
Wybrane dane finansowe rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego 

Grupy Sfinks  

WYBRANE DANE FINANSOWE 

 w tys. PLN w tys. EUR 

        

narastaj�co 
okres  

od 01.01.2019 

narastaj�co 
okres  

od 01.01.2018 

narastaj�co 
okres  

od 01.01.2019 

narastaj�co 
okres  

od 01.01.2018 

do 30.06.2019 do 30.06.2018 do 30.06.2019 do 30.06.2018 

I. Przychody netto ze sprzeda�y produktów, towarów i 
materiałów 

81 650 85 856 19 042 20 251 

II. Zysk (strata) z działalno�ci operacyjnej 235 (809) 55 (191) 

III. Zysk (strata) brutto (6 967) (3 627) (1 625) (856) 

IV. Zysk (strata) netto (5 959) (3 044) (1 390) (718) 

V. Przepływy pieni��ne netto z działalno�ci operacyjnej 21 824 8 626 5 090 2 035 

VI. Przepływy pieni��ne netto z działalno�ci inwestycyjnej (2 991) (4 090) (698) (965) 

VII. Przepływy pieni��ne netto z działalno�ci finansowej (23 161) (6 460) (5 401) (1 524) 

VIII. Przepływy pieni��ne netto, razem (4 328) (1 924) (1 009) (454) 

IX. Zysk na jedn� akcj� (w zł/EUR) (0,19) (0,10) (0,04) (0,02) 

X. Rozwodniony zysk (strata) netto na jedn� akcj� zwykł� 
(w zł/EUR) 

(0,19) (0,10) (0,04) (0,02) 

  

 w tys. PLN w tys. EUR 

stan na 
30.06.2019 

stan na 
31.12.2018 

stan na 
30.06.2019 

stan na 
31.12.2018 

XI. Aktywa razem  316 869 142 188 74 522 33 067 

XII. Zobowi�zania i rezerwy na zobowi�zania 320 643 140 013 75 410 32 561 

XIII. Zobowi�zania długoterminowe 181 464 33 691 42 677 7 835 

XIV. Zobowi�zania krótkoterminowe  139 179 106 322 32 733 24 726 

XV. Kapitał własny  (3 774) 2 175 (888) 506 

XVI. Kapitał podstawowy 31 099 31 099 7 314 7 232 

XVII. Liczba akcji  (w szt.) 31 099 512 31 099 512 31 099 512 31 099 512 

XVII. Warto�� ksi�gowa na jedn� akcj� (w zł/EUR)  (0,12) 0,07 (0,03) 0,02 

XIX. Rozwodniona warto�� ksi�gowa na jedn� akcj� (w 
zł/EUR)  

(0,12) 0,07 (0,03) 0,02 

XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedn� 
akcj� (w zł/EUR) 

0 0 0 0 

 

Informacja dotycz�ca �rednich zastosowanych kursów wymiany złotego w okresie obj�tym sprawozdaniem 
finansowym i porównywalnych danych finansowych w stosunku do Euro ustalanych przez NBP 
   

a) przychody netto ze sprzeda�y produktów, towarów i materiałów, zysk z działalno�ci operacyjnej, zysk brutto i zysk netto 
oraz przepływy pieni��ne netto z działalno�ci operacyjnej, inwestycyjnej, finansowej i przepływy netto za okres 
sprawozdawczy, obliczono przyjmuj�c �redni kurs EURO według kursu stanowi�cego �redni� arytmetyczn� �rednich 
kursów NBP na ostatni dzie� poszczególnych miesi�cy okresu sprawozdawczego, tj: 4,2880 PLN. 

b) przychody netto ze sprzeda�y produktów, towarów i materiałów, zysk z działalno�ci operacyjnej, zysk brutto i zysk netto 
oraz przepływy pieni��ne netto z działalno�ci operacyjnej, inwestycyjnej, finansowej i przepływy netto za okres 
porównawczy, obliczono przyjmuj�c �redni kurs EURO według kursu stanowi�cego �redni� arytmetyczn� �rednich 
kursów NBP na ostatni dzie� poszczególnych miesi�cy okresu porównawczego, tj: 4,2395 PLN. 

c) aktywa razem, zobowi�zania i rezerwy na zobowi�zania, zobowi�zania długoterminowe, zobowi�zania 
krótkoterminowe, kapitał własny oraz kapitał zakładowy na 30.06.2019 roku obliczono przyjmuj�c �redni kurs EURO 
na dzie� 28.06.2019 roku, tj.: 4,2520 PLN. 

d) aktywa razem, zobowi�zania i rezerwy na zobowi�zania, zobowi�zania długoterminowe, zobowi�zania 
krótkoterminowe, kapitał własny oraz kapitał zakładowy na 31.12.2018 roku obliczono przyjmuj�c �redni kurs EURO 
na dzie� 31.12.2018 roku, tj.: 4,300 PLN. 
 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grupa Kapitałowa Sfinks Polska S.A. 
ul. Świętojańska 5A 

05-500 Piaseczno 

 

Raport z przeglądu  
śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego  
za okres 01.01.2019 do 30.06.2019  
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Roedl Audit Sp. z o.o. 

 

ul. Sienna 73 

00-833 Warszawa 

Telefon: + 48 (22) 244 00 00 

      Telefax: + 48 (22) 244 00 01 

    e-mail  warszawa@roedl.pl 

      Internet www.roedl.pl 
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Raport niezależnego biegłego rewidenta  
z przeglądu śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania  

finansowego obejmującego okres od 01.01.2019 do 30.06.2019 

 

Dla Akcjonariuszy i Rady Nadzorczej Grupy Kapitałowej Sfinks Polska S.A. 

 

Wprowadzenie 

Przeprowadziliśmy przegląd załączonego śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania 

finansowego Grupy Kapitałowej Sfinks Polska S.A., której Jednostką dominującą jest Sfinks Polska S.A.  

z siedzibą w Piasecznie sporządzonego na dzień 30 czerwca 2019 roku, na które składają się: skrócone 

skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 30 czerwca 2019 roku, skrócone 

skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów, skrócone skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w 

kapitale własnym, skrócone skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 

2019 do 30 czerwca 2019 roku oraz wybrane informacje dodatkowe i objaśniające („śródroczne skrócone 

skonsolidowane sprawozdanie finansowe”). 

Zarząd Jednostki dominującej jest odpowiedzialny za sporządzenie i przedstawienie śródrocznego skróconego 

skonsolidowanego sprawozdania finansowego zgodnie z wymogami Międzynarodowego Standardu 

Rachunkowości 34 Śródroczna sprawozdawczość finansowa ogłoszonego w formie rozporządzeń Komisji 

Europejskiej.  

My jesteśmy odpowiedzialni za sformułowanie wniosku na temat śródrocznego skróconego skonsolidowanego 

sprawozdania finansowego na podstawie przeprowadzonego przez nas przeglądu.  

Zakres przeglądu 

Przegląd przeprowadziliśmy zgodnie z Krajowym Standardem Przeglądu 2410 w brzmieniu 

Międzynarodowego Standardu Usług Przeglądu 2410 Przegląd śródrocznych informacji finansowych 

przeprowadzony przez niezależnego biegłego rewidenta jednostki przyjętym uchwałą nr 2041/37a/2018 

Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 5 marca 2018 roku. Przegląd sprawozdania finansowego polega 

na kierowaniu zapytań przede wszystkim do osób odpowiedzialnych za kwestie finansowe i księgowe, 

przeprowadzaniu procedur analitycznych oraz innych procedur przeglądu. 

Przegląd ma istotnie węższy zakres niż badanie przeprowadzane zgodnie z Krajowymi Standardami Badania 

w brzmieniu Międzynarodowych Standardów Badania przyjętymi uchwałą nr 2041/37a/2018 Krajowej Rady 

Biegłych Rewidentów z dnia 5 marca 2018 roku. Na skutek tego przegląd nie wystarcza do uzyskania 

pewności, że wszystkie istotne kwestie, które zostałyby zidentyfikowane w trakcie badania, zostały ujawnione. 

W związku z tym nie wyrażamy opinii z badania na temat tego śródrocznego skróconego skonsolidowanego 

sprawozdania finansowego.  

Wniosek  

Na podstawie przeprowadzonego przeglądu stwierdzamy, że nic nie zwróciło naszej uwagi, co kazałoby nam 

sądzić, że załączone śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe nie zostało sporządzone, 

we wszystkich istotnych aspektach, zgodnie z wymogami Międzynarodowego Standardu Rachunkowości 34 

Śródroczna sprawozdawczość finansowa ogłoszonego w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej.  
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Paragraf objaśniający 

 

Nie składając zastrzeżeń do wniosku z przeglądu śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania 

finansowego zwracamy uwagę na informacje zawarte w dodatkowej nocie objaśniającej nr 4 do śródrocznego 

skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego, w której wskazano na poniesioną w I półroczu 

2019 roku stratę netto w kwocie 5.959 tys. zł. Ponadto Grupa poinformowała o utrzymującym się znaczącym 

udziale finansowania dłużnego oraz, że planowana na 2019 rok emisja akcji Jednostki dominującej o wartości 

6.000 tys. zł obarczona jest ryzykiem braku pełnej realizacji.  

Dodatkowo w notach objaśniających 24 i 35 Grupa ujawniła fakt niedotrzymania założeń umowy kredytowej 

na dzień 30.06.2019 roku, co uprawnia bank m.in. do podniesienia marży kredytu o 2 p.p. lub wypowiedzenia 

umowy przed terminem jej obowiązywania. Podwyższenie marży, oprócz wzrostu kosztów odsetkowych, 

wpłynęłoby na obniżenie wyceny wartości niematerialnych Grupy o ok 1.700 tys. zł. Skorzystanie przez bank 

z prawa do wypowiedzenia umowy, będzie mieć istotnie negatywny wpływ na sytuację finansową Grupy. Na 

dzień sporządzenia tego raportu pomimo niedotrzymania założeń umowy kredytowej bank nie skorzystał z 

możliwości podniesienia marży ani nie wypowiedział umowy kredytowej. 

Powyższe warunki wraz z pozostałymi ujawnieniami w notach 4, 24 i 35 wskazują na istnienie znaczącej 

niepewności, która może budzić poważne wątpliwości co do zdolności Grupy do kontynuacji działalności. 

Jednocześnie Zarząd Jednostki dominującej w nocie nr 4 do skonsolidowanego sprawozdania finansowego 

opisał okoliczności, które w ocenie Zarządu Jednostki dominującej pozwalają na przyjęcie założenia o 

kontynuowaniu przez Grupę działalności w dającej się przewidzieć przyszłości. 

Nasz raport nie zawiera zastrzeżenia w odniesieniu do powyższej kwestii.  

 

 

 

Warszawa, 30.09.2019 

 

……………………………………………………………….. 

Tomasz Martyniuk 

Kluczowy biegły rewident 

Nr w rejestrze 13001 

 

Działający w imieniu: 

Roedl Audit Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Sienna 73, nr na liście 2623. 

 

 

 

……………………………………………………………….. 

Magdalena Ludwiczak 

Biegły rewident 

Członek Zarządu Roedl Audit Sp. z o.o. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

nt

Signed by / Podpisano
przez:

Tomasz Martyniuk
Roedl Audit sp. z o.o.

Date / Data: 2019-09-
30 22:49

……………………..

Signed by / Podpisano
przez:

Magdalena Maria
Ludwiczak
Roedl Audit sp. z o.o.

Date / Data: 2019-09-
30 23:03
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Grupa Kapitałowa SFINKS POLSKA 
 
�ródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe  
za okres sprawozdawczy od 1 stycznia 2019r. do 30 czerwca 2019r. 
 
Dla akcjonariuszy Sfinks Polska S.A.  
Zgodnie z przepisami Rozporz�dzenia Ministra Finansów z dnia 29.03.2018r. Zarz�d jest 
zobowi�zany zapewni� sporz�dzenie �ródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego 
daj�cego prawidłowy i rzetelny obraz sytuacji maj�tkowej i finansowej Grupy Kapitałowej na koniec 
pierwszego półrocza roku obrotowego zaczynaj�cego si� 1 stycznia 2019r. i ko�cz�cego si� 
31 grudnia 2019r. oraz wyniku finansowego za ten okres. 
 
Elementy �ródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego zostały 
przedstawione w niniejszym dokumencie w nast�puj�cej kolejno�ci: 

Strona             
�ródroczne skonsolidowane zestawienie całkowitych dochodów za okres od  1 stycznia 2019r. 
do 30 czerwca 2019r. wykazuj�ce strat� netto w kwocie 5.959 tys. zł oraz ujemny całkowity 
dochód ogółem w kwocie 6.003 tys. zł  

3 

�ródroczne skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzie� 30 czerwca 2019r. 
wykazuj�ce po stronie aktywów i pasywów kwot� 316.869 tys.zł 4 

�ródroczne zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres sprawozdawczy 
od 1 stycznia 2019r. do 30 czerwca 2019r., wykazuj�ce spadek kapitałów własnych o 
kwot� 5.949 tys. zł 

6 

�ródroczny skonsolidowany rachunek przepływów pieni��nych za okres sprawozdawczy od 
1 stycznia 2019r. do 30 czerwca 2019r. wykazuj�cy zmniejszenie stanu �rodków pieni��nych o 
kwot� 4.328 tys. zł 

7 

Noty do rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego 8 
 
 
 
Skonsolidowane �ródroczne sprawozdanie finansowe zostało zatwierdzone do publikacji przez Zarz�d 
Spółki dominuj�cej dnia 30 wrze�nia 2019r. oraz podpisane przez:  
 
 
 
Wiceprezes Zarz�du ds. 
Finansowych 

 
Wiceprezes Zarz�du 
Dorota Cacek 

Dariusz Strojewski 
 

 

     
  

       
      
   
   
  

 

  
  

  

  

 
Osoba, której powierzono 
prowadzenie ksi�g 
rachunkowych  

    Zbigniew Machałowski 
   

Piaseczno, dnia 30 wrze�nia 2019r. 



�ródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe na dzie� 30 czerwca 2019r. 
Grupa Kapitałowa SFINKS POLSKA 
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�ródroczne zestawienie całkowitych dochodów za okres  
od 1 stycznia 2019r. do 30 czerwca 2019r. 

 
Nota 

od 01.01.2019 
do 30.06.2019 

 od 01.01.2018 
do 30.06.2018 

  PLN’000  PLN’000 

Działalno�� kontynuowana     

Przychody ze sprzeda�y 7 81 650  85 856 
Koszt własny sprzeda�y 8  (69 186)   (75 205) 
Zysk (strata) brutto na sprzeda�y  12 464  10 651 

Koszty ogólnego zarz�du 8  (12 255)   (10 571) 
Pozostałe przychody operacyjne 9 877  413 
Pozostałe koszty operacyjne 10  (851)   (1 302) 
Zysk (strata) na działalno�ci operacyjnej  235   (809) 

Przychody finansowe 11 1 288  250 
Koszty finansowe 11  (8 490)   (3 068) 

Zysk (strata) przed opodatkowaniem   (6 967)   (3 627) 

Podatek dochodowy 12 1 008  583 

Zysk (strata) netto z działalno�ci kontynuowanej   (5 959)   (3 044) 

Działalno�� zaniechana     

Strata netto z działalno�ci zaniechanej  -  - 

Zysk (strata) netto   (5 959)   (3 044) 

Przypadaj�cy:     

Akcjonariuszom podmiotu dominuj�cego   (5 959)   (3 044) 
Akcjonariuszom mniejszo�ciowym  -  - 

   (5 959)   (3 044) 

Inne całkowite dochody które zostan� nast�pnie 
przeklasyfikowane na zyski lub straty po spełnieniu 
okre�lonych warunków 

      

Rachunkowo�� zabezpiecze�   (54)   (259) 
Podatek dochodowy dotycz�cy innych całkowitych 
dochodów 

 10  49 

Inne całkowite dochody (netto)   (44)   (210) 
       

Dochody całkowite razem   (6 003)   (3 254) 

Dochód całkowity przypadaj�cy:       

Akcjonariuszom podmiotu dominuj�cego   (6 003)   (3 254) 

Akcjonariuszom mniejszo�ciowym  -  - 
     

Zysk (strata) na jedn� akcj�       

Zwykły 13  (0,19)   (0,10) 
Rozwodniony 13  (0,19)   (0,10) 

Całkowity dochód na jedn� akcj�       

Zwykły 13  (0,19)   (0,11) 
Rozwodniony 13  (0,19)   (0,11) 

     

     

  



�ródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe na dzie� 30 czerwca 2019r. 
Grupa Kapitałowa SFINKS POLSKA 
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�ródroczne skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzie� 30 czerwca 2019r 

 Nota 
Na dzie� 

30.06.2019 
 Na dzie� 

31.12.2018 
 Na dzie� 

30.06.2018 
  PLN’000  PLN’000  PLN’000 

Aktywa trwałe       

Warto�ci niematerialne 14 31 027  29 210  28 708 
Warto�� firmy jednostek podporz�dkowanych 17 1 037  1 037  1 037 
Rzeczowe aktywa trwałe 15 225 027  51 581  54 320 
Aktywa z tytułu odroczonego podatku 
dochodowego 12 11 457  10 314  10 864 

Udziały w innych jednostkach 17 200  200  200 
Nale�no�ci długoterminowe 18 10 009  10 093  8 175 
Udzielone po�yczki długoterminowe 21 29  67  65 
Aktywa finansowe z tytułu przyszłego prawa do 
udziałów 33 8 676  8 222  7 813 

Pozostałe długoterminowe aktywa finansowe 20 1 087  1 087  1 087 
Inne długoterminowe rozliczenia 
mi�dzyokresowe 

 79  95  102 

  288 628  111 906  112 371 
       

Aktywa obrotowe       

Zapasy 22 2 731  2 464  2 700 
Nale�no�ci handlowe oraz pozostałe nale�no�ci 18 17 826  15 867  15 906 
Po�yczki udzielone krótkoterminowe 21 346  285  215 
Pozostałe krótkoterminowe aktywa finansowe 20 -  -  93 
�rodki pieni��ne i ich ekwiwalenty 19 7 338  11 666  8 519 

  28 241  30 282  27 433 
          

Aktywa razem  316 869  142 188  139 804 
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 Nota 
Na dzie� 

30.06.2019 
 Na dzie� 

31.12.2018 
 Na dzie� 

30.06.2018 
  PLN’000  PLN’000  PLN’000 

Kapitał własny       

Kapitał podstawowy 23 31 099  31 099  31 099 
Kapitał zapasowy  23 11 129  11 129  11 129 
Kapitał z tytułu wyceny instrumentów 
finansowych 23  (185)   (141)  76 

Inne składniki kapitału własnego 23 2 228  2 174  2 111 
Zysk (strata) z lat ubiegłych   (42 086)   (37 404)   (37 404) 
Zysk netto okresu obrotowego   (5 959)   (4 682)   (3 044) 
Kapitały przypadaj�ce akcjonariuszom 
podmiotu dominuj�cego 

  (3 774)  2 175  3 967 

Udziały akcjonariuszy mniejszo�ciowych  -  -  - 

Razem kapitały własne   (3 774)  2 175  3 967 
       

Zobowi�zanie długoterminowe       

Po�yczki i kredyty bankowe 24 -  -  59 410 
Zobowi�zania długoterminowe z tytułu leasingu 
finansowego 26 150 095  1 454  1 451 

Przychody rozliczane w czasie - długoterminowe 34 10 453  12 409  8 893 
Zobowi�zania finansowe z tytułu przyszłego 
prawa do udziałów 33 8 676  8 222  7 813 

