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Wybrane dane finansowe  
 

w tys. PLN w tys. EUR* 

WYBRANE DANE FINANSOWE                                      

1 kwartał 2011 
narastająco 

okres  
od 2011-01-01 
do 2011-03-31 

1 kwartał 2010 
narastająco 

okres  
od 2010-01-01 
do 2010-03-31 

1 kwartał 2011 
narastająco 

okres  
od 2011-01-01 
do 2011-03-31 

1 kwartał 2010 
narastająco 

okres  
od 2010-01-01 
do 2010-03-31 

I. Przychody netto ze sprzedaŜy produktów, towarów i materiałów 11 272 13 071 2 806 3 295
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej -89 -575 -22 -145
III. Zysk (strata) brutto  -534 -1 355 -133 -342
IV. Zysk (strata) netto -534 -684 -133 -259
V. Przepływy pienięŜne netto z działalności operacyjnej 2 811 2 133 700 538
VI. Przepływy pienięŜne netto z działalności inwestycyjnej -383 -788 -95 -199
VII. Przepływy pienięŜne netto z działalności finansowej -2 122 -1 585 -528 -400
VIII. Przepływy pienięŜne netto razem 306 -240 76 -60
IX. Aktywa razem 165 696 182 652 41 301 47 292
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 50 756 56 076 12 651 14 519
XI. Kapitał własny 114 940 126 576 26 650 32 773
XII. Liczba akcji (w szt.) 127 443 217 127 443 217 127 443 217 127 443 217
XIII. Zysk (Strata) na jedną akcję zwykłą 0,00 -0,01 0,00 0,00
XIV. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł, EUR) 0,90 0,99 0,22 0,26
XV.  Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w 
zł, EUR) 

0,00 0,00 0,00 0,00
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Sprawozdanie z całkowitych dochodów 
 
 
  

1 kwartał 2011 
narastająco okres 
od 01.01.2011 do 

31.03.2011 

1 kwartał 2010 
narastająco okres 
od 01.01.2010 do 

31.03.2010 
  tys. PLN tys. PLN 

Działalność kontynuowana     

Przychody ze sprzedaŜy 11 272 13 071 

Koszt własny sprzedaŜy 8 398 10 355 

Zysk (strata) brutto ze sprzedaŜy 2 874 2 716 

Pozostałe przychody operacyjne 254 376 

Koszty sprzedaŜy i dystrybucji 923 1 364 

Koszty ogólnego zarządu 2 276 2 232 

Pozostałe koszty operacyjne 18 71 

Koszty restrukturyzacji     

Zysk (strata) z działalności operacyjnej -89 -575 

Koszty finansowe 719 939 

Przychody finansowe 274 159 

Udział w zyskach jednostek stowarzyszonych     

Zysk (strata) przed opodatkowaniem -534 -1 355 

Podatek dochodowy 0 -671 

Zysk (strata) netto z działalności 
kontynuowanej 

-534 -684 

Działalność zaniechana     

Strata netto na działalności zaniechanej     

Zysk (strata) netto -534 -684 

Pozostałe całkowite dochody 0 0 

Dochody całkowite razem -534 -684 
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Sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.03.2011 r. 
 

Aktywa Koniec okresu  
31/03/2011 

Koniec okresu  
31/03/2010 

Koniec okresu  
31/12/2010 

Koniec okresu  
31/12/2009 

 tys. PLN tys. PLN tys. PLN tys. PLN 

Aktywa trwałe 119 126 126 998 121 086 127 610 

Wartość firmy  0 0 0 0 

Pozostałe wartości niematerialne 50 134 74 160 

Rzeczowe aktywa trwałe 116 113 123 608 118 049 124 619 

Nieruchomości inwestycyjne         

Inwestycje w jednostkach powiązanych 0 0 0 0 

Inwestycje w pozostałych jednostkach 204 204 204 204 

Aktywa finansowe dostępne do sprzedaŜy         

NaleŜności z tytułu leasingu finansowego         

Aktywa z tytułu podatku odroczonego 2 759 3 052 2 759 2 627 

Aktywa obrotowe 46 570 55 654 47 873 58 988 

Zapasy 29 305 36 090 30 763 38 631 

Kontrakty budowlane 0 0  0  0 

Aktywa finansowe dostępne do sprzedaŜy 0 0 0 0 

Aktywa finansowe - poŜyczki 0 0 0 0 

NaleŜności z tytułu leasingu finansowego         

NaleŜności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe 
naleŜności 15 650 19 190 16 213 19 383 

