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SPRAWOZDANIE 
 
Z działalności Rady Nadzorczej North Coast S.A. , w okresie od 27 czerwca 
2013 r. do 30 czerwca 2014 r. oraz ocena sytuacji finansowej Spółki w roku 
obrachunkowym 2013  
 
Sprawozdanie obejmuje działalność Rady Nadzorczej North Coast S.A. w 
okresie między 27 czerwca 2013 r. a 30 czerwca 2014 r. czyli okres między    
dwoma dorocznymi zwyczajnymi Walnymi Zgromadzeniami Akcjonariuszy, 
oraz zawiera ocenę sytuacji ekonomiczno-finansowej Spółki za rok obrotowy 
2013.  Okres ten był ósmym rokiem działalności North Coast S.A. jako spółki 
notowanej na Giełdzie Papierów Wartościowych.  Rada Nadzorcza pracowała w 
tym okresie w składzie: Jan Czaja – przewodniczący Rady Nadzorczej, 
Vincenzo Colalillo – wiceprzewodniczący, Agnieszka Fedorowicz – Gałczyńska 
– sekretarz RN oraz Ewa Sygitowicz i Robert Skłodowski, jako członkowie 
Rady.  
I. Działalność Rady Nadzorczej North Coast S.A.  
 W omawianym okresie Rada Nadzorcza , jako statutowy organ Spółki, 
stosownie do swoich kompetencji, uczestniczyła w głównym nurcie działalności 
Spółki North Coast S.A., zapoznając się z aktualnymi informacjami Zarządu o 
działalności Spółki i jednostek zależnych, wynikach handlowych i finansowych, 
kontrolując zarazem tę działalność. Trzeba również podkreślić, że zgodnie z 
decyzją z 4 grudnia 2009 r. Rada wypełniała równocześnie zadania Komitetu 
Audytu, dokonując dodatkowej oceny dokumentów finansowych Spółki, 
monitorując także pracę biegłych rewidentów, powołanych do przedstawienia 
opinii na temat  rocznego Sprawozdania finansowego za rok 2013. Celem tego 
uczestnictwa było zapoznanie się z metodami, zakresem, trybem oraz 
fachowością przeprowadzanego audytu.  
     Kontakty bezpośrednie członków RN i praca  na posiedzeniach Rady 
uzupełniana była komunikacją elektroniczną i w tym trybie, w wyjątkowych 
przypadkach, podejmowane były także uchwały Rady Nadzorczej. 
     Ogółem w okresie sprawozdawczym Rada Nadzorcza odbyła cztery 
posiedzenia. Przedmiotem zainteresowań Rady był przede wszystkim główny 
nurt działalności Spółki, a więc wyniki finansowe i handlowe North Coast S.A., 
a także w coraz większym stopniu także spółek zależnych. Rada interesowała się 
także planami rozwojowymi i inwestycyjnymi spółki, wzajemnymi relacjami 
między North Coast S.A. a spółkami zależnymi . 
     Szczegółowy zakres prac Rady Nadzorczej w okresie sprawozdawczym, w 
ujęciu chronologicznym i przedmiotowym, przedstawia się następująco:  
- na posiedzeniu w dniu 30 września 2013r. rozpatrzono sprawozdanie 
finansowe Zarządu za I półrocze 2013 r. oraz skonsolidowane sprawozdanie 
finansowe całej Grupy North Coast za I półrocze 2013 r. Zapoznano się także z 
informacją Zarządu Spółki, przedstawioną przez wiceprezesa Giorgio Pezzolato 
o aktualnej sytuacji finansowo-handlowej North Coast S.A. i spółek zależnych. 
Zapoznając się ze Sprawozdaniem Zarządu Rada Nadzorcza z niepokojem 
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odnotowała spadek przychodów ze sprzedaży towarów i produktów w Spółce 
North Coast S.A. za I półrocze 2013 r. które wyniosły 36 950 tys. PLN, w 
porównaniu z 43 459 tys. zł w 2012 r. Nastąpił również spadek zysku netto w 
działalności handlowej spółki, z 698 tys. w I półroczu 2012 r. do 139 tys. zł. 
straty w I półroczu 2013 r. Rada Nadzorcza odnotowała także stratę netto w 
