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North Coast S.A. 
Półroczne skrócone sprawozdanie finansowe 

 za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2020 r. (w tysiącach złotych) 

JEDNOSTKOWE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE 
 
Wybrane dane finansowe sprawozdania finansowego przeliczone na EURO 
 
  Za okres  Za okres  Za okres  Za okres 

  od 01.01.2020  od 01.01.2019  od 01.01.2020  od 01.01.2019 

  do 30.06.2020  do 30.06.2019  do 30.06.2020  do 30.06.2019 

  PLN`000  PLN`000  EUR`000  EUR`000 
Przychody ze sprzedaży  86 275  79 363  19 426  18 508 
Zysk (strata) na działalności 
operacyjnej 

 5 539  5 367  1 247  1 252 

Zysk (strata) przed 
opodatkowaniem 

 13 233  6 087  2 980  1 420 

Zysk (strata) netto  12 199  4 936  2 747  1 151 
Środki pieniężne netto z 
działalności operacyjnej 

 5 254   5 981   1 183  1 395 

Przepływy środków 
pieniężnych z działalności 
inwestycyjnej 

 7  (13 718)  1  (3 199) 

Przepływy środków 
pieniężnych z działalności 
finansowej 

 (4 246)  8 611  (956)  2 008 

Zwiększenie /(zmniejszenie) 
netto środków pieniężnych i 
ich ekwiwalentów 

 1 014  875  228  204 

EBITDA  6 050  5 792  1 362  1 351 
 

 

         
  Stan na dzień:  Stan na dzień:  Stan na dzień:  Stan na dzień: 

  30.06.2020  31.12.2019  30.06.2020  31.12.2019 

  PLN`000  PLN`000  EUR`000  EUR`000 
Aktywa razem  106 857  98 442  23 927  23 117 
Zobowiązania i rezerwy na 
zobowiązania 

 29 177  33 047  6 533  7 760 

Zobowiązania 
długoterminowe 

 1 127  975  252  229 

Zobowiązania 
krótkoterminowe 

 25 446  29 505  5 698  6 928 

Kapitał własny  77 680  65 395  17 394  15 356 

Kapitał podstawowy  640  640  143  150 
         

Liczba akcji (w szt.)  3 200 000  3 200 000  3 200 000  3 200 000 
Zysk (strata) na jedną akcję 
zwykłą (w zł / EUR) 

 3,81  3,30  0,86  0,77 

Wartość księgowa na jedną 
akcję (w zł / EUR) 

 24,28  20,44  5,47  4,75 

 
 
Średnie kursy wymiany złotego w stosunku do EURO ogłoszone przez NBP 

 30.06.2020 30.06.2019 31.12.2019 
Średni kurs NBP na ostatni dzień danego okresu - EUR 4,4660 4,2520 4,2585 
Średni miesięczny kurs NBP – EUR* 4,4413 4,2880 4,3018 

 
* średnia kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie. 
 
 
W okresach objętych sprawozdaniem finansowym do obliczeń dotyczących wybranych pozycji finansowych w 
przeliczeniu na EURO przyjęto następujące zasady: 
 Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, zysk z działalności operacyjnej, zysk 

brutto i zysk netto oraz przepływy pieniężne obliczono przyjmując średni kurs EURO wg tabeli NBP w 
oparciu o średni kurs na ostatni dzień poszczególnych miesięcy,  

 Aktywa oraz pasywa obliczono przy zastosowaniu kursu EURO według stanu na ostatni dzień okresu 
sprawozdawczego. 



 
 

 

North Coast S.A. 
Półroczne skrócone sprawozdanie finansowe 

 za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2020 r. (w tysiącach złotych) 

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 
za okres od 1 stycznia 2020 r. do 30 czerwca 2020 r. 
 
 

  01.04 - 
30.06.2020  

01.01 - 
30.06.2020  

01.04 - 
30.06.2019  

01.01 - 
30.06.2019  

        
A. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i 
materiałów w tym 42 950 86 275 44 731 79 363 

  - od jednostek powiązanych  5 10 1 1 

  I. Przychody ze sprzedaży towarów i 
materiałów  

42 358 85 072 43 963 77 817 

  II. Przychody ze sprzedaży produktów  592 1 203 768 1 546 
      

B. Koszty sprzedanych produktów, 
towarów i materiałów, w tym:  

32 088 63 783 32 840 57 276 

  - jednostkom powiązanym  - - - - 

  I. Wartość sprzedanych towarów i materiałów  32 088 63 783 32 840 57 276 

  II. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów  - - - - 

C. Zysk/strata brutto na sprzedaży (A-B) 
 

10 862 22 492 11 891 22 087 

D. Koszty sprzedaży  7 247 15 015 8 299 15 181 

E. Koszty ogólnego zarządu  676 1 474 665 1 374 

F. Zysk/strata ze sprzedaży (C-D-E) 
 

2 939 6 003 2 927 5 532 

G. Pozostałe przychody operacyjne  211 384 159 305 

  I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych 
aktywów trwałych  

- 49 39 79 

  II. Inne przychody operacyjne  211 335 120 226 

H. Pozostałe koszty operacyjne  477 848 228 470 

  I. Inne koszty operacyjne  477 848 228 470 

I. Zysk/strata z działalności operacyjnej 
(F+G-H)  

2 673 5 539 2 858 5 367 

J. Przychody finansowe  8 398 8 562 776 883 

  I. Odsetki, w tym:  118 282 124 230 

    - od jednostek powiązanych  118 281 124 230 

  II. Aktualizacja wartości aktywów finansowych  8 280 8 280 - - 

  III. Inne  - - 652 653 

K. Koszty finansowe  2 868 152 163 

  I. Odsetki, w tym:  30 78 37 48 

    - dla jednostek powiązanych  - - - - 

  II. Aktualizacja wartości aktywów finansowych  - - - - 

  III. Inne  (28) 790 115 115 

L. Zysk/strata brutto  
 

11 069 13 233 3 482 6 087 

M. Podatek dochodowy  637 1 034 615 1 151 

N. Zysk/strata netto  
 

10 432 12 199 2 867 4 936 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

North Coast S.A. 
Półroczne skrócone sprawozdanie finansowe 

 za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2020 r. (w tysiącach złotych) 

BILANS 
na dzień 30 czerwca 2020 r. 
 