Inne zobowi�zania długoterminowe 28 12 240  11 606  11 483 
  181 464  33 691  89 050 
       

Zobowi�zania krótkoterminowe       

Zobowi�zania handlowe oraz pozostałe 
zobowi�zania 28 26 733  22 745  19 590 

Zobowi�zania z tytułu �wiadcze� pracowniczych 31 740  608  601 
Zobowi�zania krótkoterminowe z tytułu leasingu 
finansowego 26 31 370  933  1 163 

Zobowi�zanie krótkoterminowe z tytułu wyceny 
inst.finansowych 25 229  174  - 

Zobowi�zania krótkoterminowe z tytułu faktoringu 
odwrotnego 32 4 162  7 992  7 977 

Krótkoterminowe po�yczki i kredyty bankowe 24 69 033  69 138  11 207 
Przychody rozliczane w czasie 34 2 504  1 610  3 751 
Rezerwy krótkoterminowe 30 4 408  3 122  2 498 

  139 179  106 322  46 787 
          

Pasywa razem  316 869  142 188  139 804 
          

Warto�� ksi�gowa   (3 774)  2 175  3 967 
Liczba akcji  31 099 512  31 099 512  31 099 512 
Warto�� ksi�gowa na 1 akcj� w PLN   (0,12)  0,07  0,13 
Rozwodniona liczba akcji  31 952 842  31 952 842  31 952 842 
Rozwodniona warto�� ksi�gowa na 1 akcj� w 
PLN 

  (0,12)  0,07  0,12 
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�ródroczne skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia do 30 
czerwca 2019r. 

 
od 01.01.2019  
do 30.06.2019  

od 01.01.2018  
do 31.12.2018  

od 01.01.2018  
do 30.06.2018 

 PLN’000  PLN’000  PLN’000 

Kapitał podstawowy         
Stan na pocz�tek okresu 31 099  30 666  30 666 
Emisja akcji w warto�ci nominalnej -  433  433 
Stan na koniec okresu 31 099  31 099  31 099 

      

Kapitał zapasowy         
Stan na pocz�tek okresu 11 129  11 129  11 129 
Pokrycie strat -  -  - 
Emisja akcji powy�ej warto�ci nominalnej -  -  - 
Koszty emisji -  -  0 
Stan na koniec okresu 11 129  11 129  11 129 

      

Kapitał z tytułu wyceny instrumentów 
finansowych 

        

Stan na pocz�tek okresu (141)  286  286 
Zwi�kszenia -  -  0 
Zmniejszenia  (44)   (427)   (210) 
Stan na koniec okresu (185)  (141)  76 

      

Inne składniki kapitału własnego         
Stan na pocz�tek okresu 2 174  2 062  2 062 
Zwi�kszenia 54  112  49 
Zmniejszenia -  -  - 
Stan na koniec okresu 2 228  2 174  2 111 

      

Nierozliczony wynik z lat ubiegłych         
Stan na pocz�tek okresu (37 404)  (28 190)  (28 190) 
Wynik skonsolidowany poprzedniego roku  (4 682)   (9 215)   (9 215) 
Inne -  -  - 
Stan na koniec okresu (42 086)  (37 404)  (37 404) 

      

Zysk netto          
Stan na pocz�tek okresu (4 682)  (9 215)  (9 215) 
Wyniku finansowy roku ubiegłego 4 682  9 215  9 215 
Wynik finansowy wypracowany w okresie 
obrotowym (5 959)  (4 682)  (3 044) 

Stan na koniec okresu (5 959)  (4 682)  (3 044) 
      

Razem kapitały własne         

Stan na pocz�tek okresu 2 175  6 738  6 738 

Stan na koniec okresu (3 774)  2 175  3 967 
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�ródroczne skonsolidowane sprawozdanie z przepływów �rodków pieni��nych  za okres 
od 1 stycznia do 30 czerwca 2019r. 

 od 01.01.2019  
do 30.06.2019 

 od 01.01.2018 
do 30.06.2018 

 PLN’000  PLN’000 

�rodki pieni��ne netto z działalno�ci operacyjnej     

Zysk brutto roku obrotowego  (6 967)   (3 627) 

Korekty: 28 791  12 253 

Podatek dochodowy zapłacony  (69)   (2) 
Ró�nice kursowe  (829)  - 
Amortyzacja �rodków trwałych  17 112  3 976 
Amortyzacja warto�ci niematerialnych 766  441 
Odpisy aktualizuj�ce warto�� aktywów trwałych 10  965 
Likwidacja �rodków trwałych 25  7 
(Zysk)/strata na sprzeda�y rzeczowych aktywów trwałych 5   (15) 
Przychody z tytułu odsetek  (25)   (27) 
Koszty odsetek 8 246  2 981 
Wycena programu motywacyjnego 54  49 
Inne -  10 
Zapasy  (267)   (73) 
Nale�no�ci handlowe oraz pozostałe nale�no�ci  (1 821)   (689) 
Zobowi�zania handlowe oraz pozostałe zobowi�zania 5 584  4 630 
Przepływy pieni��ne netto z działalno�ci operacyjnej 21 824  8 626 
    

Przepływy �rodków pieni��nych z działalno�ci inwestycyjnej      
Odsetki otrzymane  19  24 
Wpływy ze sprzeda�y maj�tku trwałego 62  59 
Wpływy z tytułu spłaty po�yczek udzielonych 22  29 
Wpływy z tytułu zako�czonych lokat -  230 
Udzielone po�yczki  (43)   (81) 
Wydatki na zakup akcji, udziałów i innych papierów 
warto�ciowych -   (75) 

Wydatki na zakup maj�tku trwałego  (3 051)   (4 276) 

�rodki pieni��ne netto z działalno�ci inwestycyjnej  (2 991)   (4 090) 
    

Przepływy �rodków pieni��nych z działalno�ci finansowej      
Wpływ z emisji akcji -  433 
Zmiana zaanga�owania z tytułu faktoringu odwrotnego  (3 830)  12 
Odsetki zapłacone  (7 770)   (2 734) 
Spłata kredytów i po�yczek  (802)   (3 553) 
Spłata zobowi�za� z tytułu leasingu finansowego  (10 989)   (618) 
Koszty emisji akcji własnych -  - 
Zaci�gni�cie kredytów i po�yczek 230  - 
�rodki pieni��ne netto z działalno�ci finansowej  (23 161)   (6 460) 
      

Zwi�kszenie /(zmniejszenie) netto �rodków pieni��nych i ich 
ekwiwalentów 

 (4 328)   (1 924) 

Saldo otwarcia �rodków pieni��nych i ich ekwiwalentów 11 666  10 443 

Saldo zamkni�cia �rodków pieni��nych i ich ekwiwalentów 7 338  8 519 

W tym �rodki o ograniczonej dostepno�ci 4 843  5 071 
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NOTY DO ROCZNEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA 
FINANSOWEGO SPORZ�DZONEGO ZGODNIE Z MSSF ZATWIERDZONYMI 
PRZEZ UNI	 EUROPEJSK� 

za okres sprawozdawczy od 1 stycznia 2019r. do 30 czerwca 2019r. 
 
1. Charakterystyka Grupy Kapitałowej 
 
Spółka dominuj�ca SFINKS POLSKA S.A. została utworzona na podstawie aktu notarialnego z dnia 
16 sierpnia 1999 roku w Kancelarii Notarialnej Andrzeja Gruszki (Rep. A Nr 2348/99). Dnia 3 wrze�nia 
1999 roku Spółka dominuj�ca została zarejestrowana w rejestrze handlowym prowadzonym przez 
S�d Rejonowy XXI Wydział Gospodarczy w Łodzi w dziale B pod numerem 7369. Postanowieniem 
S�du Rejonowego dla Łodzi-�ródmie�cia, XX Wydział Krajowego Rejestru S�dowego Spółka 
dominuj�ca została wpisana do Krajowego Rejestru S�dowego pod numerem 0000016481.  
 
Podstawowe dane jednostki dominuj�cej i Grupy Kapitalowej: 
 
Firma Spółki 
dominuj�cej 

SFINKS POLSKA Spółka Akcyjna  
(zwana dalej Spółk� dominuj�c� lub Spółk�) 

Siedziba  ul. �wi�toja�ska 5A,  05-500 Piaseczno 
S�d rejestrowy S�d Rejestrowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XIV 

Wydział Krajowego Rejestru S�dowego. 
Numer w rejestrze 0000016481 
Numer PKD 5610A 
Przedmiot 
przedsi�biorstwa:  

Podstawowym przedmiotem działalno�ci Spółki dominuj�cej jest organizacja 
i  �wiadczenie usług gastronomicznych oraz prowadzenie działalno�ci 
franczyzowej. 

Skonsolidowane 
sprawozdanie 
finansowe: 

�ródroczne skonsolidowane sprawozdanie  finansowe  Grupy Kapitałowej  
obejmuje  dane  za  okres  6 miesi�cy zako�czony 30.06.2019 roku i na 
dzie� 30.06.2019 roku. Porównywalne dane finansowe prezentowane s� za 
okres 6 miesi�cy zako�czony  30.06.2018r. i na dzie� 30.06.2018r.  
Sprawozdania finansowe zostały sporz�dzone w identyczny sposób 
zapewniaj�cy porównywalno�� danych.  

 
Głównym przedmiotem działalno�ci Grupy Kapitałowej jest: 

• prowadzenie restauracji SPHINX, CHŁOPSKIE JADŁO, WOOK, Fabryka Pizzy. 
• działanie jako franczyzodawca w zakresie udzielania franczyzobiorcom prawa do prowadzenia 

restauracji SPHINX, CHŁOPSKIE JADŁO, Piwiarnia Warki oraz Fabryka Pizzy. 
 

Spółka dominuj�ca jest wła�cicielem bezpo�rednio lub przez podmioty zale�ne kapitałowo marek 
SPHINX, CHŁOPSKIE JADŁO, WOOK, Piwiarnia Warki. Zgodnie ze stosowanym modelem 
biznesowym, cz��� restauracji SPHINX, CHŁOPSKIE JADŁO i wszystkie restauracje Piwiarnia Warki 
jest prowadzona przez odr�bne podmioty, zało�one i prowadzone przez osoby trzecie. Wła�cicielem 
marki WOOK jest spółka zale�na Shanghai Express Sp. z o.o., która prowadzi równie� lokal pod 
mark� PUB BOLEK. Grupa Kapitałowa Sfinks po podpisaniu przez Sfinks Polska S.A. umowy 
inwestycyjnej z wła�cicielem spółki Fabryka Pizzy Sp. z o. o. w dniu 28 grudnia 2016r. buduje sie� 
pizzerii pod mark� Fabryka Pizzy w spółce SPV.REST 2 Sp. z o.o.  
Po dacie bilansowej podmiot zale�ny od Spółki Dominuj�cej nabył prawa własno�ci intelektualnej 
zwi�zanej z konceptami: Meta Seta Galareta, Meta Disco oraz prawa i obowi�zki do wybranych lokali. 
 
Na dzie� bilansowy 30 czerwca 2019 r. Spółka dominuj�ca nie sprawowała kontroli nad �adnymi 
podmiotami prowadz�cymi restauracj� w modelu franczyzowym innymi ni� podmioty powi�zane 
kapitałowo. 
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Grupa Kapitałowa obejmuje spółki zale�ne powi�zane kapitałowo: 
 

Nazwa jednostki zale�nej oraz 
powi�zanie bezpo�rednie 

Miejsce siedziby 
spółki 

Procent 
posiadanych 

udziałów 

Procent 
posiadanych 

głosów 

Metoda 
konsolidacjii 

SHANGHAI EXPRESS Sp. z o.o. 05-500 Piaseczno, 
ul. �wi�toja�ska 5A 100 100 Pełna 

W-Z Sp. z o.o. 61-701 Pozna�,  ul. 
Fredry 12 100 100 Pełna 

SPV.REST1 Sp. z o.o. 05-500 Piaseczno, 
ul. �wi�toja�ska 5A 100 100 Pełna 

SPV.REST2 Sp. z o.o. 05-500 Piaseczno, 
ul. �wi�toja�ska 5A 100 100 Pełna 

SPV.REST3 Sp. z o.o. 05-500 Piaseczno, 
ul. �wi�toja�ska 5A 100 100 Pełna 

SFX S.A.* 05-500 Piaseczno, 
ul. �wi�toja�ska 5A 100 100 nie dotyczy* 

CHJ S.A.* 05-500 Piaseczno, 
ul. �wi�toja�ska 5A 100 100 nie dotyczy* 

* spółka niekonsolidowana z uwagi na poziom istotno�ci 
 
 
Struktura wła�cicielska 
 
 
Stan na dzie� 30.06. 2018r. według najlepszej wiedzy Spółki 
 

Akcjonariusz Udział w kapitale 

Sylwester Cacek 17,88% 
Robert Dziubłowski** 5,40% 
AnMar Development Sp. z o.o. 5,03% 
Pozostali 71,69% 

Razem 100,00% 

** Robert Dziubłowski ł�cznie z Top Consulting (Spółka zwraca uwag�, �e w dniu 10 sierpnia 2017r. otrzymała Informacj� o 
transakcji uzyskan� w trybie art. 19 MAR dotycz�c� nabycia 180 000 szt. akcji Sfinks Polska S.A. w dniu 9 sierpnia 2017r. przez 
podmiot powi�zany- Top Crowth Limited; niemniej z uwagi, i� Spółka nie otrzymała formalnego stanu posiadania po tej 
transakcji Spółka prezentuje stan wg ostatniego formalnego ujawnienia stanu posiadania z 2013r.)  
 
 
Stan na dzie�  31.12.2018r. według najlepszej wiedzy Spółki 

Akcjonariusz Udział w kapitale 

Sylwester Cacek 17,88% 
Robert Dziubłowski* 5,40% 
AnMar Development Sp. z o.o. 5,03% 
Pozostali 71,69% 

Razem 100,00% 

* Robert Dziubłowski ł�cznie z Top Consulting (Spółka zwraca uwag�, �e w dniu 10 sierpnia 2017r. otrzymała Informacj� o 
transakcji uzyskan� w trybie art. 19 MAR dotycz�c� nabycia 180 000 szt. akcji Sfinks Polska S.A. w dniu 9 sierpnia 2017r. przez 
podmiot powi�zany- Top Crowth Limited; niemniej z uwagi, i� Spółka nie otrzymała formalnego stanu posiadania po tej 
transakcji Spółka prezentuje stan wg ostatniego formalnego ujawnienia stanu posiadania z 2013r.)  
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Stan na dzie� 30 czerwca 2019 i  na dzie� publikacji niniejszego sprawozdania według najlepszej 
wiedzy Spółki 

Akcjonariusz Udział w kapitale 

Sylwester Cacek 17,88% 
Robert Dziubłowski* 5,40% 
AnMar Development Sp. z o.o. 5,03% 
Quercus TFI S.A.** 5,24% 
Pozostali 66,45% 

Razem 100,00% 

* Robert Dziubłowski ł�cznie z Top Consulting (Spółka zwraca uwag�, �e w dniu 10 sierpnia 2017r. otrzymała Informacj� o 
transakcji uzyskan� w trybie art. 19 MAR dotycz�c� nabycia 180 000 szt. akcji Sfinks Polska S.A. w dniu 9 sierpnia 2017r. przez 
podmiot powi�zany- Top Crowth Limited; niemniej z uwagi, i� Spółka nie otrzymała formalnego stanu posiadania po tej 
transakcji Spółka prezentuje stan wg ostatniego formalnego ujawnienia stanu posiadania z 2013r.)  
** Ł�czny udział Quercus TFI S.A., który działa w imieniu zarz�dzanych funduszy inwestycyjnych- QUERCUS Parasolowy 
SFIO, QUERCUS Absolute Return FIZ, QUERCUS Global Balanced Plus FIZ oraz Acer Aggressive FIZ, posiadajacych 
wspólnie akcje Sfinks Polska S.A. 
 
 
Skład Zarz�du Spółki w okresie od 1 stycznia 2019r. do 5 lutego 2019r.: 

 
Sylwester Cacek – Prezes Zarz�du; 
Dorota Cacek – Wiceprezes Zarz�du; 
Sławomir Pawłowski – Wiceprezes Zarz�du; 
Tomasz Gryn - Wiceprezes Zarz�du; 
Jacek Ku� - Wiceprezes Zarz�du; 
Bogdan Bruczko – Wiceprezes Zarz�du. 

 
Skład Zarz�du Spółki w okresie od 6 lutego 2019r. do dnia 30 lipca 2019r.: 

 
Sylwester Cacek – Prezes Zarz�du; 
Dorota Cacek – Wiceprezes Zarz�du; 
Sławomir Pawłowski – Wiceprezes Zarz�du; 
Dariusz Strojewski - Wiceprezes Zarz�du; 
 

Skład Zarz�du Spółki w okresie od  1 sierpnia 2019r. do dnia 22 sierpnia 2019 r.: 
 

Dorota Cacek – Wiceprezes Zarz�du; 
Sławomir Pawłowski – Wiceprezes Zarz�du; 
Dariusz Strojewski - Wiceprezes Zarz�du; 

 
 

Skład Zarz�du Spółki w okresie od  22 sierpnia 2019r. do dnia publikacji niniejszego 
sprawozdania: 
 

Dorota Cacek – Wiceprezes Zarz�du; 
Dariusz Strojewski - Wiceprezes Zarz�du; 

 
 

Skład Rady Nadzorczej od 1 stycznia 2019r. do 13 lipca 2019r.: 
 

Artur Gabor – Przewodnicz�cy Rady Nadzorczej, 
Jan Adam Je�ak – Wiceprzewodnicz�cy Rady Nadzorczej, 
Krzysztof Gerula - Członek Rady Nadzorczej, 
Piotr Kami�ski – Członek Rady Nadzorczej, 
Robert Dziubłowski – Członek Rady Nadzorczej, 
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Skład Rady Nadzorczej od 13 lipca 2019r. do 30 lipca 2019r.: 
 

Artur Gabor – Przewodnicz�cy Rady Nadzorczej, 
Krzysztof Gerula - Członek Rady Nadzorczej, 
Piotr Kami�ski – Członek Rady Nadzorczej, 
Robert Dziubłowski – Członek Rady Nadzorczej, 
 

Skład Rady Nadzorczej od 1 sierpnia 2019r. do 22 sierpnia 2019r.: 
 

Artur Gabor – Przewodnicz�cy Rady Nadzorczej, 
Piotr Kami�ski – Członek Rady Nadzorczej, 
Robert Dziubłowski – Członek Rady Nadzorczej, 

 
Skład Rady Nadzorczej od 22 sierpnia  2019r. do dnia publikacji niniejszego sprawozdania: 
 

Sławomir Pawłowski – Członek Rady Nadzorczej (od 2 wrze�nia 2019 r. -Przewodnicz�cy Rady 
Nadzorczej) 
Artur Wasilewski – Członek Rady Nadzorczej (od 2 wrze�nia 2019 r. - Wiceprzewodnicz�cy 
Rady Nadzorczej) 
Adam Lamentowicz - Członek Rady Nadzorczej delegowany do stałego indywidualnego 
wykonywania czynno�ci nadzorczych w Spółce, 
Robert Dziubłowski – Członek Rady Nadzorczej delegowany do stałego indywidualnego 
wykonywania czynno�ci nadzorczych w Spółce, 
Adam Karolak – Członek Rady Nadzorczej 

 
 
2. O�wiadczenie o zgodno�ci sprawozdania z Mi�dzynarodowymi Standardami 

Sprawozdawczo�ci Finansowej   
 
Skrócone �ródroczne sprawozdanie finansowe zostało sporz�dzone zgodnie z Mi�dzynarodowymi 
Standardami Sprawozdawczo�ci Finansowej („MSSF”) wydanymi przez Rad� ds. Mi�dzynarodowych 
Standardów Rachunkowo�ci i zaakceptowanymi przez Uni� Europejsk� dla sprawozdawczo�ci 
finansowej (wersja skrócona zgodnie z MSR 34) oraz Rozporz�dzeniem Ministra Finansów z dnia 
29.03.2018r. w sprawie informacji bie��cych i okresowych.  
 
