenta na podstawie powołania 
do pełnienia określonych funkcji (członkostwo w organach spółek). 

 

Piotr Pawłowski świadczy pracę na rzecz podmiotów zależnych Emitenta na podstawie powołania do pełnienia 
określonych funkcji (członkostwo w organach spółek), z zastrzeżeniem umowy o pracę zawartej ze spółką 
Rentrans Cargo Sp. z o.o. W przypadku rozwiązania umowy o pracę zawartej przez Piotra Pawłowskiego z 
Rentrans Cargo Sp. z o.o. (3 miesięczny okres wypowiedzenia), przysługuje mu jednorazowa odprawa w 
wysokości 6-krotności miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego brutto za ostatnie 12 miesięcy. 

 

Adam Gliszczyński świadczy pracę na rzecz podmiotów zależnych Emitenta na podstawie powołania do pełnienia 
określonych funkcji (członkostwo w organach spółek), z zastrzeżeniem umowy o pracę zawartej ze spółką 
Rentrans Cargo Sp. z o.o. W przypadku rozwiązania umowy o pracę zawartej przez Adama Gliszczyńskiego z 
Rentrans Cargo Sp. z o.o. (3 miesięczny okres wypowiedzenia), przysługuje mu jednorazowe odszkodowanie w 
wysokości 6-krotności miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego brutto za ostatnie 12 miesięcy. 

 

Michał Piotrowski świadczy pracę na rzecz spółki Rentrans International Spedition Sp. z o.o. W przypadku 
rozwiązania umowy o pracę (3 miesięczny okres wypowiedzenia) Michałowi Piotrowskiemu przysługuje 
jednorazowe odszkodowanie w wysokości 6-krotności średniomiesięcznego wynagrodzenia zasadniczego brutto 
za ostatnie 12 miesięcy. 

 

Grzegorz Sorn świadczy pracę na rzecz spółki Port Handlowy Świnoujście Sp. z o.o. w wymiarze ½ etatu Strony 
przewidziały 6 miesięczny okres wypowiedzenia umowy o pracę. Umowa o pracę nie przewiduje żadnych 
postanowień dotyczących odpraw, zatem w przypadku rozwiązania umowy o pracę zastosowanie mają 
postanowienia kodeksu pracy. 

 

Członkowie Rady Nadzorczej Emitenta nie są zatrudnieni przez Emitenta na podstawie umów o pracę. 

Członkowie Rady Nadzorczej Emitenta nie są zatrudnieni przez podmioty zależne Emitenta na podstawie umów 
o pracę. 

 

14.9 Komisja ds. audytu i komisja ds. wynagrodzeń Emitenta 

W dniu 7 maja 2012 roku uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przyjęty został Regulamin Komitetu 
Audytu. Najważniejsze zasady funkcjonowania Komitetu Audytu są następujące:  

 Komitet Audytu składa się z trzech członków, powoływanych i odwołanych przez Radę Nadzorczą spośród 
jej członków; 

 Komitet Audytu może przybrać do pomocy ekspertów spoza grona członków Rady Nadzorczej, którzy mogą 
otrzymywać wynagrodzenie (ustalane przez Przewodniczącego Komitetu Audytu); 

 Do zadań wykonywanych przez Komitet Audytu należą w szczególności:  

  monitorowanie procesu sprawozdawczości finansowej, 

 ocena adekwatności systemów kontroli wewnętrznej, audytu wewnętrznego oraz zarządzania ryzykiem, 

 monitorowanie wykonywania czynności rewizji finansowej, 

 monitorowanie relacji Emitenta z podmiotami powiązanymi, 
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 zatwierdzanie zmian na stanowisku osoby kierującej jednostką organizacyjną do kompetencji której 
należy wykonywanie obowiązków z zakresu audytu wewnętrznego, 

 monitorowanie niezależności biegłego rewidenta i podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań 
finansowych.  

 Komitet Audytu jest zobowiązany w szczególności do: 

 oceny półrocznych i rocznych sprawozdań finansowych oraz skonsolidowanych sprawozdań grupy 
kapitałowej Emitenta, 

 prowadzenia przeglądu skuteczności procesów kontroli wewnętrznej, w szczególności mechanizmów 
kontroli finansowej, 

 monitorowania udostępniania przez Emitenta informacji finansowych, 

 monitorowania wdrażania rekomendacji i uwag audytorów. 

 w celu wykonywania zadań Komitetu Audytu, Przewodniczący Komitetu Audytu ma prawo, bez odrębnego 
upoważnienia Rady Nadzorczej albo Komitetu Audytu, do: 

 kontrolowania, w zakresie zadań Komitetu Audytu, działalności Emitenta, 

 zapraszania na spotkania osób trzecich posiadających odpowiednie doświadczenie potrzebne do 
badania pewnych zagadnień, innych niż członkowie Zarządu, biegli rewidenci i pracowników 
kompetentnych do udzielania informacji nt. badanych zagadnień przez Komitet Audytu, 

 Komitet Audytu jest uprawniony do żądania od Zarządu  przedłożenia informacji z zakresu księgowości, 
finansów, audytu wewnętrznego i zarządzania ryzykiem, niezbędnej do wykonywania jej czynności, 

 Komitet Audytu może zapraszać na swoje posiedzenia członków Zarządu Spółki, biegłych rewidentów i 
pracowników kompetentnych do udzielania informacji nt. badanych zagadnień. 

 

Członkiem Rady Nadzorczej spełniającym wymogi określone w art. 86 ust. 4 ustawy o biegłych rewidentach i ich 
samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym jest 
Marek Komorowski. 

Kariera zawodowa Pana Marka Komorowskiego od początku związana jest z sektorem finansowym. Jako 
członek organów zarządzających i nadzorujących licznych podmiotów, Pan Komorowski posiada praktyczną 
znajomość procesu tworzenia sprawozdań finansowych, jak również dokonywania ich oceny. W swojej pracy 
zawodowej Pan Komorowski zajmuje się przede wszystkim zagadnieniami ekonomicznymi oraz rachunkowymi. 
Kwalifikacje Pana Komorowskiego w zakresie rachunkowości wynikają nie tylko z jego działalności zawodowej, 
ale również ze zdobytego wykształcenia oraz odbytych szkoleń. 

 

Uchwałą nr 542 Rady Nadzorczej spółki OT LOGISTICS S.A. w dniu 30.07.2012 r., powołany został Komitet 
Audytu. W jego skład weszli członkowie Rady Nadzorczej spółki OT LOGISTICS S.A.:   

- Marek Komorowski – Przewodniczący Komitetu Audytu, 

- Zbigniew Nowik – Członek Komitetu Audytu, 

- Ludwik Heinsch – Członek Komitetu Audytu. 

 

14.10 Procedury ładu korporacyjnego 

Emitent w czasie całej swojej dotychczasowej działalności funkcjonuje i zarządzany jest zgodnie z 
obowiązującymi przepisami prawa. W dotychczasowym funkcjonowaniu organów Emitenta nie znalazły 
zastosowania zasady ładu korporacyjnego wynikające z „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW” ze 
względu na fakt, iż Emitent nie był dotychczas spółką notowaną na GPW. 
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Intencją Emitenta jest trwałe przestrzeganie wszystkich zasad ładu korporacyjnego określonych, jako Dobre 
Praktyki Spółek Notowanych na GPW, które obowiązują od dnia 1 stycznia 2013 r., z wyłączeniem poniższych 
rekomendacji i zasad: 

 

Pkt I.9 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW - Rekomendacje dotyczące dobrych praktyk spółek 
giełdowych 

GPW rekomenduje spółkom publicznym i ich akcjonariuszom, by zapewniały one zrównoważony udział kobiet i 
mężczyzn w wykonywaniu funkcji zarządu i nadzoru w przedsiębiorstwach, wzmacniając w ten sposób 
kreatywność i innowacyjność w prowadzonej przez spółki działalności gospodarczej. 

Zarząd Emitenta stoi na stanowisku, iż głównymi kryteriami wyboru sprawujących funkcje w Zarządzie lub w 
organie nadzoru powinny być umiejętności, profesjonalizm oraz kompetencje kandydata do sprawowania danej 
funkcji, natomiast inne czynniki, w tym płeć osoby nie powinny stanowić wyznacznika w powyższym zakresie. 

 

Pkt I.12. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW - Rekomendacje dotyczące dobrych praktyk spółek 
giełdowych 

Spółka powinna zapewnić akcjonariuszom możliwość wykonywania osobiście lub przez pełnomocnika prawa 
głosu w toku walnego zgromadzenia, poza miejscem odbywania walnego zgromadzenia, przy wykorzystaniu 
środków komunikacji elektronicznej. 

 

II.1.9.a - Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW - Dobre praktyki realizowane przez zarządy spółek 
giełdowych 

1. Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej, oprócz informacji wymaganych przez 
przepisy prawa: 

zapis przebiegu obrad walnego zgromadzenia, w formie audio lub wideo 

Pkt IV.10. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW – Dobre praktyki stosowane przez akcjonariuszy 

 

Spółka powinna zapewnić akcjonariuszom możliwość udziału w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu 
środków komunikacji elektronicznej, polegającego na: 

1) transmisji obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym, 

2) dwustronnej komunikacji w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze mogą wypowiadać się w toku 
obrad walnego zgromadzenia przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad.  

Emitent, mając na uwadze konieczność przeprowadzenia wielu czynności techniczno – organizacyjnych, 
związane z nimi koszty i ryzyka oraz małe doświadczenie rynku w tym zakresie, nie decyduje się na chwilę 
obecną na umożliwienie wykonywania prawa głosu poza miejscem odbywania walnego zgromadzenia przy 
wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, transmisję obrad Walnego Zgromadzenia w czasie 
rzeczywistym,na zapewnienie akcjonariuszom możliwości udziału w walnych zgromadzeniach przy wykorzystaniu 
środków komunikacji elektronicznej oraz udostępnianie zapisu przebiegu obrad walnego zgromadzenia, w formie 
audio lub wideo. 

W miarę upowszechniania się stosowania tego rozwiązania technicznego oraz zapewnienia odpowiedniego 
bezpieczeństwa jego stosowania, Emitent rozważy wprowadzenie powyższych zasad w życie. 

Po dopuszczeniu do obrotu giełdowego emitowanych przez Emitenta instrumentów finansowych, Emitent 
opublikuje odpowiedni raport w przypadku, gdy jakakolwiek zasada zawarta w Dobrych Praktykach nie będzie 
stosowana w sposób trwały lub zostanie naruszona w sposób incydentalny. 
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15 PRACOWNICY I WSPÓŁPRACOWNICY EMITENTA 

 

15.1. Pracownicy Emitenta 
 
Na dzień zatwierdzenia Dokumentu Rejestracyjnego Emitent zatrudnia 37 osób na podstawie umowy o pracę. 
 
 
Tabela 26 Liczba osób zatrudnionych przez Emitenta 

Stan na dzień 
Dzień  

zatwierdzenia 
Dokumentu 

31 grudnia 
2012 r. 

 
31 grudnia 

2011 r. 
 

31 grudnia 
2010 r. 

31 grudnia 
2009 r. 

umowa o pracę 37 36 36 40 52 

Źródło: Emitent 

 
Tabela 27 Osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę w przedsiębiorstwie Emitenta według struktury wykształcenia 
pracowników 

Wykształcenie 

Dzień 
zatwierdzenia 
Dokumentu 

 
31 grudnia 2012 

r. 

31 grudnia 2011 
r. 

31 grudnia 2010 
r. 

31 grudnia 
2009 r. 

Liczba 
osób 

(%) 
 

Liczba 
osób 

 
(%) 

Liczba 
osób 

(%) 
Liczba 
osób 

(%) 
Liczb

a 
osób 

(%) 

Podstawowe - -   - - - - - - 

Zawodowe 1 2,7 1 2,80 1 2,8 1 2,5 1 1,9 

średnie ogólne 9 24,3 9 25 9 25 14 35 22 42,3 

Policealne - - - - - - - - 1 1,9 

Wyższe 27 73,0 26 72,20 26 72,2 25 62,5 28 53,9 

RAZEM: 37 100 36 100 36 100 40 100 52 100 

Źródło: Emitent 
 
Tabela 28 Osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę w przedsiębiorstwie Emitenta w podziale na podstawowe 
kategorie działalności 

Dział Dzień 
zatwierdzenia 
Dokumentu 

Rejestracyjnego 

31 grudnia 
2012 r. 

31 grudnia 
2011 r. 

31 grudnia 
2010 r. 

31 grudnia 2009 
r. 

Liczba 
osób 

(%) Liczba 
osób 

(%) Liczba 
osób 

(%) Liczba 
osób 

(%) Liczba 
osób 

(%) 

pracownicy fizyczni - -   - - - - - - 

kadra inżynieryjna - -   - - - - - - 

Administracja 30 81,1 30 83,30 30 83,3 34 85 47 90,4 

zarząd i najwyższe 
kierownictwo 

7 18,9 6 16,70 6 16,7 6 15 5 9,6 

RAZEM: 37 100 36 100 36 100 40 100 52 100 

Źródło: Emitent 
 
Tabela 29 Osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę w przedsiębiorstwie Emitenta według struktury wiekowej 

Wiek 

Dzień 
zatwierdzenia 
Dokumentu 

Rejestracyjnego 

 
31 grudnia 

2012 r. 
31 grudnia 

2011 r. 
31 grudnia 

2010 r. 
31 grudnia 

2009 r. 

Liczba 
osób 

(%) 
Liczba 
osób 

(%) Liczba 
osób 

(%) 
Liczba 
osób 

(%) 
Liczba 
osób 

(%) 

19-30 6 16,2 6 16,7 5 13,9 9 22,5 8 15,4 

31-40 11 29,7 9 25,0 13 36,1 9 22,5 12 23,1 

41-50 10 27 11 30,6 8 22,2 5 12,5 7 13,5 
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51-60 7 19,0 10 27,8 10 27,8 16 40 23 44,2 

61+ 3 8,1 0 0 - - 1 2,5 2 3,8 

RAZEM: 37 100 36 100 36 100 40 100 52 100 

Źródło: Emitent 

W roku 2012 średnia liczba pracowników zatrudnionych na czas określony wynosiła 2 osoby. 
Większość pracowników jest zatrudniona w Szczecinie, zatem zestawienie zatrudnionych w podziale na rejony 
geograficzne jest nieistotne. 
Tabela 30 Zatrudnienie u Emitenta oraz w Grupie Kapitałowej Emitenta. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

OT 
Logisti
cs S.A. 

Rentrans 
Internatio

nal 
Spedition 
Sp. z o.o. 

Odratra
ns-Porty 

Sp. z 
o.o. 

Port 
Handlow

y 
Świnoujś
cie Sp. z 

o.o. 

Odr
a 

Rhei
n 

Lloy
d 

Sp. 
z 

o.o. 

Odr
a 

Lloy
d 

Sp. 
z 

o.o. 
grup

a 
OT 

GK 
Żeglug

a 
Bydgos
ka S.A. 

GK 
Rentra

ns 
Cargo 
Sp. z 
o.o. 

GK 
Deutsche 

Binnenreed
erei AG 

RAZE
M 

Stan zatrudnienia w 
osobach           

Na dzień 30.06.2012 36 30 9 299 0 0 39 79 100 592 

Na dzień 30.09.2012 36 31 9 291 0 0 38 81 102 588 

Na dzień 31.12.2012 36 30 9 285 0 0 38 80 108 586 

Na dzień zatwierdzenia 
prospektu emisyjnego 

37 32 9 283 0 0 36 80 103 580 

 

Pracownicy Emitenta nie uczestniczą w kapitale zakładowym Emitenta. Emitentowi nie są znane żadne ustalenia 
dotyczące uczestnictwa pracowników Emitenta w kapitale zakładowym w przyszłości, z zastrzeżeniem udziału 
pracowników Emitenta w kapitale zakładowym związanym z realizacją w przedsiębiorstwie Emitenta Programu 
Motywacyjnego, szczegółowo opisanego w punkcie 14.5 Dokumentu Rejestracyjnego. 
 

15.2. Współpracownicy Emitenta, współpracujący na innej podstawie niż umowa o pracę 

 

Na dzień zatwierdzenia Dokumentu Rejestracyjnego Emitent współpracuje z 4 osobami na podstawie umowy 
zlecenia oraz 1 osobą na podstawie umowy o dzieło. 
 

Tabela 31 Liczba osób współpracujących z Emitentem na innej podstawie niż umowa o pracę 

Stan na dzień 
Dzień  

zatwierdzenia 
Dokumentu 

31 grudnia 
2012 r. 

 
31 grudnia 

2011 r. 
 

31 grudnia 
2010 r. 

31 grudnia 
2009 r. 

umowy zlecenia 4 5 5 10 16 

umowy o dzieło 1 1 - - - 

Źródło: Emitent 
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16 ZNACZĄCY AKCJONARIUSZE 

 

Aktualnie akcjonariat Emitenta przedstawia się następująco: 

I Fundusz Mistral SA z siedzibą w Warszawie posiada bezpośrednio 958.244 akcje na okaziciela serii A, 
stanowiące 75% minus jedna akcja kapitału zakładowego Emitenta oraz 75% głosów minus jeden głos na 
walnym zgromadzeniu Emitenta; 

NPN II S.à r.l. z siedzibą w Luksemburgu posiada bezpośrednio 319.416 akcji na okaziciela serii A, stanowiących 
25% plus jedna akcja kapitału zakładowego Emitenta oraz 25% głosów plus jeden głos na walnym zgromadzeniu 
Emitenta. 

Akcjonariuszami spółki I Fundusz Mistral S.A. jest spółka La Financiere d’Integration Europeenne S.A. z siedzibą 
w Luksemburgu oraz osoby fizyczne. Akcjonariusze spółki I Fundusz Mistral S.A. nie działają w porozumieniu, o 
którym mowa w art. 87 Ustawy o Ofercie Publicznej. Członkowie Rady Nadzorczej Emitenta – Zbigniew Nowik 
oraz Artur Szczepaniak oświadczyli, iż posiadają akcje spółki I Fundusz Mistral S.A. 
Nie występuje podmiot dominujący wobec spółki I Fundusz Mistral S.A. 
I Fundusz Mistral S.A. nie jest powiązany osobowo ani kapitałowo z akcjonariuszem NPN II S.à r.l. oraz podmioty 
te nie działają w porozumieniu, o którym mowa w art. 87 Ustawy o Ofercie Publicznej. 

Jedynym właścicielem Spółki NPN II S.à r.l. z siedzibą w Luksemburgu, jest Nova Polonia Natexis II LP (dalej 
„Fundusz”) zarejestrowany w Wielkiej Brytanii, z siedzibą na Jersey. Fundusz jest zarządzany przez spółkę NPN 
Management Limited (General Partner), z siedzibą na Jersey. 

 

Wedle oświadczenia złożonego Emitentowi, nie występują podmioty znaczące posiadające akcje Emitenta w 
sposób pośredni poprzez I Fundusz Mistral S.A., w szczególności: 

a) żaden z akcjonariuszy I Funduszu Mistral S.A., ani żaden inny podmiot, nie jest podmiotem 

dominującym wobec tej spółki, 

b) I Fundusz Mistral S.A. nie jest spółką zależną od żadnego za swoich akcjonariuszy, ani od żadnego 

innego podmiotu, 

c) żaden akcjonariusz I Funduszu Mistral S.A., ani żaden inny podmiot, nie posiada za pośrednictwem I 

Funduszu Mistral, jako podmiotu od siebie zależnego, żadnego udziału w kapitale Emitenta. 

 

W związku z powyższym akcjonariusz oświadczył, iż: 
1) brak jest ostatecznych akcjonariuszy, którzy poprzez I Fundusz Mistral S.A., jako podmiot od siebie 

zależny, przekraczają 5 % udziału w kapitale Emitenta, a tym samym 

2) brak jest osób, które w sposób pośredni, poprzez I Fundusz Mistral S.A. jako podmiot od siebie zależny, 

mają udziały w kapitale Emitenta lub prawa głosu podlegające zgłoszeniu na mocy prawa krajowego 

Emitenta. 

 

Akcjonariuszom nie przysługują inne prawa głosu niż wynikające z posiadanych akcji. 

Podmiotem dominującym wobec Emitenta jest I Fundusz Mistral S.A. posiadający 74,99% kapitału zakładowego 
Emitenta oraz 74,99% głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta. 

Statut Spółki nie zawiera szczególnych postanowień dotyczących mechanizmów zapobiegających nadużywaniu 
pozycji dominującej przez akcjonariuszy. 

Akcjonariuszom mniejszościowym przysługują określone w obowiązujących przepisach prawa służące 
zapobieganiu nadużywaniu kontroli takie jak: uprawnienie do wyboru członków Rady Nadzorczej w drodze 
głosowania oddzielnymi grupami (uprawnienie przysługujące akcjonariuszom reprezentującym co najmniej 1/5 
kapitału zakładowego); uprawnienie żądania zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia oraz 
umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego walnego zgromadzenia (uprawnienie 
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przysługuje akcjonariuszowi lub akcjonariuszom reprezentującym co najmniej 1/20 kapitału zakładowego); prawo 
sprawdzenia listy obecności przez wybraną w tym celu komisję (na wniosek akcjonariuszy reprezentujących 1/20 
kapitału zakładowego), prawo zgłaszania przed terminem walnego zgromadzenia projektów uchwał dotyczących 
spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia, lub spraw, które mają być wprowadzone do 
porządku obrad walnego zgromadzenia (uprawnienie akcjonariuszy posiadających co najmniej 1/20 kapitału 
zakładowego) oraz przysługujące każdemu akcjonariuszowi prawo zgłaszania projektów uchwał dotyczących 
spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas obrad walnego zgromadzenia. Ochronie interesów 
akcjonariuszy mniejszościowych służy również określona w przepisach kwalifikowana większość głosów do 
podjęcia określonych decyzji przez walne zgromadzenie lub określone kworum niezbędne dla podjęcia decyzji 
(np. pozbawienie prawa poboru, emisja obligacji zamiennych i z prawem pierwszeństwa, zmiana statutu, 
umorzenie akcji, zbycie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, rozwiązanie spółki). 

Emitentowi nie są znane żadne ustalenia, których realizacja w przyszłości może spowodować zmiany w sposobie 
kontroli Emitenta, z zastrzeżeniem treści porozumienia opisanego w punkcie 14.7 Dokumentu Rejestracyjnego. 
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17 TRANSAKCJE Z PODMIOTAMI POWIĄZANYMI  
 
Poniżej przedstawiono opis transakcji z podmiotami powiązanymi w rozumieniu MSR 24 „Ujawnianie informacji 
na temat Podmiotów Powiązanych” według stanu na dzień zatwierdzenia dokumentu oraz w okresie objętym 
historycznymi informacjami finansowymi. 
Zgodnie z Międzynarodowym Standardem Rachunkowości 24 podmiot uznaje się za powiązany z jednostką, 
jeżeli: 

a) podmiot, bezpośrednio lub poprzez jednego lub więcej pośredników: 
i. sprawuje kontrolę, podlega kontroli lub znajduje się pod wspólną kontrolą jednostki 

(dotyczy to jednostek dominujących, jednostek zależnych i jednostek zależnych w 
ramach tej samej grupy kapitałowej); 

ii. posiada udział w jednostce dający mu możliwość znaczącego wpływania na jednostkę; 
lub 

iii. sprawuje współkontrolę nad jednostką; 
b) podmiot jest jednostką stowarzyszoną (według definicji w MSR 28 Inwestycje w jednostkach 

stowarzyszonych) z jednostką; 
c) podmiot jest wspólnym przedsięwzięciem, w którym jednostka jest wspólnikiem (zob. MSR 31 Udziały 

we wspólnych przedsięwzięciach); 
d) podmiot jest członkiem kluczowego personelu kierowniczego jednostki lub jej jednostki dominującej; 
e) podmiot jest bliskim członkiem rodziny osoby, o której mowa w pkt a) lub d); 
f) podmiot jest jednostką kontrolowaną, współkontrolowaną bądź jednostką, na którą znacząco wpływa lub 

posiada w niej znaczącą ilość głosów, bezpośrednio albo pośrednio, osoba, o której mowa w pkt d) lub 
e); lub 

g) podmiot jest programem świadczeń po okresie zatrudnienia skierowanym do pracowników jednostki lub 
do innej dowolnej jednostki będącej podmiotem powiązanym w stosunku do tej jednostki. 

 
Oto przykłady transakcji ujawnianych w przypadku, gdy są przeprowadzane z podmiotem powiązanym: 

a) zakup lub sprzedaż dóbr (gotowych lub niezakończonych); 
b) zakup lub sprzedaż nieruchomości i innych aktywów; 
c) świadczenie lub korzystanie z usług; 
d) umowy leasingowe; 
e) transfer prac badawczych i rozwojowych; 
f) transfer na podstawie umów licencyjnych; 
g) transfer na podstawie umów na finansowanie (łącznie z pożyczkami i wnoszeniem kapitału w gotówce 

lub 
h) wkładem niepieniężnym; 
i) udzielanie gwarancji i zabezpieczeń oraz 
j) rozliczanie zobowiązań w imieniu jednostki lub przez jednostkę w imieniu innego podmiotu. 

 
 
Jednostką dominującą wobec Emitenta w latach 2009, 2010, 2011, 2012 i do dnia zatwierdzenia Prospektu jest I 
Fundusz Mistral SA. Informacje o transakcjach z członkami organów Emitenta (wynagrodzenia) za lata 2009, 
2010, 2011, 2012 oraz do zatwierdzenia Dokumentu zostały przedstawione w pkt. 17.6. W pkt. 14.3 Dokumentu 
wskazano zasady wynagradzania Zarządu Emitenta oraz Rady Nadzorczej. 
 
Transakcje w ramach Grupy Kapitałowej Emitenta zawierane są w ramach podstawowej działalności Grupy i 
wynikają z podziału usług w ramach Grupy Kapitałowej w związku ze strategią działania typu „one stop shop”. 
Strategia ta zakłada zapewnienie klientowi kompleksowej obsługi w zakresie transportu, spedycji i logistyki 
poprzez oferowanie przez Emitenta szeregu usług transportowych, przeładunkowych, logistycznych i 
spedycyjnych w ramach Grupy. Z modelu działania Grupy Kapitałowej Emitenta wynika, że OT Logistics 
dokonuje transakcji dotyczących sprzedaży bądź kupna usług od swoich podmiotów zależnych. Transakcje 
zawierane w ramach Grupy są zawierane na warunkach rynkowych i wynikają z podziału usług i specjalizacji 
poszczególnych podmiotów. Są to zlecenia transportowe, logistyczne, magazynowe, zlecenia agencji morskich i 
spedycji. Istotne umowy z tym związane opisane zostały w pkt. 8 Dokumentu. Emitent nie zawiera istotnych 
umów z podmiotami z Grupy w ramach świadczenia usług, a funkcjonuje na podzlecaniu usług na zasadzie 
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umowy ramowej lub pojedynczym zleceniu usług. W punktach 17.1-17.5 poniżej przedstawione zostały zbiorcze 
dane liczbowe dotyczące transakcji jakie zawierał Emitent z podmiotami z Grupy Kapitałowej Emitenta, zaś 
poniżej przedstawiono przedmiot transakcji. Dodatkowo, przedstawiono opis głównych postanowień umów nie 
zawieranych w ramach normalnej działalności operacyjnej Grupy, w tym zawieranych z akcjonariuszami 
Emitenta. 
 
  
Przedmiot transakcji OT Logistics z podmiotami z Grupy Kapitałowej. 

Spółka, z którą Emitent 
dokonywał transakcji 

Przedmiot transakcji 

DBR AG  Zakup i sprzedaż usług transportowych 

 Czarter floty pływającej 

 Sprzedaż floty pływającej 

 Dzierżawa nieruchomości i samochodu służbowego 

 Remonty 

 Transakcje związane z administracją i prowadzeniem biura 

 Usługi wdrożeniowe i licencje (system IT) 

 Ubezpieczenie i inne transakcje związane z kosztami 
funkcjonowania floty pływającej 

Elbe Rijn Lloyd  Zakup i sprzedaż usług transportowych 

 Czarter floty pływającej 

Odra Lloyd Sp. z o.o.  Zakup i sprzedaż usług transportowych 

 Dzierżawa nieruchomości i samochodu służbowego 

 Czarter floty pływającej 

 Ubezpieczenie i inne transakcje związane z kosztami 
funkcjonowania floty pływającej 

 Remonty 

 Transakcje związane z administracją i prowadzeniem biura 

Odra Logistics Sp. z o.o.  Transakcje związane z administracją i prowadzeniem biura 

 Dzierżawa nieruchomości 

Odra Nieruchomości I Sp. z o.o.  Dzierżawa nieruchomości 

 Przygotowanie analiz i opracowań dotyczących nieruchomości 

Odra Nieruchomości II Sp. z o.o.  Dzierżawa nieruchomości 

 Przygotowanie analiz i opracowań dotyczących nieruchomości 

Odra Rhein Lloyd GmbH  Czarter floty pływającej 

 Zakup i sprzedaż usług transportowych 

 Sprzedaż floty pływającej 

 Dzierżawa nieruchomości 

 Remonty 

 Transakcje związane z kosztami funkcjonowania floty pływającej 
(w tym paliwo i ubezpieczenia) 

 Prowizja za pośrednictwo w sprzedaży usług transportowych na 
rynku niemieckim 

 Transakcje związane z administracją i prowadzeniem biura 

 Usługi wdrożeniowe i licencje (system IT) 

Odratrans Stocznia Sp. z o.o. w 
likwidacji 

 Zakup i sprzedaż usług transportowych 

 Remonty  



Dokument Rejestracyjny spółki OT Logistics SA 

150 
 

 Dzierżawa nieruchomości 

 Transakcje związane z administracją i prowadzeniem biura 

Stocznie Śródlądowe Żegluga 
Bydgoska Sp. z o.o. w likwidacji 

 Dzierżawa nieruchomości 

 Transakcje związane z administracją i prowadzeniem biura 

 Sprzedaż floty pływającej 

 Remonty 

Trade Trans Spedition GmbH  Zakup i sprzedaż usług transportowych 

Rentrans International Spedition 
Sp. z o.o. 

 Dzierżawa nieruchomości 

 Usługi wdrożeniowe I licencje (System IT) 

 Transakcje związane z administracją i prowadzeniem biura 

Odratrans Porty Sp. z o.o.  Transakcje związane z administracją i prowadzeniem biura 

 Dzierżawa nieruchomości 

 Zakup i sprzedaż usług transportowych, spedycyjnych i 
przeładunkowych 

 Usługi wdrożeniowe i licencyjne (system IT) 

 Remonty 

Port Handlowy Świnoujście Sp. z 
o.o. 

 Transakcje związane z administracją i prowadzeniem biura 

 Dzierżawa dźwigu portowego 

 Zakup usług transportowych 

Rentrans Cargo Sp. z o.o.  Zakup i sprzedaż usług transportowych 

 Transakcje związane z administracją i prowadzeniem biura 

 Transakcje związane z kosztami funkcjonowania floty pływającej 
(w tym ubezpieczenie) 

 Czarter floty pływającej 

 Dzierżawa nieruchomości i samochodu służbowego 

 Remonty 

 Usługi wdrożeniowe i licencje (System IT) 

Żegluga Bydgoska Sp. z o.o.  Transakcje związane z kosztami funkcjonowania floty pływającej 
(w tym paliwo i ubezpieczenie) 

 Dzierżawa nieruchomości 

 Transakcje związane z administracją i kosztami funkcjonowania 
biura 

 Czarter floty pływającej 

 Usługi wdrożeniowe i licencje (System IT) 

 Sprzedaż środków trwałych 

RCT Sp. z o.o.  Dzierżawa nieruchomości 

Odra Rhein Lloyd Sp. z o.o.  Dzierżawa nieruchomości 

 Usługi księgowo-kadrowe 

Trade Trans Spedition GmbH  Zakup i sprzedaż usług transportowych 

OT Porty Morskie S.A.  Usługi księgowo-kadrowe 
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SZCZEGÓŁY TRANSAKCJI ZAWIERANYCH PRZEZ EMITENTA Z PODMIOTAMI POWIĄZANYMI – OPISY 
UMÓW ZAWARTYCH PRZEZ EMITENTA 
 
I. 
Umowy i porozumienia zawierane przez Emitenta z I Funduszem Mistral S.A. – podmiotem dominującym 
Emitenta – zakończone (umowy i porozumienia finansowe): 
 
Porozumienie inwestycyjne z dnia 1 marca 2011 r., zawarte pomiędzy Emitentem oraz:  

1) I Funduszem Mistral S.A. z siedzibą w Warszawie 

2) dotychczasowymi akcjonariuszami spółki Evergreen House S.A. 

3) Grenerg Sp. z o.o. z siedzibą w Częstochowie  

oraz  
4) Evergreen House S.A. z siedzibą w Częstochowie. 

Porozumienie zawarte jest pomiędzy dotychczasowymi i nowymi akcjonariuszami spółki Evergreen House S.A. z 
siedzibą w Częstochowie. 
Porozumienie określa zasady współdziałania akcjonariuszy przy podwyższaniu kapitału zakładowego spółki i 
udzieleniu spółce Evergreen House S.A. pożyczek.  
Na podstawie porozumienia Emitent oświadczył, iż zamierza uczestniczyć w spółce poprzez objęcie akcji spółki o 
wartości nominalnej 2.500.000,00 zł w zamian za wkład pieniężny oraz wspólnie z pozostałymi akcjonariuszami 
udzielić spółce pożyczek na łączną kwotę 2.500.000,00 zł. 
Umowa została wykonana, wynikające z niej zobowiązania zostały rozliczone. 
 
Umowa z dnia 30 września 2011 r. zawarta pomiędzy Emitentem oraz I Funduszem Mistral S.A. z siedzibą 
w Warszawie. 
Umowa określa zasady wypłaty przez Emitenta dywidendy za rok obrotowy 2009 oraz 2010, w łącznej kwocie 
9.365.257,88 zł. 
Wysokość oprocentowania – 6,93 % w skali roku. Aneksem z 1 grudnia 2011 r. zmieniono  wysokość 
oprocentowania – 8,97 % w skali roku. 
Umowa została wykonana, wynikające z niej zobowiązania zostały rozliczone. 
 
Porozumienie z dnia 21 października 2011 r. w sprawie wykonania porozumienia inwestycyjnego z dnia 1 
marca 2011 r., zawartego pomiędzy Emitentem oraz:  

1) I Funduszem Mistral S.A. z siedzibą w Warszawie 

2) dotychczasowymi akcjonariuszami spółki Evergreen House S.A. 

3) Grenerg Sp. z o.o. z siedzibą w Częstochowie  

oraz  
4) Evergreen House S.A. z siedzibą w Częstochowie 

Porozumienie określa zasady rozwiązania porozumienia inwestycyjnego w zakresie dotyczącym Emitenta oraz 
zwrotu wpłaconych przez Emitenta kwot lub konwersję tych kwot na pożyczki. 
Umowa została wykonana, wynikające z niej zobowiązania zostały rozliczone. 
 
Umowa objęcia akcji zawarta w dniu 8 kwietnia 2011 r. pomiędzy Emitentem a spółką Evergreen House 
S.A. – podmiotem zależnym od I Funduszu Mistral S.A. – podmiotu dominującego Emitenta - której przedmiotem 
było określenie warunków objęcia przez Emitenta 140.000 akcji serii B spółki Evergreen House S.A. Cena za 
obejmowane akcje – 140.000,00 zł. 
Umowa zawarta na standardowych warunkach, nie zawiera specyficznych postanowień umownych. Umowa 
zawierana na zasadach rynkowych. Umowa nie zawiera postanowień szczególnych, odbiegających od 
stosowanych wzorców. 
 
Umowa z dnia 21 października 2011 r. zawarta pomiędzy Emitentem oraz I Funduszem Mistral S.A. z 
siedzibą w Warszawie. 
Umowa dotyczy sprzedaży przez Emitenta 140.000 akcji w spółce Evergreen House S.A. z siedzibą w 
Częstochowie. 
Cena ustalona została na kwotę 140.000,00 zł za wszystkie akcje. 
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Umowa została wykonana, wynikające z niej zobowiązania zostały rozliczone. 
 
Umowa pożyczki z dnia 21 października 2011 r. zawarta pomiędzy Emitentem a spółką Evergreen House 
S.A. (Pożyczkobiorca) – podmiotem zależnym od I Funduszu Mistral S.A. – podmiotu dominującego Emitenta. 
Przedmiotem umowy jest określenie warunków udzielenia przez Emitenta pożyczki w wysokości 990.000,00 zł. 
Pożyczka została rozliczona umową o przelew wierzytelności zawartej z I Funduszem Mistral S.A. w dniu 30 
stycznia 2012 r. 
Pożyczka została oprocentowana w wysokości 9% w stosunku rocznym. 
Umowa zawarta na standardowych warunkach, nie zawiera specyficznych postanowień umownych. Umowa 
zawierana na zasadach rynkowych. Umowa nie zawiera postanowień szczególnych, odbiegających od 
stosowanych wzorców. 
 
Umowa z dnia 30 września 2011 r. zawarta pomiędzy Emitentem a I Funduszem Mistral SA z siedzibą w 
Warszawie. 
Umowa określa warunki odroczenia wypłaty na rzecz I Funduszu Mistral S.A. zobowiązania z tytułu dywidendy za 
rok 2009 i 2010 w ogólnej kwocie 9.356.257,88 zł. Dywidenda została rozliczona w formie gotówkowej oraz 
niegotówkowej. Szczegółowe informacje dotyczące rozliczenia dywidendy za lata 2009 – 2010 zostały 
przedstawione w punkcie 6.3 Dokumentu Rejestracyjnego. 
Wysokość oprocentowania – 8,97% w skali roku. 
 
Porozumienie z dnia 28 kwietnia 2012 r. zawarte pomiędzy Emitentem (dłużnikiem) oraz I Funduszem 
Mistral S.A. z siedzibą w Warszawie (wierzycielem). 
Porozumienie określa zasady wypłaty przez Emitenta pozostałej kwoty dywidendy za rok obrotowy 2009 oraz 
2010, w łącznej kwocie 6.253.426,16 zł. 
Na podstawie porozumienia dokonano potrącenia roszczeń z tytułu dywidendy, z roszczeniami Emitenta. Po 
potrąceniu kwota zobowiązania Emitenta wynosiła 906.862,36 zł. 
Porozumienie zostało wykonane, wynikające z niego zobowiązania zostały rozliczone. 
Część zobowiązań Emitenta wynikających z obowiązku wypłaty dywidendy za lata 2009 i 2010, zostało 
rozliczonych poprzez kompensatę w 2012 r. z jego wierzytelnościami wobec I Funduszu Mistral S.A. z tytułu 
umów pożyczek (umowy pożyczek opisano poniżej) oraz wierzytelnościami wynikającymi z porozumienia 
inwestycyjnego z dnia 1 marca 2011 r. (opisane powyżej). 
Szczegółowe informacje dotyczące rozliczenia dywidendy za lata 2009 – 2010 zostały przedstawione w punkcie 
6.3 Dokumentu Rejestracyjnego. 
 
Porozumienie z dnia 30 kwietnia 2012 r. zawarte pomiędzy Emitentem (dłużnikiem) oraz I Funduszem 
Mistral S.A. z siedzibą w Warszawie (wierzycielem). 
Porozumienie określa zasady wypłaty przez Emitenta pozostałej części dywidendy za rok obrotowy 2010, w 
łącznej kwocie 905.500,00 zł. 
Na podstawie porozumienia dokonano potrącenia roszczeń z tytułu dywidendy, z roszczeniami Emitenta. Po 
potrąceniu kwota zobowiązania Emitenta wynosiła 1.362,36 zł, którą Emitent uiścił 20 maja 2012 r. 
Porozumienie zostało wykonane, wynikające z niego zobowiązania zostały rozliczone. 
 
Porozumienie z dnia 1 sierpnia 2012 r. zawarte pomiędzy Emitentem (dłużnikiem) oraz I Funduszem 
Mistral S.A. z siedzibą w Warszawie (wierzycielem). 
Porozumienie określa zasady kompensaty zobowiązań Emitenta wobec wierzyciela z tytułu odsetek od 
dywidendy, odsetek od udzielonych pożyczek oraz z tytułu wykonanych przez wierzyciela usług w łącznej kwocie 
252.438,31 zł. 
Porozumienie zostało wykonane. 
 
Umowy pożyczki 
Umowy pożyczki udzielone przez Emitenta 

 

Umowa pożyczki z dnia 19 kwietnia 2011 r. zawarta pomiędzy Emitentem (Pożyczkodawca) a I Funduszem 
Mistral SA z siedzibą w Warszawie (Pożyczkobiorca). 
Umowa określa warunki udzielenia Pożyczkobiorcy pożyczki w kwocie 750.000,00 zł. 
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Wysokość oprocentowania – 8,97% w skali roku. 
 
Umowa pożyczki z dnia 19 kwietnia 2011 r. zawarta pomiędzy Emitentem (Pożyczkodawca) a I Funduszem 
Mistral SA z siedzibą w Warszawie (Pożyczkobiorca). 
Umowa określa warunki udzielenia Pożyczkobiorcy pożyczki w kwocie 950.000,00 zł. 
Wysokość oprocentowania – 8,97% w skali roku. 
 
Umowa pożyczki z dnia 18 lipca 2011 r. zawarta pomiędzy Emitentem (Pożyczkodawca) a I Funduszem 
Mistral SA z siedzibą w Warszawie (Pożyczkobiorca). 
Umowa określa warunki udzielenia Pożyczkobiorcy pożyczki w kwocie 676.272,84 zł,. 
Wysokość oprocentowania – 8,97% w skali roku. 
 
Umowa pożyczki z dnia 12 grudnia 2011 r. zawarta pomiędzy Emitentem (Pożyczkodawca) a I Funduszem 
Mistral SA z siedzibą w Warszawie (Pożyczkobiorca). 
Umowa określa warunki udzielenia Pożyczkobiorcy pożyczki w kwocie 980.290,96 zł. 
Wysokość oprocentowania – 8,99% w skali roku. 
 
Łączna kwota zadłużenia z tytułu powyższych umów pożyczek wynosiła 3.356.563,8 zł. Wierzytelności Emitenta 
wynikające z powyższych umów pożyczek, zostały rozliczone poprzez kompensatę jego zobowiązań wobec I 
Funduszu Mistral S.A. z tytułu dywidendy. 
 
 
II. 
Umowy i porozumienia zawierane przez Emitenta z I Funduszem Mistral S.A. – podmiotem dominującym 
Emitenta – zakończone (umowy i porozumienia inwestycyjne): 
 
Umowa z dnia 20 kwietnia 2009 r. zawarta pomiędzy Emitentem oraz I Funduszem Mistral S.A. z siedzibą 
w Warszawie. 
Umowa dotyczy świadczenia usług organizacji i koordynacji prac związanych z zagospodarowaniem 
nieruchomości położonej we Wrocławiu przy Kościerzyńskiej. 
Na podstawie porozumienia Emitent zobowiązany był do zapłaty kwoty 459.375,00 zł netto oraz do poniesienia 
wydatków związanych z wykonanymi przez podmioty trzecie usługami oraz 5 % prowizją. 
Umowa została wykonana, wynikające z niej zobowiązania zostały rozliczone. 
 
Porozumienie z dnia 1 września 2010 r., zawarte pomiędzy Emitentem (dłużnikiem) oraz I Funduszem 
Mistral S.A. z siedzibą w Warszawie (wierzycielem). 
Porozumienie określa zasady rozliczenia usług związanych ze zmianą miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla nieruchomości położonych we Wrocławiu, wykonanych na rzecz Emitenta przez podmioty 
trzecie, na podstawie umów zawartych pomiędzy tymi podmiotami a spółką I Fundusz Mistral S.A. z siedzibą w 
Warszawie. 
Na podstawie porozumienia Emitent zobowiązany był do zapłaty na rzecz wierzyciela kwoty 169.775,20 zł. 
Umowa została wykonana, wynikające z niej zobowiązania zostały rozliczone. 
 
Porozumienie z dnia 27 października 2010 r., zawarte pomiędzy Emitentem (dłużnikiem) oraz I Funduszem 
Mistral S.A. z siedzibą w Warszawie (wierzycielem). 
Porozumienie określa zasady dalszego świadczenia usług związanych ze zmianą miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla nieruchomości położonych we Wrocławiu, wykonanych na rzecz Emitenta 
przez podmioty trzecie, na podstawie umów zawartych pomiędzy tymi podmiotami a spółką I Fundusz Mistral 
S.A. z siedzibą w Warszawie. 
Na podstawie wskazanego porozumienia, zmienionego aneksem z dnia 19 listopada 2010 r., Emitent wypłacił 
zaliczkę w kwocie 2.000.000,00 zł brutto na poczet wynagrodzenia za świadczenie usług. 
 Aneksem z dnia 30 sierpnia 2011 r. przedłużono okres świadczenia usług do dnia 31 stycznia 2012 r. 
Umowa została wykonana, wynikające z niej zobowiązania zostały rozliczone. 
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Umowa z dnia 30 stycznia 2012 r. zawarta pomiędzy Emitentem (cedentem) oraz I Funduszem Mistral S.A. 
z siedzibą w Warszawie (cesjonariuszem). 
Umowa dotyczy przelewu wierzytelności Emitenta w kwocie 990.000,00 zł, z tytułu umowy pożyczki zawartej ze 
spółką Evergreen House  S.A. 
Za wierzytelność cesjonariusz zobowiązał się do zapłaty kwoty 990.000,00 zł, w terminie do dnia 25 kwietnia 
2012 r. 
Umowa została wykonana, wynikające z niej zobowiązania zostały rozliczone. 
 
Porozumienie z dnia 2 lutego 2012 r. zawarte pomiędzy Emitentem (wierzycielem) oraz I Funduszem 
Mistral S.A. z siedzibą w Warszawie (dłużnikiem). 
Porozumienie dotyczy rozliczenia usług wykonanych na podstawie porozumienia z dnia 27 października 2010 r., 
zawarte pomiędzy Emitentem (dłużnikiem) oraz I Funduszem Mistral S.A. z siedzibą w Warszawie 
(wierzycielem), dotyczącego świadczenia usług związanych ze zmianą miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla nieruchomości położonych we Wrocławiu. 
Na podstawie porozumienia ustalono, iż Emitentowi przysługuje wierzytelność z tytułu nierozliczonych usług, w 
łącznej kwocie 905.500,00 zł. Dłużnik zobowiązany był do zapłaty wskazanej kwoty w terminie do dnia 25 
kwietnia 2012 r. 
Porozumienie zostało wykonane, a wynikające z niego zobowiązania zostały rozliczone. 
 
 
III. 
Umowy i porozumienia zawierane przez Emitenta z I Funduszem Mistral S.A. – podmiotem dominującym 
Emitenta – zakończone (umowy i porozumienia pozostałe - administracyjne i handlowe: 
 
Umowa z dnia 29 czerwca 2009 r. zawarta pomiędzy Emitentem oraz I Funduszem Mistral S.A. z siedzibą 
w Warszawie. 
Umowa w przedmiocie świadczenia na rzecz Emitenta usług doradztwa biznesowego. 
Wynagrodzenie – 30.000,00 zł netto miesięcznie. 
Umowa została wykonana, wynikające z niej zobowiązania zostały rozliczone. 
 
Porozumienie z dnia 28 września 2009 r., zawarte pomiędzy Emitentem (dłużnikiem) oraz I Funduszem 
Mistral S.A. z siedzibą w Warszawie (wierzycielem). 
Porozumienie określa zasady obsługi  przez I Fundusz Mistral S.A. z siedzibą w Warszawie procesu rekrutacji na 
stanowisko Głównego Księgowego w spółce Emitenta. 
Na podstawie porozumienia Emitent zobowiązany był do poniesienia wydatków związanych z procesem oraz 5 % 
prowizją. 
Porozumienie zostało wykonane, wynikające z niego zobowiązania zostały rozliczone. 
 
Porozumienie z dnia 20 września 2010 r., zawarte pomiędzy Emitentem (dłużnikiem) oraz I Funduszem 
Mistral S.A. z siedzibą w Warszawie (wierzycielem). 
Porozumienie dotyczy wypłaty przez Emitenta zaliczki w kwocie 344.322,00 zł brutto na poczet wynagrodzenia za 
świadczenie usług wynikających z umowy o doradztwo biznesowe z dnia 29 czerwca 2009 r. 
Porozumienie zostało wykonane, wynikające z niego zobowiązania zostały rozliczone. 
 
Porozumienie z dnia 16 grudnia 2010 r., zawarte pomiędzy Emitentem (dłużnikiem) oraz I Funduszem 
Mistral S.A. z siedzibą w Warszawie (wierzycielem). 
Porozumienie określa zasady rozliczenia opłaconych przez I Fundusz Mistral S.A. z siedzibą w Warszawie 
publikacji ogłoszeń w sprawie poszukiwania kandydatów na stanowisko Dyrektora Handlowego Grupy 
Kapitałowej Emitenta. 
Na podstawie porozumienia Emitent zobowiązany był do zapłaty kwoty 11.220,00 zł. 
Porozumienie zostało wykonane, wynikające z niego zobowiązania zostały rozliczone. 
 
Porozumienie z dnia 2 lutego 2012 r., zawarte pomiędzy Emitentem (wierzycielem) oraz Mistral Energia 
Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dłużnikiem). 
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Porozumienie dotyczy polubownego zobowiązanie spłaty długu przez Mistral Energia Sp. z o.o., w łącznej kwocie 
109.556,98 zł. 
Ze względu na przeterminowanie należności, w grudniu 2012 r. kwota porozumienia została objęta odpisem 
aktualizującym. 
 
IV. 
Umowy i porozumienia obowiązujące: 
Umowa korzystania z pomieszczenia biurowego, opisana w części dotyczącej umów najmu – punkt 9.2. 
Dokumentu Rejestracyjnego (punkt 1). 
 
 
V. 
Porozumienia i umowy zawierane z innymi podmiotami powiązanymi Emitenta 
Umowy zawierane z Balquest Sp z o.o., podmiot powiązany poprzez Krzysztofa Urbasia - Prezesa Zarządu, 
Marka Prażmaka - Wiceprezesa Zarządu, którzy pełnią też takie funkcje w zarządzie spółki zależnej Emitenta - 
OT Porty Morskie S.A. 
Emitent w latach 2011 i 2012 zawierał ze spółką Balquest Sp z o.o. umowy o dzieło oraz umowy zlecenia 
(Emitent występuje jako zamawiający). Umowy zlecenia wciąż obowiązują – zawierane na czas nieokreślony. 
Umowy o dzieło zawierane są na czas wykonania przedmiotu dzieła. 
Przedmiotem umów było przygotowywanie na rzecz Emitenta bieżących raportów i analiz dotyczących 
działalności i perspektyw rozwoju Emitenta, perspektyw rozwoju rynków, na których Emitent prowadzi 
działalność, raportów dotyczących działalności wskazanych podmiotów, jak również przygotowywania ofert 
inwestycyjnych, dokumentacji przetargowej dotyczącej przetargów, w których uczestniczył Emitent, udzielania 
rekomendacji i porad inwestycyjnych. Wynagrodzenie uiszczane przez Emitenta obejmuje również 
wynagrodzenie z tytułu przeniesienia majątkowych praw autorskich na rzecz Emitenta do powstałych w ramach 
realizowanych umów opracowań. 
Umowy zawierane są na standardowych warunkach i nie zawierają specyficznych postanowień umownych. 
Umowy zawierane są na zasadach rynkowych. Umowy nie zawierają postanowień szczególnych, odbiegających 
od stosowanych wzorców. 
Umowy o dzieło zawierają postanowienia dotyczące zastrzeżenia kar umownych na rzecz Emitenta, w przypadku 
opóźnienia w przedłożeniu przedmiotu dzieła. 
Pomiędzy Emitentem a spółką Balquest Sp z o.o. zawarta również została umowa o zachowaniu poufności oraz 
o zakazie konkurencji, przewidująca karę umowną na rzecz Emitenta w przypadku naruszenia zobowiązania do 
zachowania poufności oraz zakazu prowadzenia działalności konkurencyjnej. Kara umowna w wysokości 10 tys. 
zł za każdy przypadek naruszenia zobowiązań. Na dzień zatwierdzenia prospektu emisyjnego, z tytułu 
przedmiotowych zobowiązań nie występowały transakcje pomiędzy stronami umów. 
 
Umowa zawarta z podmiotem Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej – podmiot powiązany przez Andrzeja 
Malinowskiego członka Rady Nadzorczej Emitenta, który pełni funkcję Prezydenta organizacji Pracodawcy 
Rzeczypospolitej Polskiej. 
W 2012 r. Emitent zawarł umowę sponsorską dotyczącą sponsorowania imprezy WEKTORY 2012. Kwota 
uiszczona przez Emitenta na mocy przedmiotowej umowy – 20.000,00 zł netto. 
Umowa zawarta na standardowych warunkach, nie zawiera specyficznych postanowień umownych. Umowa 
zawierana na zasadach rynkowych. Umowa nie zawiera postanowień szczególnych, odbiegających od 
stosowanych wzorców. 
 
Umowa zawarta w dniu 2 lipca 2012 r. ze spółką M2G Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. 
(Zleceniobiorca) – podmiot powiązany przez Marka Komorowskiego członka Rady Nadzorczej Emitenta, który 
pełni funkcję Prezesa spółki M2G Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. 
Przedmiotem umowy jest określenie warunków świadczenia usług doradztwa na rzecz Emitenta, przy planowanej 
transakcji nabycia udziału w spółce kapitałowej, będącej celem przejęcia Emitenta. W szczególności umowa 
dotyczyła opracowania strategii realizacji transakcji przez Zleceniobiorcę, udział w negocjacjach, badanie 
materiałów informacyjnych dotyczących transakcji, współpraca i koordynacja doradców prawnych w zakresie 
badania due diligence i strukturyzacji oraz współpraca z doradcami prawnymi w zakresie przygotowania 
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dokumentacji prawnej. Wynagrodzenie z tytułu umowy wypłacone na rzecz Zleceniobiorcy – 15.000,00 zł. 
Planowana transakcja nie doszła do skutku. 
Umowa zawarta na standardowych warunkach, nie zawiera specyficznych postanowień umownych. Umowa 
zawierana na zasadach rynkowych. Umowa nie zawiera postanowień szczególnych, odbiegających od 
stosowanych wzorców. 
 
Umowy zawierane z RONIN Grzegorz Wepsięć, podmiot powiązany poprzez Grzegorza Wepsięć pełniącego 
funkcje w organach spółek zależnych Emitenta. 
W 2011 r. Emitent zawarł z podmiotem RONIN Grzegorz Wepsięć umowy zlecenia, których przedmiotem było 
dokonanie aktualnej analizy stanu ochrony informacji niejawnych w przedsiębiorstwie Emitenta; określenie ramy 
budowy nowego systemu ochrony informacji niejawnych oraz przeprowadzenie czynności zwiększających i 
usprawniających bezpieczeństwo prowadzonych interesów, analizę i doradztwo dotyczące zabezpieczenia 
Emitenta przed penetracją fizyczną i techniczną, analizę kluczowych z punktu widzenia bezpieczeństwa biznesu 
informacji w procesie przygotowań fuzji i przejęć inwestycyjnych. Emitent występował jako zamawiający. 
 
 
Umowa o wykonywanie praw i obowiązków administratora hipoteki zawarta w dniu 30 listopada 2011 r. z 
kancelarią Konrad Nienartowicz Kancelaria Adwokacka – podmiotem powiązanym przez Konrada 
Nienartowicza osobę pełniącą funkcje w organach spółek zależnych Emitenta. 
Przedmiot umowy: przyjęcie oświadczenia od Emitenta o ustanowieniu hipoteki, złożenie wniosków do 
właściwych sądów wieczysto księgowych o wpis hipoteki, przyjęcie roli wierzyciela hipotecznego, wykonywanie 
praw i obowiązków wierzyciela, bieżące informowanie Emitenta oraz obligatariuszy o stanie hipoteki. 

 
Umowy zawarte pomiędzy Emitentem a Kancelarią Adwokatów i Radców Prawnych Powązka, Górecki, 
Nienartowicz, Grodziński (obecnie Kancelarią Adwokatów i Radców Prawnych Górecki, Nienartowicz, 
Grodziński spółka cywilna)  - podmiotem powiązanym przez Konrada Nienartowicza i Daniela Góreckiego - 
osoby pełniące funkcje w organach spółek zależnych Emitenta (umowy zawierane stale od 2003 r.): 
Przedmiotem umów jest świadczenie obsługi prawnej na rzecz Emitenta, a w szczególności: udzielanie porad i 
konsultacji prawnych, sporządzanie pisemnych opinii prawnych, występowanie przed sądami i urzędami, 
przygotowanie wszelkich wymaganych prawem dokumentów, opiniowanie projektów umów i innych dokumentów 
wymagających wiedzy prawnicze Umowy zawarte na standardowych warunkach, nie zawierają specyficznych 
postanowień umownych. Umowy zawierane na zasadach rynkowych. Umowy nie zawiera postanowień 
szczególnych, odbiegających od stosowanych wzorców. 
 
 
Umowy zawarte pomiędzy Emitentem a kancelarią Heinsch&Broll spółka partnerska radców prawnych – 
podmiotem powiązanym przez Ludwika Heinscha – członka Rady Nadzorczej Emitenta (umowy zawierane stale 
od 2004 r.): 
Przedmiotem umów jest świadczenie obsługi prawnej na rzecz Emitenta, a w szczególności: udzielanie porad i 
konsultacji prawnych, sporządzanie pisemnych opinii prawnych, występowanie przed sądami i urzędami, 
przygotowanie wszelkich wymaganych prawem dokumentów, opiniowanie projektów umów i innych dokumentów 
wymagających wiedzy prawnicze Umowy zawarte na standardowych warunkach, nie zawierają specyficznych 
postanowień umownych. Umowy zawierane na zasadach rynkowych. Umowy nie zawierają postanowień 
szczególnych, odbiegających od stosowanych wzorców. 
 
 
Umowa przelewu wierzytelności z dnia 29 marca 2011 r. zawarta pomiędzy Emitentem (Cesjonariusz) a 
Odra Rhein Lloyd GmbH (Cedent). 
Przedmiotem umowy jest określenie warunków cesji wierzytelności, jaka Cedentowi przysługuje względem spółki 
Odra Rhein Lloyd Sp. z o.o. w wysokości 65.384,76 euro. Tytułem zapłaty Emitent uiścił na rzecz Cedenta kwotę 
65.384,76 euro. 
Umowa zawarta na standardowych warunkach, nie zawiera specyficznych postanowień umownych. Umowa 
zawierana na zasadach rynkowych. Umowa nie zawiera postanowień szczególnych, odbiegających od 
stosowanych wzorców. 
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Umowy zawierane w toku zwykłej działalności 
Umowy istotne zawierane z podmiotami powiązanymi w toku zwykłej działalności, zostały opisane w punkcie 8.1 
Dokumentu Rejestracyjnego. 
Poniżej przedstawiono informacje dotyczące umów zawieranych przez Emitenta z podmiotami powiązanymi, 
które nie zostały zakwalifikowane do umów istotnych. 
 
 
 
Emitent zawarł z podmiotami powiązanymi umowy dotyczące wynajmu nieruchomości (umowy istotne zostały 
opisane w punkcie 9.2 Dokumentu Rejestracyjnego). 
Umowy zostały zawarte z podmiotami Evergreen House S.A., Odra Lloyd Sp. z o.o., Odra Rhein Lloyd Sp. z o.o., 
Odratrans Porty Sp. z o.o., RCT SP. z o.o. oraz Rentrans Cargo Sp. z o.o. W umowach Emitent występuje jako 
wynajmujący lub najemca. Przedmiotem umów najmu są lokale biurowe, z przeznaczeniem do prowadzenia 
działalności biurowej oraz nieruchomości gruntowe. 
Umowy zawarte na standardowych warunkach, nie zawierają specyficznych postanowień umownych. Umowy 
zawierane na zasadach rynkowych. Umowy nie zawierają postanowień szczególnych, odbiegających od 
stosowanych wzorców. 
 
W 2011 r. Emitent zawarł szereg umów na wdrożenie w spółkach zależnych systemu informatycznego, 
którego podstawowym celem jest objęcie maksymalnej ilości procesów biznesowych oraz wsparcie codziennej 
działalności spółek Grupy Kapitałowej Emitenta: Deutsche Binnenreederei AG, Odra Rhein Lloyd GmbH, 
Odratrans Porty sp. z o.o., Rentrans Cargo sp. z o.o., Żegluga Bydgoska sp. z o.o. 
Przedmiotem umowy jest udzielenie spółkom zależnym 5 letniej licencji na korzystanie z systemu 
informatycznego (oprogramowania) we wskazanych polach eksploatacji. 
Umowy zawarte na standardowych warunkach, nie zawierają specyficznych postanowień umownych. Umowy 
zawierane na zasadach rynkowych. Umowy nie zawierają postanowień szczególnych, odbiegających od 
stosowanych wzorców. 
 
Umowa z dnia 6 grudnia 2010 r. o wykonanie robót budowlano – montażowych zawarta pomiędzy Emitentem 
(Zamawiający) a Żeglugą Bydgoską Sp. z o.o. (Wykonawca). 
Przedmiotem umowy jest określenie warunków wykonania na rzecz Generalnego Wykonawcy (spółka Budimex 
S.A.) przez Wykonawcę (działającego jako podwykonawca) robót ziemnych w nurcie rzeki: zasypanie skrzyni 
przyporowej z urobkiem z rzeki i wykopanie urobku, niezbędnych do realizacji kontraktu „Budowa mostu przez 
rzekę Wisłę koło Kwidzyna wraz z dojazdami, w ciągu drogi krajowej nr 90”. Umowa obowiązywała do 31 grudnia 
2012 r. Wynagrodzenie uiszczone przez Emitenta na rzecz Wykonawcy wg umowy  – 187.971,50 zł. 
Umowa została wykonana. 
Umowa zawarta na standardowych warunkach, nie zawiera specyficznych postanowień umownych. Umowa 
zawierana na zasadach rynkowych. Umowa nie zawiera postanowień szczególnych, odbiegających od 
stosowanych wzorców. 
 
Umowa z dnia 6 grudnia 2010 r. o usługi sprzętowe jednostkami pływającymi z obsługą zawarta pomiędzy 
Emitentem (Zamawiający) a Żeglugą Bydgoską Sp. z o.o. (Wykonawca). 
Przedmiotem umowy jest określenie warunków zapewnienia Generalnemu Wykonawcy (spółka Budimex S.A.) 
przez Wykonawcę (działającego jako podwykonawca) jednostek pływających, niezbędnych do realizacji kontraktu 
„Budowa mostu przez rzekę Wisłę koło Kwidzyna wraz z dojazdami, w ciągu drogi krajowej nr 90”. Umowa 
obowiązywała do 31 grudnia 2012 r. Wynagrodzenie uiszczone przez Emitenta na rzecz Wykonawcy wg umowy  
– 1.863.762,00 zł. 
Umowa przewiduje postanowienia dotyczące kar umownych z tytułu naruszenia obowiązków wynikających z 
umowy. Z tytułu realizacji umowy, żadna ze stron nie występowała z roszczeniem o zapłatę kary umownej. 
Umowa została wykonana. 
Umowa zawarta na standardowych warunkach, nie zawiera specyficznych postanowień umownych. Umowa 
zawierana na zasadach rynkowych. Umowa nie zawiera postanowień szczególnych, odbiegających od 
stosowanych wzorców. 
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Umowa agencyjna zawarta w dniu 23 grudnia 2008 r. pomiędzy Odra Rhein Lloyd Sp. z o.o. (Wykonawca) a 
Emitentem. 
Przedmiotem umowy było określenie warunków świadczenia przez Wykonawcę na rzecz Emitenta usług w 
zakresie: frachtowania, sterowania flotą oraz innych usług odnoszących się do wykonywanej na bieżąco 
działalności. Usługi były wykonywane na obszarze Unii Europejskiej, z wyłączeniem żeglownego odcinka górnej 
Odry. Wykonawca zobowiązany był do świadczenia usług wyłącznie dla Emitenta. 
Wykonawcy przysługiwało wynagrodzenie prowizyjne. Umowa została zastąpiona umową o współpracy 
handlowej zawartą w dniu 13 września 2011 r., opisaną w punkcie 8.1.5 Dokumentu Rejestracyjnego. 
 
Umowa o współpracy handlowej zawarta w dniu 30 marca 2012 r. pomiędzy Żeglugą Bydgoską Sp. z o.o. a 
Emitentem. 
Przedmiotem umowy jest określenie warunków współpracy stron w zakresie koordynowania, wykonywania oraz 
rozliczania usług przewozowych (rozumianych jako usługi transportowe oraz usługi wspomagające transport 
wodny). 
Emitent zobowiązany jest m.in. do koordynowania i organizowania usług przewozowych, sprzedaży i rozliczania 
usług, wdrożenia systemu informatycznego do obsługi usług przewozowych, sprawowania kontroli operacyjnej i 
finansowej realizowanych usług. Żegluga Bydgoska zobowiązana jest do wykonywania usług przewozowych przy 
wykorzystaniu floty własnej oraz Emitenta oraz sprawowania pieczy nas flotą Emitenta. 
Żeglugę Bydgoską obowiązuje zakaz wykonywania usług na rzecz klientów Emitenta, w okresie obowiązywania 
umowy oraz przez okres 2 lat od jej zakończenia lub rozwiązania. 
Umowa przewiduje postanowienia dotyczące kar umownych. Z tytułu realizacji umowy, żadna ze stron nie 
występowała z roszczeniem o zapłatę kary umownej. 
Wynagrodzenie przysługujące Żegludze Bydgoskiej według stawek prowizyjnych przypisanych do 
poszczególnych klientów. 
Wykonawcy przysługiwało wynagrodzenie prowizyjne. Umowa zawarta na czas nieokreślony, z możliwością 
rozwiązania przez każdą ze stron z zachowaniem 1 miesięcznego okresu wypowiedzenia. 
 
Umowy dotyczące floty 
Emitent zawiera z podmiotami powiązanymi umowy sprzedaży floty (barek, dźwigów oraz innych urządzeń 
wykorzystywanych w prowadzonej działalności), umowy na udostępnienie samochodów osobowych, umowy 
dzierżawy floty oraz ramowe umowy dzierżawy floty, umowy o wykorzystywanie samochodu osobowego do 
celów służbowych, umowy najmu składników floty. Istotna umowa zawarta przez Emitenta dotycząca dzierżawy 
floty, opisana została w punkcie 8.1.4 Dokumentu Rejestracyjnego. 
Umowy zawarte na standardowych warunkach, nie zawierają specyficznych postanowień umownych. Umowy 
zawierane na zasadach rynkowych. Umowy nie zawierają postanowień szczególnych, odbiegających od 
stosowanych wzorców. 
 
Umowa pożyczki zawarta w dniu 17 kwietnia 2013 r. pomiędzy Emitentem (Pożyczkobiorca) a Portem 
Handlowym Świnoujście Sp. z o.o. (Pożyczkodawca). 
Przedmiotem umowy jest określenie warunków udzielenia Emitentowi pożyczki w kwocie 4.000.000,00 zł. 
Termin zwrotu pożyczki – 28 czerwca 2013 r. 
Oprocentowanie pożyczki – WIBOR 3M z dnia 11 kwietnia 2013 r. powiększony o 0,9% marży. 
 
Umowa pożyczki zawarta w dniu 17 maja 2013 r. pomiędzy Emitentem (Pożyczkobiorca) a Portem 
Handlowym Świnoujście Sp. z o.o. (Pożyczkodawca). 
Przedmiotem umowy jest określenie warunków udzielenia Emitentowi pożyczki w kwocie 3.000.000,00 zł. 
Termin zwrotu pożyczki – 28 czerwca 2013 r. 
Oprocentowanie pożyczki – WIBOR 3M z dnia 16 maja 2013 r. powiększony o 0,9% marży. 
 



Dokument Rejestracyjny spółki OT Logistics SA 

159 
 

 

17.1 Transakcje z podmiotami powiązanymi w roku 2009 

Z podmiotem I Fundusz Mistral SA wystąpiły transakcje w 2009 roku, które wynikały z podpisanej umowy w 
zakresie realizacji projektu nieruchomościowego. Z podmiotem NPN II S.à r.l. nie wystąpiły żadne transakcje.   
Transakcje pomiędzy podmiotami powiązanymi odbyły się na warunkach równorzędnych z tymi, które 
obowiązują w transakcjach zawartych na warunkach rynkowych. Transakcje w Grupie Kapitałowej Emitenta 
odbywają się w ramach prowadzenia podstawowej działalności tych podmiotów. Nie dokonywano osobnego 
opisu transakcji z podmiotem dominującym – I Funduszem Mistral SA ze względu na przyjęty przy opisie umów 
znaczących próg istotności, który w tym przypadku nie został przekroczony. 
 
 

Transakcje w Grupie Kapitałowej 2009 rok (w tys. zł)     
 

Nazwa spółki konsolidowanej: 
Przychody netto ze sprzedaży 

produktów, towarów i 
materiałów 

Koszty sprzedanych 
produktów, towarów i 

materiałów 

Należności 
krótkoterminowe 

Zobowiązania 
krótkoterminowe 

Razem jednostki powiązane 55 789,55 50 144,37 20 449,05 20 449,05 

Deutsche Binnenreederei AG 5 266,19 19 736,96 1 856,62 12 365,67 

Odra Lloyd Sp. z o.o. grupa OT 1 232,60 8 475,83 265 1 668,59 

Odra Rhein Lloyd Sp. z o.o. 381,21 98,34 1 806,58 3 928,47 

OT Logistics S.A. 28 655,02 7 618,45 12 758,85 54,14 

Odratrans Porty Sp. z o.o. 197,78 182,66 0 0 

Port Handlowy Świnoujście Sp. z 
o.o. 

1 289,26 717,1 124,43 267,26 

Rentrans Cargo Sp. z o.o. 11 597,05 7 011,64 1 532,05 1 730,46 

Rentrans International Spedition 
Sp. z o.o.  

6 247,34 6 285,99 1 530,10 434,45 

Żegluga Bydgoska Sp. z o.o. 923,1 17,4 575,44 0 

Źródło: Emitent 

 
 

Salda należności i zobowiązań podmiotów powiązanych w stosunku do OT Logistics SA na 31.12.2009r. w tys. PLN 

SPÓŁKA 

NALEŻN
OŚCI Z 

TYTUŁU 
DOSTAW 
I USŁUG 

ODPISY 
NA 

NALEŻN
OŚCI 

INNE 
NALEŻN

OŚCI 

ZOBOWIĄZ
ANIA Z 

TYTUŁU 
DOSTAW I 

USŁUG 

INNE 
ZOBOWIĄZ

ANIA 

WYPŁAC
ONE 

ZALICZKI 

UDZIEL
ONE 

POŻYCZ
KI 

OTRZYM
ANE 

POŻYCZ
KI 

DBR 84,41 
  

5 415,36 213,63 
   

Odra Lloyd Sp. z o.o. 265,00 
  

791,39 0 
   

Odra Logistics Sp z o.o. 6,54 
  

0,00 0 
   

Odra Rhein Lloyd GmbH 8,50 
  

5 896,57 0 
   

Odra Rhein Lloyd Sp. z o.o. 1 543,10 1 496,00 
 

0 0 
   

Odratrans-Porty Sp. z o.o. 0,00 
  

54,14 0 
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Odratrans Stocznia Sp. z o.o. 60,41 
 

10,90 0 0 775,00 280,98 
 

Rentrans International 
Spedition Sp. z o.o. 

0,00 
 

0,00 0 0 0,00 1,07 
 

Rentrans Cargo Sp. z o.o. 1 064,92 
 

0 104,24 0 
   

Port Handlowy Świnoujście 
Sp. z o.o. 

10,00 
 

0 0 558,56 
   

Mistral Energia Sp. z o.o. 109,56 
 

0 0 0 
   

Elbe Rijn Lloyd B.V. 374,63 
 

0 44,46 0 
   

Żegluga Bydgoska Sp. z o.o. 549,82 
 

25,62 
 

0 
   

I Fundusz Mistral S.A. 0 
 

20,00 
 

15,31 
   

NPN S.à r.l. 0 
   

10,09 
   

Odratrans Nieruchomości I Sp. 
z o.o. 

0 
   

251,39 
   

Odratrans Nieruchomości II 
Sp. z o.o. 

0 
   

251,55 
   

 RAZEM: 4 076,87 1 496,00 56,52 12 306,16 1 300,52 775,00 282,05 0,00 

Źródło: Emitent 

 
 
 

POZOSTAŁE PRZYCHODY I KOSZTY OT Logistics SA  za 2009r. w tys. zł 

SPÓŁKA DYWIDENDA 

ODSETKI 
OD 

POŻYCZKI 
-

przychody 
finansowe 

ODSETKI 
OD 

POŻYCZKI 
-koszty 

finansowe 

ODSETKI OD 
DYWIDENDY 

- koszty 
finansowe 

ODSETKI OD 
ZOBOWIĄZAŃ 

ODPISY NA 
NALEŻNOŚCI 

-pozostałe 
koszty 

operacyjne 

DBR 
    

73,07 
 

Odra Lloyd Sp. z o.o. 350,00 
 

15,19 
   

Odra Logistics Sp z o.o. 150,45 
     

Odra Rhein Lloyd GmbH 
    

91,69 
 

Odra Rhein Lloyd Sp. z o.o. 
     

1 496,00 

Odratrans-Porty Sp. z o.o. 222,48 
 

5,13 
   

Odratrans Stocznia Sp. z o.o. 
 

5,98 
    

Rentrans International Spedition Sp. z o.o. 57,32 1,07 
    

Rentrans Cargo Sp. z o.o. 
  

71,61 
   

Port Handlowy Świnoujście Sp. z o.o. 
    

65,08 
 

I Fundusz Mistral S.A. 
   

15,31 
  

NPN S.à r.l. 
   

10,09 2,58 
 

Odratrans Nieruchomości I Sp. z o.o. 
 

0,42 
    

Odratrans Nieruchomości II Sp. z o.o. 
 

0,42 
    

  780,25 7,88 91,93 25,40 232,41 1 496,00 

Źródło: Emitent 
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Transakcje Emitenta (OT Logistics S.A.) z podmiotami powiązanymi w 2009 r. (w tys zł)   

  sprzedaż usług zakup usług 

DBR AG - spółka zależna 5 656 9 016 

sprzedaż floty 3 465 0 

zakup usług transportowych 1 800 7 148 

czarter floty 325 1 473 

dzierżawa nieruchomości - czynsz i media 66 0 

Remonty 0 234 

dzierżawa samochodu służbowego (czynsz, pozostałe koszty), mieszkania 0 162 

   Elbe Rijn Lloyd - spółka pośrednio zależna 924 112 

zakup usług transportowych 924 110 

czarter floty 0 2 

   Odra Lloyd Sp. z o.o. - spółka zależna 711 8 480 

czarter floty 360 299 

koszty floty (ubezpieczenia, pozostałe) 330 0 

dzierżawa nieruchomości - czynsz i media 14 0 

zakup usług transportowych 7 8 158 

pozostałe (tłumaczenia, usługi hotelowe, usługi telekomunikacyjne, odsetki, inne) 0 21 

Remonty 0 1 

   Odra Logistics Sp. z o.o. - spółka stowarzyszona 20 0 

dzierżawa nieruchomości - czynsz i media 14 0 

pozostałe (tłumaczenia, usługi hotelowe, usługi telekomunikacyjne, odsetki, inne) 6 0 

   Odra Nieruchomości I Sp. z o.o. - spółka zależna 3 784 

analizy, opracowania 0 784 

pozostałe (tłumaczenia, usługi hotelowe, usługi telekomunikacyjne, odsetki, inne) 0 0 

dzierżawa nieruchomości - czynsz i media 3 0 

   Odra Nieruchomości II Sp. z o.o. - spółka zależna 3 784 

analizy, opracowania 0 784 

dzierżawa nieruchomości - czynsz i media 3 0 

   Odra Rhein Lloyd GmbH - spółka pośrednio zależna 1 015 10 485 

czarter floty 709 4 699 

zakup usług transportowych 227 34 

dzierżawa nieruchomości - czynsz i media 79 0 

prowizja za pośrednictwo 0 5 739 
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Remonty 0 13 

   Odratrans Porty Sp. z o.o. - spółka zależna 201 196 

dzierżawa nieruchomości - czynsz i media 198 2 

sprzedaż żurawia gąsiennicowego 4 0 

pozostałe (tłumaczenia, usługi hotelowe, usługi telekomunikacyjne, odsetki, inne) 0 14 

zakup usług przeładunkowych i spedycyjnych 0 181 

   Port Handlowy Świnoujście Sp. z o.o. - spółka współzależna 2 547 65 

dzierżawa dźwigu portowego 2 547 0 

pozostałe (tłumaczenia, usługi hotelowe, usługi telekomunikacyjne, odsetki, inne) 0 65 

   Rentrans Cargo Sp. z o.o. - spółka zależna 4 435 811 

zakup usług transportowych 4 148 707 

czarter floty 239 2 

dzierżawa nieruchomości - czynsz i media 46 0 

pozostałe (tłumaczenia, usługi hotelowe, usługi telekomunikacyjne, odsetki, inne) 2 99 

Remonty 0 3 

   Żegluga Bydgoska Sp. z o.o. - spółka zależna 363 13 

dzierżawa nieruchomości - czynsz i media 330 0 

sprzedaż floty 21 0 

czarter floty 12 13 

   Odra Rhein Lloyd Sp. z o.o. - spółka zależna 344 0 

zakup usług transportowych 250 0 

czarter floty 62 0 

dzierżawa nieruchomości - czynsz i media 32 0 

   Odratrans Stocznia Sp. z o.o. w likwidacji - spółka zależna 452 2 077 

dzierżawa nieruchomości - czynsz i media 408 27 

zakup usług transportowych 39 0 

Remonty 4 2 050 

   

Stocznie Śródlądowe Żegl. Bydg. Sp. z o.o. w likwidacji - spółka pośrednio zależna 67 222 

dzierżawa nieruchomości - czynsz i media 63 2 

sprzedaż floty 5 0 

pozostałe (tłumaczenia, usługi hotelowe, usługi telekomunikacyjne, odsetki, inne) 0 2 

Remonty 0 218 
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Trade Trans Spedition GmbH - spółka pośrednio zależna 9 87 

zakup usług transportowych 9 87 

 
  Mistral Energia - spółka nadrzędna 0,1 0 

dzierżawa nieruchomości - czynsz i media 0,1 0 

 
  I Fundusz Mistral - spółka nadrzędna 0 1 378 

umowa dot. koncepcji i przygotowania nieruchomości we Wrocławiu 0 1 171 

umowa o swiadczenie doradztwa biznesowego 0 180 

pozostałe (tłumaczenia, ogłoszenie rekrutacyjne, odsetki) 0 27 

 
  Rentrans International Spedition Sp. z o.o. - spółka zależna 1 0 

dzierżawa nieruchomości - czynsz i media 1 0 

 
 

Źródło: Emitent 
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17.2 Transakcje z podmiotami powiązanymi w roku 2010 

 
Z podmiotem I Fundusz Mistral SA wystąpiły transakcje w 2010 roku, które wynikały z podpisanej umowy w 
zakresie realizacji projektu nieruchomościowego. Z podmiotem NPN II S.à r.l. nie wystąpiły żadne transakcje. 
Transakcje pomiędzy podmiotami powiązanymi odbyły się na warunkach równorzędnych z tymi, które 
obowiązują w transakcjach zawartych na warunkach rynkowych. Transakcje w Grupie Kapitałowej Emitenta 
odbywają się w ramach prowadzenia podstawowej działalności tych podmiotów. Nie dokonywano osobnego 
opisu transakcji z podmiotem dominującym – I Funduszem Mistral SA ze względu na przyjęty przy opisie umów 
znaczących próg istotności, który w tym przypadku nie został przekroczony 

 
 

Transakcje w Grupie Kapitałowej 2010 rok (w tys zł)     
 

Nazwa spółki konsolidowanej: 
Przychody netto ze sprzedaży 

produktów, towarów i 
materiałów 

Koszty sprzedanych 
produktów, towarów i 

materiałów 

Należności 
krótkoterminowe 

Zobowiązania 
krótkoterminowe 

Razem jednostki powiązane 86 629,39 86 629,09 21 763,82 21 763,82 

Deutsche Binnenreederei AG 8 047,33 6 007,47 2 627,80 2 071,11 

Odra Lloyd Sp. z o.o. grupa OT 2 301,52 247,39 3 463,89 1,05 

Odra Rhein Lloyd Sp. z o.o. 0 30,63 0 1 839,41 

OT Logistics S.A. 11 284,46 11 386,08 3 594,40 5 286,74 

Odratrans Porty Sp. z o.o. 705,54 227,32 63,69 25,07 

Port Handlowy Świnoujście Sp. z 
o.o. 