 
 

BILANS - AKTYWA  
Stan na dzień: 

30.06.2020 
Stan na dzień: 

31.12.2019 
Stan na dzień: 

30.06.2019 
A. Aktywa Trwałe  47 908 39 287 58 749 
I Wartości niematerialne i prawne   156 152 70 
1.Koszty zakończenia prac rozwojowych  - - - 
2. Wartość firmy  - - - 
3. Inne wartości niematerialne i prawne  156 152 70 
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne  - - - 
II. Rzeczowe aktywa trwałe  7 240 7 139 6 448 
1. Środki trwałe   7 240 7 139 6 448 
  a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego 
gruntu)  602 602 602 
  b) budynki, lokale, prawa do lokali  i obiekty 
inżynierii lądowej i wodnej  3 818 3 889 3 991 
  c) urządzenia techniczne i maszyny  891 992 644 
  d) środki transportu   1 594 1 236 719 
  e) inne środki trwałe  335 420 492 
2. Środki trwałe w budowie  - - - 
3. Zaliczka na środki trwałe w budowie  - - - 
III. Należności długoterminowe  122 155 204 
1. Od jednostek powiązanych  - - - 
2. Od pozostałych jednostek  122 155 204 
IV. Inwestycje długoterminowe  39 104 30 738 50 973 
3. Długoterminowe aktywa finansowe  39 104 30 738 50 973 
  a) w jednostkach powiązanych  39 104 30 738 50 973 
    i. udziały lub akcje  39 104 30 738 30 738 
    ii. Udzielone pożyczki  - - 20 235 
  b) w pozostałych jednostkach  - - - 
V Długoterminowe rozliczenia 
międzyokresowe  1 286 1 103 1 054 
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku 
dochodowego  1 286 1 103 1 054 
2. Inne rozliczenia międzyokresowe  - - - 
B. Aktywa Obrotowe  58 949 59 155 38 669 
I. Zapasy   17 105 15 040 14 305 
1. Towary  17 105 15 040 14 305 
2. Zaliczki na dostawy i usługi  - - - 
II. Należności krótkoterminowe  16 248 19 926 19 598 
1. Należności od jednostek powiązanych  111 35 364 
  a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:  111 35 364 
     i. do 12 miesięcy  111 35 364 
  b) inne  - - - 
2. Należności od pozostałych jednostek  16 137 19 891 19 234 
  a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:  16 101 19 871 19 204 
    i. do 12 miesięcy  16 101 19 871 19 204 
 b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń 
społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów 
publicznoprawnych  - 2 2 
 c) inne   36 18 28 
III. Inwestycje krótkoterminowe  25 168 23 920 4 369 
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe  25 168 23 920 4 369 
  a) w jednostkach powiązanych   23 833 23 599 3 299 
    iii. udzielone pożyczki  23 833 - - 
  b) w pozostałych jednostkach   22 22 22 
    iii. udzielone pożyczki  22 22 22 
  c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne   1 313 299 1 048 
    i. środki pieniężne w kasie i na rachunku  1 313 299 1 048 
    ii. inne środki pieniężne  - - - 
2. Inne inwestycje krótkoterminowe  - - - 
IV. Krótkoterminowe rozliczenia 
międzyokresowe  428 269 397 
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz 
podstawowy)  - - - 
D. Udziały (akcje) własne  - - - 
AKTYWA RAZEM  106 857 98 442 97 418 

 
 



 
 

 

North Coast S.A. 
Półroczne skrócone sprawozdanie finansowe 

 za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2020 r. (w tysiącach złotych) 

BILANS 
na dzień 30 czerwca 2020 r.  cd. 
 

BILANS - PASYWA  
Stan na dzień: 

30.06.2020 
Stan na dzień: 

31.12.2019 
Stan na dzień: 

30.06.2019 
Kapitały (fundusz) własny  77 680 65 395 60 412 
I. Kapitał (fundusz) podstawowy  640 640 640 
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:  21 049 21 049 21 689 
  - nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) 
nad wartością nominalną udziałów (akcji)  

21 049 21 049 21 689 

III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:   87 1 1 
  - z tytułu aktualizacji wartości godziwej  87 1 1 
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:  43 705 33 147 33 147 
  - tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki  43 705 33 147 33 147 
  - na udziały (akcje) własne  - - - 
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych  - - - 
VI. Zysk (strata) netto   12 199 10 558 4 935 
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego 
(wielkość ujemna)  

- - - 

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania  29 177 33 047 37 006 

I. Rezerwy na zobowiązania  2 604 2 567 1 994 
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku 
dochodowego  

1 470 1 286 1 043 

2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne  995 1 192 727 

i. długoterminowa  68 68 57 
ii. krótkoterminowa  927 1 124 670 
3. Pozostałe rezerwy  139 89 224 

i. długoterminowa  - - - 
ii. krótkoterminowa  139 89 224 

II Zobowiązania długoterminowe  1 127 975 317 

1. Wobec jednostek powiązanych  - - - 
2. Wobec pozostałych jednostek  1 127 975 317 
c) inne zobowiązania finansowe  1 127 975 317 

III. Zobowiązania krótkoterminowe  25 446 29 505 34 693 
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych  10 833 7 796 9 088 

a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:  8 600 5 648 6 940 

i. do 12 miesięcy  8 600 5 648 6 940 
b) inne  2 233 2 148 2 148 
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek  14 338 21 639 25 388 

a) kredyty i pożyczki  539 4 453 9 139 
b) inne zobowiązania finansowe  518 351 111 
c) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:  11 006 14 317 13 958 

i. do 12 miesięcy  10 570 13 838 13 484 
ii. powyżej 12 miesięcy   436 479 474 
d) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i 
zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych  

1 541 1 768 1 481 

h) z tytułu wynagrodzeń  688 744 685 
i) inne   46 6 14 
3. Fundusze specjalne  275 70 217 

IV. Rozliczenia międzyokresowe  - - 2 

1. Ujemna wartość firmy  - - - 
2. Inne  rozliczenia międzyokresowe  - - 2 

i. długoterminowe  - - - 
ii. Krótkoterminowe  - - 2 

PASYWA RAZEM   106 857 98 442 97 418 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

North Coast S.A. 
Półroczne skrócone sprawozdanie finansowe 

 za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2020 r. (w tysiącach złotych) 

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH 
za okres od 1 stycznia 2020 r. do 30 czerwca 2020 r. 
 

