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przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect” 
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Szanowni Akcjonariusze i Inwestorzy Giełdowi, 
 
 

Zarząd ROBINSON EUROPE S.A. przedstawia raport podsumowujący działalność Spółki w 
roku obrotowym rozpoczynającym się 01 listopada 2019 roku i kończącym 31 
października 2020 roku, mając nadzieję, że raport ten będzie dla Państwa pełnym 
źródłem informacji o działalności Spółki w prezentowanym okresie. 
 
W dniu 01 czerwca 2020 roku minęło dziewięć lat od debiutu Spółki na alternatywnym 
rynku NewConnect. Dla wszystkich osób zaangażowanych w działalność Spółki rok 
obrotowy 2019/2020 był rokiem wytężonej pracy naznaczonej pandemią koronawirusa 
SARS-CoV-2, powodującego chorobę COVID-19, w którym realizowano kolejny etap 
strategii rozwoju Spółki, dążąc do umocnienia jej pozycji na rynku. 
 
Podobnie jak w latach poprzednich, w minionym roku obrotowym skupialiśmy się na 
intensyfikacji działań inwestycyjnych polegających na promocji własnej marki Robinson 
oraz marek towarzyszących. Sukcesywnie usprawnialiśmy także procesy związane z 
organizacją obsługi klienta, zwiększając tym samym potencjał sprzedażowy. Nasze 
wieloletnie doświadczenie w branży i długa obecność na rynku wędkarskim potwierdzają 
słuszność takich działań. 
 
Nieustannie, bardzo duży nacisk kładziemy na działania marketingowe w mediach 
społecznościowych. Jako Zarząd uważamy, że jest to perspektywiczny kierunek rozwoju 
marketingu i planujemy go nadal umacniać licząc na osiągnięcie istotnych korzyści w 
przyszłości.  
 
W dalszym ciągu był podtrzymany wzrost poziomu sprzedaży w segmencie wędkarstwa 
na rynku polskim, na rynkach Unii Europejskiej oraz w prowadzonej działalności 
eksportowej, co pozytywnie wpłynęło na całkowitą wartość osiągniętych przychodów. 
Głównym czynnikiem takiego stanu rzeczy było realizowanie skutecznej i efektywnej 
polityki sprzedażowej oraz prowadzenie działań zarządczych, pozwalających na 
utrzymywanie stabilnego poziomu kosztów działalności.  
 
Dużym optymizmem napawają nas również pozytywne trendy w wędkarstwie, czyli coraz 
wyższy udział w nim młodego pokolenia, które wnosi znaczące ożywienie w kreowaniu 
nowych trendów, budowaniu społeczności wędkarskiej, wzajemnej sprawnej wymianie 
informacji, czy organizacji imprez o charakterze amatorskim i sportowym. To niezwykle 
pozytywne sygnały dla naszej Spółki i prowadzonego biznesu. 
 
W zakresie zmian w ofercie Robinson Europe S.A. dokonujemy stałej korekty w oparciu o 
analizy i badania potrzeb klientów. Do oferty wprowadzane są nowości, jak również są z 
niej wycofywane produkty o słabym potencjale sprzedażowym.   
 
Zgodnie z trendami w branży, konsekwentnie realizujemy strategię rozwoju 
specjalistycznych marek dedykowanych poszczególnym rodzajom wędkarstwa:  

- VDE-Robinson: sprzęt dla wyczynowców; 
- Robinson: sprzęt spinningowy, spławikowy, gruntowy i muchowy; 
- Carpex: sprzęt dla karpiarzy; 
- Sea Fox: sprzęt na potrzeby wędkarstwa morskiego. 
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Poza wymienionymi powyżej markami własnymi, Spółka od blisko trzydziestu lat jest 
wyłącznym przedstawicielem na Polskę belgijskiej firmy Marcel Van Den Eynde, co 
zaowocowało również wprowadzeniem na rynek produktów o najwyższej jakości, pod 
wspólnym brendem VDE-ROBINSON. Produkty te, pomimo wysokiej ceny adekwatnej do 
ich jakości, znajdują coraz szerszy odbiór wśród profesjonalnych wędkarzy i 
zawodników.  