Zmiany do istniej�cych standardów zastosowane po raz pierwszy w sprawozdaniu finansowym 
Grupy za 2019 rok 

Nast�puj�ce zmiany do istniej�cych standardów wydane przez Rad� Mi�dzynarodowych Standardów 
Rachunkowo�ci (RMSR) oraz zatwierdzone do stosowania w UE wchodz� w �ycie po raz pierwszy w 
sprawozdaniu finansowym Grupy za 2018 rok: 
 

 
• MSSF 16 „Leasing”�– zatwierdzony w UE w dniu 31 pa
dziernika 2017 roku (obowi�zuj�cy w 

odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynaj�cych si� 1 stycznia 2019 roku lub po tej dacie), 
 
MSSF16 zast�puje dotychczasowy MSR17. Celem nowego standardu jest ułatwienie porównania 
sprawozda� finansowych, prezentuj�cych zarówno leasing finansowy, jak i operacyjny, w 
sprawozdaniu z sytuacji finansowej leasingobiorcy oraz dostarczenie u�ytkownikom sprawozdania 
finansowego informacji dotycz�cych ryzyka zwi�zanego z tymi formami leasingu.  
Grupa zdecydowała si� na zastosowanie MSSF 16 po raz pierwszy w dniu 01.01.2019r. z 
wykorzystaniem zmodyfikowanego podej�cia retrospektywnego z ł�cznym efektem pierwszego 
zastosowania niniejszego standardu zgodnie z MSSF16 par. C5(b) na dzie� pierwszego uj�cia. 
Powy�sze oznacza, �e Spółka nie b�dzie przekształca� danych porównawczych.  
W dniu pierwszego zastosowania Grupa wycenia zobowi�zania z tytułu leasingu wcze�niej 
klasyfikowanego jako leasing operacyjny zgodnie z MSR17 w warto�ci bie��cej pozostałych opłat 
leasingowych zdyskontowanych z zastosowaniem kra�cowej stopy procentowej leasingobiorcy z dnia 
01.01.2019 r.. Kra�cowa stopa procentowa leasingobiorcy uwzgl�dnia ryzyko spółki, okres leasingu  i 
przedmiot leasingu. Z uwagi na fakt, �e Spółka posiada istotne zobowi�zanie kredytowe udzielone 
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Spółce na długi okres, które zostało wykorzystane na sfinansowanie rozwoju sieci, Grupa przyj�ła, �e 
najlepszym szacunkiem kra�cowej stopy leasingobiorcy dla zobowi�zania z tytułu leasingów 
zwi�zanych z u�ytkowaniem lokali jest zastosowanie dla 10-letnich leasingów stopy procentowej 
równej efektywnej stopie procentowej w/w kredytu. Zobowi�zania z tytułu leasingu na inne okresy  lub 
w innej walucie s� korygowane odpowiednio. 
Grupa na dzie� 01.01.2019 r. wyceniła aktywa z tytułu leasingów klasyfikowanych w MSR17 jako 
leasingi operacyjne zgodnie z MSSF16 C8(b)(ii) tj. w warto�ci równej zobowi�zaniu z tytułu leasingu. Z 
uwagi na brak istotnych pozycji przedpłat lub naliczonych opłat leasingowych uj�tych w sprawozdaniu 
z sytuacji finansowej na dzie� 31.12.2018 r. w Grupie nie powstała korekta kapitałów własnych z tytułu 
pierwszego uj�cia. Grupa zdecydowala o niestosowaniu MSSF16 w stosunku do leasingów 
klasyfikowanych wg MSR17 jako leasingi operacyjne, których bazowy składnik aktywów ma nisk� 
warto�� lub okres leasingu ko�czy si� przed upływem 12 miesi�cy od daty pierwszego uj�cia, przy 
czym dla umów zawartych przed 1.01.2019 r., jako dat� pierwszego uj�cia przyjmuj� si� 1.01.2019 r.. 
W przypadku umów zawartych na czas nieokre�lony, których Grupa nie zamierza wypowiedzie�,  
dotycz�cych umów najmu lokali Grupa przyj�ła okres leasingu jako 10-letni od pó
niejszej z dat: daty 
przeprowadzania generalnej modernizacji lokalu i daty pierwszego uj�cia, przy czym dla umów 
zawartych przed 1.01.2019 r., jako dat� pierwszego uj�cia przyjmuje si� 1.01.2019 r.  
W stosunku do leasingów klasyfikowanych w MSR17 jako leasingi finansowe Grupa przyj�ła warto�� 
bilansow� aktywa z tytułu prawa do u�ytkowania i zobowi�zania z tytułu leasingu w dniu pierwszego 
zastosowania na poziomie warto�ci bilansowych z dnia 31.12.2018.r..  
W �wietle MSSF16 i powy�szego Grupa jest leasingobiorc� w przypadku umów najmu powierzchni 
lokali gastronomicznych i biurowych, samochodów oraz wyposa�enia w restauracjach. 
Aktualizacj� wyceny zobowi�zania z tytułu leasingu po wyst�pieniu okre�lonych zdarze� (np. zmiany 
w odniesieniu do okresu leasingu, zmiany w przyszłych opłatach leasingowych wynikaj�cej ze zmiany 
w indeksie lub stawce stosowanej do ustalenia tych opłat), Grupa ujmuje jednocze�nie jako korekt� 
warto�ci składnika aktywów z tytułu prawa do u�ytkowania. 
 
Wdro�enie powy�szego standardu spowodowało wzrost sumy bilansowej Grupy na dzie� 1.01.2019r 
o 188 450 tys. zł, a nast�pnie obni�enie wyniku finansowego brutto za pierwsze półrocze 2019 roku o 
1 690tys. zł (w tym: wzrost amortyzacji o 13 014 tys. zł, obni�enie kosztów usług o 15 435 tys. zł oraz 
wzrost kosztów odsetek o 4 943 i dodatnie ró�nice kursowe w kwocie 830 tys. zł). Aktywa z tytułu 
leasingów na dzie� 30.06.2019 wyniosły 177 871 tys. zł, a zobowi�zania finansowe z tytułu leasingu 
179 561 tys. zł  

 
• Zmiany do MSSF 9 „Instrumenty finansowe”� �� Charakterystyka opcji przedpłaty z ujemn� 

kompensat� (obowi�zuj�cy w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynaj�cych si� 1 stycznia 
2019 roku lub po tej dacie), 

 
 

Wy�ej wymieniona zmiana nie miała istotnego wpływu na �ródroczne sprawozdania finansowe Grupy  
za pierwsze półrocze 2019 roku. 
 

Nowe standardy oraz zmiany do istniej�cych standardów wydane przez RMSR, ale jeszcze 
niezatwierdzone do stosowania w UE  

 
MSSF w kształcie zatwierdzonym przez UE nie ró�ni� si� obecnie w znacz�cy sposób od regulacji 
wydanych przez Rad� Mi�dzynarodowych Standardów Rachunkowo�ci (RMSR), z wyj�tkiem 
poni�szych nowych standardów, zmian do standardów oraz nowej interpretacji, które według stanu na 
dzie� publikacji niniejszego sprawozdania finansowego nie zostały jeszcze zatwierdzone do 
stosowania w UE: 
�

• Zmiany do MSR 28 „Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych i wspólnych 
przedsi�wzi�ciach”� - Długoterminowe udziały w jednostkach stowarzyszonych i wspólnych 
przedsi�wzi�ciach, 
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• Zmiany do ró�nych standardów „Poprawki do MSSF (cykl 2015-2017)”�– dokonane zmiany w 
ramach procedury wprowadzania dorocznych poprawek do MSSF (MSSF 3, MSSF 11, MSR 12 
oraz MSR 23) ukierunkowane głównie na rozwi�zywanie niezgodno�ci i u�ci�lenie słownictwa, 
 

• Interpretacja KIMSF 23 „Niepewno�� w zakresie rozliczania podatku dochodowego”, 
 

• Zmiany do MSR 19 „�wiadczenia pracownicze” – zmiany do programu okre�lonych �wiadcze�, 
 

• MSSF 17 „Umowy ubezpieczeniowe”. 
 

Grupa jest w trakcie analizy potencjalnego wpływu zastosowania ww. standardów, interpretacji i zmian 
do standardów na sprawozdanie finansowe.  
 
Nadal poza regulacjami zatwierdzonymi przez UE pozostaje rachunkowo�� zabezpiecze� portfela 
aktywów i zobowi�za� finansowych, których zasady nie zostały zatwierdzone do stosowania w UE. 
 
Według szacunków Grupy, zastosowanie rachunkowo�ci zabezpiecze� portfela aktywów lub 
zobowi�za� finansowych według MSR 39 „Instrumenty finansowe: ujmowanie i wycena” nie 
miałoby istotnego wpływu na sprawozdanie finansowe, je�eli zostałyby przyj�te do stosowania na 
dzie� bilansowy. 
 

 
3. Zasady sporz�dzania skonsolidowanego sprawozdania finansowego 
 
Walut� prezentacji niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz walut� 
funkcjonaln� jest złoty polski. W sprawozdaniu prezentowane s� dane w zaokr�gleniu do tysi�ca 
złotych. 
 
Sporz�dzenie sprawozdania finansowego zgodnie z MSSF wymaga przyj�cia przez Zarz�d Spółki 
dominuj�cej okre�lonych zało�e�, dokonania ocen i szacunków, które maj� odzwierciedlenie w 
stosowanej polityce rachunkowo�ci oraz w wykazywanych w sprawozdaniu finansowym warto�ciach 
aktywów oraz pasywów, przychodów oraz kosztów. Wyniki szacunków oraz zwi�zanych z nimi 
zało�e� b�d�cych rezultatem do�wiadczenia oraz ró�norodnych czynników uwa�anych za 
uzasadnione w danych okoliczno�ciach s� podstaw� dokonywania oceny warto�ci składników 
aktywów oraz zobowi�za�, które nie wynikaj� wprost z innych 
ródeł. Rzeczywiste wyniki finansowe 
mog� si� ró�ni� od przyj�tych szacunków. 
 
Rodzaje ryzyka finansowego s� rozpoznawane przez Spółk� dominuj�c� i ujawniane w informacji 
dodatkowej w sprawozdaniu finansowym. W zale�no�ci od oceny Zarz�du Sfinks Polska S.A, opartej 
na analizie sytuacji maj�tkowej i makroekonomicznej Grupy Kapitałowej, Zarz�d Spółki dominuj�cej 
podejmuje odpowiednie kroki w celu zabezpieczenia przed danym rodzajem ryzyka finansowego lub 
decyduje o rezydualnym charakterze ryzyka. Podej�cie do ryzyka finansowego oraz powody 
zastosowania danej koncepcji s� ujawniane w informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego. 
 
Szacunki oraz b�d�ce ich podstaw� zało�enia s� poddawane bie��cej weryfikacji. Korekta szacunków 
ksi�gowych jest rozpoznawana w okresie, w którym została dokonana pod warunkiem, �e dotyczy 
tylko tego okresu, lub w okresie, w którym została dokonana oraz w okresach przyszłych, je�li dotyczy 
zarówno bie��cego jak i przyszłych okresów. 
 
Grupa Kapitałowa sporz�dza: 
• zestawienie całkowitych dochodów w układzie kalkulacyjnym, 
• rachunek przepływów pieni��nych metod� po�redni�. 
 
Zasady rachunkowo�ci opisane powy�ej stosowane były w sposób ci�gły we wszystkich okresach 
zaprezentowanych w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym. 
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4. Zało�enie kontynuacji działalno�ci 
 
�ródroczne sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 2019r. do 30 czerwca 2019r. zostało 
sporz�dzone z uwzgl�dnieniem zało�enia kontynuacji działalno�ci przez Grup� w okresie 12 miesi�cy 
od daty publikacji i nie zawiera korekt, które byłyby konieczne w przypadku braku takiego zało�enia.  
 
W analizowanym okresie Grupa odnotowała pogorszenie si� wska
ników płynno�ci, ujemny poziom 
rentowno�ci netto, ujemny kapitał obrotowy oraz obni�enie poziomu finansowania kapitału obrotowego 
faktoringiem odwrotnym. Ponadto w okresie sprawozdawczym Grupa wygenerowała strat� netto w 
wysoko�ci 5.959 tys. zł. Na dzie� 30.06.2019 roku zobowi�zania krótkoterminowe Grupy przewy�szały 
aktywa obrotowe o 110.938 tys. zł (w tym 63.588 tys. zł z tytułu reklasu do zobowi�za� 
krótkoterminowych cz��ci zobowi�zania długoterminowego kredytu na skutek złamania kowentantu z 
umowy kredytowej i 30.547 tys. zł z tytuły wyceny krótkoterminowej cz��ci zobowi�za� z tytułu 
leasingów zgodnie z MSSF16). 
 
Powy�sze było spowodowane m.in. faktem, �e realizacja strategii (zakładaj�cej rozwój w oparciu o 
szeroki portfel marek zarówno poprzez rozwój organiczny, jak te� akwizycje), poci�gn�ła za sob� 
ponoszenie przez Grup� dodatkowych wydatków (przej�cie i rozwój konceptów, budowa kanału 
delivery, rozwój narz�dzi IT). Na wyniki Grupy miały wpływ równie� zmiany zachodz�ce w otoczeniu 
prawno-gospodarczym i ryzyka z nimi zwi�zane. Jako najistotniejsze dla funkcjonowania Grupy 
Zarz�d Spółki dominuj�cej wskazuje czynniki generuj�ce wzrost kosztów działania restauracji jak 
równie� kosztów ogólnego zarz�du (presja płacowa, koszty energii elektrycznej, ceny zakupu 
surowców), a tak�e   ograniczenie handlu w niedziele oraz cz�ste zmiany przepisów prawa 
generuj�ce dodatkowe nakłady/koszty (m.in. zmiany przepisów MSSF, VAT, CIT, ordynacja 
podatkowa, RODO, MAR). 
 
Zarz�d oczekuje, �e osi�gni�cie wzrostu skali działania pomo�e Grupie ogranicza� negatywne skutki 
zmian obserwowanych w otoczeniu, w szczególno�ci pozwoli na obni�anie kra�cowych kosztów: 
zarz�dzania sieciami restauracji, zakupów, najmu (wzrost siły negocjacyjnej), a tym samym przyniesie 
stabiln� popraw� płynno�ci Spółki w dłu�szym horyzoncie czasowym.  
 
W zwi�zku z niekorzystnymi zmianami w otoczeniu oraz pogorszon� sytuacj� finansow� Grupy 
Zarz�d Spółki dominuj�cej podj�ł w okresie sprawozdawczym nast�puj�ce działania:  

• zgodnie z przyj�t� strategi�, skupienie działa� w zakresie rozwoju na modelu franczyzowym, 
dzi�ki czemu ulegn� znacznemu ograniczeniu wydatki inwestycyjne po stronie Grupy oraz 
zostanie ograniczone ryzyko zwi�zane z rynkiem pracy, 

• kontynuowanie procesu przekształcania restauracji własnych na model franczyzowy, 
• wdro�enie systemu informatycznego w sieciach SPHINX, Chłopskie Jadło i  WOOK, co poprawi 

sprawno�c sprzeda�ow� i operacyjn� sieci, 
• kontynuowanie procesu emisji akcji serii P – Zarz�d przesun�ł dat� zako�czenia subskrypcji 

akcji do 15 pa
dziernika 2019 roku oraz wysłał oferty obj�cia akcji wybranym podmiotom. Do 
daty niniejszego sprawozdania zawarto umowy na obj�cie 3.000.000 szt akcji, z czego 
inwestorzy opłacili 600.000 sztuk akcji.  Ponadto Sylwester Cacek przyj�ł ofert� obj�cia 
dodatkowych 3.000.000 sztuk akcji.  

• ze wzgl�du na wyst�pienie narusze� umowy kredytowej i faktoringu odwrotnego w zakresie 
braku dokapitalizowania, podj�cie przez Spółk� i jej głównego akcjonariusza działa� w celu 
dodatkowego zabezpieczenia kredytu i umowy faktoringu odwrotnego: Spółka dominuj�ca 
wystawiła, celem zabezpieczenia kredytu , weksel własny in blanco, por�czony przez głównego 
akcjonariusza (opisany w nocie 24) oraz wyst�piła z wnioskiem do walnego zgromadzenia o 
przyj�cie uchwał w sprawie przedłu�enia terminu emisji obligacji serii A3. Ponadto zarz�d 
wyst�pił do akcjonariuszy o wyra�enie zgody na przeniesienie zorganizowanych cz��ci 
przedsi�biorstwa do spółek zale�nych (opisane w nocie 6.3.1. Sprawozdania Zarz�du z 
działalno�ci Grupy Kapitałowej), 

• ze wzgl�du na fakt, �e opracowany na podstawie danych historycznych plan fiansowy 
wskazuje, �e dokapitalizowanie Spółki na kwot� 6 mln zł b�dzie niewystarczajce, aby zapewni� 
utrzymanie poziomu kapitałowych wska
ników finansowych na poziomie okre�lonym w umowie 
kredytowej dla kolejnych okresów sprawozdawczych oraz w kontek�cie niezrealizowanego do 
daty sporz�dzenia sprawozdania zobowi�zania do uzyskania zgody Walnego Zgromadzenie 
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Akcjonariuszy na przedłu�enie daty wykupu obligacji zamiennych serii A3, zarekomendowanie 
przez Zarz�d aktualizacji strategii oraz rozpocz�cie procesu przegl�du opcji strategicznych;  
przegl�d obejmuje analiz� obecnych i potencjalnych 
ródeł finansowania Spółki dominuj�cej 
(finansowanie dłu�ne lub własne w ramach kapitału docelowego i warunkowego) lub rozwoju 
wybranych marek, co pozwoliłoby na zachowanie poziomu wska
ników finansowych na 
wymaganym w Umowie Kredytowej poziomie i  unikni�cie ryzyka sankcji z tytułu narusze� 
umowy,  
 

Zarz�d Spółki dominuj�cej opracował plan finansowy na rok 2019 i lata pó
niejsze w oparciu o dane 
historyczne z uwzgl�dnieniem oczekiwanych efektów podejmowanych działa�, w tym w zakresie 
pozyskania �rodków finansowych na poziomie 6 mln zł w zało�onym terminie (poprzez emisj� opisan� 
w par. 6.3 niniejszego sprawozdania) zgodnie z którym, pomimo pogorszenia wska
ników płynno�ci, 
�rodki pieni��ne jakimi dysponuje Grupa wraz z planowanymi przepływami z działalno�ci operacyjnej, 
b�d� wystarczaj�ce do regulowania zaci�gni�tych zobowi�za� i do prowadzenia działalno�ci przez 
najbli�sze 12 m-cy w niezmienionym istotnie zakresie.  
 
