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1. Podstawowe informacje o Emitencie 

 

Nazwa (firma): K&K Herbal Poland Spółka Akcyjna 

Kraj: Polska 

Siedziba: Wieliczka 

Adres siedziby: Ul. Limanowskiego 1A/8, 32-020 Wieliczka 

Numer KRS: 0000399586 

Oznaczenie Sądu: 
Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział 

Gospodarczy KRS 

REGON: 120921780 

NIP: 675-141-46-04 

Telefon: +48 12 251 48 14 

Fax: +48 12 251 48 14 

Poczta e-mail: biuro@kkpoland.pl 

Strona www: www.kkpoland.pl 

Zarząd: Krzysztof Miłaszewski – Prezes Zarządu 
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2. Pismo Zarządu 

 

Szanowni Akcjonariusze! 

 

Zarząd Spółki K&K Herbal Poland przekazuje raport roczny za 2011 rok.  

Rok 2011 był dla Spółki rokiem przełomowym w działalności Spółki ze względu na przekształcenie ze spółki z 

ograniczoną odpowiedzialnością w Spółkę Akcyjną i prowadzonymi przygotowaniami do oferty prywatnej i 

debiutu na NewConnect. Spółka pozyskiwała nowych kontrahentów i rozszerzała ofertę produktową. Spółka K&K 

Herbal Poland w dniu 24 maja 2012 roku zadebiutowała z sukcesem na rynku NewConnect. Kurs otwarcia wzrósł 

o 50% i wyniósł 1,80 zł. 

Rok 2011 był rokiem znaczącego wzrostu obrotów Spółki i poprawy zysku netto. Zarząd Spółki w ramach 

prowadzonych przygotowań do jej upublicznienia przedstawił szczegółową strategię Spółki i określił cele 

emisyjne. Realizacja tej strategii w latach 2012, 2013 pozwoli na dalszy rozwój Spółki. 

Zarząd Spółki dziękuje wszystkim akcjonariuszom, pracownikom, Radzie Nadzorczej za współpracę, zaufanie i 

okazane wsparcie. 

 

Z poważaniem 

Prezes Zarządu  

Krzysztof Miłaszewski 
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3. Oświadczenie Zarządu 

 
 Zarząd K&K Herbal Poland S.A. („Emitent") oświadcza, że wedle jego najlepszej wiedzy, 

roczne sprawozdanie finansowe i dane porównywalne sporządzone zostały 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 wynik finansowy, oraz że sprawozdanie z działalności em itenta zawiera 

prawdziwy obraz sytuacji emitenta, w tym opis podstawowych zagrożeń i ryzyk. 

 

                 Prezes Zarządu  

   Krzysztof Miłaszewski 

 

 
 

 

 

 Zarząd K&K Herbal Poland S.A. („Emitent") oświadcza, że podmiot uprawniony do 

badania sprawozdań finansowych, tj. Kancelaria Biegłych Rewidentów "GA-BO" Sp. z o. o. z 

siedzibą w Krakowie przy ul. Sadka 50, dokonujący badania rocznego sprawozdania 

finansowego, został wybrany zgodnie z przepisami prawa oraz że podmiot ten oraz biegli 

rewidenci, dokonujący badania tego sprawozdania, spełniali warunki do wyrażenia 

bezstronnej i niezależnej opinii o badaniu, zgodnie z właściwymi przepisami prawa 

krajowego. 

 

Prezes Zarządu  

   Krzysztof Miłaszewski 
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4. Wybrane dane finansowe 

Przedmiotem działalności Spółki jest dystrybucja na zasadzie wyłączności na terenie Polski produktów 

(suplementy diety, wyroby medyczne, produkty weterynaryjne) firm: Bioline Products z siedzibą w 

Czechach, Brainway Inc z siedzibą w Czechach. Spółka realizuje swoje cele strategiczne poprzez takie 

działania jak: 

- promocja i marketing produktów 

- budowanie wizerunku marki i produktów 

- poszukiwanie dostawców i odbiorców. 

W 2011 roku spółka prowadziła szereg działań celem zwiększenia asortymentu oferowanych produktów 

poprzez opracowywanie dokumentacji potrzebnej do dokonania notyfikacji produktów przez Głównym 

Inspektoratem Sanitarnym  w Warszawie.  Procedura notyfikacyjna była prowadzona w stosunku do 4 

produktów firmy  Brainway. 

W 2011 roku źródła przychodów Spółki stanowiła: 

- sprzedaż hurtowa suplementów diety 

Dostawcami Spółki są producenci suplementów diety firmy: Bioline, Brainway Inc. Dystrybucja 

produktów odbywała się poprzez kanał hurtowy, to jest własny dział sprzedaży oraz ogólnopolskie 

hurtownie farmaceutyczne takie jak Slawex Sp z o.o., Polska Grupa Farmaceutyczna S.A. , Farmakol 

S.A. Spółka posiada ok. 250 bezpośrednich odbiorców  półhurtowych którymi są przede wszystkim 

sklepy zielarskie , sklepy medyczne i apteki oraz sklepy internetowe.  

 

Poniższe tabele przedstawiają wybrane dane finansowe Emitenta za lata 2011 i 2010. Dane te 

powinny być analizowane w oparciu o informacje dotyczące czynników wpływających na 

prowadzoną przez Emitenta działalność oraz w kontekście sprawozdań finansowych 

zamieszczonych w niniejszym raporcie. Dane finansowe prezentowane zgodnie z ustawą o 

rachunkowości pochodzą ze zbadanego sprawozdania finansowego. 

Kwoty prezentowane w PLN przeliczone zostały na Euro wg następujących zasad: 

Przeliczenia kursu 2011 2010 

Kurs euro na dzień bilansowy 4,4168 3,9603 

Średni kurs euro w okresie 4,1198 3,9946 

a. poszczególne pozycje bilansu wg stanu przeliczono po kursie średnim Narodowego Banku Polskiego na 
dany dzień bilansowy.  

b. poszczególne   pozycje   rachunku  zysków  i  strat przeliczono wg kursu ustalonego poprzez obliczenie średniej 
arytmetycznej z średnich kursów ustalonych przez NBP na ostatni dzień każdego miesiąca.  