Robinson Europe S.A. nadal pozostaje aktywnym podmiotem na rynkach zagranicznych. 
Pomimo bardzo dużej konkurencji ze strony europejskich oraz światowych potentatów 
branżowych, Spółka nie traci swoich podstawowych odbiorców.  
 
Miniony, 2019/2020 rok obrotowy, był rokiem bardzo specyficznym, nieznanym dotąd w 
historii naszej Spółki. Determinowany był panującą pandemią koronawirusa SARS-CoV-
2, powodującego chorobę COVID-19, co miało bardzo duży wpływ na panujące nastroje 
gospodarcze. Z jednej strony początkowo pojawiała się niepewność co do wielkości 
zatowarowania i działań sprzedażowych, z drugiej z kolei – po przeminięciu pierwszych 
miesięcy rozwoju pandemii – odznaczał się obrotami znacznie większymi aniżeli w roku 
poprzednim. O ile w pierwszych dwóch kwartałach obrotowych sprzedaż kształtowała 
się na poziomie nieco niższym niż sprzedaż zrealizowana w analogicznych okresach roku 
ubiegłego, o tyle w III kwartale przychody ze sprzedaży były o blisko 2 mln zł wyższe 
aniżeli w III kwartale 2018/2019 roku obrotowego. 
 
Tak też, w I kwartale sprawozdawczego roku obrotowego Spółka osiągnęła przychód ze 
sprzedaży w wysokości 2 783 333,62 zł oraz wygenerowała stratę netto na poziomie  
-314 522,52 zł. W drugim kwartale wynik netto wyniósł 668 573,38 zł przy przychodach 
ze sprzedaży w wysokości 5 009 049,36 zł, tym samym pierwsze półrocze zamknęło się 
przychodami na poziomie 7 792 382,98 zł oraz zyskiem netto 354 050,86 zł. Z kolei w III 
kwartale, Spółka wypracowała przychody w kwocie 6 729 495,78 zł osiągając zysk netto 
w wysokości 1 027 046,75 zł. Po pierwszych trzech kwartałach przychody wynosiły  
14 521 878,76 zł, a zysk netto został wypracowany na poziomie 1 381 097,61 zł. 

W całym 2019/2020 roku obrotowym Spółka osiągnęła przychody w wysokości  
18 707 502,54 zł, co oznacza ich wzrost o 16,47% w porównaniu do przychodów w 
poprzednim roku obrotowym, które wyniosły 16 062 187,16 zł. 
 
W całym roku udało się wypracować zysk netto w wysokości 1 149 502,21 zł wobec 
455 880,48 zysku netto w roku poprzednim. Jednak na poziomie zysku z działalności 
operacyjnej, wyniósł on aż 1 773 010,066 zł, a na poziomie brutto 1 402 418,21 zł.  
 
Wypracowany zysk w okresie sprawozdawczym pomimo wyżej wspomnianych 
czynników, w naszej opinii jest w pełni satysfakcjonujący, niemniej, cały czas są 
intensyfikowane działania, które zmierzają do zwiększenie przychodów w głównym 
obszarze działania Spółki jakim jest wędkarstwo.  
 
Zakończony rok obrotowy z perspektywy Zarządu oceniamy bardzo pozytywnie. Pomimo 
bardzo niepewnych nastrojów gospodarczych wynikających z pandemii ze strony przede 
wszystkim naszych odbiorców, w pierwszych dwóch kwartałach 2019/2020 roku 
obrotowego udało nam się utrzymać obroty na poziomie zbliżonym do okresów 
porównywalnych, a kwartały III i IV przyniosły ich wzrost, co umożliwiło osiągnięcie 
przychodów w całym roku obrotowym wyższych o 16,47% niż w roku poprzednim. 
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Pragniemy podziękować za współpracę i zaangażowanie Pracownikom, Doradcom oraz 
Partnerom Biznesowym, bez których nie byłoby możliwe osiągnięcie dobrych wyników. 
 
