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1. Pismo Zarządu 
 

2. Podstawowe informacje o Emitencie 
 

3. Wybrane dane finansowe 
 

4. Oświadczenia Zarządu 
 

5. Informacja na temat stosowania przez Spółkę zasad ładu korporacyjnego 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki: 
1) Roczne sprawozdanie finansowe spółki Eurosnack S.A. za rok obrotowy 2021 
2) Sprawozdanie Zarządu z działalności spółki Eurosnack SA za rok obrotowy 2021, 
3) Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego 

Spółki Eurosnack S.A. za 2021 rok.  
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1. List Zarządu 

Szanowni Państwo, 

Tegoroczny list chcielibyśmy wyjątkowo rozpocząć od podziękowań. 

Kierujemy je do naszych Akcjonariuszy oraz Rady Nadzorczej za okazane zaufanie i wsparcie 
w kolejnym roku, gdzie przyszło nam mierzyć się z pandemią CIVID 19. 

Podziękowania kierujemy także do  Pracowników Spółki, których mobilizacja oraz 
determinacja w realizacji codziennych zadań pozwoliła na realizacje założonych celów. 

Skoncentrowaliśmy się na utrzymaniu wysokiej dynamiki przychodów przy jednoczesnej 
dywersyfikacji sprzedaży, co przełożyło się na zamknięcie roku przychodami w kwocie 
76 815 652,18 zł, 

Miniony 2021 rok był kolejnym okresem budowania silnej pozycji Spółki na rynku krajowym i 
zagranicznym. Stworzyliśmy solidne podstawy do jej dalszego rozwoju mającego na celu 
realne podnoszenie wartości Spółki. 

Podobnie jak w roku minionym tak i w  2022 roku zamierzamy skupić się na wykorzystywaniu 
wszystkich zdobytych atutów, pozyskanej technologii dla kreowania nowych rozwiązań dzięki 
którym wyzwania i potencjalne zagrożenia przed którymi zostaniemy postawieni zostaną 
pomyślnie rozwiązane. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andrzej Krakówka – Prezes Zarządu  

Mirosław Tomasz Wlazło -Wiceprezes Zarządu  
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2.Podstawowe dane o Emitencie. 

 

 
NAZWA SPÓŁKI 

 

 
EUROSNACK SPÓŁKA AKCYJNA  

 
Siedziba Spółki 

 
00-041 Warszawa ul. Jasna 14/16A 

 

 
Telefon 

 
32 245 50 58 

 

 
Fax 

 

 
32 739 01 92 

 

 
email 

 
biuro@eurosnack.pl 

 

 
adres internetowy 

 
www.eurosnack.pl 

 

 
NIP 

 

 
627 15 54 848 

 
REGON 

 
273 21 69 55 

 

Forma prawna Spółka Akcyjna  
 

Jednostka prowadzi działalność zgodnie z obowiązującymi przepisami 
prawa, w szczególności KSH i statutem jednostki. 

Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania EUROSNACK S.A wpisana 
jest do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 

prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w 
Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod 

numerem 0000314024 
 

 
Kapitał zakładowy 

 
Kapitał zakładowy na dzień 31.12.2021 r wynosił 6.823 008,20 zł 
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3. WYBRANE DANE FINANSOWE 

3.1. Wybrane dane finansowe  

Dane wyrażone w Euro zostały przeliczone według średniego kursu NBP przypadającego na 
dzień bilansowy: 
       31.12.2020 r.: 1 EUR = 4,6148 
       31.12.2021r.:  1 EUR=  4,5994 
 

 
WYSZCZEGÓLNIENIE 

PLN EUR 

31.12.2021 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2020 

Kapitał własny   12 386 542,40 zł  
 

     9 822 785,23 zł  
 

   2 693 077,88 €  
 

    2 128 539,75 €  
 

 Należności 
długoterminowe 

                         -   zł  
 

                         -   zł  
 

                       -   €  
 

                         -   €  
 

Należności 
krótkoterminowe 

  12 228 158,06 zł  
 

   10 755 014,23 zł  
 

   2 658 642,01 €  
 

    2 330 548,29 €  
 

Środki pieniężne i 
inne aktywa 

pieniężne 

    1 089 616,38 zł  
 

     1 090 051,03 zł  
 

      236 904,03 €  
 

       236 207,64 €  
 

Zobowiązania 
długoterminowe 

    4 869 312,03 zł  
 

     2 761 457,32 zł  
 

   1 058 684,18 €  
 

       598 391,55 €  
 

Zobowiązania 
krótkoterminowe 

  18 328 496,36 zł  
 

   14 844 736,11 zł  
 

   3 984 975,51 €  
 

    3 216 766,95 €  
 

Przychody netto ze 
sprzedaży 

                                 
76 815 652,18 zł  

 