działalności gospodarczej spółki zależnej Latteria Tinis Sp. z o.o., w wysokości 
958 tys. zł. Czynnikiem stwarzającym nadzieję na poprawę sytuacji w tej Spółce 
było podpisanie umowy z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o 
dofinansowanie w ramach działania „Zwiększanie wartości dodanej 
podstawowej produkcji rolnej i leśnej”, na kwotę 8,8 mln. zł.  
Na posiedzeniu w dniu 16 grudnia 2013 r. Rada Nadzorcza zapoznała się ze 
sprawozdaniem finansowym Zarządu Spółki North Coast S.A. oraz spółek 
zależnych   za III kwartał 2013 r. Omówiono także orientacyjne, przewidywane  
wyniki za cały 2013 r. oraz wysłuchano informacji o bieżącej działalności 
Grupy Kapitałowej North Coast. W III kwartale 2013 r. Spółka North Coast 
S.A. osiągnęła przychody w wysokości 20 071 tys. PLN, czyli na poziomie 
podobnym jak w analogicznym okresie 2012 r., notując przy tym zysk netto w 
wysokości 311 tys. zł, wobec straty jaką Spółka zanotowała w III kwartale 2013 
r. Obniżyły się koszty sprzedaży produktów i koszty ogólnego zarządu Spółki 
North Coast S.A.  Gorsze niż oczekiwano wyniki finansowe osiągnęła spółka 
zależna Latteria Tinis Sp. z o. o , głównie z powodu znaczącego wzrostu 
kosztów zakupu mleka. W efekcie cała Grupa North Coast zanotowała stratę 
netto przypadającą na akcjonariuszy jednostki dominującej w wysokości 1 452 
tys. zł., wobec 166 tys. zł. zysku jaki osiągnęła Grupa w III kwartale 2012 r. 
W dniu 27 marca 2014 r. odbyło się kolejne posiedzenie Rady Nadzorczej, na 
którym rozpatrzono wyniki finansowe Spółki North Coast S.A. i spółek 
zależnych za IV kwartał 2013 r. oraz nieobjęte jeszcze formalnym 
sprawozdaniem Zarządu wyniki finansowe  za cały 2013 r. W IV kwartale 
Spółka North Coast S.A. osiągnęła przychody finansowe w wysokości 20 501 
tys. PLN, co stanowi o około 10% mniej niż w 2012 r. Zysk netto wyniósł 121 
tys. zł.  Wyniki w analogicznym okresie 2012 r. wyniosły 22 481 tys. PLN, a 
zysk netto 531 tys. PLN.  W całym okresie 2013 r.  przychody wyniosły  77 522 
tys. PLN a zysk 293 tys. Cała Grupa Kapitałowa odnotowała w 2013 r. 
przychody w wysokości 173 557 tys. PLN, ponosząc jednocześnie stratę w 
wysokości 5 316 tys. PLN.  
W dniu 4 czerwca 2014 r. Rada Nadzorcza odbyła posiedzenie poświęcone 
zaopiniowaniu dokumentów Zarządu Spółki dotyczącymi roku obrachunkowego 
2013, przygotowanymi na Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy North Coast 
S.A. Rozpatrzono pisemne finansowe sprawozdanie Zarządu Spółki za 2013 r., 
pisemne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy finansowej za rok 
obrotowy 2013, pisemne skonsolidowane sprawozdanie Zarządu z działalności 
Spółki w 2013 r., oraz finansowe sprawozdanie z działalności Grupy 
Kapitałowej. Rada Nadzorcza przyjęła także sprawozdanie ze swojej 
działalności w 2013 r. Rada podjęła także uchwałę w przedmiocie wyboru 
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biegłych rewidentów do przeglądu sprawozdania finansowego za pierwsze 
półrocze 2014 r.  
W odrębnym punkcie rozpatrzono sprawozdanie finansowe z działalności Spółki 
North Coast S.A. za I kwartał 2014 r. Wyniki finansowe Spółki North Coast 
S.A. wskazują na lekki wzrost przychodów [o 2,7%] w stosunku do 
analogicznego okresu 2013 r., a Spółka uzyskała zysk netto w wysokości 109 
tys. PLN wobec straty 203 tys. w 2013. Cała Grupa Kapitałowa nadal notuje 
spadek przychodów.   
 