710,77 1 249,95 177,17 21,67 

Rentrans Cargo Sp. z o.o. 47 688,52 20 028,29 10 951,88 1 383,19 

Rentrans International Spedition 
Sp. z o.o.  

15 877,92 46 684,32 884,98 10 872,84 

Żegluga Bydgoska Sp. z o.o. 13,34 767,65 0 262,75 

Źródło: Emitent 
 
 
 
Salda należności i zobowiązań podmiotów powiązanych w stosunku do OT Logistics SA na 31.12.2010r. w tys. zł 

SPÓŁKA 

NALEŻNO
ŚCI Z 

TYTUŁU 
DOSTAW I 

USŁUG 

ODPISY 
NA 

NALEŻNO
ŚCI 

INNE 
NALEŻNO

ŚCI 

ZOBOWIĄZA
NIA Z 

TYTUŁU 
DOSTAW I 

USŁUG 

INNE 
ZOBOWIĄZA

NIA 

ZOBOWIĄZA
NIA Z 

TYTUŁU 
DYWIDENDY 

OTRZYMA
NE 

POŻYCZK
I 

DBR 1 229,03 
  

236,88 
   

Odra Lloyd Sp. z o.o. 1,05 
  

2 239,28 
  

433,88 

Odra Logistics Sp z o.o. 16,61 16,61 
     

Odra Rhein Lloyd GmbH 63,99 
  

1 996,68 
   

Odra Rhein Lloyd Sp. z o.o. 1 580,46 1 580,46 
     

Odratrans-Porty Sp. z o.o. 25,07 
  

63,69 
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Odratrans Stocznia Sp. z o.o. 
       

Rentrans International Spedition 
Sp. z o.o.        

Rentrans Cargo Sp. z o.o. 185,73 
  

57,37 
   

Port Handlowy Świnoujście Sp. z 
o.o.        

Mistral Energia Sp. z o.o. 109,56 
      

Elbe Rijn Lloyd B.V. 
   

0,00 
   

Żegluga Bydgoska Sp. z o.o. 255,43 
 

7,32 
    

I Fundusz Mistral S.A. 
  

696,27 13,82 
   

NPN S.à r.l. 
    

10,09 1 490,68 
 

RCT Sp. z o.o. 0,34 
    

4 472,03 
 

Odratrans Nieruchomości I Sp. z 
o.o. 

3,45 
   

247,37 
  

Odratrans Nieruchomości II Sp. z 
o.o. 

3,08 
   

247,54 
  

  3 473,81 1 597,08 703,59 4 607,73 505,00 5 962,71 433,88 

Źródło: Emitent 

 

POZOSTAŁE PRZYCHODY I KOSZTY OT Logistics SA za 
2010r. w tys. zł      

SPÓŁKA DYWIDENDA 

ODSETK
I OD 

POŻYCZ
KI -

przycho
dy 

fiansnow
e 

ODSETKI 
OD 

POŻYCZ
KI -

koszty 
finansow

e 

ODSETKI 
OD 

DYWIDEN
DY - 

koszty 
finansowe 

ODSETKI 
OD 

ZOBOWIĄZ
AŃ 

ODPISY NA 
NALEŻNOŚ

CI -
pozostałe 

koszty 
operacyjne 

DBR 
    

193,71 
 

Odra Lloyd Sp. z o.o. 
  

33,88 
   

Odra Logistics Sp z o.o. 
     

16,61 

Odra Rhein Lloyd GmbH 
    

299,19 
 

Odra Rhein Lloyd Sp. z o.o. 
     

84,46 

Odratrans-Porty Sp. z o.o. 90,34 
     

Odratrans Stocznia Sp. z o.o. 
      

Rentrans International Spedition Sp. z o.o. 
      

Rentrans Cargo Sp. z o.o. 
      

Port Handlowy Świnoujście Sp. z o.o. 
    

3,88 
 

Mistral Energia Sp. z o.o. 
      

Elbe Rijn Lloyd B.V. 
      

Rentrans International Spedition Sp. z o.o. 
      

I Fundusz Mistral S.A. 
   

140,77 
  

NPN 
   

46,92 
  

Odratrans Nieruchomości I Sp. z o.o. 
      

Odratrans Nieruchomości II Sp. z o.o. 
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  90,34 0,00 33,88 187,69 496,79 101,08 

Transakcje Emitenta (OT Logistics S.A.) z podmiotami powiązanymi w 2010 r. (w tys zł) 

 
  sprzedaż usług zakup usług 

DBR AG - spółka zależna 5 671 3 969 

zakup usług transportowych 3 874 3 359 

czarter floty 874 293 

dzierżawa nieruchomości - czynsz i media 769 0 

pozostałe (tłumaczenia, usługi hotelowe, usługi telekomunikacyjne, odsetki, inne) 145 3 

Remonty 8 15 

dzierżawa samochodu służbowego (czynsz, pozostałe koszty), mieszkania 0 300 

   Elbe Rijn Lloyd - spółka pośrednio zależna 323 204 

zakup usług transportowych 323 204 

   Odra Lloyd Sp. z o.o. - spółka zależna 184 2 218 

czarter floty 111 0 

dzierżawa samochodu służbowego (czynsz, pozostałe koszty) 42 1 562 

koszty floty (ubezpieczenia, pozostałe) 25 2 

Remonty 3 0 

zakup usług transportowych 1 75 

usługi księgowo-kadrowe 0 13 

dzierżawa nieruchomości - czynsz i media 0 566 

   Odra Logistics Sp. z o.o. - spółka stowarzyszona 20 0 

dzierżawa nieruchomości - czynsz i media 20 0 

   Odra Nieruchomości I Sp. z o.o. - spółka zależna 3 0 

dzierżawa nieruchomości - czynsz i media 3 0 

   Odra Nieruchomości II Sp. z o.o. - spółka zależna 3 0 

dzierżawa nieruchomości - czynsz i media 3 0 

   Odra Rhein Lloyd GmbH - spółka pośrednio zależna 8 037 8 626 

sprzedaż floty 7 566 0 

prowizja za pośrednictwo 284 3 584 

dzierżawa nieruchomości - czynsz i media 41 0 

czarter floty 37 4 595 

paliwo żeglugowe 33 0 

koszty floty (ubezpieczenia, pozostałe) 31 0 

Remonty 30 17 

zakup usług transportowych 16 127 
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pozostałe (tłumaczenia, usługi hotelowe, usługi telekomunikacyjne, odsetki, inne) 0 302 

   Odratrans Porty Sp. z o.o. - spółka zależna 227 706 

dzierżawa nieruchomości - czynsz i media 227 53 

pozostałe (tłumaczenia, usługi hotelowe, usługi telekomunikacyjne, odsetki, inne) 0 9 

zakup usług przeładunkowych i spedycyjnych 0 643 

   Port Handlowy Świnoujście Sp. z o.o. - spółka współzależna 2 545 4 

dzierżawa dźwigu portowego 2 545 0 

pozostałe (tłumaczenia, usługi hotelowe, usługi telekomunikacyjne, odsetki, inne) 0 4 

   Rentrans Cargo Sp. z o.o. - spółka zależna 3 159 747 

zakup usług transportowych 2 459 616 

Remonty 339 0 

czarter floty 236 0 

dzierżawa nieruchomości - czynsz i media 103 91 

koszty floty (ubezpieczenia, pozostałe) 18 0 

pozostałe (tłumaczenia, usługi hotelowe, usługi telekomunikacyjne, odsetki, inne) 4 40 

   Żegluga Bydgoska Sp. z o.o. - spółka zależna 768 14 

dzierżawa nieruchomości - czynsz i media 687 0 

koszty floty (ubezpieczenia, pozostałe) 50 0 

czarter floty, sprzętu 31 13 

pozostałe (tłumaczenia, usługi hotelowe, usługi telekomunikacyjne, odsetki, inne) 0 1 

   Odra Rhein Lloyd Sp. z o.o. - spółka zależna 31 0 

dzierżawa nieruchomości - czynsz i media 31 0 

   Odratrans Stocznia Sp. z o.o. w likwidacji - spółka zależna 725 453 

dzierżawa nieruchomości - czynsz i media 415 50 

zakup usług transportowych 290 0 

pozostałe (tłumaczenia, usługi hotelowe, usługi telekomunikacyjne, odsetki, inne) 20 0 

Remonty 0 403 

   Trade Trans Spedition GmbH - spółka pośrednio zależna 122 0 

zakup usług transportowych 122 0 

 
  RCT Sp. z o.o. - spólka posrednio zależna 0,4 0,0 

dzierżawa nieruchomości - czynsz i media 0,4 0,0 
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I Fundusz Mistral - spółka nadrzędna 0 3 065 

umowa dot. koncepcji i przygotowania nieruchomości we Wrocławiu 0 2 439 

umowa o swiadczenie doradztwa biznesowego 0 614 

pozostałe (tłumaczenia, ogłoszenie rekrutacyjne, odsetki) 0 11 

Źródło: Emitent 

 

 

17.3 Transakcje z podmiotami powiązanymi w roku 2011 

Z podmiotem I Fundusz Mistral SA wystąpiły transakcje w 2011 roku, które wynikały z podpisanej umowy w 
zakresie realizacji projektu inwestycyjnego. Z podmiotem NPN II S.à r.l. nie wystąpiły żadne transakcje. 
Transakcje pomiędzy podmiotami powiązanymi odbyły się na warunkach równorzędnych z tymi, które obowiązują 
w transakcjach zawartych na warunkach rynkowych. Transakcje w Grupie Kapitałowej Emitenta odbywają się w 
ramach prowadzenia podstawowej działalności tych podmiotów. Nie dokonywano osobnego opisu transakcji z 
podmiotem dominującym – I Funduszem Mistral SA ze względu na przyjęty przy opisie umów znaczących próg 
istotności, który w tym przypadku nie został przekroczony 

 

   

Transakcje w Grupie Kapitałowej 2011 rok (w tys zł) 

Nazwa spółki konsolidowanej: 
Przychody netto ze 

sprzedaży produktów, 
towarów i materiałów 

Koszty sprzedanych 
produktów, towarów i 

materiałów 

Należności 
krótkoterminowe 

Zobowiązania 
krótkoterminowe 

Razem jednostki powiązane 73 028,62 71 947,55 27 628,40 27 628,40 

Deutsche Binnenreederei AG 9 893,65 2 694,47 4 164,95 1 793,08 

Odra Lloyd Sp. z o.o. grupa OT 41,44 2 084,58 1,17 4 945,68 

Odra Rhein Lloyd Sp. z o.o. 30,41 0 1 878,95 0 

OT Logistics S.A. 6 555,79 12 534,67 6 478,71 5 665,26 

Odratrans Porty Sp. z o.o. 299,37 658,84 71,34 268,62 

Port Handlowy Świnoujście Sp. z o.o. 1 470,63 2 373,15 64,84 189,88 

Rentrans Cargo Sp. z o.o. 6 948,75 48 529,53 548,01 14 369,88 

Rentrans International Spedition Sp. z o.o. 47 251,86 1 888,46 14 348,69 119,05 

Żegluga Bydgoska Sp. z o.o. 536,73 1 183,86 71,75 276,95 

Źródło: Emitent 
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Salda należności i zobowiązań podmiotów powiązanych w stosunku do OT Logistics SA na 31.12.2011r. w tys. zł 

 

SPÓŁKA 

NALEŻN
OŚCI Z 

TYTUŁU 
DOSTAW 
I USŁUG 

ODPISY 
NA 

NALEŻN
OŚCI 

INNE 
NALEŻN

OŚCI 

ZOBOWIĄZ
ANIA Z 

TYTUŁU 
DOSTAW I 

USŁUG 

INNE 
ZOBOWIĄZ

ANIA 

ZOBOWIĄZ
ANIA Z 

TYTUŁU 
DYWIDEND

Y 

UDZIEL
ONE 

POŻYCZ
KI 

OTRZYM
ANE 

POŻYCZ
KI 

DBR 2 034,56 
  

502,83 
    

Odra Lloyd Sp. z o.o. 1,17 
  

4 136,50 
   

465,88 

Odra Logistics Sp z o.o. 19,59 19,59 
      

Odra Rhein Lloyd GmbH 1 153,46   1 290,25 
    

Odra Rhein Lloyd Sp. z o.o. 1 878,95 1 878,95 
      

Odratrans-Porty Sp. z o.o. 71,33 
  

268,62 
    

Odratrans Stocznia Sp. z o.o.   
 

 
    

Rentrans International 
Spedition Sp. z o.o. 

240,80 
  

 
    

Rentrans Cargo Sp. z o.o. 239,08 
  

3,56 
    

Port Handlowy Świnoujście 
Sp. z o.o. 

  
 

 
    

Mistral Energia Sp. z o.o. 109,56 
  

 
    

Elbe Rijn Lloyd B.V.   
 

 
    

Żegluga Bydgoska Sp. z o.o. 189,48 
 

0,00 276,94 24,60   
 

I Fundusz Mistral S.A.  
 

2 034,00 19,67 59,04 9 871,59 3 511,05 
 

NPN S.à r.l.  
  

 10,09 1 934,18 
  

RCT Sp. z o.o. 0,35 
  

 
    

Odratrans Nieruchomości I 
Sp. z o.o. 

 
  

 
    

Odratrans Nieruchomości II 
Sp. z o.o. 

 
  

 
    

  5 938,33 1 898,54 2 034,00 6 498,38 93,73 11 805,77 3 511,05 465,88 

Źródło: Emitent 

 
 

POZOSTAŁE PRZYCHODY I KOSZTY OT Logistics SA za 2011r. w tys. zł 

SPÓŁKA DYWIDENDA 

ODSETKI 
OD 

POŻYCZKI 
-

przychody 
fiansnowe 

ODSETKI 
OD 

POŻYCZKI 
-koszty 

finansowe 

ODSETKI OD 
DYWIDENDY 

- koszty 
finansowe 

ODSETKI OD 
ZOBOWIĄZAŃ 

ODPISY NA 
NALEŻNOŚCI 

-pozostałe 
koszty 

operacyjne 

DBR 
      

Odra Lloyd Sp. z o.o. 
  

32,00 
   

Odra Logistics Sp z o.o. 
     

2,98 

Odra Rhein Lloyd GmbH 
     

0,00 

Odra Rhein Lloyd Sp. z o.o. 
     

298,48 

Odratrans-Porty Sp. z o.o. 156,07 
     

Odratrans Stocznia Sp. z o.o. 
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Rentrans International Spedition Sp. z o.o. 
      

Rentrans Cargo Sp. z o.o. 
      

Port Handlowy Świnoujście Sp. z o.o. 
      

Mistral Energia Sp. z o.o. 
      

Elbe Rijn Lloyd B.V. 
      

Rentrans International Spedition Sp. z o.o. 
      

I Fundusz Mistral S.A. 
 

154,48 
 

374,56 
  

NPN S.à r.l. 
   

212,25 
  

Odratrans Nieruchomości I Sp. z o.o. 
      

Odratrans Nieruchomości II Sp. z o.o. 
      

  156,07 154,48 32,00 586,82 0,00 301,46 

Źródło: Emitent 

 
 
 
 

Transakcje Emitenta (OT Logistics S.A.) z podmiotami powiązanymi w 2011 r. (w tys. zł) 

  
  sprzedaż usług zakup usług 

DBR AG - spółka zależna 9 477 1 339 

czarter floty 5 342 315 

sprzedaż floty 2 021 0 

zakup usług transportowych 1 785 874 

usługi wdrożeniowe i licencje (system IT) 303 0 

koszty floty (ubezpieczenia, pozostałe) 18 60 

pozostałe (tłumaczenia, usługi hotelowe, usługi telekomunikacyjne, inne) 6 4 

Remonty 2 37 

dzierżawa samochodu służbowego (czynsz, pozostałe koszty) 1 50 

   Elbe Rijn Lloyd - spółka pośrednio zależna 369 0 

zakup usług transportowych 369 0 

   Odra Lloyd Sp. z o.o. - spółka zależna 41 2 085 

usługi księgowo-kadrowe 33 0 

Ubezpieczenie 4 0 

dzierżawa pomieszczenia biurowego 4 0 

czarter floty 0 2 022 

dzierżawa samochodu służbowego (czynsz, pozostałe koszty) 0 28 

Remonty 0 15 

zakup usług transportowych 0 2 

dzierżawa nieruchomości - czynsz i media 0 19 
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Odra Rhein Lloyd GmbH - spółka pośrednio zależna 1 728 3 350 

czarter floty 1 065 188 

sprzedaż floty 260 0 

zakup usług transportowych 175 3 148 

koszty floty (ubezpieczenia, pozostałe) 109 0 

dzierżawa samochodu służbowego (czynsz, pozostałe koszty) 99 0 

Remonty 20 11 

pozostałe (tłumaczenia, usługi hotelowe, usługi telekomunikacyjne, inne) 0 4 

   Odratrans Porty Sp. z o.o. - spółka zależna 299 659 

dzierżawa nieruchomości - czynsz i media 239 17 

usługi wdrożeniowe i licencje (system IT) 61 0 

pozostałe (tłumaczenia, usługi hotelowe, usługi telekomunikacyjne, inne) 0 10 

zakup usług transportowych 0 632 

   Port Handlowy Świnoujście Sp. z o.o. - spółka współzależna 2 513 1 

dzierżawa dźwigu portowego 2 513 0 

zakup usług transportowych 0 1 

   Rentrans Cargo Sp. z o.o. - spółka zależna 2 352 269 

zakup usług transportowych 1 728 50 

czarter floty 274 0 

usługi wdrożeniowe i licencje (system IT) 186 0 

dzierżawa nieruchomości - czynsz i media 80 196 

Remonty 52 0 

pozostałe (tłumaczenia, usługi hotelowe, usługi telekomunikacyjne, inne) 32 2 

dzierżawa samochodu służbowego (czynsz, pozostałe koszty) 0 5 

dzierżawa kopiarki 0 15 

   Żegluga Bydgoska Sp. z o.o. - spółka zależna 557 1 184 

czarter floty 206 880 

dzierżawa nieruchomości - czynsz i media 196 0 

usługi wdrożeniowe i licencje (system IT) 116 0 

sprzedaż srodków trwałych 20 0 

koszty floty (ubezpieczenia, pozostałe) 17 0 

pozostałe (tłumaczenia, usługi hotelowe, usługi telekomunikacyjne, inne) 2 0 

zakup usług transportowych 0 304 

   Odra Rhein Lloyd Sp. z o.o. - spółka zależna 30 0 

usługi księgowo-kadrowe 24 0 
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dzierżawa nieruchomości - czynsz i media 6 0 

   Rentrans International Spedition Sp. z o.o. - spółka zależna 200 0 

usługi wdrożeniowe i licencje (system IT) 177 0 

pozostałe (tłumaczenia, usługi hotelowe, usługi telekomunikacyjne, inne) 23 0 

 
  I Fundusz Mistral - spółka nadrzędna 0 126 

dzierżawa nieruchomości - czynsz i media 0 120 

pozostałe (tłumaczenia, usługi hotelowe, usługi telekomunikacyjne, inne) 0 6 

 
  Odra Nieruchomości I Sp. z o.o. - spółka zależna 3 0 

dzierżawa nieruchomości - czynsz i media 3 0 

   Odra Nieruchomości II Sp. z o.o. - spółka zależna 3 0 

dzierżawa nieruchomości - czynsz i media 3 0 

Źródło: Emitent 

 

17.4 Transakcje z podmiotami powiązanymi w roku 2012 

Transakcje pomiędzy podmiotami powiązanymi odbyły się na warunkach równorzędnych z tymi, które obowiązują 
w transakcjach zawartych na warunkach rynkowych. Transakcje w Grupie Kapitałowej Emitenta odbywają się w 
ramach prowadzenia podstawowej działalności tych podmiotów. Nie dokonywano osobnego opisu transakcji z 
podmiotem dominującym – I Funduszem Mistral SA ze względu na przyjęty przy opisie umów znaczących próg 
istotności, który w tym przypadku nie został przekroczony 
 

Transakcje w Grupie Kapitałowej w 2012 roku ( w tys. zł) 

Nazwa spółki konsolidowanej:  

Przychody netto ze 
sprzedaży 

produktów,towarów 
i materiałów 

Koszty sprzedanych 
produktów,towarów 

i materiałów 

Należności 
krótkotermionowe 

Zobowiązania 
krótkoterminowe 

Razem jednostki powiązane 96 874,18 96 350,25 23 472,45 23 472,45 

      Deutsche Binnenreederei AG 23 536,80 10 055,33 2 691,73 3 901,07 

      Odra Lloyd Sp. z o.o. grupa OT 1 336,48 30,15 6 892,83 0,00 

      Odra Rhein Lloyd Sp. z o.o. 0,00 23,00 0,00 1 979,77 

      OT  Logistics S.A. 12 728,12 27 019,61 5 732,68 8 894,80 

     Odratrans-Porty Sp. z o.o. 729,95 178,83 83,76 18,27 

      Port Handlowy Świnoujście Sp. z o.o. 2 108,68 740,69 1 557,11 8,10 

      Rentrans Cargo Sp. z o.o. 40 070,55 18 755,36 5 410,43 2 991,84 

      Rentrans International Spedition Sp. z o.o. 15 086,83 39 013,16 993,21 5 239,95 

     Żegluga Bydgoska Sp. z o.o. 1 276,78 534,15 110,70 438,66 

Źródło: Emitent 
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Salda należności i zobowiązań na koniec 2012 roku (w tys. zł) 

SPÓŁKA 

NALEŻN
OŚCI Z 

TYTUŁU 
DOSTAW 
I USŁUG 

ODPISY 
NA 

NALEŻN
OŚCI 

INNE 
NALEŻN

OŚCI 

ZOBOWIĄZ
ANIA Z 

TYTUŁU 
DOSTAW I 

USŁUG 

INNE 
ZOBOWIĄZ

ANIA 

ZOBOWIĄZ
ANIA Z 

TYTUŁU 
DYWIDEND

Y 

UDZIEL
ONE 

POŻYCZ
KI 

OTRZYM
ANE 

POŻYCZ
KI 

DBR 9,74 
  

24,68 
    

Odra Lloyd Sp. z o.o. 
   

6035,63 
   

465,88 

Odra Logistics Sp z o.o. 19,59 19,59 0,00 
     

Odra Rhein Lloyd GmbH 5342,65 
  

6601,23 
    

Odra Rhein Lloyd Sp. z o.o. 1913,53 1878,95 
      

Odratrans-Porty Sp. z o.o. 21,96 
  

62,79 
    

Rentrans International 
Spedition Sp. z o.o. 

2,23 
       

Rentrans Cargo Sp. z o.o. 511,47 
       

Mistral Energia Sp. z o.o. 109,56 109,56 
      

Elbe Rijn Lloyd B.V. 19,41 
       

Żegluga Bydgoska Sp. z o.o. 91,92 
 

383,55 72,60 
    

I Fundusz Mistral S.A. 
  

44,00 2,22 
    

Trade Trans Spedition GmbH 133,12 
       

Odratrans Nieruchomości I 
Sp. z o.o.     

234,32 9 871,59 
  

Odratrans Nieruchomości II 
Sp. z o.o.     

228,95 1 934,18 
  

OT Porty-Morskie S.A. 0,22 
       

  8175,41 2008,09 
427,55 

 
12799,15 

 
463,27 

 
11 805,77 0 465,88 

Źródło: Emitent 

 
 

Pozostałe przychody i koszty w 2012 rok (w tys. zł) 

SPÓŁKA 
DYWIDEND

A 

ODSETKI 
OD 

POŻYCZ
KI -

przychod
y 

fiansnow
e 

ODSETKI 
OD 

POŻYCZ
KI -

koszty 
finansow

e 

ODSETKI 
OD 

DYWIDEND
Y - koszty 
finansowe 

ODSETKI OD 
ZOBOWIĄZA

Ń 

ODPISY NA 
NALEŻNOŚ

CI -
pozostałe 

koszty 
operacyjne 

Zysk ze 
sprzedaż
y środów 
trwałych 

DBR 
       

Odra Lloyd Sp. z o.o. 
       

Odra Logistics Sp z o.o. 
       

Odra Rhein Lloyd GmbH 
       

Odra Rhein Lloyd Sp. z o.o. 
       

Odratrans-Porty Sp. z o.o. 185,08 
     

20,00 

Odratrans Stocznia Sp. z o.o. 
       

Rentrans International Spedition Sp. z 
o.o. 

500,00 
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Rentrans Cargo Sp. z o.o. 
       

Port Handlowy Świnoujście Sp. z o.o. 
       

Mistral Energia Sp. z o.o. 
     

109,56 
 

Elbe Rijn Lloyd B.V. 
       

Żegluga Bydgoska Sp. z o.o. 383,55 
      

Rentrans International Spedition Sp. z 
o.o.        

I Fundusz Mistral S.A. 
 

97,96 
 

244,56 
   

NPN S.à r.l. 
   

-38,98 
   

Odratrans Nieruchomości I Sp. z o.o. 
       

Odratrans Nieruchomości II Sp. z o.o. 
       

  1 068,63 97,96 0,00 205,58 0,00 109,56 20,00 

Źródło: Emitent 

 
 
 

Transakcje Emitenta (OT Logistics S.A.) z podmiotami powiązanymi 
w 2012 roku (w tys. zł) 

 
  sprzedaż usług zakup usług 

DBR AG - spółka zależna 1 109 205 

czarter floty 729 0 

zakup usług transportowych 182 14 

refaktura za usługi wdrożeniowe i licencje (system IT) 156 0 

pozostałe (tłumaczenia, usługi hotelowe, usługi telekomunikacyjne, odsetki, inne) 21 6 

koszty floty 14 0 

remonty 6 107 

   
Elbe Rijn Lloyd - spółka pośrednio zależna 341 10 

zakup usług transportowych 341 10 

   
Odra Lloyd Sp. z o.o. - spółka zależna 40 1 780 

usługi księgowo-kadrowe 33 0 

dzierżawa nieruchomości - czynsz i media 7 26 

czarter floty 0 1 735 

dzierżawa samochodu służbowego (czynsz, pozostałe koszty) 0 20 

zakup usług transportowych 0 0 

remonty 0 0 

 
 
 

  
Odra Rhein Lloyd GmbH - spółka pośrednio zależna 11 606 37 136 

czarter floty 11 231 1 519 

koszty floty (ubezpieczenia, pozostałe) 115 0 
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remonty 154 42 

refaktura za usługi wdrożeniowe i licencje (system IT) 66 0 

dzierżawa nieruchomości - czynsz i media 40 0 

pozostałe (tłumaczenia, usługi hotelowe, usługi telekomunikacyjne, odsetki, inne) 1 0 

zakup usług transportowych   35 575 

   
Odratrans Porty Sp. z o.o. - spółka zależna 264 823 

dzierżawa nieruchomości - czynsz i media 235 0 

refaktura za usługi wdrożeniowe i licencje (system IT) 30 0 

pozostałe (tłumaczenia, usługi hotelowe, usługi telekomunikacyjne, odsetki, inne) 0 216 

zakup usług przeładunkowych i spedycyjnych 0 575 

remonty 0 32 

   
Port Handlowy Świnoujście Sp. z o.o. - spółka współzależna 1 269 0 

dzierżawa dźwigu portowego 1 269 0 

   
Rentrans Cargo Sp. z o.o. - spółka zależna 2 494 232 

zakup usług transportowych 1 960 0 

czarter floty 253 0 

refaktura za usługi wdrożeniowe i licencje (system IT) 166 0 

dzierżawa nieruchomości - czynsz i media 81 203 

remonty   0 

koszty floty (ubezpieczenia, pozostałe) 5 0 

pozostałe (tłumaczenia, usługi hotelowe, usługi telekomunikacyjne, odsetki, inne) 29 29 

   
Żegluga Bydgoska Sp. z o.o. - spółka zależna 798 1 565 

czarter floty 425 672 

dzierżawa nieruchomości - czynsz i media 204 0 

refaktura za usługi wdrożeniowe i licencje (system IT) 101 0 

koszty floty (ubezpieczenia, pozostałe) 69 0 

zakup usług transportowych   892 

   
Odra Rhein Lloyd Sp. z o.o. - spółka zależna 31 0 

usługi księgowo-kadrowe 22 0 

dzierżawa nieruchomości - czynsz i media 9 0 

 
 

  
Rentrans International Spedition Sp. z o.o. - spółka zależna 107 0 

refaktura za usługi wdrożeniowe i licencje (system IT) 85 0 

pozostałe (tłumaczenia, usługi hotelowe, usługi telekomunikacyjne, odsetki, inne) 21 0 
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I Fundusz Mistral S. A.  0 130 

dzierżawa nieruchomości - czynsz i media 0 120 

pozostałe (tłumaczenia, usługi hotelowe, usługi telekomunikacyjne, odsetki, inne) 0 10 

   
Trade Trans Spedition GmbH -spółka pośrednio zależna 270 0 

zakup usług transportowych 270 0 

   
RCT Sp. z o.o. - spółka pośrednio zależna 4 0 

dzierżawa nieruchomości - czynsz i media 4 0 

   Odra Nieruchomości I Sp. z o.o. w likwidacji- spółka zależna 1 0 

dzierżawa nieruchomości - czynsz i media 1 0 

   Odra Nieruchomości II Sp. z o.o. w liwkidacji - spółka zależna 1 0 

dzierżawa nieruchomości - czynsz i media 1 0 

Źródło: Emitent 
 

17.5 Transakcje z podmiotami powiązanymi w roku 2013 do dnia zatwierdzenia 
Dokumentu Rejestracyjnego 

Salda należności i zobowiązań na dzień zatwierdzenia Dokumentu w tys. zł 

SPÓŁKA 

NALEŻNOŚCI Z 
TYTUŁU 

DOSTAW I 
USŁUG 

ODPISY NA 
NALEŻNOŚCI 

INNE 
NALEŻNOŚCI 

ZOBOWIĄZANIA Z 
TYTUŁU DOSTAW 

I USŁUG 

OTRZYMANE 
POŻYCZKI 

DBR 90,2 
  

3 376,3 
 

Odra Lloyd Sp. z o.o. 
   

6 629,9 497,9 

Odra Logistics Sp z o.o. 19,6 19,6 
   

Odra Rhein Lloyd GmbH 3 660,3 
  

1 463,5 
 

Odra Rhein Lloyd Sp. z o.o. 1 929,3 1 916,7 
   

Odratrans-Porty Sp. z o.o. 
   

158,1 
 

Rentrans International Spedition Sp. z o.o. 10,4 
 

750,0 841,5 
 

Rentrans Cargo Sp. z o.o. 3 736,9 
    

Port Handlowy Świnoujście Sp. z o.o. 
   

3 184,9 4 000,0 

Mistral Energia Sp. z o.o. 109,6 109,6 
   

Elbe Rijn Lloyd B.V. 62,4 
    

Żegluga Bydgoska Sp. z o.o. 173,7 
 

383,5 77,4 
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I Fundusz Mistral S.A. 
  

44,0 14,8 
 

RCT Sp. z o.o. 0,4 
    

Trade Trans Spedition GmbH 42,6 
    

OT Porty-Morskie S.A. 19,5 
    

 RAZEM: 9 854,81 2 045,82 1 177,55 15 746,37 4 497,88 

 
Źródło: Emitent 
 

Transakcje Emitenta (OT Logistics S.A.) z podmiotami powiązanymi w 2013 r. (w tys. zł) 

  
  sprzedaż usług zakup usług 

DBR AG - spółka zależna 71 3 314 

czarter floty 9 309 

zakup usług transportowych 0 2 984 

refaktura za usługi wdrożeniowe i licencje (system IT) 74 0 

pozostałe (tłumaczenia, usługi hotelowe, usługi telekomunikacyjne, odsetki, inne) 17 3 

koszty floty 0 0 

remonty -48 1 

dzierżawa samochodu służbowego (czynsz, pozostałe koszty), mieszkania 19 18 

   
Elbe Rijn Lloyd - spółka pośrednio zależna 66 0 

zakup usług transportowych 66 0 

   
Odra Lloyd Sp. z o.o. - spółka zależna 14 448 

usługi księgowo-kadrowe 12 0 

dzierżawa nieruchomości - czynsz i media 2 0 

czarter floty 0 434 

dzierżawa samochodu służbowego (czynsz, pozostałe koszty) 0 14 

   
Odra Rhein Lloyd GmbH - spółka pośrednio zależna 2 974 6 077 

czarter floty 2 852 433 

koszty floty (ubezpieczenia, łączność, pozostałe) 60 24 

remonty -62 14 

refaktura za usługi wdrożeniowe i licencje (system IT) 27 0 

pozostałe (tłumaczenia, usługi hotelowe, usługi telekomunikacyjne, odsetki, inne) 97 0 

zakup usług transportowych 0 5 607 

   
Odratrans Porty Sp. z o.o. - spółka zależna 89 278 

dzierżawa nieruchomości - czynsz i media 82 36 

refaktura za usługi wdrożeniowe i licencje (system IT) 7 0 
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pozostałe (tłumaczenia, usługi hotelowe, usługi telekomunikacyjne, odsetki, inne) 1 3 

zakup usług przeładunkowych i spedycyjnych 0 226 

remonty 0 12 

   
Port Handlowy Świnoujście Sp. z o.o. - spółka współzależna 0 3 185 

usługi przeładunkowe 0 3 185 

   
Rentrans Cargo Sp. z o.o. - spółka zależna 3 726 125 

zakup usług transportowych 294 40 

usługi przeładunkowe 661 8 

usługi spedycji 2 568 0 

czarter floty 146 0 

refaktura za usługi wdrożeniowe i licencje (system IT) 30 0 

dzierżawa nieruchomości - czynsz i media 24 63 

pozostałe (tłumaczenia, usługi hotelowe, usługi telekomunikacyjne, odsetki, inne) 2 15 

   
Żegluga Bydgoska Sp. z o.o. - spółka zależna 124 77 

czarter floty 9 0 

dzierżawa nieruchomości - czynsz i media 70 0 

refaktura za usługi wdrożeniowe i licencje (system IT) 19 0 

koszty floty (ubezpieczenia, pozostałe) 19 0 

zakup usług transportowych 7 77 

   
Odra Rhein Lloyd Sp. z o.o. - spółka zależna 10 0 

usługi księgowo-kadrowe 8 0 

dzierżawa nieruchomości - czynsz i media 2 0 

   
Rentrans International Spedition Sp. z o.o. - spółka zależna 19 1 880 

zakup usług transportowych 0 1 880 

refaktura za usługi wdrożeniowe i licencje (system IT) 19 0 

   
I Fundusz Mistral S. A.  0 97 

dzierżawa nieruchomości - czynsz i media 0 48 

ubezpieczenie 0 48 

pozostałe (tłumaczenia, usługi hotelowe, usługi telekomunikacyjne, odsetki, inne) 0 1 

   
OT Porty Morskie S.A. -spółka  zależna 6 0 

usługi księgowo-kadrowe 6 0 

   
RCT Sp. z o.o. - spółka pośrednio zależna 1 0 
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dzierżawa nieruchomości - czynsz i media 1 0 

   

Trade Trans Spedition GmbH -spółka pośrednio zależna 43 0 

zakup usług transportowych 43 0 

 
 
Żródło: Emitent 



17.6 Transakcje z członkami organów Emitenta do daty zatwierdzenia Dokumentu 

Poniżej przedstawiono wynagrodzenia dla Zarzadu Emitenta, Rady Nadzorczej i Członków kluczowego personelu 
kierowniczego. Świadczenia na rzecz Członków Zarządu Emitenta i Członków Kluczowego personelu kierowniczego 
obejmują wynagrodzenie wynikające z zawartych umów o pracę, premii, odpraw, świadczenia dodatkowe typu opieka 
medyczna, użytkowanie samochodu służbowego do celów prywatnych, karty multisport itp. 
 
 
 
Zarząd Emitenta (w  tys.  zł) 

Imię i 
Nazwisko 

Za rok 
2013 

okres 
Za rok 
2012  

okres 
Za rok 
2011 

okres 
Za rok 
2010 

okres 
Za rok 
2009 

okres 

Piotr 
Chajderowski  

                                
543,71     

01-
04.2013 

                           
759,65     

 01-
12.2012  

                           
722,32     

 01-12.2011  
                           

408,00     
 01-12.2010  

                             
40,50     

 12.2009  

Daniel 
Stachiewicz 

                                
542,35     

01-
04.2013 

                           
564,72     

 01-
12.2012  

                           
289,00     

 04-12.2011  
                                   
-       

  
                                   
-       

  

Adam 
Gliszczyński 

                                        
-       

  
                                   
-       

  
                           

388,30     

 08.2011 
(jednorazowo 

odprawa)  

                           
480,30     

 01-12.2010  
                           

764,80     
 01-12.2009  

Krzysztof 
Homenda 

                                        
-       

  
                                   
-       

  
                                   
-       

  
                           

140,40     
 04-07.2010  

                                   
-       

  

Sebastian 
Dziadek 

                                        
-       

  
                                   
-       

  
                                   
-       

  
                           

340,00     
 01-02.2010  

                           
565,00     

 01-12.2009  

Olgierd Hurke 
                                        
-       

  
                                   
-       

  
                                   
-       

  
                                   
-       

  
                                   
-       

 01-10.2009  

razem 
                             

1 086,06     
  

                        
1 324,37     

  
                        

1 399,62     
  

                        
1 368,70     

  
                        

1 370,30     
  

 
 
Rada Nadzorcza Emitenta (w  tys.  zł) 

Imię i 
Nazwisko 

Za rok 
2013 

okres 
Za rok 
2012  

okres 
Za rok 
2011 

okres 
Za rok 
2010 

okres 
Za rok 
2009 

okres 

Zbigniew 
Nowik 

                                  
20,00     

01-
04.2013 

                             
60,00     

 01-12.2012  
                             

60,00     
 01-12.2011  

                             
60,00     

 01-12.2010  
                             

60,00     
 01-12.2009  

Artur 
Szczepanik 

                                  
20,00     

01-
04.2013 

                             
60,00     

 01-12.2012  
                             

60,00     
 01-12.2011  

                             
60,00     

 01-12.2010  
                             

60,00     
 01-12.2009  

Marek 
Komorowski 

                                  
20,00     

01-
04.2013 

                             
60,00     

 01-12.2012  
                             

90,00     
 01-12.2011  

                                   
-       

 07-12.2010  
                                   
-       

  

Piotr Oskroba 
                                        
-       

  
                                   
-       

  
                                   
-       

  
                                   
-       

  
                                   
-       

  

Dariusz Redel* 
                                        
-       

  
                                   
-       

  
                                   
-       

  
                                   
-       

  
                                   
-       

  

Paweł Jacel** 
                                        
-       

  
                                   
-       

  
                                   
-       

  
                                   
-       

  
                                   
-       

  

Ludwik 
Heinsch 

                                  
20,00     

01-
04.2013 

                             
39,52     

 06-12.2012  
                                   
-       

  
                             

35,00     
 01-07.2010  

                             
60,00     

 01-12.2009  

Andrzej 
Malinowski 

                                  
20,00     

01-
04.2013 

                             
39,52     

 06-12.2012  
                                   
-       

  
                                   
-       

  
                                   
-       

  

razem 
                                

100,00     
  

                           
259,05     

  
                           

210,00     
  

                           
155,00     

  
                           

180,00     
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Członkowie kluczowego personelu kierowniczego (w  tys.  zł) 

Imię i 
Nazwisko 

Za rok 
2013 

okres 
Za rok 
2012  

okres 
Za rok 
2011 

okres 
Za rok 
2010 

okres 
Za rok 
2009 

okres 

Piotr 
Pawłowski 

                                  
60,94     

01-
04.2013 

                           
187,34     

 01-
12.2012  

                           
205,59     

 05-12.2011  
                                   
-       

      

Grzegorz 
Sorn* 

                                  
16,57     

02-
04.2013 

                

Adam 
Świtalski 

                                        
-       

  
                             

63,00     
 01-

03.2012  
                           

185,80     
 01-12.2011  

                                   
-       

      

Krzysztof 
Homenda 

                                        
-       

  
                                   
-       

  
                           

205,60     
 01-04.2011  

                           
170,00     

 08-
12.2010  

    

Renata 
Kościelak 

                                        
-       

  
                                   
-       

  
                                   
-       

  
                           

197,38     
 01-

12.2010  
                           

182,00     
 01-12.2009  

Michał 
Piotrowski 

                                        
-       

  
                                   
-       

 01-
12.2012  

                                   
-       

          

Adam 
Gliszczyński 

                                        
-       

  
                                   
-       

 01-
12.2012  

                                   
-       

          

Piotr 
Chajderowski  

                                        
-       

  
                                   
-       

  
                                   
-       

      
                           

200,00     
 06-11.2009  

razem 
                                  

77,51     
  

                           
250,34     

  
                           

596,99     
  

                           
367,38     

  
                           

382,00     
  

 
 

W tabeli zaprezentowano wynagrodzenie wypłacone członkom Zarządu, Rady Nadzorczej oraz prokurentom w 
okresie, w którym osoby te zajmowały stanowiska w Zarządzie, Radzie Nadzorczej lub były prokurentami spółki. 
 
* Wynagrodzenie p. Grzegorza Sorna podane jest za okres, od którego p. Grzegorz Sorn został powołany 
prokurentem spółki, tj. od 27.02.2013 r., mimo że zatrudniony jest w spółce od 01.02.2013 r. Nie podawano 
wynagrodzenia za okres 01-26.02.2013 r., ponieważ p. Grzegorz Sorn nie pełnił w tym okresie funkcji prokurenta, 
a zajmował stanowisko Dyrektora ds. Finansowych. 
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17.7 Transakcje z osobami powiązanymi z Emitentem, pełniącymi funkcje w 
organach spółek zależnych Emitenta do daty zatwierdzenia Dokumentu 

Osoby powiązane z Emitentem, które pełnią funkcje w organach spółek zależnych Emitenta oraz dokonywały 
transakcji z Emitentem są: Damian Górecki, Konrad Nienartowicz oraz Grzegorz Wepsięć. Osoby te dokonywały 
transakcji w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. 

Poniżej przedstawiono zestawienie transakcji dokonywanych z wymienionymi osobami w okresie objętym danymi 
finansowymi oraz do daty zatwierdzenia Prospektu emisyjnego: 
 

w zł 2010 2011 2012 2013 RAZEM 

RONIN -Grzegorz Wepsięć  - usługi doradcze 0 42 500 120 000 50 000 212 500 

Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Powązka, 
Górecki, Nienartowicz, Grodziński s.c.* - usługi prawne 

150 899 179 396 347 744 82 517 760 556 

Adwokat Konrad Nienartowicz - usługi prawne 0 0 6 500 2 000 8 500 

RAZEM 150 899 221 896 474 244 134 517 981 556 

*wspólnikami spółki są p. Daniel Górecki i od 2012 r. p. Konrad Nienartowicz 
    

Źródło: Emitent 
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18 POSTĘPOWANIA SĄDOWE, ADMINISTRACYJNE I ARBITRAŻOWE 

 

Według oświadczenia Zarządu Emitenta i podmiotów zależnych Emitenta na dzień zatwierdzenia Dokumentu 
Rejestracyjnego nie toczą się i w okresie ostatnich 12 miesięcy nie toczyły się żadne postępowania przed 
organami rządowymi (w tym również postępowania prowadzone przez organy kontroli skarbowej) ani inne 
postępowania sądowe lub arbitrażowe, które mogły mieć lub miały w niedawnej przeszłości istotny wpływ na 
sytuację finansową lub rentowność Emitenta lub jego Grupy Kapitałowej, za wyjątkiem opisanego poniżej: 
Przed Sądem do Spraw Żeglugi w Hamburgu (Amtsgericht Hamburg-Schiffahrtsgericht ) toczy się postępowanie 
wyjaśniające (Verklarungsverfahren) w sprawie ustalenia podmiotu odpowiedzialnego za zatonięcie na terenie 
portu w Hamburgu należącej do Odra Lloyd Sp. z o.o. barki SL 4328. Sygnatura sprawy Az. 33a H 2/12. Sprawa 
nie dotyczy żadnych konkretnych roszczeń, ale jej rozstrzygnięcie będzie miało decydujący wpływ na ustalenie 
podmiotu odpowiedzialnego za pokrycie kosztów wydobycia barki oraz ewentualne inne roszczenia związane z 
jej zatonięciem.  W chwili obecnej istnieją trzy podmioty, które potencjalnie mogą zostać obarczone powyższą 
odpowiedzialnością: Deutsche Binnenreederei AG (przewoźnik), Odra Lloyd Sp. z o.o. (właściciel barki), 
Schleppkontor Meyrose GmbH (podmiot holujący barkę na terenie portu). Zakres odpowiedzialności związanej z 
wydobyciem barki nie jest jeszcze możliwy do precyzyjnego określenia, ale szacunkowo można określić jego 
górną granicę na 550 tys. euro. 
Według oświadczenia Zarządu Emitenta i podmiotów zależnych Emitenta na dzień zatwierdzenia Dokumentu 
Rejestracyjnego nie istnieją podstawy do ewentualnego wszczęcia takich postępowań w przyszłości. 
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19 AKCJE I KAPITAŁ ZAKŁADOWY  

19.1 Wielkość wyemitowanego kapitału zakładowego Emitenta 

Na dzień 31 grudnia 2012 r. kapitał zakładowy Emitenta wynosił 2.453.107,00 zł i dzielił się na 1.277.660 akcji na 
okaziciela serii A o wartości nominalnej 1,92 zł każda. 

Na dzień zatwierdzenia Dokumentu Rejestracyjnego, powyższe dane nie uległy zmianie. 

Emitent nie emitował akcji w ramach kapitału docelowego. Żadne akcje Emitenta nie znajdują się w obrocie na 
rynku regulowanym. 
W okresie objętym historycznymi informacjami finansowymi nie miało miejsce podwyższenie kapitału 
zakładowego, toteż nie doszło do pokrycia podwyższonego kapitału zakładowego aktywami innymi niż gotówka. 
 

19.2 Akcje nie reprezentujące kapitału 

 
Według najlepszej wiedzy Emitenta nie istnieją akcje, które nie reprezentują kapitału. 
 

19.3 Liczba, wartość księgowa i wartość nominalna akcji Emitenta w posiadaniu 
Emitenta, innych osób w imieniu Emitenta lub przez podmioty zależne 
Emitenta  

Według najlepszej wiedzy Emitenta, akcje Emitenta nie znajdują się w posiadaniu Emitenta, innych osób w 
imieniu Emitenta lub przez podmioty zależne. 
 

19.4 Liczba zamiennych papierów wartościowych, wymiennych papierów 
wartościowych lub papierów wartościowych z warrantami oraz zasady i 
procedury, którym podlega ich zamiana, wymiana lub subskrypcja 

Emitent nie emitował zamiennych papierów wartościowych, wymienialnych papierów wartościowych lub papierów 
wartościowych z warrantami, z zastrzeżeniem warrantów subskrypcyjnych związanych z realizacją w 
przedsiębiorstwie Emitenta Programu Motywacyjnego, szczegółowo opisanego w punkcie 14.5 Dokumentu 
Rejestracyjnego. 

Program Motywacyjny realizowany będzie poprzez emisję nie więcej niż 38.191 warrantów subskrypcyjnych na 
okaziciela serii A, uprawniających do objęcia akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1,92 zł każda. 

Warranty emitowane będą nieodpłatnie. Jeden warrant będzie uprawniał do objęcia jednej akcji serii C. 

Prawo do objęcia warrantów może być realizowane do 31 lipca 2018 r. 

W związku z emisją warrantów emisyjnych, w celu umożliwienia osobom uprawnionym do udziału w Programie 
Motywacyjnym prawa do objęcia akcji serii C, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło w dniu 14 listopada 
2012 r. uchwałę w przedmiocie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę nie wyższą niż 
73.326,72 zł.  Postanowieniem Sądu Rejonowego Szczecin – Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 30 stycznia 2013 r. została zarejestrowana zmiana Statutu Emitenta w 
przedmiocie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego. 
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19.5 Wszelkie prawa nabycia lub zobowiązania w odniesieniu do kapitału 
autoryzowanego (docelowego), ale niewyemitowanego lub zobowiązania do 
podwyższenia kapitału. 

Statut nie zawiera upoważnienia dla Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału 
docelowego. 

 

19.6 Informacje o kapitale dowolnego członka grupy kapitałowej Emitenta, który 
jest przedmiotem opcji, lub wobec którego zostało uzgodnione warunkowo 
lub bezwarunkowo, że stanie się on przedmiotem opcji, a także szczegółowy 
opis takich opcji włącznie z opisem osób, których takie opcje dotyczą 

Według wiedzy Emitenta, nie istnieje kapitał dowolnego członka grupy kapitałowej Emitenta, który jest 
przedmiotem opcji lub wobec którego zostało uzgodnione warunkowo lub bezwarunkowo, że stanie się on 
przedmiotem opcji. 

19.7 Dane historyczne na temat kapitału zakładowego 

W okresie objętym historycznymi informacjami finansowymi nie miało miejsce podwyższenie kapitału 
zakładowego. 

 

20 INFORMACJE O STATUCIE I UMOWIE SPÓŁKI  

20.1 Opis przedmiotu i celu działalności Emitenta ze wskazaniem miejsca w 
statucie Spółki, w którym są one określone 

Przedmiotem działalności Spółki, zgodnie z § 3 Statutu Spółki, jest: 
1) Transport wodny śródlądowy towarów (50.40.Z); 
2) Transport wodny śródlądowy pasażerski (50.30.Z); 
3) Transport morski i przybrzeżny pasażerski (50. 10.Z); 
4) Transport morski i przybrzeżny towarów (50.20.Z); 
5) Przeładunek towarów (52.24); 
6) Magazynowanie i przechowywanie towarów (52.10); 
7) Wydobywanie żwiru i piasku; wydobywanie gliny i kaolinu (08.12.Z); 
8) Działalność usługowa wspomagająca pozostałe górnictwo i wydobywanie (09.90.Z); 
9) Wynajem i dzierżawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (77.1); 
10) Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych (77.3); 
11) Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu (46.77.Z); 
12) Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych (46.71.Z); 
13) Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (68); 
14) Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków (41); 
15) Roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej (42); 
16) Działalność związana z doradztwem z zakresu informatyki (62.02.Z); 
17) Działalność wydawnicza (58); 
18) Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność 

powiązana (62); 
19) Działalność usługowa w zakresie informatyki (63); 
20) Działalność rachunkowo – księgowa, doradztwo podatkowe (69.20.Z); 
21) Badanie rynku i opinii publicznej (73.20.Z); 
22) Transport lądowy oraz transport rurociągowy (49); 
23) Działalność usługowa wymagająca transport lądowy (52.21.Z); 
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24) Produkcja statków i łodzi (30.1); 
25) Naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń (33); 
26) Produkcja wyrobów formowanych na zimno (24.33.Z); 
27) Produkcja konstrukcji metalowych i części (25.11.Z); 
28) Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej nie sklasyfikowane (43.99.Z); 
29) Działalność śródlądowych agencji transportowych (52.29.B); 
30) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana 

(74.90.Z); 
31) Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja (70.21.Z); 
32) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (70.22.Z); 
33) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej nie sklasyfikowana 

(74.90.Z); 
34) Działalność holdingów finansowych (64.20.Z); 
35) Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych 

(70.10.Z); 
36) Działalność w zakresie architektury i inżynierii, badania i analizy techniczne (71); 
37) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana 

(74.90.Z); 
38) Reklama, badania rynku i opinii publicznej (73); 
39) Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (82.30.Z); 
40) Produkcja opon i dętek z gumy, bieżnikowanie i regenerowanie opon z gumy (22.11.Z); 
41) Produkcja mebli biurowych i sklepowych (31.01.Z); 
42) Produkcja pozostałego sprzętu transportowego, gdzie indziej niesklasyfikowana (30.99.Z); 
43) Produkcja urządzeń dźwigowych i chwytaków (28.22.Z); 
44) Roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej (42); 
45) Sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie (46.1); 
46) Handel hurtowy i detaliczny pojazdami samochodowymi; naprawa pojazdów samochodowych (45); 
47) Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy (52.21.Z); 
48) Pozostała wyspecjalizowana sprzedaż hurtowa (46.7); 
49) Pozaszkolne formy edukacji (85.5); 
50) Działalność wspomagająca edukację (85.60.Z); 
51) Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana (79.90.Z); 
52) Pozaszkolne formy edukacji artystycznej (85.52.Z); 
53) Działalność związana z wystawieniem przedstawień artystycznych (90.01.Z); 
54) Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych (90.02.Z); 
55) Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna (93.29.Z); 
56) Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych (85.51.Z); 
57) Pozostała działalność związana ze sportem (93.19.Z); 
58) Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników (78.10.Z); 
59) Pozostały transport lądowy pasażerski (49.3); 
60) Transport drogowy towarów oraz działalność usługowa związana z przeprowadzkami (49.4); 
61) Transport rurociągowy (49.5); 
62) Transport lotniczy (51); 
63) Działalność usługowa wspomagająca transport (52.2.); 
64) Działalność organizatorów turystyki, pośredników i agentów turystycznych oraz pozostała 

działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane (79); 
65) Leasing finansowy (64.91.Z); 
66) Zarządzanie rynkami finansowymi (66.11.Z); 
67) Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów 

emerytalnych (66.19.Z); 
68) Pozostałe formy udzielania kredytów (64.92.Z). 

 
Statut Spółki nie określa celu działalności Spółki. 
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20.2 Podsumowanie wszystkich postanowień statutu Spółki lub regulaminów 
Spółki odnoszących się do członków organów administracyjnych, 
zarządzających i nadzorczych 

ZARZĄD 
Zarząd Emitenta składa się z jednego lub większej liczby członków powoływanych uchwałą Rady Nadzorczej na 
trzyletnią wspólną kadencję, z zastrzeżeniem, że tak długo jak spółka NPN II S.à r.l. z siedzibą w Luksemburgu 
będzie akcjonariuszem w Spółce posiadającym akcje stanowiące co najmniej 18,89 % udziału w kapitale 
zakładowym Spółki, lecz nie później niż do dnia wprowadzenia akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym, 
spółka NPN II S.à r.l. z siedzibą w Luksemburgu ma prawo do powoływania oraz wyłączne prawo do 
odwoływania powoływanego przez siebie członka Zarządu Spółki. W chwili obecnej Zarząd Emitenta jest 
dwuosobowy i składa się z Prezesa oraz Wiceprezesa. Liczbę Członków Zarządu danej kadencji ustala Rada 
Nadzorcza.  
Zarząd reprezentuje Spółkę oraz prowadzi sprawy Spółki za wyjątkiem spraw zastrzeżonych do kompetencji 
Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej.  
Spółka jest reprezentowana przez dwóch Członków Zarządu działających łącznie lub Członka Zarządu 
działającego łącznie z Prokurentem. Jeżeli Zarząd Spółki jest jednoosobowy, reprezentacja Spółki jest 
jednoosobowa. 
 
RADA NADZORCZA 
Rada Nadzorcza składa się z co najmniej pięciu członków, w tym Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego 
Rady Nadzorczej. Walne Zgromadzenie Spółki określa liczbę Członków Rady Nadzorczej danej kadencji. 
Członków Rady Nadzorczej powołuje Walne Zgromadzenie na wspólną trzyletnią kadencję, z zastrzeżeniem, że 
tak długo jak spółka NPN II S.à r.l. z siedzibą w Luksemburgu będzie akcjonariuszem w Spółce posiadającym 
akcje stanowiące ponad 18,89 % udziału w kapitale zakładowym Spółki, oraz nie później niż do dnia 
wprowadzenia akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym, spółka NPN II S.à r.l. z siedzibą w Luksemburgu 
będzie uprawniona do powoływania oraz odwoływania dwóch członków Rady Nadzorczej Spółki. Członkowie 
Rady Nadzorczej powołani przez spółkę  NPN II S.à r.l. z siedzibą w Luksemburgu nie będą mogli być 
odwoływani przez Walne Zgromadzenie. Jeden z członków Rady Nadzorczej powołany przez spółkę NPN II S.à 
r.l. z siedzibą w Luksemburgu będzie pełnił funkcję Wiceprzewodniczącego i będzie mu przysługiwało prawo do 
zwoływania posiedzeń Rady Nadzorczej Spółki, o ile posiedzenie pomimo wniosku Członka Rady Nadzorczej, nie 
zostanie zwołane w ciągu 14 dni.  
Po dniu wprowadzenia akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym oraz tak długo jak spółka NPN II S.à r.l. z 
siedzibą w Luksemburgu będzie akcjonariuszem w Spółce posiadającym akcje stanowiące nie mniej niż 7,5 % 
udziału w kapitale zakładowym Spółki, spółka NPN II S.à r.l. z siedzibą w Luksemburgu będzie uprawniona do 
powoływania oraz odwoływania jednego członka Rady Nadzorczej Spółki. Członek Rady Nadzorczej powołany 
przez Spółkę NPN II S.à r.l. z siedzibą w Luksemburgunie będzie mógł być odwołany przez Walne 
Zgromadzenie. Członek Rady Nadzorczej powołany przez spółkę NPN II S.à r.l. z siedzibą w Luksemburgu 
będzie miał prawo do zwoływania posiedzeń Rady Nadzorczej Spółki, o ile posiedzenie, pomimo wniosku 
Członka Rady Nadzorczej, nie zostanie zwołane w ciągu 14 dni.  

Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów, o ile przepisy prawa lub statutu nie 
stanowią inaczej. Tak długo jak spółka NPN II S.à r.l. z siedzibą w Luksemburgu  będzie akcjonariuszem w 
Spółce posiadającym akcje stanowiące ponad 18,89 % udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz nie później niż 
do dnia wprowadzenia akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym, uchwały Rady Nadzorczej Spółki w 
sprawach wymienionych § 13 ust. 6 pkt 4, 6 – 16, 18 – 19, jak również uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 
zbycie nieruchomości nie będą mogły być uznane za prawidłowe i ważne w przypadku głosowania „nie” przez 
wszystkich obecnych na posiedzeniu Rady Nadzorczej  Spółki powołanych przez spółkę NPN II S.à r.l. z siedzibą 
w Luksemburgu.  

Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a 
wszyscy jej członkowie zostali prawidłowo zaproszeni. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w 
podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. 
Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady 
Nadzorczej. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podejmowane w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu 
środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwały są ważne, gdy wszyscy członkowie Rady 
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zostali powiadomieni o treści projektów uchwał, przy czym podejmowanie uchwał w trybie pisemnym lub przy 
wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość nie może dotyczyć wyboru 
Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania członka Zarządu oraz odwołania i 
zawieszenia w czynnościach członków Zarządu. 
 
 

20.3 Opis praw, przywilejów i ograniczeń związanych z każdym rodzajem 
istniejących akcji 

Prawa i obowiązki związane z akcjami Emitenta są określone w przepisach Kodeksu Spółek Handlowych, w 
Statucie oraz w innych przepisach prawa. Celem uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy skorzystać 
z porady osób uprawnionych do świadczenia pomocy prawnej. 

Wszystkie akcje Emitenta są akcjami zwykłymi na okaziciela. 

20.3.1 Prawa korporacyjne związane z akcjami Emitenta. 

Akcjonariuszom Spółki przysługują następujące uprawnienia związane z uczestnictwem w Spółce: 

Prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu (art. 412 KSH) oraz prawo do głosowania na Walnym 
Zgromadzeniu (art. 411 § 1 KSH). Prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki publicznej mają tylko 
osoby będące akcjonariuszami spółki na szesnaście dni przed datą walnego zgromadzenia (dzień rejestracji 
uczestnictwa w walnym zgromadzeniu). Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych mają prawo 
uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki publicznej, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w dniu rejestracji 
uczestnictwa w walnym zgromadzeniu. Akcje na okaziciela mające postać dokumentu, dają prawo uczestniczenia 
w walnym zgromadzeniu spółki publicznej, jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone w spółce nie później niż w dniu 
rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu i nie będą odebrane przed zakończeniem tego dnia. Zamiast 
akcji może być złożone zaświadczenie wydane na dowód złożenia akcji u notariusza, w banku lub firmie 
inwestycyjnej mających siedzibę lub oddział na terytorium Unii Europejskiej lub państwa będącego stroną umowy 
o Europejskim Obszarze Gospodarczym, wskazanym w ogłoszeniu o zwołaniu walnego zgromadzenia. W 
zaświadczeniu wskazuje się numery dokumentów akcji i stwierdza, iż dokumenty akcji nie będą wydane przed 
upływem dnia rejestracji uczestnictwa na walnym zgromadzeniu. 

Na żądanie uprawnionego ze zdematerializowanych akcji na okaziciela spółki publicznej zgłoszone nie wcześniej 
niż po ogłoszeniu o zwołaniu walnego zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu 
rejestracji uczestnictwa po walnym zgromadzeniu, podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych 
wystawia imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu. 

Zaświadczenie o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu zawiera: 

- firmę (nazwę), siedzibę, adres i pieczęć wystawiającego oraz numer zaświadczenia, 

- liczbę akcji, 

- rodzaj i kod akcji, 

- firmę (nazwę), siedzibę i adres spółki publicznej, która wyemitowała akcje, 

- wartość nominalną akcji, 

- imię i nazwisko albo firmę (nazwę) uprawnionego z akcji, 

- siedzibę (miejsce zamieszkania) i adres uprawnionego z akcji, 

- cel wystawienia zaświadczenia, 

- datę i miejsce wystawienia zaświadczenia, 

- podpis osoby uprawnionej do wystawienia zaświadczenia. 

Zgodnie z art. 430 KSH w okresie, gdy akcje spółki publicznej, na których ustanowiono zastaw lub użytkowanie, 
są zapisane na rachunku papierów wartościowych prowadzonym przez podmiot uprawniony zgodnie z 
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przepisami o obrocie instrumentami finansowymi, prawo głosu z tych akcji przysługuje akcjonariuszowi. Zgodnie 
z § 19 ust. 3 Statutu Emitenta zastawnikowi oraz użytkownikowi akcji Emitenta nie przysługuje prawo głosu z 
akcji, na których został ustanowiony zastaw lub użytkowanie. 

Każdej Akcji Oferowanej przysługuje jeden głos na Walnym Zgromadzeniu. Prawo głosu w podwyższonym 
kapitale zakładowym przysługuje od dnia rejestracji tego podwyższenia kapitału zakładowego bez względu na to, 
czy akcje te zostały opłacone w całości przed zarejestrowaniem kapitału zakładowego, czy też tylko w części. 

Prawo do głosowania na Walnym Zgromadzeniu (art. 411 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych). Akcjonariusz może 
uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Nie 
można ograniczać prawa ustanawiania pełnomocnika na Walnym Zgromadzeniu i liczby pełnomocników. Zgodnie 
z art. 4113 Kodeksu Spółek Handlowych, akcjonariusz może głosować odmiennie z każdej z posiadanych akcji. 
Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego 
akcjonariusza. Akcjonariusz spółki publicznej posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku 
papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych 
na każdym rachunku. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki publicznej i 
wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. Członek zarządu i 
pracownik spółki nie może być pełnomocnikiem na walnym zgromadzeniu, przy czym ograniczenie to nie dotyczy 
spółki publicznej. 

Prawo żądania zwołania Walnego Zgromadzenia oraz umieszczenia w porządku obrad poszczególnych 
spraw 

Prawo do złożenia wniosku o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz do złożenia wniosku o 
umieszczenie w porządku obrad poszczególnych spraw. Zgodnie z art. 400 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych 
prawo to przysługuje akcjonariuszowi lub akcjonariuszom reprezentującym co najmniej jedną dwudziestą kapitału 
zakładowego. Żądanie takie, z jego uzasadnieniem, powinno zostać złożone Zarządowi na piśmie lub w postaci 
elektronicznej. 

Prawo do żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz do złożenia wniosku o umieszczenie 
w porządku obrad poszczególnych spraw przyznane akcjonariuszom posiadającym co najmniej jedną dwudziestą 
kapitału zakładowego Spółki (art. 400 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych). Jeżeli w terminie dwóch tygodni od dnia 
przedstawienia żądania Zarządowi nie zostanie zwołane Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, sąd rejestrowy 
może, po wezwaniu Zarządu do złożenia oświadczenia, upoważnić do zwołania Nadzwyczajnego Walnego 
Zgromadzenia akcjonariuszy występujących z tym żądaniem (art. 400 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych). 

Prawo do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia 
przyznane akcjonariuszom posiadającym co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki (art. 401 § 1 
Kodeksu Spółek Handlowych). Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej 
proponowanego punktu porządku obrad (art. 401 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych). 

Prawo do zaskarżania uchwał Walnego Zgromadzenia na zasadach określonych w art. 422–427 Kodeksu 
Spółek Handlowych. Uchwała walnego zgromadzenia sprzeczna ze statutem bądź dobrymi obyczajami i godząca 
w interes spółki lub mająca na celu pokrzywdzenie akcjonariusza może być zaskarżona w drodze wytoczonego 
przeciwko spółce powództwa o uchylenie uchwały. 

Prawo do wytoczenia powództwa o uchylenie uchwały Walnego Zgromadzenia przysługuje: 

 zarządowi, radzie nadzorczej oraz poszczególnym członkom tych organów, 

 akcjonariuszowi, który głosował przeciwko uchwale, a po jej powzięciu zażądał zaprotokołowania 
sprzeciwu - wymóg głosowania nie dotyczy akcjonariusza akcji niemej, 

 akcjonariuszowi bezzasadnie niedopuszczonemu do udziału w walnym zgromadzeniu, 

 akcjonariuszom, którzy nie byli obecni na walnym zgromadzeniu, jedynie w przypadku wadliwego 
zwołania walnego zgromadzenia lub też powzięcia uchwały w sprawie nieobjętej porządkiem obrad. 

W przypadku spółki publicznej termin do wniesienia powództwa wynosi miesiąc od dnia otrzymania wiadomości o 
uchwale, nie później jednak niż trzy miesiące od dnia powzięcia uchwały. 
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Podmiotom wskazanym powyżej przysługuje prawo do wytoczenia przeciwko spółce powództwa o stwierdzenie 
nieważności uchwały walnego zgromadzenia sprzecznej z ustawą. Powództwo o stwierdzenie nieważności 
uchwały walnego zgromadzenia spółki publicznej powinno być wniesione w terminie trzydziestu dni od dnia jej 
ogłoszenia, nie później jednak niż w terminie roku od dnia powzięcia uchwały. 

Prawo do żądania wyboru Rady Nadzorczej oddzielnymi grupami. Zgodnie z art. 385 § 3 Kodeksu Spółek 
Handlowych na wniosek akcjonariuszy, reprezentujących co najmniej jedną piątą część kapitału zakładowego, 
wybór Rady Nadzorczej powinien być dokonany przez najbliższe Walne Zgromadzenie w drodze głosowania 
oddzielnymi grupami. 

Prawo do żądania zbadania przez biegłego określonego zagadnienia związanego z utworzeniem spółki 
publicznej lub prowadzeniem jej spraw (rewident do spraw szczególnych). Uchwałę w tym przedmiocie 
podejmuje Walne Zgromadzenie na wniosek akcjonariusza lub akcjonariuszy, posiadających co najmniej 5% 
ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu. Jeżeli Walne Zgromadzenie oddali wniosek o wyznaczenie 
rewidenta do spraw szczególnych, wnioskodawcy mogą wystąpić o wyznaczenie takiego rewidenta do sądu 
rejestrowego w terminie 14 dni od powzięcia uchwały. 

Prawo do uzyskania informacji o Spółce w zakresie i w sposób określony przepisami prawa, w szczególności 
zgodnie z art. 428 Kodeksu Spółek Handlowych, podczas obrad Walnego Zgromadzenia Zarząd jest obowiązany 
do udzielenia akcjonariuszowi na jego żądanie informacji dotyczących Spółki, jeżeli jest to uzasadnione dla oceny 
sprawy objętej porządkiem obrad. Akcjonariusz, któremu odmówiono ujawnienia żądanej informacji podczas 
obrad Walnego Zgromadzenia i który zgłosił sprzeciw do protokołu, może złożyć wniosek do sądu rejestrowego 
o zobowiązanie Zarządu do udzielenia informacji (art. 429 Kodeksu Spółek Handlowych). 

Prawo do imiennego świadectwa depozytowego wystawionego przez podmiot prowadzący rachunek 
papierów wartościowych, zgodnie z przepisami Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi (art. 328 § 6 
Kodeksu Spółek Handlowych). 

Na żądanie posiadacza rachunku papierów wartościowych podmiot prowadzący ten rachunek, wystawia mu na 
piśmie, oddzielnie dla każdego rodzaju papierów wartościowych, imienne świadectwo depozytowe. 

Świadectwo potwierdza legitymację do realizacji uprawnień wynikających z papierów wartościowych wskazanych 
w jego treści, które nie są lub nie mogą być realizowane wyłącznie na podstawie zapisów na rachunku papierów 
wartościowych. 

 

Świadectwo zawiera: 

- firmę (nazwę), siedzibę i adres wystawiającego oraz numer świadectwa, 

- liczbę papierów wartościowych, 

- rodzaj i kod papieru wartościowego, 

- firmę (nazwę), siedzibę i adres emitenta, 

- wartość nominalną papieru wartościowego, 

- imię i nazwisko lub nazwę (firmę) i siedzibę oraz adres posiadacza rachunku papierów wartościowych, 

- informację o istniejących ograniczeniach przenoszenia papierów wartościowych lub o ustanowionych na nich 
obciążeniach, 

- datę i miejsce wystawienia świadectwa, 

- cel wystawienia świadectwa, 

- termin ważności świadectwa, 

- w przypadku gdy poprzednio wystawione świadectwo, dotyczące tych samych papierów wartościowych, było 
nieważne albo zostało zniszczone lub utracone przed upływem terminu swojej ważności - wskazanie, że jest to 
nowy dokument świadectwa, 
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- podpis osoby upoważnionej do wystawienia w imieniu wystawiającego świadectwa, opatrzony pieczęcią 
wystawiającego. 

 

Prawo do żądania wydania dokumentów - odpisów sprawozdania Zarządu z działalności spółki i sprawozdania 
finansowego wraz z odpisem sprawozdania Rady Nadzorczej oraz opinii biegłego rewidenta najpóźniej na 
piętnaście dni przed Walnym Zgromadzeniem (art. 395 § 4 Kodeksu Spółek Handlowych). 

Prawo do przeglądania w lokalu Zarządu listy akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym 
Zgromadzeniu oraz żądania odpisu listy za zwrotem kosztów jego sporządzenia (art. 407 § 1 Kodeksu 
Spółek Handlowych). 

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu, podpisana przez zarząd, 
zawierająca nazwiska i imiona albo firmy (nazwy) uprawnionych, ich miejsce zamieszkania (siedzibę), liczbę, 
rodzaj i numery akcji oraz liczbę przysługujących im głosów, powinna być wyłożona w lokalu zarządu przez trzy 
dni powszednie przed odbyciem walnego zgromadzenia. Akcjonariusz spółki publicznej może żądać przesłania 
mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres na który lista powinna zostać przesłana 
(art. 407 § 11 Kodeksu Spółek Handlowych). 

Prawo do żądania wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad w terminie tygodnia 
przed Walnym Zgromadzeniem (art. 407 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych). 

Prawo do złożenia wniosku o sprawdzenie listy obecności na Walnym Zgromadzeniu przez wybraną w tym 
celu komisję, złożoną co najmniej z trzech osób. Wniosek mogą złożyć akcjonariusze, posiadający jedną 
dziesiątą kapitału zakładowego reprezentowanego na tym Walnym Zgromadzeniu. Wnioskodawcy mają prawo 
wyboru jednego członka komisji (art. 410 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych). 

Prawo do przeglądania księgi protokołów oraz żądania wydania poświadczonych przez Zarząd odpisów 
uchwał (art. 421 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych). 

W protokole należy stwierdzić prawidłowość zwołania walnego zgromadzenia i jego zdolność do powzięcia 
uchwał, wymienić powzięte uchwały, liczbę głosów oddanych za każdą uchwałą i zgłoszone sprzeciwy. 
Do protokołu należy dołączyć listę obecności z podpisami uczestników walnego zgromadzenia. Dowody zwołania 
walnego zgromadzenia zarząd powinien dołączyć do księgi protokołów (421 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych). 

Prawo do wniesienia pozwu o naprawienie szkody wyrządzonej spółce na zasadach określonych w art. 486 i 
487 Kodeksu Spółek Handlowych, jeżeli spółka nie wytoczy powództwa o naprawienie wyrządzonej jej szkody w 
terminie roku od dnia ujawnienia czynu wyrządzającego szkodę. 

Jeżeli powództwo okaże się nieuzasadnione, a powód, wnosząc je, działał w złej wierze lub dopuścił się 
rażącego niedbalstwa, obowiązany jest naprawić szkodę wyrządzoną pozwanemu. 

Prawo do przeglądania dokumentów oraz żądania udostępnienia w lokalu spółki bezpłatnie odpisów 
dokumentów, o których mowa w art. 505 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych (w przypadku połączenia spółek), w 
art. 540 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych (przypadku podziału spółki) oraz w art. 561 § 1 Kodeksu Spółek 
Handlowych (w przypadku przekształcenia spółki). 

Prawo do przeglądania księgi akcyjnej i żądania wydania odpisu za zwrotem kosztów jego sporządzenia 
(art. 341 § 7 Kodeksu Spółek Handlowych). 

Zarząd obowiązany jest prowadzić księgę akcji imiennych i świadectw tymczasowych (księga akcyjna), do której 
należy wpisywać nazwisko i imię albo firmę (nazwę) oraz siedzibę i adres akcjonariusza albo adres do doręczeń, 
wysokość dokonanych wpłat, a także, na wniosek osoby uprawnionej, wpis o przeniesieniu akcji na inną osobę 
wraz z datą wpisu. 

Prawo żądania, aby spółka handlowa, która jest akcjonariuszem Emitenta, udzieliła informacji, czy 
pozostaje ona w stosunku dominacji lub zależności wobec określonej spółki handlowej albo spółdzielni 
będącej akcjonariuszem Emitenta albo czy taki stosunek dominacji lub zależności ustał. Akcjonariusz może 
żądać również ujawnienia liczby akcji lub głosów albo liczby udziałów lub głosów, jakie ta spółka handlowa 
posiada, w tym także jako zastawnik, użytkownik lub na podstawie porozumień z innymi osobami. Żądanie 
udzielenia informacji oraz odpowiedzi powinny być złożone na piśmie (art. 6 § 4 i 6 Kodeksu Spółek Handlowych) 
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Prawo do zamiany akcji - Statut Emitenta przewiduje możliwość emitowania akcji imiennych i akcji na 
okaziciela. Art. 334 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych przewiduje, że zamiana akcji imiennych na akcje na 
okaziciela albo odwrotnie może być dokonana na żądanie akcjonariusza, jeżeli ustawa lub statut nie stanowi 
inaczej. Statut Emitenta w § 7 ust. 2 przewiduje ograniczenie dotyczące zamiany rodzaju akcji stanowiąc, że 
akcje dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym nie mogą zostać zamienione na akcje imienne. 

20.3.2 Prawa majątkowe związane z akcjami Spółki. 

Akcjonariuszowi Spółki przysługują następujące prawa o charakterze majątkowym: 

Prawo do dywidendy, to jest udziału w zysku Spółki, wykazanym w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez 
biegłego rewidenta, przeznaczonym przez Walne Zgromadzenie do wypłaty akcjonariuszom (art. 347 Kodeksu 
Spółek Handlowych). Zysk rozdziela się w stosunku do liczby akcji. Statut nie przewiduje żadnych przywilejów 
w zakresie tego prawa, co oznacza, że na każdą z akcji przypada dywidenda w takiej samej wysokości. 
Uprawnionymi do dywidendy za dany rok obrotowy są akcjonariusze, którym przysługiwały akcje w dniu 
dywidendy, który może zostać wyznaczony przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień powzięcia uchwały o 
podziale zysku albo w okresie kolejnych trzech miesięcy, licząc od tego dnia (art. 348 Kodeksu Spółek 
Handlowych). Ustalając dzień dywidendy Walne Zgromadzenie powinno jednak wziąć pod uwagę regulacje 
KDPW i GPW. 

Emitent jest obowiązany poinformować KDPW o wysokości dywidendy przypadającej na jedną akcję, oraz o 
terminach dnia dywidendy i terminie wypłaty, przekazując te informacje zgodnie z par. 106 ust. Szczegółowych 
Zasad Działania KDPW najpóźniej na 5 dni przed dniem dywidendy. Dzień wypłaty może przypadać najwcześniej 
dziesiątego dnia po dniu dywidendy. 
 
KDPW przekazuje powyższe informacje wszystkim uczestnikom bezpośrednim, którzy ustalają liczbę papierów 
wartościowych dających prawo do dywidendy, znajdujących się na prowadzonych przez nich rachunkach. 
Uczestnicy przesyłają do KDPW informacje o: wysokości środków pieniężnych, które powinny zostać przekazane 
uczestnikowi w związku z wypłatą dywidendy, łączną kwotę należnego podatku dochodowego od osób prawnych, 
który powinien zostać pobrany przez emitenta od dywidend wypłacanych za pośrednictwem uczestnika, liczbę 
rachunków papierów wartościowych prowadzonych dla osób będących podatnikami podatku dochodowego od 
osób prawnych. 

W dniu wypłaty Emitent obowiązany jest postawić do dyspozycji KDPW środki przeznaczone na realizację prawa 
do dywidendy. 

