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sPls TREścl

1,, Pismo Zarządu

2. Wybrane dane finansowe

3. Oświadczenia Zarządu

4. lnformacja na temat stosowania przez Społkę zasad ładu korporacyjnego

Załączniki:
1) Roczne sprawozdanie finansowe spółki Eurosnack SA za rok obrotowy 201,8,
2) Sprawozdanie Zarządu z działalności spółki Eurosnack SA za rok obrotowy 2OI8,
3) Opinia i raport biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego spółki

Eurosnack SA za rok obrotowy 2O1B,
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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 najbl!ższy rok

obrotowy, z określeniem adresatów raportu rocznego.

Szanowni Państwo,

Działając w imieniu Zarządu pragnę przedstawić Państwu Roczny Raport Eurosnack
S,A., stanowiący podsumowanie wyników finansowych i najwazniejszych wydarzeń dla firmy
w roku 2018.

Miniony rok był dla naszej Spółki okresem intensywnego wdrazania działań
wpływających na dynamiczny rozwó.i działalności w obszarze produkcji idystrybucji naszych
produktów, Efektem tych działań w drugiej połowie 20].9 roku, Spółka przeniesie część
swojej produkcji do nowej lol<alizacji do nowoczesnego Parku Logistycznego w Psarach, co w
ocenie Zarządu spowoduje osiągniecie dodatkowych korzyści ekonomicznych zarówno
krótko jaki i długoterminowych ( min. zwiększenie atrakcyjności połozenia w systemie dróg
l<rajowych, zwięl<szenie prestizu marl<i, w związku z lokalizacją w strefie el<onomicznej)

Rok 2018 wykorzystaliśmy na umocnienie swojej pozycji na rynku spozywczym.
Strategicznym obszarem działań, które wpłynęły na stabilizację pozycji Spółki były
konsekwentne posunięcia w rozwoju wszystkich kanałów dystrybucji , aczkolwiel< na
szczególne podkreślenie zasługuje wzrost przychodów realizowanych z działalności l<anału

el<sportowego.

W l<onsel<wencji powyzszych posunięć Spółka Eurosnack w roku 2018 zanotowała znaczący
wzrost przychodow ze sprzedazy, które wynosiły 3B 326 177,65zł , co stanowi ponad 40%
wzrostu w porównaniu do roku żOI7.

Także wypracowany zysk netto w kwocie"752347,B2 zl jest znacząco większy niz w tcn
osiągnięty w roku minionym.

Warto równiez podkreślić, że 79,1,0.201,8 r. Zakład produkcji Chrupek Kukurydzianych
uzysl<ał, po przeprowadzonej kontroli, Certyfikat zgodności nr PL-EK0-5-005987lPll,Bl1,
określony w art. 29 ust.]- rozporządzenia Rady (WE nr B34/2OO7, umozliwiający produkcję
wyrobów BlO z uzyciem surowców z kontrolowanych upraw el<ologicznych. Powyzsze
uatrakcyjnia markę w obszarze oceny jakości produktów przez potencjalnych i obecnych
kontra hentów,

Na zakończenie w imieniu Zarządu Eurosnack S.A. pragnę Państwu podzięl<ować za wsparcic
izaufanie dla naszych działań. Wierzę, że dzięki zaangażowaniu Rady Nadzorczej oraz
wszystl<ich pracowników w realizację strategicznych planów Spółki uda się z dalszymi
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sukcesami realizować działania zorientowane na dynamiczny rozwój Naszej
Jednocześnie pragnę podziękować Kadrze 1arządzającej oraz Pracownikom Naszej
których codzienne zaangażowanie w pracę buduje wartość tej Spółki.