  

KK&&KK  HHeerrbbaall  PPoollaanndd  SS..AA  

UUll..  LLiimmaannoowwsskkiieeggoo  11AA//88  

3322--002200  WWiieelliicczzkkaa   

 

7 

 

W poniższych tabelach, w kolumnach dotyczących poprzedniego roku obrotowego przedstawiono dane 

historyczne za okres od 01.08.2010 r. – 31.12.2010 r. Wg stanu na 01.08.2010 nastąpiło 

przekształcenie podmiotu z formy prawnej spółki cywilnej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. 

W badanym okresie Emitent w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością został zarejestrowany 

dnia 13 stycznia 2011 roku. Dnia 7 września 2011 roku dokonano przekształcenia K&K Herbal Poland 

Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością  w Spółkę Akcyjną. 

Spółka rozpoczęła prowadzenie ksiąg rachunkowych z dniem 01.08.2010 r.. W związku z powyższym 

wykazywane  dane dotyczące poprzedniego roku obrotowego nie są do końca porównywalne z danymi 

za bieżący rok obrotowy. 

 

Bilans 
PLN EUR 

Wg stanu na dzień 
31-12-2011r. 

Wg stanu na dzień 
31-12-2010r. 

Wg stanu na dzień 
31-12-2011r. 

Wg stanu na dzień 
31-12-2010r. 

Kapitał własny 282 917,27 88 420,71 64 054,81 22 326,77 

Należności długoterminowe 0,00 0,00 0,00 0,00 

Należności krótkoterminowe 123 974,05 90 316,41 28 068,75 22 805,45 

Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 162 365,93 37 410,46 36 760,99 94 46,37 

Zobowiązania długoterminowe 50 490,07 0,00 11 431,37 0,00 

Zobowiązania krótkoterminowe 116 896,24 65 130,60 26 466,27 16 445,88 

Aktywa trwałe 64 108,37 0,00 14 514,66 0,00 

Aktywa obrotowe 389 199,21 152 506,06 88 117,92 38 508,71 

Aktywa/Pasywa razem 454 779,58 152 508,06 102 965,85 38 509,22 

 

Rachunek Zysków i Strat 
PLN EUR 

  od 01.01.2011r. 
do 31.12.2011r. 

od 01.08.2010 
do 31.12.2010 

  od 01.01.2011r. 
do 31.12.2011r. 

od 01.08.2010 
do 31.12.2010 

Przychody netto ze sprzedaży 797 759,41 215 858,73 193 640,32 54 037,63 

Zysk (strata) ze sprzedaży 77 053,15 13 620,81 18 703,13 3 409,81 

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 68 706,84 12 594,42 16 677,23 3 152,86 

Amortyzacja 14 391,63 7 490,39 3 493,28 1 875,13 

Zysk (strata) brutto 56 852,81 11 250,34 13 799,90 2 816,39 

Zysk (strata) netto 45 541,81 8 162,34 193 640,32 54 037,63 
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5. Sprawozdanie finansowe Emitenta za 2011 rok 

5.1 Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 
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5.2 Bilans 
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5.3 Rachunek zysków i strat 
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5.4 Zestawienie zmian w kapitale własnym 
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5.5 Rachunek przepływów pieniężnych 
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5.6 Dodatkowe informacje i objaśnienia 
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6. Sprawozdanie z działalności Zarządu 

 

 



  

KK&&KK  HHeerrbbaall  PPoollaanndd  SS..AA  

UUll..  LLiimmaannoowwsskkiieeggoo  11AA//88  

3322--002200  WWiieelliicczzkkaa   

 

28 

 



  

KK&&KK  HHeerrbbaall  PPoollaanndd  SS..AA  

UUll..  LLiimmaannoowwsskkiieeggoo  11AA//88  

3322--002200  WWiieelliicczzkkaa   

 

29 

 



  

KK&&KK  HHeerrbbaall  PPoollaanndd  SS..AA  

UUll..  LLiimmaannoowwsskkiieeggoo  11AA//88  

3322--002200  WWiieelliicczzkkaa   

 

30 

 



  

KK&&KK  HHeerrbbaall  PPoollaanndd  SS..AA  

UUll..  LLiimmaannoowwsskkiieeggoo  11AA//88  

3322--002200  WWiieelliicczzkkaa   

 

31 

 



  

KK&&KK  HHeerrbbaall  PPoollaanndd  SS..AA  

UUll..  LLiimmaannoowwsskkiieeggoo  11AA//88  

3322--002200  WWiieelliicczzkkaa   

 

32 

 



  

KK&&KK  HHeerrbbaall  PPoollaanndd  SS..AA  

UUll..  LLiimmaannoowwsskkiieeggoo  11AA//88  

3322--002200  WWiieelliicczzkkaa   

 

33 

 



  

KK&&KK  HHeerrbbaall  PPoollaanndd  SS..AA  

UUll..  LLiimmaannoowwsskkiieeggoo  11AA//88  

3322--002200  WWiieelliicczzkkaa   

 

34 

 



  

KK&&KK  HHeerrbbaall  PPoollaanndd  SS..AA  

UUll..  LLiimmaannoowwsskkiieeggoo  11AA//88  

3322--002200  WWiieelliicczzkkaa   

 

35 

 



  

KK&&KK  HHeerrbbaall  PPoollaanndd  SS..AA  

UUll..  LLiimmaannoowwsskkiieeggoo  11AA//88  

3322--002200  WWiieelliicczzkkaa   

 

36 

 



  

KK&&KK  HHeerrbbaall  PPoollaanndd  SS..AA  

UUll..  LLiimmaannoowwsskkiieeggoo  11AA//88  

3322--002200  WWiieelliicczzkkaa   

 

