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Dotyczy: pomocy państwa nr N 116/2009 – Polska  

Pomoc na ratowanie przedsiębiorstwa Diora Świdnica Sp. z o.o. 
 
 
Szanowny Panie Ministrze, 

I. PROCEDURA 
(1) Dnia 26 lutego 2009 r. władze polskie zgłosiły pomoc na ratowanie przedsiębiorstwa 

Diora Świdnica Sp. z o.o. (dalej zwanego „Diorą”) produkującego systemy 
nagłaśniające (obudowy, głośniki, wyroby estradowe i podstawy pod telewizory). 
Dnia 3 marca 2009 r. przesłana została prośba o dodatkowe informacje, do której 
władze polskie ustosunkowały się w piśmie z dnia 10 marca 2009 r. 

II. OPIS  
1. Beneficjent 

(2) Beneficjent środka pomocy ma siedzibę w województwie dolnośląskim, regionie 
kwalifikującym się do pomocy regionalnej na mocy art. 87 ust. 3 lit. a) Traktatu WE. 
Przedsiębiorstwo działa na rynku od 1991 r.  

(3) Diora zatrudnia 160 pracowników. W 2007 r. obroty firmy wyniosły 12,2 mln PLN 
(2,7 mln EUR)1, a suma bilansowa – 6,0 mln PLN (1,3 mln EUR). Takie wyniki 
finansowe plasują ją w kategorii MŚP. Ponieważ jednak 68 % przedsiębiorstwa należy 
do Agencji Rozwoju Przemysłu (dalej zwanej „ARP”), która jest spółką akcyjną 
Skarbu Państwa, należy je uznać za duże przedsiębiorstwo2. Dodatkowo pozostałe 32 
% udziałów firmy znajduje się w rękach polskiego prywatnego przedsiębiorstwa 
UNITRA THP S.A. (dalej zwanego „UNITRĄ”), które ma również udziały w siedmiu 
innych spółkach. Diora nie jest zatem spółką niezależną, lecz stanowi część większej 
grupy przedsiębiorstw. 

                                                 
1   Przy kursie 1 EUR = 4,5 PLN. 
2  Artykuł 3 ust. 3 zalecenia Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczącego definicji mikroprzedsiębiorstw oraz 

małych i średnich przedsiębiorstw, Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 36. 
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(4) Zdaniem polskich władz Diora jest przedsiębiorstwem zagrożonym w rozumieniu pkt 
10 lit. a) Wytycznych wspólnotowych dotyczących pomocy państwa w celu ratowania 
i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw (dalej zwanych „wytycznymi”)3.   

(5) W 2007 r. obroty firmy wyniosły 12,2 mln PLN (2,7 mln EUR), jednak w 2008 r. 
spadły do poziomu 7,9 mln PLN (1,8 mln EUR). Pod koniec 2007 r. kapitał 
zakładowy spółki wynosił 2,8 mln PLN (0,6 mln EUR). W 2007 r. firma wypracowała 
zysk w wysokości 0,1 mln PLN (0,02 mln EUR), jednak w 2008 r. przyniosła straty w 
wysokości 2,1 mln PLN (0,5 mln EUR). W związku z tym spółce Diora narosły 
znaczne zobowiązania. Pod koniec 2008 r. same zobowiązania krótkoterminowe firmy 
wyniosły 3,8 mln PLN (0,8 mln EUR). 

2. Środek pomocy 
 

(6) Władze polskie zgłosiły Komisji środek pomocy na ratowanie przedsiębiorstwa w 
formie pożyczki w wysokości 1 200 000 PLN (0,27 mln EUR). Po zatwierdzeniu 
pomocy przez Komisję pożyczka ma zostać udzielona beneficjentowi przez podmiot 
publiczny, ARP, i wypłacona w jednej transzy. Spłata pożyczki powinna nastąpić w 
terminie sześciu miesięcy od daty jej wypłaty, tj. przelania kwoty na rachunek 
bankowy spółki. Wysokość odsetek ustalono w tym przypadku na poziomie 7,78 %, 
czyli wyższym o 100 punktów bazowych od stopy referencyjnej ustalonej dla Polski 
przez Komisję4. Spółka zapewni zabezpieczenie pożyczki. Pomocy nie można łączyć z 
innymi środkami pomocy. 

