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Raport za II kwartał roku 2013 został przygotowany przez emitenta zgodnie z aktualnym stanem prawnym w 

oparciu o Regulamin Alternatywnego Systemu Obrotu Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie 

S.A. oraz wszystkimi poprzednimi zmianami wprowadzonymi w Załączniku nr 3 Regulaminu ASO - „Informacje 

bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”. 
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POLMAN Spółka Akcyjna 

ul. Na Skraju 68, 02-197 Warszawa 

KRS 0000275470 Sąd Rejonowy dla m.st.Warszawy XIII Wydział Gospodarczy KRS 

Kapitał zakładowy: 3 473 025 zł 

tel./fax +48  22 720 02 77 

w w w . p o l m a n . p l  

zarzad@polman.pl  

 

ZARZĄD 

Mariusz Nowak Prezes Zarządu 

Piotr Krawczyk  Wiceprezes Zarządu 

 

 

 

I. WYBRANE DANE FINANSOWE Z BILANSU ORAZ RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT  

 

(wyszczególnienie) stan na  30.06.2013 stan na  30.06.2012 

1 2 3 

Kapitał (fundusz) własny 8 514 8 358 

Należności długoterminowe - - 

Należności krótkoterminowe 1 886 1 444 

Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 32 94 

Zobowiązania długoterminowe 221 122 

Zobowiązania krótkoterminowe 1 512 1 373 

   
 

 
  

(wyszczególnienie) 

II kwart. 2013r. 

 

od 01.04.2013 

do 30.06.2013 

II kwart. 2012r. 

 

od 01.04.2012 

do 30.06.2012 

2013 r. narastająco 

 

od 01.01.2013 

do 30.06.2013 

2012 r. narastająco 

 

od 01.01.2012 

do 30.06.2012 
1 2 3 4 5 

Amortyzacja 151 399 480 781 

Przychody netto ze sprzedaży 2 072 1 797 4 072 4 171 

Zysk (strata) na sprzedaży - 16 - 460 - 412 - 573 

Zysk (strata) na działalności operacyjnej - 353 - 492 - 40 - 608 

Zysk (strata) brutto - 393 - 493 - 806 - 549 

Zysk (strata) netto - 393 - 493 - 803 - 549 

Dane w tys. zł 

 
Warszawa, dnia 05-08-2013 rok             

 
Dane sporządziła: 

Barbara Firgolska 
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II. ISTOTNE ZDARZENIA ORAZ CZYNNIKI MAJĄCE WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI  

FINANSOWE SPÓŁKI  

 

Spółka POLMAN uklasyfikowała wynik netto za II kwartał 2013 roku na poziomie o 20% 

lepszym niż w analogicznym okresie roku 2012. Wynik finansowy na koniec II kwartału 2013 

roku uległ polepszeniu o 100 tys. zł wobec II kwartału 2012 r. 

Wynik na sprzedaży w II kwartale 2013 roku wykazuje tendencję wzrostową w stosunku do 

danych porównawczych za analogiczny okres roku 2012 oraz w stosunku do wyników za 

I kwartał 2013 r.  

W opisywanym okresie roku 2013 Emitent dokonał transakcji kupna-sprzedaży udziałów w 

jednostce powiązanej WIDAR Sp. z o.o. Transakcja kupna-sprzedaży została podyktowana 

aktualną sytuacją, jaka pojawiła się na rynku wokół gałęzi gospodarki, którą jest obrót 

i wywóz nieczystości, odpadów. Sytuacja na rynku gospodarki odpadami spowodowała 

wycofanie się potencjalnych nabywców, z uwagi na zamieszanie, jakie powstało w związku 

z obowiązkiem przejęcia przez urzędy gmin zadań dotyczących wywozu nieczystości 

i odpadów jako zadania własne. Przeprowadzone zdarzenie gospodarcze wywołało 

bezpośredni wpływ na wynik z działalności operacyjnej, powodując obniżenie wyniku. 

Spółka POLMAN analizując bieżące dane finansowe wskazuje na powolny wzrost, pomimo 

bezpośredniego wpływu na dane finansowe transakcji kupna-sprzedaży udziałów Spółki 

WIDAR. 

Bezpośrednim powodem wykazywanej tendencji wzrostowej jest koniec sezonu zimowego, 

przez co należy rozumieć zmianę warunków klimatycznych z niesprzyjających na sprzyjające 

wykonywaniu usług Serwisu Przemysłowego oraz większą ilość organizowanych przez 

zakłady przemysłowe remontów, które stanowią główne źródło przychodu działu. 

Istotnym czynnikiem wpływającym na wyniki jest również ogólna koniunktura rynkowa, 

spadek inwestycji w przemyśle, jak również pogorszenie się sytuacji przepływów pieniężnych. 

Spadek inwestycji w przemyśle w okresie długofalowym dla Spółki POLMAN generuje 

dodatkowe przychody z tytułu usług Serwisu Przemysłowego, co wynika z faktu spadku 

inwestycji w przemyśle w nowe maszyny, urządzenia i instalacje technologiczne. W tej 

sytuacji jednostki gospodarcze przestawiają się na remonty istniejących instalacji, które, pod 

względem kosztowym, są tańsze od inwestycji w nowe instalacje.  

Potwierdzeniem wyżej opisanej tendencji wzrostowej jest m.in. wzrost należności w stosunku 

do zobowiązań na poziomie 186 %. Przy wzroście 186% należności wobec zobowiązań 

Spółka nie uwzględniła zakupu nowych maszyn i urządzeń związanych z prowadzonym 

projektem unijnym działania 6.1 „Paszport do eksportu” oraz nowym zakresem 

świadczonych usług, tj. Serwis Katalizatorów. 

