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ROBINSON EUROPE S.A.

RAPoRT zL|v KWARTAŁ 2011 R.
ri. za okres 01-08-2011 do 3L-IO-?OLI

Opublikowane w dniu 14 grudnia 20L'L r.

Raport za IV kwartał 20tI roku został' sporz4dzony zgodnie z przepisami Ustawy o
rachunkowościzdnia29 września1994 roku zpóźn. zmianami orazw oparciu o
ZałącznikNr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu,,Informacje bież4ce i
okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"
ROBINSON EUROPE SA' z siedzibą w Bielsku-Białej (43-382 Bielsko-Biała), przy ul. Laikonika 34, zarejestrowana przez Sąd
Rejonowy w Bielsku.Białei, VIII Wydział Gospodarczy Kraiowego Reiestru Sądowego pod numerem KRS 000036461'3, o kapitale
zakładow)rm wynosz4cym 1.187.500 zł, w całościopłaconym, nr NIP 5470046025,
posiadająca Zarząd w osobach:
Paweł Busz - CzłonekZarządu, |anusz Starko - CzłonekZarządu, Sławomir Pszczoła - Członek Zarz4du.
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I.

OSWIADCZENIEZARZADU
Stosownie do art. 52 ustawy z dnia

U.2002,

29 wrześnial994roku

o rachunkowości [Dz.

nr 76, poz' 694 ze zm') Zarz4d Spółki ROBINSON

EUROPE

S.A.

przedstawia raport za okres od 1 sierpnia do 31' października 20tI r., na który
składaj4 się:

o
o
o

wybrane dane finansowe zamykaj4ce się zyskiem EBITDA w IV kwartale w
wysokości 336.683,15PLN;
komentarz Zarz4du na temat czynników i zdarzeń, które miaty wpływ na
osiqgnięte wyniki finansowe;
informacja Zarz4du na temat aktywnościw obszarze rozwoju
prowadzonej działalnościw okresie objętym raportem.

|ednocześnie Zarz4d ROBINSON EURPOE S.A. z siedzib4 w Bielsku-Białej oświadcza, ie
wedle najlepszej wiedzy Zarządu informacje za prezentowany w niniejszym raporcie
okres sporz4dzone zostały zgodnie z obowi4zuj4cymi zasadami rachunkowości i innymi
przepisami, obowiqzuj4cymi Emitenta oraz odzwierciedlaj4 w sposób prawdziwy,
rzetelny i jasny sytuację majątkow4 i finansow4 RoBINSoN EUROPE S.A. oraz jej wyniki
finansowe.

Zarz4d oświadcza ponadto, że sprawozdanie z działa|nościRoBINSON EUROPE
zawiera prawdziwy obraz rozwoju, osiqgnięć oraz sytuacji w Spółce.

Bielsko-Biała, dnia 14 grudnia

S.A.

20IIr'

Janusz Starko _ Członek Ząrzqdu
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II. WYBRANE DANE FINANSOWE
I STRAT

Z BILANSU ORAZ RACHUNKU ZYSKOW

Tabela do raportu kwartalnego

Przy wszystkich danych finansowych zawartych w raporcie kwartalnym prezentuje się dane
porównywa|ne za analogiczny kwartał poprzedniego roku obrotowego i dane finansowe
narastaj4co w danym roku obrotowym oraz w roku poprzednim. Dla petniejszego zobrazowania
kondycji finansowej Spółki prezentowane s4 również wybrane dane finansowe porównywalne
za rok obrotowy 201.0.