NaleŜności z tytułu podatków, dotacji i 
ubezpieczeń społecznych 0 10 10 10 

Środki pienięŜne i ich ekwiwalenty 461 252 155 492 

Krótkoterminowe aktywa finansowe w jednostkach 
powiązanych 0 0 0 0 

Inne aktywa finansowe 0 0 0 0 

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe  1 154 112 742 472 

Aktywa klasyfikowane jako przeznaczone do 
sprzedaŜy 

0 0 0 0 

Aktywa razem 165 696 182 652 168 959 186 598 
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Pasywa Koniec okresu  
31/03/2011 

Koniec okresu  
31/03/2010 

Koniec okresu  
31/12/2010 

Koniec okresu  
31/12/2009 

  tys. PLN tys. PLN tys. PLN tys. PLN 

Kapitał własny 114 940 126 576 115 474 127 259 

Kapitał akcyjny 12 744 12 744 12 744 12 744 

Kapitał zapasowy 118 009 118 009 118 009 118 009 

Pozostałe kapitały -15 279 -3 493 -3 493 -4 166 

Zysk strata netto - 534 - 684 -11 786 672 

Kapitały przypadające akcjonariuszom 
podmiotu dominującego 

 0  0 0 0 

Udziały akcjonariuszy mniejszościowych 0 0 0 0 

Wielkości ujęte bezpośrednio w kapitale, 
związane z aktywami klasyfikowanymi jako 
przeznaczone do sprzedaŜy 

0 0 0 0 

Razem kapitały własne 114 940 126 576 115 474 127 259 

          
Zobowiązanie długoterminowe i rezerwy na 
zobowiązania 

21 766 35 083 23 658 30 683 

Długoterminowe kredyty bankowe i poŜyczki 20 738 33 873 22 378 28 984 

Obligacje zamienne na akcje  0  0  0  0 

Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych  0  0  0  0 

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku 
dochodowego  

988 1 122 988 1 368 

Pozostałe rezerwy długoterminowe 40 88 292 331 

Pozostałe rezerwy 0 0 0  0  

Zobowiązania długoterminowe z tytułu leasingu 
finansowego 

0 0 0  0  

Zobowiązania związane bezpośrednio z aktywami 
trwałymi sklasyfikowanymi jako przeznaczone do 
zbycia  

0 0 0  0  

Zobowiązania krótkoterminowe 28 924 20 978 29 761 28 641 

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz 
pozostałe zobowiązania 

9 672 9 374 11 593 11 616 

Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych 368 341 417 337 

Zobowiązania z tytułu podatków, ceł i ubezpieczeń 
społecznych 

2 593 796 1 482 589 

Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu Leasingu 
finansowego 

 0  0  0  0 

Krótkoterminowe kredyty bankowe  i poŜyczki  16 291 10 467 16 269 16 098 

Rezerwy krótkoterminowe  66  15 66 15 

Pasywa razem 165 696 182 652 168 959 186 598 
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Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym 
 

  

1 kwartał 
narastająco 

okres  
od 01.01.2011 
do 31.03.2011 

1 kwartał 
narastająco 

okres  
od 01.01.2010 
do 31.03.2010 

I. Kapitał własny na początek okresu (BO) 134 246 127 259 

a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości przejście na MSR  0  0 

