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RYNEK I DZIAŁANIA SPÓŁKI
Wprowadzenie szeregu kosztotwórczych ustaw z bardzo krótkim vacatio legis

• Zmiany
• w otoczeniu
rynkowym

• Wzrost presji
płacowej
• Reforma OFE

2016

• Aktywność
biznesowa
Sfinks Polska

Wzrost
minimalnego
wynagrodzenia

Wprowadzenie
Programu 500+

2018

2017
Start programu
lojalnościowego
Aperitif – karty
plastikowe

Kupno sieci
Piwiarnia
Warki

Wprowadzenie zakazu handlu w niedziele

Ogłoszenie
strategii na lata
2017-2022

• Instalacja nowego systemu
IT w pierwszej restauracji.
• Program Aperitif
w aplikacji
• Rozpoczęcie integracji
z platformami delivery

2019

Pandemia COVID-19
2020

• Zakup sieci Meta
• 250 000 użytkowników
aplikacji Aperitif
• Integracja platform do
delivery z systemem IT

2021

• I/II 2020 ok. 1,000
zgłoszeń na franczyzę
• Rozpoczęcie prac nad
produkcją dań
gotowych do sklepów

Wiele wprowadzanych istotnych zmian w otoczeniu rynkowym z krótkim vacatio legis, mających wpływ na działalność Sfinksa:
•
•
•
•
•

Spadek sprzedaży na skutek zakazu handlu w niedzielę
Istotna zmiana wskaźników rentowności, np. koszty najmu w CH nie spadły w związku z zakazem handlu, wzrosło równolegle wiele innych pozycji
kosztowych. Część restauracji stała się nierentowna.
Brak wykonania kowenantów kredytowych
Spadek wyceny akcji na skutek spadku wyników, problem z pozyskaniem kapitału/odpływ środków z OFE, podwyżka marży kredytu oraz
wcześniejsza spłata limitu faktoringu odwrotnego
Odbicie obserwowane w styczniu i lutym 2022 roku zostało zastopowane poprzez wybuch pandemii COVID-19

EFEKT – nieplanowany odpływ gotówki - ok. 50 mln zł - w okresie 2018-2021

ZAPLECZE STRATEGICZNE
Wdrożone rozwiązania IT

ZINTEGROWANY
SYSTEM
ZARZĄDZANIA
GASTRONOMIĄ

PROGRAM
LOJALNOŚCIOWY
APERITIF

•
•
•
•

•
•
•
•

dostępny online, w chmurze
nowe funkcjonalności: magazyn, zamówienia, zarządzanie personelem itp.
baza receptur online
pełne wdrożenie w sieciach Sphinx, Chłopskie Jadło i Wook

aplikacja mobilna dostępna w sklepach App Store i Play od 2018 roku
promocje: bonusy, prezenty, promocje, kody
pełna funkcjonalność dostępna po integracji z systemem Angus
niski procent usunięć, wysokie oceny użytkowników 4,6/4,7

•

ROZWÓJ RAPORTOWANIA

•

IMPLEMENTACJA PROCESÓW
I ROZWIĄZAŃ BI

•

WDROŻENIE DRUGIEJ FAZY ROZWOJU

•

WZROST LICZBY KLIENTÓW

W RESTAURACJACH
•

WZROST CZĘSTOTLIWOŚĆI WIZYT

•

NIŻSZY KOSZT PROMOCJI DLA SIECI

•

WZMOCNIENIE ROZWOJU KANAŁU

DELIVERY

ZAPLECZE STRATEGICZNE
Wdrożone rozwiązania IT

DELIVERY PORTAL
I LOGISTYKA

ROZWIĄZANIA
DO PLANOWANIA
INWESTYCJI

•
•
•
•

usługa dostępna blisko 65 restauracjach
własna lub/i zewnętrzna sieć kurierska
własny portal delivery oraz niewyłączna współpraca z portalami
zewnętrznymi np. Pyszne.pl, Glovo, Uber Eats
gotowy do wdrożenia (po testach) system zamówień cateringu pre-order