1. Dane finansowe porównywalne za IV kwartał 2011 roku

Dane finansowe

IV kwartał 2011

IV kwartat 2010

2011 narastaiąco

2010 narastaiąco

od 01.08.2011

od 01.08.2010

od 01.11.2010

od 01.11.2009

do 31.10.2011

do 31.10.2010

do 31.10.2011

do 31.10.2010

w złotych

Kapitał własny
Należnościdługoterminowe
Należnościkrótkoterminowe
Środki pienieżne i inne akwwa pieniężne

3.459.978,55
0,0

2.652.062,05

87.928,94

2.679.454.56
0,0

3.459.978,55

2.679.454.56
0,0

0,0

1..562.596,36

2.652.062.05

t.562.596.36

25.672,49

87.928,94

25.672,49

Zobowiazania długoterminowe

L.874.760,00

1.800.080,00

L.874.160.00

1.800.080,00

Zobowiazanie krótkoterminowe

5.794.1.88,97

5.673.8L6,25

5.794.t88,97

5.673.816,25

33.809.25

25.834,20

L15.9r2,5t

L05.92r,L4

3.225.249,55

2.217.399.42

10.408.562.05

1r.288.747,00

277.582.0r

-20r.763,66

678.649,78

-101.815.73

302.873,90

-245.177,59

609.513,74

-288.340,25

Zysk brutto

17.645.27

-93.482,08

63.t03.L4

-327.958,62

Zvsk netto

17,645,27

-93.482.08

42.504,t4

-362.685.70

336.683,15

-219.337,39

725.4?,6,25

-182.4!9,r1

amorrvzacla
Przvchodv netto ze sorzedażv

Zvskze sprzedazv
Zv

sk z działa|noś ci op e racvi nei

EBITDA
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III. KoMENTARZ zARzĄDU NA TEMAT cZYNNIKow
WPŁYW NA oSIĄGNIĘTE WYNIKI FINANSoWE

I

ZDARZEN, KToRE MIAŁY

W IV kwarta|e 207L roku Spółka WypracowałazyskEBlTDA w wysokości 336.683,15 tys.
wobec straty poniesionej w IV kwartale 2010 roku w kwocie 2t9.337,39zł.

zł

Porównując narastaj4ce dane roczne, zysk EBITDA20It roku wynosi725.426'25 wobec
straty poniesionej w roku obrotowym 2010 w wysokości L82.419,7Izł.
Warto zwrócić uwagę na fakt, że tak znacznąpoprawę narastaj4cych wyników rocznych
uzyskali śmymimo ci ężkiego pierwszego kwartału, b ęd4cego rezultatem
zeszłorocznego kryzysu W branŻy wędkarskiej' Kryzysu spowodowanego czynnikami
obiektywnymi, zupełnie niezależnymi od nas, głównie powodziami, które wyst4piły w
najlepszych dla naszej sezonowej branży miesi4cach: lorietniu i maju 2010 roku. Strata
na koniec I kwartału bież4cego roku obrotowego na poziomie EBITDA wynosiła
5L3.70B,03zł.
Przychody netto ze sprzedazy w IY kwartale bieżącego roku wyniosły 3.225'249,55 zł co
stanowi wzrost o 45o/o wobec odpowiedniego IV kwartału 2010 roku, w którym
przychody ukształtowały się na poziomie 2,217,399,42 zł'
Tak duży wzrost został osiqgnięty dzięki zwiększeniu sprzedaŻy w naszej głównej
branży - wędkarstwie o 35o/o oraz dzięki pierwszym przychodom W nowym
segmencie biznesowym, zimowych akcesoriów sportovvych, które w październiku 2011
roku osiągnęły 474.7L2,B7zł. Przychody te uzyskaliśmydzięki przejmowaniu
sprzedazy prowadzonej dótychczas przez firmę Proll Sp.I', w wyniku procesów
integracyjnych zwi4zanych z planowanym przejęciem firmy Proll Sp.|. od pierwszego
stycznia 2012 roku.
Przejęcie w znacznym stopniu zneutralizuje dotychczasowa sezonowośćobrotów'Wraz
z jesiennymznacznym spadkiem przychodów z segmentu wędkarskiego rozpoczyna się
sprzedaż zimowych akcesoriów sportowych, dzięki czemu cały rok kalendarzowy będzie
dla nas jednakowo korzystny od strony popytowej na oferowane przez nas produkty.

