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Treść raportu: 

Zarząd Sfinks Polska S.A. (”Spółka”’, ”Emitent”, „Sfinks”) z siedzibą w Zalesiu Górnym, w związku z 

zakończeniem w dniu 7 września 2022 r.: kalkulacji wpływu prawomocnie zatwierdzonego układu zawartego 

w uproszczonym postępowaniu restauracyjnym Sfinks (układ) na bilans i wynik finansowy Sfinks oraz 

agregacji danych finansowych Emitenta na potrzeby przygotowania skonsolidowanego raportu za I półrocze 

2022  roku,  podjął decyzję o podaniu do publicznej wiadomości informacji dotyczących: 

1. Wpływu zatwierdzenia układu na wynik finansowy Sfinks: 

a) wartość umorzenia zobowiązań prezentowana w pozostałych przychodach operacyjnych wynosi: 
22,2 mln zł; 

b) wartość umorzonych odsetek, zobowiązań pobocznych oraz wpływu dyskonta z tytułu wydłużenia 
terminów spłaty zobowiązań handlowych i pozostałych prezentowana w przychodach finansowych  
wynosi: 6,1 mln zł; 

c) wartość podatku od towarów i usług przypadająca na umorzone zobowiązania, co do których Spółka 
w minionych okresach była zobowiązana dokonać korekty na skutek braku uregulowania tych 
zobowiązań, prezentowana w pozostałych kosztach operacyjnych wynosi: (-) 1 mln zł; 

d) wartość podatku odroczonego na rozliczeniu układu wynosi: (-) 1 mln zł. 
 
W związku z powyższym wynik finansowy netto  Spółki został powiększony o 26,3 mln zł. 
 
2. Istotnych zmianach w strukturze zobowiązań: 

Zmianie uległa również struktura zobowiązań Spółki, na co w głównej mierze wpływ miało 

przeklasyfikowanie zobowiązań krótkoterminowych do długoterminowych z tytułu kredytu 

bankowego oraz pożyczki na restrukturyzację (na skutek decyzji Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. o 

wydłużeniu terminu spłaty, o której Sfinks informował w raporcie bieżącym 7/2022 i 16/2022 ) w 

łącznej kwocie 75,9 mln zł oraz pomniejszenie zobowiązań o których mowa w pkt 1 ppkt a) i b) powyżej 

w łącznej kwocie 28,3 mln zł. 

3. Wybranych wstępnych jednostkowych wyników finansowych Spółki za pierwsze półrocze 2022 

roku:  

 Główne pozycje zestawienia całkowitych dochodów za okres 01.01.2022-30.06.2022r.: 

✓ przychody ze sprzedaży: 45,8 mln zł 

✓ zysk brutto na sprzedaży: 11,9 mln zł 

✓ zysk netto: 14,3 mln zł. 



Przedstawione dane mają charakter wstępny i mogą różnić się od danych ostatecznych. 

Ostateczne wyniki finansowe za I półrocze 2022 r., po przeglądzie przez biegłego rewidenta, zostaną 

przekazane do wiadomości publicznej w  skonsolidowanym raporcie okresowym za I półrocze 2022 r., który 

zostanie opublikowany w dniu 30 września 2022r. 
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