  01.04.2020  01.01.2020  01.04.2019  01.01.2020 

 
 30.06.2020 

  
30.06.2020  30.06.2019 

  
30.06.2020 

  000'PLN  000'PLN  000'PLN  000'PLN 
A. Przepływy środków pieniężnych z 
działalności operacyjnej         

l. Zysk (strata) netto  10 432  12 199  2 866  4 935 

II. Korekty razem  (8 312)  (6 945)  475  1 046 

Amortyzacja  268  511  211  425 
Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych  -  -  -  - 
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)  (89)  (204)  (87)  (182) 
Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej  -  (49)  (39)  (79) 
Zmiana stanu rezerw  348  37   (142)  (59)  
Zmiana stanu zapasów  (612)  (2 065)  877  294 
Zmiana stanu należności  2 715  3 711  (3 451)  (3 787) 
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z 
wyjątkiem pożyczek i kredytów 

 (2 607)  (397)  3 779  5 082 

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych  (175)  (342)  (149)  (124) 
Inne korekty  (8 160)  (8 147)  (524)  (524) 
         
III. Przepływy pieniężne netto z działalności 
operacyjnej (l±ll) 

 2 120  5 254  3 341  5 981 

B. Przepływy środków pieniężnych z 
działalności inwestycyjnej         

l. Wpływy  -  49  39  79 
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz 
rzeczowych aktywów trwałych  -  49  39  79 

II. Wydatki  8  42  13 495  13 797 
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz 
rzeczowych aktywów trwałych  8  42  29  95 

Na aktywa finansowe, w tym:  -  -  13 466  13 702 
 - w jednostkach powiązanych  -  -  13 466  13 702 
         
III. Przepływy pieniężne netto z działalności 
inwestycyjnej (I–II) 

 (8)  7  (13 456)  (13 718) 

C. Przepływy środków pieniężnych z 
działalności finansowej 

        

l. Wpływy  -  -  8 670  8 670 
Kredyty i pożyczki  -  -  8 670  8 670 
Inne wpływy finansowe  -  -  -  - 
         
II. Wydatki  1 529  4 246  (422)  59 
Spłaty kredytów i pożyczek  1 366  3 914  (470)  - 
Z tytułu innych zobowiązań finansowych  -  -     
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu 
finansowego 

 133  254  11  11 

Odsetki  30  78  37  48 
         
III. Przepływy pieniężne netto z działalności 
finansowej (l–ll)  (1 529)  (4 246)  9 092  8 611 

D. Przepływy pieniężne netto, razem 
(A.III±B.III±C.III)  583  1 014  (1 022)  875 

E. Bilansowa zmiana stanu środków 
pieniężnych, w tym:  583  1 014  (1 022)  875 

F. Środki pieniężne na początek okresu  2 070  299  2 070  173 
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w 
tym: 

 1 313   1 313  1 048   1 048 

- o ograniczonej możliwości dysponowania  -  -  -  - 

 
 
 



 
 

 

North Coast S.A. 
Półroczne skrócone sprawozdanie finansowe 

 za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2020 r. (w tysiącach złotych) 

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM 
za okres od 1 stycznia 2020 r. do 30 czerwca 2020 r. 
 

  
01.01 - 

30.06.2020 
01.01 - 

31.12.2019 
01.01 - 

30.06.2019 
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu 
(BO)   65 395 55 477 55 477 
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości   - - - 
- korekty błędów  - - - 
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu 
(BO), po korektach  65 395 55 477 55 477 
Kapitał (fundusz) podstawowy na początek 
okresu   640 640 640 
Zmiany kapitału podstawowego  - - - 
Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu  640 640 640 
Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu  21 049 22 139 22 139 
- wypłata dywidendy  - (640) - 
- pokrycie straty za poprzednie lata obrotowe  - (450) (450) 
Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec 
okresu  21 049 21 049 21 689 
Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na 
początek okresu - zmiany przyjętych zasad 
(polityki) rachunkowości   1 1 1 
Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny  86 - - 
Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec 
okresu  87 1 1 
Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na 
początek okresu  33 147 33 147 33 147 
Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych  10 558 - - 
Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na 
koniec okresu  43 705 33 147 33 147 
Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu  10 558 (450) - 
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu   10 558 - - 
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po 
korektach   10 558 - - 
- wypłata dywidendy  - - - 
- przeznaczenie na kapitał rezerwowy  (10 558) - - 
Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu  - - - 
Strata z lat ubiegłych na początek okresu (-)  - (450) (450) 
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości   - - - 
- korekty błędów  - - - 
Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po 
korektach  - (450) (450) 
zwiększenie   - - - 
zmniejszenie  - 450 450 
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu  - - - 
Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu  - - - 
Wynik netto  12 199 10 558 4 935 
zysk netto  12 199 10 558 4 935 
strata netto   - - - 
odpisy z zysku  - - - 
Kapitał własny na koniec okresu (BZ)  77 680 65 395 60 412 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

North Coast S.A. 
Półroczne skrócone sprawozdanie finansowe 

 za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2020 r. (w tysiącach złotych) 

WYBRANE DANE OBJAŚNIAJĄCE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 
 
INFORMACJA DODATKOWA 
 
Informacje ogólne 
 
1. Zastosowane zasady i metody rachunkowości 
 
Skrócone sprawozdanie finansowe jednostki dominującej – North Coast S.A. za I półrocze 2020 roku oraz 
za okres porównywalny zostało sporządzone zgodnie z zasadami ustawy o rachunkowości z dnia 
29 września 1994 r. (Dz.U. z 2019 roku z późniejszymi zmianami), oraz Rozporządzenia Ministra Finansów  
z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów 
papierów wartościowych (Dz. U. z 2018 poz. 757). 
 
Walutą funkcjonalną oraz sprawozdawczą Spółki jest polski złoty. Sprawozdanie finansowe zostało 
sporządzone w tysiącach polskich złotych, o ile nie zaznaczono inaczej. 
 