•
•
•
•
•

narzędzie oceny biznesowego potencjału analizowanej lokalizacji
stopień potencjalnej kanibalizacji z innymi punktami
potencjał atrakcyjności zewnętrznej (w przygotowaniu)
pozycjonowanie cenowe (w przygotowaniu)
narzędzie wzmacniające siłę negocjacyjną

•

ROZWÓJ NARZĘDZI

•

CIĄGŁA PRACA NAD ROZSZERZANIEM
OFERTY

•

TESTY KUCHNI MULTIBRANDOWEJ

•

OGRANICZENIE RYZYKA WYBORU
LOKALIZACJI

•

WYSOKA DOKŁADNOŚĆ

PIERWSZA FALA COVID-19
13 marca 2020 roku – ogłoszenie zamrożenia działalności restauracji
•
•
•

średnia liczba dzienna zakażeń z 7 dni ok. 35 osób
zakaz obsługi gości przy stolikach
możliwość sprzedaży w dostawie

23 marca – wprowadzenie stanu epidemii
27 maja – zniesienie ograniczeń w obsłudze gości w restauracjach
Prace nad rządowymi programami wsparcia przedsiębiorstw
•
•
•

kwiecień 2020 (pierwszy projekt ustawy pomocowej w Sejmie, wstrzymanie prac na ok. 2 miesiące)
kwiecień-czerwiec - szereg ustaw pomocowych
27 lipca przyjęcie ustawy o udzielaniu pomocy publicznej w celu ratowania lub restrukturyzacji
przedsiębiorców

Czerwiec - ustawa o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu
w związku z wystąpieniem COVID-19

OTRZYMANE WSPRACIE FINANSOWE
W RAMACH ROZWIĄZAŃ COVIDOWYCH
PFR - 3,5 mln zł
Odroczenie opłat publiczno-prawnych
Skorzystanie z art. 15 ze - wynajem
powierzchni handlowych w obiektach
powyżej 2000 m²

Wnioski:
• Wysokość wsparcia pozwoliła przetrwać, ale implikowała kolejny nieplanowany odpływ gotówki
• System franczyzowy – rozproszona działalność spowodowała dodatkowe wsparcie dla sieci

PIERWSZA FALA COVID-19

Wnioski:
• Wysoka dynamika sprzedaży r/r w styczniu i lutym
• Gwałtowny spadek sprzedaży marzec-kwiecień
• Wzrost sprzedaży w delivery
• Trwałe zamknięcie działalności kilkunastu restauracji
• Szybki powrót do sprzedaży L+L po dzięki programowi lojalnościowemu Aperitif

DRUGA I TRZECIA FALA COVID-19

17 października 2020 - wprowadzony reżim sanitarny z podziałem na strefy żółte
i czerwone
•
•

ograniczenie liczby gości w restauracji
wprowadzenie dodatkowych obostrzeń sanitarnych

23 października 2020 – ogłoszenie zamrożenia działalności restauracjach
•
•

średnia liczba dzienna zakażeń z 7 dni ok. 10.000 osób
zakaz obsługi gości przy stolikach

Listopad 2020 – kwiecień 2021 – kolejne przedłużenia zakazu obsługi gości
w restauracjach
27 maja 2021 – zniesienie ograniczeń w obsłudze gości w restauracjach
Wybrane działania Sfinks Polska:
• obniżenie czynszów w centrach handlowych, skorzystanie z art. 15 ze:
• obniżenie kosztów najmu powierzchni handlowych w obiektach powyżej 2000 m²
• brak możliwości prowadzenia sprzedaży w dowozie (niejasność i brak interpretacji przepisu)
• porozumienia z pozostałymi wynajmującymi i obniżenie czynszów
• dalszy wzrost sprzedaży w dowozie w restauracjach L+L
• wprowadzenie sprzedaży dań gotowych

