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1. Pismo Zarządu omawiające, w zwięzły sposób, 

najważniejsze dokonania lub niepowodzenia 

emitenta w danym roku obrotowym 

i perspektywy rozwoju działalności emitenta na 

najbliższy rok obrotowy, z określeniem 

adresatów raportu rocznego 

Szanowni Państwo, 

 W imieniu Zarządu pragnę przedstawić Państwu Raport Roczny Eurosnack S.A. 
stanowiący podsumowanie wyników finansowych i najważniejszych wydarzeń dla firmy 
w 2011 roku. 

        W pierwszym półroczu działania Spółki Eurosnack S.A. koncentrowały się przede 
wszystkim na realizowaniu kontraktów z dużymi odbiorcami sieciowymi w markach private 
label - Tesco, Carrefour, Eurocash, E Leclerc. Niestabilny rynek surowcowy, rosnące ceny 
podstawowych komponentów do produkcji były blokadą nie pozwalającą na szerszą 
ekspansję w rynku tradycyjnym, oraz znacząco negatywnie wpłynęły na wynik Spółki w  I i II 
kwartale. Dużym obciążeniem dla wyniku w tym okresie były także koszty związane 
z opłatami prolongacyjnymi i kosztami windykacyjnymi w związku z układem ratalnym z ZUS. 
W dniu 12 sierpnia 2011 roku Spółka wypłaciła ostatnią ratę należności z tytułu zaległych 
składek, przez co w 100% wywiązała się ze wspomnianego układu ratalnego. 

Czwarty kwartał 2011 roku był intensywnym okresem działań mających na celu 
wprowadzenie do Spółki nowych standardów pracy zwiększających efektywność 
organizacyjną, a w efekcie stworzenie podmiotu o jednolitej i spójnej wizji z przejrzystą 
strukturą organizacyjną  tworzącą mocną pozycję negocjacyjną na tle konkurencji rynkowej.  

Nowy  Zarząd Spółki uznał także za konieczne dywersyfikowanie bazy dostawców, dlatego 
jako nadrzędny cel dla Działu Zakupów wyznaczył obniżenie kosztów zakupu surowców 
i stworzenie alternatywnej bazy dostawców pozwalającej na utrzymanie ciągłości produkcji 
przy zachowaniu wysokiej jakości wyrobów gotowych.  

W 2011 roku Spółka z sukcesem przeprowadziła publiczną ofertę akcji serii F z prawem 
poboru. 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 zostały przeznaczone na kapitał obrotowy 
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niezbędny do dalszego rozwoju Spółki oraz na realizację założonej strategii obejmującej m.in. 
zakup i unowocześnienie parku maszynowego Spółki. W lipcu 2011 roku do obrotu na rynku 
NewConnect wprowadzono również nienotowane dotychczas akcje Spółki serii A, B, C i E. 

Zarząd Spółki w 2011 roku prowadził także intensywne działania w obszarze rozwoju modelu 
biznesowego w oparciu o dostawy do sieci handlowych produktów w markach własnych 
(TESCO, CARREFOUR, EUROCASH, E LECLERC). Konieczne było także kreowanie działań   
strategicznych  i marketingowych  w celu stymulacji sprzedaży w kanale handlu tradycyjnego 
w oparciu o produkty markowe – Lajkonik i Chrupcie. 

Do najważniejszych działań, zwiększających efektywność i rentowność produkcji, należała 
realizacja inwestycji w rozbudowę i modernizację parku maszynowego. Zarząd, biorąc pod 
uwagę natychmiastowe jak i długoterminowe korzyści płynące z posiadania nowoczesnych 
urządzeń, zdecydował o zakupie dozownicy do ciastek, zwiększającej wydajność produkcji o 
10%. Na potrzeby realizacji kontraktów w zakresie chrupek kukurydzianych został zakupiony 
Detektor Metali. 

Sukcesem Spółki w 2011 roku były prace Działu Technologicznego, który zakończył 
opracowywanie receptur wszystkich chrupek kukurydzianych mających na celu eliminację 
glutenu.  Obecnie trwają intensywne prace nad zmianą opakowań, na których pojawi się 
międzynarodowy znak przekreślonego kłosa – informacja, że produkt jest bezpieczny dla 
osób uczulonych na gluten. 

Prawidłowe zdiagnozowanie problemów Spółki oraz konsekwentne działania w obszarze 
rozwoju prowadzonej działalności pozwoliły Spółce Eurosnack S.A. w 2011 roku zanotować 
dwucyfrowy wzrost przychodów ze sprzedaży w porównaniu do okresu analogicznego. 
Spółka osiągnęła 7 691 457,69 zł przychodów netto co stanowi 11,32% wzrost. 