b) korekty błędów podstawowych  0  0 

I. a. Kapitał własny na początek okresu(BO), po uzgodnieniu 
do danych porównywalnych 

134 246 127 259 

1.1. Kapitał zakładowy na początek okresu 12 744 12 744 

1.2. Zmiany kapitału zakładowego  0  0 

a) zwiększenia (z tytułu emisji akcji) 0 0 

b) zmniejszenia (z tytułu)  0  0 

1.3. Kapitał zakładowy na koniec okresu 12 744 12 744 

2.1. Kapitał zapasowy na początek okresu 118 009 118 009 

2.2. Zmiany kapitału zapasowego 0 0 

a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 

emisji akcji powyŜej wartości nominalnej 0 0 

podziału zysku z lat ubiegłych  0  0 

b) zmniejszenia  0 0 

2.3. Kapitał zapasowy na koniec okresu 118 009 118 009 

3.1. Pozostałe kapitały na początek okresu (bez zysków z lat 
ubiegłych) 

 0  0 

3.2. Zmiany pozostałych kapitałów  0  0 

a) zwiększenia (z tytułu)   

aktualizacja wartości rzeczowych aktywów trwałych  0  0 

b) zmniejszenia (z tytułu)  0  0 

3.3. Pozostałe kapitały na koniec okresu (bez zysków z lat 
ubiegłych) 

0 0 

3.4. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu -3 493 -4 166 

a) zwiększenia (z tytułu)   

korekty przejścia z polskich zasad rachunkowości na MSSF  0  0 
3. 4. 1 Zysk z lat ubiegłych na początek okresu po korektach - 3 493 - 4 166 

a) zwiększenia (z tytułu)   

podział zysku / straty 672 673 

b) zmniejszenia (z tytułu)   

podziału zysku / straty -11 786 0 

podziału zysku - wypłata dywidendy 0 0 

3.5. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu -15 279 -3 493 

4. Wynik netto -534 -684 

a) zysk netto 0 0 

b) strata netto  -534  -684 

c) odpisy z zysku  0  0 

II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 
114 940 126 576 
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Sprawozdanie z przepływów pienięŜnych 
 

  

1 kwartał 2011 
okres  

od 01.01.2011  
do 31.03.2011 

1 kwartał 2010 
okres  

od 01.01.2010  
do 31.03.2010 

Przepływy środków pienięŜnych z działalności operacyjnej  
- metoda pośrednia 

tys. PLN tys. PLN 

Zysk (strata) netto -534 -1 355 

Korekty razem 3 345 3 488 

Amortyzacja 2 131 2 068 

(Zyski) straty z tytułu róŜnic kursowych 0 0 

Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 504 474 

(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej 0 4 

Zmiana stanu rezerw -252 -243 

Zmiana stanu zapasów 1 459 2 541 

Zmiana stanu naleŜności 562 193 

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem poŜyczek i  
kredytów 

-647 -1 909 

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -412 360 

Inne korekty 0 0 

Podatek dochodowy (zapłacony)/ zwrócony 0 0 

Przepływy pienięŜne netto z działalności operacyjnej - metoda 
pośrednia 

2 811 2 133 

    
Przepływy środków pienięŜnych z działalności inwestycyjnej 

Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów 
trwałych 

0 273 

Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów 
trwałych 

-171 -1 042 

Wpływy / wydatki z aktywów finansowych -162 -19 
Inne wpływy / wydatki inwestycyjne -50 0 
Przepływy pienięŜne netto z działalności inwestycyjnej -383 -788 
      
Przepływy środków pienięŜnych z działalności finansowej     

Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów 
kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0 0 

Zaciągnięcie / spłata kredytów i poŜyczek -1 618 -1 096 

Emisja / wykup dłuŜnych papierów wartościowych 0 0 

Odsetki -504 -456 

Nabycie akcji (udziałów) własnych 0 0 

Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0 0 

Inne wpływy / wydatki finansowe 0 -33 

Przepływy pienięŜne netto z działalności finansowej -2 122 -1 585 

    
Przepływy pienięŜne netto, razem 306 -240 

Środki pienięŜne na początek okresu 155 492 

Środki pienięŜne na koniec okresu 461 252 
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Informacja dodatkowa do jednostkowego raportu kwartalnego  
za I kwartał 2011 roku 

 
 

1. Informacja ogólna  

Polcolorit S.A. z siedzibą w Piechowicach przy ul. Jeleniogórskiej 7 został utworzony na podstawie 
aktu notarialnego z dnia 24 maja 2004. Spółka powstała poprzez przekształcenie Przedsiębiorstwa 
Zagranicznego Polcolorit Sp. z o.o. w spółkę akcyjną. Przekształcenie zostało dokonane w trybie  
art. 551 i następnych Kodeksu Spółek Handlowych. Przekształcenie zostało wpisane do Rejestru 
Sądowego na mocy postanowienia Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu,  
IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. W dniu 31 maja 2004 roku Polcolorit został 
wpisany do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000209059.  
 