EFEKT OGRANICZEŃ
Spadek sprzedaży
w październiku o 47%

Spadek sprzedaży w miesiącach
listopad 2020 – kwiecień 2021
średnio o ok. 90%

DRUGA I TRZECIA FALA COVID-19
Podjęte działania i otrzymane wsparcie
❑ 6 października 2020 - złożenie wniosku do ARP S.A. w ramach ustawy o udzielanie
pomocy publicznej w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorców
❑ 29 października 2020 - złożenie wniosku do sadu o otwarcie uproszczonego
postępowania o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19
❑ 26 marca 2021 - zatwierdzenie układu,
❑ 9 kwietnia 2021 - zaskarżenie układu przez 4 wierzycieli reprezentujących ok. 0,4%
wartości wierzytelności
❑ 13 maja 2021 - decyzja o udzieleniu pomocy na ratowanie
❑ Październik 2021 - złożenie wniosku o zamianę pożyczki na ratowanie na pożyczkę
na restrukturyzację
❑ Marzec 2022 - decyzja dotycząca zamiany pożyczki na ratowanie na pożyczkę
na restrukturyzację
❑ Kwiecień 2022 - odrzucenie zażaleń przez Sąd, uprawomocnienie
się uproszczonego postępowania o zatwierdzenie układu

W ciągu 14 miesięcy od wybuchu
pandemii – 03.2020 do 05.2021 –
zakaz obsługi gości w
restauracjach obowiązywał
aż przez 9 miesięcy

Sfinks nie miał możliwości
skorzystania z:
II Tarczy PFR
odroczenia opłat
publiczno-prawnych

UPR W ZWIĄZKU Z WYSTĄPIENIEM COVID-19
Uproszczone postępowanie o zatwierdzenie układu
❑ Postępowaniem zostały objęte wszelkie wierzytelności powstałe przed dniem układowym,
przeterminowane i nieprzeterminowane
❑ ponad 500 uczestników postępowania
❑ 4 miesiące na zamknięcie postępowania
❑ możliwość głosowania korespondencyjnego i odbycia zgromadzenia wierzycieli w formie
on-line

WYBRANE WARUNKI UKŁADU
Wierzyciele
zabezpieczeni
rzeczowo/bank:
• płatność zaliczana w pierwszej
kolejności na kapitał
• spłata 100% kapitału, odsetki
naliczane memoriałowo płatne
na koniec okresu spłaty
• stała marża w całym okresie
spłaty, tj. do 2028 roku

Wierzyciele mali do
10.000 zł
• płatność całości zobowiązań
do końca roku, w którym
postępowanie
się uprawomocniło

Postępowanie zamknięte
sukcesem
- ponad 90% wierzycieli
na zgromadzeniu
głosowało za przyjęciem
układu

Wierzyciele powyżej 10.000 zł
• płatność 10.000 zł do końca 2022 roku
• umorzenie pozostałej kwoty
kapitału w wysokości 70%
• umorzenie w 100% odsetek
i kosztów postępowań
• spłata pozostałych 30%
zobowiązań w 24 równych
ratach począwszy od maja
2023 roku

LUB

• konwersja na akcje
spółki po cenie
nominalnej (1 zł/akcję) –
zgłosiły się 84 podmioty
z konwersją na kapitał
ponad 5,7 mln zł.

WNIOSEK O POŻYCZKĘ Z ARP
Wniosek o udzielenie pomocy publicznej w celu ratowania lub restrukturyzacji
POŻYCZKA NA RATOWANIE
❑ Możliwość złożenia wniosku o pożyczkę do ARP S.A. na
okres 6-ciu m-cy z możliwością przygotowania wniosku
o jej przedłużenie zgodnie z przygotowanym
ostatecznymi projekcjami finansowymi jako pożyczki na
restrukturyzację
❑ Oprocentowanie stałe na podstawie stopy bazowej
opublikowanej przez Komisję Europejską obowiązującej
na dzień podjęcia Decyzji plus marża.
❑ Proces oparty o przepisy KPA
❑ Problem z określeniem do jakiej grupy przedsiębiorstw
należy zakwalifikować Sfinks Polska
❑ Brak możliwości zabezpieczeń rzeczowych
❑ Podstawowe zabezpieczenie – zastaw cywilny i sądowy
na akcjach udziałowców reprezentujących ok. 27%
kapitału
❑ Kwota uzyskanej pomocy 14.010.000 zł przy
oprocentowaniu stały w wysokości 4,15% p.a.

