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Drodzy Akcjonariusze i Inwestorzy Giełdowi, 
 

 
Zarząd ROBINSON EUROPE S.A. przedstawia raport podsumowujący działalność Spółki w roku 
obrotowym rozpoczynającym się w dniu 01.11.2016 roku i kończącym w dniu 31.10.2017 roku, 
mając nadzieję, że raport ten będzie dla Państwa pełnym źródłem informacji o działalności 
Spółki w prezentowanym okresie. 
 
W dniu 01 czerwca 2017 roku minęło sześć  lat od debiutu Spółki na alternatywnym rynku 
NewConnect. Dla wszystkich osób zaangażowanych w działalność Spółki rok obrotowy 
2016/2017 był rokiem wytężonej pracy, w którym realizowano kolejny etap strategii rozwoju 
Spółki, dążąc do umocnienia pozycji na rynku. 
 
Spółka w roku obrotowym 2016/2017 uzyskała przychody ze sprzedaży na poziomie 
14 988,3 tys. zł. Były one wyższe o 2,2% w stosunku do roku obrotowego 2015/2016. 
Pomimo  niewielkiego wzrostu przychodów ze sprzedaży, w roku sprawozdawczym 2016/2017 
Spółka uzyskała zysk netto w wysokości 1 573,0 tys. zł. W porównaniu do ubiegłego roku 
obrotowego gdzie wypracowano  zysk netto w kwocie 371,1 tys. zł.  zanotowaliśmy ponad 
323,9% wzrost. Wypracowany zysk w okresie sprawozdawczym jest w pełni satysfakcjonujący 
Zarząd, niemniej, cały czas są intensyfikowane działania, które zmierzają do zwiększenie 
przychodów w głównym obszarze działania Spółki jakim jest wędkarstwo.  
Spółka odnotował zysk EBITDA (zysk/strata z działalności operacyjnej powiększony o 
amortyzację) w roku obrotowym 2016/2017 w wysokości 1 087,2 tys. zł. 
 
Zysk brutto wypracowany przez Spółkę w całym roku obrotowym 2016/2017 wyniósł 1 730,5 
tys. zł. Należy zaznaczyć, iż istotne znaczenie na kształtowanie się zysków na poziomie 
finansowym ma wycena posiadanych przez Spółkę akcji innego podmiotu. Akcje te wyceniane są 
bądź to w cenie zakupu, bądź też po cenie rynkowej. Spółka w swoim portfelu inwestycyjnym 
posiada  4.400.000 akcji serii A spółki Outdoorzy S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej. Akcje serii B i C 
tej spółki, w dniu 6 grudnia 2016 r. zadebiutowały na rynku NewConnect, a ich kurs w dniu 
debiutu wzrósł do poziomu 0,49 zł, a na zamknięcie wyniósł 0,43 zł. Na dzień bilansowy akcje te 
wyceniane zostały po cenie rynkowej wg kursu z dnia 31.10.2017 w wysokości 0,48 zł. za akcję. 
 
Zgodnie z trendami w branży, konsekwentnie  realizujemy strategię rozwoju specjalistycznych 
marek dedykowanych poszczególnym rodzajom wędkarstwa: 
- Van Den Eynde - Robinson Team: sprzęt dla wyczynowców; 
- Robinson: sprzęt spinningowy, spławikowy, gruntowy i muchowy; 
- Carpex: sprzęt dla karpiarzy; 
- Sea Fox: sprzęt na potrzeby wędkarstwa morskiego. 

Spółka od kilkunastu lat jest wyłącznym przedstawicielem na Polskę belgijskiej firmy Marcel 
Van Den Eynde, oraz tajwańskiego producenta przynęt spinningowych z segmentu premium  
STRIKE PRO. To od wielu lat uznani na światowym rynku producenci, rozpoznawalni przez 
niemal każdego uczestnika rynku wędkarskiego. Uzupełniającym segmentem działalności Spółki 
Robinson Europe SA jest Dział Sportowy, który oferuje szereg akcesoriów sportowych i 
turystycznych.  
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Podsumowując najważniejsze wydarzenia minionego roku warto przypomnieć, że w  I kwartale  
2016/2017 odnotowaliśmy wzrost przychodów o 36,3% w stosunku do analogicznego okresu 
ubiegłego roku.   Największy wpływ na zrealizowany wzrost sprzedaży w I kwartale miał dział 
wędkarski. Ważną decyzją podjętą w I kwartale minionego roku obrotowego, było zatwierdzenie 
uchwały przez Zarząd w sprawie podjęcia działań w zakresie przeprowadzenia analizy 
opłacalności wydzielenia zorganizowanej części przedsiębiorstwa, w tym analiz kosztowych i 
prawnych, a następnie zaproponowanie walnemu zgromadzeniu wydzielenie zorganizowanej 
części przedsiębiorstwa w postaci działu sportowego.  
 
Po dwóch kwartałach roku obrotowego 2016/2017 zysk netto Spółki wyniósł 610 tys. zł. wobec 
262 tys. zł. rok wcześniej, a więc 132% wzrost. Istotnym  czynnikiem wzrostu zyskowności było 
zwiększenie sprzedaży w segmencie wędkarstwa, głównie na rynku krajowym.  
 