W dniu 31 grudnia 2008 roku Sąd Rejestrowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu IX Wydział 
Gospodarczy dla Krajowego Rejestru Sądowego dokonał wpisu połączenia spółek Polcolorit S.A.  
z Ceramika Marconi Sp. z o.o. „Połączenie spółek następuje przez przejęcie majątku spółki Ceramika 
Marconi Sp. z o.o. przez Polcolorit S.A. zgodnie z artykułem 492 § 1 pkt 1 Kodeksu Spółek 
Handlowych. Przejęcie nastąpi bez podwyŜszenia kapitału Spółki przejmującej, zgodnie z artykułem 
515 Kodeksu Spółek Handlowych z uwagi na fakt, Ŝe Spółka przejmująca posiada 100% udziałów  
w spółce przejmowanej.” 
 
 
2. Informacja o zasadach przyjętych przy sporządzaniu kwartalnego sprawozdania 

finansowego 

Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z przepisami Międzynarodowych Standardów 
Sprawozdawczości Finansowej, a w zakresie nieuregulowanym powyŜszymi standardami zgodnie  
z wymogami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 roku, nr 76, poz. 694 
z późniejszymi zmianami) i wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych oraz zgodnie  
z wymogami określonymi w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r.  
w sprawie informacji bieŜących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów 
wartościowych (Dz. U. z 2009 r., Nr 33 poz. 259 z późn. zm.). 
Sprawozdanie finansowe jest sporządzone zgodnie z koncepcją kosztu historycznego, za wyjątkiem 
aktualizacji wyceny niektórych aktywów trwałych i instrumentów finansowych. 
 
 
Kursy przyj ęte do przeliczenia podstawowych danych finansowych 
 
W przypadku danych bilansowych uŜyto średniego kursu NBP ustalonego na ostatni dzień okresu, 
którego dotyczą prezentowane dane. 
W przypadku danych pochodzących z rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pienięŜnych 
uŜyto kursów stanowiących średnią arytmetyczną kursów podawanych przez NBP na ostatni dzień 
miesiąca wchodzącego w skład okresu sprawozdawczego. 
 

Okres 
Kurs na ostatni 

dzień okresu 
Średni kurs 
w okresie 

01.01.2011 – 31.03.2011 4,0119 4,0174 
01.01.2010 – 31.03.2010 3,8622 3,9668 

 
3. Segment działalności 
 
Podstawowym przedmiotem działalności Spółki Polcolorit jest produkcja płytek ceramicznych. 
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4. Opis istotnych dokonań lub niepowodzeń Spółki w okresie, którego dotyczy raport, 

wraz z wykazem najwaŜniejszych zdarzeń ich dotyczących 
 

Po I kwartale 2011 roku przychody ze sprzedaŜy Polcolorit były niŜsze o 14% od przychodów 
osiągniętych po I kwartale roku poprzedniego. Spadek łącznych przychodów wynikał przede 
wszystkim ze spadku sprzedaŜy krajowej. 

Wyniki sprzedaŜy osiągnięte przez Polcolorit na rynkach zagranicznych na koniec I kwartału 
2011 roku wyniosły 4.262 tys. zł, stanowi to spadek o 8% w stosunku do analogicznego okresu roku 
poprzedniego, kiedy to Polcolorit osiągnął przychody w wysokości 4.625 tys. zł.  

SprzedaŜ na rynku krajowym w I kwartale 2011 roku wyniosła 7.010 tys. zł, oznacza to spadek 
względem analogicznego okresu roku poprzedniego o 17%. Spółka w I kwartale 2010 r. osiągnęła 
przychody na rynku krajowym wysokości 8.446 tys. zł. 