POŻYCZKA NA RESTRUKTURYZACJĘ
❑ złożenie nowego planu finansowego
po okresie 5-ciu miesięcy od Decyzji
dotyczącej pożyczki na ratowanie
❑ decyzja warunkowa:
❑ potrzeba uprawomocnienia się UPR
❑ potrzeba ponownego ustanowienia
zabezpieczeń

❑ Oprocentowanie stałe
❑ Okres spłaty 9 lat
❑ Karencja w spłacie kapitału

SFINKS PO PANDEMII – KANAŁY SPRZEDAŻY

• Sieć ponad 120 lokali

• Kontynuacja sprzedaży w kanale delivery

• Rozwój dań gotowych

• Rozwój programu lojalnościowego Aperitif

OTOCZENIE RYNKOWE W 2022

❑ Konsumenci wciąż pod wpływem pandemii COVID-19 w okresie
styczeń i luty 2022
❑ Niepewność konsumentów wywołana wojną w okresie luty-kwiecień
2022
❑ Inflacja z coraz większym wpływem na decyzje zakupowe; zwiększone
zapotrzebowanie na oferty promocyjne i programy rabatowe
❑ Spadek siły nabywczej ze względu na inflację i blisko 40% wzrost rat
kredytów hipotecznych.
❑ Rosnące ceny surowców wymuszające podwyżki cen
❑ Jednoczesna presja kosztowa i spadek siły nabywczej konsumentów

STRUKTURA SIECI
Liczba restauracji

Struktura sieci na 31 marca 2022 r.
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WOOK i META

Piwiarnia

Inne

Sphinx

Chłopskie Jadło

Piwiarnia

Rosnąca liczba restauracji Sphinx
Wyłączenie restauracji WOOK i META z grupy w wyniku sprzedaży udziałów w Shanghai Express Sp. z o.o. w Q1 2022

DANIA GOTOWE – IDEA PROJKETU

❑ Dywersyfikacja przychodów
❑ Skalowalność dzięki współpracy z zewnętrznymi zakładami
produkcyjnymi

❑ Wykorzystanie siły i rozpoznawalności naszych marek
❑ Wykorzystanie wiedzy i efektu skali

❑ Zmieniające się trendy konsumenckie

DANIA GOTOWE – PRODUKT

kawałki pieczonego uda kurczaka
z dodatkami

TPS 16 dni [od daty produkcji]
dostępność: cykl A - C
masa netto: 350 g
❑ udo kurczaka

100 g

❑ sos cheddar

40 g

❑ duszone warzywa

60g

❑ ryż

150 g

wystarczy podgrzać

2 – 3 min.
(800W)

przechowywanie: +2 ˚C do +6 ˚C

wartość odżywcza w 100g

25 min.
(100˚C)

674 kJ / 161 kcal

technologia pakowania

pakowanie hermetyczne
z modyfikowaną atmosferą

parametry opakowania

Dł.: 227 mm, Sz.: 178 mm, W.: 40 mm
Tacka: PP Folia: PET / PE Owijka: Karton

PROCES WPROWADZENIA DANIA GOTOWEGO

Badanie rynku

Przygotowanie
propozycji dań
w warunkach
restauracyjnych

Optymalizacja
kosztowa receptur

Wybór zakładu
produkcyjnego

Dostosowanie receptur
do technologii zakładu
produkcyjnego

Przeprowadzenie
badań laboratoryjnych

Przygotowanie
materiałów
marketingowych

Pozyskanie klientów

Sprzedaż

DANIA GOTOWE – HARMONOGRAM

produkty mączne - pierogi

01 / 2021

11 / 2021

dania kuchni międzynarodowej z elementami

wprowadzane linie produktowe
dedykowane są i będą wyłącznie
do sprzedaży w punktach
handlowych