Chcielibyśmy również podziękować Akcjonariuszom i Inwestorom Giełdowym za 
zaufanie i wsparcie, jakim obdarzyli Zarząd. 
 
Jesteśmy zdeterminowani, aby umacniać naszą pozycję w branży, poprawiać wyniki 
finansowe i budować wartość dla Akcjonariuszy. Wierzymy, że dobrze zaplanowana i 
skutecznie egzekwowana strategia rozwoju pomoże nam osiągać wytyczone cele, co 
pozostanie z korzyścią także dla naszych Inwestorów. 
 
 
 
Zapraszamy do zapoznania się z raportem.  
 
Zarząd Robinson Europe S.A. 
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WYBRANE DANE FINANSOWE Z ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO (W TYM 
PRZELICZONE NA EURO) 
 

  31.10.2019 31.10.2020 31.10.2019 31.10.2020 

  w złotych w euro[1] 

Aktywa trwałe 7 505 068,94 8 701 245,98 1 761 050,51 1 883 875,89 

Wartości niematerialne i prawne 272 707,10 240 305,92 63 990,22 52 027,78 

Rzeczowe aktywa trwałe 3 530 760,96 3 458 680,33 828 486,51 748 826,61 

Należności długoterminowe 375 771,88 346 530,73 88 174,17 75 026,14 

Inwestycje długoterminowe 3 306 807,00 4 619 032,00 775 936,13 1 000 050,23 

Długoterminowe rozliczenia 
międzyokresowe 

19 022,00 36 697,00 4 463,48 7 945,14 

Aktywa obrotowe 12 077 294,46 13 556 933,75 2 833 914,74 2 935 163,62 

Zapasy 8 163 181,91 9 468 039,42 1 915 475,49 2 049 891,62 

Należności krótkoterminowe 3 680 584,33 3 751 763,94 863 642,29 812 281,10 

Inwestycje krótkoterminowe 160 380,79 265 523,99 37 633,05 57 487,66 

Krótkoterminowe rozliczenia 
międzyokresowe 

73 147,43 71 606,40 17 163,91 15 503,25 

        

Należne wpłaty na kapitał 
podstawowy 

      

Udziały (akcje) własne 154 117,45 154 117,45 36 163,37 33 367,42 

        

Aktywa razem 19 736 480,85 22 412 297,18 4 631 128,62 4 852 406,94 

        

Kapitał (fundusz) własny 11 339 401,34 13 551 848,55 2 660 769,49 2 934 062,65 

Kapitał (fundusz) podstawowy 1 870 892,00 1 870 892,00 439 001,34 405 060,19 

Kapitał (fundusz) zapasowy 7 596 836,02 8 052 716,50 1 782 583,48 1 743 465,08 

- nadwyżka wartości sprzedaży 
(wartości emisyjnej) nad 
wartością nominalną udziałów 
(akcji) 

4 439 006,50 4 439 006,50 1 041 604,64 961 073,55 

Kapitał (fundusz) z aktualizacji 
wyceny 

117 472,00 1 180 417,00 27 564,59 255 567,90 

- z tytułu aktualizacji wartości 
godziwej 

      

Pozostałe kapitały (fundusze) 
rezerwowe 

1 298 320,84 1 298 320,84 304 648,58 281 094,84 

- tworzone zgodnie z umową 
(statutem) spółki 

      

- na udziały (akcje) własne       

Zysk (strata) z lat ubiegłych       

Zysk (strata) netto 455 880,48 1 149 502,21 106 971,51 248 874,64 

Odpisy z zysku netto w ciągu 
roku obrotowego 

      

Zobowiązania i rezerwy na 
zobowiązania 

8 397 079,51 8 860 448,63 1 970 359,13 1 918 344,30 

Rezerwy na zobowiązania 39 769,00 277 222,00 9 331,72 60 020,35 
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Zobowiązania długoterminowe 1 095 600,00 3 082 942,98 257 080,51 667 477,05 