37 

 



  

KK&&KK  HHeerrbbaall  PPoollaanndd  SS..AA  

UUll..  LLiimmaannoowwsskkiieeggoo  11AA//88  

3322--002200  WWiieelliicczzkkaa   

 

38 

7. Opinia i raport biegłego rewidenta  
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8. Czynniki ryzyka 

Ryzyko niezrealizowania strategii rozwoju Emitenta 
Spółka K&K Herbal Poland S.A. konsekwentnie realizuje obraną strategię rozwoju, która opiera się na wzmacnianiu pozycji 
rynkowej poprzez nawiązywanie nowych relacji biznesowych oraz poszerzaniu współpracy z dotychczasowymi 
kontrahentami w zakresie rozbudowania oferty produktów oraz ich kanałów dystrybucji. Istnieje jednak ryzyko, iż przyjęta 
przez Emitenta polityka nie przełoży się na oczekiwane efekty lub też wystąpią czynniki niezależne od Emitenta tj. spadek 
popytu, pogorszenie sytuacji gospodarczej czy zmiana otoczenia konkurencyjnego, które przeszkodzą w realizacji przyjętych 
długoterminowych założeń. 

Mając na uwadze powyższe zagrożenie, Emitent na bieżąco monitoruje realizację wdrażanej strategii i nie wyklucza jej 
modyfikacji celem dostosowania do zmieniających się warunków rynkowych. 

Ryzyko niezrealizowania prognoz finansowych 
Zawarte w rozdziale 4.13.2 niniejszego dokumentu prognozy finansowe przedstawiają dane i informacje dotyczące 
przyszłych przychodów oraz zysków, które w ocenie władz Emitenta są bardzo prawdopodobne do osiągnięcia w latach 
2012 – 2013. Uzyskanie zaplanowanych wyników uwarunkowane jest stopniem realizacji strategii Emitenta. Głównym 
założeniem, umożliwiającym wykonanie prognoz finansowych jest: zwiększenie skali działalności poprzez rozszerzenie 
dotychczasowej oferty Emitenta o nowe produkty oraz poszerzenie współpracy z dotychczasowymi odbiorcami, a także 
nawiązanie nowych kontaktów biznesowych z kontrahentami. Istnieje ryzyko, iż w przypadku czynników negatywnie 
wpływających na prowadzoną przez Emitenta działalność, szczególnie w ww. zakresie, może dojść do sytuacji, w której 
Emitent nie będzie w stanie zrealizować prognozowanych wyników. 

Celem zagwarantowania sprawnej realizacji przyjętych założeń, Emitent prowadząc na bieżąco analizę działalności, będzie 
dokonywał oceny możliwości wykonania prognozowanych wyników oraz dążył do  terminowego wypełniania założonych 
celów w sposób jak najbardziej skrupulatny i efektywny. W razie wystąpienia nieprzewidzianych zdarzeń Emitent dzięki 
nieskomplikowanej strukturze organizacyjnej będzie w stanie szybko zareagować na zmiany zachodzące w otoczeniu, 
rewidując odpowiednio swoją strategię oraz prognozy finansowe. Ponadto systematyczny monitoring uzyskanych wyników 
finansowych, porównywanie efektów z zakładanymi celami finansowymi oraz ewentualne modyfikacje opracowanego modelu 
biznesowego i strategii działania mają stać się gwarantem realizacji przyjętych kwot w sposób jak najbardziej zbliżony do 
oszacowanego.  

Ryzyko niezrealizowania celów emisyjnych lub opóźnień w ich realizacji 
W wyniku emisji akcji serii C Spółka pozyskała kapitał w wysokości 214.800,00 złotych na realizację wyszczególnionych w 
rozdziale 4.13.1 przedsięwzięć, zapewniających dynamiczny rozwój Spółki w zakresie prowadzonej przez nią działalności, w 
tym: umocnienia pozycji Spółki na rynku poprzez zwiększenie oferowanego asortymentu. Nie można wykluczyć, iż szacunki 
Emitenta dotyczące zapotrzebowania kapitałowego okażą się niedokładne lub też zmienią się znacząco rynkowe 
uwarunkowania, w konsekwencji zmieniające koszty planowanych przedsięwzięć.  

Wobec powyższego może zaistnieć sytuacja, w której Emitent nie będzie w stanie zrealizować wszystkich lub pewnej części 
zaplanowanych celów lub termin ich finalizacji ulegnie znaczącemu opóźnieniu. Celem ograniczenia opisanego ryzyka 
Spółka zamierza w optymalny sposób korzystać z dostępnych źródeł finansowania i starać się dostosowywać akceptowalny 
poziom ryzyka do aktualnej sytuacji rynkowej. W dniu 15 marca 2012 roku Spółka zakończyła procedurę zgłoszeniową 
wyrobu medycznego Enterosgel i wprowadziła go do swojej oferty co wiąże się z realizacją pierwszego z zaplanowanych 
celów emisyjnych. 