kuchnia polska – 10 dań

kuchnia włoska – 11 dań

06 / 2022

07 / 2022

wprowadzenie dań nowości – rozbudowanie oferty Sphinxa

09 / 2022

kuchnia azjatycka – 9 dań

12 / 2022

DANIA GOTOWE – PRODUKTY

DANIA GOTOWE – KANAŁY DYSTRYBUCJI

Sieci
handlowe
Sieci
handlowe

Maszyny
Maszyny
vendingowe
vendingowe

Mniejsi odbiorcy
Mniejsi odbiorcy

Delikatesy Centrum, Biedronka

DANIA GOTOWE – PLANY NA PRZYSZŁOŚĆ
Opracowanie ok. 30 dań,
na bazie najlepszych dań
restauracyjnych
300 000

Pozyskanie dużych
odbiorców sieciowych

250 000

200 000

150 000

Pozyskanie nowych zakładów
produkcyjnych

100 000

50 000

Pozyskanie nowych zakładów
produkcyjnych

-

Sprzedaż detaliczna
liczba szt.

estymacja

LICZBY PO Q1 2022
Na tych samych restauracjach Q1’22 vs. Q1’19

Liczba rachunków

-15.3%

Średnia wysokość rachunku

+ 18,4%

Sprzedaż netto

+0,3%

sprzedaż bez delivery

OPTYMALIZACJA OFERTY PRODUKTOWEJ
❑ Podnoszenie średniego rachunku i marży dzięki
optymalizacji na linii produkt, polityka cenowo-rabatowa
i konstrukcja oferty
❑ Dobrze zoptymalizowane shoarmy – 26% udziału
w sprzedaży i aż 38% udziału w marży dzięki
wprowadzeniu wariacji podstawowych wersji, takich
jak shoarma góralska
❑ Steki z 5% udziału w sprzedaży i 10% udziału w marży
❑ Wprowadzenie nowej karty alkoholi mocnych,
skutkujące wzrostem sprzedaży tej grupy ofertowej o
24% (przed lutym 2022 vs. po lutym 2022)
❑ Danie „Chrupiący dorsz” wschodzącą gwiazdą w menu
Sphinxa ze wzrostem o 186% (przed majem 2021 vs. po
maju 2021)

PROGRAM APERITIF
Program stworzony w 2017 r.

Założeniami programu były:
❑ Zwiększenie powracalności uczestników programu,
dzięki atrakcyjnym promocjom.
❑ Zwiększenie średniej wysokości rachunku, dzięki regule
wzajemności.
❑ Docelowy udział programu w sprzedaży 30%

PROGRAM APERITIF - AKTUALNE DANE
❑ Program Aperitif liczy 421 000 użytkowników,
wzrost o 22,5% od ponownego otwarcia
restauracji w maju 2021
❑ 70% to użytkownicy aktywni
❑ 5% to super-fani, odwiedzający restauracje
minimum raz w miesiącu
❑ Udział rachunków Aperitif w łącznej liczbie
rachunków w Q1 2022 wyniósł 20% vs. 12%
w Q1 2019 i vs. 16% w Q4 2021 bez delivery
❑ Średni rachunek z promocją Aperitif jest o 9,2%
wyższy niż średni rachunek bez promocji

PLANY ROZWOJU PROGRAMU APERITIF

❑ Program pozwalający na zbieranie punktów
i odbieranie nagród
❑ Integracja z delivery

❑ Integracja z e-menu
❑ Udostępnienie funkcjonalności rezerwacji stolików

DZIAŁANIA PROMOCYJNE W APERITIF SPHINX

❑ W każdym miesiącu 1-2 bardzo
atrakcyjne promocje jako baza do działań
reklamowych
❑ Promocje stałe

DELIVERY
❑ Udział delivery w sprzedaży netto
w Q1’22 wyniósł 8,5%

❑ Sprzedaż delivery na niewiele niższym
poziomie niż w okresie lockdownu

Wysokość sprzedaży netto w kanale delivery
3 500 000 zł
3 000 000 zł
2 500 000 zł