 
61 875 090,87 zł 

 

 
16 701 233,24 €  

 

      
13 452 861,43 €  

 

Amortyzacja                                      
1 826 656,88 zł  

 

  
 1 688 148,80 zł  

 

   
  397 151,12 €  

 

       
   367 036,74 €  

 

Zysk/strata na 
sprzedaży 

                                    
4 953 778,81 zł  

 

 
3 478 397,34 zł 

 

   
1 077 048,92 €  

 

        
 756 271,98 €  

 

Zysk/strata na 
działalności 
operacyjnej 

                                    
4 006 901,96 zł  

 

  
2 717 467,11 zł  

 

      
871 179,28 €  

 

          
590 830,78 €  

 

Zysk/strata brutto                                     
3 651 551,40 zł  

 

  
2 609 795,27 zł  

 

      
793 919,08 €  

 

          
567 420,81 €  

 

Zysk/strata netto                                     
3 013 214,40 zł  

 

  
 2 137 440,27 zł  

 

      
655 132,06 €  

 

          
464 721,54 €  
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4. 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. 

Andrzej Krakówka -  Prezes Zarządu 

Mirosław Tomasz Wlazło – Wiceprezes Zarządu  

Warszawa, 31 maja 2022 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. 

Andrzej Krakówka Prezes Zarządu  

Mirosław Tomasz Wlazło – Wiceprezes Zarządu  

Warszawa, 31 maja 2022 roku. 
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5. Stanowisko 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 

sprawozdaniu finansowym zawierające w szczególności: 

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 lub planowanych przez emitenta działań 

w związku z zaistniałą sytuacją 

 

Nie dotyczy. 

 

 

6. INFORMACJA NA TEMAT STOSOWANIA PRZEZ EMITENTA ZASAD 

ŁADU KORPORACYJNEGO 

W 2021 roku Emitent stosował zasady ładu korporacyjnego zgodnie z Oświadczeniem w 
zakresie „Dobrych praktyk spółek notowanych na NewConnect” opublikowanym raportem 
bieżącym nr 30/2012 z dnia 20 września 2012 roku.  Poniżej umieszczono zasady, których 
Emitent nie przestrzegał w 2021 roku: 
 
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, 
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umożliwiać transmitowanie obrad walnego zgromadzenia z wykorzystaniem sieci Internet, 
rejestrować przebieg obrad i upubliczniać go na stronie internetowej. 
 
Komentarz: 
Emitent 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 zapewnić inwestorom szeroki dostęp do informacji wypełniając w ten sposób 
rzetelnie obowiązki informacyjne.  
Zasada nr 3.3 
Opis rynku, na którym działa Emitent, wraz z określeniem pozycji Emitenta na tym rynku 
 
Komentarz: 
Emitent stosował tę zasadę z wyłączeniem określenia pozycji rynkowej Emitenta. 
 
Zasada nr 9.2 
Emitent przekazuje w raporcie rocznym: 
9.2. Informację na temat wynagrodzenia Autoryzowanego Doradcy otrzymywanego od 
Emitenta z tytułu świadczenia wobec Emitenta usług w każdym zakresie. 
 
Komentarz: 
Emitent nie stosował tej zasady. 
Wynagrodzenie Autoryzowanego Doradcy jest informacją poufną.  
 
Zasada nr 11 
Przynajmniej 2 razy w roku Emitent, przy współpracy Autoryzowanego Doradcy, powinien 
organizować publicznie dostępne spotkanie z inwestorami, analitykami i mediami. 
 
Komentarz: 
Emitent nie 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 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 bieżącego w okresie objętym raportem, 

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

 
Komentarz: 
Emitent nie stosował tej zasady. 
Emitent uważa, iż należyte wykonywanie obowiązków informacyjnych (publikacja informacji 
na stronach internetowych Emitenta oraz NewConnect) jest wystarczające i nie jest 
konieczne sporządzanie comiesięcznych raportów powielających w większości już 
opublikowane informacje.  
Spółka do 20 dnia każdego miesiąca umieszcza na własnej stronie internetowej 
(http://www.eurosnack.pl) w zakładce Aktualności Informację z przychodami ze sprzedaży za 
poprzedni miesiąc oraz z przychodami ze sprzedaży narastająco od początku roku. 
 
 
 
 
Andrzej Krakówka Prezes Zarządu  
 
Mirosław Tomasz Wlazło – Wiceprezes Zarządu  
 
 
Warszawa 31.05.2022 

http://www.eurosnack.pl/
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