Ryzyko rozwiązania współpracy z wiodącymi producentami z branży, w której Emitent prowadzi 
działalność 
Emitent od początku swej działalności specjalizuje się w dystrybucji suplementów diety, wyrobów medycznych i 
weterynaryjnych oraz kosmetyków wiodących i cenionych światowych producentów branży farmaceutycznej i kosmetycznej, 
tj. firmy Bioline Products z siedzibą w Czechach, Brainway Inc. z siedzibą w Czechach. Istnieje naturalne ryzyko, że 
dotychczasowi producenci nie będą skłonni kontynuować współpracy z Emitentem bądź nastąpi niekorzystna zmiana 
dotychczasowych warunków umów. Brzemienną w skutkach może być również decyzja producenta o rozpoczęciu 
bezpośredniej dystrybucji. Urzeczywistnienie powyższego mogłoby w znaczący sposób odbić się nie tylko na ograniczeniu 
zróżnicowania oferty Emitenta, powodując konieczność czasochłonnych poszukiwań producentów dysponujących ofertą 
produktów o podobnej charakterystyce i dopasowanej do wytyczonego przez Spółkę K&K Herbal Poland S.A. kierunku, ale 
również na ukształtowanym popycie i relacjach z odbiorcami. 
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Możliwość materializacji wymienionego zagrożenia jest w znacznym stopniu redukowana. Gwarantem współpracy jest 
podpisanie umów na wyłączność z dwoma producentami – firmą  Bioline Products oraz Brainway Inc. W celu utrzymania 
zadowalających relacji, Spółka K&K Herbal Poland S.A. dba o przemyślaną i efektywną promocję Brandów (marek) z którymi 
współpracuje pełniąc rolę bezpośredniego przedstawiciela na rynku krajowym. Akcje marketingowe bazują na reklamowaniu 
poszczególnych produktów podczas licznych wystaw, targów i szkoleń. Istotnym czynnikiem wpływającym na minimalizację 
ryzyka są ponadto działania skierowane na poszerzanie dotychczas stosowanych kanałów dystrybucji o nowych partnerów 
biznesowych tj. sklepy internetowe czy apteki, za pośrednictwem których Emitent mógłby w znaczący sposób organizować 
sieć odbiorców, zwiększając tym samym udział  ww. kooperantów w rynku. 

Ryzyko uzależnienia sukcesu rynkowego Emitenta od działalności głównych dostawców 
K&K Herbal Poland S.A. opiera swoją działalność operacyjną na bezpośredniej współpracy z trzema producentami 
suplementów diety, kosmetyków, wyrobów medycznych. Tak silne uzależnienie od wybranych źródeł zaopatrzenia mogłoby 
stworzyć przejściowe lub trwałe kłopoty Emitenta w przypadku ujawnienia się trudności w funkcjonowaniu producenta, z 
którym Spółka ma podpisaną umowę na wyłączność. 

Należy jednakże zaznaczyć, że kooperanci Emitenta to znani i cenieni producenci na całym świecie. Ich wieloletnia 
obecność w  branży i zdobyte na etapie produkcji doświadczenie, znacząco wpłynęło na jakość oferowanych produktów oraz 
rozpoznawalność i renomę marki.  

Ryzyko związane z uzależnieniem Emitenta od poszczególnych odbiorców 
Znaczna część dochodów Spółki pochodzi z realizacji umów z ograniczoną liczbą hurtowni farmaceutycznych.  Trzech 
największych klientów w 2010 roku generowało obroty rzędu ponad 70.000 zł stanowiących 19 %  przychodów Emitenta, 
natomiast w 2011 roku obroty w wysokości ponad 145.470 zł stanowiących 18 % ogółu przychodów. Utrata lub znaczne 
zmniejszenie wielkości zamówień każdego z nich może więc zmniejszyć przychody i rentowność Spółki K&K Herbal Poland 
S.A. oraz negatywnie wpłynąć na jej działalność i perspektywy rozwoju. 

Emitent zapobiega powyższym zagrożeniom poprzez systematyczny wzrost jakości świadczonych usług przy jednoczesnym 
działaniu zmierzającym do powiększania posiadanego asortymentu o produkty innych wiodących producentów i 
dostosowywaniu oferty do sugestii zgłaszanych przez podmioty stanowiące podstawową bazę odbiorców. Zabezpieczeniem 
przed skutkami utraty głównych klientów jest oferowanie korzystnych warunków współpracy i kierowanie wysiłku na 
utrzymywanie stałych relacji handlowych z kontrahentami. W celu zapewnienia sprawnej komunikacji i szybkiej reakcji na 
potrzeby klienta, każdy z odbiorców posiada przypisanego mu opiekuna, który uzyskuje na bieżąco informacje o popycie i 
oczekiwaniach rynku sprzedaży oraz organizuje promocje okolicznościowe. Oprócz oferowania korzystnych rabatów 
cenowych, Emitent dba o przemyślany marketing. Służą do tego celu ulotki, plakaty i inne gadżety reklamowe. Spółka bierze 
udział w licznych kampaniach takich jak: udział w targach on-line organizowanych przez hurtownie, udział w gazetkach 
wydawanych przez tych kontrahentów czy też zapewnianie nagród w konkursach organizowanych przez wspomnianych 
odbiorców. Pozytywne relacje z przedstawicielami hurtowni zapewniają owocną współpracę. Gwarantem trwałej kooperacji 
jest również posiadanie unikatowej i konkurencyjnej oferty produktów, dbanie o dobry wizerunek firmy oraz główny 
opatentowany produkt, czyli Enterosgel. 

Równolegle, Spółka prowadzi działalność mającą na celu stałe pozyskiwanie kontrahentów w gronie potencjalnych 
odbiorców, niwelując tym samym groźbę uzależnienia się od kilku istotnych dla działalności Emitenta hurtowni 
farmaceutycznych oraz sieci aptecznych i sklepów zielarsko-medycznych. Dywersyfikacja klientów w oparciu o współpracę z 
nowymi podmiotami pozwoli na rozszerzenie kanałów dystrybucji, stwarzając możliwość dotarcia do szerszego grona 
odbiorców. 