W II kwartale 2016/2017 r.o. Akcjonariusze Spółki podczas Zwyczajnego Walnego 
Zgromadzenia podjęli Uchwałę o wydzieleniu zorganizowanej części przedsiębiorstwa w postaci 
działu sportowego.  
Ważnym wydarzeniem w historii Spółki było również podjęcie przez ZWZ Uchwały o wypłacie 
dywidendy w wysokości 0,05 zł na akcję. Po raz pierwszy podzieliliśmy się wypracowanym 
zyskiem z naszymi Akcjonariuszami mając nadzieję, że zapoczątkowaliśmy w ten sposób nową 
politykę dywidendową . 
 
III kwartał roku obrotowego 2016/2017 był dla nas kontynuacją dobrej passy, a osiągnięte 
wyniki  potwierdziły , że realizowane działania prorozwojowe przynoszą oczekiwane rezultaty 
w postaci wzrostu przychodów oraz zwiększania zysku netto. Po trzech kwartałach roku 
obrotowego 2016/2017 zysk netto Spółki przekroczył 1,1 mln zł.  
 
W kwartale tym, Zarząd Spółki podjął także decyzję o odstąpieniu od sprzedaży osobie trzeciej 
bądź wniesienia aportem do innego podmiotu wyodrębnionej funkcjonalnie, organizacyjnie i 
finansowo zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki w postaci działu sportowego. 
Wynikało to z uwarunkowań podatkowych, m.in wątpliwości interpretacyjnych jednostki 
stanowiącej zorganizowaną część przedsiębiorstwa, a tym samym potencjalnego ryzyka 
związanego z możliwością odmiennej interpretacji zorganizowanej części przedsiębiorstwa 
przez organy podatkowe oraz brakiem możliwości wyeliminowania tego ryzyka. Dział sportowy 
został zatem utrzymany jako jednostka wewnętrznej organizacji  w niezmienionej postaci, a 
przeprowadzenie analiz rynkowych powinno  przełożyć się na wzrost rentowności prowadzonej 
działalności w zakresie działu sportowego poprzez optymalizację oferty handlowej. 
 
Ostatni kwartał roku obrotowego 2016/2017 potwierdził, że obrany kierunek rozwoju i 
odpowiednio wyselekcjonowane działania przełożyły się na zwiększenie przychodów ze 
sprzedaży, podniesienie rentowności i w konsekwencji wypracowanie najwyższego rocznego 
zysku netto w historii Spółki.  
 
Kolejne istotne działania mające miejsce w minionym roku obrotowym, to obsługa 1.027 
(słownie: jeden tysiąc dwadzieścia siedem) obligacji na okaziciela serii A Spółki, o wartości 
nominalnej 1.000,00 zł. (słownie: jeden tysiąc złotych) każda, wprowadzonych do 
alternatywnego systemu obrotu na rynku Catalyst  w dniu 19 marca 2015 roku na podstawie 
Uchwały nr 240/2015 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., oraz 
dokonanie w dniu 17 października 2017 roku wykupu wszystkich wyemitowanych obligacji 
serii A oraz wypłaty odsetek za ostatni okres odsetkowy. Wykup obligacji odbył się zgodnie z 
terminem wskazanym w warunkach emisji. 
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Zakończony rok obrotowy Zarząd ocenia bardzo pozytywnie, w każdym raportowanym kwartale    
utrzymywaliśmy trend wzrostu sprzedaży w segmencie wędkarstwa, zarówno na rynku 
krajowym, jak i w ujęciu całościowym. W minionym roku warunki atmosferyczne były stabilne i 
sprzyjające na przestrzeni całego  sezonu, co miało pozytywny wpływ na poziom sprzedaży w 
tym segmencie.  
 
Pracowaliśmy również nad zwiększeniem efektywności komunikacji i wymiany informacji 
pomiędzy handlowcami działającymi w terenie a centralą Spółki, a także zoptymalizowaniem 
procesów obsługi magazynowej. Realizowaliśmy też spójny i przejrzysty program działań 
promocyjno-marketingowych.  
 
Spółka kontynuowała dobrze przyjętą przez klientów akcję promocyjną „DNI Z ROBINSONEM”, 
czyli prezentację sprzętu i nowości Robinsona w wybranych sklepach, z udziałem naszych 
handlowców i sprzedawców. Prowadzony jest nadal cykl zawodów VDE-R Supercup,  
kontynuowaliśmy udział własnej drużyny w Grand Prix Polski oraz w Drużynowych 
Mistrzostwach Świata (wędkarstwo wyczynowe w spławiku). 

Pozyskani Klienci i Partnerzy biznesowi oraz funkcjonowanie jako Spółka publiczna na rynku 
NewConnect, utwierdza nas w przekonaniu o słuszności przyjętego kierunku rozwoju, a naszym 
Akcjonariuszom gwarantuje bezpieczeństwo zainwestowanych środków finansowych. 

Pragniemy podziękować za współpracę i zaangażowanie Pracownikom, Doradcom oraz 
Partnerom Biznesowym, bez których nie było by możliwe osiągnięcie dobrych wyników. 
 