Preze s Zarządu Andrzej Krakówka

Warszawa, 31" maja 2019 roku

firmy,
Spółki,
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2. WYBRANE DANE FlNAN5oWE

2,X." 'ń/ybrane dane finansowe - Bilans

Dane wyrazone w Euro zostały przeliczone według średniego kursu NBP przypadającego

na dzień bilansowy:

g0,72,2OI8 r,: ]. EUR = 4,3000 zł

ż9,tż,2ot7 r.: ]. EUR = 4,L7O9 zł

l. Kapitał własny 7 1,37 003,98 6 456 307,82 1 659 768,37 1" 547 941",I7

ll. Należności
długoterminowe

0,00 0,00
0,00 0,00

lll. Należności
l<rótl<ote rnl in owe

5 904 00B,54 3 860 LB5,41, t373 025,24 925 504,1"9

lV. Środki
pienięzne iinne
aktywa pieniężne

83 645,37 89 038,27 t9 452,41" 21" 347,50

V, Zobowiązania
długoterminowe

1,1,66 946,20 678 379,3I 271" 3B2,B4 t62 645,79

Vl. Zobowiązania
krotkoterm inowe

9 437 665,07 7 245 95ż,46 2I94 B05,83 I737 263,53
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;|,.',1 Vvybrnnt el;lrte iirlan§Owe .- rachunel< zysków i strat

Dane wyrazone w Euro zostały przeliczone według średniego kursu NBP

obowiązującego na koniec kazdego miesiąca żOI7 i 2018 r. (średnia z L2 m-cy|:

1 EUR = 4,3000 zł dla danych z 20tB r.

1 EUR = 4,L709 zt dla danych z2017 r.

WYsZcZEGoLN!ENlE

Okres

Od 01_.01.2O1B do
31,.1,2.20IB

Okres

Od 01.01,2017 do
31,.1,2.2017

Okres

od
01.01.201B

do
31".1"2.20IB

Okres

od 01.01.2017
do 3I.1,2.2017

Przychody netto ze
sprzedazy

38 326 t77,65 ż7 263 265,08 8 913 064,57 6 536 542,49

Amortyzacja 695 934,53 537 631,86 1,6I845,24 1"28 900,68

Zysk/strata na

s p rzed azy
1 BB3 625,40 552 5B5,63 43B 052,42 I32 4B5,94

Zysk/strata na

działa lności
operacyjnej

1 5]-5 866,32 342947,47 352 527,05 82 223,85

Zysk/strata brutto 1, o32 939,82 89 073,9Ą 24o 21"B,56 21 356,05

Zysl</strata netto 752347,82 89 o73,94 174 964,61 21 356,05
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3. oŚWlADcZENlA ZARZĄDU

ośwlnoczeNtE zARzĄDU W spRAwtE RZETELNoścl snonz4DzENtA spRAwozDANlA
FlNANSOWEGO

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 zagrożen i ryzyk.

Andrzej l(ral<ówka

Prezes Zarządu

Andrzej Krakówka

Prezes Zarządu

Warszawa, 31 maja 201.9 rol<u

ffiL§§"{{3sru/\§ł{ §.A.
0Gl:!dl WO§Zowcl. ul. Josno l4llóA
BlUfio TARf{oW$r(łĘ cóRY

ul. Naklelska 3|i

Warszawa, 31 maja 2019 rol<u.

ośwlnoczENtE zARzĄDU W spRAWtE poDMtoTU UpRAwNloNEGo Do BADANlA
SPRAWOZDAŃ Fl NANSOWYCH

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

&§,§iląffi§t$ftfr&{ s.n
0StJ4l Wonzowo, r-ll. Josnn j 4/lół

TĄRNoW§}tłr gćnv
ul. Nakielska 35
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4. §tanowisko zarządu lub osoby zarządzającej wraz z opinią rady

nadzorczej lub osoby nadzorującej emitenta odnoszące się do

wyrażonej przez firmę audytorską w sprawozdaniu z badania opinii z

zastrzeżeniem, opinii negatywnej albo do odmowy wyrażenia opinii o

sp rawozda n iu fi na nsowym zawierające w szczegól ności :

a) wskazanie wpływu przedmiotu zastrzeżenia, opinii negatywnej lub

odmowy wyrażenia opinii, na roczne sprawozdania finansowe, w tym
na wyniki oraz inne dane finansowe,

b) przedstawienie podjętych |ub planowanych przez emitenta działań

w związku z zaistniałą sytuacją

Nie dotyczy .