Niemniej Zarz�d uwa�a, �e przy analizie planowanych przez Spółk� dominuj�c� działa� nale�y 
uwzgl�dni� fakt, i� plany dotycz� zdarze� przyszłych i s� obarczone ryzykiem braku pełnej realizacji, 
szczególnie w przypadku planów uzale�nionych od działa� lub zaniecha� osób trzecich lub 
obiektywnych uwarunkowa� rynkowych. W szczególno�ci, Zarz�d  zwraca uwag�, �e w przypadku 
braku pozyskania �rodków finansowych na poziomie 6 mln zł poprzez emisj� opisan� w par. 6.3 
niniejszego sprawozdania, wyst�pi ryzyko zagro�enia kontynuacji działalno�ci Spółki dominuj�cej. 
Zgodnie z zało�eniami strategii Spółki dominuj�cej, w przypadku braku lub opó
nienia realizacji 
planów pozyskania finansowania w drodze dokapitalizowania, Zarz�d podejmie działania celem 
zrównowa�enia bie��cych przepływów pieni��nych, w tym: 
• dostosowanie kosztów ogólnego zarz�du do wpływów aktualnie generowanych przez sie� 

restauracji, 
• ograniczenie inwestycji, w tym w lokale własne, rozwój sieci w oparciu wył�cznie o franczyz� 

celem przeniesienia kosztów inwestycji na franczyzobiorców, 
• zintensyfikowanie działa� zmierzaj�cych do przekształce� lokali własnych we franczyzowe, w celu   

dalszego ograniczanie kosztów centrali, wygenerowania dodatkowych wpływów z opłat 
jednorazowych z tytułu przekształce� oraz przyspieszenia wzrostu sprzeda�y gastronomicznej 
przez sie� restauracji, 

• renegocjacje warunków kredytu bankowego, w tym w zakresie zmiany struktury zabezpiecze� 
kredytu bankowego w celu uproszczenia procesu zbywania aktywów Spółki w procesie 
przekształce� na franczyz� oraz minimalizacji kwoty zabezpiecze� kredytu aktywami płynnymi,  

• renegocjacje warunków płatno�ci zobowi�za� handlowych,  
• pozyskanie finansowania dłu�nego poprzez emisj� obligacji zamiennych serii A, kierowanej do 

inwestorów zainteresowanych inwestycj� w instrumenty hybrydowe. 
 
Jednocze�nie, Zarz�d podj�ł szereg działa�, tak�e  w ramach przegl�du opcji strategicznych, których 
skutkiem b�dzie zapewnienie zrównowa�enia przepływów pieni��nych w perspektywie  �rednio- i 
długoterminowej, maj�cych na celu pozyskanie kapitału, optymalizacj� i poszerzenia bazy 
finansowania dłu�nego oraz pozyskanie partnerów kapitałowych i strategicznych, wspieraj�cych 
rozwój marek Grupy oraz wzrost przychodów Grupy.  
 
 
5. Wybrane zasady rachunkowo�ci 
 
Inwestycje w jednostki zale�ne 
 
Przez jednostki zale�ne rozumie si� jednostki kontrolowane przez jednostk� dominuj�c�. Uznaje si�, 
�e kontrola wyst�puje wówczas, gdy jednostka dominuj�ca ma mo�liwo�� wpływania na polityk� 
finansow� i operacyjn� podległej jednostki w celu osi�gni�cia korzy�ci z jej działalno�ci. 
Wyniki finansowe jednostek zale�nych, nad którymi w trakcie roku została obj�ta lub utracona 
kontrola, ujmuje si� w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym od/do momentu efektywnego 
rozpocz�cia/zako�czenia sprawowania kontroli. 
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W stosownych przypadkach w sprawozdaniach finansowych jednostek zale�nych dokonuje si� korekt 
maj�cych na celu ujednolicenie zasad rachunkowo�ci stosowanych przez dan� jednostk� z zasadami 
stosowanymi przez pozostałe jednostki Grupy. 
Wszelkie transakcje, salda, przychody i koszty zachodz�ce mi�dzy podmiotami powi�zanymi obj�tymi 
konsolidacj� podlegaj� pełnej eliminacji konsolidacyjnej. 
Udziały niesprawuj�ce kontroli prezentowane s� odr�bnie od kapitału własnego Grupy. Udziały 
niesprawuj�ce kontroli mog� by� pocz�tkowo wyceniane albo w warto�ci godziwej albo w proporcji 
do udziału w warto�ci godziwej nabywanych aktywów netto. Wybór jednej z w/w metod jest dost�pny 
dla ka�dego poł�czenia jednostek gospodarczych. W okresach kolejnych warto�� udziałów 
niesprawuj�cych kontroli obejmuje warto�� rozpoznan� pocz�tkowo skorygowan� o zmiany warto�ci 
kapitału jednostki w proporcji do posiadanych udziałów. Całkowity dochód jest alokowany do udziałów 
niesprawuj�cych kontroli nawet wtedy, gdy powoduje powstanie ujemnej warto�ci tych udziałów. 
W sytuacji utraty kontroli nad jednostk� zale�n�, zysk lub strata na zbyciu jest ustalana jako ró�nica 
pomi�dzy: (i) ł�czn� warto�ci� godziw� otrzymanej zapłaty i warto�ci� godziw� udziałów jednostki 
pozostaj�cych w Grupie oraz (ii) warto�ci� ksi�gow� aktywów (ł�cznie z warto�ci� firmy), zobowi�za� 
i udziałów niesprawuj�cych kontroli. Kwoty uj�te w stosunku do zbywanej jednostki, w innych 
składnikach całkowitego dochodu podlegaj� reklasyfikacji do rachunku zysków i strat. Warto�� 
godziwa udziałów w jednostkach pozostaj�cych w Grupie po zbyciu, uznawana jest za pocz�tkow� 
warto�� godziw� dla celów pó
niejszego ich ujmowania zgodnie z MSR 39, lub pocz�tkowy koszt 
udziałów w jednostkach stowarzyszonych lub wspólnych przedsi�wzi�ciach. 
 
Warto�� firmy 
 
Warto�� firmy powstaj�ca przy przej�ciu wynika z wyst�pienia na dzie� przej�cia nadwy�ki sumy 
przekazanej płatno�ci, warto�ci udziałów niesprawuj�cych kontroli i warto�ci godziwej uprzednio 
posiadanych udziałów w jednostce nabywanej nad udziałem Grupy w warto�ci godziwej netto 
daj�cych si� zidentyfikowa� aktywów, zobowi�za� i zobowi�za� warunkowych jednostki ujmowanych 
na dzie� przej�cia.  
W przypadku wyst�pienia warto�ci ujemnej, Grupa dokonuje ponownego przegl�du ustalenia warto�ci 
godziwych poszczególnych składników nabywanych aktywów netto. Je�eli w wyniku przegl�du nadal 
warto�� jest ujemna ujmuje si� j� niezwłocznie w wyniku finansowym. 
Warto�� firmy ujmuje si� pocz�tkowo jako składnik aktywów po koszcie, a nast�pnie wycenia według 
kosztu pomniejszonego o skumulowan� strat� z tytułu utraty warto�ci. 
Dla celów testowania utraty warto�ci warto�� firmy alokuje si� na poszczególne o�rodki Grupy 
generuj�ce przepływy pieni��ne, które powinny odnie�� korzy�ci z synergii b�d�cych efektem 
poł�czenia. Jednostki generuj�ce przepływy pieni��ne, do których alokuje si� warto�� firmy, testuje 
si� pod wzgl�dem utraty warto�ci raz w roku lub cz��ciej, je�li mo�na wiarygodnie przypuszcza�, 
�e utrata warto�ci wyst�piła. Je�li warto�� odzyskiwalna o�rodka generuj�cego przepływy pieni��ne 
jest mniejsza od jej warto�ci bilansowej, strat� z tytułu utraty warto�ci alokuje si� najpierw w celu 
redukcji kwoty bilansowej warto�ci firmy alokowanej do tego o�rodka, a nast�pnie do pozostałych 
aktywów tego o�rodka proporcjonalnie do warto�ci bilansowej poszczególnych składników aktywów 
tej jednostki. Strata z tytułu utraty warto�ci uj�ta dla warto�ci firmy nie podlega odwróceniu 
w nast�pnych okresach.  
 
W chwili zbycia jednostki zale�nej lub podlegaj�cej wspólnej kontroli przypadaj�c� na ni� cz��� 
warto�ci firmy uwzgl�dnia si� przy obliczaniu zysku/straty z tytułu zbycia. 
 
Rzeczowe aktywa trwałe 
 
Rzeczowe aktywa trwałe wykazane s� w bilansie w warto�ci pocz�tkowej pomniejszonej w kolejnych 
okresach o odpisy amortyzacyjne oraz utrat� warto�ci.�
 
Amortyzacj� wylicza si� dla wszystkich �rodków trwałych, z pomini�ciem gruntów oraz �rodków 
trwałych w budowie, z zastosowaniem metody liniowej oraz szacowanych przez Zarz�d okresów 
ekonomicznej przydatno�ci tych �rodków.  Grupa stosuje nast�puj�ce okresy ekonomicznej 
przydatno�ci: 
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• Ulepszenia w obcych �rodkach trwałych oraz budynki i budowle   od 10 - 15 lat 
• Maszyny i urz�dzenia       od 5 - 10 lat 
• �rodki transportu       od 3 - 7,5 lat 
• Pozostałe �rodki trwałe       od 5 - 10 lat,  

  
Aktywa utrzymywane na podstawie umowy leasingu finansowego s� amortyzowane przez okres 
ich ekonomicznej u�yteczno�ci, odpowiednio jak aktywa własne, a w przypadku je�li umowa nie 
przewiduje przeniesienia własno�ci lub Grupa nie planuje przenie�� prawa własno�ci - nie dłu�ej ni� 
okres trwania leasingu. 
 
Zyski lub straty wynikłe ze sprzeda�y / likwidacji lub zaprzestania u�ytkowania �rodków trwałych 
s� okre�lane jako ró�nica pomi�dzy przychodami ze sprzeda�y a warto�ci� netto tych �rodków 
trwałych i s� ujmowane w zestawieniu całkowitych dochodów.  
 
 
Warto�ci niematerialne  
 
Zakupione licencje na oprogramowanie komputerowe aktywuje si� w wysoko�ci kosztów poniesionych 
na zakup i przygotowanie do u�ywania danego programu komputerowego. Aktywowany koszt 
odpisuje si� przez szacowany okres u�ytkowania. �redni okres u�ytkowania oprogramowania 
komputerowego wynosi 5 lat. 
 
Grupa dokonała przegl�du czynników, które nale�y wzi�� pod uwag� przy ocenie okresu u�ytkowania 
znaków towarowych, takich jak: 
• oczekiwane wykorzystanie znaków towarowych i ocena czy znaki mog� by� wydajnie 

zarz�dzane, 
• techniczne, technologiczne, handlowe lub inne rodzaje zu�ycia, 
• stabilno�� bran�y gastronomicznej, 
• poziom pó
niejszych nakładów niezb�dnych do uzyskania oczekiwanych przyszłych korzy�ci 

ekonomicznych ze znaków. 
Bior�c pod uwag� powy�sze czynniki Grupa uznała, �e nie istniej� �adne daj�ce si� przewidzie� 
ograniczenia okresu, w którym mo�na spodziewa� si�, �e usługi sprzedawane pod zarz�dzanymi 
przez Grup� znakami towarowymi b�d� generowały korzy�ci finansowe i w zwi�zku z tym znaki 
towarowe s� traktowane jako warto�� niematerialna o nieokre�lonym okresie u�ytkowania, od których 
nie dokonuje si� odpisów amortyzacyjnych. W ka�dym okresie sprawozdawczym nast�puje 
weryfikacja okresu u�ytkowania, w celu ustalenia, czy zdarzenia i okoliczno�ci nadal potwierdzaj� 
ocen�, �e okres u�ytkowania tego składnika nadal jest nieokre�lony. 
 
Utrata warto�ci rzeczowych aktywów trwałych i warto�ci niematerialnych 
 
Na ka�dy dzie� bilansowy Spółka dominuj�ca dokonuje analizy czy wyst�piły przesłanki wskazuj�ce 
na utrat� warto�ci składników maj�tku trwałego. W przypadku, gdy stwierdzono istnienie takich 
przesłanek, szacowana jest warto�� odzyskiwalna danego składnika aktywów, w celu ustalenia 
potencjalnego odpisu z tego tytułu.  
 
W przypadku rzeczowych aktywów trwałych uznaje si�, �e najmniejszym mo�liwym 
do zidentyfikowania o�rodkiem generuj�cym przepływy pieni��ne jest pojedyncza restauracja, chyba 
�e ustalenia umowne z wynajmuj�cym stanowi� inaczej. W sytuacji, gdy składnik aktywów nie 
generuje przepływów pieni��nych, które s� w znacznym stopniu niezale�nymi od przepływów 
generowanych przez inne aktywa, analiz� przeprowadza si� dla grupy aktywów generuj�cych 
przepływy pieni��ne, do której nale�y dany składnik aktywów. 
 
W przypadku warto�ci niematerialnych o nieokre�lonym okresie u�ytkowania, test na utrat� warto�ci 
przeprowadzany jest corocznie, oraz dodatkowo, gdy wyst�puj� przesłanki wskazuj�ce na mo�liwo�� 
wyst�pienia utraty warto�ci.  
 
Warto�� odzyskiwalna ustalana jest jako kwota wy�sza z dwóch warto�ci: warto�� godziwa 
pomniejszona o koszty sprzeda�y lub warto�� u�ytkowa. Ta ostatnia warto�� odpowiada warto�ci 
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bie��cej szacunku przyszłych przepływów pieni��nych zdyskontowanych przy u�yciu stopy dyskonta 
uwzgl�dniaj�cej aktualn� rynkow� warto�� pieni�dza w czasie oraz ryzyko specyficzne dla danego 
aktywa.  
 
Je�eli warto�� odzyskiwalna jest ni�sza od warto�ci ksi�gowej netto składnika aktywów (lub grupy 
aktywów), warto�� ksi�gowa jest pomniejszana do warto�ci odzyskiwalnej.  
 
W momencie, gdy utrata warto�ci ulega nast�pnie odwróceniu, warto�� netto składnika aktywów 
(lub grupy aktywów) zwi�kszana jest do nowej szacowanej warto�ci odzyskiwalnej, nie wy�szej jednak 
od warto�ci netto tego składnika aktywów jaka byłaby ustalona, gdyby utrata warto�ci nie została 
rozpoznana w poprzednich latach. 
 
Leasing 
 
Do identyfikacji umów leasingu Spółka dominuj�ca stosuje model kontroli, wprowadzaj�c rozró�nienie 
na umowy leasingu i umowy o �wiadczenie usług w zale�no�ci od tego, czy wyst�puje składnik 
aktywów kontrolowany przez klienta.  
Za okres leasingu Spółka dominuj�ca przyjmuje nieodwołalny okres leasingu, wraz z okresami, w 
których istnieje opcja przedłu�enia leasingu (je�eli mo�na z wystarczaj�c� pewno�ci� zało�y�, �e 
Spółka dominuj�ca skorzysta z tej opcji). Dla umów zawartych na czas nieokre�lony Spółka  
dominuj�ca szacuje najbardziej prawdopodobny okres trwania umowy, dla umów najmu lokali Spółka 
dominuj�ca przyj�ła okres 10 lat od pó
niejszej z dat: daty pierwotnego uj�cia leasingu lub daty 
generalnego remontu lokalu. Umowy krótkookresowe, tj. takie których okres nie przekracza 12 
miesi�cy oraz umowy o niskiej warto�ci Spółka dominuj�ca ujmuje bezpo�rednio w koszty.  
Kra�cowa stopa procentowa leasingobiorcy uwzgl�dnia ryzyko Spółki domnuj�cej, okres leasingu  i 
przedmiot leasingu. Z uwagi na fakt, �e Spółka dominuj�ca posiada istotne zobowi�zanie kredytowe 
udzielone Spółce na długi okres, które zostało wykorzystane na sfinansowanie rozwoju sieci, Spółka 
dominuj�ca przyj�ła, �e najlepszym szacunkiem kra�cowej stopy leasingobiorcy dla zobowi�zania z 
tytułu leasingów zwi�zanych z u�ytkowaniem lokali jest zastosowanie dla 10-letnich leasingów stopy 
procentowej równej efektywnej stopie procentowej w/w kredytu. Zobowiazania z tytułu leasingu na 
inne okresy  lub w innej walucie s� korygowane odpowiednio. 
 
Aktywa finansowe 
 
Aktywa finansowe s� klasyfikowane do jednej z trzech kategorii: 
1. aktywa finansowe wyceniane według zamortyzowanego kosztu; 
2. aktywa finansowe wyceniane w warto�ci godziwej przez wynik finansowy;  
3. aktywa finansowe wyceniane w warto�ci godziwej przez inne całkowite dochody. 
 
Składnik aktywów finansowych jest klasyfikowany do pierwszej z tych kategorii, je�eli spełnione s� 
dwa warunki: 
1) aktywa utrzymywane s� w ramach modelu biznesowego, którego celem jest utrzymywanie aktywów 
w celu uzyskiwania przepływów pieni��nych wynikaj�cych z kontraktu; oraz 
2) jego warunki umowne powoduj� powstanie w okre�lonych momentach przepływów pieni��nych 
stanowi�cych wył�cznie spłat� kapitału oraz odsetek od niespłaconej cz��ci kapitału.   
  
W sytuacji, gdy nie s� spełnione warunki zaklasyfikowania do aktywów finansowych wycenianych 
według zamortyzowanego kosztu, składnik aktywów finansowych jest wyceniany w warto�ci godziwej.  
 
Grupa dokonuje podziału na pozycje krótkoterminowe i długoterminowe zgodnie z wytycznymi MSSF. 
Dany składnik aktywów zalicza si� do aktywów obrotowych, gdy oczekuje si�, �e zostanie 
zrealizowany w ci�gu dwunastu miesi�cy od dnia bilansowego lub stanowi składnik �rodków 
pieni��nych lub ich ekwiwalentów (zgodnie z jego definicj� w MSR 7 Rachunek przepływów 
pieni��nych) chyba, �e wyst�puj� ograniczenia dotycz�ce jego wymiany, czy wykorzystania do 
zaspokojenia zobowi�zania w przeci�gu przynajmniej dwunastu miesi�cy od dnia bilansowego. 
 
W momencie uj�cia pocz�tkowego oraz przez cały okres ujmowania aktywa finansowego w 
sprawozdaniach z sytuacji finansowej Grupy szacuje si� oczekiwane straty na aktywie. 
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Grupa stosuje dwa podej�cia do szacowania oczekiwanej straty, zgodnie z którymi strata jest ustalana 
na podstawie: 
• straty kredytowej oczekiwanej w okresie 12 miesi�cy (odpis ogólny), albo 
• straty kredytowej oczekiwanej do zapadalno�ci, w przypadku gdy dla danego składnika 
aktywów od momentu pocz�tkowego uj�cia nast�pił istotny wzrost ryzyka kredytowego.  
 
Zmiana wyceny aktywów finansowych wycenianych według zamortyzowanego kosztu ujmowana jest 
w wyniku bie��cego okresu. 
Zyski i straty z wyceny aktywów finansowych wycenianych w warto�ci godziwej ujmowane s� w 
wyniku bie��cego okresu, za wyj�tkiem aktywów utrzymywanych w ramach modelu biznesowego, 
którego celem jest utrzymywanie aktywów zarówno w celu uzyskania przepływów pieni��nych z 
kontraktów jak i ich sprzeda� – dla tych aktywów zyski i straty z wyceny ujmowane s� w innych 
całkowitych dochodach, z tym zastrze�eniem, �e w momencie uj�cia pocz�tkowego instrumentu 
kapitałowego nie przeznaczonego do obrotu, Zarz�d mo�e podj�� nieodwołaln� decyzj� o wycenie 
takiego instrumentu finansowego, w warto�ci godziwej przez inne całkowite dochody.  
 

