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SPIS TREŚCI 

1. Informacje ogólne 

2. Wybrane dane finansowe 

3. Komentarz Zarządu na temat czynników i zdarzeo, które miały wpływ na osiągnięte 

wyniki finansowe 

4. Informacje na temat aktywności, jaką w okresie objętym raportem Emitent 

podejmował w obszarze rozwoju prowadzonej działalności 
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1. INFORMACJE OGÓLNE 

1.1. Dane Spółki 

Nazwa firmy: EUROSNACK S.A. 

Forma prawna: Spółka akcyjna 

Organ prowadzący 

rejestr, numer KRS 
0000314024 

Adres: ul. Gałeczki 59, 41-506 Chorzów 

Telefon: +48 32 245 50 58 

Fax: +48 32 245 50 58 

E-mail: biuro@eurosnack.pl 

www: www.eurosnack.pl 

NIP: 627-15-54-848 
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1.2. Przedmiot działalności Spółki 

 

Eurosnack S.A. jest jednym z wiodących producentów oraz dystrybutorów słonych przekąsek 

(m.in. chrupek kukurydzianych naturalnych i smakowych) a także biszkoptów. Swoje 

produkty oferuje pod markami własnymi: "Chrupcie" oraz "Lajkonik".  

Model biznesowy Spółki opiera się na współpracy z hurtowniami oraz dużymi sieciami 

detalicznymi, takimi jak Tesco Polska sp. z o.o., Carrefour Polska sp. z o.o. czy też E’Leclerc. 

Eurosnack S.A. działa na rynku spożywczym od 1996 roku. W 2007 roku Spółka przejęła 

Zakład Przemysłu Cukiernicznego „Lajkonik” wraz ze wszystkimi prawami do produktów tej 

marki. Spółka posiada dwa zakłady produkcyjne: w Dobczycach k. Krakowa oraz w 

Chorzowie. 

W produktowej ofercie Spółki znajdują się chrupki naturalne i smakowe, biszkopty 

tradycyjne i krakowskie. W produkcji Spółka korzysta z surowców od sprawdzonych i 

kwalifikowanych dostawców, dzięki czemu Spółka utrzymuje cenę oraz jakośd produktów na 

stałym poziomie. 

Eurosnack S.A. działa także w niszy rynkowej oferując produkty bezglutenowe, które mogą 

byd spożywane przez osoby chore na celiakie. Szacuje się, że w Polsce jest obecnie około 380 

tys. osób chorych na to schorzenie. 
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1.3. Organy Spółki 

 

W skład zarządu EUROSNACK S.A. na dzieo 14 listopada 2011 r. wchodzą: 

Imię i nazwisko Stanowisko Kadencja 

Od Do 

Ewa Kawałkowska  Prezes Zarządu 19 września 2011r. 19 września 2014r. 

Bartosz Wasylewicz Członek Zarządu 19 września 2011r. 19 września 2014r. 

 

W skład Rady Nadzorczej EUROSNACK S.A. na dzieo 14 listopada 2011 r. wchodzą: 

Imię 

 i nazwisko 

Stanowisko Kadencja 

Od do 

Grzegorz 

Malawski 

Przewodniczący Rady 

Nadzorczej 

19 września 2008r. 19 września 2013r. 

Patrycja 

Buchowicz 

Wiceprzewodnicząca 

Rady Nadzorczej 

19 września 2008r. 19 września 2013r. 

Wojciech 

Wesoły 

Członek Rady Nadzorczej 19 września 2008r. 19 września 2013r. 

Krzysztof 

Gołyoski 

Członek Rady Nadzorczej 13 marca 2009r. 19 września 2013r 

Andrzej 

Krakówka 

Członek Rady Nadzorczej 30 października 2009r. 19 września 2013r 
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2. WYBRANE DANE FINANSOWE 

2.1. Wybrane dane finansowe – Bilans 

Bilans 
Na dzieo  

30.09.2011 

Na dzieo  

30.09.2010 

Kapitał Własny 1.464.324,23 1.945.461,11 

Należności długoterminowe 0,00 0,00 

Należności krótkoterminowe 943.937,58 1.205.157,67 

Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 5.235,87 72.286,37 

Zobowiązania długoterminowe 322.985,23 299.398,22 

Zobowiązania krótkoterminowe 1.986.357,81 1.933.389,80 

 

2.2  Wybrane dane finansowe – rachunek zysków i strat 

Rachunek zysków i strat 
01.07.2011- 

30.09.2011 

01.07.2010- 

30.09.2010  

Narastająco 

01.01.2011- 

30.09.2011 

Narastająco 

01.01.2010- 

30.09.2010 

Przychody ze sprzedaży 1.850.633,11 1.768.237,82 
 

5.957.729,65 5.142.204,39 

Amortyzacja 41.094,09 42.311,90 
 

116.431,04 127.780,09 

Zysk / Strata ze sprzedaży 24.009,66 -88.966,83 
 

49.850,23 -93.155,81 

Zysk / Strata z działalności 
operacyjnej -11.403,00 -103.390,49 

 
-44.473,29 -129.131,16 

Zysk / Strata brutto -40.595,44 -135.815,16 
 

-102.254,17 -186.380,15 

Zysk/ Strata netto -40.595,44 -135.815,16 
 

-102.254,17 -186.380,15 
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3. KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT 

CZYNNIKÓW I ZDARZEO, KTÓRE MIAŁY 

WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI FINANSOWE 

W III kwartale 2011 roku Emitent wypracował ponad 1,85 mln zł przychodów ze sprzedaży, 
co w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego stanowi wzrost o 5%. Natomiast 
narastająco po trzech kwartałach 2011 przychody Spółki wzrosły o blisko 16% w porównaniu 
do analogicznego okresu roku 2010. 

