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WITAMY 

Podstawową rolą Rady Powierniczej jest działanie 
w długoterminowym interesie beneficjentów, 
pracowników Aquascot Ltd. Członkowie Zarządu 
Rady pełnią tę rolę, ustanawiając długoterminową 
strategię, opartą na celu i jej wartościach, i 
ostatecznie decydując o przydziale zasobów w 
naszych spółkach.

Nasza organizacja jest spółką pracowniczą, a nasi 
pracownicy są Partnerami. Odkryliśmy, że ten 
świetny wzorzec może zwiększyć  
możliwości edukacji i rozwoju wszystkich 
pracowników, pozwalając nam lepiej obsługiwać 
naszych klientów.

Ten model umożliwił nam także zdecydowane 
działania w obliczu nieprzewidywalnych wyzwań 
związanych z COVID-19 przy zachowaniu 
najwyższego stopnia bezpieczeństwa w 
odniesieniu do wszystkich Partnerów.

W 2021 roku Brexit stał się rzeczywistością, 
świat wszedł w drugi rok pandemii, a mieszkańcy 
Szkocji w listopadzie uświadomili sobie skutki 
zmian klimatycznych podczas szczytu COP26 w 
Glasgow. Każdy z tych czynników miał wpływ na 
naszą pracę, jak opisano na kolejnych stronach.

Nasz cel - dobrostan dla wszystkich - stanowi 
podstawę podejmowania przez nas istotnych 
decyzji. Firmy nie mogą już planować 
nieokiełznanego wzrostu. Nasze działania muszą 
rozwijać się w oparciu o wpływ na środowisko. 

Aktywna ambicja stanowi część etosu Partnera. 
Jednocześnie musimy znaleźć sposób na rozwój 
bez potęgowania dotychczasowych problemów 
z odpadami, emisją dwutlenku węgla i utratą 
bioróżnorodności. Nie jest to łatwe, ale stanowi 
podstawę pracy spółek Rady Powierniczej.

Ten raport dzieli się na 3 sekcje. Najpierw 
przedstawimy, kim jesteśmy, jak pracujemy i 
co robimy. Dobrze zarządzane firmy potrafią 
generować znaczną wartość, nie tylko dla 
właścicieli, ale również dla szerszej społeczności. 
Następnie przyjrzymy się skutkom naszych działań 
dla środowiska. Nasze firmy działają w sektorze 
zwierząt i roślin, co wymaga od nas zwracania 
uwagi na wspaniały świat przyrody, który stanowi 
dużą część naszej pracy. W ostatniej sekcji 
przyjrzymy się naszej działalności w kontekście 
społeczności, w których znajdują się nasze 
zakłady, w Alness, Caithness, Argyll i dalej.

Mam nadzieję, że dzięki tej lekturze będziecie 
mogli dowiedzieć się czegoś nowego i dziękuję 
Wam za wasze zainteresowanie pracą Rady 
Powierniczej Aquascot.

Niniejszy raport stwarza Radzie 
Powierniczej okazję do przedstawienia 
sprawozdania z pracy jaką wykonały 
nasze przedsiębiorstwa w 2021 r.

Dennis Overton 
Przewodniczący Rady 
Powierniczej Aquascot
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W 2008 roku założyciele zaczęli wdrażać plan własności 
pracowniczej w ramach planu sukcesji. Właściciele, 
którzy założyli firmę w 1987 roku, chcieli mieć pewność, 
że firma pozostanie zakorzeniona w społeczności Alness 
- zapewniając zatrudnienie mieszkańcom, umożliwiając 
rozwój i odgrywając kluczową rolę w dynamicznym sektorze 
akwakultury w Szkocji. 

KRÓTKA HISTORIA 

Zgodnie z wymogami, dyrektorzy-partnerzy 
zasiadają w Radzie ds. Partnerstwa i są wybierani, 
aby służyć innym członkom rady. Każdy dyrektor-
partner  może korzystać z usług zewnętrznego 
mentora. W przyszłości do Komisji Zarządu ds. 
Nominacji będą zgłaszane do zatwierdzenia 
kandydatury niezależnych dyrektorów. 

Zarząd spotyka się co kwartał, aby zapoznać się 
z raportami na temat pracy Rady ds. Partnerstwa, 
działających spółek oraz strategii dywersyfikacji. 
Zarząd jest odpowiedzialny za podejmowanie 

decyzji inwestycyjnych Grupy przy pomocy  
porad i wskazówek zapewnianych przez Dział 
Skarbowy Grupy. 

Przewodniczący Rady Powierniczej spotyka się 
regularnie z Radą ds. Partnerstwa, aby  
zapewnić odpowiedzialność Zarządu Rady 
Powierniczej przed swoimi ‘udziałowcami’. 
Przewodniczący Rady otrzymuje porady i 
wsparcie od Grupy Doradztwa Kulturowego 
należącej do Rady Powierniczej.

ROLA RADY POWIERNICZEJ AQUASCOT

*powoływani na 3-letnie kadencje  
**powołanie związane z wykonywaną funkcją 

PRZEWODNICZĄCY:  
Dennis Overton*

PRZEWODNICZĄCY AQUASCOT LTD:  
Simon Fowler**

DYREKTORZY - PARTNERZY:  
Nadean Taylor i David Watssman* 

NIEZALEŻNI DYREKTORZY NIEWYKONAWCZY:  
Heather Jenkins i Brian Spence* 

DYREKTORZY WYKONAWCZY:  
Ian Graham, prezes IHCT** i John Housego, dyrektor zarządzający Aquascot Ltd** 

Obecnie Zarząd liczy ośmiu członków, przy wsparciu sekretarza spółki, Craiga Moffata: 

Stwierdzono, że własność pracownicza będzie 
najlepszą strategią, pozwalającą wszystkim 
pracownikom firmy mieć wkład w przyszłość 
firmy Aquascot, a celem będzie przekształcenie 
pracowników we w pełni zaangażowanych 
Partnerów, którzy dzięki udziałom w firmie będą 
działać jak jej właściciele. 

Przy tym modelu biznesowym, firma 
wykorzystywała swoje zatrzymane zyski, aby kupić 
akcje od akcjonariuszy, którzy z kolei przekazywali 
swoje akcje do specjalnie utworzonego Funduszu 
Akcji Pracowniczych. Fundusz przechowuje 
akcje w imieniu pracowników. Zamiast wypłacać 
dywidendy, Partnerzy mogą dzielić się zyskami w 
firmie poprzez podział zysków. 

W grudniu 2016 roku program transferu akcji 
został zakończony, a Aquascot stała się spółką 
posiadaną w 100% przez pracowników. Był 
to duży krok milowy na drodze do własności 
pracowniczej, a Aquascot stała się jedną z 
największych spółek będących własnością 
pracowników z siedzibą w Szkocji. 

Wkrótce po rozpoczęciu procesu przejmowania 
spółki przez pracowników ustanowiono Radę ds. 
Partnerstwa. Jest to wybieralny organ Partnerów, 
reprezentujący interesy Partnerów, udzielający 

im głosu i zachęcający ich do działania zgodnie 
z wartościami spółki oraz rozliczający ich w 
przypadku nieprzestrzegania zasad. 

Kształt Rady ds. Partnerstwa rozwijał się przez 
lata. Wybrani przedstawiciele współpracowali, 
aby Partnerzy mogli poczuć i zobaczyć korzyści 
płynące z własności pracowniczej.  

   Ustanowienie Rady ds. 
Partnerstwa, która wykazała 
się zaangażowaniem, pasją i 
zdolnością do wprowadzania 
pozytywnych zmian, było 
pierwszym krokiem do uczynienia 
spółki Aquascot lepszym 
miejscem do pracy. 

W skład Rady ds. Partnerstwa wchodzi m.in. 
dwóch dyrektorów-partnerów, zasiadających 
w Zarządzie Rady Powierniczej Aquascot 
oraz jeden dyrektor zasiadający w Zarządzie 
Aquascot Ltd. Dyrektorzy-partnerzy mają 
takie same moce decyzyjne, jak wszyscy 
inni członkowie Zarządu wchodzący w 
skład tych ważnych struktur zarządu. 