Ryzyko uzależnienia przychodów od jednego produktu 
Emitent opiera swoją działalność na sprzedaży produktów wytwarzanych przez firmy, z którymi ma podpisane umowy na 
wyłączność. W latach 2010 i 2011 zdecydowanie największy udział w obrotach stanowiła sprzedaż jednego suplementu diety 
Enterosgel. Udział tego produktu w przychodach Spółki stanowił 79% w 2010 r. i 93% w 2011 r., z czym wiązać mogą się w 
przyszłości pewne niebezpieczeństwa. W przypadku mniejszego zainteresowania produktem generującym zdecydowanie 
największe przychody bądź zerwania współpracy z producentem dostarczającym Enterosgel może zaistnieć dynamiczny 
spadek przychodów. 
Ryzyko to jest w znaczącym stopniu minimalizowane dzięki uzyskaniu w dniu 15 marca 2012 r. przez Enterosgel statusu 
wyrobu medycznego, co zdaniem Emitenta powinno zabezpieczyć poziom przychodów, a nawet wpłynąć na ich wzrost ze 
sprzedaży tego wyrobu. W celu zdywersyfikowania zarówno źródeł przychodów jak również zmniejszenia udziału głównego 
towaru w sprzedaży całkowitej, Emitent zamierza wprowadzić do swojej oferty nowe produkty dzięki pozyskanym środkom z 
emisji akcji serii C. 
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Ryzyko związane z kluczowymi pracownikami Emitenta 
Skuteczność działania Emitenta jest uzależniona w głównej mierze od czynnika ludzkiego. Zakres prowadzonej przez Spółkę 
działalności wymaga specjalistycznej wiedzy oraz doświadczenia i obycia w branży farmaceutycznej i kosmetycznej zarówno 
Zarządu spółki, jak i zatrudnionych w niej pracowników. Spółka w 2011 roku zatrudniała 4 osoby, natomiast na dzień 
sporządzenia niniejszego dokumentu personel składa się              z 3 pracowników. Wraz z rozwojem działalności 
zarządzający planuje przyjęcie dodatkowo jednej nowej osoby. Spółka K&K Herbal Poland S.A. rekrutując na konkretne 
stanowisko zawsze negocjuje warunki pracy i płacy, dążąc do znalezienia osób z doświadczeniem i odpowiednimi 
kompetencjami. Efektem odpowiedniej polityki kadrowej Emitenta nastawionej na ciągły rozwój pracownika poprzez 
przeprowadzanie specjalistycznych szkoleń w zakresie oferowanych produktów, technik sprzedaży czy nowinek z branży jest 
wykształcona kadra dbająca o wypracowane przez lata standardy i procedury oraz wypełniająca w odpowiedni sposób 
zadania stawiane na poszczególnych stanowiskach pracy. Nie można jednak wykluczyć ryzyka odejścia kluczowych 
pracowników Emitenta w wyniku zaoferowania lepszych warunków przez konkurencję czego efektem mogą być między 
innymi trudności w bieżącym funkcjonowaniu Spółki, powstanie luki kompetencyjnej, przejawiającej się w braku możliwości 
realizacji określonych zamówień, czy też niższej zdolności do terminowej obsługi klientów, co w rezultacie może wpłynąć 
negatywnie na kondycję rynkową Emitenta. 

W celu zmarginalizowania powyższego zagrożenia, Spółka K&K Herbal Poland S.A. podejmuje szereg działań mających na 
celu kształtowanie odpowiedniego systemu motywacji personelu i wspieranie jego lojalności poprzez adekwatne do 
zaangażowania warunki płacowe i premiowe. Ponadto, Emitent zawiera także umowy z klauzulami dotyczącymi zakazu 
konkurencji. 

Ryzyko  wpływu dystrybutorów na współpracę z odbiorcami produktów 
Spółka K&K Herbal Poland S.A. dostarcza oferowane w ramach umowy wyłączności produkty do ogólnopolskich i lokalnych 
sieci handlowych, aptek, sklepów zielarsko-medycznych oraz sklepów internetowych poprzez hurtownie farmaceutyczne 
spełniające rolę kluczowego odbiorcy Emitenta. Postrzeganie produktów dystrybuowanych przez Spółkę zależne jest w dużej 
mierze od działalności  dystrybutorów. Nierzetelność, brak profesjonalizmu i zaangażowania ww. pracowników może w 
sposób istotnie negatywny wpłynąć zarówno na zakres wypracowanej strategii kooperacji jak i postrzeganie samych 
produktów przez rynek, znajdując w konsekwencji odzwierciedlenie w kondycji i osiąganych przez Emitenta wynikach 
finansowych.  

W przyszłości, w miarę zwiększenia wolumenu sprzedaży produktów, Spółka planuje jeszcze bardziej zdywersyfikować 
omawiane ryzyko poprzez zawarcie umów z większą liczbą dystrybutorów i organizowaniem dystrybucji półhurtowej poprzez 
rozwijanie własnego działu sprzedaży Spółki. Mając świadomość znaczenia właściwych relacji inwestorskich Emitent będzie 
przykładał baczną uwagę na zaangażowanie, profesjonalizm i fachowość zatrudnionych w Spółce pracowników stawiając ten 
element jako czynnik rzutujący na  współpracę z K&K Herbal Poland S.A.. Narzędziem służącym do tego celu będzie 
przeprowadzanie bieżących kontroli wyników osiąganych przez delegowanych do roli dystrybutorów pracowników oraz 
ustalanie, adekwatnie do osiąganych wyników, programu motywacyjnego. 

Ryzyko związane ze strukturą akcjonariatu Emitenta 
Inwestując w papiery wartościowe Emitenta należy uwzględnić ryzyko jakie niesie ze sobą kształt struktury akcjonariatu. Na 
dzień sporządzenia niniejszego dokumentu największym akcjonariuszem jest: Pan Krzysztof Miłaszewski posiadający 
600.000 sztuk akcji uprzywilejowanych co do głosu serii A dających 46,15 % głosów na Walnym Zgromadzeniu 
Akcjonariuszy (WZA). Po zarejestrowaniu akcji serii C będzie dysponował 43,18 % głosów na WZA. Szczegółowe dane 
dotyczące struktury akcjonariatu Spółki K&K Herbal Poland S.A. zostały zamieszczone w tabeli numer 20. 

