PROFIL SPOLEČNOSTI
Akciová
společnost
KM-PRONA,
a.s.
byla
založena
zakladatelskou smlouvou dne 23.7.2003 rozhodnutím jediného
akcionáře pana Vladimíra Minaříka a dne 8.12.2003 zapsána do
Obchodního rejstříku, vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem
v oddílu B, vložka 1523.
Na základě rozhodnutí jediného akcionáře pana Vladimíra
Minaříka v působnosti mimořádné valné hromady společnosti KMPRONA, a.s. ze dne 19.12.2003 se zvýšil základní kapitál společnosti
nepeněžitým vkladem o částku 145.000.000,- Kč a to ze stávajících
2.000.000,-, takže základní kapitál společnosti po tomto zvýšení
bude činit 147.000.000,- Kč. Předmětem nepeněžitého vkladu je
část podniku ve vlastnictví Vladimíra Minaříka podnikající pod
názvem Vladimír Minařík KM-PRONA, IČ 44549482, jako soubor
hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání, včetně
zaměstnanců a s tím souvisejících práv a povinností mající charakter
samostatné organizační složky ve smyslu § 487 Obchodního
zákoníku.
Tímto vkladem došlo k převedení veškeré podnikatelské
činnosti zanikajícího subjektu Vladimír Minařík KM PRONA na
společnost KM-PRONA, a.s. Předmětem podnikatelské činnosti je
nákup a prodej paliv včetně jejich distribuce vlastními dopravními
prostředky. Sféra odbytu se dělí na dodávky do modrobílé sítě
vlastních čerpacích stanic – maloobchod (cca 30 %) a na dodávky
třetím osobám – velkoobchod (cca 70 %).
Rok 2012 skončil ziskem ve výši Kč 24.749 tis Kč po zdanění.
Na zvýšení zisku se především podílelo snížení částky odpisů
dlouhodobého hmotného majetku a zvýšení marží obchodovaných
komodit. Společnost dosáhla v roce 2012 obratu 5.710.491 tis Kč.
Ve srovnání s rokem 2011 se jedná o mírný pokles obratu,
v porovnání marží společnost dosáhla zvýšení obchodní marže o
13.063 tis Kč což činí v procentím vyjádření cca 8 %. V roce 2012
pokračuje spolupráce se společností Vendys & V s.r.o., která
provozuje daňový sklad.
Společnost v závěru roku 2008 rozšířila podnikatelskou
působnost do sféry výroby elektřiny prostřednictvím malé vodní
elektrárny v Semilech na řece Jizeře. V roce 2012 měla tato
investice obrat ve výši Kč 1.940 tis Kč. Zvýšení obratu je důsledek
ukončené rekonstrukce MVE.

Zpráva o obchodní činnosti
za rok 2012
Z pověření představenstva akciové společnosti KM-PRONA Vám
předkládám zprávu o obchodní činnosti a o výsledcích podnikatelské
činnosti společnosti v roce 2012.
Hlavní činností společnosti je obchodování s minerálními oleji,
zejména motorovou naftou, automobilovými benziny, topnými oleji a
směsnými palivy. Neméně důležitá a stále se rozvíjející jsou biopaliva.
Naše společnost se soustředila na prodej E85 a MEŘO (pod obchodním
názvem B100).
Mezi naše nejvýznamnější zákazníky patří dopravní podniky,
soukromé („nebarevné“) čerpací stanice, střední i menší podniky a
zemědělská družstva. Další skupinou zákazníků jsou stavební společnosti,
kterým jsme vytvořili službu závozů na jednotlivé stavby do jednotlivých
strojů. Na tuto službu jsme upravili vozový park o speciální vozidla
s malovýdejem.
Situace na trhu s PHM byla v roce 2012 katastrofální, a to především
díky stále přetrvávajícím podvodům s DPH. Dle vyjádření úředníku
státního aparátu tyto podvody dosahují výše 5 až 8 miliard Kč. My jsme
přesvědčeni, že toto číslo je mnohem větší. Pokles prodejů o 16,5 % je
tím největším důkazem i přes snahu dovážet levnější zboží ze zahraničí.
Na konci roku 2011 byl navržen nový zákon o pohonných hmotách,
který by měl významnou měrou omezit tyto obchody. My jsme
přesvědčeni o jeho pozitivním dopadu na český „černý“ trh s PHM.
Důležitým hlediskem uplatnění se společnosti KM-PRONA, a.s. na
českém trhu je dlouhodobá spolupráce s předními dodavateli pohonných
hmot, jako je státní podnik Čepro, a.s., Unipetrol RPA s.r.o., TOTAL
Deutschland GmBH a VENDYS & V, s.r.o.. Mezi neméně významné
dodavatele pohonných hmot dále patří SLOVNAFT Česká republika, spol.
s r.o., Tereos TTB, a.s.
Tržby v roce 2012 dosáhly 4 417 717 tis Kč.

Za společnost KM-PRONA a.s. (velkoobchod)
ing. Martin Kulíšek – obchodní ředitel

Zpráva o obchodní činnosti
maloobchodu za rok 2012
V roce 2012 se portfolio ČS KM-PRONA,a.s. rozrostlo o novou
čerpací stanici v Mnichově Hradišti (R10 Liberec-Praha), jejíž výstavba
začala v květnu 2012 a provoz byl zahájen v prosinci.
Čerpací stanice je koncipována jako truckcentrum s dostatečnou
kapacitou parkovacích míst. Součástí shopu je i bistro, které zákazníkům
nabízí 24-hodinový servis.

ČS Mnichovo Hradiště

V tomto roce prošly rekonstrukcí ČS v Bezně a v Polici nad Metují.
V Bezně (směr Mladá Boleslav-Mělník) došlo k rozšíření tankovacích míst.
Součástí refýže jsou také stojany na AdBlue a směsi do ostřikovačů.
V Polici nad Metují dostal nový facelift exteriér.
ČS Bezno

ČS Police nad Metují

V roce 2012 jsme také rozšířili prodej alternativních paliv. E85
se ke konci roku prodával již na 10 ČS naší společnosti (oproti 4 ČS
v roce 2011). V roce 2013 plánujeme prodej tohoto paliva rozšířit o
další ČS.
Biodiesel B100 jsme ke konci roku prodávali na 24 ČS (v roce
2011 na 22).
Současně s otevřením ČS v Mnichově Hradišti jsme zde spustili
(kromě MN a B100) prodej směsné motorové nafty B30.
Na ČS KM-PRONA, a.s. se v roce 2012 prodalo téměř 45 mil.
litrů PHM. Významný podíl měla alternativní paliva (E85,B100),
jejichž obliba u zákazníků každým rokem stoupá.
Vývoj výtočí na ČS v letech 2008-2012 ( v lt)
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Na rok 2013 plánujeme generální rekonstrukci ČS v Novém Boru a
Kolešově. Dále budeme aktivně vyhledávat příležitosti možných akvizic.

Za společnost KM-PRONA,a.s. (oddělení ČS)
ing.Robert Vítek - provozní ředitel
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