Dywidendę wypłaca się w dniu określonym w uchwale Walnego Zgromadzenia. Jeżeli uchwała Walnego 
Zgromadzenia takiego dnia nie określa, dywidenda jest wypłacana w dniu określonym przez Radę Nadzorczą 
(art. 348 § 4 Kodeksu Spółek Handlowych). W następstwie podjęcia uchwały o przeznaczeniu zysku do podziału 
akcjonariusze nabywają roszczenie o wypłatę dywidendy. Roszczenie o wypłatę dywidendy staje się wymagalne 
z dniem wskazanym w uchwale Walnego Zgromadzenia i podlega przedawnieniu na zasadach ogólnych. 
Przepisy prawa nie określają terminu, po którym wygasa prawo do dywidendy. 

Zastosowanie stawki wynikającej z zawartej przez Rzeczypospolitą Polską umowy w sprawie zapobieżenia 
podwójnemu opodatkowaniu, albo nie pobranie podatku zgodnie z taką umową w przypadku dochodów z 
dywidend jest możliwe wyłącznie po przedstawieniu podmiotowi zobowiązanemu do potrącenia zryczałtowanego 
podatku dochodowego tzw. certyfikatu rezydencji, wydanego przez właściwą administrację podatkową. 
Obowiązek dostarczenia certyfikatu ciąży na podmiocie zagranicznym, który uzyskuje ze źródeł polskich 
odpowiednie dochody. Certyfikat rezydencji ma służyć przede wszystkim ustaleniu przez płatnika, czy ma 
zastosować stawkę (bądź zwolnienie) ustaloną w umowie międzynarodowej, czy też ze względu na istniejące 
wątpliwości, potrącić podatek w wysokości określonej w ustawie. W tym ostatnim przypadku, jeżeli nierezydent 
udowodni, że w stosunku do niego miały zastosowanie postanowienia umowy międzynarodowej, które 
przewidywały redukcję krajowej stawki podatkowej (do całkowitego zwolnienia włącznie), będzie mógł żądać 
stwierdzenia nadpłaty i zwrotu nienależnie pobranego podatku, bezpośrednio od urzędu skarbowego. Poza tym 
nie istnieją inne ograniczenia, ani szczególne procedury związane z dywidendami w przypadku akcjonariuszy, 
będących nierezydentami. 

Kwota przeznaczona do podziału między akcjonariuszy nie może przekraczać zysku za ostatni rok obrotowy, 
powiększonego o niepodzielone zyski z lat ubiegłych oraz o kwoty przeniesione z utworzonych z zysku kapitałów 
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zapasowego i rezerwowych, które mogą być przeznaczone na wypłatę dywidendy. Kwotę tę należy pomniejszyć 
o niepokryte straty, akcje własne oraz o kwoty, które zgodnie z ustawą lub statutem powinny być przeznaczone 
z zysku za ostatni rok obrotowy na kapitały zapasowy lub rezerwowe (art. 348 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych). 
Przepisy prawa nie zawierają innych postanowień na temat stopy dywidendy lub sposobu jej wyliczenia, 
częstotliwości oraz akumulowanego lub nieakumulowanego charakteru wypłat. 

Z akcjami Emitenta nie jest związane inne prawo do udziału w zyskach Emitenta. 

Statut Emitenta w § 22 ust. 5 przewiduje uprawnienie Zarządu do wypłaty zaliczki na poczet dywidendy po 
uprzednim uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej. 

Prawo pierwszeństwa do objęcia nowych akcji w stosunku do liczby posiadanych akcji (prawo poboru) 

Przy zachowaniu wymogów, o których mowa w art. 433 Kodeksu Spółek Handlowych, Akcjonariusz może zostać 
pozbawiony tego prawa w części lub w całości w interesie spółki mocą uchwały Walnego Zgromadzenia podjętej 
większością co najmniej czterech piątych głosów; przepisu o konieczności uzyskania większości co najmniej 4/5 
głosów nie stosuje się, gdy uchwała o podwyższeniu kapitału zakładowego stanowi, że nowe akcje mają być 
objęte w całości przez instytucję finansową (subemitenta), z obowiązkiem oferowania ich następnie 
akcjonariuszom celem umożliwienia im wykonania prawa poboru na warunkach określonych w uchwale oraz gdy 
uchwała stanowi, że nowe akcje mają być objęte przez subemitenta w przypadku, gdy akcjonariusze, którym 
służy prawo poboru, nie obejmą części lub wszystkich oferowanych im akcji; pozbawienie akcjonariuszy prawa 
poboru akcji może nastąpić w przypadku, gdy zostało to zapowiedziane w porządku obrad walnego 
zgromadzenia. 

Prawo do udziału w majątku Spółki pozostałym po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli w 
przypadku jej likwidacji (art. 474 Kodeksu Spółek Handlowych) 

Statut Spółki nie przewiduje żadnego uprzywilejowania w tym zakresie. 

Prawo do zbywania posiadanych akcji. 

Statut Spółki nie przewiduje żadnych ograniczeń w przedmiocie zbywania akcji posiadanych przez akcjonariuszy. 

Prawo do obciążania posiadanych akcji zastawem lub użytkowaniem 
Statut Spółki nie przewiduje żadnych ograniczeń w przedmiocie obciążania akcji posiadanych przez 
akcjonariuszy. Zgodnie z art. 340 § 3 kodeksu spółek handlowych w okresie, gdy akcje spółki publicznej, na 
których ustanowiono zastaw lub użytkowanie, są zapisane na rachunku papierów wartościowych prowadzonym 
przez podmiot uprawniony zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi, prawo głosu z tych akcji 
przysługuje akcjonariuszowi. Statut Emitenta w § 7 ust. 2 przewiduje ograniczenie dotyczące zamiany rodzaju 
akcji stanowiąc, że akcje dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym nie mogą zostać zamienione na akcje 
imienne. 

Prawo do umorzenia akcji 

Akcje Spółki mogą być umorzone za zgodą akcjonariusza w drodze nabycia akcji przez spółkę (umorzenie 
dobrowolne). Umorzenie akcji następuje poprzez obniżenie kapitału zakładowego spółki. Akcje mogą być 
umorzone za wynagrodzeniem lub bez wynagrodzenia, na warunkach określonych uchwałą Walnego 
Zgromadzenia (§ 8 Statutu). 

 

20.4 Opis działań niezbędnych do zmiany praw posiadaczy akcji, ze wskazaniem 
tych zasad, które mają bardziej znaczący zakres niż jest to wymagane 
przepisami prawa 

Zgodnie z przepisami Kodeksu Spółek Handlowych Emitent może wydać akcje o szczególnych uprawnieniach, a 
także przyznać indywidualnie oznaczonemu akcjonariuszowi osobiste uprawnienia, które wygasają najpóźniej z 
dniem, w którym uprawniony przestaje być akcjonariuszem Emitenta. 

Akcje uprzywilejowane, z wyjątkiem akcji niemych, powinny być imienne, a uprzywilejowanie, o którym mowa, 
może dotyczyć m.in. prawa głosu, prawa do dywidendy lub podziału majątku w przypadku likwidacji spółki. 
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Uprzywilejowanie w zakresie prawa głosu nie dotyczy spółki publicznej, a ponadto jednej akcji nie można 
przyznać więcej niż 2 głosy) i w przypadku zamiany takiej akcji na akcję na okaziciela lub w razie jej zbycia 
wbrew zastrzeżonym warunkom, uprzywilejowanie to wygasa. Zgodnie z art. 334 § 2 Kodeksu Spółek 
Handlowych zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela albo odwrotnie może być dokonana na żądanie 
akcjonariusza, jeżeli ustawa lub statut nie stanowi inaczej. 

Akcje Emitenta są akcjami zwykłymi na okaziciela. 

Akcje uprzywilejowane w zakresie dywidendy mogą przyznawać uprawnionemu dywidendę, która przewyższa nie 
więcej niż o połowę dywidendę przeznaczoną do wypłaty akcjonariuszom uprawnionym z akcji 
nieuprzywilejowanych (nie dotyczy to akcji niemych oraz zaliczek na poczet dywidendy) i nie korzystają one z 
pierwszeństwa zaspokojenia przed pozostałymi akcjami (nie dotyczy akcji niemych). 

Wobec akcji uprzywilejowanej w zakresie dywidendy może być wyłączone prawo głosu (akcje nieme), a nadto 
akcjonariuszowi uprawnionemu z akcji niemej, któremu nie wypłacono w pełni albo częściowo dywidendy w 
danym roku obrotowym, można przyznać prawo do wyrównania z zysku w następnych latach, nie później jednak 
niż w ciągu kolejnych trzech lat obrotowych. Przyznanie szczególnych uprawnień można uzależnić od spełnienia 
dodatkowych świadczeń na rzecz spółki, upływu terminu lub ziszczenia się warunku. Akcjonariusz może 
wykonywać przyznane mu szczególne uprawnienia związane z akcją uprzywilejowaną po zakończeniu roku 
obrotowego, w którym wniósł w pełni swój wkład na pokrycie kapitału zakładowego. 

Osobiste uprawnienia, jak wskazano wyżej, mogą być przyznane jedynie indywidualnie oznaczonemu 
akcjonariuszowi i dotyczyć mogą m.in. prawa powoływania lub odwoływania członków zarządu, rady nadzorczej 
lub prawa do otrzymywania oznaczonych świadczeń od spółki. Przyznanie osobistego uprawnienia można 
uzależnić od dokonania oznaczonych świadczeń, upływu terminu lub ziszczenia się warunku. Do uprawnień 
przyznanych akcjonariuszowi osobiście należy stosować odpowiednio ograniczenia dotyczące zakresu i 
wykonywania uprawnień wynikających z akcji uprzywilejowanych. 

Statut Emitenta przewiduje, że tak długo jak NPN II S.à r.l. z siedzibą w Luksemburgu będzie posiadać co 
najmniej 18,89% akcji Emitenta lecz nie później niż do dnia wprowadzenia akcji Spółki do obrotu na rynku 
regulowanym przyznane jest spółce NPN II S.à r.l. z siedzibą w Luksemburgu uprawnienie osobiste do 
powoływania i odwoływania członka Zarządu Emitenta oraz dwóch członków Rady Nadzorczej.  

Ponadto Statut Spółki stanowi również, iż jak długo NPN II S.à r.l. z siedzibą w Luksemburgu będzie posiadać co 
najmniej 18,89% akcji Emitenta lecz nie później niż do dnia wprowadzenia akcji Spółki do obrotu na rynku 
regulowanym, w sprawach określonych w § 13 ust. 4, 6 – 16, 18 – 19, jak również uchwały w sprawie wyrażenia 
zgody na zbycie nieruchomości nie będą mogły być uznane za prawidłowe i ważne w przypadku głosowania „nie” 
przez wszystkich obecnych na posiedzeniu Rady Nadzorczej Emitenta powołanych przez spółkę NPN II S.à r.l. z 
siedzibą w Luksemburgu. 

Dodatkowo, tak długo jak NPN II S.à r.l. z siedzibą w Luksemburgu będzie posiadać co najmniej 18,89% akcji 
Emitenta lecz nie później niż do dnia wprowadzenia akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym, uchwały 
Walnego Zgromadzenia w sprawach: 

1) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego, zarówno jednostkowego jak i skonsolidowanego 
Spółki, przy czym NPN II S.à r.l. z siedzibą w Luksemburgu nie może głosować przeciw uchwale w 
sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego bez uzasadnionych powodów, 

2) wyrażenia zgody na zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części 
oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego, 

3) likwidacji lub rozwiązania Spółki, 

4) zmian w Statucie Spółki, przy czym decyzja taka powinna być podejmowana biorąc pod uwagę interes 
Spółki, 

5) podwyższenia oraz obniżenia kapitału zakładowego Spółki 

nie będą mogły być uznane za prawidłowe i ważne w wypadku głosowania „nie” przez spółkę NPN II S.à r.l. z 
siedzibą w Luksemburgu. 

 



Dokument Rejestracyjny spółki OT Logistics SA 

 195 

Opisane wyżej zmiany praw posiadaczy akcji, tj. wydanie akcji o szczególnych uprawnieniach oraz przyznanie 
indywidualnie oznaczonemu akcjonariuszowi osobistych uprawnień, dla swej ważności wymagają odpowiednich 
postanowień Statutu. Wprowadzenie któregokolwiek z nich w wypadku Emitenta wymagałoby zmiany Statutu. 
Zgodnie z art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, zmiana statutu spółki akcyjnej wymaga uchwały Walnego 
Zgromadzenia podjętej większością ¾ i wpisu do rejestru. Ponadto, uchwała taka winna zawierać wskazanie akcji 
uprzywilejowanych lub odpowiednio oznaczenie podmiotu, któremu przyznawane są osobiste uprawnienia, rodzaj 
uprzywilejowania akcji lub odpowiednio rodzaj osobistego uprawnienia oraz ewentualnie dodatkowe warunki, od 
których spełnienia uzależnione jest przyznanie uprzywilejowania akcji lub odpowiednio osobistego uprawnienia. 
Uchwała dotycząca zmiany statutu, zwiększająca świadczenia akcjonariuszy lub uszczuplająca prawa przyznane 
osobiście poszczególnym akcjonariuszom zgodnie z art. 354 Kodeksu Spółek Handlowych, wymaga zgody 
wszystkich akcjonariuszy, których dotyczy (art. 415 Kodeksu Spółek Handlowych). Zmiana statutu niedotycząca 
podwyższenia kapitału zakładowego winna być zgłoszona do sądu rejestrowego w terminie 3 miesięcy od dnia jej 
podjęcia (art. 430 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych). 

 

20.5 Opis zasad określających sposób zwoływania zwyczajnych dorocznych 
walnych zgromadzeń akcjonariuszy oraz nadzwyczajnych walnych 
zgromadzeń akcjonariuszy, włącznie z zasadami uczestnictwa w nich 

Walne zgromadzenie może być zwyczajne i nadzwyczajne. 

Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki, a także w Gliwicach lub w Warszawie. 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbywa się w ciągu 6 miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. 

Nadzwyczajne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy albo na pisemny wniosek akcjonariuszy 
reprezentujących nie mniej niż 1/20 kapitału zakładowego. Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego 
Zgromadzenia należy złożyć Zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej. 

Rada Nadzorcza może zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie 
określonym w Statucie lub bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa oraz Nadzwyczajne Walne 
Zgromadzenie, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane. 

Akcjonariusz reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w 
Spółce mogą zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. 

Walne zgromadzenie spółki publicznej zwołuje się przez ogłoszenie dokonywane na stronie internetowej spółki 
oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i 
warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach 
publicznych. 

Ogłoszenie powinno być dokonane co najmniej na dwadzieścia sześć dni przed terminem walnego 
zgromadzenia. 

Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów oddanych, o ile przepisy prawa lub Statut 
nie stanowią inaczej. 

Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na ilość reprezentowanych na nim akcji, chyba że przepisy prawa 
lub postanowienia Statutu przewidują surowsze warunki podejmowania uchwał. 

Walne Zgromadzenie może uchwalić swój Regulamin, określający szczegółowo tryb zwoływania Walnego 
Zgromadzenia i prowadzenia obrad. 

Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub poprzez 
swoich przedstawicieli. Zgodnie z zasadą swobodnego głosowania akcjonariusza, akcjonariusz może głosować 
odmiennie z każdej z posiadanych akcji. 

Pełnomocnictwa do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i do wykonywania prawa głosu udziela się na 
piśmie oraz załącza się je do protokołu Walnego Zgromadzenia lub w formie elektronicznej. W przypadku 
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pełnomocnictwa udzielonego w języku obcym, do protokołu załącza się je wraz z jego odpowiednim 
tłumaczeniem przysięgłym na język polski. 

Akcje Emitenta są akcjami zwykłymi na okaziciela, tj. jednej akcji przysługuje jeden głos na Walnym 
Zgromadzeniu Emitenta. 

Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach członków władz spółki i jej likwidatorów 
oraz głosowaniu nad ich odwołaniem, głosowaniu o pociągnięciu do odpowiedzialności wskazanych powyżej 
osób, w sprawach osobowych, na wniosek choćby jednego akcjonariusza lub jego przedstawiciela. 

Uchwała w sprawie zmiany przedmiotu przedsiębiorstwa zapada w jawnym głosowaniu imiennym. 

W dniu 7 maja 2012 r. Walne Zgromadzenie przyjęło Regulamin Obrad Walnego Zgromadzenia. 

Regulamin Obrad Walnego Zgromadzenia określa szczegółowe zasady sporządzania listy akcjonariuszy 
uprawnionych do udziału w Walnym zgromadzeniu oraz listy obecności, wraz z zasadami weryfikacji tożsamości 
akcjonariuszy lub ich pełnomocników oraz uprawnieniami akcjonariuszy w zakresie możliwości przeglądania listy 
osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu lub w zakresie sprawdzenia listy obecności. 

Regulamin określa także warunki tworzenia komisji skrutacyjnej, zasady pełnienia funkcji przewodniczącego 
Walnego Zgromadzenia jak również określa warunki wyboru Rady Nadzorczej w głosowaniu oddzielnymi 
grupami. 

W Regulaminie uregulowano także zasady udzielania informacji na temat Spółki, podczas Walnych Zgromadzeń, 
z uwzględnieniem przepisów regulujących zasady wykonywania obowiązków informacyjnych przez spółki 
publiczne. 

Poza innymi sprawami wskazanymi w Kodeksie Spółek Handlowych oraz innych bezwzględnie obowiązujących 
przepisach prawa, uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają: 

1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania 
finansowego za ubiegły rok obrotowy, 

2) powzięcie uchwały o podziale zysków lub pokryciu strat, 

3) udzielanie absolutorium członkom organów z wykonania przez nich obowiązków, 

4) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego, 

5) zamiana przedmiotu działalności Spółki, 

6) zmiana Statutu Spółki, 

7) wyrażenie zgody na połączenie, podział oraz przekształcenie Spółki, 

8) wyrażenie zgody na rozwiązanie i likwidację Spółki, 

9) wyrażenie zgody na emisję obligacji zamiennych, obligacji z prawem pierwszeństwa lub warrantów 
subskrypcyjnych, 

10) wyrażenie zgody na zbycie lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz 
ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego, 

11) decydowanie w innych sprawach, które zgodnie z przepisami prawa lub brzmieniem Statutu należą do 
kompetencji Walnego Zgromadzenia. 
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20.6 Krótki opis postanowień statutu Spółki lub regulaminów Spółki, które 
mogłyby spowodować opóźnienie, odroczenie lub uniemożliwienie zmiany 
kontroli nad Spółką 

Statut Emitenta nie zawiera postanowień, które mogłyby spowodować opóźnienie, odroczenie lub 
uniemożliwienie zmiany kontroli nad Emitentem, z zastrzeżeniem istnienia uprawnień osobistych przyznanych 
akcjonariuszowi – spółce NPN II S.à r.l. z siedzibą w Luksemburgu odnośnie do wyrażania zgody na zbycie i 
wydzierżawienie przedsiębiorstwa spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienia na nich 
ograniczonego prawa rzeczowego, jak również podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego (§ 20 ust. 2 
Statutu Emitenta). Przedmiotowe postanowienie obowiązuje tak długo jak spółka NPN II S.àr.l. z siedzibą w 
Luksemburgu jest akcjonariuszem w Spółce posiadającym akcje stanowiące ponad 18,89% udziału w kapitale 
zakładowym w Spółce oraz nie później niż do dnia wprowadzenia akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym. 
 

20.7 Wskazanie postanowień statutu Spółki lub regulaminów Spółki, regulujących 
progową wielkość posiadanych akcji, po przekroczeniu której konieczne jest 
podanie stanu posiadania akcji przez akcjonariusza 

Statut nie zawiera postanowień regulujących progową wielkość posiadanych akcji, po przekroczeniu której 
konieczne jest podanie stanu posiadania akcji przez akcjonariusza. 
 

20.8 Opis warunków nałożonych zapisami statutu Spółki, regulaminami Spółki, 
którym podlegają zmiany kapitału, jeżeli zasady te są bardziej rygorystyczne 
niż określone wymogami obowiązującego prawa 

Statut nie określa warunków, którym podlegają zmiany kapitału zakładowego w sposób bardziej rygorystyczny niż 
przepisy KSH. 
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21 INNE INFORMACJE  

21.1 Biegli rewidenci 

Biegły Rewident 
AGATA WOJTKOWIAK 
Audit Partner 
Biegły Rewident 
Nr ew. 10784 
Agata.Wojtkowiak@bdo.pl 
 
BDO Sp. z o.o. 
Ul. Postępu 12 
02-676 Warszawa 
POLAND 
 
BDO  Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością przeprowadziła: 

 badanie skonsolidowanego, rocznego sprawozdania finansowe Grupy Kapitałowej Emitenta 
sporządzonego zgodnie z MSSF za okres od 1 stycznia 2011 do 31 grudnia 2011 r., 

 badanie skonsolidowanego, rocznego sprawozdania finansowe Grupy Kapitałowej Emitenta 
sporządzonego zgodnie z MSSF za okres od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r.,  

 badanie skonsolidowanego, rocznego sprawozdania finansowe Grupy Kapitałowej Emitenta 
sporządzonego zgodnie z MSSF za okres od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r. 

 przegląd skonsolidowanego, półrocznego sprawozdania finansowe Grupy Kapitałowej Emitenta 
sporządzonego zgodnie z MSSF za okres od 1 stycznia 2012 r. do 30 czerwca 2012 r. 

 

21.2 Opis zakresu działań doradców 

Oferujący i Doradca Finansowy 

NWAI Dom Maklerski SA z siedzibą w Warszawie, pełniący funkcję Oferującego, jest podmiotem 
odpowiedzialnym za pośrednictwo w proponowaniu przez Emitenta objęcia Akcji Serii A i B, w tym: czynności o 
charakterze doradczym, mające na celu przeprowadzenie publicznej oferty Akcji Serii A i B oraz wprowadzenie 
ich do obrotu na rynku regulowanym, występowanie w imieniu Emitenta przed KNF w związku z proponowaniem 
nabycia akcji w ramach Oferty Publicznej. 

NWAI Dom Maklerski SA jest również odpowiedzialny za sporządzenie odpowiednich części Dokumentu 
Rejestracyjnego wskazanych w  pkt. 3.2. 

 

Doradca Prawny Emitenta 

Kancelaria Prof. Marek Wierzbowski i Partnerzy – Adwokaci i Radcowie Prawni pełni funkcję doradcy prawnego 
pierwszej publicznej oferty akcji Emitenta. W szczególności, Kancelaria świadczyła usługi doradztwa prawnego 
przy kwestiach związanych z ofertą publiczną i poszczególnymi jej aspektami, sporządziła projekty uchwał na 
potrzeby walnego zgromadzenia Emitenta, udzielała wyjaśnień i opinii prawnych w zakresie spraw związanych z 
emisją i obrotem papierami wartościowymi na rynku regulowanym. Doradca prawny jest również odpowiedzialny 
za sporządzenie Dokumentu Rejestracyjnego w częściach wskazanych w  pkt. 3.3. 

 

21.3 Informacje osób trzecich oraz oświadczenia ekspertów 

Informacje na temat rynku, jak również pewne informacje branżowe i trendy branżowe, a także informacje na 
temat pozycji rynkowej Grupy zawarte w Dokumencie zostały opracowane i oszacowane na podstawie wiedzy i 
doświadczeń Zarządu Spółki. Nie zostały przedstawione informacje pochodzące od osób trzecich. 
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W Dokumencie Rejestracyjnym nie zostały zamieszczone stwierdzenia lub raporty osób określanych jako 
eksperci poza opiniami biegłych rewidentów do historycznych informacji finansowych i informacji finansowych pro 
forma. Opinie te zostały przytoczone w pełnej treści jako kopie oryginalnych dokumentów. 

 

21.4 Dokumenty udostępnione do wglądu 

Emitent informuje, iż w okresie ważności Dokumentu Rejestracyjnego w siedzibie Emitenta oraz na stronie 
internetowej www.otlogistics.com.pl będą udostępnione do wglądu oryginały bądź kopie następujących 
dokumentów: 

• Statut Emitenta, 

• Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2009, 2010, 2011, pierwsze półrocze 2012 r., informacje 
finansowe pro forma, 

• Regulaminy organów Emitenta. 

Treść statutu Emitenta umieszczona jest również w Załączniku nr 2. 
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22 HISTORYCZNE INFORMACJE FINANSOWE 

22.1 Historyczne informacje finansowe 

 

W niniejszym Dokumencie Rejestracyjnym zamieszczono następujące sprawozdania finansowe Grupy 
Kapitałowej Emitenta: 

 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej OT Logistics za okres od 1 stycznia 2012 r. do 
31 grudnia 2012 r. sporządzone według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej 
(MSSF) wraz z opinią biegłego, 

 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej OT Logistics za okres od 1 stycznia 2011 r. do 
31 grudnia 2011 r. sporządzone według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej 
(MSSF) wraz z opinią biegłego, 

 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej OT Logistics za okres od 1 stycznia 2010 r. do 
31 grudnia 2010 r. sporządzone według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej 
(MSSF), wraz z opinia biegłego, 

 

Zgodnie z uchwałą nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 29 kwietnia 2005 roku Emitent 
sporządza skonsolidowane sprawozdania finansowe Grupy Kapitałowej zgodnie z Międzynarodowymi 
Standardami Rachunkowości. Pierwszym rokiem do którego zastosowano MSR był rok obrotowy zaczynający się 
01.01.2005r. 

 

W związku z tym, iż Emitent w dniu 29 czerwca 2012 roku zawarł ze spółką DB Schenker Rail Polska S.A. 
warunkową umowę nabycia 23.191 udziałów spółki Port Handlowy Świnoujście Sp. z o.o. stanowiących 46,23 % 
jej kapitału zakładowego. Z chwilą przeniesienia udziałów, co nastąpiło 28.09.2012 roku Emitent znalazł się w 
posiadaniu 46.382 udziałów stanowiących 92,46% kapitału zakładowego spółki Port Handlowy Świnoujście Sp. z 
o.o. W związku z dokonaną transakcją nabycia udziałów, o której mowa powyżej, przy założeniu konsolidacji 
przez Emitenta spółki Port Handlowy Świnoujście Sp. z o.o. metodą pełną od 1 stycznia 2012 r., skonsolidowane 
wskaźniki finansowe Emitenta uległyby znaczącej zmianie, w związku z czym Emitent sporządził i zamieścił w 
Dokumencie Rejestracyjnym informację finansową pro forma za rok 2012. 
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Skonsolidowane sprawozdanie finansowe  
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SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z DOCHODÓW CAŁKOWITYCH ZA OKRES ZAKOŃCZONY 
31 GRUDNIA 2012 r., 31 GRUDNIA 2011 r., 31 GRUDNIA 2010 r. 

 
Dane porównawcze Dane zatwierdzone Dane porównawcze Dane zatwierdzone

Nota  okres zakończony  okres zakończony  okres zakończony  okres zakończony  okres zakończony 

 31.12.2012  31.12.2011  31.12.2011  31.12.2010  31.12.2010 

Działalność kontynuowana

Przychody ze sprzedaży 14.1 466 772 872                                     442 215 919                                     442 216 699                                     408 473 488                                     408 473 488                                     

Koszt własny sprzedaży 14.2 (399 077 374)                                    (399 158 934)                                    (399 392 110)                                    (360 588 554)                                    (360 610 340)                                    

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 67 695 498                                       43 056 985                                       42 824 589                                       47 884 934                                       47 863 148                                       

Koszty sprzedaży 14.2 (5 624 646)                                        (1 930 210)                                        (1 930 210)                                        (5 327 771)                                        (5 327 771)                                        

Koszty ogólnego zarządu 14.2 (37 053 391)                                      (29 960 781)                                      (29 975 971)                                      (28 566 329)                                      (29 157 754)                                      

Pozostałe przychody operacyjne 14.3 19 868 864                                       40 652 100                                       40 082 229                                       19 597 068                                       19 597 068                                       

Pozostałe koszty operacyjne 14.4 (4 632 787)                                        (3 510 394)                                        (3 620 179)                                        (11 182 869)                                      (9 014 628)                                        

Zysk (strata) na działalności operacyjnej 40 253 538                                       48 307 700                                       47 380 458                                       22 405 033                                       23 960 063                                       

Przychody finansowe 14.5 4 239 988                                          1 202 648                                          1 932 216                                          1 923 563                                          2 982 259                                          

Koszty finansowe 14.6 (12 834 317)                                      (10 134 115)                                      (12 210 463)                                      (10 257 134)                                      (11 315 830)                                      

Udział w wyniku finansowym jednostek stowarzyszonych 263 603                                             440 009                                             1 056 880                                          (923 021)                                           (144 937)                                           

Zysk (strata) przed opodatkowaniem 31 922 812                                       39 816 242                                       38 159 091                                       13 148 442                                       15 481 555                                       

Podatek dochodowy 15.1, 15.2 (5 845 865)                                        (10 927 399)                                      (10 735 823)                                      (4 092 553)                                        (4 530 895)                                        

Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej 26 076 947                                       28 888 843                                       27 423 268                                       9 055 888                                          10 950 660                                       

Działalność zaniechana

Zysk (strata) za okres z działalności zaniechanej 16 (642 451)                                           (1 177 743)                                        -                                                   -                                                   -                                                   

Zysk (strata) netto 25 434 496                                       27 711 100 27 423 268 9 055 888 10 950 660

 okres zakończony  okres zakończony  okres zakończony  okres zakończony  okres zakończony 

 31.12.2012  31.12.2011  31.12.2011  31.12.2010  31.12.2010 

Różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych (3 930 143)                                        5 062 304                                          5 486 811                                       (1 909 498)                                        (1 909 498)                                        

Rachunkowość zabezpieczeń -                                                         -                                                         1 046 495 1 046 495

Inne dochody całkowite netto (3 930 143)                                        5 030 873                                          5 486 811                                       (863 003)                                           (863 003)                                           

Całkowite dochody ogółem 21 504 353 32 741 973 32 910 079                                     8 192 885                                       10 087 657

Zysk (strata) netto przypisany: -                                                   

Akcjonariuszom jednostki dominującej 23 105 273 26 963 793 26 621 423 7 369 402 9 264 174

Udziałom niekontrolującym 2 329 223 747 307 801 845 1 686 486 1 686 486

25 434 496 27 711 100 27 423 268 9 055 888 10 950 660

Całkowity dochód ogółem przypisany:

Akcjonariuszom jednostki dominującej 19 875 226 30 974 888 32 108 234 6 859 233 8 401 171

Udziałom niekontrolującym 1 629 127 1 767 085 801 845 1 333 653 1 686 486

21 504 353 32 741 973 32 910 079 8 192 885 10 087 657
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SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2012 r., 31 GRUDNIA  
2011 r., 31 GRUDNIA 2010 r. 

 
Dane porównawcze Dane zatwierdzone Dane porównawcze Dane zatwierdzone

AKTYWA Nota  Stan na  Stan na  Stan na  Stan na  Stan na 

 31.12.2012  31.12.2011  31.12.2011  31.12.2010  31.12.20110 

Aktywa trwałe 317 838 980                                     299 402 908                                     295 016 917                                     264 127 908                                     236 321 957                                     

Rzeczowe aktywa trwałe 20 214 329 583                                     200 396 724                                     199 217 920                                     197 027 535                                     201 681 334                                     

Nieruchomości inwestycyjne 21 82 874 466                                       78 139 825                                       69 738 766                                       51 332 490                                       10 232 527                                       

Wartość firmy 23.1 14 851 892                                       7 641 913                                         7 641 913                                         7 641 913                                         7 641 913                                         

Pozostałe wartości niematerialne 22.1 408 715                                            262 325                                            2 411 940                                         451 004                                            451 004                                            

Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych 24 1 930 751                                         1 762 761                                         4 628 417                                         1 292 079                                         3 925 226                                         

Udziały iakcje 815 018                                            2 058 853                                         2 058 853                                         1 135 995                                         1 135 995                                         

Pozostałe aktywa finansowe 1 003 337                                         5 987 657                                         5 987 657                                         1 868 342                                         7 742 825                                         

Należności handlowe i pozostałe 1 625 218                                         3 152 850                                         3 331 451                                         3 378 550                                         3 511 133                                         

Aktywa obrotowe 136 152 442                                     127 756 868                                     127 725 559                                     89 507 675                                       89 800 569                                       

Zapasy 26 3 244 809                                         3 469 882                                         5 294 082                                         2 406 243                                         2 406 243                                         

Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności 27 84 114 867                                       81 706 991                                       79 851 482                                       64 508 979                                       64 801 873                                       

Pozostałe aktywa finansowe 1 577 340                                         1 612 898                                         1 612 898                                         2 067 367                                         2 067 367                                         

Bieżące aktywa podatkowe 7 980 560                                         6 901 222                                         6 901 222                                         6 308 748                                         6 308 748                                         

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 28 33 845 903                                       34 065 875                                       34 065 875                                       14 216 338                                       14 216 338                                       

Aktywa zaklasyfikowane jako dostępne do sprzedaży 16 5 388 963                                         -                                                    -                                                    -                                                    -                                                    

SUMA AKTYWÓW 453 991 422                                     427 159 776                                     422 742 476                                     353 635 583                                     326 122 526                                     

PASYWA  Stan na  Stan na  Stan na  Stan na  Stan na 

31.12.2012  31.12.2011  31.12.2011  31.12.2010  31.12.2010 

Kapitał własny 197 926 772                                     171 125 054                                     170 104 644                                     147 988 391                                     127 668 047                                     

Wyemitowany kapitał akcyjny 29.1 2 453 107                                         2 453 107                                         2 453 107                                         2 453 107                                         2 453 107                                         

Pozostałe kapitały 29.2 7 983 068                                         7 126 904                                         5 163 356                                         5 680 111                                         6 797 064                                         

Różnice kursowe z przeliczenia 2 225 232                                         5 455 279                                         6 259 416                                         1 412 752                                         869 473                                            

Zyski zatrzymane 29.3 159 860 991                                     137 307 247                                     135 672 621                                     118 577 480                                     97 198 528                                       

172 522 398                                     152 342 537                                     149 548 500                                     128 123 450                                     107 318 172                                     

Wielkości ujęte bezpośrednio w kapitale, związane z aktywami 

klasyfikowanymi jako przeznaczone do sprzedaży
-                                                    -                                                    -                                                    -                                                    -                                                    

Kapitały przypadające akcjonariuszom jednostki dominującej
172 522 398                                     152 342 537                                     149 548 500                                     128 123 450                                     107 318 172                                     

Kapitały przypadające udziałom niekontrolującym 29.4 25 404 374                                       18 782 517                                       20 556 144                                       19 864 941                                       20 349 875                                       

Zobowiązania długoterminowe 145 946 913                                     145 755 190                                     142 911 088                                     89 119 090                                       82 987 697                                       

Długoterminowe pożyczki i kredyty bankowe 32 22 412 738                                       24 193 029                                       24 193 029                                       45 653 136                                       45 653 136                                       

Dłużne papiery wartościowe 32 59 147 095                                       58 995 964                                       58 995 964                                       -                                                    -                                                    

Pozostałe zobowiązania finansowe 32 32 008 469                                       27 801 712                                       27 801 712                                       14 667 297                                       14 667 297                                       

Rezerwa na świadczenia emerytalne 507 026                                            78 086                                              78 086                                              148 631                                            148 631                                            

Rezerwa na podatek odroczony 15.2 30 144 854                                       31 677 884                                       28 833 782                                       23 142 906                                       17 011 514                                       

Rezerwy długoterminowe 30 -                                                    883 735                                            883 735                                            1 445 955                                         1 445 955                                         

Pozostałe zobowiązania  1 726 731                                         2 124 780                                         2 124 780                                         4 061 165                                         4 061 164                                         

Zobowiązania krótkoterminowe 110 117 737                                     110 279 532                                     109 726 744                                     116 528 101                                     115 466 782                                     

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe 

zobowiązania
33 52 998 356                                       55 406 433                                       55 318 505                                       53 175 214                                       52 113 895                                       

Krótkoterminowe pożyczki kredyty bankowe 32 29 559 270                                       29 543 033                                       29 543 033                                       44 126 543                                       44 126 543                                       

Pozostałe zobowiązania finansowe 32 7 993 829                                         8 286 282                                         8 286 282                                         7 433 401                                         7 433 401                                         

Bieżące zobowiązania podatkowe 7 371 709                                         10 353 559                                       10 353 559                                       7 321 871                                         7 321 871                                         

Rezerwy krótkoterminowe 30 6 219 253                                         6 582 940                                         6 118 080                                         4 435 452                                         4 435 452                                         

Rezerwa na świadczenia emerytalne 113 117                                            107 285                                            107 285                                            35 620                                              35 620                                              

Pozostałe zobowiązania  2 027 247                                         -                                                    -                                                    -                                                    -                                                    

106 282 780                                     110 279 531                                     109 726 744                                     116 528 101                                     115 466 782                                     

Zobowiązania związane bezpośrednio z aktywami trwałymi 

klasyfikowanymi jako przeznaczone do sprzedaży
16 3 834 956                                         -                                                    -                                                    -                                                    -                                                    

Zobowiązania razem 256 064 650                                     256 034 722                                     252 637 832                                     205 647 191                                     198 454 479                                     

SUMA PASYWÓW 453 991 422                                     427 159 776                                     422 742 476                                     353 635 583                                     326 122 526                                     
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SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM ZA OKRES ZAKOŃCZONY 
 31 GRUDNIA 2012 r., 31 GRUDNIA 2011 r., 31 GRUDNIA 2010 r. 

 

Wyemitowany kapitał 

akcyjny
Pozostałe kapitały Zyski zatrzymane

Różnice kursowe z 

przeliczenia

Przypadający udziałom  

niekontrolującym
Razem

Nota 29.1 29.2 29.3 29.4

Stan na dzień

01.01.2012 2 453 107                       5 163 356                       135 672 621                   6 259 416                       20 556 144                                170 104 644                   

Korekty błędów -                                 1 963 548 1 634 626 (804 137)                        (1 773 627)                                 1 020 410

01.01.2012 2 453 107                       7 126 904                       137 307 247                   5 455 279                       18 782 517                                171 125 054                   

Zysk (strata) za okres obrotowy -                                 -                                 23 105 273                     -                                 2 329 223                                  25 434 496                     

Inne zmniejszenia / zwiększenia w 

okresie
-                                 856 164                          (551 529)                        -                                 4 992 730                                  5 297 365                       

Inne całkowite dochody -                                 -                                 -                                 (3 230 047)                     (700 096)                                    (3 930 142)                      

Stan na dzień

31.12.2012 2 453 107                       7 983 068                       159 860 991                   2 225 232                       25 404 374                                197 926 772                   

Stan na dzień

01.01.2011 2 453 107                       6 797 064                       97 198 528                     869 473                          20 349 875                                127 668 047                   

Korekty błędów -                                 (1 116 953)                     21 378 952                     543 279                          (484 934)                                    20 320 344                     

01.01.2011 2 453 107                       5 680 111                       118 577 480                   1 412 752                       19 864 941                                147 988 391                   

Zysk (strata) za okres obrotowy -                                 -                                 26 963 793                     -                                 747 307                                     27 711 100                     

Inne zmniejszenia / zwiększenia w 

okresie
-                                 1 446 793                       (1 534 027)                     -                                 (2 849 509)                                 (2 936 743)                      

Inne całkowite dochody -                                 -                                 -                                 4 042 527                       1 019 778                                  5 062 304                       

Wypłata dywidendy -                                 -                                 (6 700 000)                     -                                 -                                             (6 700 000)                      

Stan na dzień

31.12.2011 2 453 107                       7 126 904                       137 307 247                   5 455 279                       18 782 517                                171 125 054                   

Stan na dzień

01.01.2010 2 453 107                       3 596 793                       96 484 992                     2 734 342                       19 496 705                                124 765 939                   

Korekty błędów -                                 3 289 643                       22 913 039                     190 446                          (1 719 753)                                 24 673 375                     

01.01.2010 2 453 107                            6 886 436                            119 398 031                       2 924 788                            17 776 952                                       149 439 314                        

Zysk (strata) za okres obrotowy -                                           -                                           7 369 402                            -                                           1 686 486                                         9 055 888                            

Inne zmniejszenia / zwiększenia w 

okresie -                                           (2 252 820)                          (2 414 930)                          -                                           798 967                                            (3 868 783)                           

Inne całkowite dochody -                                           1 046 495                            (1 512 036)                          (397 463)                                           (863 004)                              

Wypłata dywidendy -                                           (5 775 023)                          (5 775 023)                           

Stan na dzień

31.12.2010 2 453 107                            5 680 111                            118 577 480                       1 412 752                            19 864 941                                       147 988 391                        

Przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej
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SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH ZA OKRES ZAKOŃCZONY  
31 GRUDNIA 2012 r., 31 GRUDNIA 2011 r., 31 GRUDNIA 2010 r. 

 
 

Dane porównawcze Dane zatwierdzone Dane porównawcze Dane zatwierdzone

Nota  31.12.2012  31.12.2011  31.12.2011  31.12.2010  31.12.2010 

Przepływy  pieniężne z działalności operacyjnej

Zysk/(strata) brutto 31 211 994                                                                                             38 554 605 38 159 091                                              13 148 442                                              15 481 555                                              

Amortyzacja aktywów trwałych 26 065 792                                              24 929 749                                              25 502 435                                              27 581 116                                              28 638 217                                              

Udział w wyniku finansowym jednostek stowarzyszonych (263 603)                                                  (440 009)                                                  (1 056 880)                                               923 021                                                    144 937                                                    

Zysk/strata z tytułu różnic kursowych 250 395                                                    2 126 698                                                 2 126 698                                                 (1 859 600)                                               (1 859 600)                                               

Odsetki i dywidendy, netto 11 405 335                                              7 796 501                                                 7 796 501                                                 9 265 142                                                 9 265 142                                                 

(Zysk)/strata na działalności inwestycyjnej (18 201 633)                                             (32 935 164)                                             (32 318 293)                                             (14 181 094)                                             (16 793 226)                                             

(Zwiększenie)/ zmniejszenie stanu należności 17 122 292                                              (18 735 438)                                             (18 735 438)                                             (15 781 680)                                             (15 781 680)                                             

(Zwiększenie)/ zmniejszenie stanu zapasów 789 324                                                    (782 744)                                                  (782 744)                                                  (522 963)                                                  (522 963)                                                  

Zwiększenie/ (zmniejszenie) stanu zobowiązań (31 021 016)                                             2 770 492                                                 2 770 492                                                 14 091 458                                              14 091 458                                              

Zmiana stanu rezerw 2 986 454                                                 4 822 605                                                 4 513 903                                                 (4 119 038)                                               (4 119 038)                                               

Podatek dochodowy zapłacony (7 503 011)                                               (4 615 645)                                               (4 615 645)                                               (4 170 784)                                               (4 170 784)                                               

Pozostałe (1 004 434)                                               339 271                                                    470 801                                                    110 738                                                    110 739                                                    

Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 31 837 890                                              23 830 921                                              23 830 921                                              24 484 757                                              24 484 757                                              

w tym działaność zaniechana: 172 390                                                   (4 843 181)                                               

Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej

Sprzedaż rzeczowych aktywów trwałych 

i wartości niematerialnych
17 853 793                                              17 634 072                                              17 634 072                                              27 189 300                                              27 189 300                                              

Otrzymane odsetki -                                                            152 530                                                    152 530                                                    1 157 390                                                 1 157 390                                                 

Spłata udzielonych pożyczek 812 453                                                    518 250                                                    518 250                                                    1 900 928                                                 1 900 928                                                 

Sprzedaż pozostałych aktywów finansowych 712 979                                                    -                                                            -                                                            -                                                            -                                                            

Nabycie rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych (5 417 029)                                               (12 785 534)                                             (12 785 534)                                             (11 834 979)                                             (11 834 979)                                             

Udzielenie pożyczek -                                                            (4 369 408)                                               (4 369 408)                                               (20 000)                                                    (20 000)                                                    

Nabycie pozostałych aktywów finansowych (13 016 622)                                             (4 109 516)                                               (4 109 516)                                               -                                                            -                                                            

Wydatki na inwestycje w nieruchomości -                                                            (264 029)                                                  (264 029)                                                  (3 152 567)                                               (3 152 567)                                               

Pozostałe (69 487)                                                    (609 277)                                                  (609 277)                                                  723 891                                                    723 891                                                    

Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 876 087                                                    (3 832 912)                                               (3 832 912)                                               15 963 963                                              15 963 963                                              

w tym działaność zaniechana: (55 614)                                                    -                                                            

Przepływy  pieniężne z działalności finansowej

Wpływy/wydatki z tytułu emisji akcji kapitałowych -                                                            1 953 472                                                 1 953 472                                                 1 498                                                        1 498                                                        

Wpływ z tytułu emisji obligacji -                                                            58 494 000                                              58 494 000                                              -                                                            -                                                            

Wpływy z tytułu zaciągnięcia pożyczek/kredytów 9 379 723                                                 8 625 528                                                 8 625 528                                                 6 910 581                                                 6 910 581                                                 

Spłata zobowiązań z tytułu leasingu finansowego (12 812 127)                                             (7 074 901)                                               (7 074 901)                                               (5 954 667)                                               (5 954 667)                                               

Spłata pożyczek/kredytów (10 312 275)                                             (51 346 458)                                             (51 346 458)                                             (26 876 541)                                             (26 876 541)                                             

Dywidendy i inne wpłaty na rzecz właścicieli (5 987 299)                                               (1 443 760)                                               (1 443 760)                                               -                                                            -                                                            

Odsetki zapłacone (12 258 658)                                             (8 929 126)                                               (8 929 126)                                               (10 333 501)                                             (10 333 501)                                             

Pozostałe (775 299)                                                  (684 056)                                                  (684 056)                                                  (665 385)                                                  (665 385)                                                  

Środki pieniężne netto wykorzystane 

w działalności finansowej
(32 765 935)                                             (405 301)                                                  (405 301)                                                  (36 918 015)                                             (36 918 015)                                             

w tym działaność zaniechana: (130 181)                                                  4 866 746                                                

Zwiększenie netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów (51 958)                                                    19 592 708                                              19 592 708                                              3 530 705                                                 3 530 705                                                 

w tym działaność zaniechana: (13 404)                                                    23 565                                                     

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek roku obrotowego 34 065 875                                              14 216 338                                              14 216 338                                              10 777 827                                              10 777 827                                              

w tym działaność zaniechana: 25 000                                                     1 435                                                       

Wpływ zmian kursów walut na saldo środków pieniężnych w walutach 

obcych
(156 418)                                                  256 829                                                    256 829                                                    (92 194)                                                    (92 194)                                                    

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec roku obrotowego 28 33 857 499                                              34 065 875                                              34 065 875                                              14 216 338                                              14 216 338                                              

w tym działaność zaniechana: 16 11 596                                                     25 000                                                     
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DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA 
 

Nota 1 Informacje ogólne 

 
Grupa Kapitałowa OT LOGISTICS („Grupa”) składa się z OT LOGISTICS SPÓŁKA AKCYJNA (jednostka dominująca) i jej spółek 

zależnych (patrz Nota 2). 

 

Niniejsze historyczne informacje finansowe Grupy obejmują następujące skonsolidowane sprawozdania finansowe Grupy Kapitałowej  

OT LOGISTICS: 

1. Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2012 roku, które po stronie aktywów i pasywów 

zamyka się sumą 453 991 422 pln; 

2. Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1.01.2012 do 31.12.2012 roku wykazujące dochód  

w wysokości 21 504 353 pln; 

3. Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres obrotowy od 1.01.2012 do 31.12.2012 roku wykazujące wzrost 

kapitału własnego o kwotę 27 822 128 pln; 

4. Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych  za okres od 1.01.2012 do 31.12.2012 roku wykazujące spadek stanu 

środków pieniężnych netto o kwotę 208 376 pln; 

5. Informację dodatkową oraz inne informacje o zakresie określonym w MSSF za rok 2012; 

6. Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2011 roku, które po stronie aktywów i pasywów 

zamyka się sumą 427 159 776 pln; 

7. Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1.01.2011 do 31.12.2011 roku wykazujące dochód  

w wysokości 32 741 973 pln; 

8. Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres obrotowy od 1.01.2011 do 31.12.2011 roku wykazujące wzrost 

kapitału własnego o kwotę 42 436 597pln; 

9. Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych  za okres od 1.01.2011 do 31.12.2011 roku wykazujące wzrost stanu środków 

pieniężnych netto o kwotę 19 849 537 pln; 

10. Informację dodatkową oraz inne informacje o zakresie określonym w MSSF  za rok 2011; 

11. Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2010 roku, które po stronie aktywów i pasywów 

zamyka się sumą 353 635 583 pln; 

12. Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1.01.2010 do 31.12.2010 roku wykazujące dochód  

w wysokości 8 192 885 pln; 

13. Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres obrotowy od 1.01.2010 do 31.12.2010 roku wykazujące wzrost 

kapitału własnego o kwotę 2 902 108 pln;  

14. Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych  za okres od 1.01.2010 do 31.12.2010 roku wykazujące wzrost stanu 

środków pieniężnych netto o kwotę 3 438 511 pln; 

15. Informację dodatkową oraz inne informacje o zakresie określonym w MSSF za rok 2010. 

 

 

OT LOGISTICS SPÓŁKA AKCYJNA, dawniej ODRATRANS SPÓŁKA AKCYJNA („Spółka dominująca” „Spółka”) została utworzona 

Aktem Notarialnym Rep. A nr 509/92 z dnia 16 stycznia 2001 roku. 

 

Z dniem 23.05.2012 roku została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym zmiana nazwy spółki z ODRATRANS Spółka Akcyjna 

na OT LOGISTICS Spółka Akcyjna. Siedziba Spółki pozostała bez zmian. W niniejszym sprawozdaniu używana jest nowa nazwa Spółki. 

 

Siedziba Spółki dominującej mieści się w Szczecinie, ul. Moniuszki 20. 

 

Spółka dominująca jest wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy,  

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Szczecinie, pod numerem KRS 0000112069. 

 

Spółce dominującej nadano numer statystyczny REGON 930055366, NIP 8960000049. 

 

Czas trwania Spółki dominującej oraz jednostek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej jest nieoznaczony.  

 

Podstawowym przedmiotem działalności Spółki dominującej jest śródlądowy transport wodny. Ponadto Grupa Kapitałowa świadczy usługi 

przybrzeżnego transportu wodnego, usługi wspierające transport wodny, wydobywanie żwiru i piasku, najem nieruchomości i środków 

transportu, magazynowanie i przechowywanie towarów oraz przeładunki. 

 

Podmiotem dominującym całej Grupy OT LOGISTICS jest I FUNDUSZ MISTRAL Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie. 
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Struktura akcjonariatu jednostki dominującej w okresie objętym sprawozdaniem, tj za lata 2012, 2011 oraz 2010 nie uległa zmianie. 
 
 
 

Nazwa Akcjonariusza Adres Liczba akcji/głosów Rodzaj akcji Seria akcji %

NPN II S.à r.l. BOULEVARD DE LA PETRUSSE 68/70  2320 Luksemburg 319 416 na okaziciela Seria A 25

I Fundusz Mistral S.A. ul. E. Plater 53  00-113 Warszawa 958 244 na okaziciela Seria A 75

1 277 660 100
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Nota 2 Skład Grupy Kapitałowej 

 
OT LOGISTICS Spółka Akcyjna jest jednostką dominującą w Grupie Kapitałowej. Grupę tworzą ponadto podmioty zależne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe. 

 

Na dzień 31.12.2012 r. 

  

Nazwa jednostki Siedziba Zakres działalności Metoda konsolidacji Udział w kapitale zakładowym %

1. Deutsche Binnenreederei AG  (Grupa DBR) Berlin Działalność transportowa (głównie przwóz kontenerów) oraz spedycja pełna 81,08%

1a. Elbe Rijn Lloyd B.V. Ridderkerk, Holandia
Załadunki towarów na ststki żeglugi śródlądowej, organizacja transportu kombinowanego wraz jego logistycznym i 

spedycyjnym zarządzaniem
pełna 41,35%

1b Odra Rhein Lloyd GmbH Berlin Usługi agencyjne, spedycja, działalność przeładunkowa i składowanie pełna 81,08%

2. Rentrans Cargo Sp. z o.o. (Grupa  RC) Szczecin Usługi spedycyjne, usługi agencji statkowej, przewóz śródlądowy pełna 57,89%

2a RCI Sp. z o.o. Szczecin Wynajem, kupno i sprzedaż nieruchomości pełna 57,89%

2b. RCT Sp. z o.o. Szczecin Sprzedaż paliw ciekłych, stałych, gazowych oraz produktów pochodnych praw własności 23,16%

2c. RCS Shipping Co. Ltd. Antigua i Barbuda Międzynarodowa ekspedycja towarów praw własności 28,95%

2d. RTS Shipping Co. Ltd. Antigua i Barbuda Międzynarodowa ekspedycja towarów pełna 46,31%

2e. Swipoltrans Swisłosz Białoruś Przeładunek towarów masowych pełna 57,83%

2f. Trade Trans Spedition GmbH Berlin Międzynarodowa ekspedycja towarów praw własności 20,84%

3. Odratrans-Porty Sp. z o.o. Wrocław Usługi przeładunkowe pełna 100%

4. Odra Rhein Lloyd Sp. z o.o. Wrocław Transport wodny śródlądowy towarów pełna 100%

5. Odra Lloyd Sp. z o.o. Wrocław Śródlądowy transport wodny, wynajem środków transportu pełna 100%

6. Port Handlowy Świnoujście Sp. z o.o. Świnoujście Przeładunek i magazynowanie towarów pełna 93,53%

7. Renatrans International Spedition Sp. z o.o. Katowice Spedycja oraz transport krajowy i międzynarodowy pełna 100%

7a. Rentrans East Sp. z o.o. Krówniki Usługi spedycyjno -przeładunkowe pełna 50%

8. Żegluga Bydgoska Sp. z o.o. Bydgoszcz Wydobywanie i sprzedaż kruszyw budowlanych, przeładunek towarów, wynajem majątku w portach handlowych. pełna 100%

9. Odra Logistics Sp.z o.o. Wrocław Usługi transportowe, spedycyjne i przeładunkowe nie objęte konsolidacją 30%

10 OT Porty Morskie Spółka Akcyjna Szczecin Przeładunek i magazynowanie towarów w portach morskich nie objęte konsolidacją 100%
 

 
Na dzień 31 grudnia 2012 roku udział w ogólnej liczbie głosów posiadany przez Grupę w podmiotach zależnych jest równy udziałowi Grupy w kapitałach tych jednostek. 
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Na dzień 31.12.2011 r. 
 

Nazwa jednostki Siedziba Zakres działalności Metoda konsolidacji Udział w kapitale zakładowym %

1. Deutsche Binnenreederei AG  (Grupa DBR) Berlin Działalność transportowa (głównie przwóz kontenerów) oraz spedycja pełna 81,08%

1a. Elbe Rijn Lloyd B.V. Ridderkerk, Holandia
Załadunki towarów na ststki żeglugi śródlądowej, organizacja transportu kombinowanego wraz jego logistycznym i 

spedycyjnym zarządzaniem
pełna 41,35%

1b Odra Rhein Lloyd GmbH Berlin Usługi agencyjne, spedycja, działalność przeładunkowa i składowanie pełna 81,08%

2. Rentrans Cargo Sp. z o.o. (Grupa  RC) Szczecin Usługi spedycyjne, usługi agencji statkowej, przewóz śródlądowy pełna 56,30%

2a RCI Sp. z o.o. Szczecin Wynajem, kupno i sprzedaż nieruchomości pełna 56,30%

2b. RCT Sp. z o.o. Szczecin Sprzedaż paliw ciekłych, stałych, gazowych oraz produktów pochodnych praw własności 22,50%

2c. RCS Shipping Co. Ltd. Antigua i Barbuda Międzynarodowa ekspedycja towarów praw własności 28,10%

2d. RTS Shipping Co. Ltd. Antigua i Barbuda Międzynarodowa ekspedycja towarów praw własności 28,10%

2e. Swipoltrans Swisłosz Białoruś Przeładunek towarów masowych pełna 56,00%

2f. Trade Trans Spedition GmbH Berlin Międzynarodowa ekspedycja towarów praw własności 20,30%

3. Odratrans-Porty Sp. z o.o. Wrocław Usługi przeładunkowe pełna 100%

4. Odra Rhein Lloyd Sp. z o.o. Wrocław Transport wodny śródlądowy towarów pełna 100%

5. Odra Lloyd Sp. z o.o. Wrocław Śródlądowy transport wodny, wynajem środków transportu pełna 100%

6. Port Handlowy Świnoujście Sp. z o.o. Świnoujście Przeładunek i magazynowanie towarów proporcjonalna 46,23%

7. Renatrans International Spedition Sp. z o.o. Katowice Spedycja oraz transport krajowy i międzynarodowy pełna 100,00%

7a. Rentrans East Sp. Z o.o. Krówniki Usługi spedycyjno -przeładunkowe nie objęte konsolidacją 30,00%

8. Żegluga Bydgoska Sp. z o.o. Bydgoszcz Wydobywanie i sprzedaż kruszyw budowlanych, przeładunek towarów, wynajem majątku w portach handlowych. pełna 100,00%

9. Odra Logistics sp.z o.o. Wrocław Usługi transportowe, spedycyjne i przeładunkowe nie objęte konsolidacją 30,00%

10.
Odratrans Nieruchomości I Spółka z o.o. w 

likwidacji
Wrocław Zagospodarowanie i sprzedaz nieruchomości nie objęte konsolidacją 100,00%

11.
Odratrans Nieruchomości II  Spółka z o.o. w 

likwidacji
Wrocław Zagospodarowanie i sprzedaz nieruchomości nie objęte konsolidacją 100,00%

 
 
 

Na dzień 31 grudnia 2011 roku udział w ogólnej liczbie głosów posiadany przez Grupę w podmiotach zależnych jest równy udziałowi Grupy w kapitałach tych jednostek. 
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Na dzień 31.12.2010 r. 
 

Nazwa jednostki Siedziba Zakres działalności Metoda konsolidacji Udział w kapitale zakładowym %

1. Deutsche Binnenreederei AG  (Grupa DBR) Berlin Działalność transportowa (głównie przwóz kontenerów) oraz spedycja pełna 81,08%

1a. Elbe Rijn Lloyd B.V. Ridderkerk, Holandia
Załadunki towarów na ststki żeglugi śródlądowej, organizacja transportu kombinowanego wraz jego logistycznym i 

spedycyjnym zarządzaniem
pełna 51,00%

1b Odra Rhein Lloyd GmbH Berlin Usługi agencyjne, spedycja, działalność przeładunkowa i składowanie pełna 81,08%

2. Rentrans Cargo Sp. z o.o. (Grupa  RC) Szczecin Usługi spedycyjne, usługi agencji statkowej, przewóz śródlądowy pełna 54,70%

2a RCI Sp. z o.o. Szczecin Wynajem, kupno i sprzedaż nieruchomości pełna 54,70%

2b. RCT Sp. z o.o. Szczecin Sprzedaż paliw ciekłych, stałych, gazowych oraz produktów pochodnych praw własności 21,88%

2c. RCS Shipping Co. Ltd. Antigua i Barbuda Międzynarodowa ekspedycja towarów praw własności 27,35%

2d. RTS Shipping Co. Ltd. Antigua i Barbuda Międzynarodowa ekspedycja towarów praw własności 27,35%

2e. Trade Trans Spedition GmbH Berlin Międzynarodowa ekspedycja towarów praw własności 19,69%

3. Odratrans-Porty Sp. z o.o. Wrocław Usługi przeładunkowe pełna 100%

4. Odra Rhein Lloyd Sp. z o.o. Wrocław Transport wodny śródlądowy towarów pełna 100%

5. Odra Lloyd Sp. z o.o. Wrocław Śródlądowy transport wodny, wynajem środków transportu pełna 100%

6. Port Handlowy Świnoujście Sp. z o.o. Świnoujście Przeładunek i magazynowanie towarów proporcjonalna 42,80%

7. Renatrans International Spedition Sp. z o.o. Katowice Spedycja oraz transport krajowy i międzynarodowy pełna 100,00%

8. Żegluga Bydgoska Sp. z o.o. Bydgoszcz Wydobywanie i sprzedaż kruszyw budowlanych, przeładunek towarów, wynajem majątku w portach handlowych. pełna 100,00%

9. Odra Logistics sp.z o.o. Wrocław Usługi transportowe, spedycyjne i przeładunkowe nie objęte konsolidacją 30,00%

10. Odratrans Nieruchomości I Spółka z o.o. Wrocław Zagospodarowanie i sprzedaz nieruchomości nie objęte konsolidacją 100,00%

11. Odratrans Nieruchomości II  Spółka z o.o. Wrocław Zagospodarowanie i sprzedaz nieruchomości nie objęte konsolidacją 100,00%
 

 
 

Na dzień 31 grudnia 2010 roku udział w ogólnej liczbie głosów posiadany przez Grupę w podmiotach zależnych jest równy udziałowi Grupy w kapitałach tych jednostek. 
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Zmiany w składzie Grupy Kapitałowej OT LOGISTICS w roku bilansowym 2012: 

 Dnia 9 października 2012 roku, nastąpiło połączenie Rentrans Cargo spółka z o.o. ze spółką RTS Shipping Company 

 Ltd z siedzibą w Antigua i Barbuda. Do dnia połączenia Grupa Kapitałowa posiadała 50 % udziałów w kapitale zakładowym 

Spółki. Objęcie kontroli oraz zmiana statusu Spółki ze stowarzyszonej na zależną nastąpiło poprzez odkupienie od pozostałych 

udziałowców pakietu 30 % udziałów. Przedmiotem działalności spółki RTS Shipping Company Ltd. jest świadczenie usług 

transportu morskiego przy wykorzystaniu statku morskiego Paper Moon; 

 Dnia 14 grudnia 2012 roku jednostka zależna Rentrans International Spedition Spółka z o.o. zakupiła za cenę 3.300.000 pln  
kolejny pakiet 20 % udziałów w kapitale spółki Rentrans East z siedzibą w Krównikach k/Przemyśla (dotychczasowy  
pakiet - 30 %). Transakcja ta spowodowała przejęcie kontroli Grupy w Rentrans East Spółka z o.o.; 

 Zgodnie z uchwałą Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Rentrans Cargo Sp. z o.o. z dnia 25 października 2011 roku, 
31.12.2012 roku dokonano przymusowego umorzenia 30 udziałów. W rezultacie OT Logistics S.A. zwiększyła swój udział  
w kapitale Rentrans Cargo Sp. z o.o. z 56,26 % do 57,89 %; 

 W 29 czerwca 2012 r. Zarząd OT Logistics S.A. zawarł ze spółką DB Schenker Rail Polska S.A. umowę nabycia  
23.191 udziałów spółki Port Handlowy Świnoujście Sp. z o.o. stanowiących 46,23 % jej kapitału zakładowego. W wyniku tej 
transakcji oraz przeprowadzonego skupu udziałów od indywidualnych posiadaczy na dzień 31 grudnia 2012 r. udział w kapitale 
zakładowym OT Logistics S.A. wzrósł z 46,23 % do 93,53 %; 

 W roku obrotowym 2012 zakończona została likwidacja w dwóch podmiotów zależnych, które dotąd, z uwagi na nieistotne dane 

finansowe były wyłączone z konsolidacji. Odratrans Nieruchomości I Spółka z o.o. została wykreślona z Krajowego Rejestru 

Sądowego dnia 02 listopada 2012 roku (KRS 0000283274). Dnia 28 listopda 2012 roku wykreślono z KRS Odratrans 

Nieruchomości II Spółka z o.o. (KRS 0000283458); 

 Z uwagi na utratę znaczącego wpływu Grupy Kapitałowej na Spółkę od 2010r. nadal wyłączona z konsolidacji  
jest Odra Logistics Sp. z o.o. 
 

Zmiany w składzie Grupy Kapitałowej OT LOGISTICS w roku bilansowym 2011: 

 Dnia 21 kwietnia 2011 roku została podpisana umowa o nabyciu przez Rentrans Cargo Spółka z o.o. udziałów w firmie 

Swipoltrans z siedzibą w Osadzie Kobylniki rejon Swisłocz na Białorusi. Zakupiono 99,6 % udziałów w w/w Spółce. 

 Dnia 24 lutego 2011 roku jednostka zależna Rentrans International Spedition Spółka z o.o. zakupiła 30 % udziałów w kapitale 
spółki Rentrans East Sp. z o.o. z siedzibą w Krównikach k/Przemyśla. Wartość nabytych aktywów finansowych według ceny 
nabycia 1 420 592 pln; 

 Z uwagi na utratę znaczącego wpływu Grupy Kapitałowej na Spółkę od 2011r. wyłączona z konsolidacji  
jest Odra Logistics Sp. z o.o. 

 W okresie sprawozdawczym zakończonym 31.12.2011r., ze względu na nieistotne dane finansowe, wyłączono z konsolidacji 
następujące podmioty zależne: Odratrans Nieruchomości I Sp. z o.o w likwidacji, Odratrans Nieruchomości II Sp. z o.o w 
likwidacji, Rentrans East Spółka z o.o. 
 

Zmiany w składzie Grupy Kapitałowej OT LOGISTICS w roku bilansowym 2010: 

 Z uwagi na utratę znaczącego wpływu Grupy Kapitałowej na Spółkę od 2010 r. wyłączona z konsolidacji  
jest Odra Logistics Sp. z o.o. 

 W okresie sprawozdawczym zakończonym 31.12.2010 r., ze względu na nieistotne dane finansowe, wyłączono z konsolidacji 
następujące podmioty zależne: Odratrans Nieruchomości I Sp. z o.o w likwidacji, Odratrans Nieruchomości II Sp. z o.o  
w likwidacji. 

 
 

Ponadto nie wystąpiły inne zmiany w strukturze Grupy Kapitałowej OT LOGISTICS. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nota 3 Skład Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki Dominującej 
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Skład Zarządu OT LOGISTICS S.A. na dzień 31.12.2012 r. przedstawiał się następująco: 
 
Prezes Zarządu  Piotr Chajderowski od 11.03.2011 r. 
Wiceprezes Zarządu  Daniel Stachiewicz od 15.04.2011 r. 
 

Po dniu bilansowym nie nastąpiły zmiany w Zarządzie. 
 

Na dzień 31.12.2011 roku: 
 
Prezes Zarządu                  Piotr Chajderowski od 11.03.2011 r. 
Wiceprezes Zarządu  Daniel Stachiewicz od 15.04.2011 r. 
 

Dnia 11.03.2011 r. uchwałą Rady Nadzorczej nr 488 powierzono pełnienie funkcji Prezesa Zarządu Panu Piotrowi Chajderowskiemu.  
Dnia 11.03.2011 r. uchwałą Rady Nadzorczej nr 487 powołano do składu Zarządu Pana Daniela Stachiewicza, uchwała wchodzi w życie 
dnia 15.04.2011 r. 
Po dniu bilansowym nie nastąpiły zmiany w Zarządzie.  
 
 

Na dzień 31.12.2010 roku: 
 
Wiceprezes Zarządu  Piotr Chajderowski od 17.02.2010 r. 
 
Z dniem 31.12.2010 r. Prezes Zarządu Pan Adam Gliszczyński złożył rezygnację z pełnienia funkcji.  
Z dniem 17.02.2010 roku uchwałą nr 440 Rady Nadzorczej powołano do składu Zarządu Pana Krzysztofa Homendę. Od dnia 29.07.2010r. 
Pan Krzysztof Homenda pełnił w spółce rolę Prokurenta, po złożonej w dniu 22.07.2010 r. rezygnacji z funkcji Członka Zarządu. 
 
Dnia 28.02.2010 r rezygnację z funkcji Członka Zarządu Spółki złożył Pan Sebastian Dziadek. 

Skład Rady Nadzorczej OT LOGISTICS S.A. na dzień 31.12.2012 roku przedstawiał się następująco: 
Przewodniczący Rady Nadzorczej               Zbigniew Nowik 
Zastępca Przewodniczącego RN               Piotr Oskroba 
Sekretarz     Marek Komorowski 
Członkowie    Artur Szczepaniak 
     Paweł Jacel 
     Andrzej Malinowski 
     Ludwik Heinsch 
 
W dniu 07.05.2012 roku zostały powołane do Rady Nadzorczej dwie osoby: Pan Andrzej Malinowski oraz Pan Ludwik Heinsch.  
Z dniem 01.02.2012 roku z pełnienia funkcji członka RN zrezygnował Pan Dariusz Redel. Z tym samym dniem został powołany  
Pan Paweł Jacel. 

Skład Rady Nadzorczej nie uległ zmianie do dnia zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego. 

Skład Rady Nadzorczej OT LOGISTICS S.A. na dzień 31.12.2011 roku przedstawiał się następująco: 
Przewodniczący Rady Nadzorczej               Zbigniew Nowik 
Zastępca Przewodniczącego RN               Piotr  Oskroba 
Sekretarz     Marek Komorowski 
Członkowie    Artur Szczepaniak 
     Dariusz Redel 
 
Skład Rady Nadzorczej uległ zmianie od dnia zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego. W dniu 07.05.2012 r. zostały powołane 
do Rady Nadzorczej dwie osoby: Pan Andrzej Malinowski oraz Pan Ludwik Heinsch. Z dniem 01.02.2012 r. z pełnienia funkcji członka RN 
zrezygnował Pan Dariusz Redel. Z tym samym dniem został powołany Pan Paweł Jacel.  

Skład Rady Nadzorczej OT LOGISTICS S.A. na dzień 31.12.2010 roku przedstawiał się następująco: 
Przewodniczący   Zbigniew Nowik 
Zastępca Przewodniczącego  Piotr Oskroba 
Sekretarz   Marek Komorowski 
Członkowie   Artur Szczepaniak 
  Dariusz Redel 

W 2010 roku wystąpiły następujące zmiany w Radzie Nadzorczej OT LOGISTICS S.A.: 
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Dnia 30 lipca 2010 roku odwołano z pełnienia funkcji członka RN Pana Ludwika Heinscha. Dnia 30 lipca 2010 r. powołano do składu RN 
Pana Marka Komorowskiego. 

 

Nota 4  Zatwierdzenie sprawozdania finansowego 

 
Skonsolidowane sprawozdania finansowe zostały zatwierdzone do publikacji przez Zarząd: 
- sprawozdanie za rok obrotowy kończący się w dniu 31.12.2012 r. - w dniu 15 marca 2013 r.  
- sprawozdanie za rok obrotowy kończący się w dniu 31.12.2011 r. - w dniu 12 marca 2012 r. 
- sprawozdanie za rok obrotowy kończący się w dniu 31.12.2010 r. - w dniu 15 czerwca 2011 r. 
 
 

Nota 5  Podstawa sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego 

 
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z zasadą kosztu historycznego, z wyjątkiem nieruchomości 

inwestycyjnych, gruntów i budynków, pochodnych instrumentów finansowych oraz aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży, 

 które są wyceniane według wartości godziwej. Wartość bilansowa ujętych zabezpieczanych aktywów i zobowiązań jest korygowana  

o zmiany wartości godziwej, które można przypisać ryzyku, przed którym te aktywa i zobowiązania są zabezpieczane. 

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe jest przedstawione w złotych („pln”). 

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez spółki 

Grupy w dającej się przewidzieć przyszłości. Na dzień zatwierdzenia niniejszego sprawozdania finansowego nie stwierdzono istnienia 

okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności przez spółki Grupy. 

 
5.1. Oświadczenie o zgodności 

 
Niniejsze skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości 

Finansowej („MSSF”) oraz MSSF zatwierdzonymi przez UE. MSSF obejmują standardy i interpretacje zaakceptowane przez Radę 

Międzynarodowych Standardów Rachunkowości („RMSR”) oraz Komisję ds. Interpretacji Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej 

(„KIMSF”).  

 

Grupa prowadzi swoje księgi rachunkowe zgodnie z polityką (zasadami) rachunkowości określonymi przez Ustawę z dnia 29 września 

1994 roku o rachunkowości („Ustawa”) i wydanymi na jej podstawie przepisami („polskie standardy rachunkowości”). Skonsolidowane 

sprawozdanie finansowe zawiera korekty nie zawarte w księgach rachunkowych jednostek Grupy wprowadzone w celu doprowadzenia 

sprawozdań finansowych tych jednostek do zgodności z MSSF.  

 
5.2. Waluta funkcjonalna i waluta sprawozdawcza 

 
Niniejsze skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone w polskich złotych („pln”). Polski złoty jest walutą funkcjonalną  
i sprawozdawczą Grupy Kapitałowej. 
 

 
Nota 6  Efekt zastosowania nowych standardów rachunkowości i zmian polityki rachunkowości 

 

Zasady (polityka) rachunkowości zastosowane do sporządzenia niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 
obrotowy zakończony 31 grudnia 2012 roku są spójne z tymi, które zastosowano przy sporządzeniu skonsolidowanego sprawozdania 
finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2011 roku oraz 31 grudnia 2010 roku, z wyjątkiem zmian opisanych poniżej. 
Zastosowano takie same zasady dla okresu bieżącego i porównywalnego, chyba że standard lub interpretacja zakładały wyłącznie 
prospektywne zastosowanie. 

 

 Zmiany wynikające ze zmian MSSF 

Następujące nowe lub zmienione standardy oraz interpretacje wydane przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości  
ub Komitet ds. Interpretacji Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej obowiązują od 1 stycznia 2012 roku: 

 Zmiany w MSSF 1 Znacząca hiperinflacja i usunięcie stałych dat 

 Zmiana do MSR 12 Podatek odroczony: Odzyskiwalność aktywów stanowiących podstawę jego ustalenia 

 Zmiany w MSSF 7 Ujawnienia – Przekazanie aktywów finansowych 

Ich zastosowanie nie miało wpływu na wyniki działalności i sytuację finansową Grupy, a skutkowało jedynie zmianami stosowanych zasad 
rachunkowości lub ewentualnie rozszerzeniem zakresu niezbędnych ujawnień czy też zmianą używanej terminologii. 

Główne konsekwencje zastosowania nowych regulacji: 

 Zmiany w MSSF 1 Znacząca hiperinflacja i usunięcie stałych dat 

Zmiany w MSSF 1 zostały opublikowane w dniu 20 grudnia 2010 roku i mają zastosowanie do okresów rocznych rozpoczynających się  
1 lipca 2011 roku lub później. Zmiany dotyczą odniesienia do stałej daty „1 stycznia 2004” jako daty zastosowania MSSF po raz pierwszy  
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i zmieniają ją na „dzień zastosowania MSSF po raz pierwszy” w celu wyeliminowania konieczności przekształcania transakcji, które miały 
miejsce przed dniem przejścia jednostki na stosowanie MSSF. Ponadto, do standardu zostają dodane wskazówki odnośnie ponownego 
zastosowania MSSF w okresach, które następują po okresach znaczącej hiperinflacji, uniemożliwiającej pełną zgodność z MSSF. 

Grupa zastosuje zmieniony MSSF 1 od daty wejścia w życie ustalonej przez Komisję Europejską, tj. od 1 stycznia 2013 roku. 

Zmieniony MSSF 1 nie ma wpływu na sprawozdanie finansowe Grupy. 

 Zmiana do MSR 12 Podatek odroczony: Odzyskiwalność aktywów stanowiących podstawę jego ustalenia 

Zmiana do MSR 12 została opublikowana w dniu 20 grudnia 2010 roku i ma zastosowanie do okresów rocznych rozpoczynających się  
1 stycznia 2012 roku lub później. Zmiana doprecyzowuje m.in. sposób wyceny aktywów i rezerw z tytułu podatku odroczonego  
w przypadku nieruchomości inwestycyjnych wycenianych zgodnie z modelem wartości godziwej określonym w MSR 40 Nieruchomości 
inwestycyjne. Wejście w życie zmienionego standardu spowoduje też wycofanie interpretacji SKI – 21 Podatek dochodowy – 
odzyskiwalność przeszacowanych aktywów niepodlegających amortyzacji. 

Grupa zastosuje zmieniony MSR 12 od daty wejścia w życie ustalonej przez Komisję Europejską, tj. od 1 stycznia 2013 roku. 

Zmieniony MSR 12 nie ma wpływu na sprawozdanie finansowe Grupy. 

 Zmiany w MSSF 7 Ujawnienia – Przekazanie aktywów finansowych 

Zmiany w MSSF 7 zostały opublikowane w dniu 7 października 2010 roku i mają zastosowanie do okresów rocznych rozpoczynających się 
1 lipca 2011 roku lub później. Celem zmian w standardzie jest umożliwienie użytkownikom sprawozdań finansowych lepszego zrozumienia 
transakcji przekazania aktywów finansowych (np. sekurytyzacji), w tym zrozumienia potencjalnych efektów ryzyk, które zostają  
w jednostce, która przekazała aktywa. Zmiany wymuszają także dodatkowe ujawnienia w przypadku przekazania aktywów o znaczącej 
wartości w pobliżu końca okresu sprawozdawczego.  

Zmieniony MSSF 7 nie ma wpływu na sprawozdanie finansowe Grupy. 

 
 

Nota 7  Standardy nieobowiązujące (Nowe standardy i interpretacje) 
 

W niniejszym sprawozdaniu finansowym Grupa nie zdecydowała o wcześniejszym zastosowaniu opublikowanych standardów  
lub interpretacji przed ich datą wejścia w życie. 

Następujące standardy i interpretacje zostały wydane przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości lub Komitet 
 ds. Interpretacji Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej, a nie weszły jeszcze w życie na dzień bilansowy: 

 MSSF 9 Instrumenty finansowe  

Nowy standard został opublikowany w dniu 12 listopada 2009 roku i jest pierwszym krokiem RMSR w celu zastąpienia  
MSR 39 Instrumenty finansowe: ujmowanie i wycena. Po opublikowaniu nowy standard podlegał dalszym pracom i został częściowo 
zmieniony. Nowy standard wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku. 

Grupa zastosuje nowy standard od 1 stycznia 2015 roku. 

Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania finansowego nie jest możliwe wiarygodne oszacowanie wpływu zastosowania nowego 
standardu. 

 MSSF 10 Skonsolidowane sprawozdania finansowe 

Nowy standard został opublikowany w dniu 12 maja 2011 roku i ma zastąpić interpretację SKI 12 Konsolidacja – Jednostki specjalnego 
przeznaczenia oraz część postanowień MSR 27 Skonsolidowane i jednostkowe sprawozdania finansowe. Standard definiuje pojęcie 
kontroli jako czynnika determinującego czy jednostka powinna zostać objęta skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym oraz zawiera 
wskazówki pomagające ustalić czy jednostka sprawuje kontrolę czy też nie, 

Grupa zastosuje nowy standard od 1 stycznia 2014 roku, tj. od daty wejścia w życie ustalonej przez Komisję Europejską. 

Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania finansowego nie jest możliwe wiarygodne oszacowanie wpływu zastosowania nowego 
standardu. 

 MSSF 11 Wspólne przedsięwzięcia 

Nowy standard został opublikowany w dniu 12 maja 2011 roku i ma zastąpić interpretację SKI 13 Wspólnie kontrolowane jednostki – 
niepieniężny wkład wspólników oraz MSR 31 Udziały we wspólnych przedsięwzięciach. Standard kładzie nacisk na prawa i obowiązki 
wynikające ze wspólnej umowy niezależnie od jej formy prawnej oraz eliminuje niekonsekwencję w raportowaniu poprzez określenie 
metody rozliczania udziałów we wspólnie kontrolowanych jednostkach.  