Chcielibyśmy również podziękować Akcjonariuszom i Inwestorom Giełdowym za zaufanie i 
wsparcie, jakim obdarzyli Zarząd. 
 
Zapewniamy, iż dołożymy wszelkich starań, aby rok obrotowy 2017/2018 był jeszcze lepszym i 
efektywniejszym okresem w rozwoju Spółki. 
 
Zapraszamy do zapoznania się z raportem.                                               

Z poważaniem 
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WYBRANE DANE FINANSOWE Z ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 
(PRZELICZONE NA EURO) 

 
 
 

 
 

Dane finansowe 

01.11.2016-
31.10.2017 

01.11.2015-
31.10.2016 

01.11.2016-
31.10.2017 

01.11.2015-
31.10.2016 

 
w złotych 

 

          
w euro* 

 
 
Kapitał własny 

 
9 740 162,55 

 
8 259 524,11 

 
2 291 910,8 

 
1 908 966,21 

 
Należności długoterminowe 

 
320 000,00 

 
320 000,00 

 

 
75 297,66 

 
73 959,37 

 
Należności krótkoterminowe 

 
3 937 887,53 

 
3 328 704,76 

 
926 605,38 

 
769 340,32 

 
Środki pieniężne i inne aktywa 
pieniężne 

 
214 531,29 

 
278 029,15 

 
50 480,33 

 
64 258,94 

 
Zobowiązania długoterminowe 
 

 
2 919 000,00 

 
3 331 166,75 

 
686 855,85 

 
769 909,34 

 
Zobowiązanie krótkoterminowe 

 
6 245 000,62 

 
6 461 375,47 

 
1 469 481,06 

 
1 493 372,66 

 
Amortyzacja 

 
150 862,43 

 
145 278,84 

 
35 205,46 

 
33 415,87 

 
Przychody netto ze sprzedaży 

 
14 988 282,22 

 
14 661 298,15 

 
3 497 685,57 

 
3 372 273,93 

 
Zysk ze sprzedaży 

 
1 447 700,51 

 
1 048 316,59 

 
337 837,33 

 
241 125,35 

 
Zysk z działalności operacyjnej 

 
936 305,03 

            
  982 569,97 

 

 
218 497,39 

 
226 002,85   

 
Zysk brutto 

 
1 730 517,19 

 
481 621,66 

 
403 835,80 

 
110 778,74 

 
Zysk netto 
 

 
1 573 032,19 

 
   371 122,66 

 
367 084,89 

 
85 362,65 

Tabela : Wybrane dane finansowe z rocznego sprawozdania finansowego. 

 

 
 
 
 

*1. Dane z bilansu zostały przeliczone po średnim kursie Narodowego Banku Polskiego (Tabela A), obowiązującym odpowiednio w 

dniach 31.10.2017 r. oraz 31.10.2016 r.:   
a)  na dzień 31 października 2017r. – 4,2498 PLN za 1 EURO;  

b)  na dzień 31 października 2016 r. – 4,3267 PLN za 1 EURO. 

   2. Dane z rachunku wyników zostały przeliczone po średnim kursie Narodowego Banku Polskiego (Tabela A), przyjętym jako średnia 

kursów obowiązujących na ostatni dzień miesiąca odpowiednio roku obrachunkowego 2016/2017 oraz 2015/2016:  
a) za rok obrachunkowy 2016/2017 -  4,2852 za 1 EURO 

b) za rok obrachunkowy 2015/2016 -  4,3476  za 1 EURO 
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Bielsko-Biała, dnia 01 marca 2018 r. 
 
 
 
 
 

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU 
 
 
 

Zarząd spółki ROBINSON EUROPE S.A. oświadcza, iż wedle jego najlepszej wiedzy, roczne 
sprawozdanie finansowe za okres 01.11.2016 – 31.10.2017 r., jak 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 wyniki finansowe, oraz że sprawozdanie z 
działalności Spółki zawiera prawdziwy obraz sytuacji Spółki, w tym opis podstawowych 
zagrożeń i ryzyk. 
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Bielsko-Biała, dnia 01 marca 2018 r. 
 
 
 
 

 
OŚWIADCZENIE ZARZĄDU 

 
 
 

Zarządu spółki ROBINSON EUROPE S.A. oświadcza, iż podmiot uprawniony do badania 
sprawozdań finansowych, POLAUDIT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w 
Warszawie, ul. Elbląska 15/17, 01-747 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców 
Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w 
Warszawie, Wydział XII Gospodarczy KRS pod numerem 0000020996, numer wpisu na listę 
podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych 552, dokonujący badania 
rocznego sprawozdania finansowego Emitenta za rok obrachunkowy 01.11.2016 – 31.10.2017 
r., został wybrany zgodnie z przepisami prawa, oraz że podmiot ten wraz z biegłymi 
rewidentami dokonującymi badania tego sprawozdania, spełniali warunki do wyrażenia 
bezstronnej i niezależnej opinii o badaniu, zgodnie z właściwymi przepisami prawa krajowego. 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 