Zobowiązania krótkoterminowe 7 261 710,51 5 500 283,65 1 703 946,90 1 190 846,90 

Rozliczenia międzyokresowe       

Pasywa razem 19 736 480,85 22 412 297,18 4 631 128,62 4 852 406,94 

 
 

  
01.11.2018-
31.10.2019 

01.11.2019-
31.10.2020 

01.11.2018-
31.10.2019 

01.11.2019-
31.10.2020 

  w złotych w euro[1] 

Przychody netto ze sprzedaży 16 062 187,16 18 707 502,54 3 733 221,88 4 224 819,91 

Koszty działalności operacyjnej 15 126 921,84 16 965 969,32 3 515 844,70 3 831 519,72 

Zysk (strata) ze sprzedaży 935 265,32 1 741 533,22 217 377,18 393 300,19 

Pozostałe przychody operacyjne 143 338,01 342 889,87 33 315,05 77 436,74 

Pozostałe koszty operacyjne 323 567,78 311 412,43 75 204,60 70 328,01 

Zysk (strata) z działalności 
operacyjnej 

755 035,55 1 773 010,66 175 487,64 400 408,91 

Przychody finansowe 140 479,75 8 496,67 32 650,73 1 918,85 

Koszty finansowe 374 483,82 379 089,12 87 038,66 85 611,82 

Zysk (strata) brutto 521 031,48 1 402 418,21 121 099,70 316 715,95 

Zysk (strata) netto 455 880,48 1 149 502,21 105 957,11 259 598,51 

 
 
 

*1. Dane z bilansu zostały przeliczone po średnim kursie Narodowego Banku Polskiego (Tabela A), obowiązującym  odpowiednio w dniach 
31.10.2020 r. oraz 31.10.2019 r.:   
a)  na dzień 31 października 2020 r. – 4,6188 PLN za 1 EURO;  
b)  na dzień 31 października 2019 r. – 4,2617 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 2019/2020 oraz 2018/2019:  
a) za rok obrachunkowy 2019/2020 – 4,4280 za 1 EURO 
b) za rok obrachunkowy 2018/2019 – 4,3025 za 1 EURO 
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Bielsko-Biała, dnia 18 stycznia 2021 r. 
 
 
 
 
 

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU 
 
 
 

Zarząd ROBINSON EUROPE S.A. oświadcza, iż wedle jego najlepszej wiedzy, roczne sprawozdanie 
finansowe za okres 01.11.2019 – 31.10.2020 r., jak i dane porównywalne zostały sporządzone 
zgodnie z obowiązującymi Emitenta zasadami rachunkowości oraz odzwierciedlają w sposób 
prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową Emitenta, oraz jego wyniki 
finansowe, oraz że sprawozdanie z działalności Emitenta zawiera prawdziwy obraz sytuacji 
Emitenta, w tym opis podstawowych zagrożeń i ryzyk. 
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Bielsko-Biała, dnia 18 stycznia 2021 r. 
 
 
 
 

 
OŚWIADCZENIE ZARZĄDU 

 
 
 

Zarządu ROBINSON EUROPE S.A. oświadcza, iż podmiot uprawniony do badania sprawozdań 
finansowych, BGGM AUDYT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Warszawie, 
ul. Ratuszowa 11, 03-450  Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru 
Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, Wydział XII 
Gospodarczy KRS pod numerem 0000327377, numer wpisu na listę podmiotów uprawnionych 
do badania sprawozdań finansowych 3489, przeprowadzający badanie rocznego sprawozdania 
finansowego Emitenta za rok obrachunkowy 01.11.2019 r. – 31.10.2020 r., został dokonany 
zgodnie z przepisami, w tym dotyczącymi wyboru i procedury wyboru firmy audytorskiej oraz, że 
BGGM AUDYT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i członkowie zespołu wykonującego 
badanie tego sprawozdania finansowego spełniali warunki do sporządzenia bezstronnego i 
niezależnego sprawozdania z badania tego sprawozdania finansowego zgodnie z obowiązującymi 
przepisami, standardami wykonywania zawodu i zasadami etyki zawodowej.  
 
 
  
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 