III. OCENA 

1. Istnienie pomocy państwa 
 

(7) Artykuł 87 ust. 1 Traktatu WE stanowi, że wszelka pomoc udzielana przez państwo 
członkowskie lub przy użyciu zasobów państwowych w jakiejkolwiek formie, która 
zakłóca lub grozi zakłóceniem konkurencji poprzez sprzyjanie niektórym 
przedsiębiorstwom lub produkcji niektórych towarów, a także wpływa na wymianę 
handlową między państwami członkowskimi, jest niezgodna ze wspólnym rynkiem. 

(8) Pożyczka na rzecz spółki Diora zostanie udzielona przez ARP, która jest podmiotem 
publicznym kontrolowanym przez Skarb Państwa, dlatego też pożyczka udzielana jest 
z zasobów państwowych i można ją przypisać państwu. Pożyczka ma charakter 
selektywny, ponieważ zapewnia spółce Diora dostęp do kredytu, którego nie byłaby 
ona w stanie uzyskać na rynku ze względu na swoją trudną sytuację. Ponadto z uwagi 
na fakt, że państwa członkowskie prowadzą wymianę handlową w zakresie systemów 
nagłaśniających produkowanych przez spółkę Diora, wspomniany środek pomocy jest 
w stanie poprawić pozycję beneficjenta w stosunku do jego konkurentów w Polsce i 
UE, a zatem zakłóca lub grozi zakłóceniem konkurencji i wpływa na wymianę 
handlową pomiędzy państwami członkowskimi.  

                                                 
3    Wytyczne wspólnotowe dotyczące pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych 

przedsiębiorstw, Dz.U. C 244 z 1.10.2004, s. 2. 

4  Komunikat Komisji w sprawie zmiany metody ustalania stóp referencyjnych i dyskontowych, Dz.U. C 14 z 
19.1.2008, s. 6. 
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(9) W związku z powyższym Komisja uznaje, że przedmiotowa pożyczka na rzecz spółki 
Diora stanowi pomoc państwa w rozumieniu art. 87 ust. 1 Traktatu WE. 

2. Zgodność pomocy państwa ze wspólnym rynkiem 
 

(10) Komisja uznaje pomoc na ratowanie przedsiębiorstwa za zgodną ze wspólnym 
rynkiem w myśl art. 87 ust. 3 lit. c) Traktatu WE, jeżeli spełnia ona kryteria określone 
w pkt 3.1 wytycznych dotyczące zasad kwalifikacji przedsiębiorstw do przyznania 
pomocy (kwalifikują się jedynie przedsiębiorstwa znajdujące się w trudnej sytuacji), 
jej formy, stopy procentowej i innych warunków. 

Kwalifikacja do przyznania pomocy  
 
(11) Uznano, że Diora należy do grupy przedsiębiorstw (zob. ppkt 3). Należy podkreślić, że 

zgodnie z pkt 13 wytycznych przedsiębiorstwo należące do grupy kapitałowej 
kwalifikuje się do pomocy na ratowanie lub restrukturyzację jedynie wówczas, gdy 
można wykazać, że trudności przedsiębiorstwa są wewnętrzne i nie są wynikiem 
arbitralnej alokacji kosztów w ramach grupy oraz że te trudności są zbyt poważne, aby 
mogły zostać przezwyciężone przez samą grupę. 

(12) . Środki publiczne, w formie pomocy na ratowanie zagrożonych przedsiębiorstw, w 
poniższej sprawie są przyznane przez akcjonariusza większościowego tj. APR, które 
jest kontrolowane przez państwo. Dlatego też, należy określić czy akcjonariusz 
mniejszościowy UNITRA jest w stanie zapewnić środki finansowe niezbędne do 
uratowania Diory. 