❑ Ważna rola marek wirtualnych

2 000 000 zł

❑ Klienci, którzy nauczyli się zamawiać
w delivery podczas lockdownu, chętnie
korzystają z tej formy również po
pandemii

1 500 000 zł
1 000 000 zł
500 000 zł

1Q 2019

1Q 2020

1Q 2021

1Q 2022

WYNIKI FINANSOWE SFINKS POLSKA W Q1’22

Przychody gastronomiczne

• 36,13 mln zł (wzrost o 31,1 mln zł w porównaniu do Q1 2021 r.)

Wynik brutto na sprzedaży

• 4,37 mln zł (wzrost o 5,13 mln zł) – po oczyszczeniu o wpływ MSSF16

Rentowność brutto na
sprzedaży

Wpływ działań wojennych

• +20,6% (-17,6% w Q1 2021 r.)

• Brak istotnego wpływu na sprzedaż: w grupie restauracji działających
zarówno w Q1 2019 r. jak i w Q1 2022 r. sprzedaż wzrosła o 0,3%
w relacji do Q1 2019 r.

SPRZEDAŻ GASTRONOMICZNA
Przychody gastronomiczne sieci Sfinks Polska
(w mln zł)

54,9
50,2

53,4

44,7

42,8

39,9
31,1

32,2

35,4

37,7

35,5

34,8

14,3
10,2

Q2 2019

Q3 2019

Q4 2019

Q1 2020

32,1

36,1
31,2

Q4 2021

Q1 2022

27,6

27,0

Q1 2019

38,0

Q2 2020

11,2

Q3 2020
Ogółem

17,6
14,9
8,5

Q4 2020

5,0 4,0
Q1 2021

Q2 2021

Q3 2021

L+L

Wszystkie marki grupy z wyłączeniem sieci Piwiarnia

Powrót do poziomów sprzedaży sprzed pandemii w sieci L+L (w grupie restauracji działających zarówno w Q1 2019 r. jak i w Q1 2022 r.)

WYNIK JEDNOSTKOWY
w tys. PLN

1.01.2022r. – 31.03.2022
Pozycja

1.01.2021r. – 31.03.2021

Odchylenie do porównywalnego

Dane
Dane
Dane
Korekta MSSF16 skorygowane o
Korekta MSSF16 skorygowane o r/r publikowane r/r skorygowane
publikowane
MSSF 16
MSSF 16
21 218
21 218
4 313
4 313
16 905
16 905
(15 772)
(1 075)
(16 847)
(4 487)
(584)
(5 071)
(11 285)
(11 776)
(3 614)
(3 675)
2 539
3 091
5 446
(1 075)
4 371
(174)
(584)
(758)
5 620
5 129
(4 788)
(181)
(4 969)
(3 855)
(144)
(3 999)
(933)
(970)
(446)
(405)
265
261

Dane
publikowane

Przychody ze sprzedaży
Koszt własny sprzedaży
kor. MSSF16 czynsz KWS
kor. MSSF16 amort. KWS
Zysk brutto na sprzedaży
Koszty ogólnego zarządu
kor. MSSF16 czynsz KOZ
kor. MSSF16 amort. KOZ
(+)Zysk brutto na sprzedaży (-)
658
(1 256)
(598)
(4 029)
(728)
KOZ
Poz. przych. op.-koszty op.
(1 215)
(1 215)
(1 125)
(169)
Zysk na dział. operacyjnej
(557)
(1 256)
(1 813)
(5 154)
(897)
Koszty finansowe netto
(7 569)
1 792
(5 777)
(3 037)
2 105
Zysk przed podatkiem
(8 126)
536
(7 590)
(8 191)
1 208
Podatek dochodowy
301
(102)
199
345
(229)
Zysk netto
(7 825)
434
(7 391)
(7 846)
979
Inne całkowite dochody
2 880
2 880
Całkowite dochody
(4 945)
434
(4 511)
(7 846)
979
Amort. i odpisy kor. zysk
3 627
(2 804)
823
4 317
(3 352)
operacyjny do EBITDA
kor. MSSF16 amort.
(2 804)
(3 352)
EBITDA*
3 070
(4 060)
(990)
(837)
(4 249)
*EBITDA: zysk/strata na działalności operacyjnej powiększona o amortyzację i odpisy na środki trwałe i wartości niematerialne
Rentowność brutto na sprzed.
25,7%
20,6%
(4,0)%
Rentowność netto
(36,9)%
(34,8)%
(181,9)%