Sprawozdanie finansowe Spółki, sporządzono na podstawie zapisów dokonanych w księgach 
rachunkowych Spółki, prowadzonych zgodnie z podstawowymi zasadami rachunkowości: 
 prawidłowość i rzetelność, 
 ciągłość bilansowa i niezmienność zasad rachunkowości,  
 kompletność i współmierność przychodów i kosztów,  
 zasada ostrożnej wyceny i uwzględnienie zdarzeń po dacie bilansu. 
 
Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez North 
Coast S.A w dającej się przewidzieć przyszłości.  
 
Rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne 
 
Wartości niematerialne i prawne, środki trwałe oraz środki trwałe w budowie wycenia się według cen 
nabycia lub kosztów wytworzenia, pomniejszonych o dotychczasowe umorzenie. Odpisy amortyzacyjne są 
dokonywane przy zastosowaniu metody liniowej. 
 
Do środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych zalicza się nabyte lub wytworzone składniki 
majątku o wartości początkowej powyżej 3.500 zł. 
 
Wartości niematerialne i prawne oraz środki trwałe o wartości do 3.500 zł umarza się jednorazowo  
w miesiącu wprowadzenia środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej do użytkowania. 
 
 
Spółka stosuje dla podstawowych grup majątku następujące roczne stawki amortyzacyjne: 
  
Dla wartości niematerialnych i prawnych: 
 inne wartości niematerialne i prawne  10%-50%; 
 
Dla środków trwałych: 
 budynki i budowle – własne  2,5%; 
 budynki i budowle – jako inwestycje w obcych obiektach  10%;  
 urządzenia techniczne i maszyny  10%-30%; 
 środki transportu  14%-40%; 
 pozostałe środki trwałe  10%-20%. 
 
Wartości niematerialne i prawne oraz środki trwałe użytkowane przez Spółkę na podstawie umów leasingu, 
w których następuje przeniesienie całego ryzyka i pożytków z ich użytkowania są ujmowane w aktywach 
trwałych Spółki. Amortyzacja środków trwałych w leasingu i wartości niematerialnych i prawnych 
zaliczonych do aktywów trwałych Spółki jest dokonywana wg zasad i stawek jak dla własnych aktywów 
lub zgodnie z okresem obejmującym umowę leasingową.  
 
Na składniki aktywów co do których istnieje podejrzenie, że w dającej się przewidzieć przyszłości nie będą 
przynosić korzyści ekonomicznych dokonuje się odpisu z tytułu trwałej utraty wartości. 
 
Zapasy 
 
Nabyte lub wytworzone w ciągu roku obrotowego rzeczowe składniki zapasów ujmowane są według ceny 
nabycia z wyłączeniem kosztów transportu lub kosztów wytworzenia. Wartość rozchodu zapasów jest 
ustalana przy zastosowaniu metody pierwsze weszło-pierwsze wyszło.  
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Zapasy na dzień bilansowy wycenione są w cenie nabycia z wyłączeniem kosztów transportu nie wyższych 
od ceny sprzedaży netto danego składnika. Kwestia utraty wartości zapasów jest analizowana na koniec 
każdego okresu obrotowego i jeśli zajdą przesłanki do utworzenia odpisów, są one tworzone. Ze względu 
na charakter działalności i strukturę posiadanych zapasów z reguły nie występuje ryzyko utraty wartości. 
Jednak w przypadku utraty wartości zapasów są one przeznaczone do utylizacji a koszty z tego tytułu 
ujmowane są na bieżąco w trakcie okresu sprawozdawczego. 
 
Leasing 
 
Leasing jest klasyfikowany jako leasing finansowy, gdy warunki umowy przenoszą zasadniczo całe 
potencjalne korzyści oraz ryzyko wynikające z bycia właścicielem na leasingobiorcę. Wszystkie pozostałe 
rodzaje leasingu są traktowane jako leasing operacyjny. 
 
Aktywa użytkowane na podstawie umowy leasingu finansowego są traktowane jak aktywa Spółki i są 
wyceniane w ich wartości godziwej w momencie ich nabycia, nie wyższej jednak niż wartość bieżąca 
minimalnych opłat leasingowych. Powstające z tego tytułu zobowiązanie wobec leasingodawcy jest 
prezentowane w bilansie w pozycji zobowiązania z tytułu leasingu finansowego. Płatności leasingowe 
zostały podzielone na część odsetkową oraz część kapitałową, tak, by stopa odsetek od pozostającego 
zobowiązania była wielkością stałą. Koszty finansowe są odnoszone do rachunku zysków i strat. 
 
Opłaty leasingowe uiszczane w ramach leasingu operacyjnego obciążają koszty metodą liniową przez okres 
leasingu. 
 
Waluty obce 
 
Transakcje przeprowadzane w walucie innej niż polski złoty są księgowane po kursie waluty z dnia 
poprzedzającego dzień dokonania transakcji. Na dzień bilansowy, aktywa i pasywa 
pieniężne denominowane w walutach obcych są przeliczane według średniego kursu NBP obowiązującego 
na ten dzień. Zyski i straty wynikłe z przeliczenia walut są odnoszone bezpośrednio w rachunek zysków  
i strat, za wyjątkiem przypadków, gdy powstały one wskutek wyceny aktywów i pasywów niepieniężnych,  
w przypadku, których zmiany wartości godziwej odnosi się bezpośrednio na kapitał. 
 
Podatki 
 
Na obowiązkowe obciążenia wyniku składają się: podatek bieżący oraz podatek odroczony.  
 
Bieżące obciążenie podatkowe jest obliczane na podstawie wyniku podatkowego (podstawy 
opodatkowania) danego roku (okresu) obrotowego. Zysk (strata) podatkowa różni się od księgowego 
zysku (straty) netto w związku z wyłączeniem przychodów podlegających opodatkowaniu i kosztów 
stanowiących koszty uzyskania przychodów w latach następnych oraz pozycji kosztów i przychodów, które 
nigdy nie będą podlegały opodatkowaniu. Obciążenia podatkowe są wyliczane w oparciu o stawki 
podatkowe obowiązujące w danym roku obrotowym. 
 