(13) Ponieważ UNITRA ma tylko 32 % udziałów w Diorze, zgodnie z polskim prawem 
obie spółki nie mają obowiązku przygotowywać skonsolidowanego sprawozdania 
finansowego. UNITRA posiada również udziały w siedmiu innych spółkach, z których 
dwie są w stanie likwidacji, a jedna zawiesiła swoją działalność. W przypadku 
pozostałych spółek udziały UNITRY nie przekraczają 25 % lub też spółki te są 
niewielkie (kapitał zakładowy wynosi 60 500 PLN, tj. 13 444 EUR). 

(14) Pod koniec 2008 r. kapitał zakładowy UNITRY wynosił 4 mln PLN (0,9 mln EUR). 
Zgodnie z informacjami na temat wyników finansowych UNITRY w 2007 r. obroty 
firmy wyniosły 12,2 mln PLN (2,7 mln EUR), a poniesione straty wyniosły 7,9 mln 
PLN (1,8 mln EUR). W 2008 r. firma wypracowała zysk w wysokości 0,27 mln PLN 
(0,06 mln EUR), jednak nie dysponuje ona środkami finansowymi koniecznymi do 
uratowania Diory. 

(15) Ponadto Komisja uznaje, że ponieważ Diora nie ma żadnych stosunków handlowych z 
UNITRĄ ani żadną spółką z nią związaną, jej trudności są wewnętrzne i nie wynikają 
z arbitralnej alokacji kosztów w ramach grupy. 

(16) Zgodnie z pkt 9 wytycznych Komisja uważa przedsiębiorstwo za będące w trudnej 
sytuacji, jeżeli ani przy pomocy środków własnych, ani środków, które mogłoby 
uzyskać od właścicieli/akcjonariuszy lub wierzycieli, nie jest ono w stanie 
powstrzymać strat, które bez zewnętrznej interwencji władz publicznych prawie na 
pewno doprowadzą to przedsiębiorstwo do zniknięcia z rynku w perspektywie krótko- 
lub średnioterminowej. Ponadto w pkt 11 precyzuje się, że takimi oznakami są rosnące 
straty, malejący obrót, zwiększanie się zapasów, nadwyżki produkcji, zmniejszający 
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się przepływ środków finansowych, rosnące zadłużenie, rosnące kwoty odsetek i 
zmniejszająca się lub zerowa wartość aktywów netto. 

(17) Komisja zauważa, że w ciągu roku poprzedzającego zgłoszenie pomocy i planowane 
przyznanie pomocy na ratowanie kapitał zakładowy Diory zmalał o ponad połowę 
(zob.  ppkt 5).  

(18) Na podstawie powyższego Komisja uznaje, że Diora jest przedsiębiorstwem w trudnej 
sytuacji w rozumieniu pkt 10 lit. a) wytycznych i kwalifikuje się do otrzymania 
pomocy na ratowanie. 

Zgodność pomocy na ratowanie przedsiębiorstwa ze wspólnym rynkiem 

(19) Po pierwsze zgłoszona pomoc na rzecz spółki Diora ma, zgodnie z pkt 25 lit. a) 
wytycznych, charakter pożyczki. Okres kredytowania jest ograniczony do sześciu 
miesięcy od momentu wypłaty pożyczki. Ponadto władze polskie zagwarantowały, że 
stopa procentowa tej pożyczki (zob. ppkt 7 powyżej) będzie wyższa od stopy 
referencyjnej przyjętej dla Polski przez Komisję. Stopa procentowa jest równa stopie 
referencyjnej dla Polski, obowiązującej od 1 marca 2009 r. (6,78 %), powiększonej o 
100 punktów bazowych5. 

(20) Po drugie pomoc jest zgodna z założeniami pkt 25 lit. b) wytycznych, gdyż jest 
uzasadniona przez poważne trudności społeczne i nie powoduje nadmiernych efektów 
ubocznych wpływających na pozostałe państwa członkowskie. Wstrzymanie 
działalności przez Diorę miałoby bardzo poważne skutki pod względem zatrudnienia 
w regionie będącym obszarem objętym pomocą na mocy art. 87 ust. 3 lit. a) Traktatu 
WE. Ponadto, biorąc pod uwagę bardzo niskie obroty spółki6, Komisja uznała, że 
pomoc nie spowoduje nadmiernych efektów ubocznych wpływających na pozostałe 
państwa członkowskie.  