Grupa zastosuje nowy standard od 1 stycznia 2014 roku, tj. od daty wejścia w życie ustalonej przez Komisję Europejską. 

Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania finansowego nie jest możliwe wiarygodne oszacowanie wpływu zastosowania nowego 
standardu. 

 MSSF 12 Ujawnienia na temat zaangażowania w inne jednostki 

Nowy standard został opublikowany w dniu 12 maja 2011 roku i zawiera wymogi ujawnień informacyjnych na temat powiązań pomiędzy 
podmiotami. 

Grupa zastosuje nowy standard od 1 stycznia 2014 roku, tj. od daty wejścia w życie ustalonej przez Komisję Europejską. 

Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania finansowego nie jest możliwe wiarygodne oszacowanie wpływu zastosowania nowego 
standardu. 

 MSSF 13 Wycena w wartości godziwej 
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Nowy standard został opublikowany w dniu 12 maja 2011 i w założeniu ma ułatwić stosowanie wyceny w wartości godziwej poprzez 
zmniejszenie złożoności rozwiązań i zwiększenie konsekwencji w stosowaniu zasad wyceny wartości godziwej. W standardzie wyraźnie 
określono cel takiej wyceny i sprecyzowano definicję wartości godziwej.  

Grupa zastosuje nowy standard od 1 stycznia 2013 roku. 

Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania finansowego nie jest możliwe wiarygodne oszacowanie wpływu zastosowania nowego 
standardu. 

 MSR 27 Jednostkowe sprawozdania finansowe 

Nowy standard został opublikowany w dniu 12 maja 2011 roku i wynika przede wszystkim z przeniesienia niektórych postanowień 
dotychczasowego MSR 27 do nowych MSSF 10 oraz MSSF 11. Standard zawiera wymogi w zakresie prezentacji oraz ujawnień  
w jednostkowym sprawozdaniu finansowym inwestycji w jednostkach stowarzyszonych, zależnych oraz we wspólnych przedsięwzięciach. 
Standard zastąpi dotychczasowy MSR 27 Skonsolidowane i jednostkowe sprawozdania finansowe. 

Grupa zastosuje nowy standard od 1 stycznia 2014 roku, tj. od daty wejścia w życie ustalonej przez Komisję Europejską. 

Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania finansowego nie jest możliwe wiarygodne oszacowanie wpływu zastosowania nowego 
standardu. 

 MSR 28 Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych oraz wspólnych przedsięwzięciach 

Nowy standard został opublikowany w dniu 12 maja 2011 roku i dotyczy rozliczania inwestycji w jednostkach stowarzyszonych. Określa 
również wymogi stosowania metody praw własności w inwestycjach w jednostkach stowarzyszonych oraz we wspólnych 
przedsięwzięciach. Standard zastąpi dotychczasowy MSR 28 Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych. 

Grupa zastosuje nowy standard od 1 stycznia 2014 roku, tj. od daty wejścia w życie ustalonej przez Komisję Europejską. 

Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania finansowego nie jest możliwe wiarygodne oszacowanie wpływu zastosowania nowego 
standardu. 

 Zmiany do MSR 19 Świadczenia pracownicze 

Zmiany w MSR 19 zostały opublikowane w dniu 16 czerwca 2011 roku i mają zastosowanie do okresów rocznych rozpoczynających się  
od 1 stycznia 2013 roku lub później. Zmiany eliminują możliwość opóźnienia w rozpoznaniu zysków i strat znaną jako „metoda 
korytarzowa”. Ponadto poprawiają prezentację wynikających z planów świadczeń pracowniczych zmian w bilansie oraz niezbędnych 
szacunków prezentowanych w innych dochodach całkowitych, jak również rozszerzają zakres wymaganych ujawnień z tym związanych.  

Grupa zastosuje zmieniony MSR od 1 stycznia 2013 roku. 

Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania finansowego nie jest możliwe wiarygodne oszacowanie wpływu zastosowania 
zmienionego standardu. 

 Zmiany w MSR 1 Prezentacja pozycji Pozostałych całkowitych dochodów 

Zmiany w MSR 1 zostały opublikowane w dniu 16 czerwca 2011 roku i mają zastosowanie do okresów rocznych rozpoczynających się  
od 1 lipca 2012 roku lub później. Zmiany dotyczą grupowania pozycji pozostałych dochodów całkowitych mogących zostać przenies ionych 
do rachunku zysków i strat. Zmiany potwierdzają ponadto możliwość prezentacji pozycji pozostałych dochodów całkowitych i pozycji 
rachunku zysków i strat jako jedno bądź dwa oddzielne sprawozdania.  

Grupa zastosuje zmieniony MSR od 1 stycznia 2013 roku. 

Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania finansowego nie jest możliwe wiarygodne oszacowanie wpływu zastosowania 
zmienionego standardu. 

 Zmiany w MSSF 7 Ujawnienia – kompensowanie aktywów i zobowiązań finansowych 

Zmiany w MSSF 7 zostały opublikowane w dniu 16 grudnia 2011 roku i mają zastosowanie do okresów rocznych rozpoczynających się  
1 stycznia 2013 roku lub później. Nie zmieniając generalnych zasad odnośnie kompensowania aktywów i zobowiązań finansowych, 
rozszerzono zakres ujawnień odnośnie kompensowanych ze sobą kwot. Wprowadzono również wymóg szerszych (bardziej przejrzystych) 
ujawnień związanych z zarządzaniem ryzykiem kredytowym z wykorzystaniem zabezpieczeń (zastawów) otrzymanych lub przekazanych. 

Grupa zastosuje zmieniony MSSF od 1 stycznia 2013 roku. 

Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania finansowego nie jest możliwe wiarygodne oszacowanie wpływu zastosowania 
zmienionego standardu. 

 Zmiany w MSR 32 Kompensowanie aktywów i zobowiązań finansowych 

Zmiany w MSR 32 zostały opublikowane w dniu 16 grudnia 2011 roku i mają zastosowanie do okresów rocznych rozpoczynających się 
 1 stycznia 2014 roku lub później. Zmiany są reakcją na istniejące niespójności w stosowaniu kryteriów kompensowania istniejących  
w MSR 32. 

Grupa zastosuje zmieniony MSR od 1 stycznia 2013 roku. 

Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania finansowego nie jest możliwe wiarygodne oszacowanie wpływu zastosowania 
zmienionego standardu. 

 Interpretacja KIMSF 20 Koszty prowadzenia wydobycia w kopalniach odkrywkowych 

Interpretacja KIMSF 20 została wydana w dniu 19 października 2011 roku i ma zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się 
po 1 stycznia 2013 roku lub później. Interpretacja zawiera wytyczne odnośnie ujmowania kosztów usunięcia zewnętrznych warstw gruntu 
w celu uzyskania dostępu do wydobywanych surowców w kopalniach odkrywkowych. 

Grupa zastosuje nową interpretację od 1 stycznia 2013 roku. 

Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania finansowego nie jest możliwe wiarygodne oszacowanie wpływu zastosowania nowej 
interpretacji. 
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 Zmiany w MSSF 1 

Zmiany w MSSF 1 zostały opublikowane w dniu 13 marca 2012 roku i mają zastosowanie do okresów rocznych rozpoczynających się  
1 stycznia 2013 roku lub później. Celem zmian jest umożliwienie zwolnienia jednostek stosujących MSSF po raz pierwszy z pełnego 
retrospektywnego zastosowania wszystkich MSSF w przypadku, gdy jednostki takie korzystają z pożyczek rządowych oprocentowanych 
poniżej stóp rynkowych.  

Grupa zastosuje zmieniony MSSF 1 od 1 stycznia 2013 roku. 

Zmieniony MSSF 1 nie będzie miał wpływu na sprawozdanie finansowe Grupy. 

 Zmiany do różnych standardów wynikające z corocznego przeglądu Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości 
Finansowej (Annual Improvements 2009-2011) 

W dniu 17 maja 2012 roku zostały opublikowane kolejne zmiany do siedmiu standardów wynikające z projektu proponowanych zmian  
do Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej opublikowanego w czerwcu 2011 roku. Mają one zastosowanie 
przeważnie dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2013 roku lub później (w zależności od standardu). 

Grupa zastosuje zmienione standardy w zakresie dokonanych zmian od 1 stycznia 2013 roku, chyba że przewidziano inny okres ich 
wejścia w życie. 

Zastosowanie zmienionych standardów nie będzie miało istotnego wpływu na sprawozdanie finansowe Grupy. 

 Wskazówki odnośnie przepisów przejściowych (Zmiany do MSSF 10, MSSF 11 i MSSF 12) 

Wskazówki zostały opublikowane w dniu 28 czerwca 2012 roku i zawierają dodatkowe informacje odnośnie zastosowania MSSF 10, 
MSSF 11 i MSSF 12, w tym prezentacji danych porównawczych w przypadku pierwszego zastosowania ww. standardów. 

Grupa zastosuje zmiany od daty przyjęcia zmian przez Unię Europejską. 

Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania finansowego nie jest możliwe wiarygodne oszacowanie wpływu zastosowania 
wprowadzonych zmian. 

 Jednostki inwestycyjne (Zmiany do MSSF 10, MSSF 12 i MSR 27) 

Wskazówki zostały opublikowane w dniu 31 października 2012 roku i zawierają inne zasady odnośnie zastosowania MSSF 10 i MSSF 12 
w przypadku jednostek o charakterze funduszy inwestycyjnych. 

Grupa zastosuje zmiany od daty przyjęcia zmian przez Unię Europejską. 

Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania finansowego nie jest możliwe wiarygodne oszacowanie wpływu zastosowania 
wprowadzonych zmian. 

 

 

Nota 8 Wcześniejsze zastosowanie standardów i interpretacji 
 
Grupa nie skorzystała z możliwości wcześniejszego zastosowania jakichkolwiek standardów, zmian do standardów i interpretacji. 
 
 

Nota 9  Zmiany stosowanych zasad rachunkowości 
 
Sporządzając niniejsze skonsolidowane sprawozdanie finansowe, w stosunku do okresów poprzednich Grupa nie zmieniła dobrowolnie 
żadnych stosowanych uprzednio zasad rachunkowości. 
 
 

Nota 10  Korekta błędu 
 

OT Logistics S.A. 
 
1. W 2012 roku została podjęta decyzja o zamiarze sprzedaży przez Grupę nieruchomość położonej w Szczecinie przy ul. Kujota, 
składającej się z kilku budynków i budowli o przeznaczeniu gospodarczym, nabrzeża oraz nieruchomości gruntowej (prawo wieczystego 
użytkowania gruntu). W poprzednich latach (2009-2011) przedmiotowa nieruchomość była w części przeznaczona na wynajem  
i zaklasyfikowana do nieruchomości inwestycyjnych. Do dnia 31.12.2011 nieruchomość przy ul. Kujota wyceniano według ceny nabycia  
z uwzględnieniem kosztu wytworzenia pomimo, iż charakter nieruchomości i jej przeznaczenie pozwalały na jej wycenę według wartości 
godziwej.  

 
W 2012 roku dokonano korekty wyceny do wartości godziwej oszacowanej jako możliwą do uzyskania na rynku nieruchomości cenę 
sprzedaży w wysokości 11 300 000 pln. Wartość godziwa jest zbliżona do wartości nieruchomości z roku nabycia (2009 r.).  
 
Skutki korekty błędu w sprawozdaniu finansowym są następujące: 

- doprowadzono wartość bilansową według ceny nabycia do wartości godziwej – kwota 11 300 000 pln (o kwotę 3 249 319 pln odniesiono 
do zysków zatrzymanych) .Powstała rezerwa z tytułu podatku odroczonego 703 579 pln, którą odniesiono do wyniku roku 2011 
 (152 740 pln), do wyniku roku 2010 (-290 pln) oraz do roku 2009 ( 551 129); 

 - wycofano amortyzację w roku 2011 - kwota  808 159 pln. Z tytułu wycofania amortyzacji oraz aktualizacji wartości nieruchomości do 
wartości godziwej za rok 2010 dokonano obniżenia wyniku o kwotę 16 444 oraz korekty zysków zatrzymanych za poprzednie okresy w 
wysokości 348 638 pln, 
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- dokonano reklasyfikacji błędnie prezentowanych części nieruchomości ze środków trwałych do inwestycji w nieruchomościach.  
Wartość rzeczowych aktywów trwałych przeniesiona do nieruchomości inwestycyjnych - kwota 5 516 822 pln w 2011 roku oraz 5.019.458 
pln w 2010 roku. 

 

W roku 2011 w związku ze zmianą planu zagospodarowania przestrzennego Wrocławia dla obszaru, na którym położona jest 
nieruchomość inwestycyjna Stocznia ul. Kościerzyńska 9 na teren usługowy przeznaczony pod budowę hoteli, biurowców, handlu itp., 
wartość tej nieruchomości wzrosła do kwoty 56.703.311 zł. Dokonano stosowego przeszacowania wartości godziwej przedmiotowej 
nieruchomości i ujęto skutek tej wyceny w sprawozdaniu finansowym na 31.12.2011 r. oraz 31.12.2010 r. 

W okresach sprawozdawczych 2009-2010 nieruchomość inwestycyjna położona we Wrocławiu przy ul. Kościerzyńskiej 9 była wyceniana 
według modelu ceny nabycia lub kosztu wytworzenia, gdyż było błędne przekonanie o braku możliwości innej wyceny. W roku 2011 
rzeczoznawca ustalił jednak wartość godziwą nieruchomości na 31.12.2009, 31.12.2010 oraz 31.12.2011, w związku z czym Zarząd 
postanowił dokonać korekty wartości przedmiotowej nieruchomości, zakładając, iż dotychczasowa wycena była niewłaściwa. 

Korekty błędu dokonano retrospektywnie, przekształcając dane porównawcze w okresach, w których można było ustalić wartość godziwą, 
doprowadzając tym samym dane finansowe za lata 2009-2010 do stanu, jakby błąd nigdy nie miał miejsca.  

 
2. W roku 2012 został zmieniony sposób prezentacji poniesionych nakładów dotyczących prowadzonego od lutego 2011 r. projektu 
związanego z wdrożeniem w OT LOGISTICS S.A. oraz spółkach Grupy Kapitałowej nowego zintegrowanego systemu wspomagającego 
zarzadzanie Microsoft Navision NAV. W ramach projektu, przy udziale oddelegowanej do tego celu grupy pracowników  
OT LOGISTICS S.A. prowadzone są prace związane z rozbudową systemu o autorskie rozwiązania dotyczące modułu operacyjnego 
(flotowego). Projekt ten stanowi prace rozwojowe w rozumieniu MSR 38. Nakłady dotyczące wdrożenia projektu rozwojowego, w tym 
nakłady własne Spółki zostały zaprezentowane w aktywach obrotowych w pozycji: Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe 
należności. W sprawozdaniu za 2011 rok pozycja ta była prezentowana w aktywach trwałych w pozycji wartości niematerialne. Dane 
porównawcze za 2011 rok zostały skorygowane o kwotę 2 149 615 pln. 
 

 
Grupa Kapitałowa Rentrans Cargo  

W roku 2012 Grupa Kapitałowa RENTRANS CARGO rozliczyła w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym korekty błędów 

dotyczących roku 2011 z następujących tytułów oraz w następujących obszarach:  

1. W roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2011 roku Grupa Kapitałowa RENTRANS CARGO nabyła kontrolny pakiet udziałów  

w spółce Swipoltrans Swisłocz z siedzibą na Białorusi. Nabyta spółka zależna prowadzi księgi oraz sporządza sprawozdanie finansowe 

zgodnie z lokalnymi regulacjami prawnymi obowiązującymi w kraju rezydencji. Ze względu na brak dostępności niezbędnych danych,  

w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym sporządzonym za rok zakończony 31 grudnia 2011 roku nie zostały uwzględnione 

wszystkie skutki doprowadzenia sprawozdań finansowych spółki zależnej na datę objęcia kontroli oraz na dzień bilansowy do wartości 

zgodnych z zasadami rachunkowości obowiązującymi w Grupie Kapitałowej oraz skutki przeszacowania wartości nabytych w transakcji 

połączenia aktywów i pasywów do wartości godziwej, jak również skutki dokonania w pełnym zakresie korekt i wyłączeń konsolidacyjnych. 

Skutki dokonania korekty błędu na poszczególne pozycje wykazane w sprawozdaniu z sytuacji finansowej oraz sprawozdaniu  

z całkowitych dochodów prezentują w wyodrębnionej kolumnie poniżej przedstawione zestawienia liczbowe. 

2. W związku z brakiem uwzględnienia w latach ubiegłych efektu zmniejszeń wartości udziałów w spółkach stowarzyszonych wycenianych 

metodą praw własności oraz odpowiednio w skonsolidowanych wynikach finansowych skutków dystrybucji wyników lub innego 

wykorzystania kapitałów własnych jednostek stowarzyszonych Grupa Kapitałowa RENTRANS CARGO dokonała zmniejszenia wartości 

udziałów w jednostkach stowarzyszonych wycenianych metodą praw własności o kwotę 2 865 656 pln pomniejszając jednocześnie 

odpowiednie pozycje kapitałów własnych, w których odzwierciedlane były przyrosty wartości inwestycji w jednostki stowarzyszone. 

Jednocześnie utworzona została nie rozpoznana w latach ubiegłych rezerwa na podatek odroczony z tytułu skumulowanych przyrostów 

wartości bilansowej inwestycji w jednostki stowarzyszone w kwocie 571 962 pln. 

3. W latach ubiegłych Grupa Kapitałowa RENTRANS CARGO nie tworzyła rezerwy na niewykorzystane urlopy. Grupa Kapitałowa 

RENTRANS CARGO utworzyła przedmiotową rezerwę w roku 2012 rozliczając skutek finansowy jej utworzenia w części dotyczącej  

lat ubiegłych jako korektę błędu. Wartość rezerwy według stanu na 31.12.2011 roku wyniosła 262 114 pln, a wpływ korekty błędu  

na wynik finansowy roku 2011 po uwzględnieniu skutku utworzenia aktywa z tytułu podatku odroczonego w kwocie 49 802 pln  

wyniósł -212 312 pln. 

4. Poza powyższymi Grupa Kapitałowa RENTRANS CARGO po dokonaniu weryfikacji prawidłowości sporządzenia skonsolidowanego 

sprawozdania finansowego za rok 2011 dokonała poprzez korektę błędu zmian w następującym zakresie: 

a) w związku z faktem, iż w saldzie aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego na dzień 31.12.2011 roku uwzględniona została 

kwota 98 156 pln dotycząca ujemnych różnic przejściowych odwróconych w roku 2011, którego to faktu nie uwzględniono w rozliczeniu 

podatku odroczonego w roku 2011, dokonano stosownej korekty sprawozdania za rok 2011, 
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b) w związku z wystąpieniem w latach ubiegłych błędów arytmetycznych w naliczeniach korekt odpisów amortyzacyjnych od środków 

trwałych wycenianych w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym w wartości godziwej, dokonano korekty wartości rzeczowego 

majątku trwałego w pozycjach budynki i budowle (kwota -75 240 pln) oraz środki transportu (kwota -11 703 pln), odnosząc skutek 

dokonania korekty na wynik lat ubiegłych (kwota łączna -86 943 pln). 

c) w celu zapewnienia porównywalności oraz jednolitej prezentacji Grupa Kapitałowa RENTRANS CARGO w sprawozdaniu finansowym 

za rok 2011 dokonała następujących korekt reklasyfikacyjnych i prezentacyjnych: 

- przesunięcie wartości rozliczanych w czasie kosztów remontów klasowych jednostek pływających z pozycji rozliczeń międzyokresowych 

czynnych długoterminowych (kwota 178 601 pln) oraz krótkoterminowych (kwota 188 149 pln) do wartości środków trwałych - środków 

transportu (kwota łączna 366 750 pln), 

- prezentacja wartości rezerwy oraz aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego per saldo (kwota zmniejszenia odpowiednio 

aktywa i rezerwy 136 406 pln), 

- korekta prezentacji odpisu aktualizującego wartość należności z tytułu pożyczki skutkująca zmniejszeniem wartości innych należności  

od jednostek powiązanych oraz pozostałych rezerw krótkoterminowych (kwota 105 957 pln), 

- korekta w zakresie dokonania eliminacji kosztów wewnątrzgrupowych usług najmu nieruchomości skutkująca przesunięciem w strukturze 

sprawozdania z całkowitych dochodów między pozycją kosztu wytworzenia sprzedanych produktów oraz kosztów ogólnego zarządu  

na kwotę 586 006 pln, 

- korekta prezentacji kosztów odpisów aktualizujących na należności skutkująca przesunięciem w strukturze sprawozdania z całkowitych 

dochodów między pozycją pozostałych kosztów operacyjnych z tytułu aktualizacji wartości aktywów niefinansowych oraz innych 

pozostałych kosztów operacyjnych (kwota 348 533 pln), 

 - niewpływająca na wynik finansowy korekta technicznego przeprowadzenia korekt konsolidacyjnych skutkująca nieistotnymi co do 

wartości reklasyfikacjami w strukturze sprawozdania z dochodów całkowitych pozycjach koszt wytworzenia sprzedanych produktów, zysk 

(strata) z udziałów w jednostkach stowarzyszonych wycenianych metodą praw własności oraz podatek dochodowy (odroczony). 

 

W skorygowanym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za rok 2010 Grupa Kapitałowa RENTRANS CARGO rozliczyła w korekty 
błędów dotyczących lat ubiegłych z następujących tytułów oraz w następujących obszarach:  

1. W związku z brakiem uwzględnienia w latach ubiegłych efektu zmniejszeń wartości udziałów w spółkach stowarzyszonych wycenianych 
metodą praw własności oraz odpowiednio w skonsolidowanych wynikach finansowych skutków dystrybucji wyników lub innego 
wykorzystania kapitałów własnych jednostek stowarzyszonych Grupa Kapitałowa RENTRANS CARGO dokonała zmniejszenia wartości 
udziałów w jednostkach stowarzyszonych wycenianych metodą praw własności o kwotę 2 633 147 pln pomniejszając jednocześnie 
odpowiednie pozycje kapitałów własnych, w których odzwierciedlane były przyrosty wartości inwestycji w jednostki stowarzyszone. 
Jednocześnie skorygowana została poprzez podwyższenie wysokość utworzonej rezerwy na podatek odroczony z tytułu skumulowanych 
przyrostów wartości bilansowej inwestycji w jednostki stowarzyszone o kwotę 71 800 pln. 

2. Poza powyższym Grupa Kapitałowa RENTRANS CARGO po dokonaniu weryfikacji prawidłowości sporządzenia skonsolidowanego 
sprawozdania finansowego za rok 2010 dokonała poprzez korektę błędu korekt w następującym zakresie: 

a) w związku z popełnieniem błędu w zakresie rozliczenia korekt konsolidacyjnych związanych z wyceną dla celów konsolidacji na 
wyższym szczeblu wartości środków trwałych w wartości godziwej oraz utworzenia rezerwy na podatek odroczony uwzględniającej skutek 
dokonanego przeszacowania, dokonano stosownych zapisów korygujących w pozycjach środki trwałe -48 116 pln, kapitał z aktualizacji 
wyceny -728 911 pln nie podzielony wynik z lat ubiegłych 167 233 pln, wynik finansowy -8 447pln oraz rezerwa na podatek odroczony 
 522 009 pln, 

b) w związku z wystąpieniem w latach ubiegłych błędów arytmetycznych w naliczeniach korekt odpisów amortyzacyjnych od środków 
trwałych, dokonano korekty wartości rzeczowego majątku trwałego w pozycji środki transportu na kwotę -11 703 pln odnosząc skutek 
dokonania korekty, po uwzględnieniu efektu w podatku odroczonym (2 745 pln), na wynik finansowy bieżącego okresu (-8 958 pln), 

c) W celu zapewnienia porównywalności oraz jednolitej prezentacji Grupa Kapitałowa RENTRANS CARGO w sprawozdaniu finansowym 
za rok 2011 dokonała następujących korekt reklasyfikacyjnych i prezentacyjnych: 

- przesunięcie wartości rozliczanych w czasie kosztów remontów klasowych jednostek pływających z pozycji rozliczeń międzyokresowych 
czynnych długoterminowych (kwota 132 583 pln) oraz krótkoterminowych (kwota 292 894 pln) do pozycji środki trwałe - środki transportu 
(kwota łączna 425 478 pln), 

- prezentacja wartości rezerwy oraz aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego per saldo (kwota zmniejszenia odpowiednio 
aktywa i rezerwy 148 453 pln), 

- korekta w zakresie dokonania eliminacji kosztów wewnątrzgrupowych usług najmu nieruchomości skutkująca przesunięciem w strukturze 
RZiS między pozycją kosztu wytworzenia sprzedanych produktów oraz kosztów ogólnego zarządu na kwotę 591 425 pln, 
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Rentrans International Spedition Sp. z o.o. 
 
Korekta błędu roku 2011 dotyczy ujęcia w sprawozdaniu finansowym kosztów wynagrodzeń zgodnie z zasadą memoriału we właściwym 
okresie sprawozdawczym. Dokonano korekty zysków zatrzymanych o kwotę 308 702 pln oraz zwiększono aktywa z tytuł podatku 
odroczonego o kwotę 58 653 pln. 
 

Skutki dokonania korekt powyżej opisanych błędów i reklasyfikacji prezentują poniższe zestawienia: 

Nieruchomość 

inwestycyjna -Kujota

Wycena udziałów w 

spółkach 

stowarzyszonych

Rozliczenie połączenia 

Swipoltrans Swisłocz

Utworzenie rezerwy 

na niewykorzystane 

urlopy

Pozostałe korekty 

Rzeczowe aktywa trwałe                           (4 708 663) - 5 607 660 - 279 807 1 178 804

Pozostałe wartości niematerialne                                         -                                    -                                       -                                    -                      (2 149 615)                    (2 149 615)

Nieruchomości inwestycyjne 8 401 059                                  -                                       -                                    -                                    -   8 401 059

Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych                                         -                      (2 865 656) - -                                  -                      (2 865 656)

Należności handlowe i pozostałe-długoterminowe                                         -   - - -                       (178 601)                       (178 601)

Zapasy                                         -   -                       (1 824 200) -                                  -                      (1 824 200)

Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe -krótkoterminowe                                        -   - - -                      1 855 509                      1 855 509 

RAZEM AKTYWA 3 692 396                    (2 865 656) 3 783 460                                  -                         (192 900) 4 417 300

Pozostałe kapitały                                         -                      (1 177 962)                        1 116 215  -                      2 025 295                      1 963 548 

Różnice kursowe z przeliczenia                                         -                             62 013                          (389 652)  -                       (476 498)                       (804 137)

Zyski zatrzymane                            2 988 817                    (2 321 669)                        1 388 536                       (212 312)                       (208 745)                      1 634 626 

Kapitały przypadające udziałom niekontrolującym                                         -    -                               1 573  -                    (1 775 200)                    (1 773 627)

Rezerwa na podatek odroczony                               703 579                         571 962                        1 578 860                         (49 802)                           39 503                      2 844 102 

Pozostałe rezerwy krótkoterminowe                                         -    -  -                         262 114                         202 744                         464 858 

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe krótkoterminowe                                        -    -                             87 929  -  -                           87 929 

RAZEM PASYWA                            3 692 396                    (2 865 656)                        3 783 460                                  -                         (192 901)                      4 417 300 

SUMA KOREKT

Sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2011

Korekty z tytułu:

Pozycja sprawozdania 

 
 
Dochody całkowite za okres zakonczony 31.12.2011

Nieruchomość 

inwestycyjna -Kujota

Wycena udziałów w 

spółkach 

stowarzyszonych

Rozliczenie połączenia 

Swipoltrans Swisłocz

Utworzenie rezerwy 

na niewykorzystane 

urlopy

Pozostałe korekty 

Przychody netto ze sprzedaży  -  -                           193 831  -  -                         193 831 

Koszt własny sprzedaży                               808 159  -                          (406 130)  -                       (575 344)                       (173 315)

Koszty ogólnego zarządu  -  -  -                       (262 114)                         277 304                           15 190 

Pozostałe przychody operacyjne  -  -                           569 871  -  -                         569 871 

Pozostałe koszty operacyjne  -  -                             86 056  -  -                           86 056 

Przychody finansowe  -  -                           647 298  -  -                         647 298 

Koszty finansowe  -  -                          (326 547)  -  -                       (326 547)

Udział w wyniku finansowym jednostek stowarzyszonych  -                       (527 664)  -  -                         (89 207)                       (616 871)

Podatek dochodowy                              (152 740)                         144 214                          (187 998)                           49 802                           39 041                       (107 681)

ZYSK (STRATA) NETTO                               655 419                       (383 451)                           576 382                       (212 312)                       (348 206) 287 832

Różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych                                         -                                    -                                       -                                    -   (424 507)                      (424 507)                      

Udział w innych dochodach całkowitych jednostek 

stowarzyszonych
                                        -                                    -                                       -                                    -   (31 431)                        (31 431)                        

Całkowite dochody ogółem                               655 419                       (383 451)                           576 382                       (212 312)                       (804 144)                       (168 106)

Zysk przypadający na jedną akcję                                     0,51                             (0,30)                                 0,45                             (0,17)                             (0,27)                               0,23 

Pozycja sprawozdania SUMA KOREKT

Korekty z tytułu:
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Nieruchomość 

inwestycyjna -Kujota

Wycena udziałów w 

spółkach 

stowarzyszonych

Nieruchomość 

inwestycyjna -Stocznia
Pozostałe korekty 

Rzeczowe aktywa trwałe                           (5 019 458) - 0 365 659                    (4 653 799)

Nieruchomości inwestycyjne 7 903 694                                  -   33 196 269                                  -   41 099 963

Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych                    (2 633 147) -                                  -                      (2 633 147)

Należności handlowe i pozostałe-długoterminowe                                         -   - -                       (132 583)                       (132 583)

Pozostałe aktywa finansowe                                         -   -                       (5 874 483)                                  -                      (5 874 483)

Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe -krótkoterminowe                                        -   - -                       (292 893)                       (292 893)

RAZEM AKTYWA 2 884 236                    (2 633 147) 27 321 786                         (59 818) 27 513 057

Pozostałe kapitały                                         -                         (155 466)                                     -                         (961 486)                    (1 116 952)

Różnice kursowe z przeliczenia                                         -                                    -                                       -                           543 279                         543 279 

Zyski zatrzymane                            2 333 397                    (2 549 481)                      21 270 978                         324 058                    21 378 952 

Kapitały przypadające udziałom niekontrolującym                                         -                                    -                                       -                         (484 934)                       (484 934)

Rezerwa na podatek odroczony                               550 839                           71 800                        4 989 489                         519 265                      6 131 393 

Pozostałe rezerwy krótkoterminowe                                         -                                    -                                       -                                    -                                    -   

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe krótkoterminowe                                        -                                    -                          1 061 319                                  -                        1 061 319 

RAZEM PASYWA                            2 884 236                    (2 633 147)                      27 321 786                         (59 818)                    27 513 057 

Sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2010

Pozycja sprawozdania 

Korekty z tytułu:

SUMA KOREKT

 
Dochody całkowite za okres zakonczony 31.12.2010

Nieruchomość 

inwestycyjna -Kujota

Wycena udziałów w 

spółkach 

stowarzyszonych

Nieruchomość 

inwestycyjna -Stocznia
Pozostałe korekty 

Przychody netto ze sprzedaży  -  -                                     -    -                                  -   

Koszt własny sprzedaży                               624 914  -                                     -                         (603 128)                           21 786 

Koszty ogólnego zarządu  -  -  -                         591 425                         591 425 

Pozostałe przychody operacyjne  -  -                                     -    -                                  -   

Pozostałe koszty operacyjne                              (641 358)  -                       (1 526 883)  -                    (2 168 241)

Przychody finansowe  -  -                                     -    -                                  -   

Koszty finansowe  -  -                                     -    -                                  -   

Udział w wyniku finansowym jednostek stowarzyszonych  -                       (778 084)  -  -                       (778 084)

Podatek dochodowy                                      290                         153 645                           290 108                           (5 702)                         438 341 

ZYSK (STRATA) NETTO                                (16 154)                       (624 439)                       (1 236 775)                         (17 405)                    (1 894 772)

Różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych                                         -                                    -                                       -   -                                   -                                   

Udział w innych dochodach całkowitych jednostek 

stowarzyszonych
                                        -                                    -                                       -   -                                   -                                   

Całkowite dochody ogółem                                (16 154)                       (624 439)                       (1 236 775)                         (17 405)                    (1 894 772)

Zysk przypadający na jedną akcję                                    (0,01)                             (0,49)                                (0,97)                             (0,01)                             (1,48)

Pozycja sprawozdania 

Korekty z tytułu:

SUMA KOREKT

 
 
 

Nota 11  Istotne wartości oparte na profesjonalnym osądzie i szacunkach 
 

11.1 Profesjonalny osąd 

W przypadku, gdy dana transakcja nie jest uregulowana w żadnym standardzie bądź interpretacji, Zarząd, kierując się subiektywną oceną, 

określa i stosuje polityki rachunkowości, które zapewnią, iż sprawozdanie finansowe będzie zawierać właściwe i wiarygodne informacje oraz 

będzie: 

– prawidłowo, jasno i rzetelnie przestawiać sytuację majątkową i finansową Grupy, wyniki jej działalności i przepływy pieniężne; 

– odzwierciedlać treść ekonomiczną transakcji; 

– obiektywne; 

– sporządzone zgodnie z zasadą ostrożnej wyceny; 

– kompletne we wszystkich istotnych aspektach. 

Subiektywna ocena dokonana na koniec każdego roku obrotowego objętego niniejszym sprawozdaniem dotyczy rezerw na roszczenia  

i sprawy sądowe oraz zobowiązań warunkowych.  
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11.2 Niepewność szacunków 
 
Sporządzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego zgodnie z MSR/MSSF wymaga dokonania pewnych oszacowań i założeń, które 

mają wpływ zarówno na prezentowane kwoty wartości aktywów i pasywów jak i prezentowane kwoty przychodów i kosztów za okres obrotowy. 

Zasady rachunkowości przyjęte przy oszacowaniach i podczas sporządzania sprawozdania opisane są szczegółowo w treści sprawozdania . 

Zarząd weryfikuje przyjęte szacunki w oparciu o zmiany czynników branych pod uwagę przy ich dokonywaniu, nowe informacje  

lub doświadczenia z przeszłości. Pomimo tego, że oszacowania i założenia zostały dokonane zgodnie z najlepszą wiedzą Zarządu  

o bieżących wydarzeniach i działaniach na dany moment, przyszłe rezultaty tych wydarzeń mogą różnić się od oszacowań.  

 
Główne szacunki zostały opisane w następujących notach: 
 
 

Nota Rodzaj  ujawnionej informacji

12.16 Odpisy aktualizujące wartość należności handlowych Główne założenia przyjęte w celu ustalenia wartości odzyskiwalnej.

12.25 Podatek dochodowy
Grupa rozpoznaje aktywa z tytułu podatku dochodowego  wyłącznie na  pewne  przejściowe różnice.  

Założenia przyjęte w celu rozpoznania aktywów z tytułu podatku odroczonego.

31 Świadczenia pracownicze Stopy dyskontowe, inflacja, wzrost płac, oczekiwany przeciętny okres zatrudnienia.

21 Nieruchomości inwestycyjne Wartość godziwa nieruchomości inwestycyjnych. Szczegółowe założenia opisano w Nocie 21.

30 Rezerwy

Rezerwy dotyczące świadczeń z tytułu rozwiązania stosunku pracy oraz restrukturyzacji: stopy 

dyskontowe i inne założenia. Założenia przyjęte dla wyceny rezerw  na roszczenia i sprawy sądowe  

zostały ujawnione w Nocie 30.

39 Wartość godziwa instrumentów pochodnych oraz innych instrumentów finansowych Model i założenia przyjęte dla wyceny wartości godziwej.

22 Okres ekonomicznej użyteczności  środków trwałych oraz wartości niematerialnych
Okres ekonomicznej użyteczności oraz metodę amortyzacji aktywów weryfikuje się  co najmniej na 

koniec każdego roku finansowego. 

 
 

Nota 12  Zastosowane zasady rachunkowości 
 

12.1 Zasady konsolidacji 
 
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe obejmuje sprawozdanie finansowe OT LOGISTICS Spółka Akcyjna (dawniej ODRATRANS 
S.A.) oraz sprawozdania finansowe jej jednostek zależnych sporządzone za rok zakończony dnia 31 grudnia 2012 roku, 31 grudnia 2011 
roku oraz 31 grudnia 2010 roku. Sprawozdania finansowe jednostek zależnych sporządzane są za ten sam okres sprawozdawczy co 
sprawozdanie jednostki dominującej, przy wykorzystaniu spójnych zasad rachunkowości, w oparciu o jednolite zasady rachunkowości 
zastosowane dla transakcji i zdarzeń gospodarczych o podobnym charakterze. W celu eliminacji jakichkolwiek rozbieżności w 
stosowanych zasadach rachunkowości wprowadza się korekty. 
Wszystkie znaczące salda i transakcje pomiędzy jednostkami Grupy, w tym niezrealizowane zyski wynikające z transakcji w ramach 
Grupy, zostały w całości wyeliminowane. Niezrealizowane straty są eliminowane chyba, że dowodzą wystąpienia utraty wartości. 
 

12.2 Inwestycje w jednostki zależne 
 
Jednostki zależne podlegają konsolidacji w okresie od dnia objęcia nad nimi kontroli przez Grupę, a przestają być konsolidowane od dnia 
ustania kontroli. Sprawowanie kontroli przez Spółkę dominującą ma miejsce wtedy, gdy posiada ona bezpośrednio lub pośrednio, poprzez 
swoje jednostki zależne, więcej niż połowę liczby głosów w danej spółce, chyba, że możliwe jest do udowodnienia, że taka własność nie 
stanowi o sprawowaniu kontroli. Sprawowanie kontroli ma miejsce również wtedy, gdy Spółka ma możliwość wpływania na politykę 
finansową i operacyjną danej jednostki. 
 

12.3 Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych 
 
Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych są ujmowane metodą praw własności. Są to jednostki, na które Spółka dominująca bezpośrednio 
lub poprzez spółki zależne wywiera znaczący wpływ i które nie są ani jej jednostkami zależnymi, ani wspólnymi przedsięwzięciami. 
Sprawozdania finansowe jednostek stowarzyszonych są podstawą wyceny posiadanych przez Spółkę dominującą udziałów metodą praw 
własności. Rok obrotowy jednostek stowarzyszonych i Spółki dominującej jest jednakowy Spółki stowarzyszone stosują zasady lokalne zasady 
rachunkowości (właściwe dla kraju na terenie którego mają siedzibę). Przed obliczeniem udziału w aktywach netto jednostek stowarzyszonych 
dokonuje się odpowiednich korekt w celu doprowadzenia danych finansowych tych jednostek do zgodności z MSSF stosowanymi  
przez Grupę.  
Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych są wykazywane w bilansie według ceny nabycia powiększonej o późniejsze zmiany udziału Spółki 
dominującej w aktywach netto tych jednostek, pomniejszonej o ewentualne odpisy z tytułu utraty wartości. Rachunek zysków i strat 
odzwierciedla udział w wynikach działalności jednostek stowarzyszonych. W przypadku zmiany ujętej bezpośrednio w kapitale własnym 
jednostek stowarzyszonych, Spółka dominująca ujmuje swój udział w każdej zmianie i ujawnia go, jeśli jest to właściwe, w sprawozdaniu 
 ze zmian w kapitale własnym. 
 
Skład jednostek stowarzyszonych w latach 2010-2012 przedstawia się następująco: 
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Nazwa jednostki Siedziba Zakres działalności
Udziały - stan na 31.12.2012 

[%]

Udziały - stan na 31.12.2011 

[%]

Udziały - stan na 31.12.2010

[%]

1. RCT Sp. z o.o. Szczecin Sprzedaż węgla 23,16% 22,50% 21,88%

2. Trade Trans GmbH Berlin Spedycja Transportu lądowego 20,84% 20,30% 19,69%

3. RCS Shipping Co. Ltd. Antigua i Barbuda Międzynarodowa ekspedycja towarów 28,95% 28,10% 27,35%

4. RTS Shipping Co. Ltd. Antigua i Barbuda Międzynarodowa ekspedycja towarów - 28,10% 27,35%

 

Spółka RTS Shipping Company LTD należąca do Grupy Kapitałowej Rentrans Cargo na koniec roku 2011 (28,10% udziałów i praw 

głosów) miała status spółki stowarzyszonej i podlegała konsolidacji metodą praw własności. Nabycie pakietu kontrolnego udziałów  

i zmiana statusu spółki ze stowarzyszonej na zależną nastąpiła z dniem 9 października 2012 roku. 

 

12.4 Połączenia jednostek gospodarczych 
 
Połączenia jednostek i wyodrębnionych części działalności rozlicza się metodą nabycia. Koszt połączenia jednostek wycenia się  

w wartości godziwej (na dzień dokonania zapłaty) przekazanych aktywów, poniesionych lub przejętych zobowiązań oraz instrumentów 

kapitałowych wyemitowanych przez Grupę w zamian za przejęcie kontroli nad jednostką przejmowaną, powiększonej o koszty 

bezpośrednio związane z połączeniem jednostek gospodarczych. Dające się zidentyfikować aktywa, zobowiązania i zobowiązania 

warunkowe jednostki przejmowanej spełniające warunki ujęcia zgodnie z MSSF 3 „Połączenia jednostek gospodarczych” ujmuje się  

w wartości godziwej na dzień przejęcia, z wyjątkiem aktywów trwałych (lub grup do zbycia) sklasyfikowanych jako przeznaczone  

do sprzedaży zgodnie z MSSF 5 „Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży oraz działalność zaniechana”, ujmowanych i wycenianych   

w wartości godziwej pomniejszonej o koszty sprzedaży.  

 
 

12.5 Przeliczenie pozycji wyrażonych w walutach obcych 
 

Transakcje wyrażone w walutach innych niż polski złoty są przeliczane na złote polskie przy zastosowaniu kursu obowiązującego w dniu 

zawarcia transakcji. Na koniec okresu sprawozdawczego aktywa i zobowiązania pieniężne wyrażone w walutach innych niż polski złoty  

są przeliczane na złote polskie przy zastosowaniu odpowiednio obowiązującego na koniec okresu sprawozdawczego średniego kursu 

ustalonego dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski.  

 

Zyski i straty z tytułu różnic kursowych powstałe w wyniku rozliczenia transakcji w walucie obcej, oraz wyceny bilansowej aktywów  

i zobowiązań pieniężnych wyrażonych w walutach obcych ujmuje się jako zysk lub stratę. Różnice kursowe powstałe na pozycjach 

niepieniężnych, takich jak instrumenty kapitałowe wyceniane w wartości godziwej przez pozycje zysku lub straty, ujmuje się jako element 

zmian w wartości godziwej. Różnice kursowe powstałe na pozycjach niepieniężnych, takich jak instrumenty kapitałowe zaklasyfikowane  

do aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży, ujmuje się w kapitale własnym. 

 

Aktywa i zobowiązania niepieniężne ujmowane według kosztu historycznego wyrażonego w walucie obcej są wykazywane po kursie 

historycznym z dnia transakcji. Aktywa i zobowiązania niepieniężne ujmowane według wartości godziwej wyrażonej w walucie obcej  

są przeliczane po kursie z dnia dokonania wyceny do wartości godziwej.  

 
Następujące kursy zostały przyjęte dla potrzeb wyceny bilansowej: 
 

Kurs obowiązujący na ostatni dzień okresu 31.12.2012 31.12.2011 31.12.2010

EUR 4,0882 4,4168 3,9603

Kurs średni, liczony jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na 

ostatni dzień każdego mięsiąca w   danym    okresie
31.12.2012 31.12.2011 31.12.2010

EUR 4,1736 4,1401 4,0044
 

 
 

Walutą funkcjonalną zagranicznych jednostek zależnych jest EUR. Na dzień bilansowy aktywa i zobowiązania tych zagranicznych 
jednostek zależnych są przeliczane na walutę prezentacji Grupy po kursie obowiązującym na dzień bilansowy, a ich rachunki zysków 
 i strat są przeliczane po średnim ważonym kursie wymiany obowiązującym na każdy ostatni dzień miesiąca w danym okresie 
obrachunkowym. Różnice kursowe powstałe w wyniku takiego przeliczenia są ujmowane bezpośrednio w kapitale własnym jako jego 
odrębny składnik. W momencie zbycia podmiotu zagranicznego, zakumulowane odroczone różnice kursowe ujęte w kapitale własnym, 
dotyczące danego podmiotu zagranicznego zostaną ujęte w rachunku zysków i strat. 
 
 

12.6 Rzeczowe aktywa trwałe 
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Rzeczowe aktywa trwałe wykazywane są według ceny nabycia/kosztu wytworzenia pomniejszonych o umorzenie oraz wszelkie odpisy 
aktualizujące z tytułu utraty wartości. Wartość początkowa środków trwałych obejmuje ich cenę nabycia powiększoną o wszystkie koszty 
bezpośrednio związane z zakupem i przystosowaniem składnika majątku do stanu zdatnego do używania. W skład kosztu wchodzi 
również koszt wymiany części składowych maszyn i urządzeń w momencie poniesienia, jeśli spełnione są kryteria rozpoznania. Koszty 
poniesione po dacie oddania środka trwałego do używania, takie jak koszty konserwacji i napraw, obciążają rachunek zysków i strat 
w momencie ich poniesienia.  
 
Środki trwałe w momencie ich nabycia zostają podzielone na części składowe będące pozycjami o istotnej wartości, do których można 
przyporządkować odrębny okres ekonomicznej użyteczności.  
 
Istotne części zamienne i serwisowe ujmowane jako rzeczowe aktywa trwałe są amortyzowane  zgodnie z przewidywanym okresem 
użytkowania, ale nie dłuższym niż okres użytkowania środków trwałych, które serwisują. 
 
W wartości bilansowej środka trwałego ujmuje się koszty regularnych, znaczących przeglądów, których przeprowadzenie jest niezbędne 
w celu zapobieżenia wystąpienia usterek oraz których wartość w poszczególnych okresach sprawozdawczych różni się istotnie. Wartość 
przeglądu podlega amortyzacji w okresie do następnego przeglądu lub do końca okresu użytkowania danego środka trwałego 
 w zależności od tego, który moment wystąpi wcześniej. Ewentualna pozostała wartość bilansowa kosztów poprzedniego przeglądu jest 
usuwana z wartości bilansowej środka trwałego. 

Rzeczowy majątek trwały amortyzowany jest metodą liniową. 

Dla środków trwałych przyjęto okresy użytkowania w następujących przedziałach: 
- budynki oraz obiekty inżynierii lądowej i wodnej                  od 20 do 60 lat; 

- maszyny i urządzenia                    od   3 do 60 lat; 

- środki transportu                      od   5 do 45 lat; 

- inne – okres użytkowania ustalany jest indywidualnie dla poszczególnych składników środków trwałych. 

 

Jeżeli przy sporządzaniu sprawozdania finansowego zaistniały okoliczności, które wskazują na to, że wartość bilansowa rzeczowych 
aktywów trwałych może nie być możliwa do odzyskania, dokonywany jest przegląd tych aktywów pod kątem ewentualnej utraty wartości. 
Jeżeli istnieją przesłanki wskazujące na to, że mogła nastąpić utrata wartości, a wartość bilansowa przekracza szacowaną wartość 
odzyskiwalną, wówczas wartość tych aktywów bądź ośrodków wypracowujących środki pieniężne, do których te aktywa należą jest 
obniżana do poziomu wartości odzyskiwalnej. Wartość odzyskiwalna odpowiada wyższej z następujących dwóch wartości: wartości 
godziwej pomniejszonej o koszty sprzedaży lub wartości użytkowej. Przy ustalaniu wartości użytkowej, szacowane przyszłe przepływy 
pieniężne są dyskontowane do wartości bieżącej przy zastosowaniu stopy dyskontowej brutto odzwierciedlającej aktualne oceny rynkowe 
wartości pieniądza w czasie oraz ryzyka związanego z danym składnikiem aktywów. W przypadku składnika aktywów, który nie generuje 
wpływów pieniężnych w sposób znacząco samodzielny, wartość odzyskiwalna jest ustalana dla ośrodka wypracowującego środki 
pieniężne, do którego ten składnik należy. Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości są ujmowane w rachunku zysków i strat w pozycji 
pozostałe koszty operacyjne. 
Dana pozycja rzeczowych aktywów trwałych może zostać usunięta z bilansu po dokonaniu jej zbycia lub w przypadku, gdy nie  
są spodziewane żadne ekonomiczne korzyści wynikające z dalszego użytkowania takiego składnika aktywów. Wszelkie zyski lub straty 
wynikające z usunięcia danego składnika aktywów z bilansu (obliczone jako różnica pomiędzy ewentualnymi wpływami ze sprzedaży netto 
a wartością bilansową danej pozycji) są ujmowane w rachunku zysków i strat w okresie, w którym dokonano takiego usunięcia.  
Inwestycje rozpoczęte dotyczą środków trwałych będących w toku budowy lub montażu i są wykazywane według cen nabycia lub kosztu 
wytworzenia. Środki trwałe w budowie nie podlegają amortyzacji do czasu zakończenia budowy i przekazania środka trwałego 
do używania.  
Wartość końcową, okres użytkowania oraz metodę amortyzacji składników aktywów weryfikuje się i w razie konieczności – koryguje, 
na koniec każdego roku obrotowego. 
 

12.7 Koszty finansowania zewnętrznego 
 
Koszty finansowania zewnętrznego bezpośrednio związane z nabyciem lub wytworzeniem składników majątku wymagających znacznego 
okresu w celu doprowadzenia ich do użytkowania są kapitalizowane jako część kosztu nabycia lub wytworzenia do momentu, w którym 
aktywa te są gotowe do użytkowania lub sprzedaży. Na koszty finansowania zewnętrznego składają się odsetki oraz zyski lub straty  
z tytułu różnic kursowych do wysokości odpowiadającej korekcie kosztu odsetek. 
Pozostałe koszty finansowania zewnętrznego ujmowane są jako koszty w momencie ich poniesienia. 
 

12.8 Nieruchomości inwestycyjne 
 
Początkowe ujęcie nieruchomości inwestycyjnych następuje według ceny nabycia z uwzględnieniem kosztów transakcji. Wartość 
bilansowa składnika aktywów obejmuje koszt zastąpienia części nieruchomości inwestycyjnej w chwili jego poniesienia, o ile spełnione są 
kryteria ujmowania, i nie obejmuje kosztów bieżącego utrzymania tych nieruchomości. Po początkowym ujęciu nieruchomości 
inwestycyjne są wykazywane według wartości godziwej. Zyski lub straty wynikające ze zmian wartości godziwej nieruchomości 
inwestycyjnych są ujmowane w rachunku zysków i strat w tym okresie, w którym powstały.  
Jeżeli nie jest możliwe regularne i wiarygodne ustalenie wartości godziwej nieruchomości inwestycyjnej z powodu np. rzadko 
występujących porównywalnych transakcji rynkowych przy jednoczesnym braku możliwości zastosowania metody alternatywnej  
(np. projekcji zdyskontowanych strumieni pieniężnych), jednostka wycenia nieruchomości inwestycyjne stosując model ceny nabycia  
lub kosztu wytworzenia zgodnie z MSR 16 do czasu zakończenia budowy lub do czasu zbycia takiej nieruchomości. 
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Nieruchomości inwestycyjne są usuwane z bilansu w przypadku ich zbycia lub w przypadku stałego wycofania danej nieruchomości 
inwestycyjnej z użytkowania, gdy nie są spodziewane żadne przyszłe korzyści z jej sprzedaży. Wszelkie zyski lub straty wynikające  
z usunięcia nieruchomości inwestycyjnej z bilansu są ujmowane w rachunku zysków i strat w tym okresie, w którym dokonano takiego 
usunięcia. 
Przeniesienia aktywów do nieruchomości inwestycyjnych dokonuje się tylko wówczas, gdy następuje zmiana sposobu ich użytkowania 
potwierdzona przez zakończenie użytkowania składnika aktywów przez właściciela, zawarcie umowy leasingu operacyjnego  
lub zakończenie budowy/ wytworzenia nieruchomości inwestycyjnej.  
W przypadku przeniesienia nieruchomości inwestycyjnej do aktywów wykorzystywanych przez właściciela lub do zapasów, domniemany 
koszt takiego składnika aktywów, który zostanie przyjęty dla celów jego ujęcia w innej kategorii jest równy wartości godziwej nieruchomości 
ustalonej na dzień zmiany jej sposobu użytkowania. Jeżeli składnik aktywów wykorzystywany przez właściciela - Grupę staje  
się nieruchomością inwestycyjną, Grupa stosuje zasady opisane w części Rzeczowy majątek trwały aż do dnia zmiany sposobu 
użytkowania tej nieruchomości. W przypadku przeniesienia aktywów z zapasów do nieruchomości inwestycyjnych, różnicę między 
wartością godziwą nieruchomości ustaloną na ten dzień przeniesienia a jej poprzednią wartością bilansową ujmuje się w zysku lub stracie. 
Gdy Grupa kończy budowę lub wytworzenie nieruchomości inwestycyjnej, różnicę między ustaloną na ten dzień wartością godziwą tej 
nieruchomości a jej poprzednią wartością bilansową ujmuje się w zysku lub stracie.  
 

12.9 Leasing i prawo wieczystego użytkowania gruntu 
 
Umowy leasingu finansowego, które przenoszą na Grupę zasadniczo całe ryzyko i wszystkie pożytki wynikające z posiadania przedmiotu 
leasingu, są ujmowane w bilansie na dzień rozpoczęcia leasingu według niższej z następujących dwóch wartości: wartości godziwej 
środka trwałego stanowiącego przedmiot leasingu lub wartości bieżącej minimalnych opłat leasingowych. Opłaty leasingowe są 
rozdzielane pomiędzy koszty finansowe i zmniejszenie salda zobowiązania z tytułu leasingu w sposób umożliwiający uzyskanie stałej 
stopy odsetek od pozostałego do spłaty zobowiązania. Koszty finansowe są ujmowane bezpośrednio w ciężar rachunku zysków i strat. 
Amortyzacja środków trwałych użytkowanych na mocy umów leasingu finansowego dokonywana jest na podstawie okresu  
ich użytkowania. 
Umowy leasingowe, zgodnie, z którymi leasingodawca zachowuje zasadniczo całe ryzyko i wszystkie pożytki wynikające z posiadania 
przedmiotu leasingu, zaliczane są do umów leasingu operacyjnego. Opłaty leasingowe z tytułu leasingu operacyjnego ujmowane są jako 
koszty w rachunku zysków i strat metodą liniową przez okres trwania leasingu. 
 
Prawo wieczystego użytkowania gruntu otrzymane przez spółki Grupy nieodpłatnie na podstawie decyzji administracyjnej jest wyłączone  
z aktywów. W przypadku nabycia takich praw na rynku wtórnym ujmowane są jako wartości niematerialne i amortyzowane  
w przewidywanym okresie ich użytkowania. 
 

12.10 Wartość firmy 
 
Wartość firmy z tytułu przejęcia jednostki gospodarczej jest początkowo ujmowana według ceny nabycia stanowiącej nadwyżkę kosztów 
połączenia jednostek gospodarczych nad udziałem jednostki przejmującej w wartości godziwej netto możliwych do zidentyfikowania 
aktywów, zobowiązań i zobowiązań warunkowych. Po początkowym ujęciu, wartość firmy jest wykazywana według ceny nabycia 
pomniejszonej o wszelkie skumulowane odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości. Test na utratę wartości przeprowadza się raz na rok 
lub częściej, jeśli występują przesłanki wskazujące na utratę wartości. Wartość firmy nie podlega amortyzacji.  
Na dzień przejęcia nabyta wartość firmy jest alokowana do każdego z ośrodków wypracowujących środki pieniężne, które mogą 
skorzystać z synergii połączenia. Utrata wartości ustalana jest poprzez oszacowanie odzyskiwalnej wartości ośrodka wypracowującego 
środki pieniężne, którego dotyczy dana wartość firmy. W przypadku, gdy odzyskiwalna wartość ośrodka wypracowującego środki 
pieniężne jest niższa niż wartość bilansowa, ujęty zostaje odpis z tytułu utraty wartości. Strata z tytułu utraty wartości nie podlega 
odwróceniu w następnym okresie. W przypadku, gdy wartość firmy stanowi część ośrodka wypracowującego środki pieniężne i dokonana 
zostanie sprzedaż części działalności w ramach tego ośrodka, przy ustalaniu zysków lub strat ze sprzedaży takiej działalności wartość 
firmy związana ze sprzedaną działalnością zostaje włączona do jej wartości bilansowej. W takich okolicznościach sprzedana wartość firmy 
jest ustalana na podstawie względnej wartości sprzedanej działalności i wartości zachowanej części ośrodka wypracowującego środki 
pieniężne. 
 

12.11 Wartości niematerialne 
 
Wartości niematerialne nabyte w oddzielnej transakcji początkowo wycenia się w cenie nabycia lub koszcie wytworzenia. Cena nabycia 
wartości niematerialnych nabytych w transakcji połączenia jednostek gospodarczych jest równa ich wartości godziwej na dzień połączenia. 
Po ujęciu początkowym, wartości niematerialne są wykazywane w cenie nabycia lub koszcie wytworzenia pomniejszonym o umorzenie 
i/lub odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości. Nakłady poniesione na wartości niematerialne wytworzone we własnym zakresie,  
z wyjątkiem aktywowanych nakładów poniesionych na prace rozwojowe, nie są aktywowane i są ujmowane w kosztach okresu, w którym 
zostały poniesione. 
Grupa ustala, czy okres użytkowania wartości niematerialnych jest ograniczony czy nieokreślony. Wartości niematerialne o ograniczonym 
okresie użytkowania są amortyzowane przez okres użytkowania oraz poddawane testom na utratę wartości każdorazowo, gdy istnieją 
przesłanki wskazujące na utratę ich wartości. Okres i metoda amortyzacji wartości niematerialnych o ograniczonym okresie użytkowania 
są weryfikowane przynajmniej na koniec każdego roku obrotowego. Zmiany w oczekiwanym okresie użytkowania lub oczekiwanym 
sposobie konsumowania korzyści ekonomicznych pochodzących z danego składnika aktywów są ujmowane poprzez zmianę odpowiednio 
okresu lub metody amortyzacji, i traktowane jak zmiany wartości szacunkowych. Odpis amortyzacyjny składników wartości niematerialnych 
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o ograniczonym okresie użytkowania ujmuje się w rachunku zysków i strat w ciężar tej kategorii, która odpowiada funkcji danego składnika 
wartości niematerialnych. 
Wartości niematerialne o nieokreślonym okresie użytkowania oraz te, które nie są użytkowane są corocznie poddawane weryfikacj i pod 
kątem ewentualnej utraty wartości, w odniesieniu do poszczególnych aktywów lub na poziomie ośrodka wypracowującego środki 
pieniężne. W przypadku pozostałych wartości niematerialnych ocenia się co roku, czy wystąpiły przesłanki, które mogą świadczyć  
o utracie ich wartości. 
 
Zyski lub straty wynikające z usunięcia wartości niematerialnych z bilansu są wyceniane według różnicy pomiędzy wpływami ze sprzedaży 
netto a wartością bilansową danego składnika aktywów i są ujmowane w rachunku zysków i strat w momencie jego wyksięgowania. 
 

12.12 Odzyskiwalna wartość aktywów długoterminowych 
 
Na każdy dzień bilansowy Grupa dokonuje oceny aktywów pod kątem istnienia przesłanek wskazujących na utratę ich wartości.  
W przypadku istnienia takiej przesłanki, Grupa dokonuje formalnego oszacowania wartości odzyskiwalnej. W przypadku, gdy wartość 
bilansowa danego składnika aktywów lub ośrodka wypracowującego środki pieniężne przewyższa jego wartość odzyskiwaną, uznaje  
się utratę jego wartości i dokonuje odpisu aktualizującego jego wartość do poziomu wartości odzyskiwalnej. Wartość odzyskiwalna jest 
jedną z dwóch wartości w zależności od tego, która z nich jest wyższa: wartością godziwą pomniejszoną o koszty zbycia lub wartością 
użytkową danego składnika aktywów lub ośrodka wypracowującego środki pieniężne. 
 

12.13 Instrumenty finansowe 
 
Instrumenty finansowe 
Instrumentem finansowym jest każda umowa, która powoduje powstanie aktywa finansowego u jednej strony i zobowiązania finansowego 
lub instrumentu kapitałowego u drugiej strony. 
 

Grupa klasyfikuje instrumenty finansowe hierarchicznie, zgodnie z trzema głównymi poziomami wyceny według wartości godziwej, 
odzwierciedlającymi podstawę przyjętą do wyceny każdego z instrumentów.  

Hierarchia wartości godziwej kształtuje się następująco: 

  

Poziom 1 - ceny notowań rynkowych z aktywnych rynków dla identycznych aktywów i zobowiązań (np. notowane akcje i obligacje); 

Poziom 2 - ceny z aktywnych rynków, lecz inne niż ceny notowań rynkowych - ustalane bezpośrednio (poprzez porównanie z faktycznymi 
transakcjami) lub pośrednio (poprzez techniki wyceny bazujące na faktycznych transakcjach) - np. większość instrumentów pochodnych; 

Poziom 3 - ceny nie pochodzące z aktywnych rynków. 

  

Pozycja instrumentu finansowego w hierarchii wartości godziwej jest uzależniona od najniższej podstawy wyceny wpływającej na ustalenie 
jego wartości godziwej.  

 
Aktywa finansowe Spółka klasyfikuje do następujących kategorii: 

 aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy, 

 pożyczki i należności, 

 aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności, 

 aktywa finansowe dostępne do sprzedaży. 
Zobowiązania finansowe dzielone są na: 

 zobowiązania finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy, 

 zobowiązania finansowe wyceniane w zamortyzowanym koszcie. 
Podstawę dokonania klasyfikacji stanowi cel nabycia aktywów finansowych oraz ich charakter. Spółka określa klasyfikacje swoich aktywów 
finansowych przy ich początkowym ujęciu, a następnie poddaje ją weryfikacji na każdy dzień sprawozdawczy. 
 
Aktywa finansowe 
Aktywa finansowe wycenia się na moment ich ujęcia w księgach w wartości godziwej. Początkowa wycena powiększana jest o koszty 
transakcji z wyjątkiem aktywów finansowych zaliczonych do kategorii wycenianych w wartości godziwej przez wynik finansowy.  
Koszty transakcyjne ewentualnego zbycia składnika aktywów nie są uwzględniane przy późniejszej wycenie aktywów finansowych. 
Składnik aktywów finansowych jest wykazywany w bilansie, gdy Grupa staje się stroną umowy (kontraktu), z której to aktywo finansowe 
wynika.  
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Na każdy dzień bilansowy Spółka ocenia, czy istnieją przesłanki wskazujące na utratę wartości składnika aktywów finansowych (lub grupy 
aktywów finansowych). W przypadku instrumentów zaliczonych do dostępnych do sprzedaży, przy ustalaniu, czy nastąpiła utrata wartości, 
bierze się pod uwagę między innymi znaczący lub przedłużający się spadek wartości godziwej papieru wartościowego poniżej kosztu. 
 
Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy 
Kategoria ta obejmuje dwie grupy aktywów: aktywa finansowe przeznaczone do obrotu oraz aktywa finansowe wyznaczone w momencie 
ich początkowego jako wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy. Składnik aktywów finansowych zalicza się do kategorii 
przeznaczonych do obrotu jeżeli nabyty został w celu sprzedaży w krótkim terminie, jeżeli stanowi część portfela, który generuje 
krótkoterminowe zyski lub też jest instrumentem pochodnym o dodatniej wartości godziwej.  
W Spółce do tej kategorii należą przede wszystkim instrumenty pochodne oraz instrumenty dłużne lub kapitałowe, które zostały nabyte w 
celu ich odsprzedaży w krótkim terminie.  
Wbudowane instrumenty pochodne są oddzielane od umów i traktowane jak instrumenty pochodne, jeżeli wszystkie z następujących 
warunków są spełnione:  

 charakter ekonomiczny i ryzyko wbudowanego instrumentu nie są ściśle związane z ekonomicznym charakterem i ryzykiem umowy, 
w którą dany instrument jest wbudowany; 

  samodzielny instrument z identycznymi warunkami realizacji jak instrument wbudowany spełniałby definicję instrumentu 
pochodnego; 

 instrument hybrydowy (złożony) nie jest wykazywany w wartości godziwej, a zmiany jego wartości godziwej nie są odnoszone 
 w zysk/stratę netto (tj. instrument pochodny, który jest wbudowany w składnik aktywów finansowych lub zobowiązanie finansowe 
wyceniane według wartości godziwej przez wynik finansowy, nie jest wydzielony). 

Wbudowane instrumenty pochodne są wykazywane w analogiczny sposób jak samodzielne instrumenty pochodne. 
 
Aktywa zaliczone do aktywów finansowych wycenianych w wartości godziwej przez wynik finansowy wyceniane są na każdy dzień 
sprawozdawczy w wartości godziwej a wszelkie zyski lub straty odnoszone są w przychody lub koszty finansowe. Wyceny instrumentów 
pochodnych w wartości godziwej dokonuje się na dzień bilansowy oraz na każdy koniec okresu sprawozdawczego w oparciu o wyceny 
przeprowadzone przez banki realizujące transakcje. Pozostałe aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy 
wycenia się stosując notowania giełdowe, a w przypadku ich braku odpowiednie techniki wyceny, które obejmują: wykorzystanie cen 
niedawno zawartych transakcji lub cen ofertowych, porównanie do podobnych instrumentów, modele wyceny opcji. Wartość godziwą 
instrumentów dłużnych stanowią przyszłe przepływy pieniężne zdyskontowane bieżącą rynkową stopą procentową właściwą  
dla podobnych instrumentów. 
 
Pożyczki i należności 
Pożyczki i należności to niezaliczane do instrumentów pochodnych aktywa finansowe o ustalonych lub możliwych do ustalenia 
płatnościach, nienotowane na aktywnym rynku. W zależności od ich terminu wymagalności zalicza się je do aktywów trwałych (aktywa 
wymagalne powyżej w terminie powyżej 1 roku od dnia sprawozdawczego) lub obrotowych (aktywa wymagalne w terminie do 1 roku  
od dnia sprawozdawczego). Pożyczki i należności są wyceniane na dzień bilansowy według zamortyzowanego kosztu. Do grupy tej 
Spółka zalicza głównie należności handlowe oraz depozyty bankowe i inne środki pieniężne jak również pożyczki i nabyte, nienotowane 
instrumenty dłużne, niezliczone do pozostałych kategorii aktywów finansowych. 
 
Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności 
Aktywa finansowe utrzymywane do upływu terminu wymagalności są to inwestycje o określonych lub możliwych do określenia 
płatnościach oraz ustalonym terminie zapadalności, co do których Spółka posiada zamiar i możliwość utrzymywania do upływu 
zapadalności. Spółka zalicza do tej kategorii wyłącznie notowane instrumenty dłużne o ile nie zostały uprzednio zakwalifikowane  
do kategorii aktywów finansowych wycenianych w wartości godziwej przez wynik finansowy lub do aktywów finansowych dostępnych  
do sprzedaży. Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności wyceniane są na każdy dzień sprawozdawczy  
w zamortyzowanym koszcie z zastosowaniem efektywnej stopy procentowej. 
 
Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży 
Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży są to instrumenty finansowe, inne niż instrumenty pochodne, wyznaczone jako „dostępne  
do sprzedaży” albo niezaliczone do żadnej z pozostałych kategorii. Do aktywów dostępnych do sprzedaży Spółka zalicza głównie 
instrumenty dłużne nabyte w celu lokowania nadwyżek finansowych o ile instrumenty te nie zostały zakwalifikowane do aktywów 
finansowych wycenianych w wartości godziwej przez wynik finansowy z uwagi na zamiar krótkiego ich utrzymywania w Spółce. Ponadto 
Spółka kwalifikuje do tej kategorii inwestycje kapitałowe nie objęte obowiązkiem konsolidacji. 
Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży zalicza się do aktywów trwałych, o ile nie istnieje zamiar zbycia inwestycji w ciągu 1 roku  
od dnia bilansowego lub do aktywów obrotowych – w przeciwnym wypadku.  Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży wyceniane są na 
każdy dzień sprawozdawczy w wartości godziwej a zyski i straty (za wyjątkiem strat z tytułu utraty wartości) ujmowane są w kapitale 
własnym.  
 
Zobowiązania finansowe 
Zobowiązania finansowe wycenia się na moment ich ujęcia w księgach w wartości godziwej. W początkowej wycenie uwzględniane  
są koszty transakcji z wyjątkiem zobowiązań finansowych zaliczonych do kategorii wycenianych w wartości godziwej przez wynik 
finansowy. Koszty transakcyjne wyzbycia się składnika zobowiązań finansowych nie są uwzględniane przy późniejszej wycenie tych 
zobowiązań. Składnik zobowiązań finansowych jest wykazywany w bilansie, gdy Spółka staje się stroną umowy (kontraktu), z której  
to zobowiązanie finansowe wynika.  
 
Zobowiązania finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy 
Kategoria ta obejmuje dwie grupy zobowiązań: zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu oraz zobowiązania finansowe 
wyznaczone w momencie ich początkowego ujęcia jako wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy. Zobowiązania finansowe 
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przeznaczone do obrotu są to zobowiązania, które: zostały zaciągnięte głównie w celu sprzedaży lub odkupienia w bliskim terminie lub są 
częścią portfela określonych instrumentów finansowych, którymi zarządza się łącznie, i dla których można potwierdzić generowanie 
krótkoterminowych zysków lub też stanowią instrumenty pochodne. 
W Grupie  do zobowiązań finansowych wycenianych w wartości godziwej przez wynik finansowy należą przede wszystkim instrumenty 
pochodne  ujemnej wartości godziwej. Zobowiązania zaliczone do zobowiązań finansowych wycenianych w wartości godziwej wyceniane 
są na każdy dzień sprawozdawczy w wartości godziwej,  a wszelkie zyski lub straty odnoszone są w przychody lub koszty finansowe. 
Wyceny instrumentów pochodnych w wartości godziwej dokonuje się na dzień bilansowy oraz na każdy koniec okresu sprawozdawczego 
w oparciu o wyceny przeprowadzone przez banki realizujące transakcje. Wartość godziwą instrumentów dłużnych stanowią przyszłe 
przepływy pieniężne zdyskontowane bieżącą rynkową stopą procentową właściwą dla podobnych instrumentów. 
 
Zobowiązania finansowe wyceniane w zamortyzowanym koszcie 
Pozostałe zobowiązania finansowe, niezliczone do zobowiązań finansowych wycenianych w wartości godziwej przez wynik finansowy 
zalicza się do zobowiązań finansowych wycenianych w zamortyzowanym koszcie. Do kategorii tej Spółka zalicza głownie zobowiązania  
z tytułu dostaw i usług oraz zaciągnięte kredyty i pożyczki. Zobowiązania zaliczone do tej kategorii wycenia się w zamortyzowanym 
koszcie z zastosowaniem efektywnej stopy procentowej. 
 

12.14 Instrumenty pochodne 
 
Instrumenty pochodne 
Instrumenty pochodne ujmuje się w wartości godziwej na dzień zawarcia kontraktu, a następnie przeszacowuje do wartości godziwej na 
każdy dzień bilansowy. Wynikowy zysk lub stratę ujmuje się niezwłocznie w rachunku zysków i strat, z wyjątkiem sytuacji, gdy dany 
instrument pochodny pełni funkcję zabezpieczenia. W takim przypadku moment wykazania zysku lub straty zależy od charakteru 
powiązania zabezpieczającego. Grupa definiuje określone instrumenty pochodne jako zabezpieczenia wartości godziwej wykazanych 
aktywów i zobowiązań lub uprawdopodobnionych przyszłych zobowiązań (zabezpieczenia wartości godziwej), zabezpieczenia wysoce 
prawdopodobnych transakcji prognozowanych, zabezpieczenia od ryzyka różnic kursowych uprawdopodobnionych przyszłych zobowiązań 
(zabezpieczenia przepływów pieniężnych) lub też jako zabezpieczenia inwestycji netto w jednostki działające za granicą. Instrumenty 
prezentuje się jako aktywa trwałe lub zobowiązania długoterminowe, jeśli okres pozostały do wymagalności instrumentu przekracza  
12 miesięcy i nie przewiduje się, że zostanie on zrealizowany lub rozliczony w ciągu 12 miesięcy. Pozostałe instrumenty pochodne 
wykazuje się jako aktywa obrotowe lub zobowiązania krótkoterminowe. 
 
Wbudowane instrumenty pochodne 
Wbudowane instrumenty pochodne są oddzielane od umów i traktowane jak instrumenty pochodne, jeżeli wszystkie z następujących 
warunków są spełnione: 

 charakter ekonomiczny i ryzyko wbudowanego instrumentu nie są ściśle związane z ekonomicznym charakterem i ryzykiem umowy, 
w którą dany instrument jest wbudowany; 

 samodzielny instrument z identycznymi warunkami realizacji jak instrument wbudowany spełniałby definicję instrumentu pochodnego; 

 instrument hybrydowy (złożony) nie jest wykazywany w wartości godziwej, a zmiany jego wartości godziwej nie są odnoszone  
do rachunku zysków i strat; 

 wbudowane instrumenty pochodne są wykazywane w podobny sposób jak samodzielne instrumenty pochodne, które nie są uznane 
za instrumenty zabezpieczające. 

Zakres, w którym zgodnie z MSR 39 cechy ekonomiczne i ryzyko właściwe dla wbudowanego instrumentu pochodnego w walucie obcej  
są ściśle powiązane z cechami ekonomicznymi i ryzykiem właściwym dla umowy zasadniczej (głównego kontraktu) obejmuje również 
sytuacje gdy waluta umowy zasadniczej jest walutą zwyczajową dla kontraktów zakupu lub sprzedaży pozycji niefinansowych na rynku  
dla danej transakcji.  
 

12.15 Zapasy 
 
Zapasy wycenia się na dzień przyjęcia do ksiąg wg ceny nabycia lub kosztu wytworzenia. Na cenę nabycia lub koszt wytworzenia 
zapasów składają się wszystkie koszty zakupu, koszty przetworzenia oraz inne koszty poniesione w trakcie doprowadzenia zapasów  
do ich aktualnego miejsca i stanu. Koszty zakupu zapasów składają się z ceny zakupu, ceł importowych i pozostałych podatków  
(inne niż te możliwe do odzyskania w okresie późniejszym przez jednostkę gospodarczą od urzędów skarbowych) oraz kosztów 
transportu, załadunku, wyładunku oraz innych kosztów dających się bezpośrednio przyporządkować do pozyskania wyrobów, materiałów  
i usług. Przy określaniu kosztów zakupu odejmuje się opusty, rabaty handlowe i inne podobne pozycje. 
 
Rozchód materiałów wyceniany jest według metody pierwsze przyszło pierwsze wyszło (FIFO). 
Na dzień bilansowy zapasy wyceniane są według przyjętych wyżej zasad, jednakże na poziomie nie wyższym od wartości netto możl iwej 
do uzyskania. Wartość netto możliwa do uzyskania to szacowana cena sprzedaży dokonywanej w normalnym cyklu działalności, 
pomniejszona o szacowane koszty wykończenia i koszty niezbędne do doprowadzenia sprzedaży do skutku. 
 
Zapasy są wykazywane w wartości netto (pomniejszonej o odpisy aktualizujące). Odpisy aktualizujące wartość zapasów tworzy się  
w związku z utratą ich wartości, celem doprowadzenia wartości zapasów do poziomu wartości netto możliwej do odzyskania. Wartość 
odpisu pomniejsza wartość bilansową zapasów objętych odpisem aktualizującym. 
 

12.16 Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności 
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Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności finansowe wycenia się na dzień bilansowy według zamortyzowanego kosztu 
(tj. zdyskontowane przy użyciu efektywnej stopy procentowej) pomniejszonego o odpisy z tytułu utraty wartości. W przypadku należności 
krótkoterminowych o terminie płatności do 360 dni wycena ta odpowiada kwocie należnej zapłaty. 
 

Należności nie stanowiące aktywów finansowych ujmuje się początkowo w wartości nominalnej i wycenia na dzień bilansowy w kwocie 
wymagającej zapłaty. 
 
Wartość należności jest aktualizowana przy uwzględnieniu stopnia prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu 
aktualizującego. Odpis z tytułu utraty wartości należności z tytułu dostaw i usług tworzy się, gdy istnieją obiektywne dowody na to, że nie 
będzie można otrzymać wszystkich należnych kwot wynikających z pierwotnych warunków umownych. Ocena, czy istnieją obiektywne 
dowody utraty wartości należności przeprowadzana jest na bieżąco, po powzięciu informacji o wystąpieniu obiektywnego dowodu, który 
może determinować utratę wartości, nie rzadziej niż na dzień bilansowy. 
 
Jeżeli istnieją obiektywne dowody, że nastąpiła utrata wartości należności wykazywanych według zamortyzowanego kosztu, kwota straty 
 z tytułu utraty wartości ustalana jest jako różnica pomiędzy wartością bilansową aktywa i wartością bieżącą przyszłych strumieni 
pieniężnych zdyskontowanych w oparciu o efektywną stopę procentową. Prawdopodobieństwa uzyskania przyszłych strumieni 
pieniężnych ustalone jest w oparciu o analizę danych historycznych. Prawdopodobieństwo utraty należności ustalone w wyniku szacunków 
opartych na analizie danych historycznych kwota odpisów może ulec zmniejszeniu w przypadku posiadania przez Zarząd wiarygodnych 
dokumentów, z których wynika, iż należności zostały zabezpieczone i ich zapłata jest wysoce prawdopodobna. 
 
W szczególności dokonuje się odpisu aktualizującego w wysokości 100% w odniesieniu do należności: 

 od dłużników postawionych w stan likwidacji lub upadłości, do wysokości nie objętej gwarancją lub innym zabezpieczeniem; 

 od dłużników w przypadku oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości, jeżeli masa dłużnika nie wystarcza na zaspokojenie kosztów 
postępowania upadłościowego w pełnej wysokości roszczenia; 

 kwestionowane przez dłużników oraz z zapłatą których dłużnik zalega do wysokości nie pokrytej gwarancją lub innymi 
zabezpieczeniami, jeśli ocena sytuacji gospodarczej i finansowej dłużnika wskazuje, że spłata należności w umownej kwocie 
 w najbliższym półroczu nie jest możliwa; 

 stanowiących równowartość kwot podwyższających należności, w stosunku do których uprzednio dokonano odpisu aktualizującego 
w wysokości tych kwot do czasu ich otrzymania lub odpisania; 

 przeterminowanych lub nie przeterminowanych o znacznym stopniu prawdopodobieństwa nieściągalności, w wiarygodnie 
oszacowanej kwocie odpisu na nieściągalne należności; 

 należności, których termin wymagalności zapłaty na dzień bilansowy przekroczył 180 dni. 
 