Bieżący podatek dochodowy dotyczący pozycji rozpoznanych bezpośrednio w kapitale jest rozpoznawany 
bezpośrednio w kapitale, a nie w rachunku zysków i strat. 
 
W związku z przejściowymi różnicami między wykazywaną w księgach rachunkowych wartością aktywów  
i pasywów a ich wartością podatkową jednostka tworzy rezerwę i ustala aktywa z tytułu odroczonego 
podatku dochodowego. 
 
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się w wysokości kwoty przewidzianej  
w przyszłości do odliczenia od podatku dochodowego, w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi, 
które spowodują w przyszłości zmniejszenie podstawy obliczenia podatku dochodowego przy zachowaniu 
zasady ostrożności. 
 
Rezerwę z tytułu odroczonego podatku dochodowego tworzy się w wysokości kwoty podatku 
dochodowego, wymagającej w przyszłości zapłaty, w związku z występowaniem dodatnich różnic 
przejściowych, to jest różnic, które spowodują zwiększenie podstawy obliczenia podatku dochodowego 
w przyszłości.  
 
Wysokość rezerwy i aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się przy uwzględnieniu 
stawek podatku dochodowego obowiązujących w roku powstania obowiązku podatkowego.  
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Podatek od towarów i usług 
 
Przychody, koszty i aktywa są ujmowane po pomniejszeniu o wartość podatku od towarów i usług,  
z wyjątkiem: 
 sytuacji, gdy podatek od towarów i usług zapłacony przy zakupie aktywów lub usług nie jest możliwy 

do odzyskania od organów podatkowych - wtedy jest on ujmowany odpowiednio jako część kosztów 
nabycia składnika aktywów lub jako koszt, 

 należności i zobowiązań, które są wykazywane z uwzględnieniem kwoty podatku od towarów  
i usług. 

Kwota netto podatku od towarów i usług możliwa do odzyskania lub wymagająca zapłaty na rzecz organów 
podatkowych jest ujęta w bilansie jako część należności lub zobowiązań. 
 
Należności i zobowiązania z tytułu dostaw i usług 
 
Należności i zobowiązania (w tym z tytułu kredytów i pożyczek) w walucie polskiej wykazywane są według 
wartości podlegającej zapłacie. Należności i zobowiązania w walutach obcych ujmowane są według 
średniego kursu ustalonego przez Prezesa NBP dla danej waluty obcej z dnia poprzedzającego moment 
powstania. Dodatnie lub ujemne różnice kursowe powstające w dniu płatności wynikające z różnicy 
pomiędzy kursem waluty na ten dzień, a kursem waluty w dniu powstania należności lub zobowiązania, 
odnoszone są odpowiednio na przychody lub koszty operacji finansowych. 
 
Nie rozliczone na dzień bilansowy należności i zobowiązania w walucie obcej wycenia się w walucie polskiej 
według średniego kursu ustalonego przez NBP na ten dzień. 
Wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez 
dokonanie odpisu aktualizującego. 
 
Kapitały 
 
Kapitał zakładowy wykazuje się w wysokości określonej w umowie lub statucie i wpisanej w rejestrze 
sądowym. Zadeklarowane lecz nie wniesione wkłady kapitałowe ujmuje się jako należne wpłaty na poczet 
kapitału. 
 
Kapitał rezerwowy tworzony jest z odpisów z czystego zysku rocznego Spółki.  
 
Rozliczenia międzyokresowe kosztów oraz rezerwy na zobowiązania 
 
W przypadku ponoszenia wydatków dotyczących przyszłych okresów sprawozdawczych Spółka dokonuje 
czynnych rozliczeń międzyokresowych. Do kosztów rozliczanych w czasie zalicza się przede wszystkim: 
koszty reklamy, marketingu, ubezpieczeń.  
 
Rezerwy na zobowiązania tworzy się w przypadku gdy kwota lub termin zapłaty są niepewne, ich powstanie 
jest pewne lub o dużym stopniu prawdopodobieństwa oraz wynikają one z przeszłych zdarzeń  
i ich wiarygodny szacunek jest możliwy.  
 
Spółka tworzy rezerwy na koszty w wysokości prawdopodobnych zobowiązań przypadających na bieżący 
okres sprawozdawczy wynikających ze świadczeń wykonanych na rzecz Spółki przez kontrahentów oraz  
z obowiązku wykonania związanych z bieżącą działalnością przyszłych świadczeń, których kwotę można 
oszacować, choć data powstania nie jest jeszcze znana. Do rezerw na zobowiązania zalicza się przede 
wszystkim: wartość wykonanych nie zafakturowanych usług oraz dostaw, wartości usług, które zostaną 
wykonane w przyszłości a dotyczą bieżącego okresu obrotowego. 
 
Przychody ze sprzedaży 
 
Przychody ze sprzedaży produktów, tj. wyrobów gotowych i usług ujmowane są w wartości godziwej zapłat 
otrzymanych lub należnych i reprezentują należności za produkty, towary i usługi dostarczone w ramach 
normalnej działalności gospodarczej, po pomniejszeniu o rabaty, VAT i inne podatki związane ze 
sprzedażą. Momentem sprzedaży jest przekazanie wyrobów gotowych odbiorcy lub odebranie przez niego 
usługi. W przypadku Spółki do przychodów ze sprzedaży produktów zalicza się przede wszystkim: usługi 
marketingowe i reklamowe. 
 
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów ujmowane są w wartości godziwej zapłat otrzymanych lub 
należnych i reprezentują należności za produkty, towary i usługi dostarczone w ramach normalnej 
działalności gospodarczej. Momentem sprzedaży jest przekazanie towarów i materiałów do odbiorcy. 
W przypadku Spółki do przychodów ze sprzedaży towarów i materiałów zalicza się przede wszystkim: 
sprzedaż artykułów spożywczych. 
Wartością sprzedanych towarów i materiałów jest wartość sprzedanych towarów i materiałów w cenie 
nabycia współmierna do przychodów ze sprzedaży z tego tytułu.  
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Pozostałe przychody i koszty operacyjne  
 
W pozostałych przychodach i kosztach operacyjnych ujmowane są koszty i przychody nie związane 
bezpośrednio z normalną działalnością, wpływające na wynik finansowy. Do pozostałych przychodów i 
kosztów operacyjnych zaliczane są również zrealizowane zyski nadzwyczajne i poniesione straty 
nadzwyczajne wynikające ze zdarzeń losowych. 
 