W III kwartale 2011 roku Emitent wygenerował stratę netto wynoszącą ponad 40 tys. zł i tym 
samym zmniejszył stratę w porównaniu do III kwartału 2010 roku o 95 tys. zł. Narastająco po 
III kwartałach 2011 roku strata ta wyniosła 102 tys. zł, co oznacza jej spadek o 84 tys. zł 
w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego. 

Strata z działalności operacyjnej w III kwartale 2011 roku wynika z konieczności odbudowy 
rynku po podwyżce cen wyrobów gotowych, która spowodowana była znaczącą zmianą cen 
surowców.  

Dla odbudowania rynku odbiorców oraz pozyskania nowych kanałów dystrybucji konieczne 
było zintensyfikowanie działao marketingowych, kreowanie nowych inicjatyw mających na 
celu rozwój dystrybucji w kanale tradycyjnym, oraz rozbudowanie działu handlowego. 

 

4. INFORMACJE NA TEMAT AKTYWNOŚCI, JAKĄ 

W OKRESIE OBJĘTYM RAPORTEM EMITENT 

PODEJMOWAŁ W OBSZARZE ROZWOJU 

PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI 

W dniu 19 lipca 2011 roku Emitent zobowiązał się do przekazywania wstępnych informacji o 
wielkości miesięcznych przychodów ze sprzedaży począwszy od danych za czerwiec 2011 r. 
Dane będą przekazywane w formie raportu bieżącego do 20-go dnia każdego miesiąca. 

W dniu 20 lipca 2011 roku Spółka podpisała Umowę Handlową dotyczącą realizacji 
zamówienia na dostawę chrupek kukurydzianych z jednym ze znaczących odbiorców 
sieciowych w Polsce. Spółka współpracuje z tym kontrahentem od 2008 roku. Nowo 
wynegocjowana Umowa handlowa zawiera korzystniejsze warunki handlowe, 
zabezpieczające i pokrywające w pełni koszt wzrostu surowców. Szacunkowa roczna wartośd 
zamówieo realizowanych na podstawie Umowy wynosi około 4,00 mln zł. 
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W dniu 3 sierpnia 2011 roku Spółka rozpoczęła realizację dostaw w ramach zamówienia dla 
sieci handlowej Carrefour. Zamówienia dotyczą dostaw pałeczki kukurydzianej 60g pod 
marką Disney. Realizacja zamówienia była poprzedzona audytem przeprowadzanym na 
zlecenie sieci Carrefour przez Polskie Stowarzyszenie Osób Chorych na Celiakię i na Diecie 
Bezglutenowej. Produkowane przez Emitenta chrupki bezglutenowe (pałka 60 g) otrzymały 
pozytywną opinię dotyczącą warunków produkcji, tym samym Emitent został 
zakwalifikowany jako dostawca w/w produktu do sieci Carrefour pod marką Disney oraz 
może oficjalnie używad znaku przekreślonego kłosa (produkt bezglutenowy). 

W dniu 12 sierpnia 2011 roku Spółka wypłaciła ostatnią ratę należności z tytułu zaległych 
składek do ZUS. Tym samym Spółka wywiązała się w 100 % z umowy dotyczącej rozłożenia 
na raty należności wobec ZUS podpisanej w dniu 19 października 2010 roku o której 
informowała raportem bieżącym nr 14/2010 z dnia 19 października 2010 roku. 

W dniu 25 lipca 2011 roku w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect 
zadebiutowały następujące akcje zwykłe na okaziciela EUROSNACK S.A. o wartości 
nominalnej 0,10 zł każda: 

1) 7.000.000 akcji serii A,  

2) 2.105.728 akcji serii B, 

3) 3.200.000 akcji serii C,    

4) 50.000 akcji serii E. 

W dniu 3 października 2011 roku Spółka dokonała przydziału akcji zwykłych na okaziciela 
serii F, w związku z powyższym emisja akcji serii F doszła do skutku. Subskrypcja akcji trwała 
od 29 sierpnia 2011 roku do 19 września 2011 roku. Inwestorzy objęli 1.318.508 akcji serii F 
o wartości nominalnej 0,10 zł każda, po cenie emisyjnej wynoszącej 0,30 zł. W dniu 
7 listopada 2011 roku rozpoczęto na NewConnect notowanie 1.318.508 praw do akcji 
zwykłych na okaziciela serii F. 

Środki pozyskane z emisji akcji serii F w wysokości ponad 395 tys. zł zostaną przeznaczone na 
kapitał obrotowy niezbędny do dalszego rozwoju Spółki oraz na realizację założeo strategii 
Emitenta obejmującej m.in. zakup i unowocześnienie parku maszynowego Spółki. 

 

Aktywnośd w obszarze rozwoju produktu 

Spółka kontynuuje prace wdrożeniowe w celu pozyskania nowych – taoszych surowców, 
dzięki którym pomimo wzrostu cen surowców przy zachowaniu najlepszej jakości Spółka 
utrzymuje niskie koszty produkcji.   

Dział technologiczny Emitenta zakooczył prace nad wyeliminowaniem glutenu 
z produkowanych w Zakładzie Produkcyjnym w Chorzowie chrupek kukurydzianych. 
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Obecnie trwają badania laboratoryjne potwierdzające brak zawartości glutenu w w/w 
produktach. 

Aktywnośd w obszarze rozwoju sprzedaży 

W III kwartale 2011 roku Emitent prowadził działania operacyjne mające na celu pozyskanie 
nowych partnerów handlowych, dalszą optymalizację kosztów działalności produkcyjnej, 
a także kontynuował działania mające na celu umocnienie pozycji produktów poprzez 
skuteczne zaspokojenie wysokich potrzeb rynku. 

 