Pracę Rady Powierniczej wykonuje Zarząd. Zarząd 
Rady sprawuje mandat na podstawie dokumentu 
sporządzonego przez założycieli w 2008 roku. Głównym 
celem Zarządu jest zawsze działanie w najlepszym 
długoterminowym interesie Partnerów. 
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Ta deklaracja stanowi odzwierciedlenie 
zarówno aspiracji naszych klientów względem 
konsumentów, jak i naszych ambicji w zakresie 
postępów dotyczących ochrony środowiska. 
Oprócz tego oświadczenia o kierunku, Zespół 
Kierowniczy przedstawił sześć wyraźnych 
priorytetów i grup roboczych, nazywanych 
naszymi Filarami Misji: 

Świetna spółka o własności pracowniczej 
Stworzenie świetnego miejsca pracy, w którym 
każda osoba może rozwijać się, aby spełnić 
swój pełen potencjał, gdzie jesteśmy nagradzani 
za wkładany wysiłek oraz gdzie traktujemy 
się z szacunkiem, życzliwością oraz jesteśmy 
zachęcani do spełnienia naszego potencjału. 

Zapewnianie świetnej obsługi klienta 
Wdrażanie działań w kierunku zwiększania naszej 
zdolności do spełniania 100% standardu obsługi 
klienta, ustanawianie oczekiwań dotyczących 
akredytacji z zakresu bezpieczeństwa żywności 
oraz ogólnej jakości usług na rzecz Klienta. 

Spełnianie celów w zakresie ochrony 
środowiska 
W 2021 roku ustanowiliśmy grupy robocze, 
których celem jest spełnienie naszej ambicji 
osiągnięcia neutralności węglowej do 2030 roku. 

Wzrost sprzedaży i zysków 
Określa wdrażane aktywności, których celem 
jest rozwijanie naszej spółki na potrzeby naszych 
Klientów poprzez rozwój nowych produktów oraz 
wdrażanie innych możliwości.  

Promowanie akwakultury 
Wiedza o akwakulturze to kluczowa usługa, jaką 
oferujemy naszemu klientowi i jest dla nas bardzo 
ważna. Naszym celem jako liderów branży jest 
wdrażanie planu zrównoważonego rozwoju 
bliskiego planom naszego Klienta. 
 
Zmniejszenie naszych kosztów 
jednostkowych 
Stale zwiększamy naszą efektywność, stosując 
zarówno metody ciągłego ulepszania, jak i 
automatyzację. 

Rozwijanie spółki poprzez 
przewyższanie potrzeb naszych 
klientów w zakresie smaku, jakości 
i wartości przy jednoczesnym 
wdrażaniu naszego planu 
przekształcenia się w świetną spółkę 
własności pracowniczej o neutralnym 
śladzie węglowym. 

Zespół kierowniczy spółki Aquascot przedstawił następującą wizję: 

Zespół Doradztwa 
Kulturowego 

Zespół Doradztwa 
Finansowego 

Zespół Doradztwa 
Komercyjnego 

Rada ds. 
Partnerstwa 

Dział Skarbowy 
Grupy

Zarząd Rady Powierniczej Aquascot 

Aquascot Umowa 
Outsourcingowa IHCT

New Wave 
Foods (SHORE)

Bay

Nairnside (Zarządzanie 
Nieruchomościami) 

Rozwój Produktu 
Omega

KIEROWNICTWO 

8
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Rada Powiernicza Aquascot w 2021 roku zdefiniowała swój 
cel jako ‘Dobrostan dla wszystkich’. Można to interpretować 
na przykład tak, że będziemy pielęgnować i chronić rozwój 
naszych spółek oraz Partnerów, którzy w nich pracują. 
Można również odczytywać to tak, że uwzględniamy szerszy 
wpływ działalności naszych spółek na środowisko. 

NASZ CEL, WARTOŚCI I ZASADY 

Zdefiniowanie naszego celu jest ważne, ponieważ 
stanowi podstawę działalności Rady Powierniczej 
Aquascot w ujęciu długoterminowym. Pomaga 
stworzyć tożsamość i jest wykorzystywany przy 
podejmowaniu decyzji. Ta praca, wymagająca 
wielu przemyśleń i dyskusji, została podjęta przez 
Grupę Kulturową w Radzie Powierniczej Aquascot 
i stanowiła ważny krok we wdrażaniu ścieżki 
kulturowej rady. 

Wartości Rady uzupełniają nasz cel: jesteśmy 
aktywnie ambitnym zespołem Partnerów, 
w którym integralność ma znacznie, którzy 
są naturalnie życzliwi i którzy wierzą w siłę 
Partnerstwa. Dla każdej wartości ustanowiono 
serie deklaracji, abyśmy lepiej wiedzieli, jak 
realizować wartości przewodnie. Te wartości są 
wskazane poniżej. 

Innowacyjni, ambitni, utalentowani pracownicy, ze 
wspólnym apetytem na rozwój naszej firmy. 

Nasza firma nie osiągnęłaby wiele bez najlepszych 
pracowników, a nasza inkluzywna kultura pozwala 
nam osiągać lepsze wyniki - indywidualnie i w zespole. 

Sprawiedliwość, uczciwość i przejrzystość mają dla 
nas najwyższe znaczenie. Zawsze staramy się zrobić 
to, co słuszne i co pasuje do naszych wartości. 

Partnerzy o otwartych umysłach we współpracy 
- wzajemny szacunek, uwaga i wsparcie, aby 
dokonywać wspaniałych osiągnięć. 

U podwalin tego celu i wartości leży osiem kluczowych zasad, które określają nasze najistotniejsze 
priorytety i ambicje. Są one pokazane jako „patchwork”, co podkreśla, że Rada Powiernicza Aquascot 
musi uwzględnić każdy z tych elementów przy osiąganiu celów biznesowych. 

Dobrostan 
dla 

wszystkich 

Przyjmujemy 
kreatywny stan 

umysłu 

Czekamy na 
nowe pomysły 

Jesteśmy zakorzenieni 
w społeczności 

Aktywnie 
ambitni 

Integralność  
ma znaczenie 

Siła 
Partnerstwa 

Naturalnie 
życzliwi 

Dbamy o 
trwałe relacje 

Rozwijamy się poprzez 
dzielenie się wiedzą 

fachową 

Wdrażamy 
nasze wartości 

Promujemy 
zdrowie 

Wdrażamy 
rozwiązania 

związane z kryzysem 
klimatycznym 

Integralność ma znaczenie 

Siła Partnerstwa 

Naturalnie życzliwi 

Aktywnie ambitni 
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Głównym celem biznesowym Aquascot jest spełnianie 
potrzeb naszego klienta, Waitrose, w zakresie dostaw porcji 
łososia i pstrąga hodowanego w wodzie morskiej oraz wielu 
produktów o wartości dodanej. To Partnerstwo zostało 
ustanowione w 1993 roku. 

Partnerzy w Aquascot dokonali ogromnego wysiłku w 2021 
roku, adaptując się do stale zmieniających się restrykcji 
covidowych przy jednoczesnym utrzymaniu wysokości 
produkcji dla Waitrose. 

NASZA STRATEGIA, W TYM DYWERSYFIKACJI WARUNKI NA RYNKU W 2021 ROKU 

To Partnerstwo stworzyło z czasem olbrzymią 
wartość dla Aquascot, Waitrose i tysięcy 
konsumentów. Przez ostatnie sześć lat, od czasu 
wprowadzenia 100% własności pracowniczej, 
Rada przyjęła strategię dywersyfikacji, której 
celem jest budowa odporności Rady Powierniczej. 
Zarząd Rady stworzył skuteczną strukturę w celu 
wdrożenia tego planu.  

Wynikiem tej pracy jest nasza 
obecna struktura, w której działa 
Holding Inwestycyjny rady (IHCT), 
w celu ustanawiania i wdrażania 
konkretnych dostępnych opcji 
inwestycyjnych. 

Na początku opracowano kryteria dotyczące 
kluczowych kompetencji w ocenach biznesowych 
oraz specyficznych potrzeb planu biznesowego. 
Opracowano także kryteria dotyczące rodzaju 
uwzględnianych inwestycji, jaki poziom ryzyka 
byłby akceptowalny, a także utworzono Dział 
Skarbowy Grupy. Wprowadzono tę nową funkcję 
w celu zapewnienia ochrony spółce-matce 
Aquascot Ltd oraz zapewnienia, by Grupa zawsze 
miała właściwy poziom rezerw i odpowiednio 
zarządzała ryzykiem.