(21) Po trzecie zgodnie z pkt 25 lit. c) wytycznych pomoc na ratowanie przedsiębiorstwa 
jest ograniczona do sześciu miesięcy, a władze polskie zobowiązały się przedstawić 
Komisji plan restrukturyzacji, plan likwidacji lub dowód spłaty pożyczki w całości nie 
później niż sześć miesięcy od zatwierdzenia pomocy .  

(22) Po czwarte kwota zgłoszonej pomocy w formie pożyczki w wysokości 1 200 000,00 
PLN (0,27 mln EUR) jest zgodna z pkt 25 lit. d) wytycznych i ma być kwotą 
potrzebną na utrzymanie działalności spółki przez okres sześciu miesięcy. Zgodnie z 
wytycznymi potrzebna kwota powinna zostać obliczona na podstawie potrzeb 
związanych z utrzymaniem płynności przedsiębiorstwa wynikających ze strat. Aby 
określić tę kwotę należy uwzględnić wynik zastosowania wzoru zamieszczonego w 
załączniku do wytycznych. W tym przypadku wzór przedstawia się następująco: -
1872+189+[-693-(+1271)]/2= -1824 tys. (w PLN). Maksymalna kwota pomocy na 
ratowanie wynikająca z zastosowania wzoru zamieszczonego w załączniku do 
wytycznych wynosi więc 1,8 mln PLN. Zgłoszona pomoc nie przekracza 1,8 mln 
PLN, jest więc zgodna ze wzorem określonym w załączniku. 

                                                 
5 http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/legislation/reference_rates.html. 

6 W 2008 r. było to 7,9 mln PLN (1,8  mln EUR).  
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(23) Władze polskie potwierdzają wreszcie, że Diora nie otrzymała w przeszłości pomocy 
na ratowanie przedsiębiorstwa ani restrukturyzację. Zgłoszona pomoc jest więc 
zgodna z zasadą „pierwszy i ostatni raz”, określoną w punktach 72 i nast. oraz w 
punkcie 25 lit. e) wytycznych.  

(24) W świetle powyższego Komisja uznaje, że pomoc na ratowanie przedsiębiorstwa 
Diora jest zgodna ze wspólnym rynkiem w myśl postanowień art. 87 ust. 3 lit. c) 
Traktatu WE. 

IV. WNIOSEK 

(25) Na podstawie powyższej oceny Komisja postanowiła uznać pomoc państwa w postaci 
pożyczki na kwotę 1 200 000,00 PLN (0,27 mln EUR) na rzecz Diory za zgodną ze 
wspólnym rynkiem. 

 
W przypadku gdyby niniejsze pismo zawierało informacje, które nie powinny być 
przekazywane osobom trzecim, należy poinformować o tym Komisję w terminie piętnastu dni 
roboczych od daty jego otrzymania. Jeżeli Komisja nie otrzyma w wyznaczonym terminie 
uzasadnionego wniosku w tym względzie, uzna to za wyrażenie zgody na ujawnienie osobom 
trzecim i publikację pełnej treści niniejszego pisma w autentycznej wersji językowej na stronie 
internetowej http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/index.htm.  
 

Wniosek taki należy wysłać listem poleconym lub faksem na adres Rejestru pomocy państwa 
w Dyrekcji Generalnej ds. Konkurencji Komisji Europejskiej: 

European Commission 
Directorate-General for Competition 
Directorate for State Aid  
State Aid Greffe  
B - 1049 Brussels 
Faks: +32 2 296 12 42 

 
We wszelkiej korespondencji proszę podawać nazwę i numer sprawy. 

Proszę przyjąć wyrazy szacunku, 
 

 
W imieniu Komisji 

 

 
Neelie KROES 

Członek Komisji 
 