Zobowi�zania finansowe 

Zobowi�zania finansowe klasyfikuje si� jako wyceniane w warto�ci godziwej przez wynik finansowy 
albo jako pozostałe zobowi�zania finansowe. 
 
Zobowi�zania finansowe wyceniane w warto�ci godziwej przez wynik finansowy 
 
Do tej kategorii zalicza si� zobowi�zania finansowe przeznaczone do zbycia lub zdefiniowane jako 
wyceniane w warto�ci godziwej przez wynik finansowy. 
Zobowi�zanie finansowe klasyfikuje si� jako przeznaczone do zbycia, je�eli: 
· zostało podj�te przede wszystkim w celu odkupu w krótkim terminie; 
· stanowi cz��� okre�lonego portfela instrumentów finansowych, którymi Grupa zarz�dza 

ł�cznie zgodnie z bie��cym i faktycznym wzorcem generowania krótkoterminowych zysków; 
lub 

· jest instrumentem pochodnym niesklasyfikowanym i niedziałaj�cym jako zabezpieczenie. 
 
Zobowi�zanie finansowe inne ni� przeznaczone do zbycia mo�e zosta� sklasyfikowane jako 
wyceniane w warto�ci godziwej przez wynik finansowy w chwili pocz�tkowego uj�cia, je�eli:  
· taka klasyfikacja eliminuje lub znacz�co redukuje niespójno�� wyceny lub uj�cia, jaka 

wyst�piłaby w innych warunkach; lub 
· składnik aktywów finansowych nale�y do grupy aktywów lub zobowi�za� finansowych, lub do 

obu tych grup obj�tych zarz�dzaniem, a jego wyniki wyceniane s� w warto�ci godziwej 
zgodnie z udokumentowan� strategi� zarz�dzania ryzykiem lub inwestycjami, w ramach której 
informacje o grupowaniu aktywów s� przekazywane wewn�trznie; lub 

· stanowi cz��� kontraktu zawieraj�cego jeden lub wi�cej wbudowanych instrumentów 
pochodnych, a MSR 39 dopuszcza klasyfikacj� całego kontraktu (składnika zobowi�za�) do 
pozycji wycenianych w warto�ci godziwej przez wynik finansowy. 

Zobowi�zania finansowe wyceniane w warto�ci godziwej przez wynik finansowy wykazuje si� w 
warto�ci godziwej, a wynikaj�ce z nich zyski lub straty finansowe ujmuje si� w rachunku zysków i strat 
z uwzgl�dnieniem odsetek zapłaconych od danego zobowi�zania finansowego,  z zastrze�eniem, �e, 
zmiana warto�ci godziwej dotycz�ca zmiany ryzyka kredytowego zobowi�zania finansowego 
wyznaczonego w momencie pocz�tkowego uj�cia jako wycenianego w warto�ci godziwej przez wynik 
finansowy jest prezentowana w innych całkowitych dochodach. W przypadku, gdyby zastosowanie 
powy�szego zastrze�enia powodowało brak współmierno�ci przychodów i kosztów lub gdy 
zobowi�zanie finansowe wynika ze zobowi�za� do udzielenia po�yczki lub umów gwarancji 
finansowych, cała zmiana warto�ci godziwej jest ujmowana w zysku lub stracie bie��cego okresu. 
 
Pozostałe zobowi�zania finansowe 
 
Pozostałe zobowi�zania finansowe s� to inne zobowi�zania ni� wykazywane w warto�ci godziwej 
przez wynik finansowy.  
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Grupa klasyfikuje do tej pozycji  m.in.  
· zobowi�zania handlowe,  
· wyemitowane instrumenty dłu�ne (np. obligacje, weksle własne),  
· kredyty,  
· zaci�gni�te po�yczki, 
. zobowi�zania z tytułu leasingu. 
 
Pozostałe zobowi�zania finansowe wycenia si� pocz�tkowo w warto�ci godziwej pomniejszonej o 
koszty transakcji.  
Nast�pnie wycenia si� je po zamortyzowanym koszcie historycznym metod� efektywnej stopy 
procentowej, gdzie koszty odsetkowe ujmuje si� metod� efektywnego dochodu. Ewentualnie wycenia 
si� je w wysoko�ci kwoty kapitału pozostaj�cego do spłaty powi�kszonego o odsetki naliczone na 
dzie� bilansowy (je�eli nie ró�ni si� istotnie ta wycena od wyceny po zamortyzowanym koszcie).  
Metoda efektywnej stopy procentowej słu�y do obliczania zamortyzowanego kosztu zobowi�zania i do 
alokowania kosztów odsetkowych w odpowiednim okresie. Efektywna stopa procentowa, to stopa 
faktycznie dyskontuj�ca przyszłe płatno�ci pieni��ne w przewidywanym okresie u�ytkowania. 
 
Zobowi�zania handlowe oraz pozostałe zobowi�zania  
 
Zobowi�zania pocz�tkowo ujmowane s� w ksi�gach według ich warto�ci nominalnej, a nast�pnie 
kwoty zobowi�zania (wraz z odsetkami naliczonymi, o ile istnieje istotne prawdopodobie�stwo ich 
zapłaty) na dzie� bilansowy. 
 
Zobowi�zania finansowe zalicza si� do zobowi�za� krótkoterminowych, w tej cz��ci dla której spłata 
zobowi�zania przypada na okres 12 miesi�cy od dnia bilansowego,  z wyj�tkiem sytuacji gdy spółki 
nie spełni� warunków umownych. W tej sytuacji całe zobowi�zanie klasyfikowane jest jako 
krótkoterminowe. 
 
Zapasy 
 
Warto�� pocz�tkowa (koszt) zapasów obejmuje wszystkie koszty (nabycia, wytworzenia i inne) 
poniesione w zwi�zku z doprowadzeniem zapasów do ich aktualnego miejsca i stanu. Cena nabycia 
zapasów obejmuje cen� zakupu, powi�kszon� o cła importowe i inne podatki (niemo�liwe 
do pó
niejszego odzyskania od władz podatkowych), koszty transportu, załadunku, wyładunku i inne 
koszty bezpo�rednio zwi�zane z pozyskaniem zapasów, pomniejszan� o opusty, rabaty i inne 
podobne zmniejszenia. 
 
Zapasy wycenia si� w warto�ci pocz�tkowej (cenie nabycia lub koszcie wytworzenia), nie wy�szej ni� 
cena sprzeda�y mo�liwa do uzyskania.  
 
W odniesieniu do zapasów, które nie s� wzajemnie wymienialne oraz wyrobów i usług wytworzonych 
i przeznaczonych do realizacji konkretnych przedsi�wzi�� koszt zapasów ustala si� metod� 
szczegółowej identyfikacji poszczególnych kosztów. Metoda ta polega na przyporz�dkowaniu 
konkretnego kosztu (warto�ci pocz�tkowej) do poszczególnych pozycji zapasów. W odniesieniu 
do pozostałych zapasów koszt ustala si� stosuj�c metod� „pierwsze weszło, pierwsze wyszło” (FIFO). 
 
Kapitał podstawowy 
 
Akcje zwykłe zalicza si� do kapitału własnego. Jako kapitał podstawowy wykazuje si� warto�� 
nominaln� kapitału Spółki dominuj�cej. Koszty kra�cowe bezpo�rednio zwi�zane z emisj� nowych 
akcji wykazuje si� w kapitale własnym, jako pomniejszenie wpływów z emisji. 
Kapitał opłacony, a niezarejestrowany wykazywany jest jako odr�bna pozycja kapitałów. 
 
Kapitał zapasowy 
 
Kapitał zapasowy wynika z wielko�ci tworzonych ustawowo, ze sprzeda�y akcji powy�ej ich warto�ci 
nominalnej, kosztów i przychodów zwi�zanych z emisj� akcji (zgodnie z MSR 32 Instrumenty 
finansowe: prezentacja par 35-37).  
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Kapitał z tytułu wyceny instrumentów finansowych 
 
Warto�� kapitału z aktualizacji wyceny wynika z wyceny efektywnej cz��ci instrumentów 
zabezpieczaj�cych skorygowanych o podatek odroczony. 
 
Inne składniki kapitału 
 
Główn� pozycj� w�ród tych kapitałów w Grupie stanowi kapitał wynkaj�cy z programów 
motywacyjnych skierowanych do Zarz�du i kluczowej kadry kierowniczej. Warto�� tego kapitału jest 
wyceniana zgodnie z MSSF2. 
Spółka dopuszcza tworzenie innych pozycji kapitałów własnych wg potrzeb Grupy. 
 
Rezerwy 
 
Rezerwy s� ujmowane w bilansie wówczas, gdy na Grupie kapitałowej ci��y prawny lub zwyczajowo 
oczekiwany obowi�zek wynikaj�cy ze zdarze� przeszłych i jest prawdopodobne, i� wypełnienie tego 
obowi�zku spowoduje konieczno�� wypływu �rodków. Je�eli wpływ utraty warto�ci pieni�dza w czasie 
jest istotny, warto�� rezerwy ustalana jest jako przewidywana kwota przyszłych przepływów 
pieni��nych zdyskontowana przy zastosowaniu stopy dyskontowej przed opodatkowaniem, 
odzwierciedlaj�cej warto�� pieni�dza w czasie oraz ryzyka charakterystyczne dla danego składnika 
zobowi�za�. 
 
Rezerwy na zobowi�zania spowodowane restrukturyzacj� tworzone s� wówczas, gdy Grupa posiada 
szczegółowy, formalny plan restrukturyzacji i restrukturyzacja taka rozpocz�ła si� lub informacja o niej 
została podana do publicznej wiadomo�ci.  
 
Przychody ze sprzeda�y 
 
Przychody ze sprzeda�y ujmowane s� w warto�ci godziwej zapłat otrzymanych lub nale�nych 
i reprezentuj� nale�no�ci za produkty, towary i usługi dostarczone w ramach normalnej działalno�ci 
gospodarczej, po pomniejszeniu o rabaty, VAT i inne podatki zwi�zane ze sprzeda��. 
 
Przychód ze sprzeda�y towarów ujmowany jest w momencie dostarczenia towarów i przekazania 
prawa własno�ci. 
 
Transakcje w walutach obcych 
 
Transakcje przeprowadzane w walucie innej ni� polski złoty s� ksi�gowane po kursie waluty 
obowi�zuj�cym na dzie� transakcji. Na dzie� bilansowy, aktywa i pasywa pieni��ne denominowane 
w walutach obcych s� przeliczane według kursu obowi�zuj�cego na ten dzie�. Zyski i straty wynikłe 
z przeliczenia walut s� odnoszone bezpo�rednio do rachunku zysku i strat.  
 
Podatek dochodowy 
 
Na obowi�zkowe obci��enia wyniku składaj� si�: podatek bie��cy oraz podatek odroczony. Bie��ce 
obci��enie podatkowe jest obliczane na podstawie wyniku podatkowego (podstawy opodatkowania) 
danego roku obrotowego.  
 
Podatek odroczony jest wyliczany metod� bilansow� jako podatek podlegaj�cy zapłaceniu 
lub zwrotowi w przyszło�ci na ró�nicach pomi�dzy warto�ciami bilansowymi aktywów i pasywów 
a odpowiadaj�cymi im warto�ciami podatkowymi wykorzystywanymi do wyliczenia podstawy 
opodatkowania. 
 
Rezerwa na podatek odroczony jest tworzona od wszystkich dodatnich ró�nic przej�ciowych 
podlegaj�cych opodatkowaniu, natomiast składnik aktywów z tytułu podatku odroczonego jest 
rozpoznawany do wysoko�ci w jakiej jest prawdopodobne, �e b�dzie mo�na pomniejszy� przyszłe 
zyski podatkowe o rozpoznane ujemne ró�nice przej�ciowe. Pozycja aktywów lub zobowi�zanie 
podatkowe nie powstaje, je�li ró�nica przej�ciowa powstaje z tytułu warto�ci firmy lub z tytułu 
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pierwotnego uj�cia innego składnika aktywów lub zobowi�zania w transakcji, która nie ma wpływu 
ani na wynik podatkowy ani na wynik ksi�gowy. 
 
Podatek odroczony jest wyliczany przy u�yciu stawek podatkowych, które b�d� obowi�zywa� 
w momencie, gdy pozycja aktywów zostanie zrealizowana lub zobowi�zanie stanie si� wymagalne.  
 
Aktywa i rezerwa na podatek odroczony prezentowane s� w bilansie per saldo i ich zmiana 
rozpoznawana jest w rachunku zysku i strat lub w innych dochodach całkowitych (dla efektywnej 
cz��ci instrumentów zabezpieczaj�cych). 
 
6. Segmenty działalno�ci – bran�owe i geograficzne 

 
Grupa działa w obszarze jednego segmentu bran�owego – rynku restauracyjnego. Grupa działa 
głównie w obszarze jednego segmentu geograficznego, jakim jest Polska.  
 
 
 
7. Przychody ze sprzeda�y 

 
od 01.01.2019 
do 30.06.2019  

od 01.01.2018 
do 30.06.2018 

 
000'PLN 

 
000'PLN 

Przychody ze sprzeda�y produktów i usług,  79 930  83 765 
w tym:    

- przychody ze sprzeda�y gastronomicznej 70 198  78 247 
- przychody z umów marketingowych oraz pozostałe 9 732  5 518     

Przychody ze sprzeda�y towarów i materiałów 1 720  2 091 

Razem 81 650  85 856 

 
 
8. Koszty według rodzaju 

 
od 01.01.2019   
do 30.06.2019  

od 01.01.2018   
do 30.06.2018  

000'PLN 
 

000'PLN 

Amortyzacja   (17 878)   (4 417) 
     w tym: wpływ MSSF 16  (13 015)  - 

Zu�ycie materiałów i energii  (24 338)   (25 934) 
Usługi obce  (30 032)   (45 890) 
     w tym: wpływ MSSF 16 15 435  - 

Podatki i opłaty  (435)   (473) 
Wynagrodzenia  (5 555)   (5 208) 
Ubezpieczenia społeczne i inne �wiadczenia  (873)   (891) 
Pozostałe koszty rodzajowe  (600)   (817) 
Warto�� sprzedanych towarów i materiałów  (1 730)   (2 146) 
Razem  (81 441)   (85 776) 

    

Koszt własny sprzeda�y  (69 186)   (75 205) 
     w tym: wpływ MSSF 16 2 300  - 

Koszty ogólnego zarz�du  (12 255)   (10 571) 
     w tym: wpływ MSSF 16 120  - 

Razem  (81 441)   (85 776) 
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9. Pozostałe przychody operacyjne 

 od 01.01.2019   
do 30.06.2019  

od 01.01.2018   
do 30.06.2018 

 000'PLN 
 

000'PLN 

Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 62  15 
Odszkodowania i kary umowne 114  90 
Rozwi�zane odpisy aktualizuj�ce na nale�no�ci 480  157 
Sprzeda� wyposa�enia 138  77 
Bony przeterminowane 55  29 
Spłata nale�no�ci skorygowanych do ceny nabycia -  16 
Pozostałe 28  29 

Razem 877  413 

 
 
10. Pozostałe koszty operacyjne 

 
od 01.01.2019  
do 30.06.2019  

od 01.01.2018   
do 30.06.2018 

 000'PLN  000'PLN 

Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych  (67)  - 
Likwidacja �rodków trwałych  (25)   (7) 
Odpisy aktualizuj�ce nale�no�ci  (684)   (247) 
Utworzone odpisy aktualizuj�ce maj�tek trwały  (10)  (965) 
Koszty procesowe  (19)   (46) 
Kary umowne i odszkodowania  (33)   (8) 
Darowizny  (1)   (3) 
Przedawnione nale�no�ci -  (6) 
Pozostałe koszty  (12)   (20) 

Razem (851)  (1 302) 

 
 
11. Koszty finansowe netto 

 

 
od 01.01.2019   
do 30.06.2019  

od 01.01.2018   
do 30.06.2018  

000'PLN 
 

000'PLN 

Uzyskane odsetki  454  246 
Nadwy�ka ujemnych ró�nic kursowych nad dodatnimi 829   (4) 
w tym : wpływ MSSF 16 824  - 
Koszty odsetek od kredytów i po�yczek  (2 898)   (2 291) 
Koszty odsetek od leasingów  (5 025)   (85) 
w tym : wpływ MSSF 16  (4 918)  - 
Koszty odsetek od pozostałych zobowi�za�  (236)   (90) 
Dyskonto kaucje 92   (146) 
Koszty faktoringu odwrotnego  (320)   (329) 
Dyskonto Grupa �ywiec  (98)   (118) 
Inne -   (1) 

 (7 202)  (2 818) 
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12. Podatek dochodowy 

 

  
od 01.01.2019 
do 30.06.2019  

od 01.01.2018 
do 30.06.2018 

 000'PLN  000'PLN 

Podatek bie��cy  (125)   (3) 
Podatek odroczony 1 133  586 
Razem podatek 1 008  583 

    
 
 
Aktywa z tytułu podatku 
odroczonego 

    

Tytuł ujemnych ró�nic przej�ciowych 

Kwota ró�nicy 
przej�ciowej na 

dzie� 
30.06.2019 

Aktywa z tytułu 
podatku na 

dzie� 
30.06.2019 

Kwota ró�nicy 
przej�ciowej na 

31.12.2018r. 

Aktywa z tytułu 
podatku na 
31.12.2018r. 

Odniesionych na wynik finansowy 62 664 11 798 56 379 10 659 

�rodki trwałe i warto�ci niematerialne 25 006 4 751 24 036 4 567 
Odpisy na nale�no�ci 11 392 2 164 11 401 2 165 
Straty podatkowe 6 253 1 088 2 456 424 
Udziały i  po�yczki - odpisy 2 553 485 2 553 485 
Rezerwy na zobowi�zania i przychody 
przyszłych okresów 16 208 3 072 15 510 2 938 

Inne 1 252 238 423 80 
Odniesionych na kapitał własny 228 43 174 33 

Wycena instrumentów 
zabezpieczaj�cych 228 43 174 33 

RAZEM 62 892 11 841 56 553 10 692 

warto�� netto aktywów z tytułu 
podatku odroczonego wykazanych w 
bilansie 

  11 841   10 692 

     

     

     

Rezerwa na podatek odroczony     

Tytuł dodatnich ró�nic przej�ciowych 

Kwota ró�nicy 
przej�ciowej na 

dzie� 
30.06.2019 

Rezerwa z 
tytułu podatku 

na dzie� 
30.06.2019 

Kwota ró�nicy 
przej�ciowej na 

dzie� 
31.12.2018 

Rezerwa z 
tytułu podatku 

na dzie� 
31.12.2018 

Odniesionych na wynik finansowy 2 072 384 2 019 378 

Zobowi�zania 803 153 902 171 
Odsetki  660 125 505 96 
Inne 609 106 612 111 
Odniesionych na kapitał własny - - - - 

Wycena instrumentów 
zabezpieczaj�cych - - - - 

RAZEM 2 072 384 2 019 378 

 
 
Zestawienie strat podatkowych (w tys. PLN) do wykorzystania w przyszłych okresach: 
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  Warto�� straty 
Kwota do  

wykorzystania 
    

2015 298 298   

2016 121 121   

2017 394 394   

2018 903 903   

2019 4 538 4 538   

Razem 6 253 6 253     
 
Według najlepszej wiedzy Zarz�du straty podatkowe wykazane powy�ej zostan� wykorzystane w 
kolejnych latach. 
 