Pan Krzysztof Miłaszewski nie dysponuje bezwzględną większością głosów na WZA Emitenta, jednak działając w 
porozumieniu z innymi akcjonariuszami może dysponować większością głosów. Należy mieć na uwadze fakt, iż polityka 
rozwoju Spółki założona przez największego akcjonariusza może być rozbieżna z interesami akcjonariuszy 
mniejszościowych.  
Istotny jest również fakt, iż w przypadku sprzedaży posiadanych akcji przez kluczowego akcjonariusza, bądź też przez 
wyemitowanie nowych papierów wartościowych przez Emitenta może się okazać, że silnemu przeobrażeniu ulegnie 
dotychczasowa struktura akcjonariatu, znajdując przełożenie w zmianie dotychczasowych priorytetów w działalności Spółki.   

Ryzyko związane z kontrolami Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej (Sanepidu) 
Spółka K&K Herbal Poland S.A. jest pod stałą kontrolą Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Wieliczce. W 
dotychczasowym okresie istnienia Emitent był wielokrotnie  kontrolowany w zakresie odpowiedniego standardu prowadzenia 
działalności. Należy mieć świadomość, iż każda przeprowadzona kontrola wiąże się z niedogodnościami dla Emitenta, które 
zmniejszają jego efektywność biznesową. Nie można również wykluczyć, iż efektem kontroli może być konieczność 
wycofania części asortymentu oferowanego przez Emitenta. Należy jednakże wspomnieć, iż w dotychczasowej historii Spółki 
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K&K Herbal Poland S.A. żadna z kontroli nie wykazała nieprawidłowości, tym bardziej skutkujących poważnymi sankcjami w 
postaci wycofania lub zawieszenia obrotu dystrybuowanymi przez Emitenta suplementami diety.  

Ponadto, w celu minimalizowania uciążliwości dokonywanych przez Sanepid kontroli, Spółka K&K Herbal Poland S.A. 
współpracuje z kancelarią prawną w zakresie oznakowań i zgłoszeń nowych produktów oraz prowadzonych postępowań 
notyfikacyjnych i kontrolnych.  

Ryzyko zdarzeń losowych 
Każda działalność gospodarcza, w tym także prowadzona przez K&K Herbal Poland S.A. jest narażona na ryzyko zdarzeń 
losowych. Zjawiska atmosferyczne lub klęski żywiołowe (np. nawałnica, pożar czy powódź) mogą w istotny sposób 
prowadzić do nieprzewidzianych zniszczeń składowanych i przeznaczonych do dystrybucji produktów, wpływając tym 
samym na konieczność poniesienia znacznych strat nadzwyczajnych i w konsekwencji pogorszenia osiąganych wyników 
finansowych Emitenta. 

Ryzyko związane z niewystarczającym poziomem kapitału obrotowego i groźbą upadłości Spółki 
Efektem realizowanej przez Emitenta strategii zmierzającej do zwiększania sprzedaży jest wzrost zapotrzebowania na 
kapitał obrotowy. Obecnie kapitał obrotowy finansowany jest m.in. wypracowanymi zyskami przeznaczanymi na rozwój oraz 
zwiększaniem wysokości zobowiązań długoterminowych. Istnieje jednakże ryzyko, iż Spółka K&K Herbal Poland S.A. będzie 
potrzebowała zwiększonej ilości kapitału, co może wiązać się z koniecznością pozyskania kapitału w przyszłości w celu 
zachowania przez Spółkę niezbędnego poziomu płynności.  

W celu minimalizacji tego ryzyka, na bieżąco monitorowane są wskaźniki płynności bieżącej i szybkiej Spółki K&K Herbal 
Poland S.A., a na ich podstawie podejmowane kroki do zapewnienia zoptymalizowanej struktury kapitałów Emitenta. 

Ryzyko kursowe 
Spółka dokonuje zakupów produktów wyłącznie według cen określonych w walutach obcych. W 2010 i 2011 roku wartość 
przeprowadzonych tego rodzaju transakcji wynosiła w przeliczeniu na PLN odpowiednio 118.891,78 zł i 534.351,27 zł. 
Istnieje poważne ryzyko, iż w następstwie niekorzystnych zmian kursów walutowych może nastąpić wzrost zobowiązań 
związanych z dokonywanymi transakcjami zagranicznymi przeliczanymi na walutę krajową, mogących w sposób istotny 
obniżyć efektywność realizowanych przedsięwzięć.  

W dotychczasowym procesie prowadzonej działalności Spółka K&K Herbal Poland S.A. nie stosowała zabezpieczeń 
walutowych. W przyszłości Emitent zamierza kontynuować do tej pory stosowaną politykę w tym zakresie. Wyłączność 
sprzedaży na terenie Polski pozwala bowiem na generowanie odpowiednio wysokiej marży, która gwarantuje (nawet przy 
dużych wahaniach kursu walut) realizację adekwatnego poziomu zysku ze sprzedaży. Emitent na bieżąco analizuje wpływ 
ryzyka walutowego na rentowność sprzedaży, a w razie potrzeby dysponuje możliwością korygowania cen sprzedaży jak 
również poziomu rabatów udzielanych kontrahentom. Niebagatelne znaczenie dla rentowności Spółki w wymienionym 
zakresie odgrywa aplikacja R-Dealer banku Raiffeisen, która pozwala na zakup walut po konkurencyjnych cenach i 
przelewania kwot należnych dostawcom w walutach obcych. 

Ryzyko związane z jednoosobowym składem Zarządu Emitenta 
Statut Emitenta stanowi, że Zarząd Spółki składa się z jednego lub dwóch członków. Wraz z przekształceniem w spółkę 
akcyjną na stanowisko Prezesa został powołany Pan Krzysztof Miłaszewski, który aktualnie jest jedynym członkiem organu. 
W związku z jednoosobową reprezentacją i prowadzeniem spraw Spółki samodzielnie, istnieje ryzyko wystąpienia trudności 
w wykonywaniu stosownych procedur w działalności.  