II. Ocena sytuacji finansowo – handlowej Spółki North Coast S.A. w 2013 r.    
 
Spółka North Coast S.A. osiągnęła w roku obrachunkowym 2013 przychody ze 
sprzedaży w wysokości 77 585 tys. PLN,  co jest sumą o 10,3% niższą niż w 
2012 r. [ 86 458 tys.]. Niższy był także zysk netto firmy, który wyniósł 365 tys. 
PLN i był mniejszy o 446 tys. PLN niż zysk osiągnięty w 2012 r.  
Prawdopodobnymi przyczynami obniżania obrotów Spółki jest rosnąca 
konkurencja na rynku, słabszy popyt na wysokiej jakości produkty 
żywnościowe, wynikający z nienajlepszej w 2013 r. sytuacji gospodarczej w 
Polsce i w Europie, niezbyt korzystny dla Spółki kurs walutowy, gdyż dokonuje 
ona zakupów  za granicą w euro, przychody zaś uzyskuje w PLN. Spółka stara 
się ograniczać niekorzystne skutki sytuacji rynkowej poprzez zmniejszanie 
kosztów sprzedaży i ogólnego zarządu, eliminowanie nierentownych pozycji 
asortymentowych.  
Spółka zachowuje płynność finansową i pełną zdolność do terminowego 
regulowania zaciągniętych zobowiązań, w tym spłaty zaciągniętych kredytów, a 
także zobowiązań poczynionych na rzecz spółki zależnej Latteria Tinis. 
Generalnie wskaźniki płynności i rentowności pozostają w normie, choć uległy 
pewnemu pogorszeniu. Jednocześnie wskaźniki ogólnego zadłużenia, zadłużenia 
kapitału własnego i struktury kapitału uległy zmniejszeniu w związku ze 
zmniejszaniem się udziału kapitałów obcych w finansowaniu majątku 
przedsiębiorstwa.  
Spółka North Coast S.A. jest  udziałowcem [50%]  w spółce Latteria Tinis Sp z 
o.o. , specjalizującej się w przetwórstwie mleka i wyrobie serów oraz sprzedaży 
wyrobów mleczarskich. Jest też właścicielem Habitat Investments Sp. z o. o., 
której głównym przedmiotem działalności jest wynajem i zarządzanie 
nieruchomościami własnymi i dzierżawionymi. Latteria  Tinis osiągnęła w 2013 
r. przychody ze sprzedaży w wysokości 98 375 tys. PLN., notując jednocześnie 
stratę netto w wysokości 5 298 tys. zł.  Na słabe wyniki Spółki zależnej składają 
się znacznie zwiększone w 2013 r. koszty zakupu mleka, a także konieczność 
spłaty kredytów zaciągniętych na rozwój i modernizację zakładu mleczarskiego. 
Łączne przychody ze sprzedaży Grupy kapitałowej Nort Coast S.A. wyniosły w 
2013 r. sumę 173 620 tys. PLN., wobec 160 378 tys. w 2012 r. Wymienione 
wyżej przyczyny złożyły się na stratę w wysokości 5 208 tys. zł. wobec 655 tys. 
złotych zysku w 2012 r.  
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Podsumowując tę ocenę Rada Nadzorcza stwierdza, że w 2013 r., podobnie 
jak w 2012 r.  osiągnięte wyniki Spółki North Coast S.A. są zróżnicowane. 
Zmniejszyła się wartość sprzedaży, przy niewielkim zysku. Obniżyły się 
wskaźniki płynności finansowej, choć jednocześnie spadły także wskaźniki 
ogólnego zadłużenia i zadłużenia kapitału własnego. Spadły zobowiązania 
długoterminowe Spółki. Spółka musi liczyć się z rosnącą konkurencją, a 
także niekorzystnymi tendencjami na rynku i spadkiem konsumpcji. 
Ogromną niepewność powodują wzajemne wahania kursu euro i złotego. 
Niepokojący jest brak oczekiwanych efektów w działalności produkcyjnej i 
handlowej Spółki Latteria Tinis Sp. z o.o. co przekłada się na wyniki całej 
Grupy Kapitałowej North Coast. Trzeba jednak podkreślić , że Latteria 
Tinis ma duży potencjał produkcyjny, a produkcja prawie w całości 
przeznaczana jest na eksport  co w odniesieniu do całej Grupy Kapitałowej 
łagodzić może negatywne skutki  wahań kursowych.  
Mimo pogorszenia wyników finansowych i handlowych w 2013 r.,  w opinii 
Rady Nadzorczej  Spółka North Coast S.A. jest nadal firmą wiarygodną 
ekonomicznie i handlowo,  w terminie regulującą zobowiązania i spłaty 
kredytowe.  Wskazane jednak byłoby kontynuowanie działań na rzecz 
obniżki kosztów sprzedaży, poszukiwań nowego asortymentu produktów i 
rynku zbytu. 
 
 
Jan Czaja ……………………………………Przewodniczący Rady Nadzorczej 
 
 
Vincenzo Colalillo …...……………..…. Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej 
 
 
Agnieszka Federowicz – Gałczyńska ……………… Sekretarz Rady Nadzorczej 
 
 
Robert Skłodowski …………………………………..Członek Rady Nadzorczej 
 
 
Ewa Sygitowicz ……………………………………... Członek Rady Nadzorczej  