Wynik na sprzedaży z rachunku zysków i strat w opisywanym kwartale 2013 roku wykazuje 

tendencję wzrostową, która potwierdza pozytywne oceny długofalowej perspektywy 

rozwoju przedsiębiorstwa w oparciu o następujące przesłanki: 

 Pozycja lidera w zakresie specjalistycznych usług dla przemysłu zyskana dzięki 

wysokiej jakości pracy wyspecjalizowanej i doświadczonej kadry pracowniczej; 
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 Zwiększenie zakresu usług oferowanych przez Dział Serwisu Przemysłowego poprzez 

dodanie do oferty nowych usług opartych na wysokich technologiach (Serwis 

Katalizatorów); 

 Spadek inwestycji w nowe linie technologiczne, maszyny i urządzenia, który generuje 

potrzebę zwiększenia remontów istniejących instalacji technologicznych. 
 

W ocenie Zarządu na wynik Spółki osiągnięty w II kwartale 2013 r. istotnie wpłynęły 

następujące czynniki: 
 

1. Zakończenie okresu zimowego, który ograniczał prace Serwisu Przemysłowego, 

2. Przyspieszenie grafiku oraz zwiększenie zakresu remontów odbiorców usług Serwisu 

Przemysłowego,  

3. Rozszerzenie zakresu świadczonych usług poprzez rozwój nowego działu – Serwisu 

Katalizatorów oraz nawiązanie współpracy na zasadach partnerskich w dziedzinie 

profesjonalnego czyszczenia chemicznego, 

4. Wypracowana przez wiele lat bardzo dobra pozycja Spółki POLMAN jako w pełni 

kompetentnego partnera w świadczeniu specjalistycznych usług dla przemysłu z 

wyspecjalizowaną i doświadczoną kadrą. 
 

III. STOPIEŃ REALIZACJI OPUBLIKOWANYCH PROGNOZ FINANSOWYCH ORAZ STRATEGII  

– PODEJMOWANE  DZIAŁANIA I INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA W PRZEDSIĘBIORSTWIE 

 

Spółka POLMAN w II kwartale 2013 roku kontynuowała działania  w zakresie rozwoju działu 

Serwisu Katalizatorów. Zakupiła profesjonalny i wysoce wyspecjalizowany sprzęt służący do 

rozładunku i załadunku katalizatora jak również zapewnieniu bezpieczeństwa kadrze 

pracowniczej przy pracach ze złożem katalitycznym.  

Powodem wprowadzenia nowej usługi do oferowanych usług jest znikoma konkurencja 

w wyspecjalizowanych segmentach rynku usług dla przemysłu – Serwis Katalizatorów. 

W efekcie końcowym, rozszerzenie oferty świadczonych usług oraz podejmowane działania 

przez Emitenta zmieniają jego pozycję z jednostki świadczącej pojedyncze usługi 

w jednostkę zajmującą się świadczeniem usług na zasadach kompleksowych.  

W ramach projektu „Paszport do eksportu” Spółka POLMAN uczestniczyła 

w międzynarodowych targach zorganizowanych dla przemysłu petrochemicznego, które 

odbyły się w Azerbejdżanie.  

Kolejnym punktem realizacji przedmiotowego projektu „Paszport do eksportu” będzie 

uczestnictwo w misji gospodarczej połączonej z udziałem w międzynarodowych targach 

branżowych na terenie Gruzji. 

 

 

IV. PLANY I PRZEWIDYWANIA NA KOLEJNY KWARTAŁ 

 

Zarząd, w razie potrzeby i konieczności, na bieżąco dostosowuje aktywność Spółki do 

dynamicznie zmieniających się warunków i otoczenia gospodarczego w obszarach własnej 

działalności. Nie publikuje planów ani prognoz na kolejny kwartał, m.in. z uwagi na 
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niestabilność gospodarczą rynku oraz tych gałęzi przemysłu, które stanowią grupę 

odbiorców usług POLMAN S.A. 

 

 

V. INFORMACJA NA TEMAT SKŁADU GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA 

 

Nie dotyczy, ponieważ Spółka nie tworzy grupy kapitałowej. 

 

VI. INFORMACJA NA TEMAT SKONSOLIDOWANYCH SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH 

 

Nie dotyczy, ponieważ Spółka nie tworzy grupy kapitałowej. 

 

 

VII. INNE INFORMACJE 

 

W oparciu o przeprowadzoną transakcję kupna-sprzedaży przestało istnieć zaangażowanie 

Spółki POLMAN w Spółkę zależną WIDAR Sp. z o.o. Po tej transakcji Emitent nie jest w 

posiadaniu spółek powiązanych. 

 

 

VIII. STRUKTURA AKCJONARIATU SPÓŁKI 

 

 

 

Lp. Akcjonariusz Liczba akcji 

(szt.) 

% akcji (%) Liczba głosów 

(szt.) 

% głosów 

(%) 

1 Piotr Krawczyk 17 000 000 48,95 28 250 000 56,81 

2 Mariusz Nowak 5 800 000 16,70 9 550 000 19,20 

3 POLMAN S.A. 1 730 000 4,98 1 730 000 3,48 

4 Pozostali 10 200 250 29,37 10 200 250 20,51 
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Prezes Zarządu   Wiceprezes Zarządu 

Mariusz Nowak       Piotr Krawczyk 
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