Zabezpieczeniem przed owym ryzykiem jest odpowiednio skonstruowana struktura organizacji, w której menedżerowie są 
dostatecznie doświadczeni, by podejmować trudne i niezbędne decyzje, również na ewentualność dłuższej absencji osoby 
Prezesa oraz niemożliwy do przewidzenia utrudniony kontakt lub jego całkowity brak. 

Ryzyko związane z prowadzeniem działalności w lokalu nienależącym do Emitenta 
Siedziba Spółki K&K Herbal Poland S.A. zlokalizowana jest w Wieliczce przy ulicy Limanowskiego 1A.                    W 
związku z faktem, iż użytkowany przez Emitenta lokal jest wynajmowany istnieje ryzyko, iż umowa najmu zawarta pomiędzy 
najmującym, a Spółką K&K Herbal Poland S.A. może nie zostać przedłużona po upływie oznaczonego w umowie terminu, 
bądź rozwiązana przed upływem określonego w umowie. W przypadku, gdy Emitent będzie na mocy obowiązującej umowy 
zmuszony opuścić lokal lub też samodzielnie podejmie decyzję o opuszczeniu dotychczas użytkowanego lokalu dojdzie do 
sytuacji, iż nie będzie możliwe kontynuowanie prowadzonej działalności, aż do czasu znalezienia innego lokalu o 
odpowiedniej specyfice. Należy być świadomym, iż sytuacja związana ze zmianą użytkowanego lokalu może wiązać się z 
koniecznością poniesienia przez Emitenta znaczących kosztów związanych z poszukiwaniem, lub też dostosowaniem lokalu 
do użytkowania, tak aby uzyskać wymagane standardy, w tym wydawane przez właściwego Inspektora Sanitarnego 
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pozwolenie do magazynowania suplementów diety, omówione szerzej w czynniku ryzyka numer 1.1.16 „Ryzyko związane z 
utratą pozwolenia wydanego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego uprawniającego Emitenta do 
magazynowania suplementów diety”. 

Umowa zawarta przez Emitenta z najemcą obowiązuje do końca 2015 roku z przysługującym Spółce K&K Herbal Poland 
S.A. prawem do przedłużenia najmu o kolejne 10 lat po wygaśnięciu pierwotnego terminu umowy. Warunki finansowe 
zawartej umowy nie odbiegają od  standardów rynkowych dla miasta Wieliczki. 
W dotychczasowej historii działalności Spółki K&K Herbal Poland S.A. nie wystąpiły problemy związane z zawartą umową 
najmu. Emitent nie widzi również podstaw, aby spodziewać się problemów w tym zakresie.    

Ryzyko związane z utratą pozwolenia wydanego przez Państwowego Powiatowego Inspektora 
Sanitarnego uprawniającego Emitenta do magazynowania suplementów diety  
Emitent, decyzją Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wieliczce z dnia 23 lutego 2010 roku otrzymał 
pozwolenie na magazynowanie suplementów diety w budynku magazynowo-biurowym zlokalizowanym przy ulicy 
Limanowskiego 1 A w Wieliczce. Uzyskane pozwolenie daje Emitentowi możliwość przechowywania zakupionych 
suplementów diety w ww. lokalu, umożliwiając dalszą dystrybucję produktów do poszczególnych odbiorców. Należy jednakże 
mieć świadomość, iż stosowność przyznanego pozwolenia jest okresowo poddawana weryfikacji w formie kontroli lokalu, 
gdzie suplementy są składowane.  
W przypadku, gdy podczas kontroli pojawią się pewne uchybienia może dojść do sytuacji, iż udzielone pozwolenie zostanie 
cofnięte, co spowoduje czasowe uniemożliwienie w prowadzeniu działalności, aż do momentu spełnienia warunków i 
odnowienia pozwolenia.  

W celu eliminacji omawianego ryzyka Emitent kontroluje na bieżąco stan lokalu będącego miejscem przechowywania 
dystrybuowanych suplementów diety, dokonując niezwłocznie wszelkich niezbędnych czynności pozwalających na 
utrzymanie wymaganych przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego  standardów. 

Ryzyko spowodowane zmianą sytuacji makroekonomicznej Polski 
Wielkość sprzedaży Emitenta oraz związana z tym wysokość osiąganych przez Spółkę przychodów jest zależna od globalnej 
kondycji gospodarki wyrażającej się w poziomie wskaźników makroekonomicznych tj. poziom i dynamika wzrostu produktu 
krajowego brutto, poziom nakładów inwestycyjnych w gospodarce, poziom nakładów inwestycyjnych w przedsiębiorstwach, 
inflacja, poziom stóp procentowych, wysokość dochodów gospodarstw domowych, stopa bezrobocia czy dynamika popytu 
gospodarstw domowych. W przypadku wystąpienia negatywnych zmian w sytuacji gospodarczej Polski istnieje ryzyko 
spadku popytu na produkty dystrybuowane przez Emitenta, co może doprowadzić do pogorszenia się uzyskiwanej przez 
Spółkę K&K Herbal Poland S.A. rentowności i bezpośrednio wpłynąć na jej sytuację ekonomiczną. 

Jednakże, jak pokazuje rozwój rynku dystrybucji farmaceutyków w ostatnich latach, jest on w dużej mierze niezależny od 
wahań cyklu koniunkturalnego. Z tego też względu eksperci przewidują nadal dodatnią dynamikę wzrostu. Dodatkowo należy 
pamiętać, iż posiadanie uznanej marki powoduje mniejsze wahania sprzedaży w okresach dekoniunktury, a dystrybuowane 
przez Emitenta produkty posiadają taką renomę. 
Od dłuższego czasu można jednak zaobserwować ustabilizowaną sytuację większości przedsiębiorstw z branży 
farmaceutycznej zwłaszcza w zakresie medycyny naturalnej oraz branży kosmetycznej, co związane jest z pewnością z 
ciągłym rozwojem wymienionych obszarów na skutek globalnych tendencji zmierzających do polepszenia jakości życia oraz 
poprawy aparycji. 