 

Geograficzna struktura przychodów ze sprzedaŜy płytek i dekoracji ceramicznych Polcolorit S.A. 
I kwartał okres od 

01.01.2011 do 
31.03.2011 

I kwartał okres od 
01.01.2010 do 

31.03.2010 Geograficzna struktura przychodów 

tys. pln Struktura  tys. pln Struktura 
SprzedaŜ krajowa 7 010 62,2% 8 446 68,6% 
SprzedaŜ eksportowa 4 262 37,8% 4 625 31,4% 

Razem 11 272 100,0% 13 071 100,0% 

 

Przychody ze sprzedaŜy według grup produktowych 

Okres                      
od 01.01.2011                    
do 31.03.2011 

Okres                                   
od 01.01.2010                      
do 31.03.2010 Asortymentowa struktura przychodów 

tys. PLN struktura tys. PLN struktura 

GRES 5 108 45,32% 6 528 49,94%
PŁYTKI ŁAZIENKOWE 3 485 30,92% 3 719 28,45%
PŁYTKI KUCHENNE 250 2,22% 240 1,84%
DEKORY 2 409 21,37% 2 521 19,29%
POZOSTAŁA SPRZEDAś MATERIAŁÓW I USŁUG 20 0,17% 63 0,48%

RAZEM 11 272 100,00% 13 071 100,00%

 

 Narastająca marŜa brutto za okres od 1 stycznia do 31 marca 2011 wyniosła 25% względem 
21% marŜy brutto w analogicznym okresie roku 2010.  

Optymalizacja działalności sprzedaŜowej i ogólno-administracyjnej doprowadziła do obniŜenia 
w I kwartale 2011 r. łącznych kosztów sprzedaŜy o 32% i ogólnego zarządu o 2% w porównaniu do 
kosztów z analogicznego okresu roku 2010. 

 
 
5. Opis czynników i zdarzeń, w szczególności o nietypowym charakterze, mających 

znaczący wpływ na osiągnięte wyniki finansowe 
 
W I kwartale 2011 r.  nie było zdarzeń o charakterze nietypowym.  
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6. Objaśnienia dotyczące sezonowości lub cykliczności działalności Spółki 

w prezentowanym okresie 
 
Cechą charakterystyczną dla branŜy płytek ceramicznych jest występowanie sezonowości sprzedaŜy. 
Osłabienie popytu występuje w sezonie zimowym w szczególności w styczniu i lutym. 
 
 
7. Informacje dotyczące emisji, wykupu i spłaty dłuŜnych i kapitałowych papierów 

wartościowych 
 
W I kwartale roku 2011 r. nie miała miejsca emisja, wykup oraz spłata dłuŜnych i kapitałowych 
papierów wartościowych. 
 
 
8. Informacje dotyczące wypłaconej (lub zadeklarowanej) dywidendy, łącznie  
i w przeliczeniu na jedną akcję, z podziałem na akcje zwykłe i uprzywilejowane 
 
W I kwartale 2011 roku nie miała miejsca wypłata dywidendy. Zwyczajne Walne Zgromadzenie 
Akcjonariuszy w dniu 29 czerwca 2010 uchwałą nr 17 postanowiło zysk wypracowany przez 
POLCOLORIT S.A w okresie od 01 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku 
w wysokości 672.306,39 złotych przekazać na pokrycie straty z lat ubiegłych. 
 
 
9. Wskazanie zdarzeń, które nastąpiły po dniu, na który sporządzono skrócone 

kwartalne sprawozdanie finansowe, nieujętych w tym sprawozdaniu, a mogących  
w znaczący sposób wpłynąć na przyszłe wyniki finansowe Spółki 

 
Po dniu 31 marca 2011 roku, na który sporządzono kwartalne sprawozdanie finansowe nie nastąpiły 
zdarzenia mogące w znaczący sposób wpłynąć na przyszłe wyniki finansowe Spółki. 
 
 
10. Informacje dotyczące zmian zobowiązań warunkowych lub aktywów warunkowych, 

które nastąpiły od czasu zakończenia ostatniego roku obrotowego 
 
Polcolorit S.A. nie ma zobowiązań warunkowych. 
 