5. lNFoRMAcJA NA TEMAT sTosoWANlA PRzEz EMITENTA ZASAD

ŁADU KORPORACYJNEGO

W ?_0U rol<u Emitent stosował zasady ładu korporacyjnego zgodnie z Oświadczeniem w
zal<resie ,,Dobrych praktyl< spółek notowanych na NewConnect" opublikowanym raportem
bieżącym nr 30l201,2 z dnia 20 września 20t2 roku. Ponizej umieszczono zasady, których
Emitent nie przestrzegał w 20]_B roku:

Zasada ]"

Spółka powinna prowadzić przejrzystą i efektywną politykę informacyjną, zarówno
z wykorzystaniem tradycyjnych metod, jak i z użyciem nowoczesnych technologii oraz
najnowszych narzędzi komunil<acji zapewniających szybkość, bezpieczeństwo oraz szeroki
iinteraktywny dostęp do informacji. Spółka korzystając w jak najszerszym stopniu z tych
metod, powinna zapewnić odpowiednią komunikację z inwestorami ianalitykami,
wyl(orzystując w tym celu równiez nowoczesne metody komunikacji internetowej,
umozliwiaĆ transmitowanie obrad walnego zgromadzenia z wykorzystaniem sieci lnternet,
rejestrować przebieg obrad i upubliczniać go na stronie internetowej,

Komentarz:
Emitent stosował te zasadę za wyjątkiem transmisji obrad walnego zgromadzenia
z wyl<orzystaniem sieci lnternet, rejestracji przebiegu obrad i upublicznienia go na stronie
internetowej. Spółka prowadzi efektywną politykę informacyjną i stara się w miarę
możliwoŚci zapewnić inwestorom szerol<i dostęp do informacji wypełniając w ten sposób
rzeteln ie obowiązki informacyjne.
Zasada nr 3.3
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Opis rynku, na którym działa Emitent, wrazz określeniem pozycji Emitenta na tym rynl<u

Komentarz:
Emitent stosował tę zasadę z wyłączeniem określenia pozycji rynkowej Emitenta.

Zasada nr 9.2
Emitent przekazuje w raporcie rocznym:
9.2. lnformację na temat wynagrodzenia Autoryzowanego Doradcy otrzymywanego od
Emitenta z tytułu świadczenia wobec Emitenta usług w każdym zakresie,

Komentarz:
Emitent nie stosował tej zasady.
Wyn agrodzen ie Autoryzowa n ego Doradcy jest i nformacją poufną.

Zasada nr 11

Przynajmniej 2 razy w roku Emitent, przy współpracy Autoryzowanego Doradcy, powinien
organizowac publicznie dostępne spotkanie z inwestorami, analitykami i mediami.

Komentarz:
Emitent nie stosowałtej zasady. Ze względu na fakt, iz przedmiotowe spotkania nie cieszą się
duzym zainteresowaniem akcjonariuszy, a koszty przygotowania iprzeprowadzenia są

stosunkowo wysokie, Emitent nie stosował przedmiotowej praktyki.

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 biezącego w okresie objętym raportem,

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

|<alendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające miec miejsce w
nadchodzącym miesiącu, które dotyczą emitenta isą istotne z punktu widzenia
interesów inwestorów, w szczególności daty publikacji raportów okresowych,
planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, spotkań z inwestorami lub
a n al ityka m i, oraz oczekiwa ny term in pu bli kacji raportu ana litycznego,

Komentarz:
Emitent nie stosował tej zasady.
Emitent uważa, iz należyte wykonywanie obowiązków informacyjnych (publikacja informacji
na stronach internetowych Emitenta oraz NewConnect) jest wystarczające i nie je
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konieczne sporządzanie comiesięcznych raportów powielających w większości iuż
opublikowane informacje.
Spółka do 20 dnia każdego miesiąca umieszcza na własnej stronie internetowej
(llilrl:l/wrlvrł1.1lłii)sni]ck,I]!) w zakładce Aktualności lnformację z przychodami ze sprzedaży za
poprzedni miesiąc orazz przychodami ze sprzedaży narastająco od początku roku.

§Mląffi§ru&e${ §.Ą,"
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