Przychody i koszty finansowe  
 
Do przychodów finansowych zaliczane są należne przychody z operacji finansowych, natomiast do kosztów 
finansowych poniesione koszty operacji finansowych. Odsetki, prowizje oraz różnice kursowe dotyczące 
środków trwałych w budowie wpływają na wartość nabycia tych składników majątku. Różnice kursowe 
oraz odsetki od zobowiązań i kredytów inwestycyjnych po oddaniu środka trwałego do użytkowania 
obciążają wynik operacji finansowych. 
 
Wynik finansowy 
 
Na wynik finansowy netto składa się: wynik na sprzedaży, wynik na pozostałej działalności operacyjnej, 
wynik na działalności finansowej, obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego brutto. Spółka stosuje 
wariant kalkulacyjny rachunku zysków i strat. 
 
 
2. Zmiany wielkości szacunkowych 
 
ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWYCH 
 

 30.06.2020 31.12.2019 30.06.2019 
Stan na początek okresu 2 851 2 200 2 200 
        a) zwiększenia  445 775 137 
        b) zmniejszenia 188 124 59 
- z tytułu wykorzystania odpisu aktualizującego 188 124 59 
- z tytułu rozwiązania odpisu aktualizującego - - - 
Stan na koniec okresu 3 108 2 851 2 278 

 
 
 
ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO 
 

 30.06.2020 31.12.2019 30.06.2019 
Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku 
dochodowego na początek okresu, w tym: 1 103 1 053 1 053 

a) odniesionych na wynik finansowy 1 103 1 053 1 053 
Zwiększenia 183 50 5 

a) odniesione na wynik finansowy okresu w 
związku z ujemnymi różnicami przejściowymi  183 50 5 
Zmniejszenia - - 4 

a) odniesione na wynik finansowy okresu w 
związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) - - 4 
Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku 
dochodowego na koniec okresu razem, w tym 1 286 1 103 1 054 

a) odniesionych na wynik finansowy 1 286 1 103 1 054 
 
 
ZMIANA STANU REZERW Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO 

 30.06.2020 31.12.2019 30.06.2019 
Stan rezerw z tytułu odroczonego podatku 
dochodowego na początek okresu, w tym: 1 286 964 964 

a) odniesionych na wynik finansowy 1 286 964 964 
Zwiększenia 184 322 79 

a) odniesione na wynik finansowy okresu w 
związku z dodatnimi różnicami przejściowymi  184 322 79 
Zmniejszenia - - - 

a) odniesione na wynik finansowy okresu w 
związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) - - - 
Stan rezerw z tytułu odroczonego podatku 
dochodowego na koniec okresu razem, w tym: 1 470 1 286 1 043 

a) odniesionych na wynik finansowy 1 470 1 286 1 043 
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Pozostałe rezerwy 
   

Rezerwa na 
świadczenia 

urlopowe, 
emerytalne 

i podobne  

Pozostałe Razem 

     
Stan na dzień 30 czerwca 2019 r.  727  224  951  
zmiana stanu  465  (135)  330  
Stan na dzień 31 grudnia 2019 r.  1 192  89  1 281  
zmiana stanu  (197)  50 (147) 
Stan na dzień 30 czerwca 2020 r.  995  139  1 134  

 
 
Na dzień 30 czerwca 2020 na wartość pozycji udziałów w kwocie 39.104 tys. zł składają się udziały 
w spółce Latteria Tinis Sp. z o.o.  
W pierwszym półroczu 2020 roku dokonano odwrócenia odpisu aktualizującego wartość udziałów w 
powyższej spółce.  
 
Spółka natomiast nie dokonywała w 1 półroczu 2020 r. odpisów aktualizujących wartość zapasów. 
 
3. Kwota i rodzaj pozycji wpływających na aktywa, zobowiązania, kapitał własny, wynik netto 

lub przepływy pieniężne, które są nietypowe ze względu na ich rodzaj, wartość lub 
częstotliwość 

 
Na dzień 30 czerwca 2020 roku nie występują pozycje nietypowe. 
 
4. Objaśnienia dotyczące sezonowości lub cykliczności działalności Spółki w prezentowanym 

okresie 
 
Akcje promocyjne i marketingowe, podejmowane przez spółki z Grupy Kapitałowej, minimalizują wpływ 
sezonowości na wyniki finansowe. 
 
W ciągu roku kalendarzowego North Coast S.A. w ramach minimalizowania wpływu sezonowości na wyniki 
finansowe podejmuje szereg akcji promocyjnych a także marketingowych skierowanych do każdego z 
kanałów sprzedażowych, dzięki czemu akcje docierają do szerokiego grona konsumentów. 
 
5. Informacja dotycząca emisji, wykupu i spłaty nieudziałowych i kapitałowych papierów 

wartościowych 
 
W okresie, którego dotyczy niniejszy raport, Spółka nie emitowała ani nie wykupywała dłużnych  
i kapitałowych papierów wartościowych. 
 
6. Informacja o wypłaconej lub zadeklarowanej dywidendzie 
 
W pierwszym półroczu 2020 roku Spółka nie deklarowała wypłaty dywidendy dla akcjonariuszy. 
 
7. Wskazanie zdarzeń, które wystąpiły po dniu, na który sporządzono skrócone sprawozdanie 

finansowe, nieujętych w tym sprawozdaniu, a mogących w znaczący sposób wpłynąć na 
przyszłe wyniki finansowe emitenta 

 
Nie wystąpiły zdarzenia po dniu bilansowym mogące mieć wpływ na wyniki finansowe Spółki. 
 
8. Informacja dotycząca zmian zobowiązań warunkowych lub aktywów warunkowych, które 

nastąpiły od czasu zakończenia ostatniego roku obrotowego 
 
Nie wystąpiły zmiany zobowiązań warunkowych od czasu zakończenia ostatniego roku obrotowego. 
 
Wszystkie istotne dane dla właściwej oceny sytuacji majątkowej, finansowej i wyniku finansowego North 
Coast S.A. zawiera skonsolidowane sprawozdanie Grupy Kapitałowej North Coast oraz Sprawozdanie 
Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej North Coast. 
 