Dzisiaj rolą IHCT jest wdrażanie, wspieranie i 
zapewnianie sukcesu inwestycji Rady Powierniczej 
Aquascot w celu rozwijania grupy spółek 

ulokowanych w regionie Highlands, działającej 
zgodnie z wartościami Rady Powierniczej i na 
korzyść wszystkich Partnerów.  

IHCT i Dział Skarbowy Grupy służą także do 
badania decyzji podjętych w Aquascot Ltd w 
ramach niezależnej weryfikacji koleżeńskiej. To 
zapewnia wsparcie zespołowi wykonawczemu 
oraz konstruktywne wyzwania wobec kluczowych 
wyborów kierunku. Mechanizmy należytej 
staranności zostały znaczne poprawione, a 
kierunek staje się widoczny w miarę odkrywania i 
likwidowania niepewności i zagrożeń. 

IHCT odpowiada za wszystkie nowe spółki w 
grupie, z których dwie stanowią start-upy w New 
Wave Foods, wytwórca produktów z alg morskich 
pod marką SHORE, oraz Bay, dostawca wysokiej 
jakości mrożonych dań i puddingów pod marką 
Highland Bay, The Scottish Food Company i The 
Highland Cookhouse. Spółki IHCT są finansowane 
przez połączenie funduszy akcjonariuszy 
(zapewnionych przez Aquascot w celu wspierania 
strategii dywersyfikacji), zewnętrznych funduszy 
inwestycyjnych i kredytów biznesowych. Tak jak 
budowanie Aquascot, rozwój zdywersyfikowanych 
spółek do dojrzałości jest procesem 
długoterminowym. Z czasem spółki powinny same 
się utrzymywać i przynosić zyski, aby mogły dzielić 
się nimi z beneficjentami Aquascot (tj. 
Partnerami). Zespół IHCT Ltd jest otwarty na nowe 
pomysły biznesowe Partnerów w celu rozszerzenia 
istniejącej strategii dywersyfikacji. 

COVID-19
Nowy rok w Aquascot rozpoczęły długie dyskusje 
z zespołem Highland Health Protection Team 
(HHPT) na temat pandemii COVID-19. Ponieważ 
w Aquascot pojawiły się pierwsze udowodnione 
testem zakażenia COVID-19 u Partnerów, Zespół 
ds. COVID-10 w firmie ciężko pracował, aby 
uświadomić HHPT środki kontroli, jakie zostały 
wdrożone przeciwko COVID-19 w Aquascot. W 
rezultacie, spółka Aquascot mogła kontynuować 
produkcję, utrzymując najwyższe standardy 
ochrony Partnerów przeciwko COVID-19 w 
przeciwieństwie do wielu zakładów przetwórstwa 
spożywczego w kraju, które były zmuszone 
zamykać się na okresy trwające 10 dni. To dużo 
mówi o elastyczności naszej spółki. 

Przez pozostałą część 2021 roku temat 
COVID-19 nadal dominował w branży. Wszystkie 
obszary Szkocji podlegały jakiejś formie 
stopniowanych restrykcji przez pierwsze sześć 
miesięcy 2021 roku aż do przejścia całego 
kraju do poziomu restrykcji zero w dniu 19 lipca. 
Pojawienie się wariantu delta, a potem omikrona 
spowodowało, że pandemia nie dała o sobie 
zapomnieć w drugiej połowie roku. 

Zgodnie z przewidywaniami, 
zmieniające się restrykcje 
covidowe wpływały na zachowania 
konsumentów w 2021 roku. 

Sprzedaż pozostawała na wysokim poziomie 
przez pierwsze sześć miesięcy 2021 roku, a w 
miarę łagodzenia restrykcji covidowych, sprzedaż 
zgodnie z przewidywaniami spadła, wracając do 
poziomu sprzed pandemii.

Gospodarka Wielkiej Brytanii 
W drugiej połowie 2021 roku gospodarka 
brytyjska borykała się dwiema innymi istotnymi 
przeszkodami - inflacją i dostępnością siły 
roboczej. Wszystkie rozwinięte gospodarki 
wprowadziły jakąś formę lockdownu w pierwszej 
połowie 2021 roku, a kiedy te gospodarki 
otworzyły się latem, popyt był większy od podaży - 
powodując wzrost cen i inne presje inflacyjne. 

W drugiej połowie 2021 roku doszło do 
strukturalnego rebilansowania rynku pracy. 
Przyczynami był po części brexit, COVID-19 i 
przymusowe urlopy. Tradycyjnie nasze położenie 
geograficzne chroniło nas przed presją płacową 
obecną w Wielkiej Brytanii, ale obecnie widzimy 
konkurencję płacową na lokalnym poziomie i 
niewypełnione wakaty. 

Dostępność pracowników agencyjnych 
praktycznie się zakończyła. Nie wygląda na to, aby 
ten trend miał się odwrócić i w Grupie Aquascot 
musimy znaleźć sposób na jak najskuteczniejszą 
pracę bez uciekania się do naszej tradycyjnej 
metody zatrudniania pracowników czasowych w 
celu spełnienia wyższego zapotrzebowania lub 
aby rozwijać spółkę. 
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W 2021 roku wróciła możliwość prowadzenia 
audytów w zakładzie. W ciągu roku odbyło się kilka 
udanych audytów, uzyskaliśmy certyfikat ‘AA’ od 
British Retail Consortium (BRC) oraz akredytację 
RSPCA Assured, a także utrzymaliśmy zgodność 
z zasadami Soil Association w zakresie dostawy 
łososia organicznego. 

W okresie znacznych zmian personelu w 
zespołach komercyjnym i etycznym naszego 
Klienta w okresie ostatnich 12-24 miesięcy, 
proaktywnie tworzyliśmy nowe relacje. Proces 
przebiegł pomyślnie, umożliwiając nam 
odegranie roli w planowaniu na przyszłość. 
Stworzyliśmy nasze własne grupy robocze z 
zakresu środowiska i zrównoważonego rozwoju, 
odpowiadające obszarom, na których skupia się 
klient, od marnotrawstwa żywności po neutralność 
węglową. Te etyczne ulepszenia  
nie tylko odpowiadają naszym własnym 
wartościom, ale mają także znaczenie jako dla 
strategicznego dostawcy. 

Po niezwykłych wysiłkach Partnerów, aby sprostać 
wzrostowi zapotrzebowania przez większość 
roku 2020, przewidywano niższą sprzedaż w 
kolejnym roku i faktycznie tak wyglądał 2021 rok. 
Nasz zespół finansowy udzielał nam pomocnych 
wskazówek w zakresie ostrożnego zarządzania 

kosztami w czasie, gdy inflacja w łańcuchu dostaw 
podnosiła koszty, przy dużym wzroście cen 
opakowań i składników w ciągu roku. 

Był to udany rok dla rozwoju nowych produktów. 
Wdrożono wiele nowych linii produktów 
Value-Added Pre-pack. Ulepszone etykiety i 
komunikacja w sklepach bardziej podkreślały 
szkockie pochodzenie naszych produktów, 
zarówno w asortymencie łososia, jak i pstrąga. 

W 2021 sprzedaż naszych 
sezonowych produktów BBQ i 
świątecznych osiągała rekordy, 
przy popycie na asortyment letni 
przekraczającym podaż, tworząc 
możliwości na 2022 rok. Popyt 
na Święta w 2021 roku był duży i 
uzyskano wysoki standard usług 
dzięki przekroczeniu oczekiwań 
przez Partnerów.  

W kwestiach operacyjnych, towarzyszyła nam 
stała trudność w zatrudnieniu odpowiedniej 
liczby pracowników sezonowych. Dzięki  pracy 
Partnerów byliśmy w stanie poradzić sobie z tymi 
przeciwnościami i nadal odnotować rekordowy 
wzrost w zakresie poziomu obsługi klienta i 
produktywności rok do roku. Wprowadzenie 
naszego zespołu inżynierii procesowej w 2021 
roku pomogło skupić się na naszej stałej drodze 

Poprzez nasz Zespół ds. COVID-19 oraz pracę wszystkich 
Partnerów, mogliśmy chronić siebie nawzajem i tym samym 
chronić naszą firmę w 2021 roku. 