 Na rok 2012 Zarząd, jako kluczowy kierunek strategiczny w swoich działaniach, przyjął 
kontynuację zwiększania rentowności sprzedaży, utrzymywanie dyscypliny kosztowej oraz 
większą koncentrację na budowaniu świadomości marek wśród konsumentów oraz na 
rozbudowę portfela produktowego w kategoriach w obszarze, w których spółka funkcjonuje, 
jak również planowana jest ekspansja na inne segmenty, w których Spółka widzi możliwość 
zaistnienia. Jesteśmy przekonani, że podejmowane przez nas działania na tych płaszczyznach 
przyczynią się do rozwoju Spółki i w latach kolejnych wyniki finansowe będą potwierdzeniem 
słuszności obranych kierunków i celów. 

 W imieniu Zarządu Eurosnack S.A. pragnę Państwu podziękować za wsparcie naszych 
działań. Wierzę, że dzięki codziennej pracy Rady Nadzorczej i pozostałych Członków Zarządu 
oraz wszystkich pracowników uda się zrealizować strategię zorientowaną na sukces. 

Ewa Kawałkowska, 

Prezes Zarządu Eurosnack S.A. 
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2. WYBRANE DANE FINANSOWE 

2.1.      Wybrane dane finansowe – Bilans 

Dane wyrażone w Euro zostały przeliczone według średniego kursu NBP 

obowiązującego na koniec  każdego miesiąca 2010 i 2011 r. (średnia z 12 m-cy):  

1 EUR = 4,0044 zł dla danych z 2010 r. 

1 EUR = 4,1401 zł dla danych z 2011 r. 

WYSZCZEGÓLNIENIE PLN EUR 

31.12.2011 31.12.2010 31.12.2011 31.12.2010 

I. Kapitał własny 1 568 682,09 1 566 578,40 378 899,57 391 214,26 

II. Należności 

długoterminowe 
0 0 0 0 

III. Należności 

krótkoterminowe 
1 062 167,32 985 985,27 256 555,96 246 225,47 

IV. Środki pieniężne i inne 

aktywa pieniężne 
29 017,30 7 714,34 7 008,84 1 926,47 

V. Zobowiązania 

długoterminowe 
380 793,73 224 445,92 91 976,94 56 049,83 

VI. Zobowiązania 

krótkoterminowe 
2 071 557,81 1 990 476,35 500 364,20 497 072,31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

www.eurosnack.pl      Strona 6 z 11 

INFORMACJA ZARZĄDU ZA OKRES 01.01.2011 – 
31.12.2011 r. 

2.2  Wybrane dane finansowe – rachunek zysków i strat 

 Dane wyrażone w Euro zostały przeliczone według średniego kursu NBP 

przypadającego na dzień bilansowy: 

31.12.2010 r.: 1 EUR = 3,9603 zł  

30.12.2011 r.: 1 EUR = 4,4168 zł 

 PLN EUR 

WYSZCZEGÓLNIENIE 

Okres 

od 01.01.2011 

do 31.12.2011 

Okres 

od 01.01.2010 

do 31.12.2010 

Okres 

od 01.01.2011 

do 31.12.2011 

Okres 

od 01.01.2010 

do 31.12.2010 

Przychody netto ze 

sprzedaży 
7 689 076,06 6 820 430,54 1 740 870,33 1 722 200,47 

Amortyzacja 160 713,40 160 254,72 36 386,84 40 465,30 

Zysk/strata na sprzedaży -31 625,23 -344 377,38 -7160,21 -86 957,40 

Zysk/strata na działalności 

operacyjnej 
-162 972,67 -474 702,11 -36 898,36 -119 865,19 

Zysk/strata brutto -251 054,83 -610 173,32 -56 840,89 -154 072,50 

Zysk/strata netto -251 054,83 -608 207,82 -56 840,89 -153 576,20 
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3. OŚWIADCZENIA ZARZĄDU 

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA 
FINANSOWEGO 

 

Zarząd Eurosnack S.A. („Emitent”) oświadcza, że wedle jego najlepszej wiedzy, roczne 
sprawozdanie finansowe i dane porównywalne zostały sporządzone zgodnie z przepisami 
obowiązującymi Emitenta lub standardami uznawanymi w skali międzynarodowej, oraz że 
odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową 
emitenta oraz jego wynik finansowy, oraz że sprawozdanie z działalności emitenta zawiera 
prawdziwy obraz sytuacji emitenta, w tym opis podstawowych zagrożeń i ryzyk. 