(4 757)

4 687

4 159

(1 294)
(6 051)
(932)
(6 983)
116
(6 867)
(6 867)

(90)
4 597
(4 532)
65
(44)
21

79
4 238
(4 845)
(607)
83
(524)

21

(524)

965

(690)

(142)

(5 086)

3 907

4 096

(17,6)%
(159,2)%

29,7 p.p.
145,0 p.p.

38,2 p.p.
124,4 p.p.

Mniejsze ograniczenia dla
gastronomii w Q1’22
przełożyły się na wzrost
przychodów o 16,9 mln zł
Wynik brutto na sprzedaży
(bez MSSF16)
uwzględniający KOZ wyniósł
(-)0,6 mln zł i wynika ze
wzrostu KOZ (wzrost kosztów
wynagrodzeń i marketingu)
Wynik brutto (bez MSSF16)
wyniósł (-)7,59 mln, głównie
na skutek sprzedaży udziałów
w Shanghai Express,
w związku z czym łączny
efekt skumulowanych strat
z tytułu utraty wartości
udziałów ujęty dotąd w innych
całkowitych dochodach w
kwocie (-)2,8 mln zł
przeklasyfikowano z pozycji
kapitał z tytułu wyceny
instrumentów finansowych do
wyniku finansowego
raportowanego okresu

BILANS JEDNOSTKOWY

w tys. PLN

Pozycja
Aktywa trwałe

31.03.2022

31.12.2021

31.03.2021

111 928

108 786

136 181

18 765

19 778

14 298

4 507

5 223

457

Aktywa razem

130 693

128 564

150 479

Kapitał własny

(102 284)

(97 339)

(84 079)

90 852

88 739

106 603

142 125

137 164

127 955

- kredyt z BOŚ S.A.

60 577

59 421

68 631

-pożyczka z ARP S.A.

14 480

14 337

130 693

128 564

Aktywa obrotowe
- w tym: śr. pien. i ich ekwiwalenty

Zobowiązania i rezerwy na zob. długoterminowe
Zobowiązania i rezerwy na zob. krótkoterminowe, w tym

Pasywa razem

150 479

Na wartość kapitału własnego przeważający
wpływ mają wyniki finansowe z lat ubiegłych
Istotny udział zobowiązań
krótkoterminowych w skład których
wchodzą:
• kredyt w BOŚ S.A. reklasyfikowany do
zobowiązań krótkoterminowych
• pożyczka na ratowanie z ARP,
• zobowiązania objęte postępowaniem
restrukturyzacyjnym

WYNIK SKONSOLIDOWANY
w tys. PLN

1.01.2022r. – 31.03.2022
Pozycja
Przychody ze sprzedaży
Koszt własny sprzedaży
kor. MSSF16 czynsz KWS
kor. MSSF16 amortyzacja KWS
Zysk brutto na sprzedaży
Koszty ogólnego zarządu
kor. MSSF16 czynsz KOZ
kor. MSSF16 amortyzacja KOZ
(+)Zysk brutto na sprzedaży (-)
KOZ

1.01.2021r. – 31.03.2021

Odchylenie do porównywalnego

Dane
Dane
Dane
Dane
Korekta MSSF 16 skorygowane o
Korekta MSSF 16 skorygowane o r/r publikowane r/r skorygowane
publikowane
publikowane
MSSF 16
MSSF 16
21 622
21 622
4 761
4 761
16 861
16 861
(16 046)
(1 086)
(17 132)
(4 649)
(679)
(5 328)
(11 397)
(11 804)
(3 671)
(3 952)
2 585
3 273
5 576
(1 086)
4 490
112
(679)
(567)
5 464
5 057
(4 849)
(180)
(5 029)
(4 308)
(145)
(4 453)
(541)
(576)
(456)
(408)
276
263
727

(1 266)

(539)

(4 196)

(824)

(5 020)

4 923

4 481

Poz. przych. op.-koszty op.