OSIĄGNIĘCIA AQUASCOT W 2021 

do ulepszeń. W tym roku inwestycje głownie 
skupiały się na naszym zakładzie dla produktów 
Added-Value w Riverside, gdzie wprowadzono 
znaczne zmiany do układu wewnętrznego, 
wprowadzono nowy sprzęt oraz stworzono 
rozszerzone obszary przyjmowania i mycia tac, w 
ścisłej współpracy z producentami sprzętu w celu 
zwiększenia innowacyjności. 

Nasza infrastruktura IT również stanowiła 
priorytet -  wprowadzono system zarządzania 
dokumentami Q-Pulse, opracowano wewnętrzną 
sieć Aquaspace (wszyscy Partnerzy posiadają 
teraz konto Microsoft 365) oraz przygotowano 
się do wprowadzenia Manufacturing Execution 
System (MES), który ma zastąpić nasze obecne 
rozwiązania z zakresu zarządzania zakupami i 
produkcją na początku 2022 roku. 

Dzięki tej pracy otrzymaliśmy nagrodę  
Rural Digitisation Award na SHIREs (Scottish 
Highlands and Islands Rural Economy) w 
listopadzie 2021 roku.
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Sierpień - grudzień 2021 
vs.

Sierpień - grudzień 2020 

Użytkownicy: 

+24.4% 
4,079 vs 3,280 

Nowi użytkownicy: 

+21.1% 
3,972 VS 3,280 

Wyświetlenia stron: 

+13.3%   
12,159 vs 10,732 

Sesje: 

+31.6% 
5,559 vs 4,223 

Liczba sesji na 
użytkownika: 

+5.9% 
1,36 vs 1,29 

ROZWIJANIE AQUASCOT JAKO MARKI 

Dzięki wsparciu agencji marketingowej FortyTwo, w 2020 roku strona internetowa Aquascot 
przeszła szeroko zakrojone zmiany wraz z zaktualizowaną stroną LinkedIn. W 2021 roku dodaliśmy 
do tego stronę na Facebooku w celu rozszerzenia naszego zasięgu i komunikowania się z lokalną 
społecznością. Obecnie 10% użytkowników pochodzi z mediów społecznościowych. Dzięki 
przyznanym nagrodom i rekordowej sprzedaży pojawiliśmy się także w wielu publikacjach prasowych w 
Ross-Shire Journal, Highland Times i niektórych publikacjach dotyczących własności pracowniczej. 

PLATFORMA 
OBSERWUJĄCY -  

STY ‘21 
OBSERWUJĄCY -  

STY ‘22 
WZROST WZROST W % 

LinkedIn 3,637 4,182 +545 +15%

Nasza spółka z zakresu alg morskich New Wave Foods 
(SHORE) ponad dwukrotnie zwiększyła swoje obroty w 
roku kalendarzowym 2021, pomimo wyzwań stawianych 
przez COVID-19 i nowe ustawodawstwo rządowe w naszej 
kluczowej kategorii produktowej.  

OSIĄGNIĘCIA NEW WAVE FOODS W 2021 ROKU 

IHCT jest głównym akcjonariuszem w New Wave 
Foods, a Scottish Investment Bank również ma 
ważny udział mniejszościowy w firmie. W 2021 
roku do klientów wysłano ponad 400 000 paczek 
czipsów SHORE, ten wzrost napędzała rosnąca 
sprzedaż na rzecz dotychczasowych klientów 
oraz zdobywanie nowych kanałów dystrybucji.

Większość nowych klientów w 2021 roku 
pochodziła z Wielkiej Brytanii, Belgii, Irlandii, 
Szwajcarii, Polski, Kuwejtu i ZEA. 

Wzrost sprzedaży na rzecz dotychczasowych 
klientów w 2021 roku obejmowała 50% wzrost 
sprzedaży w Sainsburys w Szkocji praz 150% 
sprzedaży w handlu niezależnym. 

Oprócz sprzedaży pod własną marką, sprzedaż 
business-to-business w 2021 roku wzrosła o 30% 
dzięki coraz większemu asortymentowi produktów 
z naszego centrum zamówień w Wick. Na koniec 
roku mieliśmy 49 aktywnych klientów (14 w 
Szkocji, 27 w pozostałej części Wielkiej Brytanii, 8 
w innych częściach świata). 

ANALIZA STRONY INTERNETOWEJ 
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Produkcja i przetwarzanie alg morskich 
Zbiory dzikich alg morskich zbieranych wzdłuż 
północnego wybrzeża Szkocji wzrosły o 50% i 
osiągnęły 74 tony w 2021 roku. 

Większa znajomość naszych 
miejsc zbiorów i pór przypływu 
skutkowała jesiennymi 
rekordowymi zbiorami algi Dulse, 
która jest wysoce poszukiwanym 
gatunkiem. 

W spółce SHORE sukcesem zakończyły się 
audyty przeprowadzone przez organizację Safe 
and Local Supplier Approval (SALSA) oraz Soil 
Association w ciągu roku. 

Media społecznościowe i  
ambasadorowie marki 
Niestety, pandemia ograniczyła możliwości udziału 
w targach dla konsumentów, przez co media 
społecznościowe i influencerzy stali się w 2021 
roku jeszcze ważniejsi w kontekście zwiększania 
świadomości i zachęcania do wypróbowania 
produktów SHORE. 

W 2021 roku spółka SHORE zdobyła 5737 
nowych obserwujących na wszystkich 
platformach, uzyskując 
średnio 83 888 użytkowników miesięcznie. 

Wiodącą platformą dla marki jest obecnie 
Instagram z ponad 7000 obserwującymi, a 
średni wskaźnik zaangażowania wynosi 6% 
(średnia w sektorze FMCG - 0,8%). W 2021 roku 
współpracowaliśmy z ponad 60 influencerami z 
mediów społecznościowych, rozszerzając swój 
zasięg do 1,3 milinów użytkowników Instagrama w 
Wielkiej Brytanii i Europie.

PR
W 2021 roku projekt SHORE pojawił się w 
wielu ważnych publikacjach, w tym Sky News, 
The Sunday Post, The Herald (wiele razy), 
The Grocer magazine (dwa razy), FCMG 
Magazine, Scottish Field oraz Check! i De Markt, 
Gazet Van Antwerpenin, Belgia. W 2021 roku 
przeprowadziliśmy także nagrania do serii BBC 
‘Inside the Factory’, która będzie wyświetlana w 
kwietniu 2022 roku. 

FREE FROM FOOD AWARDS 
ZŁOTO  

Kategoria: Przekąska Seria 

czipsów z alg morskich 

FREE FROM FOOD AWARDS
SREBRO 

Kategoria: Sosy  Pesto z  

alg morskich 

FREE FROM FOOD AWARDS
BRĄZ

Kategoria: Innowacja Seria 

czipsów z alg morskich 

NOURISH AWARD  
ZWYCIĘZCA 

Kategoria: Produkt roślinny Seria 

czipsów z alg morskich 

GREAT BRITISH FOOD AWARD   
ZWYCIĘZCA

Kategoria: Najlepsza słona przekąska Seria 

czipsów z alg morskich 

NAGRODY W 2021 ROKU 

Nagrody to świetny sposób na ustanowienie wiarygodności w branży dla marki SHORE. 
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Rok 2021 był najlepszym w naszej historii 
sezonem w uprawie alg morskich przy 
wybrzeżu Oban przy +25% wzrostu w 
porównaniu ze zbiorami z 2020 roku. W 
SHORE odnotowano także rekordowe 
wskaźniki użytkowania jesienią przy użyciu 
nowej struktury uprawy (użytkowanie 400 
metrów na godzinę). 

UPRAWA ALG MORSKICH 
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Nasza Grupa traktuje zdrowie i bezpieczeństwo jako 
kwestie priorytetowe, aby wszyscy nasi Partnerzy 
mogli codziennie bezpiecznie wrócić do domu. 