Odpisy aktualizujące wartość należności ujmuje się w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych. Odwrócenie odpisów aktualizujących 
wartość należności ujmuje się, jeżeli w kolejnych okresach utrata wartości uległa zmniejszeniu, a wzrost wartości aktywa finansowego 
może być przypisany do zdarzeń występujących po momencie ujęcia odpisu. W wyniku odwrócenia odpisu wartość bilansowa aktywów 
finansowych nie może przekraczać wysokości zamortyzowanego kosztu, jaki zostałby ustalony, gdyby uprzednio nie ujęto odpisu z tytułu 
utraty wartości. Odwrócenie odpisu ujmuje się w rachunku zysków i strat jako zmniejszenie kosztów sprzedaży. 
 

12.17 Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych 
 
Środki pieniężne i lokaty krótkoterminowe wykazane w bilansie obejmują środki pieniężne w banku i w kasie oraz lokaty krótkoterminowe  
o pierwotnym okresie zapadalności nie przekraczającym trzech miesięcy. 
Saldo środków pieniężnych i ich ekwiwalentów wykazane w skonsolidowanym rachunku przepływów pieniężnych składa się z określonych 
powyżej środków pieniężnych i ich ekwiwalentów. 
 

12.18 Aktywa trwałe przeznaczone do zbycia 
 
Aktywa trwałe (lub grupy do zbycia) klasyfikuje się jako przeznaczone do sprzedaży, jeżeli ich wartość bilansowa będzie odzyskana raczej 
poprzez transakcje sprzedaży niż poprzez kontynuowanie użytkowania, pod warunkiem, iż są dostępne do natychmiastowej sprzedaży  
w obecnym stanie, z zachowaniem warunków, które są zwyczajowo stosowane przy sprzedaży tych aktywów (lub grup do zbycia) oraz ich 
sprzedaż jest wysoce uprawdopodobniona. 
Bezpośrednio przed początkową kwalifikacją składnika aktywów (lub grupy do zbycia) jako przeznaczony do sprzedaży, dokonuje się 
wyceny tych aktywów, tj. ustala się ich wartość bilansową zgodnie z przepisami właściwych standardów. Rzeczowe aktywa trwałe oraz 
wartości niematerialne podlegają amortyzacji do dnia reklasyfikacji, a w przypadku wystąpienia przesłanek wskazujących na możliwość 
wystąpienia utraty wartości, zostaje przeprowadzony test na utratę wartości i w konsekwencji ujęty odpis, zgodnie z MSR 36 „Utrata 
wartości aktywów”. 
Aktywa trwałe (lub grupy do zbycia), których wartość została ustalona w sposób jak wyżej podlegają przekwalifikowaniu na aktywa 
przeznaczone do sprzedaży. Na moment przekwalifikowania aktywa te wycenia się według niższej z dwóch wartości: wartości bilansowej 
lub wartości godziwej pomniejszonej o koszty zbycia. Różnica z wyceny do wartości godziwej ujmowana jest w pozostałych kosztach 
operacyjnych. W momencie późniejszej wyceny, ewentualne odwrócenie wartości godziwej ujmuje się w pozostałych przychodach 
operacyjnych. 
W przypadku gdy jednostka nie spełnia już kryteriów kwalifikacji składnika aktywów jako przeznaczony do sprzedaży, składnik aktywów, 
który ujmuje się w tej pozycji bilansowej, z której był uprzednio przekwalifikowany i wycenia się go w kwocie niższej z dwóch: 
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 wartości bilansowej z dnia poprzedzającego klasyfikację składnika aktywów jako przeznaczony do sprzedaży, skorygowanej  
o amortyzację lub aktualizację wyceny, która zostałaby ujęta, gdyby składnik aktywów nie został zaklasyfikowany jako przeznaczony 
do sprzedaży lub 

 wartości odzyskiwalnej z dnia podjęcia decyzji o jego nie sprzedawaniu. 

 

12.19 Kapitał własny 
 
Kapitały własne ujmuje się w księgach rachunkowych z podziałem na jego rodzaje i według zasad określonych przepisami prawa  
i postanowieniami Statutu Spółki. 
Kapitał zakładowy wykazywany jest w wysokości wykazywanej w statucie i Krajowym Rejestrze Sądowym. Zadeklarowane, lecz 
 nie wniesione wkłady kapitałowe ujmuje się jako należne wkłady na poczet kapitału. Akcje własne oraz należne wpłaty na poczet kapitału 
akcyjnego pomniejszają wartość kapitału własnego Spółki. 
Kapitał z emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej –  kapitał ten stanowią nadwyżki osiągnięte przy emisji, pomniejszone o koszty 
poniesione w związku z emisją akcji. 
Pozostałe kapitały stanowi kapitał z wyceny do wartości godziwej aktywów finansowych zaliczonych do kategorii aktywa finansowe 
dostępne do sprzedaży. 
Zyski zatrzymane stanowią: kapitał zapasowy oraz kapitały rezerwowe tworzone  z zysku za kolejne lata, niepodzielony zysk  
lub niepokryta strata z lat ubiegłych (skumulowane zyski/straty z lat ubiegłych), wynik finansowy bieżącego roku obrotowego. 
 

12.20 Oprocentowane kredyty bankowe, pożyczki i papiery dłużne 
 
W momencie początkowego ujęcia, wszystkie kredyty bankowe, pożyczki i papiery dłużne są ujmowane według ceny nabycia 
odpowiadającej wartości godziwej otrzymanych środków pieniężnych, pomniejszonej o koszty związane z uzyskaniem kredytu  
lub pożyczki. 
Po początkowym ujęciu oprocentowane kredyty, pożyczki i papiery dłużne są następnie wyceniane według zamortyzowanego kosztu,  
przy zastosowaniu metody efektywnej stopy procentowej.  
Przy ustalaniu zamortyzowanego kosztu uwzględnia się koszty związane z uzyskaniem kredytu lub pożyczki oraz dyskonta lub prem ie 
uzyskane przy rozliczeniu zobowiązania. 
Zyski i straty są ujmowane w rachunku zysków i strat z chwilą usunięcia zobowiązania z bilansu, a także w wyniku naliczania odpisu. 
 

12.21 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania 
 
Zobowiązania stanowią obecny, wynikający z przeszłych zdarzeń obowiązek, którego wypełnienie, według oczekiwań, spowoduje wypływ 
środków zawierających w sobie korzyści ekonomiczne. 
 
Zobowiązania finansowe inne niż zobowiązania finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy wycenia się na dzień 
bilansowy według zamortyzowanego kosztu (tj. zdyskontowane przy użyciu efektywnej stopy procentowej). W przypadku zobowiązań 
krótkoterminowych o terminie płatności do 360 dni wycena ta odpowiada kwocie wymagającej zapłaty. 
 
Zobowiązania nie zaliczone do zobowiązań finansowych wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty. 

12.22 Rezerwy 
 
Rezerwy tworzone są wówczas, gdy na Grupie ciąży istniejący obowiązek (prawny lub zwyczajowo oczekiwany) wynikający ze zdarzeń 
przeszłych, i gdy prawdopodobne jest, że wypełnienie tego obowiązku spowoduje konieczność wypływu korzyści ekonomicznych oraz 
można dokonać wiarygodnego oszacowania kwoty tego zobowiązania. Jeżeli Grupa spodziewa się, że koszty objęte rezerwą zostaną 
zwrócone, na przykład na mocy umowy ubezpieczenia, wówczas zwrot ten jest ujmowany jako odrębny składnik aktywów, ale tylko wtedy, 
gdy jest rzeczą praktycznie pewną, że zwrot ten rzeczywiście nastąpi. Koszty dotyczące danej rezerwy są wykazane w rachunku zysków 
 i strat po pomniejszeniu o wszelkie zwroty. W przypadku, gdy wpływ wartości pieniądza w czasie jest istotny, wielkość rezerwy jest 
ustalana poprzez zdyskontowanie prognozowanych przyszłych przepływów pieniężnych do wartości bieżącej, przy zastosowaniu stopy 
dyskontowej brutto odzwierciedlającej aktualne oceny rynkowe wartości pieniądza w czasie oraz ewentualnego ryzyka związanego  
z danym zobowiązaniem. Jeżeli zastosowana została metoda polegająca na dyskontowaniu, zwiększenie rezerwy w związku z upływem 
czasu jest ujmowane jako koszty finansowe. 
 

12.23 Świadczenia pracownicze 
 
Nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne 

Zgodnie z obowiązującymi spółki Grupy przepisami dotyczącymi wynagradzania pracownikom przysługuje nagroda jubileuszowa 
 i odprawa emerytalno-rentowa. 
 
Grupa nie wydziela aktywów, które w przyszłości służyłyby uregulowaniu zobowiązań z tytułu odpraw emerytalnych i nagród 
jubileuszowych. Spółka tworzy rezerwę na przyszłe zobowiązania z tytułu odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych w celu 
przyporządkowania kosztów do okresów, których dotyczą. 
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Wartość przyszłych zobowiązań spółek Grupy z tytułu nagród jubileuszowych oraz odpraw emerytalnych wyliczana jest przez 
uprawnionego aktuariusza przy zastosowaniu metody nagromadzonych przyszłych świadczeń z uwzględnieniem prognozowanego 
wzrostu wynagrodzenia stanowiącego podstawę wymiaru przyszłych świadczeń, założonej stopie dyskonta; założonym 
prawdopodobieństwie osiągnięcia odpowiedniego stażu pracy (prawdopodobieństwo osiągnięcia uprawnień do nagrody jubileuszowej), 
pod warunkiem pozostania w stosunku pracy z obecnym pracodawcą, prawdopodobieństwie dożycia przez pracownika wieku 
emerytalnego (prawdopodobieństwo osiągnięcia uprawnień do jednorazowej odprawy emerytalnej), pod warunkiem pozostania w stosunku 
pracy z obecnym pracodawcą, prawdopodobieństwie inwalidztwa pracownika przed osiągnięciem wieku emerytalnego 
(prawdopodobieństwo osiągnięcia uprawnień do jednorazowej odprawy rentowej), pod warunkiem pozostania w stosunku pracy  
z obecnym pracodawcą. Dopuszcza się również w Grupie stosowanie do wyceny przyszłego zobowiązania z tytułu świadczeń 
pracowniczych odpowiedniego modelu finansowego opartego na parametrach  właściwych dla danej jednostki. 
 
Wysokość rezerwy aktualizowana jest raz w roku - na koniec danego roku obrotowego. Korekta zwiększająca lub zmniejszająca wysokość 
rezerwy odnoszona jest w koszty działalności operacyjnej (Świadczenia pracownicze) na podstawie rozdzielnika płac. 
 
Wykorzystanie tego typu rezerw powoduje zmniejszenie rezerwy (nie jest dopuszczalne bieżące obciążenie kosztów działalności kwotami 
wypłaconych świadczeń z jednoczesną korektą rezerwy na koniec okresu). Rozwiązanie powyższej rezerwy koryguje (zmniejsza) koszty 
świadczeń pracowniczych. 
 
Świadczenie związane z ustaniem stosunku pracy 

W przypadku rozwiązania stosunku pracy pracownikom spółek Grupy i przysługują świadczenia przewidziane przez obowiązujące  
w Polsce przepisy prawa pracy, między innymi ekwiwalent z tytułu niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego oraz odszkodowania  
z tytułu zobowiązania do powstrzymania się od prowadzenia działalności konkurencyjnej wobec pracodawcy. 
Wysokość rezerwy na ekwiwalent z tytułu niewykorzystanych urlopów aktualizowana jest na ostatni dzień roku obrotowego oraz na ostatni 
dzień półrocza danego roku obrotowego. 
 
Rezerwy na pozostałe świadczenia związane z ustaniem stosunku pracy tworzone są w momencie ustania stosunku pracy. 
 
 
 
 
Nagrody z zysku netto 

Zgodnie z obowiązującymi spółki Grupy przepisami dotyczącymi wynagradzania pracownikom przysługuje nagroda z zysku netto.  
W związku z tym, że na dzień bilansowy nie jest możliwe wiarygodne oszacowanie kwoty zobowiązania, Spółka ujmuje koszty świadczeń 
pracowniczych dotyczących wypłat nagród z zysku netto w kosztach roku obrotowego, w którym podjęta została uchwała o podziale zysku 
 i w którym nagrody z zysku zostały wypłacone. 
 
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych z zysku netto 

Zgodnie z obowiązującymi spółki Grupy przepisami dotyczącymi wynagradzania możliwe jest przeznaczenie części zysku na Zakładowy 
Fundusz Świadczeń Socjalnych. W związku z tym, że na dzień bilansowy nie jest możliwe wiarygodne oszacowanie kwoty zobowiązania 
Spółka ujmuje koszty świadczeń pracowniczych dotyczących odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych z zysku netto 
 w kosztach roku obrotowego, w którym podjęta została uchwała o przeznaczeniu części zysku netto na Zakładowy Fundusz Świadczeń 
Socjalnych. 
 
Pozostałe świadczenia pracownicze 

Koszty pozostałych świadczeń pracowniczych są ujmowane w kosztach roku obrotowego, w którym zostały zatwierdzone do wypłaty,  
gdyż zazwyczaj dopiero w momencie zatwierdzenia kwoty do wypłaty możliwe jest wiarygodne określenie kwoty świadczenia.  
 
 

12.24 Przychody 
 
Przychody są ujmowane w takiej wysokości, w jakiej jest prawdopodobne, że Grupa uzyska korzyści ekonomiczne związane z daną 
transakcją oraz gdy kwotę przychodów można wycenić w wiarygodny sposób. Przychody są rozpoznawane po pomniejszeniu o podatek 
od towarów i usług (VAT) i inne podatki (poza akcyzowym) oraz rabaty (dyskonta, premie, bonusy). 
 
Wysokość przychodów ustala się według wartości godziwej zapłaty otrzymanej bądź należnej. Przychody wycenia się według wartości 
zdyskontowanej, w przypadku, gdy wpływ zmian wartości pieniądza w czasie jest istotny (a za taki uważa się okres uzyskania zapłaty 
dłuższy niż 360 dni). 
 
Przy ujmowaniu przychodów obowiązują również kryteria przedstawione poniżej. 
 
Sprzedaż towarów i produktów  
Przychody są ujmowane, jeżeli znaczące ryzyko i korzyści wynikające z prawa własności do towarów i produktów zostały przekazane 
nabywcy oraz gdy kwotę przychodów można wycenić w wiarygodny sposób.  
 
Świadczenie usług 
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Przychody z tytułu świadczenia usług, które można wiarygodnie oszacować oraz określić poziom realizacji, są ujmowane na podstawie 
stopnia zaawansowania.   
W przypadku, kiedy wartości umowy nie da się wiarygodnie oszacować, przychody z tytułu umowy ujmuje się w stopniu, w jakim jest 
prawdopodobne, że poniesione w związku z umową koszty zostaną nimi pokryte. Koszty związane z umową ujmuje się jako koszty okresu, 
w jakim zostały poniesione. Jeżeli istnieje prawdopodobieństwo, że koszty umowy przekroczą związane z nią przychody, przewidywaną 
stratę ujmuje się niezwłocznie jako koszt. 
 
Odsetki 
Przychody z tytułu odsetek są ujmowane sukcesywnie w miarę ich narastania (z uwzględnieniem metody efektywnej stopy procentowej, 
stanowiącej stopę dyskontującą przyszłe wpływy gotówkowe przez szacowany okres użytkowania instrumentów finansowych) w stosunku 
do wartości bilansowej netto danego składnika aktywów finansowych. 
 
Dywidendy 
Dywidendy są ujmowane w momencie ustalenia praw akcjonariuszy lub udziałowców do ich otrzymania. 
Przychody z tytułu wynajmu 
Przychody z tytułu wynajmu nieruchomości inwestycyjnych ujmowane są metodą liniową przez okres wynajmu w stosunku do otwartych 
umów. 
 
Dotacje rządowe  
Spółka ujmuje dotacje rządowe w momencie zaistnienia uzasadnionej pewności, że dotacja zostanie uzyskana oraz że spełnione zostaną 
wszystkie związane z nią warunki. W celu ujęcia dotacji rządowej obydwa powyższe warunki muszą być spełnione łącznie. 
Jeżeli dotacja dotyczy składnika aktywów, wówczas jej wartość godziwa jest ujmowana na koncie przychodów przyszłych okresów,  
a następnie stopniowo, drogą równych odpisów rocznych, odpisywana do rachunku zysków i strat przez szacowany okres użytkowania 
związanego z nią składnika aktywów. 
Jeżeli dotacja dotyczy danej pozycji kosztowej, wówczas jest ona ujmowana jako przychód w sposób współmierny do kosztów,  
które dotacja ta ma w zamierzeniu kompensować.  
Jeżeli dotacja jest formą rekompensaty za już poniesione koszty lub straty, lub została przyznana jednostce gospodarczej celem 
udzielenia jej natychmiastowego finansowego wsparcia, bez towarzyszących przyszłych kosztów, ujmuje się  ją jako przychód w okresie,  
w którym stała się należna. 
 
Rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne otrzymane w formie dotacji ujmuje się w wartości godziwej. 

12.25 Podatek dochodowy 
 
Podatek bieżący 
Bieżące obciążenie podatkowe jest obliczane na podstawie wyniku podatkowego (podstawy opodatkowania) danego roku obrotowego. 
Zysk (strata) podatkowa różni się od księgowego zysku (straty) netto w związku z wyłączeniem przychodów nie podlegających 
opodatkowaniu i kosztów nie stanowiących kosztów uzyskania przychodów. Obciążenia podatkowe są wyliczane w oparciu o stawki 
podatkowe obowiązujące w danym roku obrotowym. 
 
Podatek odroczony 
Na potrzeby sprawozdawczości finansowej, rezerwa na podatek dochodowy jest tworzona metodą zobowiązań bilansowych w stosunku  
do wszystkich różnic przejściowych występujących na dzień bilansowy między wartością podatkową aktywów i pasywów a ich wartością 
bilansową wykazaną w sprawozdaniu finansowym. 
Rezerwa na podatek odroczony ujmowana jest w odniesieniu do wszystkich dodatnich różnic przejściowych: 

 z wyjątkiem sytuacji, gdy rezerwa na podatek odroczony powstaje w wyniku początkowego ujęcia wartości firmy lub początkowego 
ujęcia składnika aktywów bądź zobowiązania przy transakcji nie stanowiącej połączenia jednostek gospodarczych i w chwili jej 
zawierania nie mającej wpływu ani na wynik finansowy brutto, ani na dochód do opodatkowania czy stratę podatkową oraz  

 w przypadku dodatnich różnic przejściowych wynikających z inwestycji w jednostkach zależnych lub stowarzyszonych i udziałów we 
wspólnych przedsięwzięciach – z wyjątkiem sytuacji, gdy terminy odwracania się różnic przejściowych podlegają kontroli inwestora  
i gdy prawdopodobne jest, iż w dającej się przewidzieć przyszłości różnice przejściowe nie ulegną odwróceniu; 

 aktywa z tytułu podatku odroczonego ujmowane są w odniesieniu do wszystkich ujemnych różnic przejściowych, jak również 
niewykorzystanych aktywów podatkowych i niewykorzystanych strat podatkowych przeniesionych na następne lata, w takiej 
wysokości, w jakiej jest prawdopodobne, że zostanie osiągnięty dochód do opodatkowania, który pozwoli wykorzystać ww. różnice, 
aktywa i straty; 

 z wyjątkiem sytuacji, gdy aktywa z tytułu odroczonego podatku dotyczące ujemnych różnic przejściowych powstają w wyniku 
początkowego ujęcia składnika aktywów bądź zobowiązania przy transakcji nie stanowiącej połączenia jednostek gospodarczych  
i w chwili jej zawierania nie mają wpływu ani na wynik finansowy brutto, ani na dochód do opodatkowania czy stratę podatkową oraz 

 w przypadku ujemnych różnic przejściowych z tytułu inwestycji w jednostkach zależnych lub stowarzyszonych oraz udziałów we 
wspólnych przedsięwzięciach, składnik aktywów z tytułu odroczonego podatku jest ujmowany w bilansie jedynie w takiej wysokości, 
w jakiej jest prawdopodobne, iż w dającej się przewidzieć przyszłości ww. różnice przejściowe ulegną odwróceniu i osiągnięty 
zostanie dochód do opodatkowania, który pozwoli na potrącenie ujemnych różnic przejściowych. 

 
Wartość bilansowa składnika aktywów z tytułu odroczonego podatku jest weryfikowana na każdy dzień bilansowy i ulega stosownemu 
obniżeniu o tyle, o ile przestało być prawdopodobne osiągnięcie dochodu do opodatkowania wystarczającego do częściowego  
lub całkowitego zrealizowania składnika aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego. 
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego oraz rezerwy na podatek odroczony wyceniane są z zastosowaniem stawek 
podatkowych, które według przewidywań będą obowiązywać w okresie, gdy składnik aktywów zostanie zrealizowany lub rezerwa 
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rozwiązana, przyjmując za podstawę stawki podatkowe (i przepisy podatkowe) obowiązujące na dzień bilansowy lub takie, których 
obowiązywanie w przyszłości jest pewne na dzień bilansowy. 
Podatek dochodowy dotyczący pozycji ujmowanych bezpośrednio w kapitale własnym jest ujmowany w kapitale własnym, a nie  
w rachunku zysków i strat. 
 

12.26 Zysk netto na akcję 
 
Zysk netto na akcję dla każdego okresu jest obliczony poprzez podzielenie zysku netto za dany okres przez średnią ważoną liczbę akcji  
w danym okresie sprawozdawczym.  
 
 
12.27 Waluty gospodarek hiperinflacjyjnych 
 
Niniejsze skonsolidowane sprawozdanie finansowe zawiera dane jednostki z kraju objętego hiperinflacją (Swipoltrans z siedzibą  
na Białorusi). Nie dokonano przekształcenia sprawozdania finansowego i danych porównawczych tej jednostki z powodu zmian w si le 
nabywczej waluty funkcjonalnej BYR z uwagi na nieistotność tego przekształcenia dla skonsolidowanego sprawozdania finansowego. 
Sprawozdanie finansowe Swipoltrans jest sporządzane na podstawie kosztu historycznego. 
 
 

Nota 13  Informacje dotyczące segmentów operacyjnych 
 
Segment operacyjny jest częścią składową jednostki: 
a) która angażuje się w działalność gospodarczą, w związku z którymi może uzyskiwać przychody i ponosić koszty (w tym przychody 
 i koszty związane z transakcjami z innymi częściami składowymi tej samej jednostki); 
b) której wyniki działalności są regularnie przeglądane przez główny organ odpowiedzialny za podejmowanie decyzji operacyjnych  
w jednostce oraz wykorzystujący te wyniki przy decydowaniu o alokacji zasobów do segmentu i przy ocenie wyników działalności 
segmentu, a także 
c) w przypadku której są dostępne oddzielne informacje finansowe. 
 
Jednostka ujawnia informacje mające pomóc użytkownikom jej sprawozdań finansowych w ocenie rodzaju i skutków finansowych działań 
gospodarczych, w które jest zaangażowana, oraz środowiska gospodarczego, w którym prowadzi działalność. 
Segmenty operacyjne określono jako dające się wyodrębnić obszary jednostki gospodarczej, w ramach których następuje świadczenie 
usług podlegające ryzyku i charakteryzujące się poziomem zwrotu z poniesionych nakładów inwestycyjnych różniących się od tych, które 
są właściwe dla innych segmentów operacyjnych. 
Podstawę do określenia dominujących źródeł i rodzajów ryzyka oraz zróżnicowanych stóp zwrotu z poniesionych nakładów inwestycyjnych 
stanowią dla Grupy Kapitałowej wewnętrzna struktura organizacyjna i struktura zarządzania Grupą oraz jej system sprawozdawczości 
finansowej przeznaczonej dla Zarządu. 
 
Podstawowy wzór podziału sprawozdawczości Grupy oparty jest na segmentach branżowych. Wyodrębnione zostały Organizacja  
i zarządzanie przedsiębiorstwem odbywają się w podziale na segmenty, odpowiednio do rodzaju oferowanych usług. Każdy z segmentów 
stanowi strategiczną jednostkę gospodarczą, oferującą inne usługi. 
Dla potrzeb zarządzania Grupą wyodrębniono następujące segmenty operacyjne: 
1.Przewozy i inne usługi transportowe, 
2.Pozostałe usługi. 
 
W segmencie usług przewozu i innych usług transportowych wyróżnia się ponadto podział ze względu na przedmiot przewozu/transportu: 
a. Węgiel, 
b .Kontenery, 
c. Ładunki specjalne, 
d. Pozostałe towary masowe, 
e. Usługi wspomagające transport wodny. 
 
W segmencie pozostałych usług wyróżnia się podział na: 
a. Usługi stoczniowe, 
b .Usługi portowe śródlądowe, 
c  Usługi portowe morskie, 
d. Spedycja, 
e. Agencja morska, 
f. Wynajem nieruchomości. 
 
Ponadto, ze względu na miejsce przypisania przychodów lub/i miejsce zlokalizowania aktywów wyróżnia się następujące segmenty 
geograficzne: 
1.Polska, 
2 Pozostałe kraje UE, 
3.Pozostałe kraje. 
Zasady rachunkowości segmentów są zasadami przyjętymi do sporządzenia i prezentacji skonsolidowanego sprawozdania finansowego 
grupy, jak również zasadami rachunkowości, które odnoszą się konkretnie do sprawozdawczości dotyczącej segmentów. 
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Przychody segmentów są przychodami osiąganymi bądź to ze sprzedaży zewnętrznym klientom, bądź z transakcji z innymi segmentami 
grupy, które dają się bezpośrednio przyporządkować do danego segmentu.  
 
Koszty segmentu są kosztami składającymi się z kosztów sprzedaży zewnętrznym klientom oraz kosztów transakcji z innymi segmentami 
Grupy, które wynikają z działalności operacyjnej danego segmentu wraz z odpowiednią częścią Grupy, którą w oparciu o racjonalne 
przesłanki można przypisać do danego segmentu. Wynik segmentu jest różnicą pomiędzy przychodami segmentu i kosztami segmentu.  
 



Dokument Rejestracyjny spółki OT Logistics SA 
 

Dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego stanowią jego integralną część 
241 

W poniższych tabelach przedstawione zostały dane dotyczące przychodów i zysków  poszczególnych segmentów operacyjnych Grupy za lata 2010-2012.: 
 

 Segementy operacyjne - 31.12.2012

Inne

Węgiel Kontenery Ładunki specjalne Pozostałe towary masowe
Usł. wspo-

magające transport wodny
Usługi portowe śródlądowe Usługi portowe morskie Spedycja Agencja morska Wynajem nieruchomości Pozycje nieprzypisane/nietypowe

Przychody 42 673 024          30 180 633          10 347 990                  176 417 869                                3 348 177                            8 280 620                                        62 493 717                              255 835 351          8 560 864                7 614 258                                   22 649 423                                                 628 401 927                  (161 301 260)          467 100 667                                            

          Sprzedaż klientom zewnętrznym 42 429 750          30 180 633          10 347 990                  123 298 479                                2 418 001                            7 465 291                                        59 472 539                              161 051 940          8 560 864                6 112 491                                   14 223 311                                                 465 561 290                  (161 301 260)          304 260 030                                            

          Sprzedaż pomiędzy segmentami 243 274               -                       -                               53 119 390                                  930 176                               815 329                                           3 021 178                                94 783 411            -                           1 501 767                                   8 426 111                                                   162 840 636                  -                           162 840 636                                            

Koszty segmentu ogółem, w tym: 32 685 051          24 603 773          9 934 570                    164 396 286                                3 416 999                            6 206 573                                        53 738 895                              253 280 747          8 496 911                5 179 586                                   42 460 032                                                 604 399 423                  (161 682 116)          442 717 307                                            

          amortyzacja 5 130 519            2 457 370            1 005 303                    7 716 768                                    1 514 658                            347 136                                           3 985 775                                1 611 707              23 350                     195 212                                      2 859 263                                                   26 847 060                    (781 267)                  26 065 793                                              

          usługi obce 25 828 235          22 146 403          8 929 267                    114 112 411                                1 104 235                            3 014 661                                        42 515 298                              231 977 923          8 118 613                1 048 876                                   26 233 629                                                 485 029 550                  (176 597 804)          308 431 746                                            

          wynagrodzenia i nne świadczenia 1 337 629            3 038 704            1 225 183                    12 404 315                                  410 964                               2 074 084                                        19 245 534                              5 045 961              354 948                   1 307                                          10 871 731                                                 56 010 360                    (7 371 698)              48 638 662                                              

Pozostałe przychody i koszty operacyjne 11 520                 -                       -                               2 884 008                                    235 933                               -                                                   -                                           1 289 776              -                           4 183 700                                   6 851 728                                                   15 456 666                    (223 787)                  15 232 879                                              

Wynik segmentu (zysk na działalności operacyjnej) 9 999 493            5 576 860            413 420                       14 905 591                                  167 111                               2 074 048                                        8 754 822                                3 844 380              63 953                     6 618 373                                   (12 958 882)                                                39 459 169                    157 069                   39 616 238                                              

Zysk na działalności gospodarczej 9 999 493            5 576 860            413 420                       14 905 591                                  167 111                               2 074 048                                        8 754 822                                3 844 380              63 953                     6 618 373                                   (12 958 882)                                                39 459 169                    157 069                   39 616 238                                              

          Przychody finansowe 428                      -                       -                               592                                              39 188                                  9 801                                               -                                           820 212                 -                           -                                              2 027 332                                                   2 897 553                      1 355 227                4 252 780                                                

          Koszty finansowe 152 378               -                       -                               411 617                                       2 932                                    9                                                      -                                           1 659 448              -                           -                                              10 834 304                                                 13 060 689                    (140 061)                  12 920 628                                              

Zysk (strata) brutto 9 847 543            5 576 860            413 420                       14 494 566                                  203 367                               2 083 840                                        8 754 822                                3 005 145              63 953                     6 618 373                                   (21 765 854)                                                29 296 034                    1 652 357                30 948 391                                              

          Zysk (strata) netto z udziałów wycenianych metodą praw własności -                       -                       -                               -                                               -                                        -                                                   -                                           263 603                 -                           -                                              -                                                              263 603                         -                           263 603                                                   

Zysk (strata) netto, z działalności gospodarczej 9 847 543            5 576 860            413 420                       14 494 566                                  203 367                               2 083 840                                        8 754 822                                3 268 747              63 953                     6 618 373                                   (21 765 854)                                                29 559 636                    1 652 357                31 211 993                                              

          Podatek dochodowy -                       -                       -                               -                                               -                                        10 281                                             -                                           1 360 460              -                           -                                              4 406 756                                                   5 777 498                      -                           5 777 498                                                

Zysk (strata) netto,  w tym: 9 847 543            5 576 860            413 420                       14 494 566                                  203 367                               2 073 559                                        8 754 822                                1 908 287              63 953                     6 618 373                                   (26 172 611)                                                23 782 138                    1 652 358                25 434 496                                              

          przypisany jednostce dominującej -                       -                       -                               -                                               -                                        -                                                   -                                           -                         -                           -                                              -                                                              23 105 273                    -                           23 105 273                                              

Zysk (strata) netto,  w tym działalność zaniechana -                       -                       -                               -                                               -                                        -                                                   -                                           -                         -                           -                                              (642 451)                                                     (642 451)                        -                           (642 451)                                                  

Wyszczególnienie

Przewozy i inne usługi transportowe Pozostałe usługi

RAZEM WYŁĄCZENIA WARTOŚĆ SKONSOLIDOWANA

 
 
 Segementy operacyjne - 31.12.2011

Inne

Węgiel Kontenery Ładunki specjalne Pozostałe towary masowe
Usł. wspo-

magające transport wodny
Usługi portowe śródlądowe Usługi portowe morskie Spedycja Agencja morska Wynajem nieruchomości Pozycje nieprzypisane/nietypowe

Przychody 47 182 469          35 389 266          16 291 756                  121 854 082                                12 542                                  6 610 684                                        37 801 401                              213 511 534          6 759 505                9 221 528                                   20 804 378                                                 515 439 145                  (73 028 615)            442 410 530                                            

          Sprzedaż klientom zewnętrznym 47 182 469          35 389 266          15 099 292                  119 089 133                                12 542                                  6 575 436                                        35 409 625                              206 784 128          6 759 505                9 207 062                                   20 792 759                                                 502 301 217                  (73 028 615)            429 272 602                                            

          Sprzedaż pomiędzy segmentami -                       -                       1 192 464                    2 764 949                                    -                                        35 248                                             2 391 776                                6 727 406              -                           14 466                                        11 619                                                        13 137 928                    -                           13 137 928                                              

Koszty segmentu ogółem, w tym: 43 858 585          35 751 486          15 460 271                  118 768 556                                12 336                                  5 493 700                                        35 314 666                              205 998 311          5 607 908                4 205 472                                   33 674 165                                                 504 145 456                  (72 689 041)            431 456 415                                            

          amortyzacja 6 630 895            1 887 547            1 074 964                    7 485 369                                    2 124                                    62 431                                             1 616 471                                2 900 746              33 327                     710 842                                      3 266 523                                                   25 671 239                    (741 490)                  24 929 749                                              

          usługi obce 27 405 061          21 768 603          9 036 380                    72 513 693                                  7 750                                    4 556 795                                        16 875 297                              185 381 940          4 962 185                2 620 917                                   18 351 452                                                 363 480 073                  -                           363 480 073                                            

          wynagrodzenia i nne świadczenia 3 277 547            4 182 450            2 036 257                    13 372 611                                  811                                       372 804                                           7 550 616                                7 892 248              251 601                   294 431                                      5 194 545                                                   44 425 922                    -                           44 425 922                                              

Pozostałe przychody i koszty operacyjne -                       -                       -                               -                                               -                                        -                                                   -                                           (314 159)                -                                              38 430 384                                                 38 116 225                    (998 249)                  37 117 976                                              

Wynik segmentu (zysk na działalności operacyjnej) 3 323 884            (362 220)              831 485                       3 085 526                                    206                                       1 116 984                                        2 486 735                                7 199 064              1 151 597                5 016 056                                   25 560 597                                                 49 409 914                    (1 337 823)              48 072 091                                              

Zysk na działalności gospodarczej 3 323 884            (362 220)              831 485                       3 085 526                                    206                                       1 116 984                                        2 486 735                                7 199 064              1 151 597                5 016 056                                   25 560 597                                                 49 409 914                    (1 337 823)              48 072 091                                              

          Przychody finansowe -                       -                       -                               -                                               -                                        -                                                   -                                           -                         -                           -                                              1 334 029                                                   1 334 029                      (41 623)                    1 292 406                                                

          Koszty finansowe -                       -                       -                               -                                               -                                        -                                                   -                                           -                         -                           -                                              11 281 902                                                 11 281 902                    (32 000)                    11 249 902                                              

Zysk (strata) brutto 3 323 884            (362 220)              831 485                       3 085 526                                    206                                       1 116 984                                        2 486 735                                7 199 064              1 151 597                5 016 056                                   15 612 724                                                 39 462 041                    (1 347 446)              38 114 595                                              

          Zysk (strata) netto z udziałów wycenianych metodą praw własności -                       -                       -                               -                                               -                                        -                                                   -                                           -                         -                           -                                              440 009                                                      440 009                         -                           440 009                                                   

          Zysk (strata) na sprzedaży udziałów  w jednostkach 

podporządkowanych -                       -                       -                               -                                               -                                        -                                                   -                                           -                         -                           -                                              -                                                              -                                 -                           -                                                           

Zysk (strata) netto, z działalności gospodarczej 3 323 884            (362 220)              831 485                       3 085 526                                    206                                       1 116 984                                        2 486 735                                7 199 064              1 151 597                5 016 056                                   16 052 733                                                 39 902 050                    (1 347 446)              38 554 604                                              

          Podatek dochodowy 3 005 777            649 440               398 172                       2 779 363                                    978                                       45 387                                             464 284                                   2 111 251              42 014                     326 288                                      1 020 551                                                   10 843 504                    -                           10 843 504                                              

Zysk (strata) netto,  w tym: 318 107               (1 011 660)           433 313                       306 163                                       (772)                                     1 071 597                                        2 022 451                                5 087 813              1 109 583                4 689 768                                   15 032 182                                                 29 058 546                    (1 347 446)              27 711 100                                              

          przypisany jednostce dominującej -                       -                       -                               -                                               -                                        -                                                   -                                           -                         -                           -                                              -                                                              28 382 413                    (1 418 620)              26 963 793                                              

Zysk (strata) netto,  w tym działalność zaniechana -                       -                       -                               -                                               -                                        -                                                   -                                           -                         -                           -                                              (1 177 743)                                                  (1 177 743)                     -                           (1 177 743)                                               

WARTOŚĆ SKONSOLIDOWANAWyszczególnienie

Przewozy i inne usługi transportowe Pozostałe usługi

RAZEM WYŁĄCZENIA
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Segementy operacyjne - 31.12.2010

Inne

Węgiel Kontenery Ładunki specjalne Pozostałe towary masowe
Usł. wspo-

magające transport wodny
Usługi portowe śródlądowe Usługi portowe morskie Spedycja Agencja morska Wynajem nieruchomości Pozycje nieprzypisane/nietypowe

Przychody 43 094 621       30 381 079       16 195 666               113 414 251                             5 885 750                          4 259 040                                     33 336 561                           218 852 132       5 237 524             14 667 119                                                                               9 779 137    495 102 880               86 629 392           408 473 488                                         

          Sprzedaż klientom zewnętrznym 13 566 631       30 381 079       14 836 664               95 098 758                               1 854 256                          4 234 044                                     32 663 827                            218 852 132       5 237 524              4 543 714                                                                                 6 772 074    428 040 703               74 895 355           353 145 348                                         

          Sprzedaż pomiędzy segmentami 29 527 990       -                     1 359 002                 18 315 493                               4 031 494                          24 996                                          672 734                                 -                       -                          10 123 405                                                                               3 007 063    67 062 177                 11 734 037           55 328 140                                           

Koszty segmentu ogółem, w tym: 27 959 589       28 448 575       15 565 768               102 359 955                             3 313 146                          4 295 454                                     30 645 865                            210 307 886       4 352 697              8 819 764                                                                               45 414 229    481 482 928               87 000 274           394 482 654                                         

          amortyzacja 1 635 155         1 663 752         910 330                     5 986 296                                 193 762                             251 210                                        1 792 256                              12 299 392         254 558                 515 804                                                                                    2 078 602    27 581 116                 -                         27 581 116                                           

          usługi obce 15 655 771       15 929 575       8 715 940                 57 315 721                               1 855 172                          2 405 209                                     17 159 932                            117 760 389       2 437 261              4 938 563                                                                               25 772 734    269 946 268               -                         269 946 268                                         

          wynagrodzenia i nne świadczenia 2 398 535         2 440 483         1 335 321                 8 781 027                                 284 221                             368 489                                        2 628 979                              18 041 422         373 399                 756 610                                                                                    3 948 499    41 356 985                 -                         41 356 985                                           

Pozostałe przychody i koszty operacyjne -                     -                     -                              -                                             -                                      -                                                 -                                          289 220              115 205 -                                                                                 12 707 239    12 881 254                 4 467 055             8 414 199                                              

Wynik segmentu (zysk na działalności operacyjnej) 15 135 032       1 932 504         629 898                     11 054 296                               2 572 604                          36 414 -                                         2 690 696                              8 833 466           884 827                 5 732 150                                -                                             22 927 853    26 501 206                 4 096 173             22 405 033                                           

Zysk na działalności gospodarczej 15 135 032       1 932 504         629 898                     11 054 296                               2 572 604                          36 414 -                                         2 690 696                              8 833 466           884 827                 5 732 150                                22 927 853 -                                              26 501 206                 4 096 173             22 405 033                                           

          Przychody finansowe -                     -                     -                              -                                             -                                      -                                                 -                                          256 855              -                          -                                                                                             2 280 971    2 537 826                   614 263                1 923 563                                              

          Koszty finansowe 394 830            1 464 795         229 049                     772 041                                    -                                      -                                                 -                                          1 986 901           -                          958                                                                                           5 932 486    10 781 060                 523 926                10 257 134                                           

Zysk (strata) brutto 14 740 202       467 709            400 849                     10 282 255                               2 572 604                          36 414 -                                         2 690 696                              7 103 420           884 827                 5 731 192                                26 579 368 -                                              18 257 972                 4 186 510             14 071 462                                           

          Zysk (strata) netto z udziałów wycenianych metodą praw własności -                     -                     -                              -                                             -                                      -                                                 -                                          -                       -                          -                                            -                                                  923 021    923 021 -                     -                         923 021 -                                                

          Zysk (strata) na sprzedaży udziałów  w jednostkach 

podporządkowanych -                     -                     -                              -                                             -                                      -                                                 -                                          -                       -                          -                                                                                                          -      -                               -                         -                                                          

Zysk (strata) netto, z działalności gospodarczej 14 740 202       467 709            400 849                    10 282 255                               2 572 604                          36 414 -                                         2 690 696                              7 103 420           884 827                5 731 192                                -                                             27 502 389    17 334 951                 4 186 510             13 148 442                                           

          Podatek dochodowy 262 773            267 369            146 292                     962 012                                    31 138                               40 370                                          288 020                                 1 976 541           40 908                   82 891                                     -                                                       5 761    4 092 553                   -                         4 092 553                                              

Zysk (strata) netto,  w tym: 14 477 429                   200 340                         254 557                                     9 320 243    2 541 466                          76 784 -                                         2 402 676                              5 126 879           843 919                5 648 301                                -                                             27 496 628    13 242 398                 4 186 510             9 055 888                                             

          przypisany jednostce dominującej -                     -                     -                              -                                             -                                      -                                                 -                                          -                       -                          -                                                                                                          -      7 369 402                   -                         7 369 402                                              

WARTOŚĆ SKONSOLIDOWANAWyszczególnienie

Przewozy i inne usługi transportowe Pozostałe usługi

RAZEM WYŁĄCZENIA
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Przychody, aktywa i zobowiązania według zidentyfikowanych obszarów geograficznych 

 
 Segmenty geograficzne  31.12.2012

Wyszczególnienie Polska Kraje Unii Europejskiej Pozostałe Ogółem

    Rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne 137 814 566              80 854 248                           10 921 376                           229 590 190              

    Zapasy 1 907 287                  1 312 966                             24 556                                  3 244 809                  

    Aktywa finansowe 34 749 136                4 365 535                             57 679                                  39 172 349                

    Inne aktywa segmentów 161 714 371              20 076 989                           192 714                                181 984 074              

    Aktywa ogółem 336 185 360              106 609 739                         11 196 324                           453 991 422              

    Pasywa segmentu 336 185 359              106 609 739                         11 196 324                           453 991 422              

    Pasywa ogółem 336 185 359              106 609 739                         11 196 324                           453 991 422              

    Przychody ze sprzedaży 316 813 310              149 050 837                         1 236 520                             467 100 667              

    Amortyzacja 17 566 864                8 250 622                             248 306                                26 065 793                 
 

 Segmenty geograficzne  31.12.2011

Wyszczególnienie Polska Kraje Unii Europejskiej Pozostałe Ogółem

    Rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne 99 182 033                102 784 029                         6 334 900                             208 300 962              

    Zapasy 994 112                     2 447 530                             28 240                                  3 469 882                  

    Aktywa finansowe 44 303 467                1 184 577                             -                                         45 488 044                

    Inne aktywa segmentów 146 660 374              23 147 954                           92 560                                  169 900 888              

    Aktywa ogółem 291 139 986              129 564 090                         6 455 700                             427 159 776              

    Pasywa segmentu 288 531 027              132 173 049                         6 455 700                             427 159 776              

    Pasywa ogółem 288 531 027              132 173 049                         6 455 700                             427 159 776              

    Przychody ze sprzedaży 271 777 248              170 438 671                         194 611                                442 410 530              

    Amortyzacja 16 486 731                8 443 018                             -                                         24 929 749                 
 

 Segmenty geograficzne 31.12.2010

Wyszczególnienie Polska Kraje Unii Europejskiej Pozostałe Ogółem

    Rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne 112 585 105              92 535 348                           -                                         205 120 453              

    Zapasy 1 206 550                  1 199 693                             -                                         2 406 243                  

    Aktywa finansowe 2 341 861                  4 021 922                             -                                         6 363 783                  

    Pozostałe aktywa (nieprzypisane segmentom) 119 767 161              19 977 943                           -                                         139 745 104              

    Aktywa ogółem 235 900 677              117 734 906                         -                                         353 635 583              

    Pasywa segmentu 230 585 835              123 049 747                         -                                         353 635 582              

    Pasywa ogółem 230 585 836              123 049 747                         -                                         353 635 583              

    Przychody ze sprzedaży 287 986 684              120 486 804                         -                                         408 473 488              

     Amortyzacja 20 435 810                7 145 306                             -                                         27 581 116                 
 

 
Nota 14 Przychody i koszty 
 

14.1. Przychody ze sprzedaży 
 
Poniżej przedstawiono analizę przychodów Grupy Kapitałowej w podziale na działalność kontynuowaną oraz działalność zaniechaną. 
 

 31.12.2012  31.12.2011  31.12.2010 

Działalność kontynuowana

Przychody ze sprzedaży towarów 38 976 846 5 933 288                            29 971                                 

Przychody ze sprzedaży usług 424 445 461 436 282 631                        408 445 517                        

Pozostała sprzedaż 3 350 566

466 772 872 442 215 919                        408 475 488                        
0 0 -33 741 211

Działalność zaniechana

Przychody ze sprzedaży towarów

Przychody ze sprzedaży usług 327 795 194 611                               -                                       

Pozostała sprzedaż

327 795                               194 611                               -                                       

Razem 467 100 667 442 410 530                        408 475 488                         
 
 
 

14.2. Koszty według rodzaju, w tym koszty świadczeń pracowniczych 
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 31.12.2012  31.12.2011  31.12.2010 

Amortyzacja środków trwałych i wartości niematerialnych (26 065 792)                             (24 929 749)                             (27 581 116)                             

Koszty świadczeń pracowniczych (48 638 662)                             (44 734 624)                             (41 356 985)                             

Zużycie materiałów i energii (38 567 195)                             (34 879 558)                             (27 172 393)                             

Usługi obce (309 393 642)                           (291 954 630)                           (269 946 268)                           

Podatki i opłaty (3 293 555)                               (3 345 994)                               (3 826 723)                               

Ubezpieczenia majątkowe i osobowe (3 511 051)                               (3 117 584)                               (3 151 797)                               

Pozostałe koszty (4 333 814)                               (19 516 278)                             (16 281 414)                             

Razem koszty rodzajowe (433 803 711)                           (422 478 417)                           (389 316 696)                           

w tym działalność zaniechana (961 896)                                  (406 490)                                  -                                                

Zmiana stanu produktów, produkcji w toku 

i rozliczeń międzyokresowych (+/-)
(2 983 426)                               (3 043 066)                               (5 144 909)                               

Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki (-) 248 915                                    -                                           -                                           

Wartość sprzedanych towarów 

i materiałów
(6 179 084)                               (5 934 932)                               (21 049)                                    

Razem koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, sprzedaży i 

koszty ogólnego zarządu
(442 717 307)                           (431 456 415)                           (394 482 654)                           

Wartość sprzedanych towarów 

i materiałów (+)
(6 179 084)                               (5 934 932)                               (21 049)                                    

Koszty sprzedaży (+) (5 624 646)                               (1 930 210)                               (5 327 771)                               

Koszty ogólnego zarządu (+) (37 053 391)                             (29 960 781)                             (28 566 329)                             

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów (+) (393 860 186)                           (393 630 492)                           (360 567 505)                           

Łączne koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, sprzedaży i 

koszty ogólnego zarządu
(442 717 307)                           (431 456 415)                           (394 482 654)                           

w tym działalność zaniechana (961 896)                                  (406 490)                                  -                                                

Koszty świadczeń pracowniczych

 31.12.2012  31.12.2011  31.12.2010 

Koszty wynagrodzeń (+) (39 750 556)                             (37 153 823)                             (34 372 624)                             

Koszty ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń (+) (8 583 579)                               (6 871 686)                               (6 830 615)                               

Pozostałe koszty świadczeń pracowniczych (+) (56 716)                                    (709 115)                                  (153 746)                                  

Odpisy na ZFŚF z zysku netto (+) (247 811)                                  -                                           -                                           

Razem koszty świadczeń pracowniczych (48 638 662)                             (44 734 624)                             (41 356 985)                              
 
 

14.3. Pozostałe przychody operacyjne 
 

 31.12.2012  31.12.2011  31.12.2010 

Zysk netto ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 9 625 262                       9 236 777                       15 355 883                     

Rozwiązanie odpisu aktualizującego wartość rzeczowych aktywów trwałych 21 291                            -                                  -                                  

Rozwiązanie odpisu aktualizującego wartość zapasów 253 898                          261 207                          885 348                          

Rozwiązanie odpisu aktualizującego wartość należności handlowych 641 825                          370 702                          174 415                          

Rozwiązanie rezerw 833 662                          616 006                          821 446                          

Aktualizacja wartości nieruchomości inwestycyjnych 5 473 375                       27 322 557                     -                                  

Otrzymane dopłaty 26 533                            71 970                            -                                  

Umorzone zobowiązania 24 312                            -                                  17 800                            

Otrzymane kary i odszkodowania 492 222                          453 982                          480 958                          

Zysk z okazyjnego nabycia jednostki zależnej 1 344 441                       -                                  -                                  

Despatch statków obcych bander 466 583                          260 055                          -                                  

Zwrot podatków 193 603                          -                                  -                                  

Zakup wierzytelności -                                  825 291                          -                                  

Inne 471 856                          1 233 553                       1 861 218                       

Razem pozostałe przychody operacyjne 19 868 864                     40 652 100                     19 597 068                     

Przypadające na:

- działalność kontynuowaną 19 868 864                    40 652 100                    19 597 068                    

- działalność zaniechaną -                                 -                                 -                                  
 
 
 
 
 

14.4. Pozostałe koszty operacyjne 
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 31.12.2012  31.12.2011  31.12.2010 

Odpis aktualizujący wartość rzeczowych aktywów trwałych (183 363)                         -                                  (2 745 675)                      

Odpis aktualizujący wartość zapasów (135 492)                         (250 221)                         (842 414)                         

Odpis aktualizujący wartość należności handlowych (1 232 626)                      (1 277 407)                      (1 705 139)                      

Pozostałe odpisy aktualizujące (1 265 554)                      -                                  (2 168 241)                      

Darowizny przekazane (16 500)                           (1 925)                             (3 734)                             

Kary i odszkodowania (291 692)                         (271 058)                         (259 901)                         

Demurrage statków obcych bander (438 560)                         (33 596)                           -                                  

Inne (1 072 199)                      (1 699 916)                      (3 457 765)                      

Razem pozostałe koszty operacyjne (4 635 985)                      (3 534 123)                      (11 182 869)                    

Przypadające na:

- działalność kontynuowaną (4 632 787)                     (3 510 394)                     (11 182 869)                   

- działalność zaniechaną (3 198)                            (23 729)                          -                                  
 
 

14.5. Przychody finansowe 
 

 31.12.2012  31.12.2011  31.12.2010 

Przychody z tytułu odsetek 

- lokaty bankowe 767 818                             274 976                          32 424                            

- należności 251 846                             58 157                            163 620                          

- pozostałe 609 047                             512 257                          426 323                          

Objęcie kontroli w spółce zależnej 2 596 921                          -                                  

Pozostałe przychody finansowe 27 147                               447 016                          873 458                          

Przychody finansowe ogółem 4 252 780                          1 292 406                       1 923 563                       

Przypadające na:

- działalność kontynuowaną 4 239 988                          1 202 648                      1 923 563                      

- działalność zaniechaną 12 792                               89 758                           -                                  
 
 
 

14.6. Koszty finansowe 

 31.12.2012  31.12.2011  31.12.2010 

Koszty z tytułu odsetek

- z tytułu kredytów i pożyczek (3 493 417)                         (5 491 543)                      (6 400 710)                      

- z tytułu leasingu finansowego (2 451 943)                         (2 473 356)                      (2 232 611)                      

- od obligacji (5 554 731)                         (501 964)                         -                                  

- pozostałe (360 993)                            (1 171 540)                      (329 567)                         

Razem koszty z tytułu odsetek (11 861 084)                       (9 638 403)                      (8 962 888)                      

Minus kwoty ujęte w kosztach aktywów spełniających warunki 

kapitalizacji

(11 861 084)                       (9 638 403)                      (8 962 888)                      

Straty z tytułu różnic kursowych (430 331)                            (1 420 290)                      -                                  

Strata ze zbycia akcji, udziałów i innych papierów wartościowych -                                     (56 075)                           (119 847)                         

Pozostałe koszty finansowe (629 213)                            (135 134)                         (1 174 399)                      

Koszty finansowe ogółem (12 920 628)                       (11 249 902)                    (10 257 134)                    

Przypadające na:

- działalność kontynuowaną (12 834 317)                      (10 134 115)                   

- działalność zaniechaną (86 311)                             (1 115 787)                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nota 15  Podatek dochodowy 
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15.1. Uzgodnienie podatku dochodowego od wyniku finansowego brutto 
 
Uzgodnienie podatku dochodowego od wyniku finansowego brutto przed opodatkowaniem według ustawowej stawki podatkowej,  
z podatkiem dochodowym liczonym według efektywnej stawki podatkowej Grupy za rok zakończony dnia 31 grudnia 2012 r., 31 grudnia 
2011 r. oraz 31 grudnia 2010 r. przedstawia się następująco: 
 

 31.12.2012  31.12.2011  31.12.2010 

 Skonsolidowany rachunek zysków i strat 

 Bieżący podatek dochodowy 4 982 709                             4 615 645                            4 170 784                            

 Bieżące obciążenie z tytułu podatku dochodowego 4 982 709                             4 615 645                            4 170 784                            

 Odroczony podatek dochodowy 863 156                                6 311 754                            (78 231)                                

 Związany z powstaniem i odwróceniem się różnic przejściowych 863 156                                6 311 754                            (78 231)                                

 Obciążenie podatkowe wykazane w skonsolidowanym rachunku zysków i strat 5 845 865                             10 927 399                          4 092 553                            

 
 
 

 31.12.2012  31.12.2011  31.12.2010 

 Zysk /(strata) brutto przed opodatkowaniem z działalności kontynuowanej 31 922 811                           39 816 242                          13 954 672                          

 Zysk /(strata) przed opodatkowaniem z działalności zaniechanej (710 818)                               (1 261 637)                           -                                       

 Zysk /(strata) brutto przed opodatkowaniem 31 211 993                           38 554 605                          13 954 672                          

 Podatek według ustawowej stawki podatkowej obowiązującej w Polsce, wynoszącej 19%  (3 085 417)                            (3 515 223)                           (3 718 867)                           

 Podatek według ustawowej stawki podatkowej obowiązującej w Niemczech , wynoszącej 20% (227 149)                               (1 100 422)                           (451 917)                              

 Zysk brutto przed opodatkownaiem  31 211 993                           38 554 605                          13 954 672                          

 Koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów 12 640 585                           16 468 748                          16 137 699                          

 Koszty podatkowe nie ujete w ksiegach 786 647                                (2 404 286)                           (4 800 938)                           

 Przychody nie będące podstawą do opodatkowania (13 310 372)                          (32 772 463)                         (6 999 257)                           

 Przychody podatkowe nie ujete w księgach (920 337)                               909 349                               475 477                               

 Pozostałe (strata z lat ubiegłych), darowizny (3 494 917)                            (1 114 533)                           (1 114 533)                           

 Razem  podstawa opodatkowania  26 913 598                           19 641 420                          17 653 120                          

 w tym: 

 Podstawa naliczenia podatku dochodowego bieżącego w Polsce 26 605 188                           18 501 174                          18 038 715                          

 Podstawa naliczenia podatku dochodowego bieżącego w  Niemczech 308 410                                1 963 780                            1 118 866                            

 Podatek dochodowy w Niemczech 227 149                                1 100 422                            451 917                               

 Podatek dochodowy w Polsce 4 755 560                             3 515 223                            3 718 867                            

 podatek odroczony 863 156                                6 311 754                            (78 231)                                

 Podatek dochodowy wykazany w skonsolidowanym rachunku zysków i strat 5 845 865                             10 927 399                          4 092 553                            

 Podatek dochodowy przypisany działalności zaniechanej -                                        -                                       -                                       

 Podatek według efektywnej stawki podatkowej %: 19% 28% 29%
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15.2. Odroczony podatek dochodowy 

 
31.12.2012 31.12.2011 31.12.2010

 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu                         4 251 940                         7 370 898                         9 465 939 

 zwiekszenia 1 254 436                       510 342                          373 163                          

     odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową                                     -                                81 955                            148 453 

     odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi                         1 254 436                            428 387                            224 710 

 zmniejszenia                       (1 004 523)                       (4 034 063)                       (2 249 468)

     odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi                           (884 305)                       (1 143 337)                       (1 803 182)

     odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową                          (120 218)                       (2 890 726)                          (446 286)

 różnice kursowe z przeliczenia - odniesione na wynik finansowy                       (1 193 297)                            404 763                          (218 736)

 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu                         3 308 556                         4 251 940                         7 370 898 

 Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu                       35 929 824                       29 371 901                       28 778 004 

 zwiększenia                         5 470 973                         9 287 814                         6 228 868 

     odniesione na wynik finansowy okresu  w związku z dodatnimi róznicami przejściowymi                         5 470 973                         9 287 814                         6 228 868 

 zmniejszenia                       (7 812 148)                       (4 533 170)                       (3 865 811)

     odniesione na wynik finansowy okresu  w związku z dodatnimi róznicami przejściowymi                       (7 812 148)                       (4 533 170)                       (3 865 811)

 różnice kursowe z przeliczenia - odniesione na wynik finansowy                          (135 239)                         1 803 279                          (627 257)

 Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec  okresu                       33 453 410                       35 929 824                       30 513 804 

 Nadwyżka rezerwy  z tytułu odroczonego podatku dochodowego nad aktywami  z 

tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, z tego: 
                      30 144 854                       31 677 884                       23 142 906 

 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu 3 308 556                       4 251 940                       7 370 898                       

 Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu 33 453 410                     35 929 824                     30 513 804                      
 
 
 

Nota 16  Działalność zaniechana oraz aktywa przeznaczone do sprzedaży 
 
 
W roku bilansowym 2012 została podjęta decyzja o sprzedaży należących do Rentrans Cargo Spółka z o.o. 99,9% udziałów  
w Spółce Swipoltrans z siedzibą w pow. Grodno Swisłoczskij na Białorusi. Uzgodniona cena sprzedaży na rzecz firmy OXNARD 
ENTERPRISES Ltd. wynosi 2 297 700 USD. W związku z powyższym na dzień 31 grudnia 2012 r. dane dotyczące Spółki Swipoltrans 
zostały zaprezentowane jako wyodrębniona grupa przeznaczona do sprzedaży oraz jako działalność zaniechana. 
 
Działalność spółki Swipoltrans prowadzona była w nieprzewidywalnym środowisku gospodarczym, co sprawiło, iż kierownictwu trudno było 
osiągnąć faktyczny wzrost i rentowność tego segmentu. Sprzedaż udziałów w spółce Swipoltrans ma zostać sfinalizowana do dnia 
31 marca 2013 r. 
 
Łączne wynik działalności zaniechanej uwzględnione w sprawozdaniu z dochodów całkowitych przedstawiono poniżej. Sprawozdanie  
z dochodów całkowitych oraz przepływy pieniężne z działalności zaniechanej przedstawiono retrospektywnie w celu uwzględnienia 
działalności zaniechanej w bieżącym okresie. 
 
 
 

Wyniki

 31.12.2012  31.12.2011  31.12.2010 

Przychody 340 587                          284 369                          -                                  

Koszty (1 051 405)                      (1 546 006)                      -                                  

Zysk / (strata) przed opodatkowaniem (710 818)                         (1 261 637)                      -                                  

- z tytułu różnic przejściowych 68 367                            83 894                            -                                  

Zysk (strata) netto przypisana działalności zaniechanej (642 451)                         (1 177 743)                      -                                  
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31.12.2012 31.12.2011  31.12.2010 

Aktywa

Wartości niematerialne 12 170                            14 640                            -                                  

Rzeczowe aktywa trwałe 5 228 311                       6 320 260                       -                                  

Zapasy 24 556                            28 240                            -                                  

Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności 112 331                          67 560                            -                                  

Środki pieniężne 11 596                            25 000                            -                                  

Aktywa zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży 5 388 963                       6 455 700                       -                                  

Rezerwa z tytułu podatku odroczonego 955 037                          1 139 899                       -                                  

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania 2 786 697                       3 969 724                       -                                  

Kredyty i pożyczki 93 222                            87 928                            -                                  

Zobowiązania bezpośrednio związane z aktywami trwałymi 

zaklasyfikowanymi jako przeznaczone do sprzedaży
3 834 956                       5 197 551                       -                                  

Zobowiązania netto przypisane działalności zaniechanej 1 554 008                       1 258 149                       -                                  

Przepływy środków pieniężnych netto spółki

 31.12.2012  31.12.2011  31.12.2010 

Przepływy z działalności operacyjnej 172 390                          (4 843 181)                      -                                  

Przepływy z działalności inwestycyjnej (55 614)                           -                                  -                                  

Przepływy z działalności finansowej (130 181)                         4 866 746                       -                                  

Wpływy / (wypływy) środków pieniężnych netto (13 404)                           23 565                            -                                  

 
 
 

Nota 17  Majątek socjalny oraz zobowiązania ZFŚS 
 
Grupa tworzy fundusz i dokonuje okresowych odpisów w wysokości odpisu podstawowego. Spółki Grupy nie posiadają majątku socjalnego 
w postaci aktywów trwałych. Celem Funduszu jest subsydiowanie działalności socjalnej Spółki, pożyczek udzielonych jej pracownikom 
oraz pozostałych kosztów socjalnych. 
 
Tabela poniżej przedstawia analitykę zobowiązań oraz kosztów Funduszu. 
 

Opis 31.12.2012 31.12.2011 31.12.2010

Pożyczki udzielone pracownikom 738 120                          442 561                          420 733                          

Środki pieniężne 609 214                          573 416                          510 730                          

Zobowiązania z tytułu ZFŚS 42 667                            86 438                            100 495                          

Saldo po skompensowaniu 1 390 002                       1 102 415                       1 031 958                       

Odpisy na Fundusz w okresie obrotowym 674 277                          695 166                          709 354                           
 
 

 

Nota 18  Zysk przypadający na jedną akcję 
 
Zysk podstawowy przypadający na jedną akcję oblicza się poprzez podzielenie zysku netto za okres przypadającego na zwykłych 
akcjonariuszy Spółki dominującej przez średnią ważoną liczbę wyemitowanych akcji zwykłych występujących w ciągu okresu. 
Zysk rozwodniony przypadający na jedną akcję oblicza się poprzez podzielenie zysku netto za okres przypadającego na zwykłych 
akcjonariuszy (po potrąceniu odsetek od umarzalnych akcji uprzywilejowanych zamiennych na akcje zwykłe) przez średnią ważoną liczbę 
wyemitowanych akcji zwykłych występujących w ciągu okresu (skorygowaną o wpływ opcji rozwadniających oraz rozwadniających 
umarzalnych akcji uprzywilejowanych zamiennych na akcje zwykłe). 
 
Poniżej przedstawione zostały dane dotyczące zysku oraz akcji, które posłużyły do wyliczenia podstawowego i rozwodnionego zysku  
na jedną akcję: 
 

Zysk przypadający na jedną akcję

 31.12.2012  31.12.2011  31.12.2011  31.12.2010  31.12.2010 

Zysk netto z działalności kontynuowanej          26 076 947            28 888 843           27 423 268            9 055 888       10 950 660    

Zysk netto działalności zaniechanej                 (642 451)            (1 177 743)                       -                           -                        -      

Zysk netto          25 434 496            27 711 100           27 423 268            9 055 888       10 950 660    

Zysk netto przypadający na zwykłych akcjonariuszy, zastosowany do obliczenia 

rozwodnionego zysku na jedną akcję
         25 434 496            27 711 100           27 423 268            9 055 888       10 950 660    

Dane 

porównawcze

Dane 

zatwierdzoneDane porównawcze Dane zatwierdzone
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 31.12.2012  31.12.2011  31.12.2011  31.12.2010  31.12.2010 

Średnia ważona liczba wyemitowanych akcji zwykłych zastosowana do obliczenia 

podstawowego zysku na jedną akcję            1 277 660              1 277 660             1 277 660            1 277 660         1 277 660    

Wpływ rozwodnienia:

Opcje na akcje

Umarzalne akcje uprzywilejowane

Skorygowana średnia ważona liczba akcji zwykłych zastosowana do obliczenia 

rozwodnionego zysku na jedną akcję            1 277 660              1 277 660             1 277 660            1 277 660         1 277 660    

Dane 

porównawcze

Dane 

zatwierdzoneDane porównawcze Dane zatwierdzone

 
 
 
 
W okresie między dniem bilansowym, a dniem sporządzenia niniejszego sprawozdania finansowego nie wystąpiły żadne inne transakcje 
dotyczące akcji zwykłych lub potencjalnych akcji zwykłych. 
 
Na podstawie powyższych informacji podstawowy oraz rozwodniony zysk na akcję wynosi: 
 
 

Podstawowy zysk na akcję 

 31.12.2012  31.12.2011  31.12.2011  31.12.2010  31.12.2010 

Zysk netto          25 434 496            27 711 100           27 423 268            9 055 888       10 950 660    

Średnioważona liczba akcji zwykłych            1 277 660              1 277 660             1 277 660            1 277 660         1 277 660    

Podstawowy zysk na akcję  (zł/akcję)                   19,91                     21,69                    21,46                     7,09                  8,57    

Rozwodniony zysk na akcję 

 31.12.2012  31.12.2011  31.12.2011  31.12.2010  31.12.2010 

Zysk netto przypadający na akcjonariuszy, zastosowany do obliczenia rozwodnionego 

zysku na jedną akcję

         25 434 496            27 711 100           27 423 268            9 055 888       10 950 660    

Skorygowana średnia ważona liczba akcji zwykłych zastosowana do obliczenia 

rozwodnionego zysku na jedną akcję

           1 277 660              1 277 660             1 277 660            1 277 660         1 277 660    

Rozwodniony zysk na akcję  (zł/akcję)                   19,91                     21,69                    21,46                     7,09                  8,57    

Podstawowy zysk na akcję z działalności kontynuowanej

 31.12.2012  31.12.2011  31.12.2011  31.12.2010  31.12.2010 

Zysk netto z działalności kontynuowanej          26 076 947            28 888 843           27 423 268            9 055 888       10 950 660    

Średnioważona liczba akcji zwykłych            1 277 660              1 277 660             1 277 660            1 277 660         1 277 660    

Podstawowy zysk na akcję  (zł/akcję)                   20,41                     22,61                    21,46                     7,09                  8,57    

Rozwodniony zysk na akcję z działalności kontynuowanej

 31.12.2012  31.12.2011  31.12.2011  31.12.2010  31.12.2010 

Zysk netto przypadający na Akcjonariuszy, zastosowany do obliczenia rozwodnionego 

zysku na jedną akcję z działalności kontynuowanej

         26 076 947            28 888 843           27 423 268            9 055 888       10 950 660    

Skorygowana średnia ważona liczba akcji zwykłych zastosowana do obliczenia 

rozwodnionego zysku na jedną akcję

           1 277 660              1 277 660             1 277 660            1 277 660         1 277 660    

Rozwodniony zysk na akcję  (zł/akcję)                   20,41                     22,61                    21,46                     7,09                  8,57    

Dane 

porównawcze

Dane 

zatwierdzoneDane porównawcze Dane zatwierdzone

 
 

 
 

Nota 19  Dywidendy wypłacone i zadeklarowane do wypłaty 
 

 31.12.2012  31.12.2011  31.12.2010 

Dywidenda za rok (przedłożona do zatwierdzenia na Walnym 

Zgromadzeniu Akcjonariuszy):                               -                                    -                       6 700 000    

Zadeklarowane i wypłacone w okresie

Dywidendy z akcji zwykłych:

dywidenda za 2009 rok 3 102 832                   1 443 760                   -                              

dywidenda za 2010 rok 1 676 367                   -                              -                              

                    4 779 199                     1 443 760                                  -    
 
 
Za 2011 rok nie została zadeklarowana ani uchwalona dywidenda do wypłaty. Wypracowany zysk został w całości przeniesiony do zysków 
zatrzymanych. W 2012 roku została wypłacona dywidenda z zysku za lata 2009 i 2010. Nie planuje się wypłaty dywidendy z zysku 
za 2012 rok. 
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Nota 20  Rzeczowe aktywa trwałe 
 

31.12.2012

TABELA RUCHU ŚRODKÓW 

TRWAŁYCH
 Grunty  

 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej 

i wodnej 

 Urządzenia techniczne 

i maszyny 
 Środki transportu  Inne środki trwałe 

 Środki trwałe 

w budowie 
 RAZEM 

a) wartość brutto środków trwałych na 

początek okresu
1 825 197                                                  37 655 507                                                             42 148 490                                                285 338 185                                              4 871 491                                                  876 581                                                     372 715 451                                              

b) zwiększenia (z tytułu) 1 017 351                                                  4 286 475                                                               47 550 035                                                22 455 724                                                3 433 287                                                  3 423 912                                                  82 166 783                                                

 - zakup -                                                            44 911                                                                    8 085 662                                                  1 704 337                                                  881 571                                                     1 405 479                                                  12 121 961                                                

 - modernizacja -                                                            48 843                                                                    -                                                            3 651 230                                                  -                                                            -                                                            3 700 073                                                  

  - przejęte na podstawie umowy leasingu 

finansowego
-                                                            -                                                                          -                                                            1 032 883                                                  -                                                            -                                                            1 032 883                                                  

 - rozszerzenie grupy kapitałowej 1 017 351                                                  4 192 720                                                               39 464 372                                                15 747 827                                                2 551 717                                                  2 018 433                                                  64 992 420                                                

 - inne -                                                            -                                                                          -                                                            319 446                                                     -                                                            -                                                            319 446                                                     

c) zmniejszenia (z tytułu) (222 110)                                                   (6 745 597)                                                              (12 899 109)                                              (12 326 987)                                              (245 255)                                                   (539 672)                                                   (32 978 731)                                              

 - sprzedaż -                                                            (770 680)                                                                 (11 665 634)                                              (3 041 395)                                                (6 530)                                                       -                                                            (15 484 239)                                              

 - likwidacja -                                                            -                                                                          (530 616)                                                   (225 048)                                                   (88 973)                                                     -                                                            (844 637)                                                   

 - różnice kursowe (30 580)                                                     (731 283)                                                                 (117 039)                                                   (9 060 544)                                                (149 752)                                                   (90 836)                                                     (10 180 034)                                              

 - przeniesienie do przeznaczonych do 

sprzedaży
(191 530)                                                   (5 243 634)                                                              -                                                            -                                                            -                                                            (448 837)                                                   (5 884 001)                                                

 - inne -                                                            -                                                                          (585 821)                                                   -                                                            -                                                            -                                                            (585 821)                                                   

d) wartość brutto środków trwałych na 

koniec okresu
2 620 438                                                  35 196 385                                                             76 799 415                                                295 466 922                                              8 059 523                                                  3 760 821                                                  421 903 504                                              

e) skumulowana amortyzacja 

(umorzenie) na początek okresu
-                                                            (14 743 101)                                                            (23 341 305)                                              (126 054 626)                                            (3 567 384)                                                -                                                            (167 706 416)                                            

f) amortyzacja za okres (z tytułu) -                                                            (851 257)                                                                 (10 799 669)                                              (20 938 905)                                              (2 078 646)                                                -                                                            (34 668 477)                                              

 - roczny odpis amortyzacyjny -                                                            (1 405 796)                                                              (3 430 635)                                                (20 319 990)                                              (512 882)                                                   -                                                            (25 669 303)                                              

 - sprzedaż środka trwałego -                                                            613 058                                                                  5 436 124                                                  1 576 689                                                  6 530                                                         -                                                            7 632 400                                                  

 - likwidacja środka trwałego -                                                            -                                                                          373 539                                                     185 988                                                     84 445                                                       -                                                            643 972                                                     

 - przeniesienie do grupy aktywów 

przeznaczonych do odsprzedaży 
-                                                            655 690                                                                  -                                                            -                                                            -                                                            -                                                            655 690                                                     

 - rozszerzenie grupy kapitałowej -                                                            (813 516)                                                                 (13 737 130)                                              (4 872 396)                                                (1 764 657)                                                -                                                            (21 187 699)                                              

 - różnice kursowe -                                                            99 307                                                                    (27 388)                                                     2 490 805                                                  107 919                                                     -                                                            2 670 642                                                  

 - inne (zwiększenia) -                                                            -                                                                          585 821                                                     -                                                            -                                                            -                                                            585 821                                                     

g) skumulowana amortyzacja 

(umorzenie) na koniec okresu
-                                                            (15 594 358)                                                            (34 140 974)                                              (146 993 531)                                            (5 646 030)                                                -                                                            (202 374 893)                                            

h) odpisy z tytułu trwałej utraty 

wartości na początek okresu
-                                                            (97 164)                                                                   -                                                            (4 515 148)                                                -                                                            -                                                            (4 612 312)                                                

 zwiększenie(z tytułu) -                                                            -                                                                          -                                                            (375 340)                                                   (23 540)                                                     (285 000)                                                   (683 880)                                                   

 - utworzenie odpisów  z tytułu trwałej 

utraty wartości odniesionych w ciężar 

wyniku finansowego 

-                                                            -                                                                          -                                                            (375 340)                                                   (23 540)                                                     (285 000)                                                   (683 880)                                                   

 zmniejszenie(z tytułu) -                                                            97 164                                                                    -                                                            -                                                            -                                                            -                                                            97 164                                                       

 - sprzedaż środka trwałego -                                                            97 164                                                                    -                                                            -                                                            -                                                            -                                                            97 164                                                       

i) odpisy z tytułu trwałej utraty 

wartości na koniec okresu
-                                                            -                                                                          -                                                            (4 890 488)                                                (23 540)                                                     (285 000)                                                   (5 199 028)                                                

j) wartość netto środków trwałych na 

początek okresu
1 825 197                                                  22 815 242                                                             18 807 185                                                154 768 411                                              1 304 107                                                  876 581                                                     200 396 724                                              

k) wartość netto środków trwałych na 

koniec okresu
2 620 438                                                  19 602 027                                                             42 658 441                                                143 582 903                                              2 389 953                                                  3 475 821                                                  214 329 583                                              

 
 
31.12.2011

TABELA RUCHU ŚRODKÓW 

TRWAŁYCH
 Grunty  

 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej 

i wodnej 

 Urządzenia techniczne 

i maszyny 
 Środki transportu  Inne środki trwałe 

 Środki trwałe 

w budowie 
 RAZEM 

a) wartość brutto środków trwałych na 

początek okresu
1 599 516                                                  35 998 135                                                             32 686 498                                                275 500 745                                              3 896 332                                                  244 783                                                     349 926 008                                              

b) zwiększenia (z tytułu) 225 681                                                     6 602 758                                                               10 086 345                                                23 874 539                                                1 279 608                                                  9 462 070                                                  51 531 002                                                

 - zakup -                                                            79 600                                                                    8 783 075                                                  5 011 667                                                  881 816                                                     (6 440)                                                       14 749 718                                                

 - modernizacja -                                                            -                                                                          -                                                            4 459 110                                                  -                                                            -                                                            4 459 110                                                  

   - nakłady inwestycyjne na środki trwałe 

w budowie
-                                                            188 847                                                                  71 678                                                       -                                                            14 083                                                       8 990 468                                                  9 265 076                                                  

  - inwestycje w obcym środku trwałym -                                                            188 847                                                                  20 600                                                       -                                                            -                                                            -                                                            209 447                                                     

  - przejęte na podstawie umowy leasingu 

finansowego
-                                                            -                                                                          -                                                            1 316 122                                                  -                                                            -                                                            1 316 122                                                  

 - różnice kursowe z przeliczenia (107 959)                                                   (3 243 947)                                                              73 854                                                       12 692 491                                                270 704                                                     (208 700)                                                   9 476 443                                                  

 - rozszerzenie grupy kapitałowej 214 867                                                     6 134 852                                                               -                                                            -                                                            -                                                            441 145                                                     6 790 864                                                  

-przeszacowanie 118 176                                                     3 122 169                                                               -                                                            -                                                            -                                                            245 598                                                     3 485 943                                                  

 - inne 597                                                            132 390                                                                  1 137 138                                                  395 149                                                     113 005                                                     -                                                            1 778 279                                                  

c) zmniejszenia (z tytułu) -                                                            (4 945 386)                                                              (624 353)                                                   (14 037 099)                                              (304 449)                                                   (8 830 272)                                                (28 741 559)                                              

 - sprzedaż (4 756 539)                                                              (552 675)                                                   (14 037 099)                                              (134 889)                                                   -                                                            (19 481 202)                                              

 - likwidacja -                                                            -                                                                          -                                                            -                                                            (155 477)                                                   -                                                            (155 477)                                                   

 - przeniesienie na środki trwałe 

w budowie
(188 847)                                                                 (71 678)                                                     -                                                            (14 083)                                                     (8 830 272)                                                (9 104 880)                                                

d) wartość brutto środków trwałych na 

koniec okresu
1 825 197                                                  37 655 507                                                             42 148 490                                                285 338 185                                              4 871 491                                                  876 581                                                     372 715 451                                              

e) skumulowana amortyzacja 

(umorzenie) na początek okresu
(16 460 574)                                                            (20 406 613)                                              (108 291 259)                                            (3 127 715)                                                -                                                            (148 286 162)                                            

f) amortyzacja za okres (z tytułu) -                                                            1 717 473                                                               (2 934 691)                                                (17 763 367)                                              (439 669)                                                   -                                                            (19 420 254)                                              

 - roczny odpis amortyzacyjny -                                                            (1 222 401)                                                              (2 438 968)                                                (20 398 544)                                              (489 654)                                                   -                                                            (24 549 568)                                              

 - sprzedaż środka trwałego -                                                            2 941 651                                                               469 502                                                     5 714 996                                                  134 888                                                     -                                                            9 261 037                                                  

 - likwidacja środka trwałego -                                                            -                                                                          -                                                            -                                                            155 477                                                     -                                                            155 477                                                     

 - różnice kursowe z przeliczenia -                                                            30 336                                                                    (63 385)                                                     (2 841 102)                                                (240 380)                                                   -                                                            (3 114 531)                                                

 - rozszerzenie grupy kapitałowej -                                                            -                                                                          -                                                            -                                                            -                                                            -                                                            -                                                            

 - inne (zwiększenia) -                                                            (32 113)                                                                   (901 840)                                                   (238 716)                                                   -                                                            -                                                            (1 172 669)                                                

g) skumulowana amortyzacja 

(umorzenie) na koniec okresu
-                                                            (14 743 101)                                                            (23 341 305)                                              (126 054 626)                                            (3 567 384)                                                -                                                            (167 706 416)                                            

h) odpisy z tytułu trwałej utraty 

wartości na początek okresu
-                                                            (97 164)                                                                   -                                                            (4 515 148)                                                -                                                            -                                                            (4 612 312)                                                

 zwiększenie(z tytułu) -                                                            -                                                                          -                                                            -                                                            -                                                            -                                                            -                                                            

 zmniejszenie(z tytułu) -                                                            -                                                                          -                                                            -                                                            -                                                            -                                                            -                                                            

i) odpisy z tytułu trwałej utraty 

wartości na koniec okresu
-                                                            (97 164)                                                                   -                                                            (4 515 148)                                                -                                                            -                                                            (4 612 312)                                                

j) wartość netto środków trwałych na 

początek okresu
1 599 516                                                  19 440 397                                                             12 279 884                                                162 694 337                                              768 617                                                     244 783                                                     197 027 535                                              

k) wartość netto środków trwałych na 

koniec okresu
1 825 197                                                  22 815 242                                                             18 807 185                                                154 768 411                                              1 304 107                                                  876 581                                                     200 396 724                                              
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31.12.2010

TABELA RUCHU ŚRODKÓW 

TRWAŁYCH
 Grunty  

 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i 

wodnej 
 Urządzenia techniczne i maszyny  Środki transportu  Inne środki trwałe  Środki trwałe w budowie  RAZEM 

a) wartość brutto środków trwałych na 

początek okresu
1 837 983                                                          41 337 627                                                                       32 601 855                                                        282 030 732                                                      4 023 713                                                          1 655 537                                                          363 487 448                                                      

b) zwiększenia (z tytułu) -                                                                     1 969 475                                                                         1 383 116                                                          7 575 961                                                          194 214                                                             1 708 941                                                          12 831 707                                                        

 - zakup -                                                                     1 887 882                                                                         1 299 617                                                          4 389 800                                                          186 591                                                             1 708 941                                                          9 472 831                                                          

 - modernizacja -                                                                     -                                                                                    -                                                                     2 702 340                                                          -                                                                     -                                                                     2 702 340                                                          

   - nakłady inwestycyjne na środki trwałe w 

budowie
-                                                                     -                                                                                    37 482                                                               483 821                                                             7 623                                                                 -                                                                     528 926                                                             

 - inne -                                                                     81 593                                                                              10 727                                                               -                                                                     -                                                                     -                                                                     92 320                                                               

 - różnice kursowe -                                                                     -                                                                                    35 290                                                               -                                                                     -                                                                     -                                                                     35 290                                                               

c) zmniejszenia (z tytułu) (238 467)                                                            (7 308 967)                                                                        (1 298 473)                                                         (14 105 948)                                                       (321 595)                                                            (3 119 695)                                                         (26 393 145)                                                       

 - sprzedaż/likwidacja (235 028)                                                            (6 897 392)                                                                        (1 260 991)                                                         (13 192 842)                                                       (184 804)                                                            -                                                                     (21 771 057)                                                       

 - przeniesienie na środki trwałe w budowie -                                                                     (366 759)                                                                           (37 482)                                                              (483 821)                                                            (7 623)                                                                (2 982 802)                                                         (3 878 487)                                                         

 - reklasyfikacja do innej grupy rodzajowej -                                                                                    -                                                                     (27 145)                                                              -                                                                     (130 542)                                                            (157 687)                                                            

 - inne -                                                                     -                                                                                    -                                                                     (397 047)                                                            -                                                                     -                                                                     (397 047)                                                            

 - różnice kursowe (3 439)                                                                (44 816)                                                                             -                                                                     (5 093)                                                                (129 168)                                                            (6 351)                                                                (188 867)                                                            

d) wartość brutto środków trwałych na 

koniec okresu
1 599 516                                                          35 998 135                                                                       32 686 498                                                        275 500 745                                                      3 896 332                                                          244 783                                                             349 926 010                                                      

e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) 

na początek okresu
-                                                                     (19 105 437)                                                                      (19 549 394)                                                       (91 416 293)                                                       (2 841 428)                                                         -                                                                     (132 912 552)                                                     

f) amortyzacja za okres (z tytułu) -                                                                     2 644 863                                                                         (857 221)                                                            (16 874 967)                                                       (286 287)                                                            -                                                                     (15 373 612)                                                       

 - roczny odpis amortyzacyjny -                                                                     (1 262 585)                                                                        (1 973 306)                                                         (23 250 732)                                                       (430 622)                                                            -                                                                     (26 917 245)                                                       

 - sprzedaż/likwidacja srodka trwałego -                                                                     4 213 886                                                                         1 113 430                                                          5 519 068                                                          29 787                                                               -                                                                     10 876 171                                                        

 - inne (zmniejszenia) -                                                                     -                                                                                    -                                                                     223 099                                                             87 363                                                               -                                                                     310 462                                                             

 - inne (zwiększenia) -                                                                     (316 304)                                                                           (5 766)                                                                -                                                                     (58)                                                                     -                                                                     (322 128)                                                            

 - różnice kursowe -                                                                     9 866                                                                                8 421                                                                 633 598                                                             27 243                                                               -                                                                     679 128                                                             

g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) 

na koniec okresu
-                                                                     (16 460 574)                                                                      (20 406 615)                                                       (108 291 260)                                                     (3 127 715)                                                         -                                                                     (148 286 164)                                                     

h) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na 

początek okresu
-                                                                     (97 164)                                                                             -                                                                     (480 473)                                                            -                                                                     -                                                                     (577 637)                                                            

 zwiększenie(z tytułu) -                                                                     -                                                                                    -                                                                     (4 034 675)                                                         -                                                                     -                                                                     (4 034 675)                                                         

 - utworzenie odpisów  z tytułu trwałej utraty 

wartości odniesionych w ciężar wyniku 

finansowego 

-                                                                     -                                                                                    -                                                                     (4 034 675)                                                         -                                                                     (4 034 675)                                                         

 zmniejszenie(z tytułu) -                                                                     -                                                                                    -                                                                     -                                                                     -                                                                     -                                                                     -                                                                     

i) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na 

koniec okresu
-                                                                     (97 164)                                                                             -                                                                     (4 515 148)                                                         -                                                                     -                                                                     (4 612 312)                                                         

j) wartość netto środków trwałych na 

początek okresu
1 837 983                                                          22 135 027                                                                       13 052 462                                                        190 133 966                                                      1 182 285                                                          1 655 537                                                          229 997 259                                                      

k) wartość netto środków trwałych na 

koniec okresu
1 599 516                                                          19 440 397                                                                       12 279 884                                                        162 694 337                                                      768 617                                                             244 783                                                             197 027 535                                                      

 
 

 
Wartość bilansowa maszyn i urządzeń, a także środków transportu użytkowanych na koniec każdego z historycznych okresów 
sprawozdawczych na mocy leasingu finansowego wynosi odpowiednio: 
 

 
31.12.2012 31.12.2011 31.12.2010

Maszyny i urządzenia 32 573 343 9 227 810 10 133 310

Środki transportu 29 798 514 29 626 070 24 678 510

Razem 62 371 857 38 853 880 34 811 820  
 
 
 

Na aktywach użytkowanych na mocy umów leasingowych oraz umów dzierżawy z opcją zakupu został ustanowiony zastaw  
pod zabezpieczenie związanych z nimi zobowiązań z tytułu leasingu finansowego oraz umów dzierżawy z opcją zakupu. 
 