Organ podatkowy mo�e kontrolowa� zeznania podatkowe spółek Grupy w okresie 5 lat od dnia ich 
zło�enia. 
  
13. Zysk (Strata) przypadaj�cy na jedn� akcj� 
 

 
od 01.01.2019 
do 30.06.2019  

od 01.01.2018 
do 30.06.2018  

000'PLN 
 

000'PLN 
      

Zysk (strata) przypadaj�cy na akcjonariuszy Spółki (tys. PLN) (5 959)  (3 044) 
�rednia wa�ona liczba akcji zwykłych (szt.) 31 099 512  30 726 032 
Podstawowy zysk (strata) na akcj� (w PLN na jedn� akcj�) (0,19)  (0,10) 

      
Zysk (strata) przypadaj�cy na akcjonariuszy Spółki (tys. PLN) (5 959)  (3 044) 
�rednia wa�ona liczba akcji zwykłych dla potrzeb rozwodnionego 
zysku (straty) na akcj� (szt.) 31 099 512  30 911 935 

Rozwodniony zysk (strata) na akcj� (w PLN na jedn� akcj�) (0,19)  (0,10) 
      

Całkowity dochód przypadaj�cy na akcjonariuszy Spółki (tys. PLN) (6 003)  (3 254) 
�rednia wa�ona liczba akcji zwykłych (szt.) 31 099 512  30 726 032 
Podstawowy dochód na akcj� (w PLN na jedn� akcj�) (0,19)  (0,11) 

      
Całkowity dochód przypadaj�cy na akcjonariuszy Spółki (tys. PLN) (6 003)  (3 254) 
�rednia wa�ona liczba akcji zwykłych dla potrzeb rozwodnionego 
dochodu na akcj� (szt.) 31 099 512  30 911 935 

Rozwodniony dochód (strata) na akcj� (w PLN na jedn� akcj�) (0,19)  (0,11) 
 
 
Podstawowy zysk na akcj� wylicza si� jako iloraz zysku przypadaj�cego na akcjonariuszy Spółki 
dominuj�cej oraz �redniej wa�onej liczby akcji zwykłych w trakcie roku, z wył�czeniem akcji zwykłych 
nabytych przez Spółk� dominuj�c� i wykazywanych jako akcje własne. 
Rozwodniony zysk na akcj� wylicza si� koryguj�c �redni� wa�on� liczb� akcji zwykłych w taki sposób, 
jakby nast�piła zamiana na akcje wszystkich powoduj�cych rozwodnienie potencjalnych akcji 
zwykłych (program motywacyjny opisany w nocie 31). 
Podstawowy dochód na akcj� wylicza si� jako iloraz całkowitego dochodu przypadaj�cego na 
akcjonariuszy Spółki dominuj�cej oraz �redniej wa�onej liczby akcji zwykłych w trakcie roku, z 
wył�czeniem akcji zwykłych nabytych przez Spółk� dominuj�c� i wykazywanych jako akcje własne. 
Rozwodniony dochód na akcj� wylicza si� koryguj�c �redni� wa�on� liczb� akcji zwykłych w taki 
sposób, jakby nast�piła zamiana na akcje wszystkich powoduj�cych rozwodnienie potencjalnych akcji 
zwykłych (program motywacyjny opisany w nocie 31). 
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14. Warto�ci niematerialne 

 

Umowy 
wniesione 
aportem 

Znaki 
towarowe 

Oprogramowanie 
i licencje 

komputerowe 

Inne warto�ci 
niematerialne 

WNIP w 
budowie (w 

trym 
zaliczki) 

Razem 

Warto�� brutto       
Stan na 1 stycznia 2019 4 213 30 169 10 177 637 1 854 47 050 

Zwi�kszenia - - 1 556 47 929 2 532 

w tym MSSF16 - - 1 449 - - 1 449 

Zmniejszenia - - - - - - 

Przemieszczenia - - 780 - (730) 50 

Stan na 30 czerwca 2019 4 213 30 169 12 513 684 2 053 49 632 

       

Umorzenie             

Stan na 1 stycznia 2019 (3 196) - (4 979) (107) - (8 282) 

Zwi�kszenia (105) - (654) (6) - (765) 

w tym MSSF16 - - (36) - - (36) 

Zmniejszenia - - - - - - 

Przemieszczenia - - - - - - 

Stan na 30 czerwca 2019 (3 301) - (5 633) (113) - (9 047) 

       

Odpisy aktualizacyjne             

Stan na 1 stycznia 2019 - (8 839) (201) (518) - (9 558) 

Zwi�kszenia - - - - - - 

Zmniejszenia - - - - - - 

Przemieszczenia - - - - - - 

Stan na 30 czerwca 2019 - (8 839) (201) (518) - (9 558) 

             

Warto�� netto na 1 stycznia 2019 1 017 21 330 4 997 12 1 854 29 210 

Warto�� netto na 30 czerwca 2019 912 21 330 6 679 53 2 053 31 027 

w tym MSSF16 - - 1 413 - - 1 413 
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Umowy 

wniesione 
aportem 

Znaki 
towarowe 

Oprogramowanie 
i licencje 

komputerowe 

Inne warto�ci 
niematerialne 

WNIP w 
budowie (w 
tym zaliczki) 

Razem 

       
Warto�� brutto       
Stan na 1 stycznia 2018 4 213 30 169 4 919 617 5 226 45 144 

Zwi�kszenia - - (283) 4 2 189 1 910 

Zmniejszenia - - (4) - (10) (14) 

Przemieszczenia - - 5 545 16 (5 551) 10 

Stan na 31 grudnia 2018 4 213 30 169 10 177 637 1 854 47 050 

       
Umorzenie             

Stan na 1 stycznia 2018 (2 986) - (4 275) (99) - (7 360) 

Zwi�kszenia (210) - (708) (8) - (926) 

Zmniejszenia - - 4 - - 4 

Przemieszczenia - - - - - - 

Stan na 31 grudnia 2018 (3 196) - (4 979) (107) - (8 282) 

       
Odpisy aktualizacyjne             

Stan na 1 stycznia 2018 - (8 839) (41) (518) - (9 398) 

Zwi�kszenia - - (160) - - (160) 

Zmniejszenia - - - - - - 

Przemieszczenia - - - - - - 

Stan na 31 grudnia 2018 - (8 839) (201) (518) - (9 558) 

             

Warto�� netto na 1 stycznia 2018 1 227 21 330 603 - 5 226 28 386 

Warto�� netto na 31 grudnia 2018 1 017 21 330 4 997 12 1 854 29 210 
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Umowy 

wniesione 
aportem 

Znaki 
towarowe 

Oprogramowanie 
i licencje 

komputerowe 

Inne warto�ci 
niematerialne 

Razem 

      

Warto�� brutto           

Stan na 01 stycznia 2018 4 213 30 169 10 136 626 45 144 
Zwi�kszenia - - 911 3 914 
Zmniejszenia - - - - - 

Przemieszczenia - - 2 7 9 

Stan na 30 czerwca 2018 4 213 30 169 11 049 636 46 067 

      
Umorzenie           

Stan na 01 stycznia 2018 (2 986) - (4 275) (99) (7 360) 
Zwi�kszenia (105) - (333) (3) (441) 
Zmniejszenia - - - - - 

Przemieszczenia - - - - - 

Stan na 30 czerwca 2018 (3 091) - (4 608) (102) (7 801) 

      
Odpisy aktualizacyjne      
Stan na 01 stycznia 2018 - (8 839) (41) (518) (9 398) 
Zwi�kszenia - - (160) - (160) 
Zmniejszenia - - _- - - 

Stan na 30 czerwca 2018 - (8 839) (201) (518) (9 558)       

      
Warto�� netto na 01 stycznia 2018 1 227 21 330 5 820 9 28 386 
Warto�� netto na 30 czerwca 2018 1 122 21 330 6 240 16 28 708 

 
 
 
Zmiana stanu odpisów na warto�ci niematerialne została omówiona w nocie 16. 
Zabezpieczenia na warto�ciach niematerialnych zostały ujawnione w nocie 24 i 32 niniejszego sprawozdania.
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15. Rzeczowe aktywa trwałe 

 Grunty 
Budynki i 
budowle 

Maszyny i 
urz�dzenia 

�rodki 
transportu 

Inne rzeczowe 
aktywa trwałe 

�rodki trwałe w 
budowie (w tym 

zaliczki) Razem 

Warto�� brutto        

Stan na 1 stycznia 2019  989 98 679 30 618 2 776 25 281 991 159 334 

Korekta z tytułu  MSSF16 - 188 450 - - - - 188 450 

Stan na 01 stycznia 2019 po korekcie 989 287 129 30 618 2 776 25 281 991 347 784 

Zwi�kszenia - 2 077 193 177 58 892 3 397 
w tym MSSF16 - 1 940 - 138 - - 2 078 

Zmniejszenia - (1 114) (103) (514) (195) (10) (1 936) 
w tym MSSF16 - (1 114) - - - - (1 114) 

Przemieszczenia - - 107 - 277 (434) (50) 

Stan na 30 czerwca 2019 989 288 092 30 815 2 439 25 421 1 439 349 195 
Umorzenie               

Stan na 01 stycznia 2019 - (57 637) (21 746) (2 321) (19 122) - (100 826) 

Zwi�kszenia - (14 584) (1 174) (153) (1 203) - (17 114) 
w tym MSSF16 - (12 966) - (12) - - (12 978) 

Zmniejszenia - 22 78 480 129 - 709 

w tym MSSF16 - 22 - - - - 22 

Przemieszczenia - - - - - - - 

Stan na 30 czerwca 2019 - (72 199) (22 842) (1 994) (20 196) - (117 231) 
Odpisy aktualizacyjne               

Stan na 01 stycznia 2019 - (4 683) (1 444) - (800) - (6 927) 

Zwi�kszenia - (10) - - - - (10) 

Zmniejszenia - - - - - - - 

Przemieszczenia - - - - - - - 

Stan na 30 czerwca 2019 - (4 693) (1 444) - (800) - (6 937) 

Warto�� netto na 01.01.2019 przed korekt�               

Warto�� netto na 01.01.2019 po korekcie 989 224 809 7 428 455 5 359 991 240 031 

Warto�� netto na 30 czerwca 2019 989 211 200 6 529 445 4 425 1 439 225 027 

w tym MSSF16 -  176 332 - 126 - - 176 458 
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 Grunty 
Budynki i 
budowle 

Maszyny i 
urz�dzenia 

�rodki 
transportu 

Inne rzeczowe 
aktywa trwałe 

�rodki trwałe w 
budowie (w tym 

zaliczki) Razem 

Warto�� brutto        
Stan na 01 stycznia 2018 989 95 614 30 033 3 620 24 593 965 155 814 

Zwi�kszenia - 938 501 429 394 6 198 8 460 

Zmniejszenia - (2 027) (856) (1 273) (368) (400) (4 924) 

Przemieszczenia - 4 154 940 - 662 (5 772) (16) 

Stan na 31 grudnia 2018 989 98 679 30 618 2 776 25 281 991 159 334 

        

Umorzenie               

Stan na 01 stycznia 2018 - (56 009) (20 122) (2 992) (17 240) - (96 363) 

Zwi�kszenia - (3 028) (2 324) (600) (2 168) - (8 120) 

Zmniejszenia - 1 400 700 1 271 278 - 3 649 

Przemieszczenia - - - - 8 - 8 

Stan na 31 grudnia 2018 - (57 637) (21 746) (2 321) (19 122) - (100 826) 

        

Odpisy aktualizacyjne               

Stan na 01 stycznia 2018 - (3 699) (1 486) - (805) - (5 990) 

Zwi�kszenia - (1 595) (5) - - - (1 600) 

Zmniejszenia - 611 47 - 5 - 663 

Przemieszczenia - - - - - - - 

Stan na 31 grudnia 2018 - (4 683) (1 444) - (800) - (6 927) 

               

Warto�� netto na 01 stycznia 2018 989 35 906 8 425 628 6 548 965 53 461 

Warto�� netto na 31 grudnia 2018 989 36 359 7 428 455 5 359 991 51 581 
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 Grunty 
Budynki i 
budowle 

Maszyny i 
urz�dzenia 

�rodki 
transportu 

Inne rzeczowe 
aktywa trwałe 

�rodki trwałe w 
budowie (w tym 

zaliczki) Razem 

        
Warto�� brutto               

Stan na 1 stycznia 2018 989 95 614 30 033 3 620 24 593 965 155 814 

Zwi�kszenia - 938 377 76 260 4 301 5 952 

Zmniejszenia - (389) (499) (852) (189) (105) (2 034) 

Przemieszczenia - 3 223 516 - 549 (4 297) (9) 

Stan na 30 czerwca 2018 989 99 386 30 427 2 844 25 213 864 159 723 

        
Umorzenie               

Stan na 1 stycznia 2018 - (56 009) (20 122) (2 992) (17 240) - (96 363) 

Zwi�kszenia - (1 440) (1 143) (333) (1 059) - (3 975) 

Zmniejszenia - 155 405 852 122 - 1 534 

Przemieszczenia - - - - - - - 

Stan na 30 czerwca 2018 - (57 294) (20 860) (2 473) (18 177) - (98 804) 

        
Odpisy aktualizacyjne               

Stan na 1 stycznia 2018 - (3 699) (1 486) - (805) - (5 990) 

Zwi�kszenia - (801) (4) - - - (805) 

Zmniejszenia - 196 - - - - 196 

Przemieszczenia - - - - - - - 

Stan na 30 czerwca 2018 - (4 304) (1 490) - (805) - (6 599) 

               

Warto�� netto na 01 stycznia 2018 989 35 906 8 425 628 6 548 965 53 461 

Warto�� netto na 30 czerwca 2018 989 37 788 8 077 371 6 231 864 54 320 
                

 
Zmiana stanu odpisów na rzeczowe aktywa została omówiona w nocie 16. 
Zabezpieczenia na rzeczowych aktywach trwałych zostały ujawnione w nocie 24 i 32. 
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16. Utrata warto�ci warto�ci niematerialnych i �rodków trwałych. 
 
a) �rodki trwałe 

 
Spółka dominuj�ca przeprowadza test na utrat� warto�ci rzeczowych aktywów trwałych na poziomie 
poszczególnych restauracji, z zastrze�eniem, i� w zwi�zku z przeprowadzon� zmian� struktury 
organizacyjnej Spółki polegaj�c� na powołaniu struktur regionalnych odpowiedzialnych za rozwój, 
standardy i wyniki sieci lokali działaj�cych w zdefiniowanych obszarach terytorialnych oraz organizacji  
biur regionalnych w wybranych restauracjach aktywa w tych lokalach s� traktowane jako aktywa 
wspólne (przypisane do o�rodków wypracowuj�cych �rodki pieni��ne zlokalizowanych w tych 
zdefiniowanych obszarach, a testy na utrat� warto�ci tych aktywów wspólnych zostały 
przeprowadzone z zastosowaniem MSR 36.102.b).  
Na dzie� 30.06.2019 r. testy na utrat� warto�ci zostały przeprowadzone w oparciu o prognozowane 
przepływy pieni��ne poszczególnych restauracji bie��cy rok obrotowy z uwzgl�dnieniem prostej 
ekstrapolacji wyników na kolejne 10 lat, przy czym planowane przepływy za bie��cy rok zostały 
opracowane na podstawie planów finansowych restauracji, z wykorzystaniem danych historycznych 
poszczególnych restauracji, szacowanego potencjału lokalu oraz wiedzy na temat zdarze� 
jednorazowych. Ekstrapolacja na kolejne lata zakłada 1,5% wzrost sprzeda�y r/r. W testach 
przeprowadzonych wg stanu na 30.06.2019 r. stopa do dyskonta wynosiła 8,45% na wszystkie lata 
prognozy (w stosunku do 9,09% w poprzednim roku). Stopa dyskontowa została ustalona w oparciu o 
�redni� rynkow� struktur� kapitału, zmiany stóp i warunków rynkowych. 
W wyniku dokonanych testów na w roku 2019 Grupa per saldo utworzyła w ci��ar kosztów tego roku 
odpisy na �rodki trwałe w kwocie 10 tys. zł.   
 
W bie��cym okresie sprawozdawczym nie rozwi�zano ani nie wykorzystano odpisów na �rodki trwałe.  
 
b) Warto�ci niematerialne 

 
Na dzie� 30.06.2019 r. Spółka przeprowadziła test na utrat� warto�ci znaku Chłopskie Jadło w 
oparciu o prognozowane przepływy pieni��ne sieci restauracji działaj�cych pod t� mark�. Plany 
restauracji opracowano dla okresu 5 lat, przy czym  planowane przepływy za bie��cy rok obrotowy 
został opracowany na bazie prostej ekstrapolacji z wykorzystaniem danych historycznych 
poszczególnych restauracji, szacowanego potencjału lokalu, planowanych działa� oraz wiedzy na 
temat zdarze� jednorazowych. Ekstrapolacja na kolejne lata zakłada 1,5% wzrost sprzeda�y r/r.  W 
przypadku umów franczyzowych w projekcjach zostały uwzgl�dnione zapisy umów franczyzowych 
reguluj�cych wysoko�� opłat ponoszonych przez franczyzobiorc�. W modelu do wyceny uwzgl�dniono 
warto�� rezydualn�, dla oszacowania której zało�ono brak dalszego wzrostu EBITDA.  
Od grudnia 2017 r. w testach na utrat� warto�ci znaku Chłopskie Jadło Spółka stosuje podwy�szon� 
stop� dyskonta (o 4 p.p) w stosunku do stóp przyjmowanych do testów na utrat� warto�ci �rodków 
trwałych (ró�nica wynika z wy�szej stopy ryzyka). W te�cie przeprowadzonym wg stanu na 
30.06.2019r. zastosowano stop� procentow� 12,45%.   
Test nie wykazał dalszej utraty warto�ci testowanego aktywa, w wyniku czego warto�� znaku 
Chłopskie Jadło ujawniona w sprawozdaniu na dzie� bilansowy wynosi 12.713 tys. zł. 
 
Na dzie� 30.06.2019 r. Spółka przeprowadziła test na utrat� warto�ci znaku Piwiarnia Warki w oparciu 
o prognozowane przepływy pieni��ne generowane dla Spółki przez sie� restauracji franczyzowych 
działaj�cych pod t� mark�. Plany opracowano dla okresu 5 lat. W modelu do wyceny uwzgl�dniono 
warto�� rezydualn�, dla oszacowania której zało�ono brak dalszego wzrostu przychodów. W te�cie 
przeprowadzonym wg stanu na 30.06.2019 r. zastosowano stop� procentow� 8,45%.  
Test na utrat� warto�ci znaku Piwiarnia Warki nie wykazał utraty warto�ci testowanego aktywa, w 
wyniku czego warto�� ww. znaku ujawniona w sprawozdaniu na dzie� bilansowy wynosi 7.056 tys. zł. 
 
W bie��cym okresie sprawozdawczym nie utworzono, nie rozwi�zano, ani nie wykorzystano odpisów 
na warto�ci niematerialne. 
 
Projekcje finansowe przyj�te w modelu do wyceny zostały opracowane na podstawie najlepszej 
wiedzy Spółki  na moment ich sporz�dzenia. Z uwagi, i� s� to zdarzenia przyszłe istnieje ryzyko, �e 
realizowane wyniki b�d� w przyszło�ci ró�ni� si� od zało�onych. Na wycen� warto�ci niematerialnych 
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b�dzie miało równie� wpływ potencjalne podniesienie stóp procentowych, co szerzej opisano  w nocie 
nr 35. Spółka b�dzie na bie��co �ledzi� stan realizacji zało�e� przyj�tych do testów, pod k�tem 
zaistnienia przesłanek do rozpoznania utraty warto�ci znaków.  
 