DOBROSTAN PARTNERA 

Zdrowie psychiczne 
Podczas pandemii nasz personel pierwszej 
pomocy ds. zdrowia psychicznego odegrał 
kluczową rolę dla utrzymania dobrostanu naszych 
partnerów. W naszych zakładach w Fyrish i 
Riverside pracowało kilku pracowników pierwszej 
pomocy ds. zdrowia psychicznego, którzy 
zapewniali partnerom prywatną i bezpieczną 
przestrzeń do omawiania problemów ze zdrowiem 
psychicznym. Spółka Aquascot poczyniła 
także postępy w zakresie inicjatyw związanych 
ze zmniejszeniem stygmatyzacji związanej 
ze zdrowiem psychicznym. Na ten problem 
zwracano uwagę za pomocą plakatów, e-maili, 
informacji na ekranie, artykułów w Fish Tales oraz 
publikacji na temat zdrowia psychicznego. 

W przyszłości planujemy zwiększyć liczbę 
pracowników pierwszej pomocy ds. zdrowia 
psychicznego do 12, kładąc nacisk na ważną rolę 
tego stanowiska i oferując zindywidualizowany 
kurs szkoleniowy oraz regularne zdarzenia z 
zakresu budowania zespołu. 

Środki kontroli przeciwko COVID-19 
• Przegląd ocen ryzyka związanego z COVID-19- 

obecnie pracujemy nad wersją 18 

• Regularne obchody, protokoły i akcje, zespół ds. 
COVID-19 - cotygodniowe spotkania 

• Codzienne spotkania zespołów - dotyczące 
informacji o przypadkach zachorowań, 
Partnerach na kwarantannie, zmianach 
przepisów 

• Dokument COVID-19 zawiera aktualizacje 
dotyczące przepisów covidowych w zakresie 
zdrowia i bezpieczeństwa w zakładzie, 
kwarantanny i płacy. 

• Przypadki zachorowań - szybka reakcja, rola 
kamer przemysłowych w identyfikacji bliskich 
kontaktów 

Sytuacja nieustannie się zmienia - musimy więc 
monitorować wytyczne/restrykcje i uwzględnić 
różnice w polityce rządów (Szkocja/Anglia/Polska). 

Złota nagroda w zakresie zdrowego  
życia zawodowego
Utrzymujemy złoty standard on 2016 roku. Chodzi 
w nim o pokazanie wysokich standardów zdrowia, 
bezpieczeństwa i dobrego samopoczucia w firmie 
Aquascot ( przykładami mogą być kampanie 
BHP, program „Cycle to Work – Rowerem do 
pracy”, członkostwo w programie High Life, 
zaangażowanie charytatywne , czy ocena ryzyka 
stresu).

Bay była naszą spółką wytwarzającą dania mrożone 
i inne produkty spożywcze, która funkcjonowała w 
grupie od 2016 roku jako Highland Bay. 

ZAMKNIĘCIE DZIAŁALNOŚCI GRUPY SPOŻYWCZEJ BAY

Marki posiadane przez tę spółkę to 
Highland Bay, The Scottish Food Company 
i The Highland Cookhouse. Spółka, której 
siedziba leży w Dingwall, opracowała wiele 
linii produktów o wartości dodanej (przy 
użyciu zarówno owoców morza, jak i innych 
źródeł białka) od 2017 roku - dla klientów 
detalicznych i branży gastronomicznej. 
Produkcją pod marką Bay zajmuje się 
dwóch wykonawców: Aquascot i RSF, z 
którymi Zarząd Bay zacieśniał współpracę na 
przestrzeni ostatnich dwóch lat. 

Rozwój Bay nadzorowała spółka zajmująca 
się dywersyfikacją Rady Powierniczej, IHCT, 
stanowiąca większościowego akcjonariusza 
w Bay. W styczniu 2021 Zarząd Bay 
zaproponował IHCT dalsze finansowanie 
inwestycji, ponieważ rozwijanie firmy okazało 

się trudniejsze, częściowo z powodu pandemii. 
Spółka IHCT rozpatrzyła tę sprawę i w marcu 
zaleciła, aby Zarząd Bay otrzymał pieniądze 
na inwestycje z zastrzeżeniem spełnienia kilku 
kryteriów dotyczących wydajności. Rada 
poparła zalecenie IHCT. 

Niestety Zarząd Bay nie był w stanie ruszyć z 
miejsca przez kolejnych dziewięć miesięcy i nie 
spełnił ustanawianych kryteriów finansowych. 
Zarząd IHCT zdecydował w grudniu 2021 
roku, że w najlepszym interesie grupy i 
Partnerów jest zakończenie wsparcia dla 
spółki, co zmusiło Zarząd Bay do zamknięcia 
działalności na początku 2022 roku. Spółka 
IHCT zaproponowała plan zamknięcia 
działalności, który został zatwierdzony przez 
Zarząd Rady Powierniczej. 

Statystyka wypadków 
W roku finansowym (2020/21) odnotowano 20 wypadków, czyli o 2 więcej niż w poprzednim roku. 
Doszło do niewielkiego zwiększenia liczby wypadków z powodu większej produkcji/obłożenia pracą w 
ciągu roku, ale staramy się rozwiązać problem przy użyciu różnych inicjatyw, takich jak poranne briefingi 
i więcej szkoleń stanowiskowych. 

Ankieta pracownicza dla partnerów
w listopadzie, drugi rok z rzędu, partnerzy zostali 
zaproszeni do udziału w ankiecie John Lewis 
Partnership Better Jobs Survey, obejmującej 
Prawo Głosu, Szacunek, Zdrowie i Dobre 
samopoczucie, Nagrody, Rozwój, Bezpieczeństwo 
oraz Analiza pracy. W ankiecie udział wzięło 72% 
partnerów, co oznacza wzrost z 53% z roku 
wcześniej. Wyniki są miarą corocznego postępu w 
kierunku stania się świetnym biznesem EO.
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W roku finansowym kończącym się 31 stycznia 2021 roku spółka 
Aquascot przerobiła rekordową objętość wagową produktu w wysokości 
3483 ton produktu końcowego - wzrost w wysokości 13,6% w stosunku 
do roku poprzedniego. Obrót wynosił £69 milionów, więcej o 6,5%, co 
odzwierciedlało zwiększone zapotrzebowanie w handlu detalicznym oraz 
zmieniający się asortyment produktów w wyniku nawyków zakupowych 
konsumentów podczas pandemii COVID-19.

Ulepszenia w zakresie wydajności i skuteczności operacyjnej skutkowały 
wzrostem zysku netto - zysk netto wynosił £1,7 miliona wobec £0,9 miliona 
w poprzednim roku. 

Wydatki kapitałowe (CAPEX) za rok wynosiły łącznie £856 tysięcy. Z 
powodu restrykcji covidowych opóźniono wydanie dodatkowych £200 
000 wpisanych w budżet wydatków CAPEX do pierwszego kwartału 
2021 roku. 

Aby poradzić sobie z wpływem pandemii COVID-19 i ograniczeń w 
działalności, Zespół Kierowniczy Aquascot spotykał się codziennie 
od 16 marca 2020 roku. Celem spotkań zespołu kierowniczego była 
weryfikacja wszystkich wytycznych rządu i organów branżowych, aby 
bezpieczeństwo i dobrostan Partnerów w Aquascot stanowiły priorytet 
przy podejmowaniu wszelkich decyzji podejmowanych w związku z 
COVID-19. Aby potraktować bezpieczeństwo i dobrostan Partnerów 
jako priorytet, zespół podjął decyzję, że jeżeli poszczególni Partnerzy 
będą musieli pozostać w izolacji domowej z powodu COVID-19, za okres 
izolacji będą mieli naliczaną pełną pensję i będą ich obowiązywać pełne 
warunki zatrudnienia. 

W obecnym roku finansowym, kończącym się 31 stycznia 2022 roku, 
wartość sprzedaży w Aquascot była wysoka przez pierwsze sześć 
miesięcy. W miarę łagodzenia restrykcji covidowych w Wielkiej Brytanii, 
od sierpnia 2021 obserwowano przewidywalne zwolnienie w sprzedaży 
detalicznej, ponieważ konsumenci zaczęli wydawać więcej poza zakupami 
w supermarketach. 

NAJWAŻNIEJSZE KWESTIE FINANSOWE W 2021 ROKU 

2

Spółka zwiększyła swoje obroty o 187% do £363 000 za rok kończący się 
31 lipca 2021 roku, głównie dzięki produktom z linii przekąsek o wartości 
dodanej. Obroty zwiększały głównie nowi klienci detaliczni. 