Ryzyko zmian przepisów prawnych i interpretacji przepisów podatkowych 
Działalność Spółki K&K Herbal Poland S.A. jako uczestnika obrotu gospodarczego jest narażona na możliwość zmian prawa 
w zakresie regulującym rynek, na którym działa. W szczególności może to dotyczyć zmian w zakresie prawa podatkowego, 
prawa regulującego działalność gospodarczą, prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, ochrony zdrowia i papierów 
wartościowych. Niejasne i niejednolite przepisy prawne w zakresie klasyfikacji produktów, które regulują obrót suplementami 
diety, wyrobami medycznymi i kosmetykami w Polsce mogą spowodować zagrożenie dla działalności Emitenta. Wynika to 
m.in. z braku regulacji co do substancji dopuszczonych do stosowania w suplementach diety, wyrobach medycznych i 
kosmetykach oraz określenia minimalnych i maksymalnych dawek tych składników. Nie bez znaczenia jest również 
praktyczne stosowanie prawa w tym zakresie przez organy administracji państwowej, co naraża Spółkę na możliwość 
czasowego lub całkowitego wstrzymania obrotu dystrybuowanymi produktami. Niekorzystne zmiany prawne mogą również 
spowodować konieczność ponoszenia prze Spółkę K&K Herbal Poland S.A. znacznych kosztów dostosowania się do nowo 
wprowadzonych regulacji. 

Emitent współpracuje ze znaną kancelarią prawną i firmą wyspecjalizowaną w przeprowadzaniu procesów rejestracyjnych i 
notyfikacyjnych w celu minimalizowania ryzyk związanych z praktykami administracyjnymi stosowanymi przez organy 
administracji publicznej. 
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Ryzyko konkurencji 
Rynek, na którym działa Emitent charakteryzuje się z jednej strony wysokim potencjałem wzrostu, a jednocześnie 
stosunkowo wysokimi marżami. Dlatego też stanowi pole zainteresowań wielu potencjalnych konkurentów. Pomimo faktu, że 
działalność zarówno w zakresie produkcji suplementów diety, jak również wyrobów medycznych oraz kosmetyków jest silnie 
chroniona ze względu na ochronę patentową dla innowacyjnych produktów charakterystyczną na omawianych rynkach, to ze 
względów wymienionych powyżej stara się w nim zaistnieć szereg konkurentów. Sytuacja wzmożonej konkurencji, w tym 
opatentowanie i wprowadzenie na rynek kosmetyków lub suplementów diety o podobnym działaniu, lecz opartego o inną 
substancję czynną niż posiadana przez Spółkę może skutkować zmniejszonym popytem na dystrybuowane przez Emitenta 
produkty oraz trudnościami w pozyskiwaniu nowych kontrahentów. Konsekwencją decyzji odbiorców dotyczącej ograniczenia 
wielkości zamówień lub w najgorszym wypadku rozwiązania umowy z Emitentem mogłoby być zmniejszenie przychodów 
wywołanych pośrednio koniecznością obniżania poziomu uzyskiwanych marż na sprzedaży i udziału dystrybutora w rynku.  
Jednakże należy zaznaczyć, że zarówno w 2010 jak i w 2011 roku nie pojawiła się na rynku konkurencyjna firma, której 
działalność mogłaby mieć wpływ na wyniki finansowe osiągane przez Spółkę. Nie mniej jednak nie można takiego zdarzenia 
wykluczyć w przyszłości. 
W celu skutecznego rywalizowania z innymi dystrybutorami, Emitent zamierza stopniowo poszerzać oferowany asortyment o 
produkty kolejnych producentów, z którymi będzie działał na dotychczasowych warunkach wyłącznej współpracy. 
Działalność taka bowiem pozwala na osiągnięcie znacznych korzyści wynikających z posiadania unikalnej oferty a także 
pozwala ograniczyć tzw. konkurencję wewnątrzmarkową. Wartym odnotowania jest również fakt, iż dotychczasowe działanie 
Spółki skupia się na oferowaniu produktów z niszy rynkowej, gdzie konkurencja jest mniejsza. Są to przede wszystkim coraz 
powszechniejsze suplementy diety, kosmetyki oraz wyroby weterynaryjne. W drodze czynionej sukcesji Spółka zamierza 
również zdobywać nowych partnerów handlowych stanowiących ostatnie ogniwo sprzedaży produktów do klientów, 
zwiększając tym samym z jednej strony dostępność samych produktów, a drugiej budując szersze perspektywy Spółki na 
przyszłość. W ocenie władz Emitenta powyższe działania będą odgrywać kluczową rolę w walce o konsumenta. 

Ryzyko niekorzystnych tendencji cenowych 
Ceny oferowanych przez Emitenta produktów kształtowane są na rynku poprzez takie czynniki, jak ceny produktów 
konkurencyjnych czy postrzeganie produktów przez klienta. Istnieje ryzyko niekorzystnych tendencji w zakresie 
kształtowania się tych cen w przyszłości. Miałoby to niekorzystny wpływ na poziom osiąganych przez Emitenta przychodów 
ze sprzedaży, a tym samym mogłoby doprowadzić do obniżenia wyniku finansowego. 

9. Informacje na temat stosowania przez Emitenta zasad ładu 
korporacyjnego, o których mowa w dokumencie „Dobre Praktyki 
Spółek Notowanych na NewConnect” 

 
Spółka K&K Herbal Poland S.A. debiutowała na  rynku NewConnect 24 maja 2012 roku, w związku z tym nie podlegała w 
roku 2011 regulacjom zawartym w zbiorze „Dobrych praktyk spółek notowanych na NewConnect" będących załącznikiem nr 
1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 października 2008r., wraz 
ze zmianami wynikającymi z Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 
marca 2010r. w sprawie zmiany dokumentu "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect". 
 

 

 