Grunty i budynki o wartości bilansowej: 5 402 4450 na 31.12.2012 r., 16 782 593 pln na 31.12.2011 r. oraz 20 329 173 pln na 31.12.2010r. 
objęte są hipoteką ustanowioną w celu zabezpieczenia kredytów bankowych Grupy (pkt. 32 informacji dodatkowej). 
 
 
Na dzień bilansowy grunty i budynki ujęte w ewidencji środków trwałych o wartości bilansowej 5 402 449,80 pln (16 782 593 pln 
 na 31.12.2011 r., 20.329.173 pln na 31.12.2010 r.) objęte są hipoteką ustanowioną w celu zabezpieczenia kredytów bankowych Grupy 
(pkt. 32 informacji dodatkowej). 
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Nota 21  Nieruchomości inwestycyjne 
 

NIERUCHOMOŚCI INWESTYCYJNE - wycena według wartości godziwej  31.12.2012  31.12.2011  31.12.2010 

 Wartość brutto na początek okresu: 79 733 943                                                52 880 171                                                20 051 655                                                

 w tym wyceniane według ceny nabycia 7 664 355                                                  8 383 902                                                  15 203 909                                                

 - nabycie / sprzedaż nieruchomości (265 088)                                                   (692 813)                                                   (367 754)                                                   

 - aktualizajca wartości nieruchomości inwestycyjnych 5 135 161                                                  27 546 586                                                33 196 269                                                

 Wartość brutto na koniec okresu 84 604 017                                                79 733 943                                                52 880 171                                                

w tym wyceniane według ceny nabycia 7 399 267                                                  7 664 356                                                  14 836 155                                                

Skumulowana amortyzacja i odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek 

okresu
(1 594 119)                                                (1 547 680)                                                (1 429 419)                                                

 - amortyzacja za okres (195 212)                                                   (214 108)                                                   (236 839)                                                   

 - sprzedaż nieruchomości 59 780                                                       167 669                                                     118 578                                                     

Skumulowana amortyzacja i odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec 

okresu
(1 729 551)                                                (1 594 119)                                                (1 547 680)                                                

Wartość netto na początek okresu 78 139 824                                                51 332 490                                                18 622 236                                                

w tym wyceniane według ceny nabycia 6 070 236                                                  6 836 221                                                  13 774 489                                                

Wartość netto na koniec okresu 82 874 466                                                78 139 825                                                51 332 490                                                

w tym wyceniane według ceny nabycia 5 669 716                                                  6 070 237                                                  13 288 475                                                 
 
 
Początkowe ujęcie nieruchomości inwestycyjnych następuje według ceny nabycia z uwzględnieniem kosztów transakcji.  
Wartość bilansowa składnika aktywów obejmuje koszt zastąpienia części nieruchomości inwestycyjnej w chwili jego poniesienia, o ile 
spełnione są kryteria ujmowania i nie obejmuje kosztów bieżącego utrzymania tych nieruchomości. Po początkowym ujęciu nieruchomości 
inwestycyjne są wykazywane według wartości godziwej. Zyski lub straty wynikające ze zmian wartości godziwej nieruchomości 
inwestycyjnych są wykazywane jako zysk lub strata w okresie w którym powstały. Nieruchomość inwestycyjna jest usuwana  
ze sprawozdania z sytuacji finansowej w momencie jej zbycia lub w przypadku trwałego wycofania z użytkowania, jeśli nie oczekuje  
się pożytków z jej zbycia. Jeżeli nie jest możliwe regularne i wiarygodne ustalenie wartości godziwej nieruchomości inwestycyjnej  
z powodu np. rzadko występujących porównywalnych transakcji rynkowych przy jednoczesnym braku możliwości zastosowania metody 
alternatywnej ( np. projekcji zdyskontowanych strumieni pieniężnych), jednostka wycenia nieruchomości inwestycyjne stosując model ceny 
nabycia lub kosztu wytworzenia zgodnie z MSR 16 do czasu zakończenia budowy lub do czasu zbycia takiej nieruchomości. 

Aktualnie Grupa stosuje model ceny nabycia/kosztu wytworzenia dla kilkudziesięciu oddanych w najem budynków i budowli  
o przeznaczeniu gospodarczym: wiaty, baraki, garaże, inne budynki o przeznaczeniu gospodarczym, często o nietypowym charakterze. 
Wartość godziwa tych budynków i budowli byłaby trudna do ustalenia, w tym również metodami  alternatywnymi, dlatego do ich wyceny 
zastosowano model w oparciu o MSR 16. 
 
W 2012 roku została podjęta decyzja o zamiarze sprzedaży przez Grupę nieruchomość położonej w Szczecinie przy ul. Kujota, składającej 
się z kilku budynków i budowli o przeznaczeniu gospodarczym, nabrzeża oraz nieruchomości gruntowej (prawo wieczystego użytkowania 
gruntu). W poprzednich latach (2009-2011) przedmiotowa nieruchomość była w części przeznaczona na wynajem i tylko w części 
zaklasyfikowana do nieruchomości inwestycyjnych. Do dnia 31.12.2011 r. nieruchomość przy ul. Kujota wyceniano według ceny nabycia 
z uwzględnieniem kosztu wytworzenia pomimo, iż charakter nieruchomości i jej przeznaczenie pozwalały na jej wycenę według wartości 
godziwej.  
 
W 2012 roku dokonano korekty wyceny do wartości godziwej oszacowanej jako możliwą do uzyskania na rynku nieruchomości cenę 
sprzedaży w wysokości 11 300 000 pln. Wartość godziwa jest zbliżona do wartości nieruchomości z roku nabycia (2009 r.).  
 
Skutki korekty błędu w sprawozdaniu finansowym są następujące: 

- doprowadzono wartość bilansową według ceny nabycia do wartości godziwej – kwota 11 300 000 pln (o kwotę 3 249 319 pln odniesiono 
do zysków zatrzymanych) .Powstała rezerwa z tytułu podatku odroczonego 703 579 pln, którą odniesiono do wyniku roku 2011 
 (152 740 pln), do wyniku roku 2010 (-290 pln) oraz do roku 2009 ( 551 129); 

 - wycofano amortyzację w roku 2011 - kwota  808 159 pln. Z tytułu wycofania amortyzacji oraz aktualizacji wartości nieruchomości do 
wartości godziwej za rok 2010 dokonano obniżenia wyniku o kwotę 16 444 oraz korekty zysków zatrzymanych za poprzednie okresy w 
wysokości 348 638 pln, 

- dokonano reklasyfikacji błędnie wykazywanych części nieruchomości ze środków trwałych do inwestycji w nieruchomościach.  
Wartość rzeczowych aktywów trwałych przeniesiona do nieruchomości inwestycyjnej kwota 5 516 822 pln w 2011 roku oraz 5.019.458 pln 
w 2010 roku. 

W roku 2011 w związku ze zmianą planu zagospodarowania przestrzennego Wrocławia dla obszaru, na którym położona jest 
nieruchomość inwestycyjna Stocznia ul. Kościerzyńska 9 na teren usługowy przeznaczony pod budowę hoteli, biurowców, handlu itp., 
wartość tej nieruchomości wzrosła do kwoty 56.703.311 zł. Dokonano stosowego przeszacowania wartości godziwej przedmiotowej 
nieruchomości i ujęto skutek tej wyceny w sprawozdaniu finansowym na 31.12.2011 r. oraz 31.12.2010 r. 
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Nota 22  Wartości niematerialne 
 

22.1. Wartości niematerialne 
 

31.12.2012

ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH (WG 

GRUP RODZAJOWYCH)

 Koszty zakończonych 

prac rozwojowych 
 Wartość firmy 

 Nabyte koncesje, 

patenty, licencje, w 

tym: 

 Oprogramowanie 

komputerowe 

 Inne wartości 

niematerialne 
 RAZEM 

a) wartość brutto wartości niematerialnych na 

początek okresu
-                                  7 641 913                       2 888 415                       -                                     2 888 415                       10 530 328                                

b) zwiększenia (z tytułu) -                                  7 209 979                       1 528 938                       -                                     1 528 938                       10 267 854                                

 - zakup -                                  18 250                            -                                     18 250                            36 501                                       

 - reklasyfikacja pomiędzy grupami rodzajowymi -                                  -                                  290 519                          -                                     290 519                          581 039                                     

 - nakłady na wartości niematerialne 

w trakcie realizacji
-                                  -                                  1 220 168                       -                                     1 220 168                       2 440 336                                  

 - rozszerzenie grupy kapitałowej -                                  7 209 979                       -                                  -                                     -                                  7 209 979                                  

c) zmniejszenia (z tytułu) -                                  -                                  (640 781)                         -                                     (640 781)                         (640 781)                                    

 - likwidacja -                                  -                                  (4 590)                             -                                     (4 590)                             (4 590)                                        

-różnice kursowe z przeliczenia -                                  -                                  (79 520)                           -                                     (79 520)                           (79 520)                                      

-przeniesione do pozycji przeznaczonych do 

sprzedaży
-                                  -                                  (12 997)                           -                                     (12 997)                           (12 997)                                      

 -inne -                                  -                                  (543 673)                         -                                     (543 673)                         (543 673)                                    

d) wartość brutto wartości niematerialnych na 

koniec okresu
-                                  14 851 892                     3 776 572                       -                                     3 776 572                       18 628 464                                

e) skumulowana amortyzacja na początek 

okresu
-                                  -                                  (2 626 090)                      -                                     (2 626 090)                      (2 626 090)                                 

f) amortyzacja za okres (z tytułu) -                                  -                                  (741 767)                         -                                     (741 767)                         (741 767)                                    

 - amortyzacja (odpis roczny) -                                  -                                  (201 278)                         -                                     (201 278)                         (201 278)                                    

 - likwidacja -                                  -                                  4 590                              -                                     4 590                              4 590                                         

-różnice kursowe z przeliczenia -                                  -                                  77 399                            -                                     77 399                            77 399                                       

-przeniesione do pozycji przeznaczonych do 

sprzedaży
-                                  -                                  828                                 -                                     828                                 828                                            

 - inne -                                  -                                  (623 306)                         -                                     (623 306)                         (623 306)                                    

g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na 

koniec okresu
-                                  -                                  (3 367 857)                      -                                     (3 367 857)                      (3 367 857)                                 

h) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na 

początek okresu
-                                  -                                  -                                  -                                     -                                  -                                             

i) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na 

koniec okresu
-                                  -                                  -                                  -                                     -                                  -                                             

j) wartość netto wartości niematerialnych na 

początek okresu
-                                  7 641 913                       262 325                          -                                     262 325                          7 904 238                                  

k) wartość netto wartości niematerialnych na 

koniec okresu
-                                  14 851 892                     408 715                          -                                     408 715                          15 260 607                                

 
 
31.12.2011

ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH (WG 

GRUP RODZAJOWYCH)

 Koszty zakończonych 

prac rozwojowych 
 Wartość firmy 

 Nabyte koncesje, 

patenty, licencje, w 

tym: 

 Oprogramowanie 

komputerowe 

 Inne wartości 

niematerialne 
 RAZEM 

a) wartość brutto wartości niematerialnych na 

początek okresu
7 641 913                       2 792 824                       -                                     2 792 824                       10 434 737                                

b) zwiększenia (z tytułu) -                                  -                                  167 141                          -                                     167 141                          334 282                                     

 - zakup -                                  -                                  58 951                            -                                     58 951                            117 902                                     

 - różnice kursowe -                                  -                                  108 190                          -                                     108 190                          216 380                                     

c) zmniejszenia (z tytułu) -                                  -                                  (71 550)                           -                                     (71 550)                           (71 550)                                      

 - likwidacja -                                  -                                  (71 550)                           -                                     (71 550)                           (71 550)                                      

d) wartość brutto wartości niematerialnych na 

koniec okresu
-                                  7 641 913                       2 888 415                       -                                     2 888 415                       10 530 328                                

e) skumulowana amortyzacja na początek 

okresu
(2 341 820)                      (2 341 820)                      (2 341 820)                                 

f) amortyzacja za okres (z tytułu) -                                  -                                  (284 270)                         -                                     (284 270)                         (284 270)                                    

 - amortyzacja (odpis roczny) -                                  -                                  (166 075)                         -                                     (166 075)                         (166 075)                                    

 - likwidacja -                                  -                                  25 216                            -                                     25 216                            25 216                                       

-pozostałe -                                  -                                  (36 706)                           -                                     (36 706)                           (36 706)                                      

-różnice kursowe -                                  -                                  (106 705)                         -                                     (106 705)                         (106 705)                                    

g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na 

koniec okresu
-                                  -                                  (2 626 090)                      -                                     (2 626 090)                      (2 626 090)                                 

h) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na 

początek okresu
-                                  -                                  -                                  -                                     -                                  -                                             

i) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na 

koniec okresu
-                                  -                                  -                                  -                                     -                                  -                                             

j) wartość netto wartości niematerialnych na 

początek okresu
-                                  7 641 913                       451 004                          -                                     451 004                          8 092 917                                  

k) wartość netto wartości niematerialnych na 

koniec okresu
-                                  7 641 913                       262 325                          -                                     262 325                          7 904 238                                  
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31.12.2010

ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH (WG 

GRUP RODZAJOWYCH)

Koszty zakończonych 

prac rozwojowych
Wartość firmy

Nabyte koncesje, 

patenty, licencje itp., w 

tym;

Oprogramowanie 

komputerowe

Inne wartości 

niematerialne i prawne
RAZEM

a) wartość brutto wartości niematerialnych i 

prawnych na początek okresu
-                                  7 641 913                       2 418 329                       -                                     2 418 329                       10 060 242                                

b) zwiększenia (z tytułu) -                                  -                                  409 546                          -                                     409 546                          409 546                                     

 - zakup 363 546                          363 546                          363 546                                     

 - nakłady na wartości niematerialne w trakcie 

realizacji
46 000                            46 000                            46 000                                       

c) zmniejszenia (z tytułu) -                                  -                                  (35 051)                           -                                     (35 051)                           (35 051)                                      

 - różnice kursowe (35 051)                           (35 051)                           (35 051)                                      

d) wartość brutto wartości niematerialnych i 

prawnych na koniec okresu
-                                  7 641 913                       2 792 824                       -                                     2 792 824                       10 434 737                                

e) skumulowana amortyzacja na początek 

okresu
-                                  -                                  (1 943 899)                      -                                     (1 943 899)                      (1 943 899)                                 

f) amortyzacja za okres (z tytułu) -                                  -                                  (397 921)                         -                                     (397 921)                         (397 921)                                    

 - amortyzacja (odpis roczny) (427 032)                         (427 032)                         (427 032)                                    

 - różnice kursowe 29 111                            29 111                            29 111                                       

g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na 

koniec okresu
-                                  -                                  (2 341 820)                      -                                     (2 341 820)                      (2 341 820)                                 

h) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na 

początek okresu
-                                  -                                  -                                  -                                     -                                  -                                             

i) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na 

koniec okresu
-                                  -                                  -                                  -                                     -                                  -                                             

j) wartość netto wartości niematerialnych i 

prawnych na początek okresu
-                                  7 641 913                       474 430                          -                                     474 430                          8 116 343                                  

k) wartość netto wartości niematerialnych i 

prawnych na koniec okresu
-                                  7 641 913                       451 004                          -                                     451 004                          8 092 917                                  

 
 
W roku 2012 został zmieniony sposób prezentacji poniesionych nakładów dotyczących prowadzonego od lutego 2011 projektu 
związanego z wdrożeniem w OT LOGISTICS S.A. oraz spółkach Grupy Kapitałowej nowego zintegrowanego systemu wspomagającego 
zarzadzanie Microsoft Navision NAV. W ramach projektu, przy udziale oddelegowanej do tego celu grupy pracowników  
OT LOGISTICS S.A. prowadzone są prace związane z rozbudową systemu o autorskie rozwiązania dotyczące modułu operacyjnego 
(flotowego). Przedmiotowy projekt stanowi prace rozwojowe na rzecz zarządzania flotą w rozumienie MSR 38. Ekonomiczna opłacalność 
prowadzonych prac rozwojowych została oszacowana na podstawie prognoz przyszłych przepływów pieniężnych w okresie 10 lat po 
przyjęciu do użytkowania wytworzonego aktywa. Planuje się, iż zintegrowany system wspomagający zarządzanie, w pełnej 
funkcjonalności, zostanie przyjęty w terminie zakończenia prac wdrożeniowych (2013 rok). 
 
Nakłady dotyczące wdrożenia, w tym nakłady własne Spółki na prace rozwojowe zostały zaprezentowane w aktywach obrotowych  
w pozycji: Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności. 

W sprawozdaniu za 2011 rok pozycja ta była prezentowana w aktywach trwałych w pozycji wartości niematerialne. Dane porównawcze  
za 2011 rok zostały skorygowane o kwotę 2 149 615 pln. 

 

22.2. Zabezpieczenia ustanowione na wartościach niematerialnych i prawnych 
 
Wartości niematerialne nie są w żadnym z prezentowanych okresów obrachunkowych  przedmiotem zabezpieczeń. 
 

22.3. Wartości niematerialne przeznaczone do sprzedaży 
 
Grupa nie posiada wartości niematerialnych przeznaczonych do sprzedaży. 
 
 

Nota 23  Połączenie jednostek gospodarczych 
 

23.1. Wartość firmy z konsolidacji 
 

31.12.2012 31.12.2011 31.12.2010

 Deutsche Binnenreederei AG                                    1 477 841                        1 477 841                        1 477 841 

 Rentrans International Spedition Sp. z o.o.                                       775 000                           775 000                           775 000 

 Rentrans Cargo Sp. z o.o.                                    3 946 768                        3 946 768                        3 946 768 

 Port Handlowy Świnoujście Sp. z o.o.                                    7 360 889                        1 083 524                        1 083 524 

 Odra Lloyd Sp. z o.o.                                       358 780                           358 780                           358 780 

 Rentrans  East Sp. z o.o.                                       932 614                                     -                                       -   

 Swipoltrans                                                 -                             154 395                                     -   

 Swipoltrans - odpis aktualizujący                                                 -                            (154 395)                                     -   

 Razem wartość bilansowa                                   14 851 892                        7 641 913                        7 641 913 
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W okresie sprawozdawczym zakończonym 31.12.2012 roku, z uwagi na przejęcie kontroli w wyniku rozliczenia połączenia dwóch spółek 
Grupy wystąpiły zmiany wartości firmy. Jednostka współzależna PHŚ Spółka z o.o. oraz jednostka stowarzyszona Rentrans  
East Spółka z o.o. zmieniły status ze spółki współzależnej i stowarzyszonej na jednostki zależne. 
 
Zwiększeniu do kwoty 7 360 889 pln uległa wartość firmy Portu Handlowego Świnoujście Spółka z o.o., w której w wyniku transakcji kupna 
udziałów w 2012 roku wartość udziału wzrosła z 46,23 % do 93,53 %. PHŚ Spółka z o.o. do dnia nabycia pakietu kontrolnego udziałów - 
30.09.2012 r. jako jednostka współzależna była konsolidowana metodą proporcjonalną. Po tym dniu włączono PHŚ do konsolidacji  
metodą pełną. 
 
Jednostką, w której w wyniku nabycia dodatkowych 20 % udziałów Grupa uzyskała 50 % kontrolny pakiet udziałów jest Rentrans  
East Spółka z o.o. z siedzibą w Krównikach k/Przemyśla. W 2012 roku w wyniku rozliczenia nabycia tej jednostki powstała wartość firmy  
w wysokości 932 614 pln. Z uwagi na nieistotne dane finansowe spółka do końca 2011 roku była wyłączona z konsolidacji. 
 
W roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2011 roku Grupa Kapitałowa RENTRANS CARGO nabyła kontrolny pakiet udziałów w spółce 
Swipoltrans Swisłocz z siedzibą na Białorusi. Ze względu na brak dostępności danych, w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym 
sporządzonym za rok zakończony 31 grudnia 2011 roku nie zostały uwzględnione wszystkie skutki doprowadzenia sprawozdań 
finansowych spółki zależnej na datę objęcia kontroli oraz na dzień bilansowy do wartości zgodnych z zasadami rachunkowości 
obowiązującymi w Grupie. W 2012 roku dokonano prawidłowego rozliczenia nabycia poprzez korektę błędu. W wyniku rozliczenia nabycia 
Spółki Swipoltrans powstała wartość firmy w kwocie 154 395 pln, ustalona jako nadwyżka ceny nabycia udziałów nad odpowiadającą 
nabytym udziałom wartością godziwą aktywów netto spółki przejętej. Nabyta wartość firmy w roku połączenia objęta została odpisem 
aktualizującym w pełnej wysokości z uwagi na planowaną sprzedaż Spółki. 
 
Wartość firmy powstała w wyniku nabycia jednostek gospodarczych została zbadana w zakresie utraty wartości na dzień bilansowy  
31.12.2012 r., 31.12.2011 r. oraz 31.12.2010 r. Testy przeprowadzono zgodnie z metodologią przeprowadzania testów utraty wartości 
aktywów określoną w MSR 36. 
 
Dla potrzeb przeprowadzenia testów  w 2012 roku spółki Grupy: Deutsche Binnenreederei AG, Rentrans International Spedition Sp. z o.o., 
Rentrans Cargo Sp. z o.o. oraz Odra Lloyd Spółka z o.o. zostały zidentyfikowane jako ośrodki wypracowujące środki pieniężne 
odpowiadające najniższemu poziomowi, na którym wartość firmy jest monitorowana na wewnętrzne potrzeby zarządcze. 
Port Handlowy Świnoujście Sp. z o.o. został wyłączony w 2012 roku z badania dotyczącego utraty wartości firmy z uwagi na będącą  
w posiadaniu Grupy aktualną – z 2012 roku wyceną przedsiębiorstwa sporządzoną dnia 30.09.2012 roku. Na jej podstawie,  
bez dokonywania dodatkowych testów, ustalono, iż wartość odzyskiwalana Spółki jest wyższa od jej wartości bilansowej. 
 
Odzyskiwalna wartość aktywów w roku 2012 została ustalona na podstawie wartości użytkowej przy wykorzystaniu prognoz przepływów 
środków pieniężnych opartych na zatwierdzonych przez kadrę kierowniczą projekcjach finansowych obejmujących okresy sześcioletnie 
następujące po dniu bilansowym.  
 
Wartość odzyskiwalną ośrodka wypracowującego środki pieniężne ośrodka Odra Lloyd Sp. z o.o. w 2012 roku, określona została na 
podstawie wartości godziwej pomniejszonej o koszty sprzedaży  
 
Dla potrzeb przeprowadzenia testów na utratę wartości w latach 2011, 2010 spółki Grupy: Deutsche Binnenreederei AG,  
Rentrans International Spedition Sp. z o.o., Rentrans Cargo Sp. z o.o., Port Handlowy Świnoujście Sp. z o.o. zostały zidentyfikowane jako 
ośrodki wypracowujące środki pieniężne odpowiadające najniższemu poziomowi, na którym wartość firmy jest monitorowana  
na wewnętrzne potrzeby zarządcze. Spółka Odra Lloyd spółka z o.o. została wyłączona z badania za ten okres z uwagi na planowane 
połączenie tej jednostki ze spółką dominujacą ( OT LOGISTICS S.A. ). 
 
Odzyskiwalna wartość aktywów w latach 2010-2011 została ustalona na podstawie wartości użytkowej przy wykorzystaniu prognoz 
przepływów środków pieniężnych opartych na zatwierdzonych przez kadrę kierowniczą projekcjach finansowych obejmujących okresy 
sześcioletnie następujące po dniu bilansowym.  
 
W każdym z testowanych  okresów sprawozdawczych stwierdzono, iż wartość odzyskiwalna wszystkich testowanych ośrodków 
wypracowujących środki pieniężne w ramach Grupy jest wyższa od ich wartości bilansowej, nie stwierdzono zatem konieczności 
dokonywania odpisu aktualizującego wartość firmy 
 
Podsumowanie przeprowadzonych testów za lata 2010 - 2012 przedstawiono zbiorczo w poniższej tabeli (dane w tys. pln): 
 

Wyszczególnienie na 31.12.2012 r. Rentrans Cargo Sp. z o.o.
Rentrans International 

Spedition Sp. z o.o.

Deutsche Binnereederei  

AG
Odra Lloyd Sp. z o.o.

Łączny udział OT Logistics S.A. w kapitale 57,89% 100% 81,08% 100,00%

Metoda konsolidacji Pełna Pełna Pełna Pełna

Udział OT Logistics S.A. w wartości odzyskiwalnej i bilansowej 100% 100% 100% 100%

Wartość firmy dla CGU ( w tys. PLN) 3 947 775 1 448 359 

Wartość odzyskiwalna CGU (w tys. PLN) 36 972 21 955 136 947 15 305 

Wartość bilansowa CGU ( w tys. PLN) 8 634 4 149 32 347 10 375 

Utrata wartości ( w tys. PLN) Brak Brak Brak Brak
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Wyszczególnienie na 31.12.2011 r. Rentrans Cargo Sp. z o.o.
Rentrans International 

Spedition Sp. z o.o.

Deutsche 

Binnenreederei AG

Port Handlowy 

Świnoujście Sp. z o.o.

Łączny udział Odratrans S.A. w kapitale 54,70% 100,00% 81,08% 46,23%

Metoda konsolidacji Pełna Pełna Pełna Proporcjonalna

Udział w wartości odzyskiwalnej i bilans. 100% 100,00% 100% 46,23%

Wartość odzyskiwalna (tys. PLN) 44 415 11 794 50 637 19 782

Wartość bilansowa (tys. PLN) 9 142 3 315 43 772 14 622

Utrata wartości ( w tys. PLN) Brak Brak Brak Brak

 

Wyszczególnienie na 31.12.2010 r. Rentrans Cargo Sp. z o.o.
Rentrans International 

Spedition Sp. z o.o.

Deutsche 

Binnenreederei AG

Port Handlowy 

Świnoujście Sp. z o.o.

Łączny udział Odratrans S.A. w kapitale 54,70% 100,00% 81,08% 42,80%

Metoda konsolidacji Pełna Pełna Pełna Proporcjonalna

Udział w wartości odzyskiwalnej i bilans. 100% 100,00% 100% 42,80%

Wartość odzyskiwalna (tys. PLN) 39 438 19 783 92 859 8 592

Wartość bilansowa (tys. PLN) 13 174 864 45 215 6 989

Utrata wartości ( w tys. PLN) Brak Brak Brak Brak

 
Do prognoz przepływów środków pieniężnych zastosowano stopy dyskontowe na poziomie: rok 2012: 6,26% - 11,09%; rok 2011: 13,76 % 
- 15,31 %, rok 2010: 11,13 %-11,96 %, a przepływy wykraczające poza sześcioletni okres z uwagi na zasadę ostrożnej wyceny są 
ekstrapolowane z zastosowaniem 0 % stopy wzrostu dla sprawozdań za lata 2010, 2011 i 2012. 
 
 

23.2. Wartość bilansowa wartości niematerialnych o nieokreślonym okresie użytkowania 
 
Nie posiada Grupa wartości niematerialnych o nieokreślonym okresie użytkowania. 
 
 

23.3. Nabycie jednostek gospodarczych 

 
W 2012 nastąpiło połączenie z trzema spółkami: Port Handlowy Świnoujście Sp. z o.o., Rentrans East Sp. z o.o. oraz RTS Shipping 
Company Ltd. 
 
Port Handlowy Świnoujście Spółka z o.o. z siedzibą w Świnoujściu.  
Spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum w Szczecinie, XIII Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000018632. Głównym przedmiotem działalności gospodarczej Spółki 
jest przeładunek i magazynowanie. Spółka dzierżawi 5 nabrzeży (w tym terminal węglowy i kontenerowy), posiadających ponad  
215.000 m2 powierzchni magazynowych.  
 
Dnia 28 września 2012 roku OT Logistics S.A. dokupiła 23.728 szt. udziałów, co spowodowało wzrost posiadanego pakietu udziałów 
 w Spółce do poziomu 93,53%. Od dnia 01.10.2012 r. zmianie uległa metoda konsolidacji z proporcjonalnej na pełną. 
Port Handlowy Świnoujście Sp. z o.o., jest jednym z dynamiczniej rozwijających się portów nad Morzem Bałtyckim, jest największym 
centrum obsługi ładunków masowych na polskim wybrzeżu. Port w Świnoujściu posiada doskonałą lokalizację, dogodne warunki 
klimatyczne, dobre połączenia kolejowe i drogowe oraz zdolność do kompleksowej obsługi klientów. Przejęcie kontroli w PHŚ Sp. z o.o. 
jest realizacją jednego z etapów strategii Grupy w zakresie inwestycji w porty morskie. 
 
Rentrans East Sp. z o.o. z siedzibą w Krównikach.  
Spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego 
Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000264665. Przedmiotem działalności Spółki są usługi spedycyjno – przeładunkowe, spedycja 
krajowa i międzynarodowa oraz magazynowanie towarów w magazynach zamkniętych i na utwardzonych placach składowych.   
Dnia 14 grudnia 2012 roku jednostka zależna Rentrans International Spedition Spółka z o.o. zakupiła kolejny pakiet 20% udziałów 
w kapitale spółki Rentrans East z siedzibą w Krównikach k/ Przemyśla (dotychczas posiadany pakiet - 30 % udziałów nabyto dnia  
24.02.2011 roku). Transakcja z 2012 roku spowodowała przejęcie kontroli Grupy w Rentrans East Spółka z o.o.  
 
Przejęcie kontroli w Rentrans East Sp. z o.o. warunkuje dostęp do ważnego terminala lądowego na wschodniej granicy Polski (Medyka). 
 
RTS Shipping Company Ltd. z siedzibą w Saint John’s Antigua i Barbuda.  
Spółka wpisana do rejestru pod numerem IBC 14251. Organ rejestrowy: Financial Services Regulatory Commission. Przedmiotem 
działalności spółki jest transport towarów droga morską. 
Dnia 9 października 2012 roku nastąpiło połączenie Rentrans Cargo Spółka z o.o. ze spółką RTS Shipping Company Ltd. Do dnia 
połączenia Grupa Kapitałowa posiadała 50% udziałów w kapitale zakładowym Spółki. Objęcie kontroli oraz zmiana statusu Spółki  
ze stowarzyszonej na zależną nastąpiło poprzez odkupienie od pozostałych udziałowców pakietu 30% udziałów.  
Grupa Kapitałowa OT Logistics w transakcji połączenia ze spółką RTS Shipping Company LTD przejęła kontrolę nad środkami trwałymi o 
wartości 5 904 545 pln.   
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Zestawienie przejętych jednostek zostało przedstawione poniżej:  
 
 

Data przejęcia Procent przejętych udziałów Przekazana zapłata 

Port Handlowy Świnoujście Sp z o.o. 28.09.2012 93,53% 21 000 000

Rentrans East Sp.z o.o. 14.12.2102 50% 4 720 592

RTS Ltd 09.10.2012 80% 9 429  
 
 

Przekazanie zapłaty za zakupione udziały nastąpiło poprzez wypłatę środków pieniężnych. Nie wystąpiły inne płatności warunkowe 
związane z przejęciem spółek.  
W związku z objęciem kontroli w spółkach poniesiono dodatkowe koszty w wysokości 312 149 pln, które zostały ujęte w kosztach 
finansowych bieżącego okresu.  
 
 
Na dzień połączenia w przejmowanych spółkach aktywa i zobowiązania wyniosły: 
 
 

Port Handlowy Świnoujście Sp 

z o.o.
Rentrans East Sp.z o.o.  RTS Shipping Co Ltd  

Aktywa obrotowe

Środki pieniężne 20 943 866                                 54 572                                  108 138                          

Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe 

należności 13 165 122                                 7 024 924                             79 888                            

Aktywa trwałe

Rzeczowe aktywa trwałe 48 384 726                                 8 317 946                             5 904 545                       

Zobowiązania bieżące 18 484 833                                 8 115 348                             1 539 285                       

Zobowiązania długotermnowe 30 971 921                                 -                                         3 053 385                        
 
 
 
W momencie objęcia kontroli w Spółkach Port Handlowy Świnoujście Sp. z o.o. oraz Rentrans East Sp. z o.o. powstała wartość firmy. 
W wyniku transakcji zakupu udziałów w RTS Ltd. Powstał z zysk z okazyjnego nabycia. 
 
 

Port Handlowy Świnoujście Sp z 

o.o.
Rentrans East Sp.z o.o.  RTS Shipping Co Ltd  

 Przekazana zapłata 42 000 000 4 720 592 24 268

 Plus: udziały niekontrolujące 2 824 777 3 787 978 342 177

 Minus: wartość godziwa 

zidentyfikowanych aktywów netto 
37 463 888 (7 575 957)                                   1 710 885

                                           7 360 889                                   16 084 527                                  (1 344 441)
 

 
 
 
Wpływy pieniężne netto z przejęcia kształtowały się następująco: 
 

 Port Handlowy Świnoujście Sp z 

o.o. 
 Rentrans East Sp.z o.o.   RTS Shipping Co Ltd  

 Zapłata w środkach pieniężnych 21 000 000 3 300 000 9 429

 Minus: przejęte salda śrdoków 

pieniężnych i ich ekwiwalentów 
                                       (11 261 517)                                         (54 572)                                     (108 138)

                                           9 738 483                                     3 245 428                                       (98 709)
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Nota 24  Jednostki stowarzyszone 
 
 
Na 31 grudnia 2012, 31 grudnia 2011 oraz 31 grudnia 2010 jednostkami stowarzyszonymi konsolidowanymi według metody praw 
własności są: 
 

Nazwa jednostki Siedziba Zakres działalności
Udziały - stan na 31.12.2012 

[%]

Udziały - stan na 31.12.2011 

[%]

Udziały - stan na 31.12.2010

[%]

1. RCT Sp. z o.o. Szczecin Sprzedaż węgla 23,16% 22,50% 21,88%

2. Trade Trans GmbH Berlin Spedycja Transportu lądowego 20,84% 20,30% 19,69%

3. RCS Shipping Co. Ltd. Antigua i Barbuda Międzynarodowa ekspedycja towarów 28,95% 28,10% 27,35%

4. RTS Shipping Co. Ltd. Antigua i Barbuda Międzynarodowa ekspedycja towarów - 28,10% 27,35%

 
 

W roku 2012 spółka stowarzyszona RTS Shipping Co. Ltd. z uwagi na przejęcie kontroli ( udział Rentrans Cargo spółka z o.o. wzrósł do 
80% )  zmieniła status ze stowarzyszonej na zależną.   
 
Poniżej przedstawiono informacje dotyczące inwestycji w jednostki stowarzyszone: 
 

 

31.12.2012 31.12.2011 31.12.2010

Udział w aktywach netto jednostek 

stowarzyszonych 
Aktywa obrotowe (krótkoterminowe) 26 399 997 22 227 549 14 978 814

Aktywa trwałe (długoterminowe) 7 058 199 3 293 305 2 526 033

Zobowiązania krótkoterminowe 25 408 862 21 702 308 13 421 750

Zobowiązania długoterminowe 3 464 060 1 500 000 1 500 000

Aktywa netto 4 585 274 2 935 417 2 583 097

Udział w aktywach netto 1 754 326 1 123 144 990 891

31.12.2012 31.12.2011 31.12.2010

Przychody 91 037 790 47 426 696 47 149 276

Koszt własny sprzedaży 89 199 109 46 190 800 48 887 827

Koszty ogólnego zarządu 230 026 184 692                                               -   

Koszty finansowe netto 634 795 7 239 359 224

Zysk / (strata) przed opodatkowaniem 973 860 1 043 965                                 (2 097 775)

Obciążenie z tytułu podatku dochodowego 367 745 43 944                                               -   

Zysk / (strata) netto 606 115 1 000 021                                 (2 097 775)

Udział w zysku/ stracie netto 263 603 440 009 (923 021)                                  
 

 
 

Jednostki stowarzyszone prowadzą aktywnie działalność gospodarczą, nie ma istotnych ograniczeń dotyczących zdolności jednostek 
stowarzyszonych do transferowania środków na rzecz inwestora w formie dywidend lub spłaty pożyczek. 
 
 
 

Nota 25  Udziały we wspólnych przedsięwzięciach 
 
W roku 2010 OT LOGISTICS S.A. posiadała 42,80 % - owy udział w Spółce Port Handlowy Świnoujście Sp. z o.o. zajmującej się 
przeładunkiem i magazynowaniem towarów. W 2011 roku dokupiono 1.721 szt. udziałów, co spowodowało wzrost posiadanego udziału  
w Spółce do poziomu 46,23%. 
Do dnia 30 września 2012 roku OT Logistics S.A. posiadała 46,23 % owy udział w Spółce Port Handlowy Świnoujście Sp. z o.o. zajmującej 
się przeładunkiem i magazynowaniem towarów. Do tego dnia udział Grupy w aktywach, zobowiązaniach, przychodach i kosztach 
wspólnego przedsięwzięcia, które zostały ujęte w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym metodą konsolidacji proporcjonalnej, 
przedstawiał się następująco 
 
Na dzień 31 grudnia 2012 roku, 31 grudnia 2011 roku i 31 grudnia 2010 roku oraz za lata zakończone dnia 31grudnia 2012 roku,  
31 grudnia 2011 roku i 31 grudnia 2010 roku, udział Grupy w aktywach, zobowiązaniach, przychodach i kosztach wspólnego 
przedsięwzięcia, które zostały ujęte w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym metodą konsolidacji proporcjonalnej, przedstawiały  
się następująco:  
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Nazwa jednostki Siedziba Zakres działalności
Udział w kapitale 

zakładowym %

Udział w prawach 

głosu %
Rok

Port Handlowy Świnoujście Sp. z o.o. Świnoujście
Przeładunek i magazynowanie 

towarów
46,23% 46,23% 2 012

Port Handlowy Świnoujście Sp. z o.o. Świnoujście
Przeładunek i magazynowanie 

towarów
46,23% 46,23% 2 011

Port Handlowy Świnoujście Sp. z o.o. Świnoujście
Przeładunek i magazynowanie 

towarów
42,80% 42,80% 2 010

 
 

30.09.2012 31.12.2011 31.12.2010

Udział w aktywach netto jednostek współzależnych

Aktywa obrotowe (krótkoterminowe)                                    41 274 704                                       35 153 957                       20 746 612 

Aktywa trwałe (długoterminowe)                                    48 870 144                                       31 054 401                       15 211 051 

Zobowiązania krótkoterminowe                                    19 954 152                                       18 923 589                       17 515 888 

Zobowiązania długoterminowe                                    32 726 807                                       17 933 874                         2 736 015 

Aktywa netto                                    37 463 889                                       29 350 895                       15 705 760 

Udział w aktywach netto 17 319 555                                  13 568 919                                      6 722 065                        

30.09.2012 31.12.2011 31.12.2010

Przychody 75 216 842                                       77 921 019                       75 860 775 

Koszt własny sprzedaży                                  (54 534 228)                                      (62 086 509)                      (61 144 761)

Koszty ogólnego zarządu                                    (7 841 074)                                        (9 457 026)                        (8 882 323)

Pozostałe przychody operacyjne                                         602 983                                         1 938 263                         1 723 576 

Pozostałe koszty operacyjne                                    (2 169 501)                                        (1 853 176)                        (1 063 673)

Koszty finansowe netto                                    (1 146 501)                                             (57 461)                           (588 226)

Zysk / (strata) przed opodatkowaniem                                    10 128 520                                         6 405 109                         5 905 368 

Obciążenie z tytułu podatku dochodowego                                    (2 015 527)                                           (986 581)                              43 239 

Zysk / (strata) netto                                      8 112 993                                         5 418 528                         5 948 607 

Udział w zysku/ stracie netto 3 750 637                                    2 504 985                                        2 546 004                        

 
 
 
W 2012 roku Grupa przejęła kontrolę nad PHŚ Spółka z o.o. Dokupiono łącznie 23.728 szt. udziałów, co spowodowało wzrost 
posiadanego pakietu udziałów w Spółce do poziomu 93,53%. Od dni 01.10.2012 r. zmianie uległa metoda konsolidacji z proporcjonalnej 
na pełną. 
 
 

Nota 26  Zapasy 
 

31.12.2012 31.12.2011 31.12.2010

 Materiały 2 622 470 1 865 766 1 856 686

 Według ceny nabycia 2 622 470 1 865 766 1 856 686

 Towary -                                      21 000 21 000

 Według ceny nabycia -                                      21 000 21 000

 Produkcja w toku (według kosztu wytworzenia) -                                      1 294 586 265 237

 Produkty gotowe 646 895 288 530 263 320

 Według ceny nabycia/kosztu wytworzenia 646 895 288 530 263 320

 Zapasy ogółem, według niższej 

z dwóch wartości: ceny nabycia (kosztu wytworzenia) oraz wartości netto 

możliwej do uzyskania 

3 269 365 3 469 882 2 406 243

 Sklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży 24 556 -                                      -                                      

 
 
Żadna kategoria zapasów nie stanowiła zabezpieczenia kredytów lub pożyczek w roku 2012, 2011 i 2010. Na dzień 31 grudnia 2012 r.,  
31 grudnia 2011 ani na dzień 31 grudnia 2010 roku nie było zapasów wycenianych w cenie sprzedaży netto. 
 
 



Dokument Rejestracyjny spółki OT Logistics SA 
 

Dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego stanowią jego integralną część 
260 

31.12.2012 31.12.2011 31.12.2010

 Odpisy aktualizujące wartość zapasów na 1 stycznia 418 140 429 127 326 371

 Utworzony odpis w koszty sprzedanych produktów 135 492 250 221 259 689

 Odwrócony odpis w kosztach sprzedanych produktów (255 460)                             (261 207)                             (156 933)                             

 Inne zwiększenia 195 307 -                                      -                                      

 Odpisy aktualizujące wartość zapasów na 31 grudnia 493 478 418 140 429 127

 
 

 
 

Nota 27 Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności 
 

31.12.2012 31.12.2011 31.12.2010

Należności od jednostek powiązanych                               8 803 953                       16 940 809                         4 512 387 

należności z tytułu dostaw i usług 8 759 763                              14 023 801                     3 751 477                       

inne należności niefinansowe 44 190                                   2 917 008                       760 910                          

Należności od pozostałych jednostek                             79 475 561                       68 705 393                       62 779 783 

należności z tytułu dostaw i usług 67 800 668                            58 654 050                     51 033 351                     

pożyczki udzielone 50 650                                   8 463                              -                                  

inne należności finansowe 4 156 549                              226 213                          -                                  

zaliczki na zapasy 19 815                                   -                                  -                                  

zaliczki na środki trwałe 310 376                                 564 567                          -                                  

zaliczki na wartości niematerialne 31 017                                   -                                  -                                  

 inne należności niefinansowe 1 006 018                              4 486 116                       7 099 148                       

 rozliczenia międzyokresowe czynne, w tym:                               6 100 468                         4 765 984                         4 647 284 

    - koszty prenumeraty czasopism 15 166                                   9 361                              14 746                            

    - koszty usług  3 657 464                              4 208 132                       565 670                          

    - koszty ubezpieczeń 436 348                                 216 608                          90 648                            

    - opłat wynikające z pozostałych umów leasingu 90 802                                   -                                  -                                  

    - składki z tytułu przynależności do organizacji -                                         1 391                              -                                  

    - opłaty dotyczące GPW i KDPW 577 589                                 -                                  -                                  

    - pozostałe rozliczenia międzyokresowe czynne 1 323 099                              330 492                          3 976 220                       

Należności brutto                             88 279 514                       85 646 202                       67 292 170 

Odpis aktualizujący należności                              (4 121 782)                       (3 939 211)                       (2 783 191)

Należności ogółem (netto)                             84 157 732                       81 706 991                       64 508 979 

Sklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży                                    42 865                                     -                                       -   
 

 
 
 
Warunki transakcji z podmiotami powiązanymi przedstawione są w punkcie 36.7 informacji dodatkowej. 
 
Należności z tytułu dostaw i usług nie są oprocentowane i mają terminy płatności od 3 do 90 dni. 
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności wyceniane są w wysokości zamortyzowanego kosztu przy zastosowaniu 
efektywnej stopy procentowej z uwzględnieniem odpisów aktualizujących wartość należności. Wartość księgowa należności jest zbliżona 
do ich wartości godziwej. Należności z tytułu dostaw i usług z datą zapadalności poniżej 360 dni od dnia powstania należności  
nie podlegają dyskontowaniu. 
 
Opis ryzyk związanych z należnościami z tytułu dostaw i usług i pozostałymi należnościami oraz polityka Grupy dotycząca zarządzania 
tym ryzkiem i została przedstawiona w punkcie 37 informacji dodatkowej. 
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Nota 28  Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 
 
Saldo środków pieniężnych i ich ekwiwalentów wykazane w skonsolidowanym bilansie oraz rachunku przepływów pieniężnych składało się 
z następujących pozycji na dzień 31.12.2012 r., 31.12.2011 r. i 31.12.2010 r. 
 

31.12.2012 31.12.2011 31.12.2010

Środki pieniężne w banku i w kasie 13 247 918                      12 077 670                      12 948 064                      

Lokaty krótkoterminowe 20 609 580                      21 988 205                      1 268 274                        

Razem środki pieniężne i ich ekwiwalenty                        33 857 499                        34 065 875                        14 216 338 

Sklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży                               11 596                                       -                                         -   

31.12.2012 31.12.2011  31.12.2010 

   środki w PLN 22 806 259                      29 211 853                      9 269 876                        

   środki w EUR 10 021 941                      4 689 468                        4 923 482                        

   środki w USD 1 027 871                        164 554                           22 980                             

   środki w innych walutach 1 428                               -                                   -                                   

Razem środki pieniężne i ich ekwiwalenty                        33 857 499                        34 065 875                        14 216 338 

Sklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży                               11 596                                       -                                         -   
 

 
 

Wolne środki pieniężne zgromadzone są na rachunkach bankowych i inwestowane są w formie lokat terminowych oraz overnight.  
Spółka uzyskuje głównie oprocentowanie zmienne oz zgromadzonych środków pieniężnych. 

Środki pieniężne w banku i w kasie są oprocentowane według zmiennych stóp procentowych, których wysokość zależy od stopy 
oprocentowania jednodniowych lokat bankowych. Lokaty krótkoterminowe są dokonywane na różne okresy, od jednego dnia do jednego 
miesiąca, w zależności od aktualnego zapotrzebowania Grupy na środki pieniężne i są oprocentowane według ustalonych dla nich stóp 
procentowych. Wartość godziwa środków pieniężnych i ich ekwiwalentów jest równa ich wartość bilansowej. 

 
 

Nota 29  Kapitał zakładowy oraz pozostałe kapitały 
 

29.1. Kapitał zakładowy 
 
W latach 2010-2012 nie nastąpiły zmiany w kapitale zakładowym Spółki dominującej. 
 
Według stanu na dzień 31.12.2012 r., 31.12.2011 r. oraz 31.12.2010 r. kapitał zakładowy Spółki wynosi 2.453.170 pln i składa się z w pełni 
opłaconych 1.277.660 akcji serii A i B, o wartości nominalnej 1,92 złoty każda. 
 
Akcjom serii A i B przypada jeden głos na akcję. Akcje wszystkich serii są jednakowo uprzywilejowane co do dywidendy oraz zwrotu  
z kapitału. 
 
 

KAPITAŁ ZAKŁADOWY 

A na okaziciela 1 277 660 1,92 2 453 107

Razem 1 277 660 2 453 107

Wartość nominalna jednej 

akcji/udziału

Wartość serii/emisji wg 

wartości nominalnej 
Seria Rodzaj akcji/udziałów Liczba akcji/udziałów 

 
 
 
Struktura kapitału zakładowego: 
 

Nazwa (firma) jednostki, siedziba Liczba Wartość
Udział w kapitale 

zakładowym
Udział w liczbie głosów

I Fundusz Mistral S.A. Warszawa 958 244 1 839 828 75% 75%

NPN II S.à r.l. Luksemburg 319 416 613 279 25% 25%  
 
 
Wartość nominalna akcji 

Wszystkie wyemitowane akcje 1.277.660 sztuk posiadają łączną wartość nominalną wynoszącą 2 453 107 pln i zostały w pełni opłacone. 
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Prawa akcjonariuszy 

Akcjom serii A przypada jeden głos na akcję. Akcje wszystkich serii są jednakowo uprzywilejowane co do dywidendy oraz zwrotu  
z kapitału. 

 

29.2. Pozostałe kapitały 
 

 Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny 

rzeczowych aktywów trwałych 

 Kapitał z wyceny 

instrumentów finansowych 
 Pozstałe kapitały rezerwowe Razem

Na dzień 1 stycznia 2012 roku 11 206 682                                                   -                                              (4 409 618)                                  6 797 064                                   

Korekty błędów (1 763 960)                                                    2 093 800                                   329 840                                      

Na dzień 1 stycznia 2012 roku 9 442 722                                                     -                                              (2 315 818)                                  7 126 904                                   

Przeszacowanie rezczowych aktywów trwałych (202 516)                                                       -                                              -                                              (202 516)                                     

Program motywacyjny dla Zarządu -                                                                -                                              12 731                                        12 731                                        

Zmiany w strukturze udziałowców 

w jednostkach zależnych
-                                                                -                                              1 045 949                                   1 045 949                                   

Na dzień 31 grudnia 2011 roku 9 240 206                                                     -                                              (1 257 138)                                  7 983 068                                   

Na dzień 1 stycznia 2011 roku 11 206 682                                                   -                                              (4 409 618)                                  6 797 064                                   

Korekty błędów (880 970)                                                       (235 983)                                     (1 116 953)                                  

Na dzień 1 stycznia 2011 roku 10 325 712                                                   -                                              (4 645 601)                                  5 680 111                                   

Przeszacowanie rezczowych aktywów trwałych (882 990)                                                       -                                              -                                              (882 990)                                     

Zmiany w strukturze udziałowców 

w jednostkach zależnych
-                                                                -                                              2 329 783                                   2 329 783                                   

Na dzień 31 grudnia 2011 roku 9 442 722                                                     -                                              (2 315 818)                                  7 126 904                                   

Na dzień 1 stycznia 2010 roku 9 047 794                                                     (1 046 495)                                  (4 404 506)                                  3 596 793                                   

Korekty błędów 1 943 085                                                     -                                              1 346 558                                   3 289 643                                   

Na dzień 1 stycznia 2010 roku 10 990 879                                                   (1 046 495)                                  (3 057 948)                                  6 886 436                                   

Przeszacowanie rezczowych aktywów trwałych (665 167)                                                       (665 167)                                     

Wycena instrumentów finansowych -                                                                1 046 495                                   -                                              1 046 495                                   

Zmiany w strukturze kapitałów udziałowców 

w jednostkach zależnych
-                                                                -                                              (1 587 653)                                  (1 587 653)                                  

Na dzień 31 grudnia 2010 roku 10 325 712                                                   -                                              (4 645 601)                                  5 680 111                                    
 
 
Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny rzeczowych aktywów trwałych 
Kapitał ten pochodzi z przeszacowania wartości rzeczowych aktywów trwałych. W przypadku zbycia przeszacowanych aktywów trwałych, 
zrealizowana część kapitału z przeszacowania związana z danym składnikiem majątku przenoszona jest bezpośrednio do zysków 
zatrzymanych. 
Środki z kapitału z aktualizacji wyceny rzeczowych aktywów trwałych nie są dostępne do podziału. 
 
Kapitał rezerwowy dotyczący akcji pracowniczych  
W roku 2012 z uwagi na uchwalony program opcji na akcje dla kluczowej kadry kierowniczej utworzony został kolejny celowy kapitał. 
 
Pozostałe kapitały rezerwowe 
Pozostały kapitał rezerwowy o charakterze ogólnym jest tworzony z wypracowanych zysków. Nie została określona polityka co do 
wykorzystania tego kapitału.  
 
Różnice kursowe z przeliczenia podporządkowanych jednostek zagranicznych  
Różnice kursowe związane z przeliczeniem na pln sprawozdań zagranicznych jednostek zależnych ujmowane są bezpośrednio  
w pozostałych całkowitych dochodach, a w wartości skumulowanej w kapitale z tytułu różnic kursowych z przeliczenia. Prezentowany 
kapitał nie podlega podziałowi. 
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29.3. Zyski zatrzymane i ograniczenia związane z kapitałem 

 

Na dzień 1 stycznia 2012 roku 135 672 621                                         

Korekty błędów 1 634 626                                             

Na dzień 1 stycznia 2012 roku 137 307 247                                         

Umorzenie udziałów (604 050)                                              

Wynik finansowy netto bieżacego okresu 23 105 273                                           

Rozliczenie kapitału z aktualizacji wyceny 202 516                                                

Łączna wartość korekt kapitału wynikająca ze zmiany zasad rachunkowości na MSR/MSSF (152 361)                                              

Inne 2 366                                                    

Na dzień 31 grudnia 2012 roku                                          159 860 991 

Na dzień 1 stycznia 2011 roku 97 198 528                                           

Korekty błędów 21 378 952                                           

Na dzień 1 stycznia 2011 roku 118 577 480                                         

Umorzenie udziałów (604 050)                                              

Wynik finansowy netto bieżacego okresu 26 963 793                                           

Rozliczenie kapitału z aktualizacji wyceny 883 018                                                

Wypłata dywidendy (6 700 000)                                           

Łączna wartość korekt kapitału wynikająca ze zmiany zasad rachunkowości na MSR/MSSF (1 795 820)                                           

Inne (17 175)                                                

Na dzień 31 grudnia 2011 roku                                          137 307 247 

Na dzień 1 stycznia 2010 roku 96 484 992                                           

Korekty błędów 22 913 039                                           

Na dzień 1 stycznia 2010 roku 119 398 031                                         

Wynik finansowy netto bieżacego okresu 7 369 402                                             

Rozliczenie kapitału z aktualizacji wyceny 530 842                                                

Wypłata dywidendy (5 775 023)                                           

Łączna wartość korekt kapitału wynikająca ze zmiany zasad rachunkowości na MSR/MSSF (2 945 772)                                           

Na dzień 31 grudnia 2010 roku                                          118 577 480 
 

 

 

Statutowe sprawozdania finansowe wszystkich jednostek w Grupie Kapitałowej są przygotowywane zgodnie z polskimi standardami oraz 

w przypadku Grupy DBR niemieckimi i holenderskimi zasadami rachunkowości. Dywidenda może być wypłacona w oparciu o wynik 

finansowy ustalony w jednostkowym rocznym sprawozdaniu finansowym przygotowanym dla celów statutowych. 

 

Spółka dominująca i każda ze spółek akcyjnych wchodzących w skład Grupy Kapitałowej na podstawie § 396 Kodeksu Spółek 

Handlowych jest zobowiązana utrzymywać zyski zatrzymane (tzw. kapitał zapasowy) do wysokości 1/3 kapitału zakładowego 

przeznaczeniem wyłącznie na pokrycie ewentualnych strat finansowych. Spółka musi przeznaczyć na ten cel minimalnie 8% zysku 

bieżącego do czasu zgromadzenia wymaganej równowartości 1/3 kapitału zakładowego. 

 
 

29.4. Udziały niekontrolujące  

 

 31.12.2012  31.12.2011  31.12.2010 

Na dzień 1 stycznia 20 556 144                                      20 349 875                                      19 496 705 

Korekty błędów                                      (1 773 627)                                          (484 934)                                      (1 719 753)

Na dzień 1 stycznia 18 782 517                                      19 864 941                                      17 776 952 

Dywidendy wypłacone przez jednostki zależne                                          (722 936)                                          (692 444)                                          (679 187)

Zmiany w strukturze udziałowców w jednostkach zależnych                                        5 715 666                                      (2 256 299)                                        1 478 153 

Różnice kursowe z przeliczenia jednostki zagranicznej                                          (700 096)                                        1 019 778                                          (352 833)

Udział niekontrolujący w wyniku jednostek zależnych                                        2 329 223                                           747 307                                        1 686 486 

Pozostałe                                                     -                                               99 234                                            (44 630)

Na dzień 31 grudnia 25 404 374 18 782 517 19 864 941
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Nota 30 Rezerwy 
 

30.1. Zmiana stanu rezerw 

 

Inne rezerwy Ogółem

 Na dzień 1 stycznia 2012  roku                                            7 466 675                                            7 466 675 

 Utworzone w ciągu roku obrotowego                                            3 535 349                                            3 535 349 

 Wykorzystane                                           (3 103 586)                                           (3 103 586)

 Rozwiązane                                           (1 679 185)                                           (1 679 185)

 Na dzień 31 grudnia 2012 roku                                            6 219 253                                            6 219 253 
 

 

Inne rezerwy Ogółem

 Na dzień 1 stycznia 2011  roku                                            5 881 407                                            5 881 407 

 Utworzone w ciągu roku obrotowego                                            3 765 167                                            3 765 167 

 Wykorzystane                                           (1 653 610)                                           (1 653 610)

 Rozwiązane                                              (526 289)                                              (526 289)

 Na dzień 31 grudnia 2011 roku                                            7 466 675                                            7 466 675 
 

 

Inne rezerwy Ogółem

 Na dzień 1 stycznia 2010 roku                                            6 465 332                                            6 465 332 

 Utworzone w ciągu roku obrotowego                                            2 820 520                                            2 820 520 

 Wykorzystane                                           (2 909 987)                                           (2 909 987)

 Rozwiązane                                              (494 458)                                              (494 458)

 Na dzień 31 grudnia 2010 roku                                            5 881 407                                            5 881 407 
 

 
 
 

Struktura czasowa rezerw 31.12.2012 31.12.2011 31.12.2010

część długoterminowa -                                                      883 735                                              1 445 955                                           

część krótkoterminowa 6 219 253                                           6 582 940                                           4 435 452                                           

Razem rezerwy                                            6 219 253                                            7 466 675                                            5 881 407 
 

 
 
 

30.2. Rezerwa na koszty likwidacji środków trwałych 
 
Nie wystąpiła w spółkach Grupy rezerwa na koszty likwidacji środków trwałych w żadnym z okresów sprawozdawczych zakończonych 
31.12.2012 r., 31.12.2011 r. oraz 31.10.2010 r. 
 
 

30.3. Rezerwa na grzywny i odszkodowania 
 
Nie wystąpiły w spółkach Grupy rezerwy na koszty likwidacji środków trwałych w żadnym z okresów sprawozdawczych zakończonych 
31.12.2012 r., 31.12.2011 r. oraz 31.10.2010 r. 
 
 

30.4. Inne rezerwy 
 
Na dzień 31.12.2012 r., 31.12.2011 r., 31.12.2010 r. w pozycji pozostałe rezerwy zostały ujęte m.in: 
 

-   rezerwy na urlopy wypoczynkowe, 

-   rezerwy na premie Zarządu i pracowników, 

-   rezerwy na  dotyczące danego okresu koszty niezafakturowanych usług, materiałów, 

-   rezerwa na kwestionowane demurrage w PHŚ Spółka z o.o., 

-   rezerwa na koszty składowania nie odebranych w czasie  ładunków w PHŚ Spółka z o.o., 

-   rezerwy na  koszty związane z podwyższeniem składki ubezpieczeniowej z tytułu wypadków w pracy w DBR, 

-   rezerwy na podatki związane z kontrolą Spółki za lata 2005 – 2008 w DBR. 
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Nota 31  Świadczenia pracownicze 
 

31.1. Programy akcji pracowniczych 
 
W 2012 roku w Grupie została podjęta uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy o wdrożeniu dla kluczowej kadry 

kierowniczej Grupy programu motywacyjnego. 

Program zostanie przeprowadzony w ten sposób, że po ziszczeniu się określonych regulaminem warunków zostaną zaoferowane 

nieodpłatnie do objęcia Warranty, które po objęciu przez uprawnione osoby będą dawać prawo do objęcia akcji po cenie Emisyjnej. 

Warunkiem wejścia Programu w życie jest dokonanie przez OT LOGISTICS S.A. oferty publicznej wyemitowanych przez nią akcji  

oraz dopuszczenie i wprowadzenie akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych  

w Warszawie S.A. nie później niż do dnia 30.06.2013 r. 

W 2012 rok skutki podjęcia uchwała zostały ujęte w sprawozdaniu z dochodów całkowitych (koszty zarządu w kwocie 12 730 pln)  

oraz został utworzony na ten cel kapitał rezerwowy. 

 

W latach 2011- 2010 nie wprowadzono w Grupie Kapitałowej programu akcji pracowniczych . 

 

31.2. Świadczenia emerytalne oraz inne świadczenia po okresie zatrudnienia 
 
Jednostki Grupy wypłacają pracownikom przechodzącym na emerytury kwoty odpraw emerytalnych w wysokości określonej przez Kodeks 
pracy. W związku z tym spółki na podstawie wyceny tworzą rezerwy na wartość bieżącą zobowiązania z tytułu odpraw emerytalnych. 
Kwotę tej rezerwy oraz uzgodnienie zmiany stanu w ciągu okresu obrotowego w podziale na świadczenia długoterminowe jak  
i krótkoterminowe przedstawiono w poniższych tabelach: 
 

Świadczenia emerytalne oraz inne świadczenia po okresie zatrudnienia - długoterminowe

31.12.2012 31.12.2011 31.12.2010

rezerwa na nagrody jubileuszowe

    stan na początek okresu przed korektami                                  -                                       -                               53 273    

    stan na początek okresu po korektach                                  -                                       -                               53 273    

    rozwiązanie                                  -                                       -                               53 273    

    stan na koniec okresu                                  -                                       -                                       -      

rezerwa na odprawy emerytalne

    stan na początek okresu przed korektami                          78 086                           148 631                           174 202    

    stan na początek okresu po korektach                          78 086                           148 631                           174 202    

    zwiększenia                        452 745                                  167                             53 273    

    utworzenie rezerwy                        452 745                                  167                             53 273    

    wykorzystanie                                  -                               14 261                             26 327    

    rozwiązanie                          23 805                             56 451                             52 517    

    stan na koniec okresu                        507 026                             78 086                           148 631    

Długoterminowa rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne, 

razem
                       507 026                             78 086                           148 631    

 
 
 

Świadczenia emerytalne oraz inne świadczenia po okresie zatrudnienia - krótkoterminowe

31.12.2011 31.12.2011 31.12.2010

rezerwa na niewykorzystane urlopy

    stan na początek okresu przed korektami                          54 610                             10 289                             33 166    

    stan na początek okresu po korektach                                  -                               10 289                             33 166    

    zwiększenia                          31 170                             54 610                             10 289    

    utworzenie rezerwy                                  -                               54 610                             10 289    

    wykorzystanie                          54 610                             10 289                             33 166    

    stan na koniec okresu                          31 170                             54 610                             10 289    

rezerwa na odprawy emerytalne

    stan na początek okresu przed korektami                          52 675                             25 331                           142 153    

    stan na początek okresu po korektach                          52 675                             25 331                           142 153    

    zwiększenia                          80 010                             65 579                             19 755    

    utworzenie rezerwy                                  -                               65 579                             19 755    

    wykorzystanie                            7 500                                     -                             103 957    

    rozwiązanie                          43 238                             38 235                             32 620    

    stan na koniec okresu                          81 947                             52 675                             25 331    

Krótkoterminowa rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne, 

razem
                       113 117                           107 285                             35 620    
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Główne założenia przyjęte przez aktuariusza na dzień bilansowy i zakładane w roku zakończonym 31 grudnia 2012 r., 31 grudnia 2011 r. 
oraz 31 grudnia 2010 r. do wyliczenia kwoty zobowiązania są następujące: 
 

31.12.2012 31.12.2011 31.12.2010

Stopa dyskontowa (%) 4,0% 5,5% 4,0%

Przewidywany wskaźnik inflacji (%)

Wskaźnik rotacji pracowników 7,0% 8,0% 8,0%

Przewidywana stopa wzrostu wynagrodzeń (%) 2,5% 3,0% 3,0%
 

 
 

31.3. Świadczenia z tytułu rozwiązania stosunku pracy 
 
Jednostki Grupy nie tworzyły w latach 2012-2010 odrębnej rezerwy na świadczenia z tytułu rozwiązania stosunku pracy. 
 