Marża brutto znacznie wzrosła względem poprzedniego roku z powodu 
zwiększenia wydajności produkcji. Spółka czyni postępy w kierunku 
wytwarzania zysku do 2024 roku. Spółka rolnicza New Wave Foods w 2022 
roku przeszła do dwuletniej fazy orientacji na wzrost.

£69m 
milionów 
obrotu 
(Wzrost o 6,5%) 

187% 
wzrost 
obrotu 

£1,7 miliona 
zysku 

50%
Mając na uwadze różne warunki kontraktów obowiązujące w ramach 
Aquascot, Zespół Kierowniczy Aquascot podjął decyzję o obniżeniu płacy 
do 50% dla wszystkich Partnerów i dyrektorów na czas jakiegokolwiek 
wymuszonego Covidem zamknięcia zakładów produkcyjnych Aquascot. 
Zapewniono finansowanie, aby zagwarantować wystarczające rezerwy 
kapitałowe, umożliwiające spełnianie przez Aquascot wszystkich 
zobowiązań finansowych podczas wymuszonego 10-dniowego 
zamknięcia. Do marca 2022 roku spółce Aquascot udało się uniknąć 
wymuszonego zamknięcia spowodowanego zakażeniami COVID-19 
dzięki solidnej pracy wszystkich Partnerów. 

Przekazujemy specjalne podziękowania zespołom ds. zdrowia i 
bezpieczeństwa oraz COVID, których praca była kluczowa dla tego 
sukcesu. 

W momencie publikacji tego dokumentu spółka Aquascot przygotowuje 
swoje stanowisko na koniec roku finansowego 2022 przed ustawową 
procedurą audytu. Spółka Aquascot osiągnęła dobre wyniki do 31 stycznia 
2022 roku pomimo trudnych warunków handlowych i pod warunkiem 
zadowalającego raportu z audytu wygląda na to, że niewiele będzie 
brakowało do zapisanego w budżecie celu EBIT. 

(netto) 
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Rada Powiernicza Aquascot rozumie prawdziwe zagrożenie, 
jakie stanowi globalne ocieplenie w wyniku działalności 
ludzkiej w erze przemysłowej. Rada rozumie, że konieczne 
są teraz działania w celu ograniczenia emisji dwutlenku 
węgla. Nasze spółki produkcyjne oceniają, jak mogą osiągnąć 
neutralność klimatyczną do 2030 roku. 

GDZIE DZIAŁAMY 

Zakład produkcyjny 
Fyrish 
Fyrish Way
Alness
Ross-shire
IV17 0PJ

Zakład produkcyjny 
Riverside 
1 Averon Way
Alness
Ross-shire
IV17 0PF

Biura New Wave Foods 
(SHORE) 
Cromba House
4 River Drive 
Alness 
Ross-shire
IV17 0PG

Fabryka New Wave Foods 
(SHORE) 
Unit 16C 
Wick 
Caithness 
KWI 4QS 
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W ramach naszego stałego zaangażowania w 
odpowiedzialne zaopatrzenie, produkcję i ogólne działanie 
jako spółki, celem Aquascot jest uzyskanie neutralności 
węglowej (albo jeszcze lepszego wyniku) do roku 2030. 

OCHRONA ŚRODOWISKA I ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ 

Praca wykonana przez Aquascot w zakresie ochrony środowiska i zrównoważonego 
rozwoju w 2021 roku 

W ostatnim czasie Waitrose opracował swoją Strategię Rolniczą, która obejmuje zaangażowanie w 
,osiągnięcie neutralności w zakresie emisji gazów cieplarnianych z naszych farm w Wielkiej Brytanii 
do 2035 roku”. Wspieramy ich w dążeniu do tego celu i przedstawiliśmy nasz własny cel osiągnięcia 
neutralności węglowej do 2030 roku. Do innych naszych zobowiązań należą podpisanie mapy drogowej 
dotyczącej zmniejszenia marnotrawstwa żywności pod egidą WRAP (Waste and Resources Action 
Programme). 

W ramach wstępnych prac nad wdrażaniem tych zobowiązań w Aquascot, w 2021 roku ustanowiliśmy 
Grupę Roboczą ds. Ochrony Środowiska i Zrównoważonego Rozwoju, składającą się z grupy sterującej 
oraz kilku wyspecjalizowanych grup roboczych, jak pokazano na powyższym wykresie. Do tych grup 
roboczych włączono wielu Partnerów z Aquascot, aby zapewnić reprezentację wielu wydziałów w 
każdej grupie. Dodatkowo, Peter Elbourn, dyrektor zarządzający (Zaopatrzenie i operacje) w New Wave 
Foods, zasiada w grupie sterującej, aby zapewnić, że wszelkie szkolenia i najlepsze praktyki zostaną 
przeniesione do innych działających spółek zgodnie z potrzebą. 

Grupa ds. ochrony 
środowiska i 

zrównoważonego 
rozwoju 

Media i 
woda 

Ograniczenie 
marnowania 

żywności 

Ograniczenie 
produkcji 

dwutlenku węgla 

Plastik i 
recykling 

Pomimo iż grupa robocza dokonała dużych 
postępów w ciągu kilku miesięcy od jej powołania, 
musimy stwierdzić, że aby osiągać nasze cele, 
wymagane są specjalne zasoby i doświadczenie. 
Wymagane jest zwłaszcza wsparcie w 
niezależnej weryfikacji naszego poziomu emisji 
dwutlenku węgla, opracowaniu mapy drogowej 
do osiągnięcia neutralności węglowej do 2030 
roku oraz sporządzaniu corocznego raportu 
od roku 2022 (opublikowanego w kwietniu 
2022 za rok 2021). Aby uzyskać pomoc, 
podjęliśmy współpracę z GEO Environmental w 
celu określenia punktu wyjściowego dla śladu 
węglowego jako linii startu. Spółka ta zapewni 
nam również wsparcie w początkowych fazach 
tej procedury oraz przedstawi ramy czasowe z 
docelowymi osiągnięciami. 

Strategia Rolnicza Waitrose 
Ambicje firmy Waitrose dotyczące 
zrównoważonego rozwoju są zdefiniowane w 
Strategii Rolnej, w ramach której zidentyfikowano 
dwanaście „Priorytetów rybnych”. Zespół 
akwakultury jest odpowiedzialny za realizację tych 
priorytetów w całym łańcuchu dostaw naszego 
partnera rolniczego. Nasze aktualne zespoły 
robocze skupiają się na następujących: uzyskanie 
wiedzy, jak najlepiej mierzyć, a potem zmniejszać 
emisje dwutlenku węgla, przeprowadzanie prób 
dla alternatywnych składników karmy w celu 
zmniejszania zależności od gotowej karmy, 
stwarzającej zagrożenia dla zrównoważonego 
rozwoju, np. karmy i oleju rybnego, zapewnienie 
pełnej identyfikowalności kluczowych składników 
karmy i ich zgodności z polityką zrównoważonego 
zaopatrzenia (np. soja wytwarzana bez dewastacji 
środowiska, certyfikowane zrównoważone łowiska 
w zakresie karmy rybnej i oleju rybnego); badanie 
możliwości szerszego użycia ścinków, badanie 
wpływu społecznego rolnictwa na wrażliwe 

społeczności, wdrażanie inicjatyw ‘dobrego życia’ 
w celu właściwego zarządzania zdrowiem ryb, 
uzyskiwanie certyfikacji stron trzecich w celu 
wdrażania ulepszeń oraz współpraca z liderami 
branży oraz regulatorami państwowymi w celu 
wdrażania innowacyjności w zakładach. 

Nasza ocena pt. ‘wizyta na farmie’, 
unikatowa dla Aquascot/Waitrose, 
stanowi narzędzie gromadzenia 
kluczowych danych, aby umożliwić 
nam określenie, jakie są kwestie 
z zakresu zrównoważonego 
rozwoju i hodowli, na których 
musimy się skupić. Trzydzieści 
siedem kryteriów dotyczy 
wpływu na środowisko, zdrowia 
i dobrostanu ryb, zarządzania 
bioróżnorodnością, dobrostanu 
pracowników i więcej.  

Sześć lat od stworzenia i po uzyskaniu co 
najmniej trzech cykli danych z farm, w 2021 roku 
mogliśmy po raz pierwszy wykorzystać nasze 
wyniki do nakreślenia trendów oraz wyodrębnić 
różne praktyki według farm i według spółek. 
To skutkowało uzgodnieniem wielu planów 
wdrażania zmian u każdej farmy partnerskiej i tym 
samym kontynuujemy nasze wysiłki w ramach 
realizowania celów Strategii Rolniczej w Waitrose. 