 

Ewa Kawałkowska     Bartosz Wasylewicz 

Prezes Zarządu Eurosnack S.A.   Członek Zarządu Eurosnack S.A. 

 

Chorzów, dnia 11 maja 2012 roku 

 

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA 
SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH 

 

Zarząd Eurosnack S.A. („Emitent") oświadcza, że podmiot uprawniony do badania 
sprawozdań finansowych, dokonujący badania rocznego sprawozdania finansowego, został 
wybrany zgodnie z przepisami prawa oraz że podmiot ten oraz biegli rewidenci, dokonujący 
badania tego sprawozdania, spełniali warunki do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o 
badaniu, zgodnie z właściwymi przepisami prawa krajowego. 

 

Ewa Kawałkowska      Bartosz Wasylewicz 

Prezes Zarządu Eurosnack S.A.   Członek Zarządu Eurosnack S.A. 

 

Chorzów, dnia 11 maja 2012 roku 
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4. INFORMACJA NA TEMAT STOSOWANIA PRZEZ 

EMITENTA ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO 

Emitent opublikował Oświadczenie w zakresie „Dobrych praktyk spółek notowanych na 
NewConnect” raportem bieżącym nr 9/2010 w dniu 28 sierpnia 2010 r. 
Zgodnie w/w z deklaracją w 2011 roku Emitent, nie stosował następujących praktyk: 
 
Zasada 1  
Spółka powinna prowadzić przejrzystą i efektywną politykę informacyjną, zarówno 
z wykorzystaniem tradycyjnych metod, jak i z użyciem nowoczesnych technologii oraz 
najnowszych narzędzi komunikacji zapewniających szybkość, bezpieczeństwo oraz szeroki 
i interaktywny dostęp do informacji. Spółka korzystając w jak najszerszym stopniu z tych 
metod, powinna zapewnić odpowiednią komunikację z inwestorami i analitykami, 
wykorzystując w tym celu również nowoczesne metody komunikacji internetowej, 
umożliwiać transmitowanie obrad walnego zgromadzenia z wykorzystaniem sieci Internet, 
rejestrować przebieg obrad i upubliczniać go na stronie internetowej. 
 
Emitent będzie stosował te zasadę za wyjątkiem transmisji obrad walnego zgromadzenia 
z wykorzystaniem sieci Internet, rejestracji przebiegu obrad i upublicznienia go na stronie 
internetowej. 
 
Spółka prowadzi efektywną politykę informacyjną i stara się w miarę możliwości zapewniać 
inwestorom szeroki dostęp do informacji wypełniając w ten sposób rzetelnie obowiązki 
informacyjne. Emitent współpracuje również z Agencją Public Relations - Public Image 
Advisors S.A., która w znaczący sposób wspomaga spółkę w kontaktach z inwestorami 
i innymi uczestnikami rynku. W ocenie Spółki korzyści płynące z transmisji obrad walnego 
zgromadzenia z wykorzystaniem drogi elektronicznej są niewspółmierne w stosunku do 
kosztów, jakie Emitent w związku z tym musiałby ponieść. 
 
Zasada 3 
Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej: 
3.16. pytania akcjonariuszy dotyczące spraw objętych porządkiem obrad, zadawane przed 
i w trakcie walnego zgromadzenia, wraz z odpowiedziami na zadawane pytania, 
 
Emitent nie będzie stosował tej zasady. 
W związku z niskim zainteresowaniem Inwestorów oraz faktem, iż pytania dotyczą głównie 
spraw porządkowych, Spółka nie decyduje się na stosowanie przedmiotowej praktyki.  
 
Zasada nr 5 
Spółka powinna prowadzić politykę informacyjną ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb 
inwestorów indywidualnych. W tym celu Spółka, poza swoją stroną korporacyjną powinna 
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wykorzystywać indywidualną dla danej spółki sekcję relacji inwestorskich znajdującą na 
stronie www.GPWInfoStrefa.pl. 
 
Emitent nie będzie stosował tej zasady. 
Spółka uważa, iż zapewnia wystarczający dostęp do informacji na stronie www.eurosnack.pl 
– w zakładce Relacje Inwestorskie, w związku z czym nie zamierza stosować przedmiotowej 
polityki.  
 
Zasada nr 9 
Emitent przekazuje w raporcie rocznym: 
9.1. informację na temat łącznej wysokości wynagrodzeń wszystkich członków zarządu i rady 
nadzorczej, 
 
Emitent nie będzie stosował tej zasady. 
Ze względu na tajemnicę przedsiębiorstwa oraz stosowna politykę poufności informacji 
o wynagrodzeniach, Emitent nie zamierza stosować przedmiotowego zapisu wynikającego 
z Dobrych Praktyk. 
 