 

Nota 32 Oprocentowane kredyty bankowe i pożyczki  
 
 
Długoterminowe kredyty, pożyczki 

i dłużne papiery wartościowe 31.12.2012 31.12.2011 31.12.2010

Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego i umów dzierżawy z opcją zakupu                                          32 008 469                                          17 930 123                                          14 643 269 

Kredyty bankowe                                          15 273 956                                          24 193 029                                          45 653 136 

Pożyczki otrzymane od:                                                          -                                                            -                                                            -   

- pozostałych jednostek                                            7 138 782                                                          -                                                            -   

Obligacje długoterminowe                                          59 147 095                                          58 995 964                                                          -   

Inne                                                          -                                              9 871 589                                                 24 028 

Razem kredyty, pożyczki i dłużne papiery wartościowe długoterminowe                                        113 568 301                                        110 990 705                                          60 320 433 

                                                         -                                                            -   

Krótkoterminowe kredyty, pożyczki i dłużne papiery wartościowe 31.12.2012 31.12.2011 31.12.2010

Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego i umów dzierżawy z opcją zakupu                                            7 993 829                                            8 286 282                                            7 433 401 

Kredyty w rachunku bieżącym                                          21 184 080                                          21 637 880                                          15 536 269 

Kredyty bankowe                                            6 754 821                                            7 905 153                                          28 590 274 

Pożyczki otrzymane od:                                                          -                                                            -                                                            -   

- pozostałych jednostek                                            1 620 368                                                          -                                                            -   

Razem kredyty, pożyczki i dłużne papiery wartościowe krótkoterminowe                                          37 553 099                                          37 829 315                                          51 559 944 

 
 
 
Zobowiązania z tytułu umów leasingu finansowego i umów dzierżawy z opcją zakupu

31.12.2012 31.12.2011 31.12.2010

Wartość nominalna minimalnych opłat leasingowych

W okresie 1 roku                                          10 812 135                                            9 549 141                                            9 117 802 

W okresie od 1 do 5 lat                                          28 985 214                                          18 908 207                                          16 017 345 

Powyżej 5 lat                                          10 609 298                                                          -                                                 892 968 

Razem zobowiązania z tytułu leasingu finansowego - minimalne opłaty leasingowe ogółem                                          50 406 648                                          28 457 348                                          26 028 115 

Koszty finansowe z tytułu leasingu finansowego                                         (10 404 350)                                           (2 240 943)                                           (3 951 445)

Wartość bieżąca minimalnych opłat leasingowych

W okresie 1 roku                                            7 993 829                                            8 311 966                                            7 433 403 

W okresie od 1 do 5 lat                                          21 955 047                                          17 904 439                                          13 932 117 

Powyżej 5 lat                                          10 053 422                                                          -                                                 711 150 

Razem wartość bieżąca minimalnych opłat leasingowych                                          40 002 297                                          26 216 405                                          22 076 670 
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Na dzień bilansowy 31.12.2012 r. Spółka posiadała następujące kredyty, pożyczki oraz otwarte linie kredytowe: 
 
Podmiot finansujący

 Waluta 

kredytu/ 

Kreditwä

 Wielkość kredytu  Warunki oprocentowania 

w walucie  w złotych 

 Oldenburgische Landesbank AG Betriebsmittelkredit  EUR                                            1 300 000                                               801 519                                            3 276 770                                                                                                                                     5  zastaw floty 

 Oldenburgische Landesbank AG Darlehen Nr. 1908695867  EUR                                            2 500 000                                               294 643                                            1 204 560                                                                                                                                     6 2015-12-31  zastaw floty 

 Oldenburgische Landesbank AG Darlehen Nr. 1908695860  EUR                                            1 280 000                                            1 021 538                                            4 176 253                                                                                                                                     5 2019-11-30  zastaw floty 

 Bank für Schifffahrt Darlehen Nr. 3121777070  EUR                                               800 000                                               525 000                                            2 146 304                                                                                                                                     6 2018-03-31  zastaw floty 

 Caterpillar Schubboot 2637  EUR                                               452 464                                               113 116                                               462 440  3M Euribor+3,17 2014-11-30  zastaw floty 

 Caterpillar Schubboot 2636  EUR                                               420 000                                               144 375                                               590 234  6M Euribor+3,17 2015-08-31  zastaw floty 

 Südleasing SB 2640  EUR                                               520 000                                               128 361                                               524 764                                                                                                                                     7 2014-11-30  zastaw floty 

 Südleasing SB 2706  EUR                                               480 000                                               128 088                                               523 651                                                                                                                                     7 2015-01-31  zastaw floty 

 FML SL 4127  EUR                                               350 000                                               197 089                                               805 738                                                                                                                                     7 2017-09-30  zastaw floty 

 FML SB 2412  EUR                                               360 000                                               213 301                                               872 018                                                                                                                                     7 2018-01-31  zastaw floty 

 FML SL 4503  EUR                                               190 000                                               152 726                                               624 376                                                                                                                                     7 2019-06-30  zastaw floty 

 FML SL 4510  EUR                                               190 000                                               152 726                                               624 376                                                                                                                                     7 2019-06-30  zastaw floty 

 FML SL 4519  EUR                                               200 000                                               160 765                                               657 238                                                                                                                                     7 2019-06-30  zastaw floty 

 FML BIZON O-118  EUR                                               249 990                                               200 540                                               819 847                                                                                                                                     7 2017-07-31  zastaw floty 

 FML BIZON O-151  EUR                                               160 000                                               132 021                                               539 730                                                                                                                                     7 2017-09-30  zastaw floty 

 AGL SL 4515  EUR                                               125 000                                               104 331                                               426 527                                                                                                                                     7 2014-09-30  zastaw floty 

 AGL SL 4516  EUR                                               129 000                                               107 670                                               440 176                                                                                                                                     7 2014-09-30  zastaw floty 

 AGL SL 4517  EUR                                               125 000                                               104 331                                               426 527                                                                                                                                     7 2014-09-30  zastaw floty 

 AGL SL 4511  EUR                                               118 000                                                 99 566                                               407 047                                                                                                                                     7 2014-11-30  zastaw floty 

 AGL SL 4512  EUR                                               124 000                                               104 629                                               427 744                                                                                                                                     7 2014-11-30  zastaw floty 

 HW Leasing Kopfbarge 5937  EUR                                               175 000                                               109 243                                               446 606                                                                                                                                     7 2016-02-29  zastaw floty 

 Hans Gerd Heidenstecker  EUR                                               115 000                                                 47 156                                               192 784                                                                                                                                     6 2014-02-28  zastaw floty 

 BANK BPS S.A. II Oddział Wrocław z tyt. kredytu w inwestycyjnego kwota 7.340.000,- zł  PLN                                            2 905 000                                                          -                                              2 905 000 
 WIBOR 1M+3,5 pp 2019-09-05

 weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową, oświadczenie o poddaniu się egzekucji, cesja praw z umowy ubezpieczenia w/w nieruchomości, hipoteka na 

nieruchomości  

 BANK BPS S.A. II Oddział Wrocław z tyt. kredytu w inwestycyjnego kwota 6.050.000,- zł  PLN                                            2 537 000                                                          -                                              2 537 000 
 WIBOR 1M+3,5 pp 2019-12-05

 weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową, hipoteka na nieruchomości położonej przy Ks. S. Kujota w Szczecinie, oświadczenie o poddaniu się egzekucji, 

cesja z praw do polisy ubezpieczeniowej 

 BANK BPS S.A. II Oddział Wrocław z tyt. kredytu w rachunku bieżącym kwota 9.000.000,- zł  PLN                                            2 120 255                                                          -                                              2 120 255 
 WIBOR 1M+3,5 pp 2012-11-28

 weksle in blanco wraz z deklaracją wekslową, oświadczenie o poddaniu się egzekucji, pełnomocnictwo do rachunków  w Banku BPS  O/Wrocław, hipoteka 

kaucyjna na nieruchomości położonej przy Kościerzyńskiej 9 we Wrocławiu, cesja praw z umowy ubezpieczenia 

 BANK BPS S.A. II Oddział Wrocław z tyt. kredytu w inwestycyjnego 
 PLN 

                                           1 438 446                                                          -                                              1 438 446  WIBOR 1M+3 pp 2016-10-05
 weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową, oświadczenie o poddaniu się egzekucji, hipoteka umowna na nieruchomości położonej przy Kościerzyńskiej, 

cesja praw z umowy ubezpieczenia w/w nieruchomości  

 BRE BANK SA -KREDYT HIPOTECZNY   PLN                                            1 565 779                                            1 565 779  WIBOR 1M+MARŻA 1,75% 2022-10-31  hipoteka, zastaw na udziałach 

 BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO   PLN                                            1 308 978                                            1 308 978  0,4xstopa redyskonta weksli 2018-06-30  zastaw rejestrowy na udziałach,cesja prawa z polisy ub., weksel własny in blanco 

 BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO   PLN                                               192 310                                               192 310   0,4xstopa redyskonta weksli 2013-12-31  zastaw rejestrowy na udziałach,cesja prawa z polisy ub., weksel własny in blanco 

 ING BANK ŚLĄSKI   PLN                                            8 308 998                                            8 308 998  WIBOR 1M+MARŻA 1,2% 2013-08-31  cesja należności, pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem bankowym 

 RAIFFEISEN BANK  PLN                                            2 875 000                                            2 875 000  WIBOR 1M+MARŻA 1,6% 2013-10-15  cesja należności, pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem bankowym 

 RAIFFEISEN BANK  PLN                                            1 854 170                                            1 854 170  WIBOR1M+MARŻA 1,6% 2013-10-15  cesja należności, pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem bankowym 

 TT BERLIN  EUR                                                 97 143                                               447 017  OPROCENTOWANIE 4,5% 2012-12-31

 KREDYT BANK  PLN                                            6 000 000                                            5 623 888                                                                                                                                    -   2013-04-01

 PODKARPACKI BANK SPÓŁDZIELCZY O/PRZEMYSL  PLN                                               500 000                                               159 205 
                                                                                                                                   -   2013-02-01

 CESJA POLISY UBEZPIECZENIOWEJ,WEKSEL,PORĘCZENIE  PODKARPACKIEGO FUNDUSZU PORĘCZE3N KREDYTOYCH 

BPH WARSZAWA  PLN 102 000                                              20 251                                                                                                                                                                                   -   2013-04-01 WEKSEL

Razem kredyty i pożyczki 51 972 007                                         

 Zabezpieczenia  Termin spłaty 
 Wartość kredytu na dzień bilansowy 
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Na dzień bilansowy 31.12.2011 r. Spółka posiadała następujące kredyty, pożyczki oraz otwarte linie kredytowe: 

 

w walucie w złotych

ING Bank w rach.bieżącym PLN 9 000 000                                           -                                                      8 840 394                                           WIBOR 1M + 1,20% 31.07.2012 cesje należności, pełnomocnictwo do rachunków bankowcyh

Raiffeisen Bank w rach.bież. PLN 2 000 000                                           -                                                      1 865 786                                           WIBOR 1M + 1,60% 15.08.2013 pełnomocnictwo do rachunków bankowych, cesja należności

Raiffeisen Bank rewolwingowy PLN 6 000 000                                           -                                                      5 400 000                                           WIBOR 1M + 1,60% 14.08.2013 pełnomocnictwo do rachunków bankowych, cesja należności

BGK Bank spłata 12 m-cy PLN 1 785 000                                           -                                                      237 996                                              1,50% 30.06.2018 zastaw rejestrowy na pchaczach i barkach, cesje z polis ubezpieczeniowych, weksel in blanco

BGK Bank spłata 12 m-cy PLN 1 234 000                                           -                                                      192 312                                              1,50% 31.12.2013 zastaw rejestrowy na pchaczach i barkach, cesje z polis ubezpieczeniowych, weksel in blanco

BGK bank długoterminowy PLN 1 785 000                                           -                                                      1 328 811                                           1,50% 30.06.2018 zastaw rejestrowy na pchaczach i barkach, cesje z polis ubezpieczeniowych, weksel in blanco

BGK bank długoterminowy PLN 1 234 000                                           -                                                      208 336                                              1,50% 31.12.2013 zastaw rejestrowy na pchaczach i barkach, cesje z polis ubezpieczeniowych, weksel in blanco

BRE Bank długoterminowy RCI PLN 2 400 000                                           -                                                      1 565 779                                           wibor 1M + 1,75% 31.08.2022  hipoteka umowa i kaucyjna, zastaw na udziałach spółki, cesja należności z umowy najmu, weksel własny in blanco 

BRE Bank spłata 12 m-cy RCI PLN 2 400 000                                           -                                                      160 200                                              wibor 1M + 1,75% 31.08.2022  hipoteka umowa i kaucyjna, zastaw na udziałach spółki, cesja należności z umowy najmu, weksel własny in blanco 

KREDYT BANK  S.A. KATOWICE PLN 1 000 000                                           -                                                      602 838                                              5,95                                                                                                                              28.06.2012 oświadczenie o poddaniu się egzekucji 

Bank Polskiej Spóldzielczości SA PLN 6 050 000                                           -                                                      2 896 281                                           WIBOR 1M+3,5 pp 31.12.2013 hipoteka na nieruchomości w Szczecinie, przy ul. Ks. S. Kujota

Bank Polskiej Spóldzielczości SA PLN 7 340 000                                           -                                                      3 340 000                                           WIBOR 1M+3,5 pp 30.09.2013 hipoteka na nieruchomości we Wrocławiu, przy ul. Kościerzyńskiej 9; umowa przelewu wierzytelności z kontraktu handlowego

Oldenburgische Landesbank AG EUR 1 280 000                                           1 169 230,0                                        5 164 255                                           5,45% 30.11.2019  zastaw floty 

Oldenburgische Landesbank AG EUR 1 468 320                                           1 118 727,0                                        4 941 193                                           5,75% zastaw floty

Oldenburgische Landesbank AG EUR 1 533 876                                           82 130,0                                             362 752                                              4,95% 30.09.2012  zastaw floty 

Oldenburgische Landesbank AG EUR 2 500 000                                           392 857,0                                           1 735 171                                           6,21% 31.12.2015  zastaw floty 

Bank für Schifffahrt EUR 800 000                                              625 000,0                                           2 760 500                                           5,85% 31.03.2018  zastaw floty 

FML AG EUR 190 000                                              164 108,0                                           724 832                                              7,18% 30.06.2019  zastaw floty 

FML AG EUR 190 000                                              164 108,0                                           724 832                                              7,18% 30.06.2019  zastaw floty 

FML AG EUR 200 000                                              172 746,0                                           762 985                                              7,18% 30.06.2019  zastaw floty 

FML AG EUR 350 000                                              230 769,0                                           1 019 261                                           7,12% 30.09.2017  zastaw floty 

FML AG EUR 360 000                                              247 246,0                                           1 092 036                                           6,84% 31.01.2018  zastaw floty 

FML AG EUR 249 900                                              235 979,0                                           1 042 272                                           7,18% 31.07.2017  zastaw floty 

FML AG EUR 160 000                                              154 600,0                                           682 837                                              7,11% 30.09.2017  zastaw floty 

AGL GmbH EUR 125 000                                              110 973,0                                           490 146                                              7,46% 30.09.2014  zastaw floty 

AGL GmbH EUR 129 000                                              114 524,0                                           505 830                                              7,46% 30.09.2014  zastaw floty 

AGL GmbH EUR 125 000                                              110 973,0                                           490 146                                              7,46% 30.09.2014  zastaw floty 

AGL GmbH EUR 118 000                                              105 759,0                                           467 116                                              7,46% 30.11.2014  zastaw floty 

AGL GmbH EUR 124 000                                              111 137,0                                           490 870                                              7,46% 30.11.2014  zastaw floty 

Hans Gerd Heidenstecker EUR 115 000                                              85 083,0                                             375 795                                              6,00%  28.02.2011  zastaw floty 

Sudleasing GmbH EUR 520 000                                              189 063,0                                           835 053                                              6,60% 30.11.2014  zastaw floty 

Sudleasing GmbH EUR 480 000                                              183 498,0                                           810 474                                              6,60% 31.01.2015  zastaw floty 

Caterpillar Financial Services Corporation EUR 452 464                                              169 674,0                                           749 416                                              euribor 3M+3,17 30.11.2014  zastaw floty 

Caterpillar Financial Services Corporation EUR 420 000                                              196 875,0                                           869 558                                              euribor 6M+3,17 31.08.2015  zastaw floty 

54 118 560                                         6 135 059,0                                        53 736 062                                         

 Termin spłaty  Zabezpieczenia Podmiot finansujący
 Waluta 

kredytu 
 Wielkość kredytu/limitu 

 Wartość kredytu na dzień bilansowy 
 Warunki oprocentowania 
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Na dzień bilansowy 31.12.2010 r. Spółka posiadała następujące kredyty, pożyczki oraz otwarte linie kredytowe: 

 

w walucie w złotych

Bank Polskiej Spóldzielczości SA PLN 6 050 000                                           -                                                      4 300 000                                           WIBOR 1M+3,5 pp 31.12.2013 hipoteka na nieruchomości w Szczecinie, przy ul. Ks. S. Kujota

Bank Polskiej Spóldzielczości SA PLN 7 340 000                                           -                                                      5 340 000                                           WIBOR 1M+3,5 pp 30.09.2013 hipoteka na nieruchomości we Wrocławiu, przy ul. Kościerzyńskiej 9

Bank Polskiej Spóldzielczości SA PLN 5 000 000                                           -                                                      4 991 941                                           WIBOR 1M+3,5 pp 14.09.2011 hipoteka na nieruchomości we Wrocławiu, przy ul. Kościerzyńskiej 9

BRE BANK S.A. PLN 8 000 000                                           -                                                      6 000 000                                           WIBOR 1M+marża banku 30.03.2012 hipotek na nieruchomości we Wrocławiu, przy ul. Kleczkowskiej 50

BRE BANK S.A. PLN 2 600 000                                           -                                                      2 600 000                                           WIBOR 1M+marża banku 31.07.2012 hipotek na nieruchomoścach położonej Januszkowicach  i Kędzierzynie-Koźlu

BRE BANK S.A. PLN 4 000 000                                           -                                                      2 698 590                                           WIBOR 1M+marża banku 12.08.2011 hipotek na nieruchomości we Wrocławiu, przy ul. Kleczkowskiej 50

Bank Gospodarstwa Krajowego PLN 9 638 000                                           -                                                      2 571 400                                            0,4% stopy redyskonta weksli przyjmowanych do banków przez NBP 31.12.2012 hipotek na nieruchomoścach w Szczecinie, przy ul.Spedytorskiej i Koksowej

Bank Gospodarstwa Krajowego PLN 3 000 000                                           -                                                      1 740 000                                            0,4% stopy redyskonta weksli przyjmowanych do banków przez NBP 31.12.2013 hipoteka na nieruchomości we Wrocławiu, przy ul. Kleczkowskiej 52

Bank Gospodarstwa Krajowego PLN 4 200 000                                           -                                                      820 000                                               0,4% stopy redyskonta weksli przyjmowanych do banków przez NBP 31.12.2011 hipoteka na nieruchomości we Wrocławiu, przy ul. Kleczkowskiej 52

Bank Gospodarstwa Krajowego PLN 1 500 000                                           -                                                      290 000                                               0,4% stopy redyskonta weksli przyjmowanych do banków przez NBP 31.12.2011 hipoteka na nieruchomości w Opolu, przy ul. Magazynowej 3

Investkredit Bank AG EUR 6 000 000                                           4 199 808                                           16 623 712                                          EURIBOR 3M +marża 4% 30.06.2014 zastaw finansowy na udziałach Odra Lloyd Sp. z o.o. oraz hipoteka morska

ING Bank w rach.bieżącym PLN 6 000 000                                           -                                                      5 927 732                                           WIBOR 1M + 1,20% 31.07.2011 cesje należności, pełnomocnictwo do rachunków bankowcyh

Raiffeisen Bank w rach.bież. PLN 2 000 000                                           -                                                      1 883 141                                           WIBOR 1M + 1,60% 30.06.2011 pełnomocnictwo do rachunków bankowych, cesja należności

Raiffeisen Bank rewolwingowy PLN 6 000 000                                           -                                                      2 450 000                                           WIBOR 1M + 1,60% 29.06.2011 pełnomocnictwo do rachunków bankowych, cesja należności

BGK Bank spłata 12 m-cy PLN 1 785 000                                           -                                                      237 996                                              1,50% 30.06.2018 zastaw rejestrowy na pchaczach i barkach, cesje z polis ubezpieczeniowych, weksel in blanco

BGK Bank spłata 12 m-cy PLN 1 234 000                                           -                                                      192 312                                              1,50% 31.12.2013 zastaw rejestrowy na pchaczach i barkach, cesje z polis ubezpieczeniowych, weksel in blanco

BGK bank długoterminowy PLN 1 785 000                                           -                                                      1 547 003                                           1,50% 30.06.2018 zastaw rejestrowy na pchaczach i barkach, cesje z polis ubezpieczeniowych, weksel in blanco

BGK bank długoterminowy PLN 1 234 000                                           -                                                      384 622                                              1,50% 31.12.2013 zastaw rejestrowy na pchaczach i barkach, cesje z polis ubezpieczeniowych, weksel in blanco

BRE Bank długoterminowy RCI PLN 2 400 000                                           -                                                      1 725 979                                           wibor 1M + 1,75% 31.08.2022  hipoteka umowa i kaucyjna, zastaw na udziałach spółki, cesja należności z umowy najmu, weksel własny in blanco 

BRE Bank spłata 12 m-cy RCI PLN 2 400 000                                           -                                                      160 200                                              wibor 1M + 1,75% 31.08.2022  hipoteka umowa i kaucyjna, zastaw na udziałach spółki, cesja należności z umowy najmu, weksel własny in blanco 

Oldenburgische Landesbank AG EUR 1 280 000                                           1 279 999                                           5 069 180                                           5,45% 30.11.2019  zastaw floty 

Oldenburgische Landesbank AG EUR 1 468 320                                           1 181 556                                           4 679 316                                           5,75% zastaw floty

Oldenburgische Landesbank AG EUR 1 533 876                                           164 272                                              650 567                                              4,95% 30.09.2012  zastaw floty 

Oldenburgische Landesbank AG EUR 1 250 000                                           250 000                                              990 075                                              6,29% 31.12.2011  zastaw floty 

Oldenburgische Landesbank AG EUR 2 500 000                                           491 071                                              1 944 789                                           6,21% 31.12.2015  zastaw floty 

Bank für Schifffahrt EUR 800 000                                              725 000                                              2 871 219                                           5,85% 31.03.2018  zastaw floty 

Bank für Schifffahrt EUR 480 000                                              1 399                                                  5 540                                                  8,90%  zastaw floty 

Investtitionbank Berlin EUR 1 000 000                                           50 000                                                198 015                                              8,30% 31.03.2011  zastaw floty 

FML AG EUR 190 000                                              174 703                                              691 876                                              7,18% 30.06.2019  zastaw floty 

FML AG EUR 190 000                                              174 703                                              691 876                                              7,18% 30.06.2019  zastaw floty 

FML AG EUR 200 000                                              183 897                                              728 287                                              7,18% 30.06.2019  zastaw floty 

FML AG EUR 350 000                                              262 141                                              1 038 157                                           7,12% 30.09.2017  zastaw floty 

FML AG EUR 360 000                                              278 955                                              1 104 745                                           6,84% 31.01.2018  zastaw floty 

AGL GmbH EUR 125 000                                              117 138                                              463 902                                              7,46% 30.09.2014  zastaw floty 

AGL GmbH EUR 129 000                                              120 887                                              478 749                                              7,46% 30.09.2014  zastaw floty 

AGL GmbH EUR 125 000                                              117 138                                              463 902                                              7,46% 30.09.2014  zastaw floty 

AGL GmbH EUR 118 000                                              111 508                                              441 605                                              7,46% 30.11.2014  zastaw floty 

AGL GmbH EUR 124 000                                              117 177                                              464 057                                              7,46% 30.11.2014  zastaw floty 

Hans Gerd Heidenstecker EUR 115 000                                              115 000                                              455 434                                              6,00%  28.02.2011  zastaw floty 

Sudleasing GmbH EUR 520 000                                              245 829                                              973 557                                              6,60% 30.11.2014  zastaw floty 

Sudleasing GmbH EUR 480 000                                              235 316                                              931 922                                              6,60% 31.01.2015  zastaw floty 

Caterpillar Financial Services Corporation EUR 452 464                                              226 232                                              895 947                                              euribor 3M+3,17 30.11.2014  zastaw floty 

Caterpillar Financial Services Corporation EUR 420 000                                              249 375                                              987 600                                              euribor 6M+3,17 31.08.2015  zastaw floty 

GEFA Gesellschaft fur Absatzfinanzierung GmbH EUR 39 182                                                18 871                                                74 734                                                6,48% 31.03.2011  zastaw floty 

96 415 842                                         11 091 975,0                                      89 779 679                                         

 Termin spłaty  Zabezpieczenia Podmiot finansujący

 Waluta 

kredytu  Wielkość kredytu/limitu 

 Wartość kredytu na dzień bilansowy 

 Warunki oprocentowania 

 

 

W okresach objętych niniejszym sprawozdaniem finansowym nie miały miejsca przypadki naruszenia postanowień umów kredytowych. 
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Nota 33  Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania  
 

31.12.2012 31.12.2011 31.12.2010

Zobowiązania krótkoterminowe wobec jednostek powiązanych                            326 479                         2 657 129                         7 651 382 

zobowiązania z tytułu dostaw i usług                            326 479                            569 806                         1 187 584 

inne zobowiązania                                     -                           2 087 323                         6 463 798 

Zobowiązania krótkoterminowe wobec jednostek pozostałych                       55 456 922                       52 749 304                       45 523 832 

zobowiązania z tytułu dostaw i usług                       46 429 083                       42 370 385                       37 225 664 

zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                         1 193 635                            783 473                            666 129 

zaliczki otrzymane                            150 000                            486 346                            313 580 

fundusze specjalne                         1 390 002                         1 102 412                         1 031 998 

rozliczenia międzyokresowe bierne przychodów                         3 300 972                         3 657 882                         4 087 287 

inne zobowiązania niefinansowe                         2 993 230                         4 348 806                         2 199 174 

Razem zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania krótkoterminowe                       55 783 401                       55 406 433                       53 175 214 

Sklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży                         2 785 045                                     -                                       -   

 
 

 
Warunki transakcji z podmiotami powiązanymi przedstawione są w punkcie 37.7 informacji dodatkowej. Zobowiązania z tytułu dostaw  
i usług są nieoprocentowane i zazwyczaj rozliczane w terminach 14-21 dniowych. Pozostałe zobowiązania są nieoprocentowane,  
ze średnim 1 miesięcznym terminem płatności. 

Kwota wynikająca z różnicy pomiędzy zobowiązaniami i należnościami z tytułu podatku od towarów i usług jest płacona właściwym 
władzom podatkowym w okresach miesięcznych i kwartalnych (różne metody w spółkach Grupy). 
 

 

Nota 34 Dotacje rządowe  
 
Charakter dotacji rządowych ma przyznawany armatorom z środków Funduszu Żeglugi Śródlądowej preferencyjny kredyt. Kredyt może 
otrzymać armator, który jest właścicielem polskich statków i od minimum 5 lat prowadzi działalność gospodarczą polegającą na 
zarobkowym przewozie rzeczy. Kredyt przeznaczony jest na zakup, modernizację lub przebudowę statków oraz realizację innych 
przedsięwzięć wspierających restrukturyzację sektora żeglugi śródlądowej. Przedsięwzięcia objęte wsparciem Funduszu maja na celu 
poprawę ochrony środowiska i bezpieczeństwa na śródlądowych drogach wodnych. 
Saldo przyznanego kredytu preferencyjnego na koniec poszczególnych okresów obrachunkowych przedstawia się następująco: 
31.12.2010 r. –  5.421.400 pln, 31.12.2011 r. – brak, 31.12.2012 r. – brak. 
 

 
 

Nota 35 Zobowiązania i należności warunkowe 
 

35.1. Zobowiązania z tytułu leasingu operacyjnego – Grupa jako leasingobiorca 
 
Na dzień 31.12.2012 r., 31 .12.2011 r. oraz  31.12.2010 r. przyszłe minimalne opłaty z tytułu umów leasingu operacyjnego przedstawiają 
się następująco: 
 

31.12.2012 31.12.2011 31.12.2010

W okresie 1 roku                                5 314 882                              3 037 964                              2 413 849 

W okresie od 1 do 5 lat                                3 803 395                              3 444 284                              3 265 817 

Powyżej 5 lat                                             -                                   107 386                                 617 095 

                               9 118 277                              6 589 634                              6 296 761 
 

 
 

35.2. Należności z tytułu leasingu operacyjnego – Grupa jako leasingodawca 
 
Na dzień 31.12.2012 r., 31 .12.2011 r. oraz  31.12.2010 r. przyszłe należności z tytułu minimalnych opłat leasingowych wynikających z 
umów leasingu operacyjnego przedstawiają się następująco: 
 

31.12.2012 31.12.2011 31.12.2010

W okresie 1 roku                                   412 900                                 374 326                                           -   

W okresie od 1 do 5 lat                                   418 478                                 730 113                                           -   

Powyżej 5 lat                                             -   

                                  831 378                              1 104 439                                           -    
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W spółce Rentrans  International Spedition Spółka z o.o. wystąpiły należności z tytułu umów leasingu operacyjnego. 
Przedmiotem leasingu (5 umów) są maszyny, urządzenia i środki transportu (grupy 5-7 KŚT). Cztery umowy zostały zawarte w roku 2011, 
jedna w roku 2012. Okres obowiązywania tych umów wynosi 3 lata. Umowy zawierają opcje wykupu przedmiotu leasingu po ich 
zakończeniu. W roku 2010 nie występowały należności z tytułu leasingu operacyjnego. 
 
 

35.3. Inne zobowiązania warunkowe 
 
 

Inne zobowiązania warunkowe 31.12.2012 31.12.2011 31.12.2010

Poręczenie spłaty kredytu 114 123 163                           105 757 614                         430 218 926                         

Poręczenie spłaty weksla 6 017 500                               15 930 351                           32 315 472                           

Poręczenia kredytu bankowego udzielonego stronom trzecim 1 100 000                               -                                        -                                        

Poręczenie spłaty gwarancji bankowych 10 000                                                                    210 000                              2 000 000 

Pozostałe zobowiązania warunkowe 118 131 815                           79 557 940 4 759 995

Razem zobowiązania warunkowe 239 382 479                           201 455 905 469 294 393  
 
 

35.4. Sprawy sądowe 
 
W czerwcu 2011 r. VGN Sp. z o.o. wystąpiła do Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie z pozwem wobec 

PHŚ Spółka z o.o. o zapłatę 19 500 tys. pln wraz z odsetkami oraz kosztami procesu, tytułem odszkodowania za utracone korzyści z tytułu 

rozwiązania z winy PHŚ Spółka z o.o. dwustronnej umowy w zakresie przeładunku kontenerów w Porcie w Świnoujściu. W roku 2012 Sąd 

oddalił roszczenie VGN. Z uwagi na niskie prawdopodobieństwo wystąpienia realnego zobowiązania z tytułu wytoczonego powództwa nie 

została utworzona z tego tytułu rezerwa. 

 
Przeciwko OT LOGISTICS S.A  w latach 2010-2011  toczyły się sprawy z powództwa byłych pracowników . Łączan wartość przedmiotów 
sporów około 40 tys. pln.  Wszystkie sprawy zakończyły się ugodą , umorzeniem lub oddaleniem powództwa.  Status spraw po dniu 
31.12.2011 – zakończone. Utworzono rezerwy na skutki wyżej wymienionych spraw. 
 

35.5. Gwarancje 
 
Na dzień 31 grudnia 212 r. Grupa DBR posiada gwarancję bankową udzieloną przez Bank für Schifffahrt na kwotę 420 000 EURO na 

rzecz DVB Log Pay GmbH związaną z opłatami kanałowymi na terenie Niemiec. 

Na dzień 31 grudnia 2011 r. ustanowiono gwarancje w imieniu OT LOGISTICS S.A przez Raiffeisen Bank S.A. na rzecz firmy Ship Service 
S.A. w Warszawie jako zabezpieczenie spłaty należności tej spółki z tytułu udzielonego kredytu kupieckiego za zakup paliwa do statków. 
Na dzień 31.12.2010 r. ustanowiono gwarancje korporacyjną, która  jest  zabezpieczeniem  spłaty kredytu przez Rentrans Cargo  
Sp. z o.o.. Gwarantem jest Spółka OT LOGISTICS. 
 

35.6. Rozliczenia podatkowe 

Rozliczenia podatkowe oraz inne obszary działalności podlegające regulacjom (na przykład sprawy celne czy dewizowe) mogą być 

przedmiotem kontroli organów administracyjnych, które uprawnione są do nakładania wysokich kar i sankcji. Brak odniesienia  

do utrwalonych regulacji prawnych w Polsce powoduje występowanie w obowiązujących przepisach niejasności i niespójności.  

Często występujące różnice w opiniach co do interpretacji prawnej przepisów podatkowych zarówno wewnątrz organów państwowych,  

jak i pomiędzy organami państwowymi i przedsiębiorstwami, powodują powstawanie obszarów niepewności i konfliktów. Zjawiska  

te powodują, że ryzyko podatkowe w Polsce jest znacząco wyższe niż istniejące zwykle w krajach o bardziej rozwiniętym systemie 

podatkowym. 

Rozliczenia podatkowe mogą być przedmiotem kontroli przez okres pięciu lat, począwszy od końca roku w którym nastąpiła zapłata 

podatku. W wyniku przeprowadzanych kontroli dotychczasowe rozliczenia podatkowe Grupy mogą zostać powiększone o dodatkowe 

zobowiązania podatkowe. Zdaniem Grupy na dzień bilansowy 31 grudnia 2012 r. utworzono rezerwy w odpowiedniej kwocie na 

rozpoznane i policzalne ryzyko podatkowe. 

 
 
 

Nota 36  Informacje o podmiotach powiązanych 
 

36.1. Transakcje z pozostałymi podmiotami powiązanymi 
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Następująca tabela przedstawia łączne kwoty transakcji zawartych z pozostałymi  podmiotami powiązanymi Grupy za dany rok obrotowy: 

 

Przychody ze sprzedaży jednostkom powiązanym
przychody ze sprzedaży 

produktów

przychody ze sprzedaży 

towarów i materiałów

 przychody ze sprzedaży środków trwałych, wartości 

niematerialnych, nieruchomości inwestycyjnych 

- jednostkom stowarzyszonym 13 607 378                          -                                         -                                                                               

- jednostkom zależnymi nie podlegającym konsolidacji* 19 045 958                          -                                         -                                                                               

- pozostałym podmiotom powiązanym 605 858                               -                                         -                                                                               

Razem przychody ze sprzedaży jednostkom powiązanym 33 259 194                          -                                         -                                                                               

Zakup pochodzący od jednostek powiązanych zakupu usług
zakup towarów 

i materiałów

 zakup środków trwałych, wartości niematerialnych, 

nieruchomości inwestycyjnych 

- od jednostek stowarzyszonych 6 523 644                            -                                         -                                                                               

- od jednostek zależnych nie podlegających konsolidacji 5 213 898                            -                                         -                                                                               

- od członków kluczowej kadry zarządzającej, nadzorującej -                                       -                                         -                                                                               

- od pozostałych podmiotów 261 673                               -                                         -                                                                               

Razem zakupy pochodzące od jednostek powiązanych 11 999 215                          
-                                         -                                                                               

31.12.2012

31.12.2012

 
 

Przychody ze sprzedaży jednostkom powiązanym
przychody ze sprzedaży 

produktów

przychody ze sprzedaży 

towarów i materiałów

 przychody ze sprzedaży środków 

trwałych, wartości niematerialnych, 

nieruchomości inwestycyjnych 

- jednostkom stowarzyszonym 7 124 299                            5 881 991,00                          -                                                         

- jednostkom zależnymi nie podlegającym konsolidacji 4 844 966                            -                                         -                                                         

- pozostałym podmiotom powiązanym 1 891 960                            -                                         -                                                         

Razem przychody ze sprzedaży jednostkom powiązanym 13 861 225                          5 881 991                               
-                                                         

Zakup pochodzący od jednostek powiązanych zakupu usług zakup towarów i materiałów

 zakup środków trwałych, wartości 

niematerialnych, nieruchomości 

inwestycyjnych 

- od jednostek stowarzyszonych 1 207 496                            -                                         -                                                         

- od jednostek zależnych nie podlegających konsolidacji 1 429 193                            -                                         -                                                         

- od pozostałych podmiotów 3 358 855                            -                                         -                                                         

Razem zakupy pochodzące od jednostkek powiązanych 5 995 544                            
-                                         -                                                         

31.12.2011

 31.12.2011

 
 

Przychody ze sprzedaży jednostkom powiązanym
przychody ze sprzedaży 

produktów

przychody ze sprzedaży 

towarów i materiałów

 przychody ze sprzedaży środków 

trwałych, wartości niematerialnych, 

nieruchomości inwestycyjnych 

- jednostkom stowarzyszonym 7 447 309                            -                                         -                                                         

- jednostkom zależnymi nie podlegającym konsolidacji 725 300                               -                                         -                                                         

- pozostałym podmiotom powiązanym 700 810                               -                                         -                                                         

Razem przychody ze sprzedaży jednostkom powiązanym 8 873 419                            -                                         
-                                                         

Zakup pochodzący od jednostek powiązanych zakupu usług zakup towarów i materiałów

 zakup środków trwałych, wartości 

niematerialnych, nieruchomości 

inwestycyjnych 

- od jednostek stowarzyszonych 412 314                               -                                         -                                                         

- od jednostek zależnych nie podlegających konsolidacji 453 087                               -                                         -                                                         

- od pozostałych podmiotów 6 059 176                            -                                         -                                                         

Razem zakupy pochodzące od jednostkek powiązanych 6 924 578                            -                                         
-                                                         

Okres zakończony 31.12.2010

 31.12.2010

 
 

Należności od podmiotów powiązanych 31.12.2012 31.12.2011 31.12.2010

- od jednostek stowarzyszonych                             8 744 203                              12 832 900                                                5 610 587 

- od jednostek zależnych nie podlegających konsolidacji*                                  12 168                                5 731 379                                                   202 651 

- od pozostałych podmiotów powiązanych                                  47 583                                5 626 151                                                   786 645 

Razem należności od podmiotów powiązanych                             8 803 953                              24 190 430                                                6 599 883  
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Zobowiązania wobec podmiotów powiązanych 31.12.2012 31.12.2011 31.12.2010

- wobec jednostek stowarzyszonych                                324 293                                     65 533                                                6 545 961 

- wobec jednostek zależnych nie podlegających konsolidacji*                                          -                                     106 925                                                             -   

- wobec pozostałych podmiotów powiązanych                                    2 187                              12 268 332                                                1 105 420 

Razem zobowiązania wobec podmiotów powiązanych                                326 480                              12 440 790                                                7 651 381 

* Transakcje z Rentrans East Sp. z o.o. objętym konsolidacją od dnia 31.12.2012

r.  
 
 
Transakcje wobec pozostałych podmiotów powiązanych, obok jednostek stowarzyszonych i nie objętych konsolidacją  obejmują transakcje 
z jednostką nadrzędną GK OT LOGISTICS oraz podmiotami mającymi znaczący wpływ na Grupę Kapitałową. 
Jednostką mającą znaczący wpływ na Grupę jest mniejszościowy udziałowiec OT LOGISTICS S.A. NPN II S.à r.l. (25%). Do jednostek 
mających znaczący wpływ na Grupę zaliczamy także udziałowca mniejszościowego GK Rentrans Cargo – P.S. Trade  
Trans Sp. z o.o. (23%). 

 
 

36.2. Jednostka dominująca całej grupy 
 
I Fundusz Mistral Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie posiada bezpośrednio 958.244 akcje na okaziciela serii A, stanowiące 75% 
kapitału zakładowego oraz 75% głosów na walnym zgromadzeniu OT LOGISTICS S.A. 

Z podmiotem I Fundusz Mistral SA w 2012 roku wystąpiły transakcje dotyczące zapłat za wynajem biura w Warszawie oraz refaktur 
kosztów związanych z obsługą biura w Warszawie (przesyłki kurierskie, parkingi).  

W roku 2012 zostały rozliczone zaległe dywidendy za lata 2009-2010 wraz z odsetkami. Zobowiązania z tytułu dywidendy zostały 
skompensowane z pożyczkami udzielonymi IFM  w kwocie 3 356 563,80 pln, należnościami z tytułu porozumienia inwestycyjnego 
dotyczące projektu biopaliw  kwota 1 990 000 pln (z uwagi na nieziszczenie się warunków zawartego porozumienia inwestycyjnego 
dokonane wcześniej wpłaty podlegały zwrotowi) oraz porozumienia inwestycyjnego dotyczącego inwestycji w Porcie Miejskim  
we Wrocławiu w kwocie 905 500 pln. 
 
W 2010 r. i 2011 r. z podmiotem I Fundusz Mistral SA wystąpiły transakcje, które wynikały z podpisanej umowy w zakresie realizacji 
projektu nieruchomościowego. Ponadto w 2010 roku zawarto umowę o wynajem powierzchni biurowej. 
 

36.3. Jednostki nie podlegające konsolidacji 
 
W okresie sprawozdawczym kończącym się 31.12.2012 r., ze względu na nieistotne dane finansowe, wyłączono z konsolidacji 
następujący podmiot: 
 
- OT Porty Morskie S.A. 
 
W okresie sprawozdawczym kończącym się 31.12.2011 r., ze względu na nieistotne dane finansowe, wyłączono z konsolidacji 
następujące podmioty: 
 
– Odratrans Nieruchomości I Sp z o.o. w likwidacji – (jednostka zależna), 
– Odratrans Nieruchomości II Sp z o.o. w likwidacji – (jednostka zależna), 
– Odra Logistics Sp. z o.o. (jednostka zależna), 
– Rentrans East Spółka z o.o. (jednostka stowarzyszona). 
 
Na dzień bilansowy 31.12.2010 r. konsolidacją nie objęto: 
 
– Odratrans Nieruchomości I Sp z o.o. w likwidacji, 
– Odratrans Nieruchomości II  Sp z o.o. w likwidacji, 
– Odra Logistics Sp. z o.o. 
 
 
Odra Logistics Spółka z o.o. z siedzibą we Wrocławiu 

 
Od połowy roku 2010 Spółka nie prowadzi działalności. W okresie sprawozdawczym kończącym się 31.12.2012 r., 31.12.2011 r. oraz 
31.12.2010 r. ze względu na utratę kontroli Grupy nad spółką zależną Odra Logistics Sp. z o.o. wyłączono tę spółkę z konsolidacji. 
 
 
ODRATRANS NIERUCHOMOŚCI I Sp. z o.o. w likwidacji oraz ODRATRANS NIERUCHOMOŚCI II Sp. z o.o. w likwidacji 
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Pod koniec 2012 roku zakończona został likwidacja dwóch spółek zależnych ODRATARNS NIERUCHOMOŚCI I Sp. z o.o. w likwidacji 
oraz ODRATARNS NIERUCHOMOŚCI II Sp. z o.o. w likwidacji. Transakcje w Grupie dotyczyły wynajmu powierzchni biurowej  
od OT LOGISTICS S.A. Spółki dotąd były wyłączone z konsolidacji z uwagi na nieistotne dane finansowe. 
 

36.4. Jednostki stowarzyszone 
 
Jednostki stowarzyszone w 2012 roku w Grupie to: 
 
RCT Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie – transakcje w Grupie dotyczyły usług wynajmu samochodów, opłat za połączenia telefoniczne 
oraz sprzedaży biomasy, węgla, wynajmu placu pod składowanie węgla (nabrzeże katowickie). 
 
Trade Trans GmbH z siedzibą w Berlinie – transakcje w Grupie Kapitałowej dotyczyły frachtu barkowego, usług spedycyjnych, 
przeładunkowych, wynajmu samochodów, prowizji spedycyjnych, opłaty telekomunikacyjnej. 
 
RCS Shipping Co. Ltd. z siedzibą na Antigua i Barbuda – transakcje w Grupie Kapitałowej dotyczyły frachtu morskiego, opłaty 
telekomunikacyjnej i usług przeładunkowych. 
 
Jednostki stowarzyszone w latach 2010-2011 w Grupie to: 
 
RCT Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie – transakcje w Grupie dotyczyły usług wynajmu samochodów, opłat za połączenia telefoniczne 
oraz sprzedaży drewna. 
 
Trade Trans GmbH z siedzibą w Berlinie – transakcje w Grupie Kapitałowej dotyczyły frachtu barkowego, usług spedycyjnych, 
przeładunkowych, wynajmu samochodów, prowizji spedycyjnych. 
 
RCS Shipping Co. Ltd. oraz RTS Shipping Co. Ltd. z siedzibą na Antigua i Barbuda – nie było w prezentowanych okresach 
sprawozdawczych transakcji w Grupie Kapitałowej 
 
 

36.5. Wspólne przedsięwzięcie, w którym jednostka dominująca jest wspólnikiem 
 
Wspólne przedsięwzięcia  w latach 2010-2012 były prowadzone ze spółką współzależną – Port Handlowy Świnoujście  
Spółka z o.o. 
Transakcje w Grupie Kapitałowej dotyczyły usług dzierżawy dźwigu oraz usług przeładunkowych. W 2012 roku Grupa nabyła pakiet 
kontrolny w PHŚ. Spółka we wrześniu 2012 roku zmieniła status z jednostki współzależnej na jednostkę zależną. 
 

36.6. Jednostki zależne 
 
W latach 2010-2011 jednostkami zależnymi Grupy były następujące spółki: 
 
DBR AG - transakcje w Grupie Kapitałowej dotyczyły usług zakupu i sprzedaży usług transportowych, czarteru floty, dzierżawy 
nieruchomości, pozostałe (tłumaczenia, usługi hotelowe, usługi telekomunikacyjne, odsetki, inne), dzierżawy samochodu służbowego 
(czynsz, pozostałe koszty). 
 
Odra Lloyd Sp. z o.o. – transakcje w Grupie obejmują  koszty floty (ubezpieczenia, pozostałe , remonty, zakup usług transportowych, 
usługi księgowo-kadrowe dzierżawa nieruchomości - czynsz i media. 
 
Odratrans Porty Sp. z o.o. - transakcje w Grupie Kapitałowej dotyczyły usług zakupu i sprzedaży usług transportowych, dzierżawy 
nieruchomości, pozostałe (tłumaczenia, usługi hotelowe, usługi telekomunikacyjne, odsetki, inne), dzierżawy. 
 
Rentrans Cargo Sp. z o.o. - transakcje w Grupie Kapitałowej dotyczyły usług zakupu i sprzedaży usług transportowych, czarteru floty, 
usług remontowych, dzierżawy nieruchomości, pozostałych (tłumaczenia, usługi hotelowe, usługi telekomunikacyjne, odsetki, inne). 
 
Żegluga Bydgoska Sp. z o.o. – transakcje w Grupie Kapitałowej dotyczyły usług przeładunkowych, ubezpieczenia floty, dzierżawy 
nieruchomości, pozostałe (tłumaczenia, usługi hotelowe, usługi telekomunikacyjne, odsetki, inne). 
 
Odra Rhein Lloyd Sp. z o.o. - transakcje w Grupie Kapitałowej dotyczyły usług dzierżawy nieruchomości, usług księgowych. 
 
Renatrans International Spedition Sp. z o.o. - transakcje w Grupie Kapitałowej dotyczyły sprzedaży usług spedycyjnych  
i transportowych, usług leasingu maszyn i środków transportu. 
 
 
W 2012 roku dodatkowo skład Grupy powiększył się o dwie jednostki zależne:  
 
Rentrans East Spółka z o.o. z siedzibą w Krównikach - w 2012 r. zostały zakupione dodatkowe udziały w spółce Rentrans East  
Spółka z o.o. Grupa posiada 30 %-owy udział w Spółce. W roku 2011 została udzielona pożyczka dla Rentrans East Spółka z o.o. przez 
Rentrans International Spedition Spółka z o.o. Ponadto Spółka posiadała przychody oraz koszty z tytułu usług spedycyjnych. 
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OT Porty Morskie Spółka Akcyjna- Spółka zawiązana w dniu 27.04.2012 roku pod nazwą „POLSKIE PORTY MORSKIE” SPÓŁKA 
AKCYJNA z siedzibą w Szczecinie. Dnia 06.07.2012 roku zmieniona została nazwa nowoutworzonej Spółki na „OT PORTY MORSKIE” 
SPÓŁKA AKCYJNA. Spółka została zarejestrowana w KRS dnia 13.07.2012 r. 
Główny przedmiot działalności spółki: PKD 5224A – przeładunek towarów w portach morskich. W roku 2012 występowały w Grupie 
transakcje dotyczące refaktur, drobnych kosztów związanych z utworzeniem Spółki i koszty usług księgowych. 
W 2012 roku Grupa nabyła pakiet kontrolny w PHŚ. Spółka we wrześniu 2012 roku zmieniła status z jednostki współzależnej na jednostkę 
zależną. 
 

36.7. Warunki transakcji z podmiotami powiązanymi 
 
Transakcje pomiędzy podmiotami powiązanymi odbyły się na warunkach równorzędnych z tymi, które obowiązują w transakcjach 
zawartych na warunkach rynkowych. Transakcje w Grupie Kapitałowej odbywają się w ramach prowadzenia podstawowej działalności tych 
podmiotów. 
 

36.8. Pożyczki udzielona Członkowi Zarządu 
 
Nie udzielono  pożyczek członkom Zarządu. 
 

36.9. Transakcje z udziałem innych Członków Zarządu 
 
Nie wystąpiły inne transakcje z udziałem członków Zarządu w latach 2009-2011. 
 
 

36.10. Wynagrodzenie wyższej kadry kierowniczej Grupy 
 
 

 31.12.2012  31.12.2011  31.12.2010 

Krótkoterminowe świadczenia pracownicze (wynagrodzenia i narzuty)                            6 149 868                            6 076 341                            6 106 205 

Świadczenia z tytułu rozwiązania stosunku pracy                                         -                                 318 949                               760 836 

Łączna kwota wynagrodzenia wypłaconego głównej kadrze kierowniczej                            6 149 868                            6 395 290                            6 867 041  
 
 
 
Wynagrodzenie wypłacone członkom Zarządu oraz członkom Rady Nadzorczej Spółki (jednostki dominującej) oraz jednostkom 
powiązanym Grupy przedstawiało się następująco: 
 
 

 31.12.2012  31.12.2011  31.12.2010 

Zarząd                            1 699 898                            1 996 615                            1 736 080 

Rada Nadzorcza                               259 048                               210 000                               155 000 

Zarząd – jednostki zależne lub stowarzyszone                            3 895 620                            3 829 499                            4 646 669 

Rada Nadzorcza – jednostki zależne lub stowarzyszone                               349 305                               359 176                               329 292 

Razem                            6 203 871                            6 395 290                            6 867 041 

 
 

36.11. Udział wyższej kadry kierowniczej w programie akcji pracowniczych 
 
Wyższa kadra kierownicza nie została objęta programem opcji na akcje, które opisano w nocie 31.1. Programy akcji pracowniczych.  
Z tytułu przyszłych zobowiązań Spółki w związku z podjętą uchwałą NWZA w tej sprawie w sprawozdaniu utworzono kapitał rezerwowy 
 w wysokości 12 730 pln. 
 

36.12. Jednostki powiązane z rządem 
 
Nie występują w Grupie kapitałowej podmioty powiązane z rządem. 

 

 
Nota 37  Cele i zasady zarządzania ryzykiem finansowym 
 
Spółki Grupy Kapitałowej narażone są na to ryzyko z tytułu finansowania działalności poprzez kredyty bankowe, umowy leasingu  
oraz obligacje. Narażone na ryzyko finansowe są także aktywa w postaci lokat krótkoterminowych. W związku ze zmianami stóp 
procentowych, w oparciu o które ustalane jest oprocentowanie w/w zobowiązań finansowych, ryzyko to można uznać za istotne. 
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Głównym celem tych instrumentów finansowych jest pozyskanie środków finansowych na działalność Grupy. Grupa posiada też inne 
instrumenty finansowe, takie jak należności i zobowiązania z tytułu dostaw i usług, które powstają bezpośrednio w toku prowadzonej przez 
nią działalności. 

Celem tych transakcji jest zarządzanie ryzykiem stopy procentowej oraz ryzykiem walutowym powstającym w toku działalności Grupy  
oraz wynikających z używanych przez nią źródeł finansowania. 

Zasadą stosowaną przez Grupę obecnie i przez cały okres objęty przeglądem jest nieprowadzenie obrotu instrumentami finansowymi. 
Główne rodzaje ryzyka wynikającego z instrumentów finansowych Grupy obejmują ryzyko stopy procentowej, ryzyko związane  
z płynnością, ryzyko walutowe oraz ryzyko kredytowe. Zarząd weryfikuje i uzgadnia zasady zarządzania każdym z tych rodzajów  
ryzyka – zasady te zostały w skrócie omówione poniżej. Grupa monitoruje również ryzyko cen rynkowych dotyczące wszystkich 
posiadanych przez nią instrumentów finansowych. Wielkość tego ryzyka w okresie została przedstawiona w pkt. 39 informacji dodatkowej. 
 

37.1. Ryzyko stopy procentowej 
 
Ryzyko stopy procentowej to niebezpieczeństwo niekorzystnego wpływu zmian stop procentowych na sytuację finansową Grupy. 
 
Spółka posiada zobowiązania z tytułu kredytów dla których odsetki liczone są na bazie zmiennej stopy procentowej, w związku z czym 
występuje ryzyko wzrostu tych stóp w stosunku do momentu zawarcia umowy. 
Grupa Posiada także aktywa i zobowiązania o stałej stopie procentowej. 

Grupa jest narażona na ryzyko stopy procentowej z tytułu: 
– zmiany przepływów pieniężnych związanych z zaciągniętymi kredytami, pożyczkami, zobowiązaniami z tytułu leasingów, zmniejszenia 
spodziewanych dochodów z tytułu założonych lokat bankowych, dla których odsetki liczone są wg zmiennych stop procentowych, 
– zmiany wartości godziwej zaciągniętych pożyczek, założonych lokat bankowych, dla których odsetki liczone są wg stałych stop 
procentowych, ze względu na brak ich elastyczności w dopasowaniu do zmian rynkowych stop procentowych. 
 
Grupa Kapitałowa posiadała na dzień 31 grudnia 2012 r. zobowiązania finansowe z tytułu otrzymanych kredytów, pożyczek oraz umów 
leasingu w wysokości 129 211 245 pln (na dzień 31 grudnia 2011 r. 115 840 975 pln, na dzień 31 grudnia 2010 r. 76 070 938 pln) 
oprocentowanych na bazie zmiennych stop procentowych oraz zobowiązania z tytułu otrzymanych pożyczek i kredytów, umów leasingu w 
wysokości 8 759 150 pln (na dzień31 grudnia 2011 r. 23 107 455 pln, na dzień 31 grudnia 2010 r. 35 800 445 pln) oprocentowanych wg 
stałych stop procentowych. Na dzień 31 grudnia 2012 r. Grupa posiadała środki pieniężne w wysokości 33 845 903 pln (na dzień 31 
grudnia 2011 r. 34 065 875 pln oraz na dzień 31 grudnia 2010 r. 14 216 338 pln) oprocentowanych na bazie zmiennych stop 
procentowych. 
 
Z uwagi na to, że Spółka posiadała, w okresach sprawozdawczych zarówno aktywa jak i zobowiązania oprocentowane według stopy 
zmiennej (co równoważyło ryzyko) oraz na nieznaczne wahania stóp procentowych w minionych okresach, jak również na brak 
przewidywań gwałtownych zmian stóp procentowych w kolejnych okresach sprawozdawczych Spółka nie stosowała zabezpieczeń stóp 
procentowych. Niezależnie od obecnej sytuacji Spółka monitoruje stopień narażenia na ryzyko stopy procentowej oraz prognozy stóp 
procentowych i nie wyklucza podjęcia działań zabezpieczających. 
 
Informacje o aktywach i zobowiązaniach narażonych na ryzyko stopy procentowej zostały przedstawione w poniższych notach. 
 
W poniższej tabeli przedstawiona została wartość bilansowa instrumentów finansowych Grupy narażonych na ryzyko stopy procentowej,  
w podziale na poszczególne kategorie wiekowe. 
 
 
Rok zakończony 31 grudnia 2012 roku 
 

Oprocentowanie stałe <1rok 1–2 lat 2-3 lat 3-4 lat 4-5 lat >5 lat Ogółem

Aktywa finansowe                           39 768                            757 163                            312 163                            312 163                            156 082                                     -                                        1 577 340 

Kredyty bankowe                      7 038 024                         1 414 136                         1 414 136                         1 012 618                         1 012 616                         1 259 475                                    13 151 004 

Otrzymane pożyczki                      1 620 368                         3 392 495                            948 175                            998 055                            762 222                         1 037 834                                      8 759 150 

Razem                         8 698 160                         5 563 794                         2 674 474                         2 322 836                         1 930 920                         2 297 309                                 23 487 494 

Oprocentowanie zmienne <1rok 1–2 lat 2-3 lat 3-4 lat 4-5 lat >5 lat Ogółem

Aktywa gotówkowe                    33 845 903                                     -                                       -                                       -                                       -                                       -                                      33 845 903 

Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego i umów dzierżawy z 

opcją zakupu
                     8 074 298                         6 941 741                         6 214 934                         8 717 902                         7 369 569                         2 683 853                                    40 002 297 

Obligacje                    59 147 095                                    59 147 095 

Kredyty bankowe                    21 075 667                         2 684 426                         2 207 237                         1 432 255                            958 200                         1 704 067                                    30 061 852 

Razem                       62 995 867                       68 773 262                         8 422 171                       10 150 157                         8 327 769                         4 387 920                               163 057 148 

01.01.2012-31.12.2012

 
 
Rok zakończony 31 grudnia 2011 roku 
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Oprocentowanie stałe <1rok 1–2 lat 2-3 lat 3-4 lat 4-5 lat >5 lat Ogółem

Aktywa finansowe                         1 416 646                         3 877 021                            721 854                            365 976                            365 976                            365 976                                   7 113 447 

Kredyty bankowe                         4 436 415                         3 580 157                         5 286 782                         2 637 836                         2 244 536                         4 921 728                                 23 107 455 

Razem                         5 853 061                         7 457 178                         6 008 636                         3 003 812                         2 610 512                         5 287 704                                 30 220 902 

Oprocentowanie zmienne <1rok 1–2 lat 2-3 lat 3-4 lat 4-5 lat >5 lat Ogółem

Aktywa gotówkowe                       34 065 875                                 34 065 875 

Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego i umów dzierżawy z 

opcją zakupu
                        8 286 282                         5 635 855                         4 318 366                         3 010 201                         2 047 979                         2 917 722                                 26 216 405 

Obligacje                       58 995 964                                 58 995 964 

Kredyty bankowe                       25 106 618                         1 193 552                            985 215                            677 440                            503 528                         2 162 254                                 30 628 606 

Razem                       67 458 775                         6 829 407                       64 299 544                         3 687 641                         2 551 507                         5 079 976                               149 906 850 

01.01.2011-31.12.2011

 
 
 

Rok zakończony 31 grudnia 2010 roku 
 

Oprocentowanie stałe <1rok 1–2 lat 2-3 lat 3-4 lat 4-5 lat >5 lat Ogółem

Aktywa finansowe                         2 067 367                                     -                              365 976                            365 976                            365 976                            731 951                                   3 897 245 

Kredyty bankowe                         5 212 203                         3 481 281                         3 196 926                         2 870 861                         3 081 656                         9 855 773                                 27 698 701 

Zobowiązania z tytułu leasingu                         1 226 725                         1 364 492                         1 517 895                         1 688 718                         1 453 660                            859 249                                   8 110 738 

Razem                         8 506 295                         4 845 773                         5 080 797                         4 925 555                         4 901 291                       11 446 973                                 39 706 684 

Oprocentowanie zmienne  <1rok  1–2 lat  2-3 lat  3-4 lat  4-5 lat  >5 lat  Ogółem 

Aktywa gotówkowe                       14 216 338                                 14 216 338 

Kredyty bankowe                       38 914 340                       11 409 229                         8 096 038                         2 280 796                            302 758                         1 077 817                                 62 080 978 

Zobowiązania z tytułu leasingu                         6 206 676                         5 438 719                         2 268 861                              75 703                                     -                                       -                                   13 989 959 

Razem                       59 337 354                       16 847 948                       10 364 900                         2 356 499                            302 758                         1 077 817                                 90 287 276 

 
Oprocentowanie instrumentów finansowych o zmiennym oprocentowaniu jest aktualizowane w okresach poniżej jednego roku. Odsetki od 
instrumentów finansowych o stałym oprocentowaniu są stałe przez cały okres do upływu terminu zapadalności/wymagalności tych 
instrumentów. Pozostałe instrumenty finansowe Grupy, które nie zostały ujęte w powyższych tabelach, nie są oprocentowane i w związku 
z tym nie podlegają ryzyku stopy procentowej. 
 
 

37.2. Ryzyko walutowe 
 
Spółka jest narażona na ryzyko zmian kursów walutowych z uwagi na sprzedaż i zakup usług w walucie obcej. Ponadto Spółka 
 na przestrzeni lat 2010-2012 posiada kredyty i lokaty w walucie obcej. Ryzyko walutowe wiąże się głownie ze zmianami poziomu kursu 
EUR,USD oraz GBP. 
 
Na dzień bilansowy 31.12.2012 roku należności w walucie wynosiły 20 997 249 pln co stanowiło 24 % ogółu należności z tytułu dostaw i 
usług. 
Na dzień bilansowy 31.12.2011 roku należności w walucie wynosiły 4.681,71 tys. pln., co stanowiło 1,20 % ogółu należności z tytułu 
dostaw i usług. 
Na dzień bilansowy 31.12.2010 roku wartości te  wynosiły odpowiednio 5.638,4 tys. pln. i 8,18 %. 
 
Na należności w walucie na dzień bilansowy 2012 r. składały się: 
należności w USD w kwocie (po przeliczeniu na pln) 614 014 pln, 
należności w EUR w kwocie (po przeliczeniu na pln) 20 219 932 pln, 
należności w GBP w kwocie (po przeliczeniu na pln) 163 303 pln. 
 
Na należności w walucie na dzień bilansowy 2011 r. składały się: 
należności w USD w kwocie (po przeliczeniu na pln) 23,81 tys. plnł 
należności w EUR w kwocie (po przeliczeniu na pln) 4.657,89 tys. pln 
 
 Na należności w walucie na dzień bilansowy 2010 r. składały się: 
należności w EUR w kwocie (po przeliczeniu na pln) 5.638,4 tys. pln 
 
 
Zobowiązania 
 
Na dzień bilansowy 31.12.2012 roku zobowiązania walucie wynosiły 9 937 612 pln, co stanowiło 18 % ogółu zobowiązań z tytułu dostaw  
i usług. 
Na dzień bilansowy 31.12.2011 roku zobowiązania walucie wynosiły 570,03 tys. pln, co stanowiło 0,95 % ogółu zobowiązań z tytułu 
dostaw i usług. 
Na dzień bilansowy 31.12.2010 roku wartości te  wynosiły odpowiednio 257,15 tys. pln. i 0,46 %. 
 
Na saldo zobowiązań w walucie na dzień bilansowy 2012 r. składały się: 
zobowiązania w USD w kwocie (po przeliczeniu na pln)  925 693 pln, 
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zobowiązania w EUR w kwocie (po przeliczeniu na pln) 9 011 919 pln. 
Na saldo zobowiązań w walucie na dzień bilansowy 2011 r. składały się: 
zobowiązania w USD w kwocie (po przeliczeniu na zł) 356,18 tys. pln 
zobowiązania w EUR w kwocie (po przeliczeniu na zł) 213,84 tys. pln 
 
na 31.12.2010 rok: 
zobowiązania w EUR w kwocie (po przeliczeniu na zł) 257,15 tys. pln 
 
 
Spółka zarządza ryzykiem walutowym stosując hedging naturalny. 
 
 
 
 
 

37.3. Inne ryzyko cenowe 
 
Spółka nie jest narażona na istotne inne ryzyko cenowe związane z instrumentami finansowymi natomiast występuje ryzyko cenowe 
zarówno cen usług Spółki jak i surowców. 

Wpływ ryzyka rynkowego na sytuację Spółki został przedstawiony w nocie nr 38.4 (analiza wrażliwości na ryzyko rynkowe). 
 

37.4. Analiza wrażliwości na ryzyko rynkowe 

Potencjalnie możliwe zmiany w zakresie ryzyka rynkowego Spółka oszacowała następująco: 
1 % zmiana w zakresie stopy procentowej PLN (wzrost lub spadek stopy procentowej), 
1 % zmiana w zakresie stopy procentowej USD (wzrost lub spadek stopy procentowej), 
1 % zmiana w zakresie stopy procentowej EUR (wzrost lub spadek stopy procentowej), 
10 % zmiana kursu walutowego PLN/USD (wzrost lub spadek stopy procentowej), 
10 % zmiana kursu walutowego PLN/EUR (wzrost lub spadek stopy procentowej). 
Powyżej ustalone wartości ustalone zostały w ujęciu półrocznym. 
Analiza wrażliwości przeprowadzona przez Spółkę nie uwzględnia wpływu opodatkowania. 
 
Wpływ potencjalnie możliwych zmian na wynik finansowy i kapitał Spółki w poszczególnych latach objętych niniejszym sprawozdaniem 
przedstawiają poniższe tabele: 
 

Ryzyko rynkowe 2012 rok 
 

+ 100 pb w PLN - 100 pb w PLN + 100 pb w PLN - 100 pb w PLN

+ 100 pb w USD - 100 pb w USD + 100 pb w USD - 100 pb w USD

+ 100 pb w EUR - 100 pb w EUR + 100 pb w EUR - 100 pb w EUR

Aktywa finansowe

Nieruchomości inwestycyjne 82 874 466 8 287 447 -8 287 447

Długoterminowe aktywa finansowe 3 749 106

Należności długoterminowe 1 625 218

Należności krótkoterminowe 84 114 867 1 698 362 -1 698 362

Krótkoterminowe aktywa finansowe 1 577 340

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 33 845 903 48 687 -48 687 315 568 -315 568

Wpływ na aktywa przed opodatkowaniem 48 687 -48 687 0 0 2 013 930 -2 013 930 0 0 8 287 447 -8 287 447 0 0

Podatek (19%) 9 251 -9 251 0 0 382 647 -382 647 0 0 1 574 615 -1 574 615 0 0

Wpływ na aktywa po opodatkowaniu 39 436 -39 436 0 0 1 631 284 -1 631 284 0 0 6 712 832 -6 712 832 0 0

Zobowiązania finansowe długoterminowe 113 568 302 544 212 -544 212 1 798 945 -1 798 945

Zobowiązania finansowe krótkoterminowe 37 553 099 375 531 -375 531 832 404 -832 404

Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 52 998 356 0 0 409 116 -409 116

Wpływ na zobowiązania przed opodatkowaniem 919 743 -919 743 0 0 3 040 465 -3 040 465 0 0 0 0 0 0

Podatek (19%) 174 751 -174 751 0 0 577 688 -577 688 0 0 0 0 0 0

Wpływ na zobowiązania po opodatkowaniu 744 992 -744 992 0 0 2 462 777 -2 462 777 0 0 0 0 0 0

Razem zwiększenie / (zmniejszenie) -705 556 705 556 0 0 -831 493 831 493 0 0 6 712 832 -6 712 832 0 0

+ 10% 

Pozycja w sprawozdaniu finansowym
wartość pozycji w 

tys. PLN

wpływ na wynikwpływ na kapitałwpływ na wynikwpływ na kapitałwpływ na wynik

Inne ryzyko cenowe*Ryzyko walutoweRyzyko stopy procentowej

wpływ na kapitał

+ 10% + 10% - 10% + 10% - 10% - 10% - 10% 

 

 

Ryzyko rynkowe 2011 rok 
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+ 100 pb w PLN - 100 pb w PLN + 100 pb w PLN - 100 pb w PLN

+ 100 pb w USD - 100 pb w USD + 100 pb w USD - 100 pb w USD

+ 100 pb w EUR - 100 pb w EUR + 100 pb w EUR - 100 pb w EUR

Aktywa finansowe

Nieruchomości inwestycyjne 78 139 825 7 813 983 -7 813 983

Długoterminowe aktywa finansowe 9 809 271 56 968 -56 968 697 813 -697 813

Należności długoterminowe 3 152 850 0 0 59 827 -59 827 0 0

Należności krótkoterminiowe 81 706 991 0 0 2 896 155 -2 896 155 0 0

Krótkoterminiowe aktywa finansowe 1 612 898 0 0 0 0 0 0

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 34 065 875 340 659 -340 659 485 402 -485 402 0 0

Wpływ na aktywa przed opodatkowaniem 397 627 -397 627 0 0 3 441 384 -3 441 384 0 0 8 511 795 -8 511 795 0 0

Podatek (19%) 75 549 -75 549 0 0 653 863 -653 863 0 0 1 617 241 -1 617 241 0 0

Wpływ na aktywa po opodatkowaniu 322 078 -322 078 0 0 2 787 521 -2 787 521 0 0 6 894 554 -6 894 554 0 0

Zobowiązania finansowe długoterminiowe 110 990 705 828 690 -828 690 2 489 068 -2 489 068 0 0

Zobowiązania finansowe krótkoterminowe 37 829 315 289 820 -289 820 1 047 025 -1 047 025 0 0

Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 55 406 433 0 0 1 982 265 -1 982 265 0 0

Wpływ na zobowiązania przed opodatkowaniem 1 118 510 -1 118 510 0 0 5 518 358 -5 518 358 0 0 0 0 0 0

Podatek (19%) 212 517 -212 517 0 0 1 048 488 -1 048 488 0 0 0 0 0 0

Wpływ na zobowiązania po opodatkowaniu 905 993 -905 993 0 0 4 469 870 -4 469 870 0 0 0 0 0 0

Razem zwiększenie / (zmniejszenie) -583 915 583 915 0 0 -1 682 349 1 682 349 0 0 6 894 554 -6 894 554 0 0

+ 10% - 10% 

wpływ na kapitał

+ 10% - 10% + 10% - 10% 

Pozycja w sprawozdaniu finansowym
wartość pozycji w 

tys. PLN

Ryzyko stopy procentowej Ryzyko walutowe Inne ryzyko cenowe*

wpływ na wynik wpływ na kapitał wpływ na wynik wpływ na kapitał wpływ na wynik

+ 10% - 10% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ryzyko rynkowe 2010 rok 
 

+ 100 pb w PLN - 100 pb w PLN + 100 pb w PLN - 100 pb w PLN

+ 100 pb w USD - 100 pb w USD + 100 pb w USD - 100 pb w USD

+ 100 pb w EUR - 100 pb w EUR + 100 pb w EUR - 100 pb w EUR

Aktywa finansowe

Nieruchomości inwestycyjne 51 332 490 5 133 249 -5 133 249

Długoterminowe aktywa finansowe 3 004 337 18 299 -18 299 113 600 -113 600

Należności długoterminowe 1 405 721 0 0 104 293 -104 293 0 0

Należności krótkoterminiowe 64 808 979 0 0 1 657 334 -1 657 334 0 0

Krótkoterminiowe aktywa finansowe 2 067 367 0 0 0 0 0 0

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 14 216 338 142 163 -142 163 494 558 -494 558 0 0

Wpływ na aktywa finansowe przed opodatkowaniem 160 462 -160 462 0 0 2 256 185 -2 256 185 0 0 5 246 849 -5 246 849 0 0

Podatek (19%) 30 488 -30 488 0 0 428 675 -428 675 0 0 996 901 -996 901 0 0

Wpływ na aktywa finansowe po opodatkowaniu 129 974 -129 974 0 0 1 827 510 -1 827 510 0 0 4 249 947 -4 249 947 0 0

Zobowiązania finansowe długoterminiowe 60 320 433 420 011 -420 011 2 520 338 -2 520 338 0 0

Zobowiązania finansowe krótkoterminowe 51 559 944 425 843 -425 843 1 020 241 -1 020 241 0 0

Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 56 409 798 0 0 1 335 266 -1 335 266 0 0

Wpływ na zobowiązania finansowe przed 

opodatkowaniem 845 853 -845 853 0 0 4 875 845 -4 875 845 0 0 0 0 0 0

Podatek (19%) 160 712 -160 712 0 0 926 410 -926 410 0 0 0 0 0 0

Wpływ na zobowiązania finansowe po opodatkowaniu
685 141 -685 141 0 0 3 949 434 -3 949 434 0 0 0 0 0 0

Razem zwiększenie / (zmniejszenie) -555 167 555 167 0 0 -2 121 925 2 121 925 0 0 4 249 947 -4 249 947 0  

- 10% - 10% + 10% + 10% Pozycja w sprawozdaniu finansowym

wartość pozycji w 

tys. PLN

Ryzyko stopy procentowej Ryzyko walutowe Inne ryzyko cenowe*

wpływ na wynik wpływ na kapitał wpływ na wynik wpływ na kapitał wpływ na wynik wpływ na kapitał

+ 10% - 10% + 10% - 10% 

 
 

37.5. Ryzyko cen towarów 
 
Wzrost cen paliw, które stanowią największy składnik kosztów eksploatacyjnych floty Grupy Kapitałowej OT LOGISTICS, może 
spowodować spadek rentowności działalności. Spółki Grupy starają się to ryzyko minimalizować poprzez zawieranie w umowach klauzul 
paliwowych uzależniających ceny usługi od cen paliwa. Zaznaczyć jednak trzeba, że nie wszyscy kontrahenci godzą się na takie zapisy,  
w związku z czym wzrost cen paliw, niezwiązany ze adekwatnym wzrostem stawek przewozowych, ma wpływ na poziom rentowności 
uzyskiwanej przez Grupę Kapitałową. 

 

37.6. Ryzyko kredytowe 
 
Grupa jest narażona na ryzyko kredytowe rozumiane jako niewywiązanie się wierzycieli ze swoich zobowiązań wobec Grupy, co może 
spowodować poniesienie strat przez Spółkę. Maksymalne narażenie na ryzyko kredytowe na każdy z dni bilansowych zostało oszacowane 
jako wartość bilansowa należności i wynosi: 
 

Struktura wiekowa należności finansowych Wartość nominalna należności
Należności nieprzeterminowane, 

które nie utraciły wartości
<30 dni 31-90 dni 91-180 dni 181-360 dni >360 dni

Należności z tytuł dostaw i usług 72 438 649 55 305 631 9 947 011 3 685 092 1 596 029 1 301 237 603 649

Pozostałe należności 7 989 562 7 989 562 -                         -                         -                         -                         -                         

31.12.2012 Należności przeterminowane, które nie utraciły wartości
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Struktura wiekowa należności finansowych Wartość nominalna należności
Należności nieprzeterminowane, 

które nie utraciły wartości
<30 dni 31-90 dni 91-180 dni 181-360 dni >360 dni

Należności z tytuł dostaw i usług 68 738 640 59 554 965 6 725 500 784 979 571 349 555 195 546 652

Pozostałe należności 1 107 079 1 107 079 -                         -                         -                         -                         -                         

31.12.2011 Należności przeterminowane, które nie utraciły wartości

 

Struktura wiekowa należności finansowych Wartość nominalna należności
Należności nieprzeterminowane, 

które nie utraciły wartości
<30 dni 31-90 dni 91-180 dni 181-360 dni >360 dni

Należności z tytuł dostaw i usług 52 001 637 46 401 197 3 726 190 1 169 154 373 068 179 925 152 103

Pozostałe należności finansowe 2 067 367 2 067 367 -                         -                         -                         -                         -                         

Należności przeterminowane, które nie utraciły wartości 31.12.2010

 
 

Zdaniem Zarządu Spółki nie występuje znacząca koncentracja ryzyka kredytowego gdyż Spółka posiada wielu odbiorców.  
Spółka podejmuje działania mające na celu ograniczenie ryzyka kredytowego, polegające na: sprawdzaniu wiarygodności odbiorców, 
ustalaniu limitów kredytowych, monitorowaniu sytuacji odbiorcy, uzyskiwaniu zabezpieczeń (weksle, zabezpieczenia na ruchomościach  
i nieruchomościach). 
 
Ryzyko kredytowe związane z depozytami bankowymi, instrumentami pochodnymi i innymi inwestycjami uznaje się za nieistotne ponieważ 
Spółka zawarła transakcje z instytucjami o ugruntowanej pozycji finansowej. 
 
 
 
 
 
 
 

37.7. Ryzyko związane z płynnością 
 
Spółka jest narażona na ryzyko utraty płynności, rozumiane jako ryzyko utraty zdolności do regulowania zobowiązań w określonych 
terminach. Ryzyko wynika z potencjalnego ograniczenia dostępu do rynków finansowych, co może skutkować brakiem możliwości 
pozyskania nowego finansowania lub refinansowania swojego zadłużenia. 
 
Analiza zobowiązań finansowych w przedziałach czasowych przedstawiona została poniżej Przedstawione kwoty stanowią 
niezdyskontowane przepływy pieniężne, które stanowią maksymalną ekspozycję Spółki na ryzyko. 
 
 

Struktura wiekowa zobowiązań finansowych Suma zobowiązań do 30 dni od 31 do 90 dni od 91 do 180 dni od 181 do 360 dni
powyżej 361 (patrz 

nota poniżej)

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 46 755 562 43 879 333 1 705 505 1 031 607 101 649 37 468

Kredyty, pożyczki i dłużne papiery wartościowe 111 119 103 6 192 774 709 454 7 000 888 15 656 154 81 559 833

Pozostałe zobowiązania finansowe 40 002 297 962 404 1 768 044 1 625 837 3 637 543 32 008 469

Razem                  197 876 962                    51 034 511                      4 183 003                      9 658 333                    19 395 345                  113 605 770 

Zobowiązania wymagalne powyżej 361 dni 1–2 lat 2-3 lat 3-4 lat 4-5 lat >5 lat Ogółem

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 37 468                                  -                                    -                                    -                                    -   37 468

Kredyty, pożyczki i dłużne papiery wartościowe 7 938 075 63 716 642 3 170 701 2 733 039 4 001 377 81 559 833

Pozostałe zobowiązania finansowe 11 605 665 9 438 184 8 280 768 2 683 853                                  -   32 008 469

Razem                    19 581 207                    73 154 826                    11 451 468                      5 416 891                      4 001 377                  113 605 770 

31.12.2012 Zobowiązania wymagalne w okresie

 
 
 

Struktura wiekowa zobowiązań finansowych Suma zobowiązań do 30 dni od 31 do 90 dni od 91 do 180 dni od 181 do 360 dni
powyżej 361 (patrz 

nota poniżej)

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 42 940 191 39 332 219 1 643 556                                  -   1 964 416                                  -   

Kredyty, pożyczki i dłużne papiery wartościowe 112 732 026 941 946 1 883 893 2 825 839 23 891 355 83 188 993

Pozostałe zobowiązania finansowe 26 216 405 2 485 885 2 403 022 2 071 570 1 325 805 17 930 123

Razem 181 888 622 42 760 050 5 930 470 4 897 410 27 181 576 101 119 116

Zobowiązania wymagalne powyżej 361 dni 1–2 lat 2-3 lat 3-4 lat 4-5 lat >5 lat Ogółem

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                                  -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -   

Kredyty, pożyczki i dłużne papiery wartościowe 4 773 709 65 267 961 3 315 276 2 748 064 7 083 982 83 188 993

Pozostałe zobowiązania finansowe 5 635 855 4 318 366 3 010 201 2 047 979 2 917 722 17 930 123

Razem                    10 409 564                    69 586 327                      6 325 478                      4 796 043                    10 001 705                  101 119 116 

31.12.2011 Zobowiązania wymagalne w okresie
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Struktura wiekowa zobowiązań finansowych Suma zobowiązań do 30 dni od 31 do 90 dni od 91 do 180 dni od 181 do 360 dni
powyżej 361 (patrz 

nota poniżej)

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 38 413 248 36 951 203 1 397 827 48 276 13 635 2 307

Kredyty i pożyczki 89 779 679 2 389 710 5 234 854 11 502 271 24 999 708 45 653 136

Pozostałe zobowiązania finansowe 22 100 698 2 230 020 2 155 686 1 858 350 1 189 344 14 667 297

Razem 150 293 625 41 570 933 8 788 367 13 408 897 26 202 688 60 322 740

Zobowiązania wymagalne powyżej 361 dni 1–2 lat 2-3 lat 3-4 lat 4-5 lat >5 lat Ogółem

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 2 307                                  -                                    -                                    -                                    -   2 307

Kredyty i pożyczki 14 890 510 11 292 965 5 151 657 3 384 414 10 933 590 45 653 136

Pozostałe zobowiązania finansowe 6 803 211 3 786 756 1 764 422 1 453 660 859 249 14 667 297

Razem                    21 696 028                    15 079 721                      6 916 079                      4 838 074                    11 792 838                    60 322 740 

Okres zakończony 31.12.2010 Zobowiązania wymagalne w okresie

 
 

37.8. Ryzyko związane z sezonowością działalności 
 
Działalność na rynku usług transportowych żeglugi śródlądowej, charakteryzuje się sezonowością uzyskiwanych przychodów ze sprzedaży 
związaną ze zmiennością warunków atmosferycznych w rocznym cyklu pogodowym. W Polsce sezon nawigacyjny na rynku żeglugi 
śródlądowej, trwa średnio 259 dni i rozpoczyna się przeciętnie ok. 15 marca, a kończy ok. 15 grudnia każdego roku kalendarzowego. 
Wydłużanie się okresu poza nawigacyjnego, spowodowane utrzymywaniem się niekorzystnych warunków atmosferycznych  
i hydrologicznych, może negatywnie wpływać na działalność i wyniki finansowe osiągane przez Grupę Kapitałową OT LOGISTICS.  
W okresie poza nawigacyjnym w Polsce (standardowo od 15 grudnia do 15 marca) Grupa skupia się na świadczeniu usług na rynku 
niemieckim (na którym sezon poza nawigacyjny obejmuje jedynie okres świąteczno-noworoczny) oraz przeprowadzaniu planowanych 
remontów floty pływającej i infrastruktury technicznej portów. 
 
W spółkach z Grupy Kapitałowej OT LOGISTICS o logistyczno-transportowym profilu działalności sezonowość przejawia się w przypadku 
świadczenia usług przewozowych określonych grup towarów, których przewóz w warunkach zbyt wysokich lub zbyt niskich temperatur jest 
niemożliwy. W przypadku towarów wrażliwych na niskie temperatury najwięcej przewozów jest realizowane od maja do listopada. 
 Dla towarów, których przewóz w warunkach wysokich temperatur jest utrudniony miesiące letnie charakteryzują się mniejszym popytem 
na ich przewóz. 
 
W tych spółkach Grupy, które zajmują się przeładunkami, transportem węgla, stali oraz wyrobów hutniczych nie występuje sezonowość 
przychodów. Jedynymi sezonowymi wahaniami przychodów jakie występują są naturalne, niewielkie przestoje jakie mają miejsce  
w okresie wakacyjnym. 

Nota 38  Zarządzanie kapitałem 
 
Grupa zarządza kapitałem w celu zachowania zdolności do kontynuowania działalności z uwzględnieniem realizacji planowanych 
inwestycji, tak aby mogła generować zwrot dla akcjonariuszy oraz przynosić korzyści pozostałym interesariuszom. 
Zgodnie z praktyka rynkową Grupa monitoruje kapitał miedzy innymi na podstawie wskaźnika kapitału własnego oraz wskaźnika kredyty, 
pożyczki i inne źródła finansowania/EBITDA. 
Wskaźnik kapitału własnego obliczany jest jako stosunek wartości netto aktywów rzeczowych (kapitał własny pomniejszony o wartości 
niematerialne) do sumy bilansowej. 
Wskaźnik kredyty, pożyczki i inne źródła finansowania / EBITDA jest obliczany jako stosunek kredytów, pożyczek i innych źródeł 
finansowania do EBITDA. Kredyty, pożyczki i inne źródła finansowania oznaczają łączną kwotę zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek  
i leasingu, natomiast EBITDA jest to zysk z działalności operacyjnej po dodaniu amortyzacji. 
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31.12.2011 31.12.2011 31.12.2010

Kapitał własny 197 926 772 171 125 054 149 049 712

Minus: wartości niematerialne i prawne 15 260 607 7 904 265 8 092 917

Wartość netto rzeczowych aktywów trwałych 182 666 165 163 220 789 140 956 795

Suma bilansowa 453 991 422 427 159 776 353 635 854

Wskaźnik kapitału własnego 40,24% 38,21% 39,85%

Zysk z działalności operacyjnej 40 253 538 48 307 700 22 405 033

Plus: amortyzacja 26 065 792 24 929 749 27 581 116

EBIDTA 66 319 330 73 237 449 49 986 149

Kredyty, pożyczki i inne źródła finansowania 151 121 401 148 820 020 111 880 377

Wskaźnik: Kredyty, pożyczki i inne źródła finansowania/EBIDTA 43,88% 49,21% 44,68%

31.12.2011 31.12.2011 31.12.2010

kapitał własny 197 926 772                               171 125 054                               149 049 712                               

suma bilansowa 453 991 422                               427 159 776                               353 635 854                               

wskaźnik wypłacalności: kapitał własny/suma bilansowa 43,60% 40,06% 42,15%

aktywa obrotowe 136 152 442 127 756 868 89 507 675

zobowiązania krótkoterminowe 110 117 737 110 279 532 115 466 782

kapitał obrotowy 26 034 705 17 477 336 -25 959 107

zysk netto 26 076 947 28 888 843 9 055 888

podatek 5 845 865 10 927 399 4 092 553

koszty finansowe 12 834 317 10 134 115 11 315 830

EBIT 40 253 538 48 307 700 22 405 033

amortyzacja 26 065 792 24 929 749 27 581 116

EBITDA 66 319 330 73 237 449 49 986 149

 
 

 

Nota 39  Instrumenty finansowe 
 
Poniższa tabela przedstawia porównanie wartości bilansowych i wartości godziwych wszystkich instrumentów finansowych Grupy,  
które wykazane zostały w sprawozdaniu finansowym według wartości innej niż wartość godziwa, w podziale na poszczególne kategorie 
aktywów i pasywów. 
 