Oprócz powyższej pracy, jako przewodniczący 
Waitrose Fish Forum, wspieramy pracę w 
kierunku osiągnięcia zrównoważonego rozwoju 
w odniesieniu do wszystkich gatunków ryb 
dostarczanych do Waitrose. 



aquascot.comRaport roczny 2021-2022

3130

na coachingu, który jest wymagany do spełnienia 
naszych potrzeb jako spółki należącej do 
pracowników, w której kierowanie jest traktowane 
jako służba, co możemy zrobić jedynie wtedy, 
kiedy nasze kierownictwo będzie przygotowane do 
wprowadzania zmian z perspektywy oddolnej. Jest 
to śmiałe podejście, które zajmuje dużo czasu, ale 
wspiera zmiany kulturowe niezbędne do spełnienia 
naszych planów rozwoju w przyszłości. To 
doprowadziło do opracowania ‘sieci coachingowej’ 
Zespołu Kierowniczego, wspierającego kolejną 
grupę menadżerów liniowych. Jak się okazało, jest 
to bardzo wartościowa, odwzajemniona relacja. 

W 2021 roku kontynuowano program przywództwa 
dla wyższej kadry Zarządu w różnych wydziałach. 
Ci menedżerowie liniowi odpowiadali za wywieranie 
wpływu na wielu Partnerów. Sześciomiesięczny 
Program Przywództwa był specjalnie 
zaprojektowany, aby wyposażyć menedżerów 
w umiejętności, które pozwolą im na skuteczne 
przywództwo w kontekście zrozumienia siebie, 
stylów przywództwa, zachowań, delegowania 
obowiązków, zarządzania czasem i świadomości 
zasad rynku - co w sumie prowadzi do zbudowania 
skuteczniejszych zespołów. Uzyskano pozytywne 
opinie zwrotne i we wrześniu 2021 roku ‘sieć 
coachingowa’ została rozszerzona do tej grupy 
kierowniczej, aby pomóc rozwinąć kolejną grupę 
liderów, a także dać im możliwość rozwinięcia 
umiejętności coachingowych. Jednocześnie 
rozpoczął się drugi sześciomiesięczny program 
dotyczący przywództwa. Ten program objął 
większą grupę Partnerów, którzy niekoniecznie 
wykonywali obowiązki menedżerów liniowych, ale 
którzy mieli uznany wpływ na spółkę. Ten zespół 
obejmował także pierwszego dyrektora ‘Grupy’, 
stanowiąc świetny przykład użycia korzyści, jakie 
można osiągać pod parasolem, jaki dla spółek 
stanowi Rada Powiernicza. 

W 2021 roku w Aquascot wprowadzono program 
dla stażystów w celu poszukiwania nowych 
talentów na zewnątrz. Wykorzystaliśmy program 
Saltire Scholars prowadzony przez Entrepreneurial 
Scotland. Dwóch stażystów po studiach pracowało 
w czasie wakacji nad 10-tygodniowym projektem. 
Wdrażano dwa projekty, jeden dotyczył 
zmniejszenia zużycia jednorazowego plastiku w 

ramach naszej strategii zrównoważonego rozwoju 
i ochrony środowiska, drugi dotyczył nowego 
systemu MES (Manufacturing Execution System), 
który jest niezbędny do kontroli danych. Wyniki 
tych projektów stanowiły prawdziwe i praktyczne 
zalecenia dla działalności spółki, jednocześnie dając 
dwóm stażystom wartościowe doświadczenie 
zawodowe. 

Z powodu pandemii wykorzystano program 
Kickstart. Jest to inicjatywa rządu Wielkiej Brytanii, 
wspierająca pracodawców tworzących nowe 
miejsca pracy dla osób w wieku 16-24 lat. W 
ramach tego schematu młodzi ludzie mają 
możliwość pracy dla Grupy przez pierwsze sześć 
miesięcy, aby budować swoje umiejętności, 
doświadczenie i pewność siebie, której potrzebują 
do znalezienia stałego zatrudnienia oraz rozwijania 
swojej kariery. Grupa zatrudniła dwie osoby z 
programu Kickstart w New Wave Foods jako 
operatorów produkcji. W Aquascot - asystenta 
finansów pracującego nad rejestrem aktywów 
stałych, a w dziale technicznym, pracownika 
pomagającego we wdrożeniu nowego 
oprogramowania zarządzania jakością, co 
poskutkowało uzyskaniem stałego stanowiska 
‘młodszego technologa żywności’. Przyjęliśmy 
także nową osobę ze schematu Kickstart jako 
pracownika administracyjnego w dziale zdrowia i 
bezpieczeństwa. 

Do kolejnych inicjatyw w 2021 roku należały 
warsztaty wartości i wspieranie Partnerów w 
pozyskiwaniu kwalifikacji zawodowych poprzez 
umowy dotyczące edukacji. 

W wyniku tych szeroko zakrojonych inicjatyw 
spółka Aquascot otrzymała złoty medal w kategorii 
Excellence in People Development oraz brązowy 
medal Open University in Scotland Award for 
SME Enterprise of the Year w SCDI Highlands 
& Islands (Scottish Council for 
Development & Industry) w 
czerwcu 2021 roku. Idziemy 
do przodu dzięki nieustannemu 
rozwojowi naszych pracowników, 
co gwarantuje sukces i stanowi 
fundamentalne wsparcie dla 
wdrażania naszych wartości. 

Aby stale się doskonalić i właściwie inwestować w naszych 
Partnerów, Rada Powiernicza jest zaangażowana w rozwój 
Grupy jako organizacji uczącej się.

NASI LUDZIE I SPOŁECZNOŚCI 

W Grupie rozumiemy, że jesteśmy na różnych 
‘stacjach’ tej podróży, niektórzy wykonali większe 
postępy niż inni, jednakże naszym celem jest 
zbudowanie spółki opartej na wiedzy i postępach, 
aby lokalni mieszkańcy, uczniowie i absolwenci 
szkół uznawali wszystkie działy organizacji za 
‘preferowanego pracodawcę’, za świetne miejsce 
pracy oraz takie, które może zapewnić im dobrą 
przyszłość. 

Jako spółka należąca do pracowników, Aquascot 
posiada Radę ds. Partnerstwa, która działa jako 
„głos partnerów”. Rada ds. Partnerstwa odgrywa 
ważną rolę, między innymi zapewnia, że Partnerzy 
czują się docenieni, a ich osiągnięcia dostrzeżone. 

W 2020 roku spółka Aquascot ustanowiła system, 
aby zapewnić docenienie wysiłków naszych 
Partnerów, którzy biją roczne, tygodniowe i dzienne 
rekordy produkcji. Jest to schemat Reward & 
Recognition (R&R). W roku 2021 schemat R&R 
rozszerzono. Partnerzy są doceniani za wkład 
w działalność spółki - niezależnie od tego, czy 
jest to przyjęcie dodatkowych obowiązków w 
swoim obszarze pracy, czy podjęcie obowiązków 
w dodatkowych grupach roboczych, takich 
jak Rada ds. Partnerstwa lub niedawno 
utworzonych grupach ds. ochrony środowiska 
i zrównoważonego rozwoju oraz działalności 
charytatywnej. W 2021 roku schemat ponownie 
rozszerzono, a Partnerzy uzyskali możliwość 
przekazywania „do góry” opinii zwrotnych, aby 
uwidocznić swojemu menedżerowi liniowemu 
swoje kluczowe osiągnięcia, jak również wdrożono 
360-stopniowy mechanizm kierowania opinii 
zwrotnych dla kluczowego kierownictwa spółki. 

W Aquascot nadal oferujemy programy zawodowe 
Scottish Vocational Qualifications (SVQ) dla 

Partnerów z różnych działów. Jest on prowadzony 
w cyklu rocznym, w zakresie 8-10 delegatów 
zawierających 10 kluczowych jednostek (istotnych 
dla ich stanowiska). Program SVQ ma dwa cele: 
daje Partnerom, którzy chcą się rozwijać, podwaliny 
do budowania kariery, ale także zapewnia 
podnoszenie naszych standardów w zakresie 
zdrowia i bezpieczeństwa oraz bezpieczeństwa 
żywności, które są kluczowe dla spółek 
produkujących żywność. 