9.2. informację na temat wynagrodzenia Autoryzowanego Doradcy otrzymywanego od 
emitenta z tytułu świadczenia wobec emitenta usług w każdym zakresie. 
 
Emitent nie będzie stosował tej zasady. 
Kwestia wynagrodzenia Autoryzowanego Doradcy jest uregulowana w umowie i jest sprawą 
poufną. Emitent nie może publikować takich informacji bez zgody Autoryzowanego Doradcy. 
 
Zasada nr 11 
Przynajmniej 2 razy w roku emitent, przy współpracy Autoryzowanego Doradcy, powinien 
organizować publicznie dostępne spotkanie z inwestorami, analitykami i mediami. 
Emitent nie będzie stosował tej zasady. 
Ze względu na fakt, iż przedmiotowe spotkania nie cieszą się dużym zainteresowaniem 
akcjonariuszy a koszty przygotowania i przeprowadzenia są stosunkowo wysokie, Emitent nie 
zamierza stosować przedmiotowej praktyki. 
 
Zasada nr 13a 
W przypadku otrzymania przez zarząd emitenta od akcjonariusza posiadającego co najmniej 
połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w spółce, informacji o 
zwołaniu przez niego nadzwyczajnego walnego zgromadzenia w trybie określonym w art. 
399 § 3 Kodeksu spółek handlowych, zarząd emitenta niezwłocznie dokonuje czynności, do 
których jest zobowiązany w związku z organizacją i przeprowadzeniem walnego 
zgromadzenia. Zasada ta ma zastosowanie również w przypadku upoważnienia przez sąd 
rejestrowy akcjonariuszy do zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia na podstawie 
art. 400 § 3 Kodeksu spółek handlowych. 
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Emitent nie będzie stosował tej zasady. 
W strukturze akcjonariatu spółki nie ma akcjonariusza, który posiadałby co najmniej połowę 
kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w spółce. Jednakże w przypadku, 
gdy taka sytuacja miałaby miejsce w spółce, Emitent będzie stosować tę praktykę. 
 
Zasada nr 14 
Dzień ustalenia praw do dywidendy oraz dzień wypłaty dywidendy powinny być tak ustalone, 
aby czas przypadający pomiędzy nimi był możliwie najkrótszy, a w każdym przypadku nie 
dłuższy niż 15 dni roboczych. Ustalenie dłuższego okresu pomiędzy tymi terminami wymaga 
szczegółowego uzasadnienia. 
 
Emitent nie będzie stosował tej zasady. 
W dotychczasowej działalności spółki nie zaistniały wymienione zdarzenia, gdyby jednak 
zaistniały wskazane okoliczności to Spółka będzie stosować tę praktykę. 
 
Zasada nr 15 
Uchwała walnego zgromadzenia w sprawie wypłaty dywidendy warunkowej może zawierać 
tylko takie warunki, których ewentualne ziszczenie nastąpi przed dniem ustalenia prawa do 
dywidendy. 
 
Emitent nie będzie stosował tej zasady. 
Spółka jest świadoma tej zasady i jeżeli zajdzie konieczność podjęcia takiej uchwały to Spółka 
będzie stosować tę praktykę. 
 
Zasada nr 16 
Emitent publikuje raporty miesięczne, w terminie 14 dni od zakończenia miesiąca. Raport 
miesięczny powinien zawierać co najmniej: 

 informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym 
emitenta, które w ocenie emitenta mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla 
kondycji finansowej oraz wyników finansowych emitenta, 

 zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez emitenta w trybie 
raportu bieżącego w okresie objętym raportem, 

 informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w 
części, miała miejsce w okresie objętym raportem, 

 kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w 
nadchodzącym miesiącu, które dotyczą emitenta i są istotne z punktu widzenia 
interesów inwestorów, w szczególności daty publikacji raportów okresowych, 
planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, spotkań z inwestorami lub 
analitykami, oraz oczekiwany termin publikacji raportu analitycznego. 

 
Emitent nie będzie stosował tej zasady. 
Emitent uważa, że należyte wykonanie obowiązków informacyjnych (publikacja informacji na 
stronach internetowych Spółki, NewConnect, GPW – EBI i ESPI) jest wystarczające i nie ma 
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potrzeby sporządzania comiesięcznych raportów powielających w większości już 
opublikowane informacje. 