17. Warto�� firmy jednostek podporz�dkowanych 

 
W dniu 18 stycznia 2008 r. Spółka dominuj�ca zawarła umow� nabycia udziałów w Shanghai Express 
Sp. z o.o. W wyniku nabycia, Grupa stała si� wła�cicielem 8.072 udziałów o warto�ci nominalnej 
500 zł ka�dy, co stanowiło 100% kapitału zakładowego Shanghai Express Sp. z o.o. o ł�cznej 
warto�ci 4 036 tys. zł. 
 

Ostateczna cena nabycia zale�ała od przychodów netto wygenerowanych przez nabyte restauracje 
w ci�gu 12 miesi�cy od dnia nabycia i wyniosła ostatecznie 6 116 tys. zł. Ró�nica pomi�dzy kwot� 
pierwotnie zapłacon� za udziały w 2008r. i ostateczn� cen� nabycia została zaprezentowana w 
pozycji zobowi�zania handlowe oraz pozostałe zobowi�zania. 
 

Wyliczenie warto�ci firmy z konsolidacji przedstawiało si� nast�puj�co: 
   31.12.2008 

   PLN’000 

Cena nabycia   6 116 
Warto�� ksi�gowa aktywów netto   2 210 
Korekta nale�no�ci do warto�ci godziwej  (159) 

Warto�� godziwa aktywów netto   2 051 
    
Warto�� firmy z konsolidacji   4 065 
Odpis aktualizacyjny – test na utrat� 
warto�ci z roku 2011 

 
 

(3 028) 

Warto�� firmy na dzie� bilansowy   1 037 
 

Warto�� firmy odnosi si� głównie do korzy�ci wynikaj�cych z uzyskanego dost�pu do klientów rynku 
restauracyjnego. Z uwagi na specyfik� działalno�ci restauracyjnej, Grupa nie prowadzi rejestru swoich 
klientów, klienci nie s� zwi�zani �adnymi umowami i nie s� indywidualnie identyfikowani. Zarz�d 
uwa�a, �e umowa nabycia Shanghai Express Sp. z o.o. została zawarta na warunkach rynkowych. 
Dokonano jedynie korekty do warto�ci godziwej o kwot� 159 tys. zł. O�rodkiem wypracowuj�cym 
�rodki pieni��ne przej�tego rynku jest ka�da, indywidualna restauracja, jednak�e warto�� firmy 
została alokowana na wszystkie prowadzone restauracje WOOK. 
 

Na dzie� bilansowy 30.06.2019r. Zarz�d Spółki przeprowadził test na utrat� warto�ci firmy, który nie 
wykazał zasadno�ci korekty wyceny. Test przeprowadzono na podstawie projekcji finansowych 
opracowanych przez Spółk� dla Shanghai Express Sp. z o.o. dla bie��cego roku obrotowego oraz 
zało�enia 1,5% r/r wzrostu przychodów dla kolejnych okresów. W modelu uwgl�dniono warto�� 
rezydualn� dla pi�tego roku wyceny, dla oszacowania której zało�ono brak dalszego wzrostu EBITDA. 
Stopa dyskonta w całym okresie 8,1%. W wyniku testu warto�� firmy nie uległa zmianie.  
 

Warto�� firmy netto na dzie� bilansowy wynosi: 1 037 tys. zł. 
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18. Nale�no�ci handlowe oraz pozostałe nale�no�ci 

 
Nale�no�ci długoterminowe 30.06.2019  31.12.2018  30.06.2018  

000' PLN  000' PLN  000' PLN 

Nale�no�ci długoterminowe 10 039  10 093  8 175 
     w tym z tytułu umów ramowych rozwoju franczyzy 7 303  8 201  5 752 

Odpis (30)  -  - 

 10 009  10 093  8 175 

 
 
Nale�no�ci krótkoterminowe 30.06.2019  31.12.2018  30.06.2018 

 000' PLN  000' PLN  000' PLN 

Nale�no�ci handlowe 21 050  18 714  19 796 
Odpis aktualizuj�cy warto�� nale�no�ci 
handlowe (11 717)  (11 574)  (11 539) 

Nale�no�ci handlowe netto 9 333  7 140  8 257 

Nale�no�ci pozostałe ( w tym nale�no�ci od 
wła�cicieli w spółkach zal.) 7 792  9 668  6 763 

Odpis aktualizuj�cy warto�� nale�no�ci 
pozostałych (w tym od wła�cicieli w spółkach 
zal.) 

(3 826)  (3 811)  (3 810) 

Nale�no�ci pozostałe netto 3 966  5 857  2 953 

Nale�no�ci podatkowe 4 527*  2 870*  4 696* 

Razem nale�no�ci krótkoterminowe 17 826  15 867  15 906 

 
 
* W tym 992 tys. zł z tytułu rozliczenia podatku VAT za okres od lipca do listopada 2014r. w zwi�zku ze zło�onymi 
korektami deklaracji podatkowych za ten okres wskazuj�cymi nadpłat� tego podatku; Spółka dominuj�ca 
otrzymała decyzj� neguj�c� prawo Sfinks Polska S.A. do otrzymania zwrotu podatku VAT; Spółka zło�yła skarg� 
na decyzj� organów podatkowych do Wojewódzkiego S�du Administracyjnego; S�d uchylił decyzj� organów 
podatkowych; Dyrektor Izby Administracji Skarbowej wniósł skarg� kasacyjn� od wyroku WSA; Spółka 
dominuj�ca stoi na stanowisku, �e zgodnie z obowi�zuj�cymi przepisami prawo do zwrotu podatku w ww. kwocie 
jest jej nale�ne 
 
 

Zestawienie zmian w odpisie 
aktualizuj�cym warto�� nale�no�ci 30.06.2019  31.12.2018  30.06.2018 

 000' PLN  000' PLN  000' PLN 

Odpis aktualizuj�cy na pocz�tek okresu 15 385  15 275  15 275 
Utworzenie odpisu 668  679  247 
Korekta warto�ci nale�no�ci do ceny 
nabycia -  (32)  (16) 

Wykorzystanie odpisu -  (336)  - 
Rozwi�zanie odpisu (480)  (201)  (157) 
Odpis aktualizuj�cy na koniec okresu 15 573  15 385  15 349 

 
 

Ze wzgl�du na rozproszenie klientów docelowych (bran�a gastronomiczna, sprzeda� detaliczna), 
Grupa Kapitałowa nie jest uzale�niona od głównych klientów, z którymi transakcje stanowiłyby 10 lub 
wi�cej procent ł�cznych przychodów. 
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19. �rodki pieni��ne i ich ekwiwalenty 

 
 30.06.2019  31.12.2018  30.06.2018 

 000'PLN  000'PLN  000'PLN 

�rodki pieni��ne w kasie i w banku 7 338  11 666  8 519 
W tym �rodki o ograniczonej dost�pno�ci* 4 843  4 918  5 071 

Razem 7 338  11 666  8 519 

* zgodnie z postanowieniami umowy kredytu z BO� S.A. Spółka dominuj�ca na dzie� bilansowy 30.06.2019r. 
posiadała kaucj� stanowi�c� zabezpieczenie potencjalnej kary umownej (patrz nota 24 niniejszego 
sprawozdania). Dodatkowo na dzie� 30.06.2019r. Spółka dominuj�ca posiadała dedykowany rachunek 
bankowy o ograniczonej dost�pno�ci przeznaczony gromadzenia �rodków stanowi�cych zabezpieczenie 
udzielonych gwarancji bankowych przez BO� S.A. 

 
 
20. Pozostałe aktywa finansowe 
 30.06.2019  31.12.2018  30.06.2018 

 000'PLN  000'PLN  000'PLN 

Pozostałe długoterminowe aktywa finansowe 1 087  1 087  1 087 
Pozostałe krótkoterminowe aktywa finansowe -  -  93 
          W tym:      

          - wycena transakcji IRS -  -  93 
 1 087  1 087  1 180 

 
Na pozostałe aktywa finansowe składaj� si� lokaty w wysoko�ci 1.087 tys. zł, które s� 
zabezpieczeniem gwarancji, o których mowa w nocie 29.  
 
21. Po�yczki udzielone  

 
Stan na 30 czerwca 2019 r.      

Nazwa podmiotu 
Kwota 

po�yczki 

Kwota 
naliczonych 

odsetek 

Ł�czna 
warto�� 
po�yczki 

Odpis 
aktualizuj�cy 

Warto�� 
po�yczki 

netto 

Sfinks Hungary Catering, Trade and 
Services Ltd. (Sfinks Hungary 
Vendéglátó Kereskedelmi és Szolgáltató 
Kft.), W�gry 

90 50 140 (140) - 

Sportlive24 S.A. 120 12 132 - 132 

Sylwester Cacek* 30 2 32 - 32 

Inne po�yczki 208 5 213 - 213 

Razem 448 69 517 (140) 377 

Odpis ogólny na po�yczki     (2) 

Razem         375 

*Cesja dłu�nika Etob Warszawa Sp. zo.o. Po�yczka udzielona przez SPV-3.   
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Stan na 31 grudnia 2018 r.      

Nazwa podmiotu 

Kwota 
po�yczki 

Kwota 
naliczonych 

odsetek 

Ł�czna 
warto�� 
po�yczki 

Odpis 
aktualizuj�cy 

Warto�� 
po�yczki 

netto 

000’ PLN 000’ PLN 000’ PLN 000’ PLN 000’ PLN 

Sfinks Hungary Catering, Trade and 
Services Ltd. (Sfinks Hungary 
Vendéglátó Kereskedelmi és Szolgáltató 
Kft.), W�gry 

91 48 139 (139) - 

Sportlive24 S.A. 120 10 130 - 130 

Etob Warszawa Sp. zo.o.* 30 2 32 - 32 

Inne po�yczki 188 2 190 - 190 

Razem 429 62 491 (139) 352 

*Po�yczka udzielona przez SPV-3       

 
Stan na 30 czerwca 2018 r. 

     

Nazwa jednostki zale�nej lub innej 
jednostki 

Kwota 
po�yczki 

Kwota 
naliczonych 

odsetek 

Ł�czna 
warto�� 
po�yczki 

Odpis 
aktualizuj�cy 

Warto�� 
po�yczki 

netto 

000’ PLN 000’ PLN 000’ PLN 000’ PLN 000’ PLN 

Sfinks Hungary Catering, Trade and 
Services Ltd. (Sfinks Hungary 
Vendéglátó Kereskedelmi és Szolgáltató 
Kft.), W�gry 

90 44 134 (134) - 

Sportlive24 S.A. 120 3 123 - 123 

Sylwester Cacek* 30 2 32 - 32 

Inne po�yczki 125 - 125 - 125 

Razem 365 49 414 (134) 280 

*Cesja dłu�nika Etob Warszawa Sp. zo.o. Po�yczka udzielona przez SPV-3. 

      

22. Zapasy 
 30.06.2019  31.12.2018  30.06.2018 

 000' PLN  000' PLN  000' PLN 

Materiały 2 540  2 309  2 609 
Towary 191  155  91 
Zaliczki na dostawy -  -   

Zapasy brutto 2 731  2 464  2 700 
      

Odpis aktualizacyjny -  -  -       

Zapasy netto 2 731  2 464  2 700 
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23. Kapitały 
 
Kapitał podstawowy 30.06.2019  31.12.2018  30.06.2018 

 000' PLN  000' PLN  000' PLN 

Kapitał akcyjny wyemitowany i zapłacony:      
liczba akcji 31 099 512  31 099 512 

 
31 099 512 

warto�� nominalna jednej akcji 0,001  0,001 
 

0,001 

Warto�� nominalna wszystkich akcji 31 099  31 099 
 

31 099 

      
Kapitał zapasowy 30.06.2019  31.12.2018  30.06.2018 

 000' PLN  000' PLN  000' PLN 

AGIO emisyjne pomniejszone o koszty 
emisji 1 045 

 

1 045  1 045 

Z zysków lat ubiegłych 10 084  10 084  10 084 
Stan na koniec okresu 11 129 

 
11 129 

 
11 129 

      

      
Kapitał z tytułu wyceny instrumentów 
finansowych 30.06.2019  31.12.2018  30.06.2018 

 000' PLN  000' PLN  000' PLN 

Wycena instrumentu zabezpieczaj�cego (228)  (174)  93 
Podatek odroczony 43  33  (17) 
Stan na koniec okresu (185) 

 
(141)  76 

         
Inne składniki kapitału własnego 30.06.2019  31.12.2018  30.06.2018 

 000' PLN  000' PLN  000'PLN 

Wycena progrmamów motywacyjnych 2 228 
 

2 174  2 111 
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24. Kredyty i po�yczki 

 

Nazwa (firma) Siedziba jednostki 
Kwota kredytu wg 
umowy w tys. PLN 

Kwota kredytu  
pozostała do spłaty na 
30.06.2019r. w tys. PLN 

Warunki oprocentowania 
Termin 
spłaty 

Bank Ochrony 
�rodowiska S.A. 

Warszawa 81 702 68 800 

Stopa procentowa równa jest 
wysoko�ci  stawki 
referencyjnej WIBOR 3M 
powi�kszonej o mar�� 6 
punkty procentowe 

31.08.2028r. 

Zabezpieczenia i inne istotne warunki umowy wg stanu na 31.12.2018 r.  

�� O�wiadczenie o poddaniu si� egzekucji w oparciu o art. 777 k.p.c.�
�� Por�czenie spółki Shanghai Express Sp. z o.o. z siedzib� w Piasecznie�
�� O�wiadczenie por�czyciela (Shanghai Express Sp. z o.o.) o poddaniu si� egzekucji, w oparciu o art. 777k.p.c. �
�� Zastaw finansowy wraz z klauzul� kompensacyjn� do wszystkich rachunków  Sfinks w BO�, wraz z pełnomocnictwami�
�� Zastaw finansowy wraz z blokad� i pełnomocnictwem do rachunku bankowego, na którym zostanie zdeponowana kwota 3 000 tys. PLN  pochodz�ca ze �rodków z uruchomienia 
kredytu na zabezpieczenie potencjalnej kary umownej.  (Umowa Kredytu przewiduje mo�liwo�� nało�enia kary umownej na Sfinks w kwocie 3 mln zł z tytułu niewła�ciwego wykonania 
zobowi�za� wynikaj�cych z ustanowienia zabezpieczenia w postaci warunkowej emisji obligacji o której mowa w 12 poni�ej.)�
�� Dwa weksle in blanco  wraz z deklaracj� wekslow� Sfinks�
	� Zastaw rejestrowy i finansowy na 100% udziałów  Sfinks w spółce Shanghai Express Sp. z o.o.�

� Zastaw rejestrowy na znakach towarowych, znaku towarowym SPHINX, znaku towarowym SFINKS, znaku towarowym WOOK (nale��cym do Shanghai Express Sp. z o.o), znaku 
towarowym CHŁOPSKIE JADŁO,�
�� Zastaw rejestrowy na �rodkach trwałych nale��cych do Sfinks chocia� ich skład byłby zmienny o ł�cznej warto�ci 28,4 mln zł�
���   Przelew wierzytelno�ci przyszłej Sfinks z umów o współpracy – umów franczyzowych oraz  wierzytelno�ci Sfinks i Shanghai Express Sp. z o.o. z umów współpracy w zakresie 
obsługi rozliczania transakcji opłacanych kartami płatniczymi z  First Data Polska S.A. i  Centrum Usług Płatniczych eService Sp. z o.o.�
���   Przelew wierzytelno�ci z umów zawartych z dostawcami w zakresie opłat RETRO i opłat marketingowych z zastrze�eniem obj�cia cesj�  w/w umów o wpływach powy�ej 50 000,00 
PLN rocznie lub  kierowanie wpływów od kontrahentów na wskazane w umowie kredytowej rachunki bankowe Spółki�
���   Warunkowa emisja obligacji zamiennych serii A3 o ł�cznej warto�ci nominalnej 20 mln PLN (dwadzie�cia milionów złotych) zamiennych na akcje serii L - z cen� zamiany 1 PLN - z 
zagwarantowaniem  prawa Banku do składania w imieniu Sfinks propozycji nabycia obligacji emitowanych w ramach emisji, z zastrze�eniem, �e w pierwszej kolejno�ci obligacje 
zostan� zaoferowane akcjonariuszom posiadaj�cym prawo do przynajmniej 5% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Z zabezpieczenia tego Bank skorzysta� mo�e wył�cznie w 
przypadku naruszenia przez Sfinks okre�lonych warunków Umowy Kredytu.�
Najwy�sza suma zabezpieczenia dla zabezpiecze� nie przekracza 150 % warto�ci kredytu. 
Dodatkowo Spółka zawarła transakcj� Swapa Procentowego IRS   na potrzeby zabezpieczenia ryzyka zmiany stopy procentowej WIBOR 3M  wynikaj�cej z Umowy Kredytowej (limit w 
wysoko�ci 10 500 tys. PLN,  harmonogram skorelowany z kredytem, przy czym rozliczenie IRS kwartalne, stopa referencyjna Spółki 2.1 punktu procentowego p.a., stopa referencyjna 
BO� S.A. – WIBOR3M). 
Jednocze�nie  Spółka  zobowi�zała si� w Umowie Kredytu m.in. do utrzymania na okre�lonych w Umowie Kredytowej poziomach nast�puj�cych wska
ników: wska
nik obsługi długu, 
relacja zobowi�za� finansowych netto do rocznej znormalizowanej EBITDA, warto�ci kapitału własnego, udziału własnego w finansowaniu maj�tku 

Dodatkowo Umowa Kredytowa przewiduje zakaz, bez uprzedniej zgody Banku, zbycia akcji Spółki w ci�gu 3 lat od zawarcia Umowy Kredytowej, przez akcjonariusza posiadaj�cego 
najwi�kszy udział w kapitale zakładowym Spółki,  w wysoko�ci powoduj�cej spadek  tego udziału w kapitale zakładowym poni�ej 15%. 
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W dniu  07.02.2019 r.  Sfinks Polska S.A. została poinformowana przez Bank Ochrony �rodowiska 
S.A. o  podwy�szeniu o 2 pp.  mar�y kredytu w  zwi�zku z brakiem realizacji przez Spółk�  kowenantu 
podwy�szenia kapitałów własnych o kwot� nie mniejsz� ni�  5,5 mln PLN w drodze emisji nowych 
akcji  do dnia 31 grudnia 2018 r.   
 
Aneksem z dnia 16.04.2019 r. wprowadzono dodatkowe zabezpieczenie za zobowi�zania Spółki 
wynikaj�ce z umowy kredytu   w postaci  weksla własnego in blanco wraz z deklaracj� wekslow� z 
wystawienia Sfinks Polska S.A., por�czonego przez pana Sylwestra Cacka. Por�czenie zostało 
udzielone do czasu przedstawienia Bankowi dowodu potwierdzaj�cego wpłat� na rachunek Spółki 
kwoty nie mniejszej ni� 5,5 mln PLN tytułem wykonania uchwały o podwy�szeniu kapitałów własnych 
poprzez emisj� nowych akcji obj�tych przez Pana Sylwestra Cacka i przedstawienia Bankowi 
prawomocnego postanowienia S�du o zarejestrowaniu uchwały. Jednocze�nie wprowadzone zostało 
do Umowy Kredytowej zobowi�zanie Spółki do dostarczenia Bankowi uchwały Walnego 
Zgromadzenia, o której mowa w art. 15 ksh, wyra�aj�cej zgod� na por�czenie kredytu przez  w/w 
por�czyciela oraz do przedstawienia Bankowi dokumentów potwierdzaj�cych podwy�szenie kapitału. 
 