Kwestie dobrostanu osobistego nasiliły się w 
czasie pandemii, szczególnie w zakresie zdrowia 
psychicznego. W 2020/21 spółka Aquascot 
stworzyła i wyszkoliła grupę wolontariacką pierwszej 
pomocy ds. zdrowia psychicznego we wszystkich 
działach spółki, zapewniając bardzo potrzebne, 
poufne wsparcie Partnerom, którzy mają problemy 
w domu. 

W Aquascot doceniono, że aby spełnić nasze 
strategiczne cele, musimy poczynić znaczne 
inwestycje w naszych rozszerzonych zespołach 
kierowniczych. Akcja rozpoczęła się w 2020 
roku, kiedy zespół kierowniczy (kierownictwo 
departamentów i dyrektorzy) podjął się serii 
warsztatów dotyczących umiejętności coachingu. 

Celem tego podejścia było rozpoczęcie przejścia 
od formy przywództwa skupionej na „kierowaniu 
i kontroli” do bardziej skutecznego stylu opartego 
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W 2021 roku świeżo utworzona Grupa Charytatywna w 
Aquascot zobowiązała się do wprowadzania pozytywnych 
zmian w naszej społeczności, co obejmowało wolontariat, 
budowanie relacji z lokalnymi szkołami i darowizny na rzecz 
organizacji charytatywnych, które wyznają te same wartości. 

NASZE MIEJSCE W SPOŁECZNOŚCI 

Poza działalnością na rzecz społeczności, 
naszym celem jest promowanie naszej firmy jako 
świetnego miejsca pracy, dającego możliwości 
uczenia się, oraz umożliwianie pracownikom z 
różnych działów firmy wspólnych działań. 

We wrześniu 2021 roku pracownicy Aquascot, 
New Wave Foods oraz firmy zewnętrznej 
GreenTweed Eco, zgłosili się do sprzątania 
lokalnej plaży, co okazało się wielkim sukcesem 
(patrz niżej). 

Inną wspaniałą inicjatywą w społeczności 
była pomoc przy jarmarku świątecznym 
organizowanym przez organizację charytatywną 
dla młodzieży The Place w Alness. Ta organizacja 
zakupiła działkę pomiędzy dwiema fabrykami 
Aquascot, która będzie miejscem pracy dla 
młodych ludzi, w którym będą mogli rozwijać 
swoje umiejętności potrzebne na rynku pracy. 
Grupa Charytatywna w Aquascot z chęcią 
się zaangażowała, ponieważ już wcześniej 
dokonywaliśmy darowizn na rzecz tej organizacji, 

W sobotę 11 września 2021 roku ponad 20 wolontariuszy z Aquascot i SHORE poświęciło kilka 
godzin ze swojego wolnego czasu na zbieranie śmieci w wielu miejscach nabrzeża wokół Alness i 
Invergordon. Uzbrojeni w rękawice, worki na śmieci i chwytaki, członkowie zespołu usunęli ponad 
300 kg śmieci z wybrzeża Cromarty Firth - do znalezisk należały m.in. liny ze statków, boje, rower, 
mikrosamochód, namiot i jak zwykle butelki, puszki, mokre chusteczki i opakowania. 

podobnie jak spółka New Wave Foods, która 
użyczyła swojego parkingu, na którym odbył się 
jarmark, jak również w pomogła w organizowaniu 
stoisk i kontrolowaniu ruchu na miejscu przy 
wysokiej frekwencji. 

W wyniku tych inicjatyw pod koniec 2021 roku 
pojawił się wniosek do zespołu kierowniczego 
Aquascot, aby wdrożyć program wolontariatu. 
Program obejmowałby wydarzenia wolontariackie 
Grupy zorganizowane w czasie pracy Aquascot, 
w których Partnerzy mogliby poświęcić swój czas 
na pomoc w ramach wartościowych inicjatyw. Ta 
propozycja została zaakceptowana i wdrożona w 
lutym 2022 roku. 

Aby jeszcze bardziej zaangażować się w życie 
społeczności, Grupa Charytatywna podjęła 
także współpracę z Alness Academy, aby 
przedstawiać naszą firmę jako świetne miejsce 
pracy oraz zachęcać młodych i zdolnych ludzi 
do pracy w naszej firmie po ukończeniu szkoły. 
Przygotowaliśmy prezentację, którą obejrzała 
duża grupa uczniów 5. klasy w dniu 19 listopada. 
Podczas prezentacji opisaliśmy naszą pracę, 
nasz rozwój, osiągnięcia, własność pracowniczą, 
naszych ludzi, nasze produkty i możliwości. 

Przynieśliśmy także do spróbowania produkty 
wytwarzane przez Aquascot i SHORE, które  
im smakowały. 

W następstwie naszej współpracy ze szkołami 
wprowadziliśmy program praktyk zawodowych. 
Pierwszy uczeń ma dołączyć do Aquascot w 
2022 roku, aby pracować w kuchni NPD. 

W 2021 roku Alness było jednym z 
miast Szkocji, któremu rząd  
Szkocji przyznał status Miasta  
Akcji Klimatycznej. 

Kilku z naszych Partnerów od początku 
zaangażowało się w ten proces, pomagając 
Alness przygotować się na zmiany 
spowodowane globalnym ociepleniem. .

W 2021 roku spółka Aquascot kontynuuje 
wsparcie różnych organizacji charytatywnych, 
które wyznają podobne wartości. Te 
długotrwałe relacje są dla nas ważne, a gorące 
podziękowania przekazywane przez niektóre 
organizacje charytatywne stanowią dla nas 
przedmiot dumy. 
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DEKLARACJA ZAMYKAJĄCA I PODZIĘKOWANIA 

Droga do sukcesu jest wyboista i w tym sensie w 
2021 roku dużo się działo, gdyż oprócz zwycięstw 
pojawiały się komplikacje. W 2022 roku będziemy 
budować u siebie kulturę coachingu, aby Partnerzy 
mogli rozwijać się na swoich stanowiskach, a 
także odnieść sukces w zakresie szerzej pojętych 
pasji i zainteresowań. Naszym celem jest większa 
spójność i synergia pomiędzy spółką-matką 
Aquascot i siostrzaną spółką SHORE, aby rozwijać i 
wdrażać najlepsze praktyki. 

Ale najważniejszą kwestią będzie postawienie na 
pierwszym miejscu w jakichkolwiek działaniach 
bezpieczeństwa i dobrostanu naszych Partnerów. 
Pandemia jeszcze się nie zakończyła, musimy 
więc zachować właściwe środki, aby zapewnić 
utrzymanie poziomu produkcji, a jednocześnie 
zadbać o zdrowie fizyczne i psychiczne naszych 

Partnerów. Ambicja stanowi integralną część 
naszej pracy i wierzymy, że nasz sukces w trudnej 
branży spożywczej będzie możliwy wyłącznie dzięki 
naszej współpracy jako zespołu praz wdrażaniu 
innowacyjnych rozwiązań. 

Ponownie chcę podziękować każdemu za  
wkład w tworzenie tego dogłębnego raportu, 
za którym - miejmy nadzieję - przyjdą kolejne w 
następnych latach. 

Dziękujemy za lekturę... i do zobaczenia w 
przyszłym roku. 

Komisja Rady Powierniczej ds. Raportu 

Dennis Overton, przewodniczący Rady Powierniczej  
Craig Moffat, sekretarz Rady Powierniczej  
Justine Fourny, Specjalista ds. Marketingu, Aquascot 

Będąc jedną z największych, 
rodowitych szkockich firm o własności 
pracowniczej, czujemy się zobowiązani 
do przedstawiania w dobrym świetle 
schematu własności pracowniczej. 
Najlepszym sposobem jest dawanie 
własnego przykładu. 
Wierzymy, że nasze wartości nie kończą się na aspiracjach, ale są wdrażane i praktykowane na 
co dzień. Uczciwość i przejrzystość leży nam na sercu i mamy nadzieję, że ten raport pomoże w 
przedstawieniu naszej Strategii szerszej grupie odbiorców, a przy tym zainteresuje naszych Partnerów 
wewnątrz firmy. 
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