 

Kategorie instrumentów finansowych

Aktywa finansowe

31.12.2012 31.12.2011 31.12.2010

Wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy                                      815 018                                 2 058 853                                 1 135 995 

Przeznaczone do obrotu                                              -                                              -                                              -   

Sklasyfikowane do wyceny w wartości godziwej przez wynik finansowy                                              -                                              -                                              -   

Instrumenty zabezpieczające                                              -                                              -                                              -   

Inwestycje utrzymywane do wymagalności                                              -                                              -                                              -   

Pożyczki i należności (w tym środki pieniężne i ich ekwiwalenty)                                119 726 429                              117 385 764                                79 457 664 

Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży                                              -                                              -                                              -   

                               120 541 447                              119 444 617                                80 593 659 

Wykazane w sprawozdaniu z sytuacji finansowej jako:

Należności z ty tułu dostaw i usług oraz pozostałe należności                                  84 114 867                                81 706 991                                64 508 979 

Pożyczki udzielone i inne aktywa finansowe                                    2 580 677                                 3 671 751                                 1 868 342 

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty                                  33 845 903                                34 065 875                                14 216 338 

                               120 541 447                              119 444 617                                80 593 659 
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Zobowiązania finansowe

31.12.2012 31.12.2011 31.12.2011

Wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy:                                                      -                                                      -                                                      -   

Przeznaczone do obrotu                                                      -                                                      -                                                      -   

Sklasyfikowane do wyceny w wartości godziwej przez wynik finansowy                                                      -                                                      -                                                      -   

Instrumenty zabezpieczające -opcje walutowe                                                      -                                                      -                                                      -   

Koszt zamortyzowany                                                      -                                                      -                                                      -   

Obligacje                                        59 147 095                                     58 995 964                                                    -   

Kredyty i pożyczki bankowe                                        51 972 007                                     53 736 062                                     89 779 679 

Zobowiązania handlowe                                        52 998 356                                     55 406 433                                     52 113 895 

Leasing  Finansowy i pozostałe zobowiązania finansowe                                        40 002 297                                     36 087 994                                     22 100 698 

Pożyczki i należności sklasyfikowane do wyceny w wartości godziwej przez wynik 

finansowy:

Pożyczki i należności sklasyfikowane do wyceny w wartości godziwej przez wynik 

finansowy

Skumulowane zmiany wartości godziwej przypadające na zmiany ryzyka kredytowego                                                      -                                                      -                                                      -   

Skumulowane zmiany wartości godziwej przypadające na zmiany ryzyka kredytowego, 

ujęte w okresie sprawozdawczym

                                                     -                                                      -                                                      -   

                                     204 119 756                                   204 226 453                                   163 994 272 
 

 
 

Wykazane w sprawozdaniu z sytuacji finansowej jako:

Długoterminowe pożyczki i kredyty bankowe                                        22 412 738                                     24 193 029                                     45 653 136 

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania                                        52 998 356                                     55 406 433                                     52 113 895 

Dłuzne papiery wartościowe                                        59 147 095                                     58 995 964                                                    -   

Krótkoterminowe pożyczki kredyty bankowe                                        29 559 270                                     29 543 033                                     44 126 543 

Pozostałe zobowiązania finansowe krótkoterminowe                                          7 993 829                                       8 286 282                                       7 433 401 

Pozostałe zobowiązania finansowe długoterminowe                                        32 008 469                                     27 801 712                                     14 667 297 

                                     204 119 756                                   204 226 453                                   163 994 272 
 

 
 

W roku 2011 r. OT LOGISTICS S.A. dokonała emisji trzyletnich obligacji na okaziciela serii A na rynku  Catalyst. Liczba  
obligacji: 60.000 sztuk. Wartość nominalna obligacji: 1.000,00 pln równa cenie emisyjnej. Wartość emisji – 60 mln pln. Oprocentowanie 
Obligacji Serii A jest ustalone w oparciu o stopę bazową (WIBOR 6M) powiększoną o marżę w wysokości 4,00 p.p. (cztery 00/100 punktów 
procentowych) w skali roku. 

Na dzień bilansowy wartość godziwa obligacji została ustalona przy użyciu metody zamortyzowanego kosztu stosując efektywną stopę 
procentową.  

Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. na podstawie Uchwały Nr 152/2012 z dnia 17 lutego 2012 roku określił dzień 
23 lutego 2012 roku, jako dzień pierwszego notowania 60.000 sztuk obligacji serii A wyemitowanych przez OT LOGISTICS  
w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst. Obligacje te zostały oznaczone przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. 
kodem "PLODRTS00025". 

Kwota wypłaconych w 2012 roku odsetek od obligacji wynosi 5 403 505 pln, kwota odsetek naliczonych 5 719 707 pln. 

W skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym sporządzonym za rok 2012 Grupa nie stosuje rachunkowości zabezpieczeń. 

Grupa nie prowadzi obrotu instrumentami finansowymi, w tym pochodnymi, do celów spekulacyjnych. 

Wartość godziwa pozostałych aktywów i pasywów jest zgodna z wartością bilansową ustaloną na poziomie wartości wymagalnych  
do zapłaty na dzień bilansowy. 

 

Pozycje przychodów, kosztów, zysków i strat ujęte w zysku lub stracie w podziale na kategorie instrumentów finansowych prezentuje 
poniższa tabela: 
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Za okres 01.01.2012  do 31.12.2012

Atywa fiannsowe 

wyceniane w wartości 

godziwej przez  zysk lub 

stratę

Atywa fiannsowe dostępne 

do sprzedaży

Aktywa fiansnowe 

utrzymywane do terminu 

wymagalnosci

Pozyczki i należności
Pozostałe zobowiązania  

finansowe

Działalność 

zaniechana
Ogółem

Przychody /Koszty z tytułu odsetek ujęte w : -                                      -                                      767 818 251 846 (11 500 091)                        -                         (10 480 427)                        

   Przychodach  finansowcyh 767 818 251 846 1 019 664

   Kosztach  finansowcyh (11 500 091)                        (11 500 091)                        

Zysk/Straty z tytułu róznic kursowych ujete w : -                                      -                                      -                                      (430 331)                             -                                      -                         (430 331)                             

   Kosztach  finansowcyh -                                      (430 331)                             (430 331)                             

Utworzenie odpisów aktualizujących  ujęte w : -                                      -                                      -                                      (1 232 626)                          -                                      -                         (1 232 626,00)                     

   Pozostałych kosztach  operacyjnych (1 232 626)                          (1 232 626)                          

Odwrócenie  odpisów aktualizujących  ujęte w : -                                      -                                      -                                      641 825                              -                                      -                         641 825                              

   Pozostałych przychodach  operacyjnych 641 825 641 825

 Zysk /strata                                           -                                            -                                  767 818                              (769 286)                         (11 500 091)                            -                           (11 501 559)

Kategorie  intrumentów  fiansowych

 

Za okres 01.01.2011 do 31.12.2011

Atywa fiannsowe 

wyceniane w wartości 

godziwej przez  zysk lub 

stratę

Atywa fiannsowe dostępne 

do sprzedaży

Aktywa fiansnowe 

utrzymywane do terminu 

wymagalnosci

Pozyczki i należności
Pozostałe zobowiązania  

finansowe

Działalność 

zaniechana
Ogółem

Przychody /Koszty z tytułu odsetek ujęte w : -                                      -                                      274 976 58 157 (8 376 863)                          -                         (8 043 730)                          

   Pozostałych przychodach operacyjnych 274 976 58 157 333 133

   Kosztach  finansowcyh (8 376 863)                          (8 376 863)                          

Zysk/Straty z tytułu róznic kursowych ujete w : -                                      -                                      -                                      368 584                              (1 788 873,82)                     -                         (1 420 290)                          

   Przychodach  finansowcyh 368 584 368 584

   Kosztach  finansowcyh (1 788 874)                          (1 788 874)                          

Utworzenie odpisów aktualizujących  ujęte w : -                                      -                                      -                                      (1 277 407)                          -                                      -                         (1 277 407)                          

   Pozostałych kosztach  operacyjnych (1 277 407)                          (1 277 407)                          

Odwrócenie  odpisów aktualizujących  ujęte w : -                                      -                                      -                                      370 702                              -                                      -                         370 702                              

   Pozostałych przychodach  operacyjnych 370 702 370 702

 Zysk /strata                                          -                                            -                                  274 976                              (479 964)                         (10 165 737)                            -                           (10 370 725)

Kategorie  intrumentów  fiansowych

 

Za okres 01.01.2010 do 31.12.2010

Atywa fiannsowe 

wyceniane w wartości 

godziwej przez  zysk lub 

stratę

Atywa fiannsowe dostępne 

do sprzedaży

Aktywa fiansnowe 

utrzymywane do terminu 

wymagalnosci

Pozyczki i należności
Pozostałe zobowiązania  

finansowe

Działalność 

zaniechana
Ogółem

Przychody /Koszty z tytułu odsetek ujęte w : -                                      -                                      32 424                                163 620                              (8 633 321)                          -                         (8 437 277)                          

   Przychodach  finansowcyh 32 424 163 620 196 044

   Kosztach  finansowcyh (8 633 321)                          (8 633 321)                          

Zysk/Straty z tytułu róznic kursowych ujete w : -                                      -                                      -                                      427 738                              -                                      -                         427 738                              

   Przychodach  finansowcyh 427 738 427 738

Straty z tytułu wyceny zobowiązań długoterminowych ujete w: -                                      -                                      -                                      -                                      (119 847)                             (119 847)                             

   Kosztach  finansowcyh (119 847)                             (119 847)                             

Utworzenie odpisów aktualizujących  ujęte w : -                                      -                                      -                                      (1 705 139)                          -                                      -                         (1 705 139)                          

   Pozostałych kosztach  operacyjnych (1 705 139)                          (1 705 139)                          

Odwrócenie  odpisów aktualizujących  ujęte w : -                                      -                                      -                                      174 415                              -                                      -                         174 415                              

   Pozostałych przychodach  operacyjnych 174 415 174 415

 Zysk /strata                                          -                                            -                                    32 424                              (939 366)                           (8 753 168)                            -                             (9 660 110)

Kategorie  intrumentów  fiansowych
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Wartość godziwa instrumentów finansowych

Hierarchia wartości godziwej klas instrumentów finansowych:

Rok 2012

Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej

razem Poziom 1 Poziom 2 Poziom 3

Akty w a w y ceniane w  w artości godziw ej przez rachunek zy sków  i strat 815 018 0 0 815 018

Kontrakty  w alutow e - niezabepieczone 0 0 0

Kontrakty  w alutow e - zabepieczone 0 0 0 0

Wbudow ane instrumenty  pochodne 0 0 0 0

Akty w a dostępne do sprzedaży 0 0 0 0

Akcje 0 0 0 0

Dłużne papierw y  w artościow e 0 0 0 0

Zobowiązania finansowe wyceniane w wartości godziwej

razem Poziom 1 Poziom 2 Poziom 3

Zobow iązania w y ceniane w  w artości godziw ej przez rachunek zy sków  i strat

Walutow e kontrakty  terminow oe - zabezpieczone 0 0 0 0

Opcje w alutow e 0 0 0 0

Kontrakty  forw ard 0 0 0 0

Sw apy 0 0 0 0

Walutow e kontrakty  terminow oe - niezabezpieczone 0 0 0 0

Wbudow ane instrumenty  pochodne 0 0 0 0

 
 
 
 
Rok 2011

Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej

razem Poziom 1 Poziom 2 Poziom 3

Akty w a w y ceniane w  w artości godziw ej przez rachunek zy sków  i strat
2 058 853 0 0 2 058 853

Kontrakty  w alutow e - niezabepieczone 0 0 0

Kontrakty  w alutow e - zabepieczone 0 0 0 0

Wbudow ane instrumenty  pochodne 0 0 0 0

Akty w a dostępne do sprzedaży 0 0 0 0

Akcje 0 0 0 0

Dłużne papierw y  w artościow e 0 0 0 0

Zobowiązania finansowe wyceniane w wartości godziwej

razem Poziom 1 Poziom 2 Poziom 3

Zobow iązania w y ceniane w  w artości godziw ej przez rachunek zy sków  i strat

Walutow e kontrakty  terminow oe - zabezpieczone 0 0 0 0

Opcje w alutow e 0 0 0 0

Kontrakty  forw ard 0 0 0 0

Sw apy 0 0 0 0

Walutow e kontrakty  terminow oe - niezabezpieczone 0 0 0 0

Wbudow ane instrumenty  pochodne 0 0 0 0
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Rok 2010

Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej

razem Poziom 1 Poziom 2 Poziom 3

Akty w a w y ceniane w  w artości godziw ej przez rachunek zy sków  i strat
1 135 995 0 0 1 135 995

Kontrakty  w alutow e - niezabepieczone 0 0 0

Kontrakty  w alutow e - zabepieczone 0 0 0 0

Wbudow ane instrumenty  pochodne 0 0 0 0

Akty w a dostępne do sprzedaży 0 0 0 0

Akcje 0 0 0 0

Dłużne papierw y  w artościow e 0 0 0 0

Zobowiązania finansowe wyceniane w wartości godziwej

razem Poziom 1 Poziom 2 Poziom 3

Zobow iązania w y ceniane w  w artości godziw ej przez rachunek zy sków  i strat

Walutow e kontrakty  terminow oe - zabezpieczone 0 0 0 0

Opcje w alutow e 0 0 0 0

Kontrakty  forw ard 0 0 0 0

Sw apy 0 0 0 0

Walutow e kontrakty  terminow oe - niezabezpieczone 0 0 0 0

Wbudow ane instrumenty  pochodne 0 0 0 0
 

 
 

Nota 40  Struktura zatrudnienia 
 
Przeciętne zatrudnienie w Spółce [Grupie] w okresie styczeń-grudzień kształtowało się następująco: 
 

 31.12.2012  31.12.2011  31.12.2010 

Zarząd Jednostki Dominującej                                    2                                       2                                       2    

Zarządy Jednostek z Grupy                                  17                                     15                                     18    

Administracja                                124                                   127                                   145    

Dział sprzedaży                                  56                                     51                                     71    

Pion usług                                142                                   252                                   287    

Pozostali                                300                                   160                                   214    

Razem                                641                                   607                                   737    
 

 

 

 
 
 
 

Nota 41  Wynagrodzenie biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych 
 

 
Wynagrodzenie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych przedstawia się następująco: 

 

2012 2011 2010

Wynagrodzenie za badanie sprawozdania finansowego 365 265 367 978 349 848

Pozostałe usługi  96 050 58 310 31 643

                 461 315                     426 288                     381 491    
 

 
 

Nota 42  Zdarzenia po dniu bilansowym 
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Prospekt emisyjny  

W dniu 20 września 2012 roku został złożony do Komisji Nadzoru Finansowego wniosek o zatwierdzenie Dokumentu Rejestracyjnego  
w związku z ubieganiem się o dopuszczenie wszystkich akcji Emitenta do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów 
Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie. Środki pozyskane z tej emisji akcji zostaną przeznaczone na działania inwestycyjne 
związane z realizacją strategii rozwoju Emitenta, zakładającej osiągnięcie pozycji wiodącej firmy spedycyjno-logistycznej w Europie 
Środkowej. 
Proces weryfikacji Dokumentu przed KNF jest  jeszcze na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania w toku. 
 
Sprzedaż nieruchomości 

- w dniu 30 stycznia 2012 roku sprzedano nieruchomość położoną w Szczecinie przy ulicy Koksowej wartość sprzedaży 2.700.000 netto; 
- w dniu 02 lipca 2012 roku dokonano sprzedaży nieruchomości położonych w Głogowie obręb ewidencyjny ‘Wyspa Katedralna” nabywca 
Gmina Miejska Głogów wartość sprzedaży 716.000 netto; 
- w dniu 19 listopada 2012 roku sprzedano nieruchomość w Świnoujściu, Nabrzeże Władysława IV wartość sprzedaży 1.000.000 netto. 
 
Wyznaczenie pierwszego dnia notowań w alternatywnym systemie obrotu na rynku Catalyst Obligacji Serii A wyemitowanych 
przez jednostkę dominującą 

Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. na podstawie Uchwały Nr 152/2012 z dnia 17 lutego 2012 roku w sprawie 
wyznaczenia pierwszego dnia notowań w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii A, określił  
dzień 23 lutego 2012 roku, jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst 60.000 (sześćdziesięciu 
tysięcy) obligacji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1 000 pln (jeden tysiąc złotych) każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt 
Papierów  
 
Zmiany Prokurentów 

- w dniu 31 marca 2012 roku Uchwałą Zarządu ODRATRANS S.A. odwołano prokurę samoistną udzieloną Panu Adamowi Świtalskiemu; 
- w dniu 24 maja 2012 roku Uchwałą Zarządu OT LOGISTICS S.A. udzielono prokury łącznej z zastrzeżeniem działania łącznie  
z członkiem Zarządu dla Panów: Adama Gliszczyńskiego oraz Michała Piotrowskiego. 
 
Utworzenie spółki zależnej   

W dniu 27.04.2012 roku OT LOGISTICS S.A. (dawniej ODRATRANS S.A.) podpisała akt zawiązania spółki pod nazwą „POLSKIE PORTY 
MORSKIE” SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Szczecinie. Dnia 06.07.2012 roku zmieniona została nazwa nowoutworzonej Spółki na 
 „OT PORTY MORSKIE” SPÓŁKA AKCYJNA. Spółka została zarejestrowana w KRS dnia 13.07.2012 r. 
Główny przedmiot działalności spółki: PKD 5224A – przeładunek towarów w portach morskich. 
 
Podwyższenie kapitału zakładowego Odratrans S.A. 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta w dniu 7 maja 2012 r. podjęło uchwały w sprawie: 
1) podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze oferty publicznej akcji nowej emisji Serii B z pozbawieniem dotychczasowych 
akcjonariuszy prawa poboru oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki; 
2) ubiegania się o dopuszczenie akcji serii A i B oraz praw do akcji serii B do obrotu na rynku regulowanym oraz w sprawie dematerializacji 
akcji serii B i praw do akcji serii B. 
 
Uchwała o podziale zysku za 2011 rok 

W dniu 27 czerwca 2012 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło Uchwałę nr 15 w sprawie podziału  zysku za rok 2011. Zgodnie 
z treścią uchwały kwotę zysku 28.298.078,70 pln przeznaczono na kapitał zapasowy. 
 
Umowa zakupu udziałów w PHŚ 

W dniu 29 czerwca 2012 roku zawarto z DB Schenker Rail Polska S.A. umowę zakupu udziałów w spółce z ograniczoną 
odpowiedzialnością Port Handlowy Świnoujście. Po spełnieniu warunków zawieszających, o czym Spółka otrzymała zawiadomienie  
w dniu 25 września 2012 r., nastąpiło przeniesienie własności 23.191 (46,23%) udziałów spółki Port Handlowy Świnoujście Spółka z o.o. 
na rzecz OT LOGISTICS S.A. Po tej transakcji OT LOGISTICS S.A. przejęła kontrolę nad PHŚ uzyskując łączny udział 92,46% w kapitale 
tej spółki. 
Spłata umowy leasingowej 

W wyniku kontynuacji planu restrukturyzacji zadłużenia spadły zobowiązania Spółki z tytułu zawartych umów leasingowych. W czerwcu 
zakończono umowę leasingową dotyczącą dźwigu portowego, która stanowiła znaczne obciążenie dla Spółki. Pozostałe umowy 
leasingowe nie stanowią wysokiego obciążenia i zakończą się w 2013 roku. W marcu 2012 roku Spółka zawarła z bankiem BPS S.A. 
umowę kredytu inwestycyjnego na finansowanie zakupu nowego systemu informatycznego. Przeprowadzono również negocjacje 
pozostałych umów kredytowych, które  pozwoliły na korzystną dla Spółki zmianę warunków. 
 
Ustanowienie zabezpieczenia na nieruchomościach- spełnienie warunku emisji obligacji trzyletnich  

W wykonaniu postanowień  Warunków emisji trzyletnich odsetkowych obligacji na okaziciela ustanowione zostały hipoteki zabezpieczające 
roszczenia Obligatariuszy na następujących nieruchomościach Emitenta: 
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1) Port Miejski Wrocław - tj. prawo wieczystego użytkowania nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej we Wrocławiu przy  
ul. Kleczkowskiej 52, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr WR1K/00134419/8, oznaczonej jako działki geodezyjne nr: 10/22, 
10/24, 10/27, 10/30, 10/31, 10/34, 10/36, 10/37, 10/38, 10/39, 10/40 o łącznej powierzchni 12,3588 ha oraz prawo własności budynków i 
budowli znajdujących się na powyższej nieruchomości gruntowej,  

2) Port Opole - tj. prawo wieczystego użytkowania nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Opolu przy ul. Magazynowej, dla 
której prowadzona jest księga wieczysta nr OP10/00090364/1, oznaczonej jako działki geodezyjne nr: 1285/6, 1285/7, 1285/10, 1285/11, 
1285/12, 1285/13, 1285/15, 1285/16, 1285/17 o łącznej powierzchni 10,5186 ha oraz prawo własności budynków i budowli znajdujących 
się na powyższej nieruchomości gruntowej, 

3) Wrocław Kleczkowska - tj. prawo wieczystego użytkowania nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej we Wrocławiu przy  
ul. Kleczkowskiej 50 na działce geodezyjnej nr 10/41 o łącznej powierzchni 1.440 m² oraz prawo własności budynku biurowego o łącznej 
powierzchni użytkowej 2.482 m² znajdującego się na powyższej nieruchomości. 
 
Zawarcie umowy istotnej 

W dniu 30 października 2012 roku została zawarta istotna z uwagi na jej wartość (przekraczającą 10% kapitałów własnych), znaczny 
wolumen przewożonych ładunków  umowa ze spółką Węglokoks S.A., której przedmiot stanowi świadczenie usług polegających na 
transporcie węgla drogą śródlądową ze Szczecina do elektrociepłowni położonych w Berlinie. Umowa została zawarta na czas określony 
do dnia 31 grudnia 2014 roku z opcją przedłużenia odpowiednio na każdy kolejny rok kalendarzowy. 

 
Zmiany w składzie Rady Nadzorczej spółki zależnej Port Handlowy Świnoujście sp. z o.o. 

W dniu 8 listopada 2012 roku odbyło się Zgromadzenie Wspólników spółki zależnej Port Handlowy Świnoujście sp. z o.o. ("Port 
Handlowy") podczas którego zostały dokonane zmiany w składzie osobowym rady nadzorczej. 
Rezygnację z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Portu Handlowego złożyły następujące osoby: 
1. Pan Christian Schreyer, 
2. Pan Leszek Kuczyński, 
3. Pan Adam Gliszczyński, 
4. Pan Zbigniew Pucek. 

Zgromadzenie Wspólników Portu Handlowego powzięło uchwałę w przedmiocie powołania w skład Rady Nadzorczej następujących osób: 
1. Pana Piotra Chajderowskiego, 
2. Pana Lesława Podkańskiego. 

Wobec powyższych zmian, w skład Rady Nadzorczej spółki Port Handlowy wchodzą następujące osoby: 
1. Pan Zbigniew Nowik, 
2. Pan Piotr Chajderowski, 
3. Pan Lesław Podkański. 

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Portu Handlowego pozostają w związku z  nabyciem przez  OT LOGISTICS S.A pakietu kontrolnego 
w kapitale zakładowym PHŚ Sp. z o.o. (92,46 %). 
 
Zakończenie likwidacji spółki zależnej ODRATRANS NIERUCHIOMOŚCI I Spółka z o.o. 

W dniu 2 listopada 2012 roku Sądu Rejonowego dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS wydał 
postanowienie ,w przedmiocie wykreślenia z rejestru przedsiębiorców - Krajowego Rejestru Sądowego - spółki zależnej OT LOGISTICS 
S.A , działającej pod firmą "Odratrans Nieruchomości I" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji, o numerze KRS 
0000283274.  
Wykreślenie nastąpiło na wniosek likwidatora spółki, w związku z zakończeniem procesu likwidacji. 

 
Podwyższenie kapitału zakładowego w spółce zależnej, objecie 100% nowych udziałów  

W dniu 22 listopada 2012 przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wydane 
zostało postanowienie  o zarejestrowaniu podwyższenia kapitału zakładowego do kwoty 500.000 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych)  
w spółce zależnej Rentrans International Spedition sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach. Podwyższenie kapitału zakładowego odbyło się  
w drodze utworzenia 900 (słownie: dziewięciuset) nowych udziałów o wartości nominalnej 500 zł (słownie: pięćset złotych) każdy oraz  
o łącznej wartości nominalnej równej kwocie 450.000 zł (słownie: czterysta pięćdziesiąt tysięcy złotych).  
OT LOGISTICS S.A. objęła wszystkie nowoutworzone udziały w związku z czym nadal znajduje się w posiadaniu 100 % udziałów  
w kapitale zakładowym Spółki zależnej.  
 
 
Zawarcie aneksu do umowy kredytu 

W dniu 29 listopada 2012 został podpisany aneks nr 8 do umowy o kredyt w rachunku bieżącym nr 2528102/26/K/Rb/09  
z dnia 16.09.2009 r. zawartej z Bankiem Polskiej Spółdzielczości S.A. z siedzibą w Warszawie. 
Przedmiotem jest udzielenie kredytu w rachunku bieżącym na kwotę 9.000.000 zł (słownie: dziewięciu milionów złotych) na okres 
kolejnych 12 miesięcy tj. od dnia 29.11.2012 r. do dnia 28.11.2013 r. Oprocentowanie kredytu ustalono na stawkę WIBOR 1M 
powiększone o marżę ustaloną na podstawie indywidualnych negocjacji z Bankiem. 
Zabezpieczenie spłaty ww. kredytu stanowią: dwa weksle in blanco wraz z deklaracjami wekslowymi, oświadczenie o dobrowolnym 
poddaniu się egzekucji w trybie art. 97 ust. 1-2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. prawo bankowe (tekst jedn. Dz.U. 2002 nr 72, poz. 665 
ze zm.), pełnomocnictwo do dysponowania rachunkami Emitenta prowadzonymi przez Bank, ustanowienie hipoteki umownej kaucyjnej do 
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kwoty 15.300.000 zł na nieruchomości położonej we Wrocławiu przy ul. Kościerzyńskiej 9, dla której Sąd Rejonowy dla Wrocławia - 
Krzyków we Wrocławiu prowadzi KW nr WR1K/00117170/5 oraz cesja praw z polisy ubezpieczeniowej wskazanej nieruchomości. 
Pozostałe warunki przedmiotowej umowy nie odbiegają od standardowych warunków dla umów tego typu zawieranych w obrocie 
gospodarczym. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Szczecin, dnia 15.03.2013 r. 
 
 
 

 
…….......................................              .............................................                    …........................................ 
      Piotr Chajderowski                       Daniel Stachiewicz                                       Iwona Kloczkowska 
        Prezes Zarządu                                                  Wiceprezes Zarządu                     Główny Księgowy 



Dokument Rejestracyjny spółki OT Logistics SA 
 

Dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego stanowią jego integralną część 
290 

22.2 Informacje finansowe pro forma 
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INFORMACJE  FINANSOWE   PRO  FORMA 

Na dzień   31.12.2012 r. 
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28. INFORMACJE FINANSOWE PRO FORMA 

 

28.1.Wprowadzenie do informacji finansowych pro forma 

 

W dniu 29 czerwca 2012 OT Logistics S.A. zawarła umowę nabycia dodatkowych 46,23% udziałów  

w Port Handlowy Świnoujście Sp. z o.o. (PHŚ), w którym to podmiocie Emitent posiadał już 46,23% udziałów. 

Zbywcą udziałów była spółka DB Schenker Rail Polska S.A. z siedzibą w Zabrzu. Cenę zbycia , zgodnie z 

umową ustalono w kwocie 21 mln zł. Do dnia 24 września 2012 zostały spełnione wszystkie warunki 

zawieszające wykonanie umowy (zgoda niemieckiego Ministerstwa Transportu, ewentualne skorzystanie z 

prawa pierwokupu przez udziałowców mniejszościowych). Zapłata ceny nastąpiła w dniu 28 września 2012, 

zatem skutki umowy nabycia udziałów rozpoznano 28 września 2012. Od dnia tego udział Emitenta w kapitale 

zakładowym PHŚ wynosi 92,46%, co oznacza objęcie kontroli zgodnie z MSSF 3 zamiast dotychczasowej 

współkontroli, rozumianej zgodnie z MSR 31 „Udziały we wspólnych przedsięwzięciach”.  

Zdaniem Emitenta, przejęcie kontroli nad PHŚ i włączenie jej do skonsolidowanego sprawozdania 

finansowego Grupy metodą pełną, w miejsce stosowanej dotychczas metody proporcjonalnej, wpłynęło 

znacząco na skonsolidowany zysk netto za rok 2012. 

Zgodnie z regulacjami Rozporządzenia Komisji (WE) Nr 809/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 roku, wykonującego 

dyrektywę 2003/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie informacji zawartych w prospektach 

emisyjnych oraz formy, włączenia przez odniesienie i publikacji takich prospektów emisyjnych oraz 

rozpowszechniania reklam, w przypadku wystąpienia znaczącej zmiany brutto Emitenta w roku obrotowym, 

sporządza on informacje finansowe pro forma, które są niezbędnym elementem prospektu emisyjnego i 

zawierają następujące elementy: 

1. Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej pro forma 

2. Skonsolidowane sprawozdanie z dochodów całkowitych pro forma 

3. Wybrane noty objaśniające 

Informacje te zostały sporządzone w celu zilustrowania możliwego wpływu objęcia kontroli nad PHŚ na na 

sytuację finansową Grupy Kapitałowej OT Logistics S.A. i z uwagi na swój charakter dotyczą sytuacji 

hipotetycznej, a tym samym nie przedstawiają rzeczywistej sytuacji finansowej ani wyników Emitenta. 

Informacje te zostały sporządzone wg stanu na dzień 31 grudnia 2012 r., przy założeniu, że transakcja zakupu 

udziałów miała miejsce w dniu 1 stycznia 2012 r. 

 

28.1.1. Podstawa sporządzenia informacji finansowej pro forma 

 

Informacje finansowe pro forma zostały przygotowane na podstawie: 

 Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej OT Logistics S.A., sporządzonego 

na dzień 31 grudnia 2012 wg Międzynarodowych Standardów Rachunkowości, Międzynarodowych 

Standardów Sprawozdawczości Finansowej oraz związanych z nimi interpretacji ogłoszonych w 

formie rozporządzeń Komisji Europejskiej zwanych dalej ”MSSF” , które podlegało badaniu przez 

biegłego rewidenta,  

 Sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia 2012 Portu Handlowego Świnoujście 

sporządzonego wg ustawy o rachunkowości, zbadanego przez biegłego rewidenta, przekształconego 

na MSSF. 
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28.1.1.1.Skonsolidowane sprawozdanie z dochodów całkowitych pro forma 

Połączenie spółek zostało ujęte w skonsolidowanym sprawozdaniu dochodów całkowitych  pro forma Grupy 

Kapitałowej OT Logistics S.A. według metody nabycia. Oznacza to, że wartość księgowa skonsolidowanych 

aktywów i pasywów Emitenta została zsumowana z ustaloną na hipotetyczny dzień połączenia wartością 

godziwą odpowiednich pozycji możliwych do zidentyfikowania nabytych aktywów i przejętych zobowiązań 

(aktywa netto) PHŚ na dzień 1 stycznia 2012, a następnie zostały dokonane korekty kapitałów własnych spółki 

przejmowanej, wzajemnych przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań, a także została ustalona 

wartość firmy z nabycia oraz wartość udziałów niekontrolujących. 

Dokupienie 46,23 % udziałów w spółce PHŚ  oznacza objęcie kontroli poprzez połączenie przedsięwzięć 

etapami, zgodnie z par.41-42 MSSF 3. Transakcja taka wymaga wyceny uprzednio należących do jednostki 

przejmującej udziałów w jednostce przejmowanej do wartości godziwej na dzień przejęcia oraz ujęcia zysku 

lub straty z wyceny w skonsolidowanym wyniku finansowym. Rozpoznano zatem teoretyczny zysk ze zbycia 

dotychczas posiadanych udziałów w PHŚ na dzień  

1 stycznia 2012 i włączono go do rachunku dochodów całkowitych Emitenta. Zysk ze zbycia obliczono jako 

nadwyżkę wartości godziwej uprzednio posiadanych udziałów, ustalonej w oparciu o wycenę rzeczoznawcy, 

nad wartością godziwą udziału w aktywach netto PHŚ na dzień 1 stycznia 2012 ustaloną wg MSSF 3.  

Do wartości godziwej uprzednio nabytych udziałów dodano wartość przekazanej zapłaty za nową partię 

udziałów oraz wartość udziałów nie dających kontroli i od sumy tej odjęto kwotę netto możliwych do 

zidentyfikowania nabytych aktywów i przejętych zobowiązań PHŚ na dzień 1 stycznia 2012.  Powstała różnica 

stanowi wartość firmy. 

Koszty dotyczące połączenia zostały uznane za nieistotne i jako takie pominięte.  

Ustalono wartość udziałów niekontrolujących w PHŚ w wysokości ich udziału w aktywach netto PHŚ na 

1.1.2012, a następnie skorygowano o przypadającą udziałom niekontrolującym część wyniku finansowego 

PHŚ za rok 2012. 

 

28.1.1.2 Skonsolidowane sprawozdanie z dochodów całkowitych 

Na dzień 1.1.2012 rozpoznano zysk z wyceny wartości godziwej dotychczas posiadanych w PHŚ udziałów 

jako zysk z ich teoretycznego zbycia. Zysk ze zbycia obliczono jako nadwyżkę wartości godziwej uprzednio 

posiadanych udziałów, ustalonej w oparciu o wycenę rzeczoznawcy  skorygowaną zgodnie z szacunkiem 

Zarządu Emitenta do wartości godziwej nowo nabytego pakietu udziałów tj. 21 mln zł, nad wartością godziwą 

udziału w aktywach netto PHŚ na dzień 1 stycznia 2012 ustaloną według MSSF 3.  

Wskutek zmiany metody konsolidacji z proporcjonalnej na pełną, przychody i koszty PHŚ za okres od 1.1.2012 

do dnia nabycia dodatkowych udziałów, zostały włączone w pełnej wysokości, zamiast dotychczas włączanych 

46,23%. Dodano zatem pozostałe 53,77% do skonsolidowanych przychodów i kosztów OT Logistics na 

31.12..2012. Adekwatnie uzupełniono wyłączenia wzajemnych przychodów i kosztów. 

Ustalono udział w zysku netto przypadający udziałom niekontrolującym na dzień 31.12.2012. 
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Sprawozdanie z sytuacji finansowej pro forma na 31.12.2012 
 

AKTYWA Nota

Aktywa trwałe 317,838,980                                     7,501,274                                 325,340,254                               

Rzeczowe aktywa trwałe 214,329,583                                     -                                          214,329,583                               

Nieruchomości inwestycy jne 82,874,466                                       -                                          82,874,466                                 

Wartość firmy 1 14,851,892                                       7,501,274                                 22,353,166                                 

Pozostałe wartości niematerialne 408,715                                           -                                          408,715                                     

Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych 1,930,751                                         -                                          1,930,751                                  

Udziały  iakcje 815,018                                           -                                          815,018                                     

Pozostałe aktywa finansowe 1,003,337                                         -                                          1,003,337                                  

Należności handlowe i pozostałe 1,625,218                                         -                                          1,625,218                                  

Aktywa obrotowe 136,152,442                                     -                                          136,152,442                               

Zapasy 3,269,365                                         -                                          3,269,365                                  

Należności z ty tułu dostaw i usług oraz pozostałe należności 84,158,199                                       -                                          84,158,199                                 

Pozostałe aktywa finansowe 1,577,699                                         -                                          1,577,699                                  

Bieżące aktywa podatkowe 8,049,201                                         -                                          8,049,201                                  

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 33,857,499                                       -                                          33,857,499                                 

Aktywa zaklasyfikowane jako dostępne do sprzedaży 5,240,481                                         -                                          5,240,481                                  

SUMA AKTYWÓW 453,991,422                                     7,501,274                                 461,492,696                               

 Informacje finansowe GK OT 

LOGISTICS na 31.12.2012 
 Korekty pro forma 

 Informacje finansowe pro 

forma na 31.12.2012 
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PASYWA

Kapitał własny 197,926,772                                     7,501,274                                 205,428,046                               

Wyemitowany kapitał akcy jny 2,453,107                                         -                                          2,453,107                                  

Nadwyżka ze sprzedaży akcji -                                                  -                                            

Pozostałe kapitały 3 7,983,068                                         (8,433)                                      7,974,635                                  

Różnice kursowe z przeliczenia 2,225,232                                         -                                          2,225,232                                  

Zyski zatrzymane 3 159,860,991                                     7,509,708                                 167,370,699                               

172,522,398                                     7,501,274                                 180,023,673                               

Wielkości ujęte bezpośrednio w kapitale, związane z aktywami klasyfikowanymi 

jako przeznaczone do sprzedaży -                                                  -                                          -                                            

Kapitały  przypadające akcjonariuszom jednostki dominującej 3 172,522,398                                     7,501,274                                 180,023,673                               

Kapitały  przypadające udziałom niekontrolującym 4 25,404,374                                       0                                             25,404,374                                 

Zobowiązania długoterminowe 145,946,913                                     -                                          145,946,913                               

Długoterminowe pożyczki i kredyty bankowe 22,412,738                                       -                                          22,412,738                                 

Dłużne papiery wartościowe 59,147,095                                       -                                          59,147,095                                 

Pozostałe zobowiązania finansowe 32,008,469                                       -                                          32,008,469                                 

Rezerwa na świadczenia emerytalne 507,026                                           -                                          507,026                                     

Rezerwa na podatek odroczony 30,144,854                                       -                                          30,144,854                                 

Rezerwy długoterminowe -                                                  -                                          -                                            

Pozostałe zobowiązania  1,726,731                                         -                                          1,726,731                                  
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Zobowiązania krótkoterminowe 110,117,737                                     -                                          110,117,737                               

Zobowiązania z ty tułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania 52,998,356                                       -                                          52,998,356                                 

Krótkoterminowe pożyczki kredyty bankowe 29,559,270                                       -                                          29,559,270                                 

Pozostałe zobowiązania finansowe 7,993,829                                         -                                          7,993,829                                  

Bieżące zobowiązania podatkowe 7,371,709                                         -                                          7,371,709                                  

Rezerwy krótkoterminowe 6,219,253                                         -                                          6,219,253                                  

Rezerwa na świadczenia emerytalne 113,117                                           -                                          113,117                                     

Pozostałe zobowiązania  2,027,247                                         -                                          2,027,247                                  

106,282,780                                     -                                          106,282,780                               

Zobowiązania związane bezpośrednio z aktywami trwałymi klasyfikowanymi jako 

przeznaczone do sprzedaży 3,834,956                                         -                                          3,834,956                                  

Zobowiązania razem 256,064,650                                     -                                          256,064,650                               

SUMA PASYWÓW 453,991,422                                     7,501,274                                 461,492,696                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Skonsolidowane sprawozdanie z dochodów całkowitych pro forma na 31.12.2012 
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Nota

za okres zakończony dnia 31.12.2012 r.

Działalność kontynuowana

Przychody ze sprzedaży 5 466,772,872                                      40,444,096                                  507,216,968                                 (2,629,497)                    504,587,471                   

Koszt własny sprzedaży 5 (399,077,374)                                     (29,323,054)                                 (428,400,428)                                2,629,497                     (425,770,931)                  

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 67,695,498                                       11,121,042                                  78,816,541                                   -                                  78,816,541                    

Koszty sprzedaży (5,624,646)                                        -                                                (5,624,646)                                    -                                  (5,624,646)                     

Koszty ogólnego zarządu (37,053,391)                                      (4,216,145)                                  (41,269,536)                                  -                                  (41,269,536)                   

Pozostałe przychody operacyjne 19,868,864                                       324,224                                      20,193,088                                   -                                  20,193,088                    

Pozostałe koszty operacyjne (4,632,787)                                        (1,166,541)                                  (5,799,328)                                    -                                  (5,799,328)                     

Zysk (strata) na działalności operacyjnej 40,253,538                                       6,062,580                                   46,316,118                                   -                                  46,316,118                    

Przychody finansowe 2 4,239,988                                         267,635                                      4,507,623                                     3,750,636                     8,258,259                      

Koszty finansowe (12,834,317)                                      (884,109)                                     (13,718,426)                                  -                                  (13,718,426)                   

Udział w wyniku finansowym jednostek 

stowarzyszonych

263,603                                            -                                                263,603                                       -                                  263,603                         

Zysk (strata) przed opodatkowaniem 31,922,812                                       5,446,106                                   37,368,918                                   3,750,636                     41,119,554                    

Podatek dochodowy (5,845,865)                                        (1,083,749)                                  (6,929,614)                                    -                                  (6,929,614)                     

Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej 26,076,947                                       4,362,357                                   30,439,304                                   3,750,636                     34,189,940                    

 Korekty pro forma 
 Informacje finansowe 

pro forma na 31.12.2012 

 Informacje finansowe GK OT 

LOGISTICS na 31.12.2012 

 Informacje finansowe PORT 

HANDLOWY ŚWINOUJŚCIE Sp. 

z o.o. na 28.09.2012 - 53,77 % 

 Informacje finansowe łącznie na 

31.12.2012 

 
 



Dokument Rejestracyjny spółki OT Logistics SA 
 

Dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego stanowią jego integralną część 
299 

Działalność zaniechana

Zysk (strata) za okres z działalności zaniechanej (642,451)                                           -                                                (642,451)                                      -                                  (642,451)                        

Zysk (strata) netto 25,434,496                                       4,362,357                                   29,796,853                                   3,750,636                     33,547,489                    

Różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych (3,930,143)                                        -                                                (3,930,143)                                    -                                  (3,930,143)                     

-                                                -                                                 -                                  -                                   

Inne dochody całkowite netto (3,930,143)                                        -                                                (3,930,143)                                    -                                  (3,930,143)                     

Całkowite dochody ogółem 21,504,353 4,362,357 25,866,710 3,750,636 29,617,346

Zysk (strata) netto przypisany:

Akcjonariuszom jednostki dominującej 23,105,273 4,362,357                                   27,467,630 3,138,916 30,606,546

Udziałom niekontrolującym 6 2,329,223 -                                                2,329,223 611,720 2,940,943

25,434,496 4,362,357.00                               29,796,853 3,750,636 33,547,489

Całkowity  dochód ogółem przypisany:

Akcjonariuszom jednostki dominującej 19,175,129 4,362,357                                   23,537,486                                   3,138,916                     26,676,402                    

Udziałom niekontrolującym 6 2,329,223 -                                                2,329,223                                     611,720                        2,940,943                      

21,504,353 4,362,357                                   25,866,710                                   3,750,636                     29,617,346                    

Zysk/(strata) netto na jedną akcję

 – podstawowy z zysku 18.08 3.41 21.50 2.46 23.96
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NOTY OBJAŚNIAJĄCE 
 
 

Korekta nr 1 -  zmiana wartości firmy

Wartość firmy na dzień 

nabycia udziałów - 

28.09.2012

Wartość firmy na 

1.01.2012 r.
Korekty pro forma

Cena przejęcia PHŚ 42,000,000 42,000,000 -                      

wartość godziwa dotychczas posiadanych 46,23 % udziałów 21,000,000 21,000,000 -                     

wartość dokupionych udziałów 21,000,000 21,000,000 -                     

Wartość nieproporcjanelnego udziału niekontrolującego (7,54% ) w możliwych 

do zidentyfikowania aktywach netto PHŚ Sp. z o.o.
2,824,777 2,213,057 (611,720)              

Wartość godziwa możliwych do zidentyfikowania aktywów netto PHŚ Sp. z o.o. 37,463,888 29,350,895 (8,112,993)           

Zmiana wartości firmy 7,360,889 14,862,163 7,501,274
 

 

W wyniku zakupu dodatkowego pakietu udziałów w PHŚ Sp. z o. o, w skonsolidowanym bilansie  

pro forma ustalono wartość firmy w kwocie 14 862 163 zł stanowiące nadwyżkę: 

 całkowitej ceny przejęcia kontroli nad PHŚ czyli ceny nabycia nowego pakietu udziałów  

i wartości godziwej dotychczas posiadanych udziałów-razem 42 000 000 zł  

 wartości udziałów nie dających kontroli w kwocie 2.213.057 pln, która została wyceniona  

w wysokości ich proporcjonalnego udziału w możliwych do zidentyfikowania aktywach netto spółki 

przejmowanej  

nad wartością  godziwą aktywów netto spółki przejmowanej na dzień przejęcia kontroli czyli 1.1.2012.  

Korekta pro forma polega na zaksięgowaniu różnicy, jaka wystąpiłaby pomiędzy faktycznie ujętymi skutkami 
nabycia dodatkowych 46,23% udziałów, a skutkami, jakie ujęłoby, gdyby transakcja miała miejsce 1.1.2012. 
 

Wartość  na dzień 

nabycia udziałów - 

28.09.2012

Wartość na 

1.01.2012 r.
Korekty pro forma

Wartość godziwa dotychczas posiadanych 46,23%  udziałów PHŚ 21,000,000 21,000,000 -                      

 Udział w aktywach netto na dzień dokupienia udziałów (17,319,555)                   (13,568,919)          3,750,636

Wyksięgowanie wartość firmy w zakresie dotychczas posiadanych 46,23%  

udziałów

(1,083,524)                    (1,083,524)            -                      

Zysk netto 2,596,921 6,347,557 3,750,636

Korekta nr 2 - wycena 46,23% dotychczas posiadanych udziałów, ustalenie wyniku związanego z teoretycznym 

zbyciem udziałów konsolidowanych dotyczczas metodą proporcjonalną 

 
 

Zysk ze zbycia obliczono jako nadwyżkę wartości godziwej uprzednio posiadanych udziałów ustalonej,  

w oparciu o wycenę rzeczoznawcy, nad wartością godziwą udziału w aktywach netto PHŚ na dzień 1 stycznia 

2012 ustaloną według MSSF. 

 

Korekta pro forma polega na zaksięgowaniu różnicy pomiędzy skutkami wyceny, jakie faktycznie ujęto na 

dzień 28.9.2012, a skutkami, jakie wystąpiłyby, gdyby transakcja miała miejsce 1.1.2012. 
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Korekta nr 3- kapitał własny (przypisany akcjonariuszom jednostki 

dominującej)

Wartość  na dzień 

nabycia udziałów 

Wartość na 

1.01.2012 r.
Korekty pro forma

Wyłączenie zmiany wartości aktywów netto na dzień dokupienie udziałów (28,741,935)                   (24,379,577)          4,362,358            

Zysk z wyceny godziwej dotychczas posiadanych 46,23%  udziałów 2,596,921 6,347,557             3,750,636            

Wyłączenie udziału w zysku 2012 przypadającym udziałom niekontrolującym -                               -                      (611,720)              

Razem (26,145,014)                   (18,032,020)          7,501,274             
 

W związku ze zmianą metody konsolidacji, dokonano ponownego rozliczenia posiadanych aktywów netto 

spółki PHŚ. Kapitały zostały skorygowane o zmianę wartości aktywów netto PHŚ, która nastąpiłaby 1.1.2012 

gdyby objęcie kontroli nad PHŚ nastąpiło w tym dniu.  

 

Korekta pro forma polega na zaksięgowaniu różnicy, jaka wystąpiłaby pomiędzy faktycznie ujętymi w kapitale 
własnym skutkami nabycia dodatkowych udziałów w PHŚ na dzień 28.9.2012, a skutkami, jakie zostałyby ujęte, 
gdyby transakcja miała miejsce 1.1.2012 
 
Korekta nr 4 - udziały niekontrolujące

Wartość  na dzień 

nabycia udziałów - 

Wartość na 

1.01.2012 r.
Korekty pro forma

Włączenie 7,54%  aktywów netto przypadjących udziałom niekontrolujacym na 

dzień nabycia dodatkowych udziałów
2,824,777 2,213,057 (611,720)              

Udział w zysku 2012 przypadający udziałom niekontrolujacym -                               -                      611,720

2,824,777 2,213,057 -                      
 

 

Ustalenie wartości udziałów niekontrolujących- na dzień dokupienie udziałów i objęcia kontroli. Wartość 

udziałów niekontrolujących ustalono jako proporcjonalny udział w możliwych do zidentyfikowania aktywach 

netto spółki PHŚ na dzień 1.1.2012. 

 
Korekta pro forma polega na zaksięgowaniu różnicy, jaka wystąpiłaby pomiędzy faktycznie ustaloną wartością 
udziałów niekontrolujących na dzień 28.9.2012, a wartością, jaka zostałyby ujęta, gdyby transakcja miała miejsce 
1.1.2012 
 
Korekta nr 5 - wyłączenie wzajemnych obrotów

Przychody ze sprzedaży produktów (2,629,497)                    

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 2,629,497                      
 

W wyniku hipotetycznego objęcia kontroli nad PHŚ Sp. z o.o. w dniu 1.1.2012  dokonano dodatkowych 

wyłączeń wzajemnych przychodów i kosztów, by całkowite  wyłączenia obejmowały pełne kwoty transakcji, 

zamiast kwot proporcjonalnych wyłączonych ze skonsolidowanego sprawozdania finansowego do dnia 

28.9.2012. 

Korekta nr 6 - zysk netto

Przypisany akcjonariuszom jedostki dominującej

Wyłączenie udziału w zysku 2012 przypadającym udziałom niekontrolującym (611,720)                       

Przypisany udziałom niekontrolujacym

Udział w zysku 2012 przypadający udziałom niekontrolujacym 611,720
 

 
Szczecin, dnia 20 marca 2013 
 
…….......................................              .............................................                    …........................................ 
      Piotr Chajderowski      Daniel Stachiewicz                     Iwona Kloczkowska 

      Prezes Zarządu                           Wiceprezes Zarządu       Główny Księgowy  
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22.3 Informacje dodatkowe 
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ZAŁĄCZNIKI 

 

1. Odpis z Krajowego Rejestru Sądowego  

2. Statut Spółki 

3. Tabela skrótów i definicji 
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Załącznik 1 – Odpis z Krajowego Rejestru Sądowego  
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Załącznik 2 – Statut  
 

 
 
ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 
§ 1 

1. Założycielem Spółki jest Skarb Państwa. Spółka powstała na skutek przekształcenia przedsiębiorstwa 

państwowego w jednoosobową Spółkę Akcyjną Skarbu Państwa. 

2. Spółka prowadzi działalność pod firmą: „OT Logistics Spółka Akcyjna”. 

3. Spółka może używać skrótu: „OT Logistics S.A.”. 

 
§ 2 

1. Siedzibą Spółki jest miasto Szczecin. 

2. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami. 

3. Spółka może tworzyć oddziały, przedstawicielstwa, filie i zakłady w kraju i za granicą, przystępować do innych 

spółek, spółdzielni oraz organizacji gospodarczych, społecznych i samorządowych oraz nabywać i zbywać akcje i 

udziały w innych spółkach. 

 
§ 3 

1. Przedmiotem działalności Spółki jest: 

69) Transport wodny śródlądowy towarów (50.40.Z); 

70) Transport wodny śródlądowy pasażerski (50.30.Z); 

71) Transport morski i przybrzeżny pasażerski (50.10.Z); 

72) Transport morski i przybrzeżny towarów (50.20.Z); 

73) Przeładunek towarów (52.24); 

74) Magazynowanie i przechowywanie towarów (52.10); 

75) Wydobywanie żwiru i piasku; wydobywanie gliny i kaolinu (08.12.Z); 

76) Działalność usługowa wspomagająca pozostałe górnictwo i wydobywanie (09.90.Z); 

77) Wynajem i dzierżawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (77.1); 

78) Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych (77.3); 

79) Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu (46.77.Z); 

80) Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych (46.71.Z); 

81) Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (68); 

82) Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków (41); 

83) Roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej (42); 

84) Działalność związana z doradztwem z zakresu informatyki (62.02.Z); 
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85) Działalność wydawnicza (58); 

86) Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana 

(62); 

87) Działalność usługowa w zakresie informatyki (63); 

88) Działalność rachunkowo – księgowa, doradztwo podatkowe (69.20.Z); 

89) Badanie rynku i opinii publicznej (73.20.Z); 

90) Transport lądowy oraz transport rurociągowy (49); 

91) Działalność usługowa wymagająca transport lądowy (52.21.Z); 

92) Produkcja statków i łodzi (30.1); 

93) Naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń (33); 

94) Produkcja wyrobów formowanych na zimno (24.33.Z); 

95) Produkcja konstrukcji metalowych i części (25.11.Z); 

96) Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej nie sklasyfikowane (43.99.Z); 

97) Działalność śródlądowych agencji transportowych (52.29.B); 

98) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (74.90.Z); 

99) Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja (70.21.Z); 

100) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (70.22.Z); 

101) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej nie sklasyfikowana (74.90.Z); 

102) Działalność holdingów finansowych (64.20.Z); 

103) Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych (70.10.Z); 

104) Działalność w zakresie architektury i inżynierii, badania i analizy techniczne (71); 

105) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (74.90.Z); 

106) Reklama, badania rynku i opinii publicznej (73); 

107) Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (82.30.Z); 

108) Produkcja opon i dętek z gumy, bieżnikowanie i regenerowanie opon z gumy (22.11.Z); 

109) Produkcja mebli biurowych i sklepowych (31.01.Z); 

110) Produkcja pozostałego sprzętu transportowego, gdzie indziej niesklasyfikowana (30.99.Z); 

111) Produkcja urządzeń dźwigowych i chwytaków (28.22.Z); 

112) Roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej (42); 

113) Sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie (46.1); 

114) Handel hurtowy i detaliczny pojazdami samochodowymi; naprawa pojazdów samochodowych (45); 
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115) Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy (52.21.Z); 

116) Pozostała wyspecjalizowana sprzedaż hurtowa (46.7); 

117) Pozaszkolne formy edukacji (85.5); 

118) Działalność wspomagająca edukację (85.60.Z); 

119) Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana (79.90.Z); 

120) Pozaszkolne formy edukacji artystycznej (85.52.Z); 

121) Działalność związana z wystawieniem przedstawień artystycznych (90.01.Z); 

122) Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych (90.02.Z); 

123) Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna (93.29.Z); 

124) Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych (85.51.Z); 

125) Pozostała działalność związana ze sportem (93.19.Z); 

126) Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników (78.10.Z); 

127) Pozostały transport lądowy pasażerski (49.3); 

128) Transport drogowy towarów oraz działalność usługowa związana z przeprowadzkami (49.4); 

129) Transport rurociągowy (49.5); 

130) Transport lotniczy (51); 

131) Działalność usługowa wspomagająca transport (52.2.); 

132) Działalność organizatorów turystyki, pośredników i agentów turystycznych oraz pozostała działalność 

usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane (79); 

133) Leasing finansowy (64.91.Z); 

134) Zarządzanie rynkami finansowymi (66.11.Z); 

135) Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów 

emerytalnych (66.19.Z); 

136) Pozostałe formy udzielania kredytów (64.92.Z). 

2. Jeżeli podjęcie lub prowadzenie działalności gospodarczej wymaga uzyskania stosownego zezwolenia lub 

koncesji, rozpoczęcie lub prowadzenie takiej działalności przez Spółkę nastąpi po uzyskaniu takiego zezwolenia 

lub koncesji. 

3. Uchwała o istotnej zmianie przedmiotu działalności Spółki nie wymaga wykupu akcji, o ile zostanie powzięta 

większością dwóch trzecich głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego. 

 
§ 4 

Czas trwania Spółki jest nieoznaczony. 
 

§ 5 
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Organizację Spółki określa regulamin wewnętrzny (organizacyjny) uchwalony przez Zarząd oraz zatwierdzony przez Radę 
Nadzorczą Spółki. 
 
ROZDZIAŁ 2. KAPITAŁ ZAKŁADOWY. AKCJE 

 
§ 6 

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2.453.107,20 zł (słownie: dwa miliony czterysta pięćdziesiąt trzy tysiące sto 

siedem złotych dwadzieścia groszy) i dzieli się na 1.277.660 (słownie: jeden milion dwieście siedemdziesiąt 

siedem tysięcy sześćset sześćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 1,92 zł (słownie: jeden 

złoty dziewięćdziesiąt dwa grosze) każda.. 

11.  Warunkowo podwyższony kapitał zakładowy Spółki wynosi 73.326,72 złotych (siedemdziesiąt trzy tysiące trzysta 

dwadzieścia sześć 72/100) i dzieli się na 38.191 (trzydzieści osiem tysięcy sto dziewięćdziesiąt jeden) akcji na 

okaziciela serii C o numerach od C00001 do C38191, o wartości nominalnej 1,92 (jeden 92/100) każda, o łącznej 

wartości nominalnej 73.326,72 złotych (siedemdziesiąt trzy tysiące trzysta dwadzieścia sześć 72/100). Celem 

warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego jest przyznanie praw do objęcia akcji Spółki serii C o numerach 

od C00001 do C38191, o wartości nominalnej 1,92 złotych (jeden 92/100) każda, posiadaczom warrantów 

subskrybcyjnych na okaziciela serii A o numerach od A00001 do A38191 wyemitowanych przez Spółkę na 

podstawie uchwały numer 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 14 listopada 2012 roku. Jeden 

warrant subskrypcyjny serii A uprawniać będzie do objęcia jednej akcji serii C. Uprawniony z warrantów 

subskrybcyjnych serii A o numerach od A00001 do A38191 może wykonywać wynikające z nich prawo do objęcia 

akcji Spółki serii C o numerach od C00001 do C38191 w terminie do dnia 31 lipca 2018 roku. 

1. Kapitał zakładowy Spółki może zostać podwyższony w drodze emisji nowych akcji bądź też w drodze 

podwyższenia wartości nominalnej dotychczasowych akcji. 

2. Spółka może emitować akcje imienne lub akcje na okaziciela. 

 
§ 7 

1. Spółka może emitować obligacje zamienne, obligacje z prawem pierwszeństwa oraz warranty subskrypcyjne. 

2. Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela i odwrotnie może zostać dokonana wyłącznie na żądanie 

akcjonariusza, z zastrzeżeniem, iż zamiana akcji dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym na akcje 

imienne nie jest dopuszczalna. 

 
 

§ 8 
1. Akcje Spółki mogą być umorzone. Umorzenie akcji następuje poprzez obniżenie kapitału zakładowego. 

2. Akcje mogą być umorzone za zgodą akcjonariusza, w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne). 

3. Umorzenie akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. Uchwała powinna określać w szczególności podstawę 

prawną umorzenia, wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi akcji umorzonych bądź 

uzasadnienie umorzenia akcji bez wynagrodzenia oraz sposób obniżenia kapitału zakładowego. Uchwała o 

obniżeniu powinna być ogłoszona. 

4. Podjęcie uchwały o umorzeniu akcji powinno zostać poprzedzone podjęciem przez Walne Zgromadzenie uchwały 

o wyrażeniu zgody na nabycie przez Spółę akcji własnych celem umorzenia, w której zostaną określone warunki 

nabycia tych akcji. 

 
ROZDZIAŁ 3. ORGANY SPÓŁKI. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 
§ 9 

Organami Spółki są: 
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1) Zarząd, 

2) Rada Nadzorcza, 

3) Walne Zgromadzenie. 

 
ROZDZIAŁ 4. ZARZĄD 

 
§ 10 

1. Zarząd Spółki składa się z jednego lub większej liczby członków, w tym Prezesa oraz Wiceprezesa Zarządu. 

2. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza Spółki, z zastrzeżeniem, że tak długo jak spółka NPN II 

S.àr.l. z siedzibą w Luksemburgu będzie akcjonariuszem Spółki posiadającym akcje stanowiące co najmniej 

18,89% udziału w kapitale zakładowym Spółki, lecz nie później niż do dnia wprowadzenia akcji Spółki do obrotu na 

rynku regulowanym, NPN II S.àr.l. z siedzibą w Luksemburgu ma prawo do powoływania oraz wyłączne prawo do 

odwoływania powoływanego przez siebie członka Zarządu Spółki. Rada Nadzorcza Spółki określa również liczbę 

członków Zarządu danej kadencji. 

3. Kadencja członków Zarządu trwa 3 lata. Kadencja członków Zarządu jest wspólna. 

 
§ 11 

1. Zarząd Spółki prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje ją na zewnątrz. 

2. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem spraw Spółki niezastrzeżone przepisami Kodeksu spółek handlowych 

lub niniejszym Statutem do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej należą do zakresu działania 

Zarządu. 

3. Do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki upoważnieni są dwaj członkowie Zarządu działający łącznie albo 

jeden członek Zarządu działający łącznie z prokurentem. W przypadku zarządu jednoosobowego reprezentacja 

Spółki jest jednoosobowa. 

 
 

§ 12 
Zarząd działa na podstawie uchwalonego przez siebie oraz zatwierdzonego przez Radę Nadzorczą regulaminu. 
 
ROZDZIAŁ 5. RADA NADZORCZA 

 
§ 13 

1. Rada Nadzorcza składa się z co najmniej pięciu członków, w tym Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczącego 

Rady Nadzorczej. Walne Zgromadzenie Spółki określa liczbę członków Rady Nadzorczej danej kadencji. 

2. Z zastrzeżeniem ust. 3 oraz ust. 4, członkowie Rady Nadzorczej są powoływani i odwoływaniu przez Walne 

Zgromadzenie Spółki. 

3. Tak długo jak spółka NPN II S.àr.l. z siedzibą w Luksemburgu będzie akcjonariuszem w Spółce posiadającym 

akcje stanowiące ponad 18,89% udziału w kapitale zakładowym Spółki, oraz nie później niż do dnia wprowadzenia 

akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym, spółka NPN II S.àr.l. z siedzibą w Luksemburgu będzie uprawniona 

do powoływania oraz odwoływania dwóch członków Rady Nadzorczej Spółki. Członkowie Rady Nadzorczej 

powołani przez Spółkę NPN II S.àr.l. z siedzibą w Luksemburgu nie będą mogli być odwoływani przez Walne 

Zgromadzenie. Jeden z członków Rady Nadzorczej powołany przez spółkę NPN II S.àr.l. z siedzibą w 

Luksemburgu będzie pełnił funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki i będzie mu przysługiwało 

prawo do zwoływania posiedzeń Rady Nadzorczej Spółki, o ile posiedzenie, pomimo wniosku Członka Rady 

Nadzorczej, nie zostanie zwołane w ciągu 14 dni. Powołania oraz odwołania będą dokonywane w formie 
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pisemnych oświadczeń spółki NPN II S.àr.l. z siedzibą w Luksemburgu adresowanych do Przewodniczącego Rady 

Nadzorczej Spółki oraz zainteresowanej osoby. 

4. Pod dniu wprowadzenia akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym oraz tak długo jak spółka NPN II S.àr.l. z 

siedzibą w Luksemburgu będzie akcjonariuszem w Spółce posiadającym akcje stanowiące nie mniej niż 7,5% 

udziału w kapitale zakładowym Spółki, spółka NPN II S.àr.l. z siedzibą w Luksemburgu będzie uprawniona do 

powoływania oraz odwoływania jednego członka Rady Nadzorczej Spółki. Członek Rady Nadzorczej powołany 

przez Spółkę NPN II S.àr.l. z siedzibą w Luksemburgu nie będzie mógł być odwoływany przez Walne 

Zgromadzenie. Członek Rady Nadzorczej powołany przez spółkę NPN II S.àr.l. z siedzibą w Luksemburgu będzie 

miał prawo do zwoływania posiedzeń Rady Nadzorczej Spółki, o ile posiedzenie, pomimo wniosku Członka Rady 

Nadzorczej, nie zostanie zwołane w ciągu 14 dni. Powołania oraz odwołania będą dokonywane w formie 

pisemnych oświadczeń spółki NPN II S.àr.l. z siedzibą w Luksemburgu adresowanych do Przewodniczącego Rady 

Nadzorczej Spółki oraz zainteresowanej osoby. 

5. Rada Nadzorcza jest powoływana na 3-letnią, wspólną kadencję. 

6. Do kompetencji Rady Nadzorczej, poza sprawami wynikającymi z postanowień Kodeksu spółek handlowych oraz 

niniejszego Statutu Spółki, należy: 

1) ocena sprawozdania Zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok 

obrotowy, 

2) ocena wniosków Zarządu co do podziału zysku albo pokrycia straty, 

3) przedkładanie Walnemu Zgromadzeniu rocznego pisemnego sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników 

ocen, o których mowa w pkt 1 i 2 powyżej, 

4) powoływanie oraz odwoływanie członków Zarządu Spółki oraz ustalanie liczby członków Zarządu Spółki, 

5) zawieszanie w czynnościach członków Zarządu, 

6) wyrażanie zgody Zarządowi Spółki na wypłatę zaliczki na poczet dywidendy, 

7) zamiana akcji Spółki z akcji imiennych na akcje na okaziciela oraz z akcji na okaziciela na akcje imienne, 

z zastrzeżeniem postanowień § 7 ust. 2 Statutu Spółki oraz bezwzględnie obowiązujących przepisów 

prawa, 

8) wprowadzanie zmian w regulaminie Rady Nadzorczej oraz regulaminie Zarządu Spółki, 

9) zatwierdzenie planów i budżetów rocznych Spółki, 

10) zatwierdzenie planów i projektów inwestycyjnych Spółki, 

11) wyrażenie zgody na transakcje z akcjonariuszami Spółki, kontrolującym i podmiotami powiązanymi, 

12) zatwierdzenie limitu wydatków dla członków Zarządu Spółki; 

13) zatwierdzenie zaciąganych przez Spółkę wszelkich, nie ujętych w budżetach na dany rok, zobowiązań 

bilansowych oraz pozabilansowych w łącznej wysokości przekraczającej kwotę 1.000.000,00 zł (jeden 

milion złotych), 

14) opiniowanie podwyższenia oraz obniżenia kapitału zakładowego Spółki, 

15) wyrażenie zgody lub pozytywne zaopiniowanie udzielania darowizn, nieprzewidzianych w zatwierdzonych 

przez Radę Nadzorczą Spółki planach i budżetach rocznych Spółki, w łącznej wysokości przekraczającej 

kwotę 50.000,00 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych), 
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16) wybór biegłego rewidenta do zbadania rocznych sprawozdań finansowych Spółki oraz skonsolidowanego 

sprawozdania finansowego Spółki oraz spółek od Spółki zależnych, 

17) wyrażenie zgody na nabycie oraz zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w 

nieruchomości, 

18) wyrażenie zgody na nabycie oraz objęcie udziałów lub akcji w innej spółce, 

19) wyrażenie zgody na ustanowienie na składnikach majątku Spółki ograniczonych praw rzeczowych, w tym 

hipoteki, zastawu rejestrowego, zastawu cywilnego, użytkowania oraz przewłaszczenia na 

zabezpieczenie, w kwotach przekraczających 1.000.000,00 zł (jeden milion złotych). 

20) . 

 
§ 14 

1. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów oddanych, o ile przepisy prawa lub niniejszy 

Statut nie stanowią inaczej. Tak długo jak spółka NPN II S.àr.l.  

z siedzibą w Luksemburgu będzie akcjonariuszem w Spółce posiadającym akcje stanowiące ponad 18,89% 

udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz nie później niż do dnia wprowadzenia akcji Spółki do obrotu na rynku 

regulowanym, uchwały Rady Nadzorczej Spółki w sprawach wymienionych w § 13 ust. 6 pkt 4, 6 – 16, 18 – 19, jak 

również uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości nie będą mogły być uznane za prawidłowe i 

ważne w przypadku głosowania „nie” przez wszystkich obecnych na posiedzeniu Rady Nadzorczej Spółki 

powołanych przez spółkę NPN II S.àr.l. z siedzibą w Luksemburgu. 

2. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

3. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a 

wszyscy jej członkowie zostali prawidłowo zaproszeni. 

4. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za 

pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw 

wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej. 

5. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podejmowane w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków 

bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwały są ważne, gdy wszyscy członkowie Rady zostali 

powiadomieni o treści projektów uchwał. 

6. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 4 i ust. 5 nie może dotyczyć wyboru Przewodniczącego oraz 

Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania członka Zarządu oraz odwołania i zawieszenia w 

czynnościach członków Zarządu. 

 
§ 15 

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy oraz na wniosek 

członka Zarządu lub członka Rady Nadzorczej w terminie dwóch tygodni od złożenia wniosku lub, w sytuacjach 

wymagających szybkiego podjęcia decyzji, w terminie trzech dni od złożenia wniosku. We wniosku należy podać 

proponowany porządek obrad. Powyższe nie uchybia uprawnieniom, o których mowa w § 13 ust. 3 i 4 powyżej. 

2. Posiedzenia Rady Nadzorczej prowadzi jej Przewodniczący, a w przypadku jego nieobecności, 

Wiceprzewodniczący. 

3. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje i prowadzi, do czasu wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej, 

najstarszy wiekiem członek nowo wybranej Rady Nadzorczej. 

4. Zaproszenia na posiedzenie Rady Nadzorczej rozsyłane są za pomocą listów poleconych lub przesyłki nadanej 

pocztą kurierską. Zamiast listu poleconego lub przesyłki nadanej pocztą kurierską, zaproszenie może być wysłane 
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pocztą elektroniczną, jeżeli członek Rady Nadzorczej uprzednio wyraził na to pisemną zgodę, podając adres, na 

który zawiadomienie powinno być wysłane. 

5. W zaproszeniu należy oznaczyć dzień, godzinę i miejsce posiedzenia oraz szczegółowy porządek obrad. Dzień 

planowanego posiedzenia nie może być wyznaczony wcześniej niż 7 dni od daty doręczenia zaproszenia. 

6. Rada Nadzorcza powinna być zwoływana w miarę potrzeb, jednakże nie rzadziej niż raz na kwartał. 

 
§ 16 

1. Z posiedzenia Rady Nadzorczej sporządza się protokół w języku polskim. Protokół z posiedzenia podpisywany jest 

przez Przewodniczącego oraz wszystkich obecnych na posiedzeniu członków Rady Nadzorczej. 

2. Protokół posiedzenia powinien zawierać w szczególności porządek obrad, nazwiska i imiona obecnych członków 

Rady Nadzorczej, liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały oraz zdania odrębne i zgłoszone sprzeciwy. 

3. W posiedzeniu Rady Nadzorczej mogą brać udział członkowie Zarządu oraz inne osoby zaproszone przez 

Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczącego. 

4. Zarząd Spółki jest obowiązany umożliwić odbycie posiedzenia Rady Nadzorczej w siedzibie Spółki w tym w 

szczególności obowiązany jest udostępnić stosowne pomieszczenie, dostęp do komputera oraz dostęp do sieci 

Internet. 

5. Zarząd Spółki obowiązany jest umożliwić udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej wszystkim zaproszonym przez 

Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczącego gościom. 

 
§ 17 

1. Rada Nadzorcza działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu. 

2. Rada Nadzorcza może powoływać ze swego grona komitety oraz określać ich zadania i kompetencje. 

3. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie określone uchwałą Walnego Zgromadzenia. 

 
ROZDZIAŁ 6. WALNE ZGROMADZENIE. AKCJONARIUSZE 

 
§ 18 

1. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne. 

2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane przez Zarząd powinno się odbyć w ciągu sześciu miesięcy po upływie 

każdego roku obrotowego. 

3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Rady 

Nadzorczej albo na wniosek akcjonariuszy przedstawiających co najmniej jedną dwudziestą część kapitału 

zakładowego. 

4. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na wniosek akcjonariuszy powinno nastąpić w ciągu dwóch 

tygodni od daty zgłoszenia wniosku. 

5. Walne Zgromadzenie może zostać odwołane. Dopuszczalna jest również zmiana terminu Walnego Zgromadzenia. 

Odwołanie oraz zmiana terminu Walnego Zgromadzenia jest dokonywana w sposób przewidziany dla jego 

zwołania. 

6. Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki, a także w Gliwicach lub w Warszawie. 

 
§ 19 



   Dokument Rejestracyjny OT Logistics SA 
 

 

 323 

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały bez względu na liczbę obecnych akcjonariuszy i 

reprezentowanych akcji, o ile przepisy prawa lub niniejszy Statut nie stanowią inaczej. 

2. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów, o ile przepisy prawa lub niniejszy Statut nie 

stanowią inaczej. 

3. Zastawnikowi oraz użytkownikowi akcji Spółki nie przysługuje prawo głosu z akcji na których został ustanowiony 

zastaw lub użytkowanie. 

§ 20 
1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy: 

12) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego 

za ubiegły rok obrotowy, 

13) powzięcie uchwały o podziale zysków lub pokryciu strat, 

14) udzielanie absolutorium członkom organów z wykonania przez nich obowiązków, 

15) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego, 

16) zamiana przedmiotu działalności Spółki, 

17) zmiana Statutu Spółki, 

18) wyrażenie zgody na połączenie, podział oraz przekształcenie Spółki, 

19) wyrażenie zgody na rozwiązanie i likwidację Spółki, 

20) wyrażenie zgody na emisję obligacji zamiennych, obligacji z prawem pierwszeństwa lub warrantów 

subskrypcyjnych, 

21) wyrażenie zgody na zbycie lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz 

ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego, 

22) decydowanie w innych sprawach, które zgodnie z przepisami prawa lub brzmieniem niniejszego Statutu 

należą do kompetencji Walnego Zgromadzenia. 

2. Tak długo jak spółka NPN II S.àr.l. z siedzibą w Luksemburgu jest akcjonariuszem w Spółce posiadającym akcje 

stanowiące ponad 18,89% udziału w kapitale zakładowym w Spółce oraz nie później niż do dnia wprowadzenia 

akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym, uchwały Walnego Zgromadzenia w sprawach: 

1) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego, zarówno jednostkowego jak i skonsolidowanego 

Spółki, przy czym NPN II S.àr.l. z siedzibą w Luksemburgu nie może głosować przeciw uchwale w 

sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego bez uzasadnionych powodów, 

2) wyrażenia zgody na zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części 

oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego, 

3) likwidacji lub rozwiązania Spółki, 

4) zmian w Statucie Spółki, przy czym decyzja taka powinna być podejmowana biorąc pod uwagę interes 

Spółki, 

5) podwyższenia oraz obniżenia kapitału zakładowego Spółki 

nie będą mogły być uznane za prawidłowe i ważne w wypadku głosowania „nie” przez spółkę NPN II S.àr.l. z 
siedzibą w Luksemburgu. 
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3. Walne Zgromadzenie uchwala swój regulamin. 

 
 
ROZDZIAŁ 7. PODZIAŁ ZYSKU 

 
§ 21 

1. W ramach kapitałów własnych, Spółka może tworzyć następujące kapitały: 

1) kapitał zakładowy, 

2) kapitał zapasowy, 

3) kapitały rezerwowe, 

4) inne kapitały przewidziane przepisami prawa. 

2. Kapitały rezerwowe mogą być tworzone na pokrycie poszczególnych wydatków lub strat. Kapitał rezerwowy 

utworzony z zysku Spółki może być przeznaczony do podziału między akcjonariuszy. 

 
§ 22 

1. Zysk Spółki można przeznaczyć, w szczególności, na: 

1) kapitał zapasowy, 

2) kapitały rezerwowe, 

3) inne kapitały utworzone w Spółce, 

4) dywidendę dla akcjonariuszy, 

5) inne cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia. 

2. Zysk rozdziela się w stosunku do liczby posiadanych akcji. Jeżeli akcje nie są całkowicie pokryte, zysk rozdziela 

się w stosunku do dokonanych wpłat na akcje. 

3. Dzień dywidendy oraz termin wypłaty dywidendy ustala Walne Zgromadzenie. 

4. Walne Zgromadzenie może wyłączyć zysk Spółki od podziału pomiędzy akcjonariuszy. 

5. Po uprzednim uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej, Zarząd ma prawo podjąć decyzję o wypłacie akcjonariuszom 

zaliczki na poczet przewidywanej na koniec roku obrotowego dywidendy, jeżeli Spółka posiada środki 

wystarczające na wypłatę. 

 
ROZDZIAŁ 8. ROK OBROTOWY. RACHUNKOWOŚĆ 

 
§ 23 

Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy. 
 

§ 24 
1. Spółka prowadzi rachunkowość zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa oraz 

Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości. 

2. Spółka jest zobowiązana do sporządzenia oraz przedstawienia każdemu członkowi Rady Nadzorczej: 

1) rocznych, zaudytowanych sprawozdań finansowych Spółki, zarówno jednostkowych jak i 

skonsolidowanych, w terminie 6 miesięcy od zakończenia każdego roku obrotowego, 
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2) kwartalnych, nieaudytowanych sprawozdań finansowych Spółki, zarówno jednostkowych jak i 

skonsolidowanych, w terminie 2 miesięcy od zakończenia każdego kwartału, 

3) miesięcznych raportów finansowych Spółki, w terminie do końca następnego miesiąca, 

4) rocznego budżetu Spółki, w terminie do końca grudnia roku poprzedzającego rok którego dotyczy roczny 

budżet Spółki. 

5) innych zestawień, sprawozdań oraz raportów zasadnie wymaganych w ramach sprawowanego nadzoru 

przez członków Rady Nadzorczej. 

 
ROZDZIAŁ 9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 
§ 25 

Pismem do dokonywania przez Spółkę ogłoszeń wymaganych przepisami prawa jest Monitor Sądowy i Gospodarczy, chyba 
że przepisy prawa dopuszczają publikację ogłoszeń w sieci Internet. 
 

§ 26 
W sprawach nie unormowanych niniejszym Statutem zastosowanie znajdą obowiązujące przepisy prawa, w szczególności 
przepisy Kodeksu spółek handlowych. 
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Załącznik 3 – Tabela skrótów i definicji 

 
Akcje Akcje serii A i B Emitenta 

Emitent, Spółka, OT Logistics S.A. OT Logistics Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczecinie – jednostka 
dominująca Grupy Kapitałowej OT Logistics SA 

euro, EUR  euro, prawny środek płatniczy w państwach Europejskiej Unii 
Monetarnej 

GPW zależnie od kontekstu: Giełda Papierów Wartościowych w 
Warszawie S.A. lub rynek giełdowy prowadzony przez Giełdę 
Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 

Grupa Kapitałowa OT Logistics S.A.,  Grupa 
Kapitałowa Emitenta, Grupa Kapitałowa, 
Grupa 

Grupa Kapitałowa w rozumieniu Ustawy o Rachunkowości, której 
jednostką dominującą jest OT Logistics S.A. 

KDPW zależnie od kontekstu: Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych 
S.A. lub depozyt papierów wartościowych prowadzony przez 
Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. 

Kodeks Spółek Handlowych, KSH  Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych 
(Dz.U. 2000, nr 94, poz. 1037, z późniejszymi zmianami) 

Komisja, KNF Komisja Nadzoru Finansowego 

KRS Krajowy Rejestr Sądowy 

NewConnect, ASO GPW Alternatywny System Obrotu w rozumieniu Ustawy o Obrocie 
Instrumentami Finansowymi prowadzony przez spółkę Giełda 
Papierów Wartościowych w Warszawie SA 

NWZA Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 

System Lift on/Lift off System przeładunku kontenerów polegający na pionowym 
przemieszczaniu kontenerów z nabrzeża na statek za pomocą 
nabrzeżnych suwnic mostowych lub żurawi kontenerowych 

System Roll on/Roll off System przeładunku kontenerów polegający na wtaczaniu lub 
wytaczaniu kontenerów wraz z podwoziami przez specjalne otwory 
(bramy, furty) w burcie lub na rufie statku do jego wnętrza (ładowni) 

SA, S.A. spółka akcyjna 

Sp. z o.o., sp. z o.o. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

Statut statut Emitenta w rozumieniu Kodeksu Spółek Handlowych 

Ustawa o ochronie przyrody Ustawa o ochronie przyrody (Dz.U. 2004 nr 92, poz. 880, z 
późniejszymi zmianami) 

Ustawa o Ofercie Publicznej Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach 
wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego 
systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz.U. 2009, nr 185, 
poz. 1439, z późniejszymi zmianami) 

Ustawa o Obrocie Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi 
(Dz.U. z 2005 r., Nr 183, poz. 1538 z późn. zm.) 

Ustawa o Rachunkowości   Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. 1994, 
nr 121, poz. 591, z późniejszymi zmianami) 

WIBOR Warsaw Interbank Offered Rate – wysokość oprocentowania 
pożyczek na polskim rynku międzybankowym 

WZA Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 

zł, PLN złoty, prawny środek płatniczy w Rzeczypospolitej Polskiej 

ZWZA  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 

 