9. Nabycie i sprzedaż rzeczowych aktywów trwałych 
 
W pierwszym półroczu 2020 roku nie wystąpiły istotne transakcje nabycia i sprzedaży rzeczowych aktywów 
trwałych oraz nie powstały z tego tytułu istotne zobowiązania. 
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10. Informacje o istotnych rozliczeniach z tytułu spraw sądowych 
 
North Coast S.A. nie jest stroną postępowania sądowego lub przed organami administracji publicznej 
dotyczącego zobowiązań lub należności które mogłyby mieć istotny wpływ na sytuację finansową Spółki. 
Prowadzone postępowania sądowe dotyczą przede wszystkim odzyskania niezapłaconych należności przez 
kontrahentów, wszystkie te kwoty zamieszczone są w bilansie w wartościach netto (po pomniejszeniu 
o odpisy aktualizujące). 
 
11. Korekty błędów poprzednich okresów 
 
W okresie sprawozdawczym nie zostały dokonane korekty błędów dotyczące poprzednich okresów.  
 
12. Informacje o niespłaceniu kredytu lub pożyczki lub naruszeniu istotnych postanowień 

umowy kredytu lub pożyczki, w odniesieniu do których nie podjęto żadnych działań 
naprawczych do końca okresu sprawozdawczego 

 
W okresie sprawozdawczym nie wystąpiła w Spółce sytuacja niespłacenia kredytu lub pożyczki lub 
naruszenia istotnych postanowień umowy kredytu lub pożyczki. 
 
13. Informacje na temat zmian sytuacji gospodarczej i warunków prowadzenia działalności, 

które mają istotny wpływ na wartość godziwą aktywów finansowych i zobowiązań 
finansowych jednostki, niezależnie od tego, czy te aktywa i zobowiązania są ujęte w 
wartości godziwej czy skorygowanej cenie nabycia (koszcie zamortyzowanym) 

 
Nie wystąpiły zmiany sytuacji gospodarczej oraz warunków prowadzenia działalności mających istotny 
wpływ na wartość godziwą aktywów i zobowiązań finansowych Spółki.  
 
14. Transakcje z podmiotami powiązanymi 
 
Transakcje przeprowadzane z podmiotami powiązanymi zawarte były na warunkach rynkowych. 
 

Nazwa 
jednostki 

Należności Inwestycje - 
pożyczki, 
papiery 

wartościowe 

Zobowiązania Przychody 
operacyjne 

Koszt 
zakupionych 

towarów 

Przychody 
finansowe 

Koszty 
finansowe 

Latteria 
Tinis 107 23 833 5 174 - 23 752 349 - 

         

Nuova 
Castelli - - 3 425 - 13 599 - - 

        
Alival - - 2 233 - - - - 
        
Castelli 
Polska 

4 - 1 10 6 - - 

        

 111 23 833 10 833 10 37 357 349 - 
 
 
15. Ryzyka 

 
Ryzyko kredytowe 
Główne ryzyko kredytowe Spółki związane jest przede wszystkim z należnościami handlowymi. Kwoty 
prezentowane w bilansie są wartościami netto, po pomniejszeniu o odpisy aktualizujące, oszacowane przez 
Zarząd Spółki na podstawie przeszłych doświadczeń oraz oceny aktualnej sytuacji ekonomicznej. 
 
Ryzyko kursów walut 
Spółka dokonuje całości zaopatrzenia u zagranicznych kontrahentów w Euro, zaś prawie całość 
przychodów osiąga na terenie kraju w walucie krajowej. Jest zatem narażona na wpływ niekorzystnych 
różnic kursowych, ponieważ w wyniku dewaluacji złotego względem Euro, koszty dostaw w przeliczeniu 
na złote wzrastają. Niekorzystne zmiany kursu walutowego (wzrost kursu Euro) narażają Spółkę na 
dodatkowe koszty finansowe w postaci ujemnych różnic kursowych. Ryzyko to ograniczane jest poprzez 
odpowiednią kalkulację cen sprzedawanych towarów.  
 
Ryzyko stopy procentowej 
Spółka obecnie korzysta z kredytu, co może niekorzystnie wpływać na osiągane wyniki, z uwagi na 
wahającą się wysokość oprocentowania kredytów. Ryzyko stopy procentowej każdorazowo rośnie, gdy na 
rynku pojawi się tendencja i przesłanki ku wzrostowi stóp procentowych. Ryzyko stopy procentowej 
maleje, gdy na rynku pieniężnym panuje tendencja spadku stóp procentowych. Ryzyko stopy procentowej 
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w Spółce wyraża się poprzez możliwość niedopasowania cen sprzedawanych towarów i produktów do 
kosztu finansowania zapasu magazynowego lub należności powstających w wyniku sprzedaży. Wzrost 
ryzyka stopy procentowej związany jest z czynnikami makroekonomicznymi polskiej gospodarki, 
szczególnie sytuacją finansów publicznych oraz różnicą w oprocentowaniu waluty krajowej i walut obcych. 
Stałemu monitoringowi podlegają czynniki mogące wpływać na wzrost stóp procentowych. 
 
Ryzyko zmian cen 
W zależności od charakteru klienta występuje różna elastyczność zmiany ceny.  W przypadku dużych sieci 
handlowych oraz w przypadku sprzedaży produktów marki własnej, North Coast nie ma możliwości 
szybkiej rekompensaty zmiany ceny zakupu produktów spożywczych. 
 
Ryzyko płynności 
Spółka zarządza ryzykiem płynności utrzymując odpowiednią wielkość kapitału, wykorzystując oferty 
usług bankowych i rezerwowe linie kredytowe, monitorując stale prognozowane i rzeczywiste przepływy 
pieniężne oraz analizując profile zapadalności aktywów i zobowiązań finansowych. 
 
Spółka monitoruje ryzyko braku funduszy przy pomocy dostępnych narzędzi. 
Narzędzia te uwzględniają terminy zapadalności instrumentów finansowych oraz prognozowane przepływy 
pieniężne z działalności operacyjnej. 
 