 
11. Wskazanie skutków zmian w strukturze jednostki gospodarczej, w tym w wyniku 

połączenia jednostek gospodarczych, przejęcia lub sprzedaŜy jednostek grupy 
kapitałowej, inwestycji długoterminowych, podziału, restrukturyzacji i zaniechania 
działalności 

 
W I kwartale roku 2011 r. nie miała miejsca zmiana w strukturze Spółki w wyniku połączenia 
jednostek gospodarczych, przejęcia lub sprzedaŜy jednostek grupy kapitałowej, inwestycji 
długoterminowych, podziału, restrukturyzacji i zaniechania działalności. 
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12. Stanowisko Zarządu Spółki odnośnie moŜliwości zrealizowania wcześniej 
publikowanych prognoz wyników na dany rok, w świetle wyników 
zaprezentowanych w raporcie kwartalnym w stosunku do wyników prognozowanych 

 
Spółka nie publikowała prognoz skonsolidowanych i jednostkowych wyników finansowych  
na 2011 rok. 
 
 
 
13. Akcjonariusze posiadający bezpośrednio lub pośrednio przez podmioty zaleŜne co 

najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu, wg stanu na dzień 
przekazania raportu kwartalnego oraz zmiany w strukturze własności znacznych 
pakietów akcji Spółki od przekazania poprzedniego raportu kwartalnego 

 

Imię i Nazwisko 

Liczba 
posiadanych akcji 

stan na 
18.03.2011 r. 

(dzień 
przekazania 

raportu za rok 
2010) 

Zmiany 
w stanie 

posiadania akcji 

Liczba 
posiadanych 
akcji stan na 
04.05.2011 r. 

(dzień 
przekazania 
raportu za I 

kwartał 2011) 

Procentowy 
udział 

posiadanych 
akcji w kapitale 

zakładowym 

Procentowy 
udział 

posiadanych 
akcji w głosach 

na WZA 

Barbara Urbaniak – 
Marconi 

79.000.000 0 79.000.000 61,99% 69,68% 

 
 
14. Zestawienie zmian w stanie posiadania akcji Spółki lub uprawnie ń do nich przez 

osoby zarządzające i nadzorujące Spółkę na dzień przekazania raportu kwartalnego, 
zgodnie z posiadanymi przez Spółkę informacjami w okresie od przekazania 
poprzedniego raportu kwartalnego 

  

Imię i Nazwisko 

Liczba 
posiadanych 
akcji stan na 
18.03.2011 r. 

(dzień 
przekazania 

raportu za rok 
2010) 

Zmiany 
w stanie 

posiadania 
akcji 

Liczba 
posiadanych 
akcji stan na 
04.05.2011 r. 

(dzień 
przekazania 
raportu za I 

kwartał 2011) 

Procentowy 
udział 

posiadanych 
akcji 

w kapitale 
zakładowym 

Procentowy 
udział 

posiadanych 
akcji w głosach 

na WZA 

Osoby zarządzające 
Barbara Urbaniak – Marconi 79.000.000 0 79.000.000 63,60% 70,96% 
Włodzimierz Hajduk 210.166 0 210.166 0,09% 0,07% 
Wiktor Strach 0 0 0 0% 0% 

Osoby nadzorujące 
Andrzej Bałandynowicz 0 0 0 0% 0% 
Arkadiusz Kosiel 0 0 0 0% 0% 
Paweł Rozpara 0 0 0 0% 0% 
Eugeniusz Mleczak 0 0 0 0% 0% 
Waldemar Wasiluk 0 0 0 0% 0% 
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W dniu 05 lutego 2011 roku uchwałą Rady Nadzorczej Spółki Polcolorit S.A. odwołano  
ze stanowiska Wiceprezesa Zarządu Pana Włodzimierza Hajduka i powołano na stanowisko 
Wiceprezesa Zarządu Pana Wiktora Strach (raport bieŜący 3/2011 z dnia 08 lutego 2011 r.) 
 
