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Raport zawiera następujące dane: 

1. Dane podstawowe o emitencie, ogólny zarys działalności Spółki 

2. Komentarz Zarządu na temat czynników i zdarzeń, które miały wpływ na osiągnięte wyniki finansowe 

3. Informacja o osiągnięciu prognozowanych wyników finansowych 

4. Informacja Zarządu na temat aktywności, jaką podejmował w okresie objętym raportem podejmował Emitent w obszarze rozwoju prowadzonej 

działalności gospodarczej 

5. Oświadczenie o grupie kapitałowej emitenta 

6. Oświadczenie w sprawie publikacji raportów skonsolidowanych 

7. Informacja o strukturze akcjonariatu na dzień sporządzenie raportu 

8. Informacja Zarządu na temat strategii oraz przewidywanego rozwoju Spółki 

9. Informacje na temat liczby osób zatrudnionych przez emitenta w przeliczeniu na pełne etaty 

10. Skrócone kwartalne sprawozdanie finansowe Spółki 

11. Informacja o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu 



  

 

1. Podstawowe informacje o Spółce 

Firma:              Rocca S.A  

Siedziba:         Słubice  

Adres:              ul. Osiedle Przemysłowe 21,  69-100 Słubice  

     Telefon:          +48 (95) 750-13-50 

Faks:               +48 (95) 758-22-28 

E-mail:             rocca@rocca.pl 

Strona internetowa:    http://www.rocca.pl 

 Organy Spółki 

Zarząd Spółki na dzień sporządzenia raportu. 

Bogusław Piłat        Prezes Zarządu 

Skład Rady Nadzorczej Spółki na dzień sporządzenia raportu 

Violetta Lesiniewska - Piłat            Przewodniczący Rady Nadzorczej 

Magdalena Mosionek             Członek Rady Nadzorczej 

Krystyna Biernat            Członek Rady Nadzorczej 

Czesław Szczepaniak            Członek Rady Nadzorczej 

Sebastian Lesiniewski                        Członek Rady Nadzorczej 



  

 

 

Rocca S.A. zajmuje się głównie wytwarzaniem i sprzedażą elementów z kamienia naturalnego w postaci parapetów, okładzin schodów, blatów 
kuchennych i łazienkowych, posadzek, tarasów. Obecnie realizowane są wyłącznie zamówienia pozyskiwane z lokalnego rynku detalicznego. Ze 
względu na przygraniczną lokalizację Spółki część zleceń realizowanych jest dla klientów z Niemiec. Obecnie w prasie lokalnej na terenie 
Brandenburgii realizowana jest kampania reklamowa. 

 

2.Komentarz Zarządu na temat czynników i zdarzeń, które miały wpływ na osiągnięte wyniki finansowe 

Ze względu na stosunkowo małą ilość zamówień potencjał produkcyjny w postaci nowoczesnego parku maszynowego jest wykorzystany w 
minimalnym stopniu. Zleceń z rynku dużych inwestycji Spółka nie pozyskuje ze względu na wysokie ryzyko uzyskania terminowej zapłaty.  

 

3.Informacja o osiągnięciu prognozowanych wyników finansowych 

Spółka nie publikowała prognoz wyników. 

 

4.Informacja Zarządu na temat aktywności, jaką podejmował w okresie objętym raportem podejmował Emitent w obszarze rozwoju prowadzonej 

działalności gospodarczej 



  

 

 

Celem Zarządu jest wytworzenie optymalnej oferty dla klienta końcowego. Opracowane nowatorskie produkty takie jak biokominki i fronty 

meblowe do budowy, których jako jedyny producent tego typu produktu zastosowano kamień naturalny nie przyniosły spodziewanych efektów. 

Zarówno kamienne biokominki jak i kamienne fronty są produktem nowatorskim, nieznanym dotychczas odbiorcom. Pozyskanie klientów na 

relatywnie drogie wyroby wymaga kosztownych i długotrwałych działań marketingowych, na które to w obecnej sytuacji Spółka nie posiada 

dostatecznych środków. Udoskonalono prototyp szalunku poliuretanowego nadproża budowlanego oraz produkowane słupki ogrodzeniowe i 

granitowe lampy ogrodowe. 

Jednocześnie prowadzone są rozmowy na temat wynajmu części posiadanych, a mało wykorzystywanych części nieruchomości. 

 
5.Oświadczenie o grupie kapitałowej emitenta 
Emitent nie tworzy grupy kapitałowej. 

 

6.Oświadczenie w sprawie publikacji raportów skonsolidowanych 

Emitent nie publikuje raportów skonsolidowanych. 

 

 



  

 

7.Informacja o strukturze akcjonariatu na dzień sporządzenie raportu 

Ogólna liczba akcji w Spółce wynosi 10.345.000 

Ogólna liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu wynosi 10.345.000. 

Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na WZA 

      - Violetta Lesiniewska-Piłat – 48,24% akcji, 

      - Bogusław Piłat – 48,16% akcji. 
8.Informacja Zarządu na temat strategii oraz przewidywanego rozwoju Spółki 

Spółka udoskonaliła wcześniej opracowane inne produkty z kamienia naturalnego w postaci gotowych słupków ogrodzeniowych oraz 
ogrodowych lamp z wykorzystaniem źródeł światła Led, które to w najbliższym czasie oferowane będą do sprzedaży dla klienta końcowego, a 
nie wymagają tak szerokich i kosztownych działań marketingowych jak poprzednio wytworzone produkty.  
W związku z popularyzacją nowoczesnego materiału wykończeniowego, jakim są spieki kwarcowe, Spółka podjęła działania zmierzające do 
zastosowania spieków jako elementów elewacji zewnętrznych wraz z warstwą dociepleniową wykonana z pianki poliuretanowej. 
Ponadto Spółka zamierza wykorzystać posiadane maszyny służące przetwórstwu poliuretanów do produkcji nowatorskich produktów w postaci 
szalunków nadproży budowlanych i kompozytów desek tarasowych. 
Zostały wykonane prace polegające na dostosowaniu posiadanego parku maszynowego do seryjnej produkcji nadproży. W najbliższych 
tygodniach zostanie pilotażowo uruchomiona produkcja szalunków nadproży w celu wykonania elementów, które to zostaną dostarczone do ITB, 
celem uzyskania stosownych atestów. 

9.Informacje na temat liczby osób zatrudnionych przez emitenta w przeliczeniu na pełne etaty 
Liczba zatrudnionych na 30.09.2014 w przeliczeniu na pełne etaty: 7. 

10.Skrócone kwartalne sprawozdanie finansowe Spółki zawierają załączniki dołączone do raportu. 



  

 

11. Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego są zgodne z ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 

1994 roku ( Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 z póź. zm.), zwaną dalej Ustawą oraz z przyjętymi do stosowania Zasadami (polityką) 

rachunkowości spółki. W raportowanym okresie nie dokonano zmian w stosowanych zasadach rachunkowości oraz sposobie sporządzania 

sprawozdania finansowego. 

                                                                                                                                                                                                                                                                               