Ryzyko związane z posiadaniem udziałów i pożyczek w spółce zależnej 
Spółka North Coast S.A. posiada udziały w spółce zależnej Latteria Tinis Sp. z o.o.  Wartość wyceny spółki 
w modelu DCF w dużej mierze opiera się na szacunkach przepływów pieniężnych w okresie rezydualnym.  
 
Przeprowadzona aktualizacja modelu wykazała konieczność rozwiązania odpisu aktualizującego wartość 
udziałów spółki. 
 
Latteria Tinis osiągnęła w 1 połowie 2020 roku wynik netto w kwocie 4.802 tys. zł. oraz wynik EBITDA w 
kwocie 7.357 tys. zł, przekraczając założony plan sprzedażowy oraz wynikowy. Zarząd Spółki dostrzega 
działania ukierunkowane na poprawę wyników Latteria Tinis, skutkujące poprawą wyników Latteria Tinis 
w 2020 roku oraz działania ukierunkowane na zwiększenie wolumenów sprzedaży.  
 
W przypadku braku realizacji założonego w modelu DCF planu, istnieje istotne ryzyko związane z utratą 
wartości udziałów w Latteria Tinis i obciążenia odpisem wyników Spółki. 
 
Ryzyko związane z panującą chorobą koronawirus 
Wybuch pandemii wywołanej przez koronawirus (COVID-19) oraz wynikające z niej decyzje i zalecenia 
władz państwowych wpłynęły na funkcjonowanie North Coast S.A., nie zakłócając jednakże podstawowej 
działalności operacyjnej. Wpływ pandemii COVID-19 na sytuację Spółki jest na bieżąco monitorowany. 
Przy podejmowaniu decyzji związanych z przeciwdziałaniem skutkom pandemii Zarząd kieruje się troską 
o zdrowie pracowników oraz dbałością o długoterminową wartość Spółki. 

W okresie obowiązywania największych obostrzeń ogłoszonych przez rząd, Spółka na bieżąco prowadziła 
działalność operacyjną. Nie odnotowano także przypadków przerwania łańcucha dostaw w związku z 
zakłóceniami w transporcie czy z innych przyczyn. 
 
Pandemia COVID-19 nie wpłynęła istotnie na spółkę North Coast S.A. w pierwszym półroczu 2020 roku. 
Począwszy od miesiąca maja Spółka obserwuje wzrost popytu i poprawę nastrojów rynkowych. W dalszym 
ciągu jednak należy zwrócić uwagę na dużą niepewność i ryzyko spowodowane niewiadomym kierunkiem 
rozwoju pandemii, w związku z czym trudno jest oszacować skalę i trwałość poprawy sytuacji. 
 
Zdaniem Zarządu jednostki dominującej kontynuacja działalności Spółki nie jest zagrożona. 
 

 
16. Informacja o zmianach sposobu/metody ustalania wartości godziwej instrumentów 

finansowych wycenianych w wartości godziwej lub zmiana klasyfikacji 
 
Od 31 grudnia 2019 roku nie wystąpiły zmiany w zakresie sposobu i metody ustalania wartości godziwej 
instrumentów finansowych ani zmiany w klasyfikacji instrumentów finansowych. 
 
 
17. Inne informacje, które mogą w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, 

finansowej i wyniku finansowego emitenta 
 

 Zgodnie z wiedzą i obecną sytuacją w Polsce i na świecie Zarząd uważa, iż panująca na świecie 
pandemią wywołaną przez koronawirus (COVID-19) nie kwalifikuje się do zdarzenia po dniu bilansowym 
istotnie wpływającym na dane finansowe przedstawione w sprawozdaniu finansowym sporządzonym na 
dzień 30 czerwca 2020 roku. 
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Zarząd spółki przez cały czas stara się monitować obecną sytuację oraz podejmować kroki łagodzące 
skutki rozprzestrzeniającej się choroby, w szczególności zwiększenie zapasów w magazynach 
dystrybucyjnych. 
 
Podjęte zostały również działania prewencyjne, ograniczające zarażenia poszczególnych osób takie jak: 
możliwość pracy poza miejscem jej wykonywania (praca zdalna), procedury bezpieczeństwa wdrożone w 
magazynach North Coast oraz fabryce Latteria Tinis. 
 

 Zarząd North Coast S.A. w dniu 2 stycznia 2020 r. otrzymał informację odnośnie zrealizowania 
się w tym samym dniu transakcji sprzedaży przez Charterhouse Capital Partners LLP całościowego pakietu 
udziałów w spółce Nuova Castelli SPA, spółki z siedzibą we Włoszech, na rzecz Gruppo Lactalis Italia S.r.l., 
spółki z siedzibą we Włoszech. 
W efekcie transakcji Gruppo Lactalis Italia S.r.l., stała się podmiotem pośrednio dominującym nad North 
Coast S.A. 
 

 Zarząd North Coast S.A. w dniu 28 lipca 2020 r. otrzymał informację odnośnie nabycia akcji North 
Coast S.A. przez Lactalis Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. 

 
W wyniku nabycia akcji North Coast S.A. – Lactalis Polska Sp. z o.o. posiada 624 552 akcji stanowiących 
19,517% kapitału zakładowego tej spółki, które uprawniają do 624 552 głosów stanowiących 14,870% 
ogółu głosów na walnym zgromadzeniu North Coast. 

 
W związku z nabyciem powyższych akcji, Lactalis Polska wspólnie z powiązanymi z nią podmiotami w tym 
Gruppo Lactalis S.r.l. z siedzibą Via Flavio Gioia, Mediolan Włochy, oraz jej podmiotami zależnymi Nuova 
Castelli S.p.a. oraz Castelli Polska Sp. z o.o. (dalej łącznie jako Grupa Lactalis) w dniu 24 lipca 2020 r. 
osiągnęły 95,0003% w ogólnej liczbie głosów na zgromadzeniu akcjonariuszy spółki North Coast oraz 
93,438% w jej kapitale zakładowym. 
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*Informacje dotyczące powołanego Uchwałami nr 20-22/06/2020 z dnia 18 czerwca 2020 r. nowego 
składu Zarządu, nie zostały jeszcze zarejestrowane w KRS.  
 
 
 
 
Pruszków, dnia 28 września 2020 roku 
 