Łączne przychody netto

W z\LL roku wyniosły 10.408.562,05 Zł, co

wobec

LL.288,L47,00 zł, osi4gniętych w ubiegłym roku stanowi spadek obrotów o 7,Bo/o.
Spadek sprzedazy wynika z zap|anowanego skupienia się na sprzedaŻy produktów
wysoko-marżowych jak równiezzpowodu niższych obrotów w pierwszej połowie roku.
Niższq sprzedaż spowodowało znaczne zatowarowanie sklepów niesprzedanymi
produktami z oferty 201'0, będące następstwem kryzysu z ubiegłego roku. Pocz4tek
tegorocznego sezonu, korzystne dla branży warunki pogodowe oraz atrakcyjnośćoferty
handlowej emitenta pozwoliły na znaczne, ponad 130ń zwiększenie przychodów w
drugiej połowie 2011 roku w porównaniu z drug4 połowq roku 2010.
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Tak znaczna poprawa wyników finansowych w stosunku do ubiegłego roku jest
wynikiem skutecznej i przemyślanej strategii, któr4 Spółka zamierza kontynuować w
kolejnych kwartałach. Realizuj4c przyjęte załozenia biznesowe i politykę neutralizacji
sezonowości Spółka zapewnia bezpieczeitstwo finansowe dla swoich akcjonariuszy.

Iv. INFoRMAC|A ZARZĄDU NA TEMAT AKTYWNoŚcI w oBszARZE RozWoJU
PRoWADZoNE| DzIAŁANoŚcI w oKRESIE 0B'ĘTYM RAPoRTEM
Działania podejmowane w IV kwartale pozwoliły na zwiększenie przychodów w głównym
obszarze działalnościSpółki jakim jest wędkarstwo oraz umożliwiły udane wejście na rynek
zimowych akcesoriów sportowych'
Zgodnie ze strategi4 nakreślon4 przez Zarz4d sukcesywnie zwiększamy ilośćodbiorców, jak
równi e ż p o szerzamy z akre s wsp ółp racy z doty chczasowymi ko ntrahentami.
Po raz pierwszy udanie wprowadziliśmy na rynek wędkarski sprzęt podlodowy, oferowany
pod własną mark4 Robinson. W powyższy sprzęt zaopatrujemy zatówno tradycyjne sklepy
branżowe jak również dwie duże, ogólnopolskie sieci hipermarketów.
Dużo uwagi poświęciliśmyna przygotowanie nowej, poszerzonej oferty handlowej na sezon
2072, obejmuj4cej również całkowicie nowe linie produktów.
opracowaliśmy nowe załozeniamarketingowo-reklamowe obejmujące reklamę prasowa,
internetową, sponsoring zawodów jak również organizację wtasnego cyklu ogólnopolskich
zawodów wędkarskich. Po raz pierwszy cykl zawodów organizowany będzie wspólnie ze
znanym belgijskim producentem zanęt z segmentu premium pod wspóln4nazw4Van Den Eynde
- Robinson Cup
Konsekwentnie prowadziliśmydziałania integracyjne ze Spółką Jawn4 Proll, dzięki czemu
od października przejęliśmycałośćsprzedazy firmy Proll na sieć około 130 sklepów
sportowych. Sprzedaż obejmuje czapki własnej produkcji pod nazw4 Neverland, czapki znanej
szwedzkiej firmy Satilla otaz szereg akcesoriów sportowych jak kaski narciarskie, kijki, gogle
oraz rękawiczki narciarskie.
Pełne przejęcie firmy Proll Spółka Jawna planowane jest na dzień7 stycznia 2012 roku
W IV kwartale prowadziliśmy prace adaptacyjne we własnej siedzibie firmy,
w niewykończonym i niewykorzystywanym dotychczas budynku, dzięki którym możliwe będzie
przeniesienie biur i magazynów firmy Proll w okresie kolejnych 2-3 miesięcy.
Zaawansowane s4 również prace informatyczne maj4ce na celu pełną obsługę obu działalności
po 1 stycznia 2012 roku.

Zakoficzenie procesu przejęcia firmy Proll Sp.|. poza oczywistym zwiększeniem przychodów
przyczyni się również do uzyskania efektu synergii, daj4cego znaczne oszczędności po stronie
kosztów'
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