15. Informacje o postępowaniach dotyczących zobowiązań lub wierzytelności, których 

wartość stanowi co najmniej 10% kapitałów własnych Spółki 
 
Nie toczą się jakiekolwiek postępowania, których wartość stanowi co najmniej 10% kapitałów 
własnych Polcolorit 
 
 
16. Informacje o zawarciu przez Spółkę lub jednostkę od niej zaleŜną jednej lub wielu 

transakcji z podmiotami powiązanymi, jeŜeli pojedynczo lub łącznie są one istotne  
i zostały zawarte na innych warunkach niŜ rynkowe 

 
Spółka nie zawierała istotnych transakcji na warunkach innych z podmiotami powiązanymi. 
 
 
17. Informacje o udzieleniu przez Spółkę lub przez jednostkę od niej zaleŜną poręczeń 

kredytu lub poŜyczki lub udzieleniu gwarancji – łącznie jednemu podmiotowi  
lub jednostce zaleŜnej od tego podmiotu, jeŜeli łączna wartość istniejących poręczeń 
lub gwarancji stanowi równowartość co najmniej 10% kapitałów własnych Spółki 

 
W I kwartale 2011 r. Spółka nie udzieliła poręczeń kredytu lub poŜyczki oraz gwarancji. 
 
18. Inne informacje, które zdaniem Spółki są istotne dla oceny jej sytuacji kadrowej, 

majątkowej, finansowej, wyniku finansowego i ich zmian, oraz informacje, które  
są istotne dla oceny moŜliwości realizacji zobowiązań przez Spółkę 

 
W I kwartale 2011 r. podjęto szereg decyzji mających na celu przyspieszenie wyjścia Spółki z kryzysu  
i przywrócenia dobrej pozycji na rynku. Dla osiągnięcia wyznaczonych na rok 2011 celów,  
Zarząd m. in.  rozpoczął przegląd i renegocjację wszystkich umów z dostawcami dąŜąc  
do wyeliminowania pośredników w zakupach. Renegocjowane są równieŜ umowy z dotychczasowymi 
odbiorcami. Prowadzone są równieŜ pozytywnie rokujące rozmowy z partnerami zagranicznymi  
w zakresie przyjęcia zleceń na produkcję płytek dla odbiorcy zagranicznego, co pozwoli na znaczną 
poprawę stopnia wykorzystania zdolności produkcyjnych.  
PowyŜsze działania oraz determinacja Zarządu firmy w porządkowaniu i przywracaniu standardów 
przyzwoitości w kolejnych odcinkach działalności Spółki pozwalają realnie myśleć o poprawie 
sytuacji firmy Polcolorit S.A..  
Dla banku kredytującego Spółkę istotnym jest ponadto fakt, Ŝe firma pracuje nad poprawą płynności 
finansowej i zachowuje zdolności pokrycia obciąŜeń finansowych związanych z zaciągniętymi 
kredytami.  
 
 
19. Wskazanie czynników, które w ocenie Spółki będą miały wpływ na osiągnięte przez 
nią wyniki w perspektywie co najmniej kolejnego kwartału 
 
Zarząd firmy przyjął jedyne logiczne wyjście jakim jest ucieczka do przodu z wielkością produkcji  
i sprzedaŜy. W tym celu niezbędna jest reorganizacja słuŜb sprzedaŜy i skuteczne poszerzenie sieci 
dystrybucji. Budowa aktywnych i skutecznych kanałów marketingu i dystrybucji staje się zadaniem 
podstawowym, a za razem realnym do osiągnięcia. 
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Ponadto Zarząd firmy kontynuuje podjęte wcześniej działania ukierunkowane na poprawę wizerunku 
firmy oraz odpowiednia prezentację wyrobów na rynkach krajowych oraz zagranicznych.  
Będąc uczestnikiem targów MosBuild Firma Polcolorit S.A. pozyskała nowych klientów, a nasze 
kolekcje spotkały się z duŜym zainteresowaniem i pełną aprobatą w zakresie wzornictwa oraz jakości. 
 
 
 
 
 

Podpisy osób reprezentujących Spółkę: 
 
 
 

 
Barbara Urbaniak Marconi – Prezes Zarządu 

 
 
 
 

Wiktor Strach – Wiceprezes Zarządu 
 

 
 
 
 