(990)

(111)

(1 101)

(1 241)

(235)

(1 476)

251

375

Zysk na działalności operacyjnej

(263)

(1 377)

(1 640)

(5 437)

(1 059)

(6 496)

5 174

4 856

Koszty finansowe netto

(5 644)

1 796

(3 848)

(3 074)

2 139

(935)

(2 570)

(2 913)

Zysk przed opodatkowaniem

(5 907)

419

(5 488)

(8 511)

1 080

(7 431)

2 604

1 943

115
(7 316)
(7 316)

1 247
3 851

1 373
3 316

3 851

3 316

943

(827)

(152)

(5 553)

4 347

4 704

(11,9)%
(153,7)%

23,4 p.p.
152,0 p.p.

32,7 p.p.
135,2 p.p.

Podatek dochodowy
1 566
(79)
1 487
319
(204)
Zysk netto
(4 341)
340
(4 001)
(8 192)
876
Inne całkowite dochody
Całkowite dochody
(4 341)
340
(4 001)
(8 192)
876
Amort. i odpisy kor. zysk
3 652
(2 861)
791
4 479
(3 536)
operacyjny do EBITDA
kor. MSSF16 amortyzacja
(2 861)
(3 536)
EBITDA*
3 389
(4 238)
(849)
(958)
(4 595)
*EBITDA -zysk/strata na działalności operacyjnej powiększona o amortyzację i odpisy na środki trwałe i wartości niematerialne
Rentowność brutto na sprzedaży
Rentowność netto

25,8%
(20,1)%

20,8%
(18,5)%

2,4%
(172,1)%

W rezultacie sprzedaży
udziałów w Shanghai
Express Grupa wykazała
w kosztach finansowych
stratę w kwocie (-)1,6 mln
zł oraz podatek odroczony
naliczony od korekt
konsolidacyjnych
związanych z wyjściem
Shanghai Express z Grupy
Sfinks w kwocie (+)1,9 mln
zł.

BILANS SKONSOLIDOWANY

w tys. PLN

Pozycja
Aktywa trwałe

31.03.2022

31.12.2021

31.03.2021

110 736

107 770

135 068

20 275

21 782

15 048

4 930

5 918

626

Aktywa razem

131 011

129 552

150 116

Kapitał własny

(104 011)

(99 670)

(88 286)

91 086

89 199

108 080

143 936

140 023

130 322

- kredyt z BOŚ S.A.

60 577

59 421

68 631

-pożyczka z ARP S.A.

14 480

14 337

0

131 011

129 552

150 116

Aktywa obrotowe
- w tym: śr. pien. i ich ekwiwalenty

Zob. i rezerwy na zob. długoterminowe
Zob. i rezerwy na zob. krótkoterminowe, w tym

Pasywa razem

Sytuacja majątkowa Grupy jest zbliżona
do sytuacji Spółki dominującej

Plany
❑Dalszy systematyczny rozwój sieci w oparciu franczyzę, ok. 6-10 restauracji rocznie

❑Koncentracja na rozwoju restauracji SPHINX
❑Rozwój sprzedaży dań gotowych
❑Kontynuacja prac nad rozwiązaniami IT poprawiającymi ofertę i obsługę gości
❑Rozwój programu lojalnościowego Aperitif
❑Wpływ UPR na wynik spółki
▪ Wzrost kapitałów własnych o 5,7 mln zł w wyniku konwersji wierzytelności na akcje
▪ Poprawa kapitałów własnych w wyniku umorzenia wierzytelności ok. 25,7 mln zł
powiększonych o odsetki
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