Do dnia publikacji niniejszego sprawozdania Spółka nie zrealizowała  kowenantu podwy�szenia 
kapitałów własnych o kwot� nie mniejsz� ni�  5,5 mln PLN w drodze emisji nowych akcji. Powy�sze 
dawało Bankowi prawo do wypowiedzenia kredytu lub podwy�szenia mar�y o 2 p.p. lub skorzystania z 
zabezpieczenia w postaci warunkowej emisji obligacji. Bank poinformował Spółk�, �e skorzystał z 
prawa do podwy�szenia oprocentowania o 2 p.p..  Z uwagi na naruszenie zobowi�zania, o którym 
mowa powy�ej prezentuje na dzie� bilansowy cały kredyt w pozycji zobowi�za� krótkoterminowych. 
Ponadto według stanu na dzie� bilansowy Spółka nie osi�gn�ła wymaganych wska
ników 
finansowych zwi�zanych z poziomem kapitału własnego i struktur� 
ródeł finansowania maj�tku 
Spółki (udział kapitału własnego), a tak�e wska
nika Dług/EBITDA oraz poziomu �rodków 
pieni��nych.  
W zakresie poziomu kapitału własnego, wska
nika Dług/EBITDA a tak�e poziomu �rodków 
pieni�
nych bank ma prawo - podnie�� mar�� kredytu o 1 p.p. (za ka�dy wska
nik).  
W zakresie wymaganego udziału kapitału własnego Spółka jest zobowi�zana do podj�cia działa� 
maj�cych na celu podwy�szenia kapitału; w przypadku podwy�szenia kapitału podstawowego wniosek 
o jego rejestracj� powinien zosta� zło�ony nie pó
niej ni� w terminu 90 dni od daty publikacji raportu, 
z którego wynika naruszenie. W przypadku braku naprawienia wska
nika w sposób opisany w zdaniu 
poprzedzaj�cym bank ma prawo - podnie�� mar�� kredytu o 0,5 p.p.. 
Dodatkowo z uwagi na fakt, i� przypadek naruszenia wska
ników finansowych zwi�zanych z 
poziomem kapitału własnego i struktur� 
ródeł finansowania maj�tku Spółki (udział kapitału własnego) 
wyst�pił w dwóch kolejnych okresach bank ma prawo skorzysta� z zabezpieczenia w postaci emisji 
obligacji. 

 
Na daty bilansowe salda kredytów i po�yczek przedstawiały si� nast�puj�co: 
 
Podmiot 30.06.2019  31.12.2018  30.06.2018 

 000' PLN  000' PLN 
 

000' PLN 

Bank Ochrony �rodowiska S.A. 68 800  69 138  70 617 
inne 233  -  - 

Razem 69 033  69 138  70 617 

 
 

  
 

 

  30.06.2019  31.12.2018  30.06.2018 

Stan kredytów i po�yczek 
000' PLN  000' PLN 

 

000' PLN 

Długoterminowych -  -  59 410 
Krótkoterminowych 69 033  69 138  11 207 

Razem 69 033  69 138 
 

70 617 
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25. Aktywa / Zobowi�zania z tytułu kontraktów terminowych 

 
Według stanu na dzie� 30.06.2019 r. Grupa posiadała zobowi�zanie finansowe z tytułu wyceny 
transakcji IRS, szczegółowo opisanego w nocie 24. 
 
W okresie sprawozdawczym Grupa nie zawierała �adnych kontraktów forward.  
 
Wycena transakcji IRS na dzie� 30.06.2019 r. – zobowi�zanie z tytułu instrumentów finansowych w 
wysoko�ci 229 tys. zł 
 
26. Zobowi�zanie z tytułu leasingu finansowego 

 
Zobowi�zania z tytułu leasingu finansowego - 
warto�� bie��ca zobowi�za�: 

     

30.06.2019  31.12.2018  30.06.2018 
 000' PLN  000' PLN  000' PLN 

Płatne w okresie do 1 miesi�ca 2 668  87 
 

97 
Płatne w okresie od 1 do 3 miesi�cy 5 242  173 

 
185 

Płatne w okresieod 3 miesi�cy do 1 roku 23 461  672 
 

881 
Płatne od 1 roku do 5 lat 91 660  1 428  1 376 
Płatne powy�ej 5 roku 58 434  27  75 
Razem 181 465  2 387  2 614 

      

      
      
Zobowi�zania z tytułu leasingu finansowego – 
minimalne opłaty leasingowe: 

     

30.06.2019  31.12.2018  30.06.2018 
 000' PLN  000' PLN  000' PLN 

Płatne w okresie do 1 miesi�ca 2 680  101 
 

111 
Płatne w okresie od 1 do 3 miesi�cy 5 299  200 

 
212 

Płatne w okresieod 3 miesi�cy do 1 roku 24 267  772 
 

973 
Płatne w okresie od 1 do 5 lat 106 536  1 604  1 540 
Płatne w okresie powy�ej 5 lat 98 368  27  78 
Razem minimalne opłaty leasingowe 237 150  2 704  2 913 
Przyszłe koszty finansowe z tytułu leasingu 
finansowego (55 685)  (317)  (299) 

Warto�� bie��ca zobowi�za� z tytułu leasingu 
finansowego 

181 465 
 

2 387  2 614 

 
Zastosowania MSSF16 na dzie� 01.01.2019r. zwi�kszyło warto�� zobowi�zania z tytułu leasingu o 
kwot� 188 450 tys. zł. Stan zobowi�za� na dzie� 30.06.2019 z tytułu umów najmu nieruchomo�ci 
wynosił 178 352 tys.zł. 
 
27. Aktywa trwałe z tytułu leasingu finansowego 

 
Zastosowania MSSF16 na dzie� 01.01.2019r. zwi�kszyło warto�� �rodków trwałych z tytułu leasingu o 
kwot� 188 450 tys. zł  
Warto�ci bilansowe netto �rodków trwałych pochodz�cych z leasingu finansowego kształtowały si� 
nast�puj�co: 
Na dzie� 30.06.2019 - 437 tys. zł (27 samochodów) 
Na dzie� 30.06.2019 - 1610 tys. zł (pozostały sprz�t) 
Na dzie� 30.06.2019 - 176 332 tys. zł (z tyt.najmu nieruchomo�ci zg. MSSF16) 
Na dzie� 30.06.2019 - 1 413 tys. zł(z tyt. WNIP) 
Na dzie� 31.12.2018 - 445 tys. zł (32 samochody) 
Na dzie� 31.12.2018 - 1 895 tys. zł (pozostały sprz�t) 
Na dzie� 30.06.2018 - 359 tys. zł (31 samochodów) 
Na dzie� 30.06.2018 - 2150 tys. zł (pozostały sprz�t) 
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28. Zobowi�zania handlowe oraz pozostałe zobowi�zania 

 
 30.06.2019 

 
31.12.2018 

 
30.06.2018 

 000' PLN 
 

000' PLN 
 

000' PLN 

Inne zobowi�zania długoterminowe 12 240 
 

11 606 
 

11 483 

w tym z tytułu nabycia Piwiarni Warki 11 197 
 

11 098 
 

10 999 

      

      

Zobowi�zania krótkoterminowe 30.06.2019 
 

31.12.2018 
 

30.06.2018 

 000' PLN 
 

000' PLN 
 

000' PLN 

Zobowi�zania handlowe oraz pozostałe 
zobowi�zania 25 753 

 

21 600 

 

18 577 

     W tym zobowi�zania z tytułu nabycia 
�rodków trwałych 3 271 

 

4 702 

 

4 002 
Zobowi�zania krótkoterminowe z tytułu 
podatków 799 

 

607 

 

626 
Pozostałe zobowi�zania krótkoterminowe 181 

 
538 

 
387 

 26 733 
 

22 745 
 

19 590 

 
29. Zobowi�zania i aktywa warunkowe 

 
 30.06.2019  31.12.2018  30.06.2018 

 000' PLN  000' PLN  000' PLN 

Udzielone gwarancje na rzecz podmiotów 
od których Spółka wynajmuje lokale pod 
prowadzenie działalno�ci gastronomicznej 

          5 647     5 142  5 612 

 
Na dzie� 30 czerwca 2019r. istnieje ryzyko realizacji wy�ej wymienionych gwarancji.  
 
W tym w stosunku do podmiotów powi�zanych: 

• Sfinks Polska S.A. udzieliła w imieniu spółki SPV REST1 Sp. z o. o. dwóch gwarancji 
bankowych dotycz�cych płatno�ci z tytułu najmu lokali na ł�czn� kwot� 36 tys. EUR. 
Powy�sze gwarancje obowi�zuj�  do dnia 30 kwietnia 2023 roku. 

 
Ponadto:  

• Shanghai Express Sp. o. o., spółka z Grupy kapitałowej Sfinks udzieliła Sfinks Polska S.A. 
por�czenia Umowy Kredytu Nieodnawialnego podpisanej z Bankiem Ochrony �rodowiska 
S.A., ponadto dodatkowym zabezpieczeniem kredytu jest o�wiadczenie por�czyciela o 
poddaniu si� egzekucji, w oparciu o art. 777k.p.c.  (por�czenie, o którym mowa powy�ej 
zostało udzielone nieodpłatnie) oraz zastaw rejestrowy na nale��cym do Shanghai Express 
Sp. z o. o. znaku towarowym WOOK. 

• Sylwester i Dorota Cacek udzielili por�czenia osobistego  weksli wystawionych przez Spółk� 
tytułem zabezpieczenia roszcze� wynikaj�cych z umowy zawartej z Eurocash S.A. – warto�� 
por�czenia na dzie� bilansowy 2 mln zł. 

• Spółki SPV.REST1 Sp. z.o.o., SPV.REST3 Sp. z.o.o. ustanowiły zastaw na przedsi�biorstwie 
w zwi�zku zabezpieczeniem Umowy Kredytu Nieodnawialnego podpisanej przez Spółk� z 
Bankiem Ochrony �rodowiska S.A.  

• Ustanowiono zabezpieczenie Umowy Kredytu Nieodnawialnego podpisanej przez Spółk� z 
Bankiem Ochrony �rodowiska S.A. w postaci cesji wierzytelno�ci bie��cych i przyszłych 
przysługuj�cych spółce zale�nej z umów franczyzowych. 

• Sylwester Cacek udzielił por�czenia weksla Spółki na rzecz BO� Bank SA., o czym mowa w 
nocie 24.  

Na dzie� bilansowy Spółka dominuj�ca naruszyła wymagane Umow� Linii Gwarancyjnej zawartej z 
BO� Bank S.A. wska
niki finanowe wskazane wraz z sankcjami za naruszenie w nocie 35 (Ryzyko 
zwi�zane z poziomem i struktur� zadłu�enia). 
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30. Rezerwy i inne obci��enia 
 
Zmiany dotycz�ce sald rezerw przedstawione s� w poni�szej tabeli: 
      

30 czerwca 2019 

Stan na 
01.01.2019 Zwi�kszenia Wykorzystanie Rozwi�zanie 

Stan na 
30.06.2019 

000' PLN 000' PLN 000' PLN 000' PLN 000' PLN 

Rezerwa na 
prawdopodobne koszty 2 638 1 539 68 185 3 924 

Odsetki 25 - - - 25 

Rezerwy na �wiadczenia 
pracownicze 459 - - - 459 

Razem 3 122 1 539 68 185 4 408 

31 grudnia 2018 

Stan na 
01.01.2018 Zwi�kszenia Wykorzystanie Rozwi�zanie 

Stan na 
31.12.2018 

000' PLN 000' PLN 000' PLN 000' PLN 000' PLN 

Rezerwa na 
prawdopodobne koszty 1 006 2 579 61 886 2 638 

Odsetki 25 - - - 25 

Rezerwy na �wiadczenia 
pracownicze 523 451 - 515 459 

Razem 1 554 3 030 61 1 401 3 122 

30 czerwca 2018 

Stan na 
01.01.2018 Zwi�kszenia Wykorzystanie Rozwi�zanie 

Stan na 
30.06.2018 

000' PLN 000' PLN 000' PLN 000' PLN 000' PLN 

Rezerwa na 
prawdopodobne koszty 1 006 1 476 23 606 1 853 

Odsetki 25 - - - 25 

Rezerwy na �wiadczenia 
pracownicze 523 612 - 515 620 

Razem 1 554 2 088 23 1 121 2 498 

 

 
 
31. Zobowi�zania z tytułu �wiadcze� pracowniczych 

 
 30.06.2019  31.12.2018  30.06.2018 

 000' PLN  000' PLN  000' PLN 

Rozrachunki  z tytułu wynagrodze� 
podstawowych 740  608  601 

�wiadczenia z tytułu odpraw 
emerytalnych oraz nagród 
jubileuszowych 

-  -  - 

 740  608  601 

       

      



�ródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe na dzie� 30 czerwca 2019r. 
Grupa Kapitałowa SFINKS POLSKA 
 

Noty stanowi� integraln� cz��� skonsolidowanego sprawozdania finansowego  Strona 43 
 

W zestawieniu z całkowitych 
dochodów uj�to nast�puj�ce kwoty:  

 od 01.01.2019   od 01.01.2018   

do 30.06.2019  do 30.06.2018   

000' PLN  000' PLN   

Koszty bie��cego zatrudnienia (5 555)  (5 208)   

       W tym: Bie��ca wycena Programu 
Motywacyjnego* 

(54)  (49)   

Koszty ubezpiecze� społecznych  i 
pozostałych �wiadcze� na rzecz 
pracowników 

(872)  (891)   

Razem (6 427)  (6 099)   

 
* W dniu 20 grudnia 2013r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podj�ło Uchwał� nr 5 
dotycz�c� przyj�cia i ustalenia zasad motywacyjnego programu tzw. opcji mened�erskich, 
kierowanego do Zarz�du i osób kluczowych dla realizacji strategii Sfinks Polska S.A. w formie 
warrantów subskrypcyjnych, inkorporuj�cych prawo do obj�cia, po cenie nominalnej (tj. 1 zł za 1 
akcj�), akcji Spółki do kwoty 2.550 tys. zł pod warunkiem spełnienia okre�lonych w Regulaminie 
kryteriów. Zgodnie z Regulaminem Programu Motywacyjnego kryteria przyznania warrantów, oparte o 
cen� akcji Spółki, s� badane za 3 okresy roczne; program przewiduje 3 transze przyznania 
warrantów.  
Spółka dokonała wyceny Programu w oparciu o symulacj� Monte Carlo, w której generowane s� 
losowo trajektorie cen akcji zgodnie z powszechnie stosowan� konstrukcj� modelu Blacka-Scholesa.  
Wycena jest podzielona na 3 transze odpowiadaj�ce przyznaniem warrantów na kolejne okresy. 
Ł�czna wycena Programu na dzie� bilansowy wynosi 2.062 tys. zł. Koszty Programu w cało�ci 
obci��yły wyniki lat ubiegłych. 
Program jest rozliczany w formie instrumentów kapitałowych. Otrzymywane usługi (�wiadczenie pracy 
b�d
 pełnienie funkcji członka zarz�du) nie kwalifikuj� si� do uj�cia jako aktywa, w zwi�zku z tym 
zgodnie z MSSF 2 p.8 Spółka ujmuje je jako koszt.  
Spółka wyemitowała 2.550 tys. szt. warrantów subskrypcyjnych serii A, z których 1.700 tys. szt. w dniu 
15 lutego 2016r., wskutek spełnienia si� warunków przewidzianych w Regulaminie Programu 
Motywacyjnego i przyj�cia przez zainteresowanych ofert Powiernika, Powiernik przeniósł na Osoby 
Uprawnione. Ka�dy Warrant Subskrypcyjny uprawnia  jego posiadacza do obj�cia jednej Akcji zwykłej 
na okaziciela serii M po cenie emisyjnej 1,00 zł (jeden złoty) ka�da. Warranty wyemitowane zostały na 
warunkach i w celu realizacji zało�e� Programu Motywacyjnego. Spółka poinformowała o tym fakcie 
raportem bie��cym 2/2016.  
Pozostała pula wyemitowanych warrantów subskrypcyjnych serii A tj. 850 tys. zł nie zostanie obj�ta 
wskutek nie spełnienia warunków przewidzianych w Regulaminie Programu Motywacyjnego i uległy 
umorzeniu. 
W dniu 30 listopada 2016r. jedena�cie osób uprawnionych (w tym jedna zarz�dzaj�ca Spółk�) obj�ły 
ł�cznie 413 338 akcji serii M Spółki i tym samym w ww. dacie zostało wykonane uprawnienie 
wynikaj�ce z 413 338 szt. warrantów serii A przydzielonych ww. uczestnikom Programu 
Motywacyjnego.  
http://ww.sfinks.pl/sites/default/files/raporty-biezace/RB_24_2016.pdf 
 
W dniu 5 czerwca 2018 r. jedna z osób uprawnionych obj�ła ł�cznie 433 332 akcje serii M i tym 
samym w ww. dacie zostało wykonane uprawnienie wynikaj�ce z 433 332 warrantów serii A.  
http://www.sfinks.pl/sites/default/files/raporty-biezace/RB_26_2018.pdf  
 
Z puli 1 700 000 sztuk warrantów subskrypcyjnych przeniesionych na osoby uprawnione do zamiany 
na akcje serii M 853 330 warrantów subskrypcyjnych serii A nie zostało zamienionych na akcje do 
ostatniego terminu zamiany warrantów na akcje, tj. 30 listopada 2018 r. i uległy umorzeniu. 
 
W dniu 30 czerwca 2017r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podj�ło Uchwał� nr 22 w sprawie 
wyra�enia zgody na uruchomienie programu motywacyjnego dla członków Zarz�du Spółki, 
kluczowych mened�erów oraz innych osób o istotnym znaczeniu dla Grupy Kapitałowej Sfinks Polska  
w formie warrantów subskrypcyjnych, inkorporuj�cych prawo do obj�cia, ł�cznie 1.118.340 akcji 
Spółki po cenie 3,7 zł za akcj�, pod warunkiem spełnienia kryteriów okre�lonych w w/w uchwale a 
nast�pnie - w uchwalonym w dniu 28 listopada 2017 r. przez Rad� Nadzorcz� - Regulaminie.  
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Zgodnie z Regulaminem Programu Motywacyjnego Spółka wyemitowała 1.118.340 szt. warrantów 
subskrypcyjnych serii B, które zostały obj�te przez Powiernika, w celu ich oferowania na warunkach 
okre�lonych w regulaminie programu osobom uprawnionym.  Ka�dy Warrant Subskrypcyjny uprawnia  
jego posiadacza do obj�cia jednej Akcji zwykłej na okaziciela serii O. Ł�czna pula warrantów dzieli si� 
na 4 pule: Pula Rynkowa A, Pula Rynkowa B, Pula Nierynkowa A i Pula Nierynkowa B, przy czym 
a) Pula Rynkowa A - oznacza 279.585 Warrantów, przydzielonych na pocz�tku programu 
Osobom Uprawnionym b�d�cym członkami Zarz�du Spółki przyznawane w przypadku realizacji 
Kryterium Rynkowego, 
b) Pula Rynkowa - B oznacza 167.751 Warrantów, przydzielonych na pocz�tku programu 
Osobom Uprawnionym nieb�d�cym członkami Zarz�du Spółki przyznawane w przypadku realizacji 
Kryterium Rynkowego, 
c) Pula Nierynkowa A - oznacza 279.585 Warrantów, przydzielonych na pocz�tku programu 
Osobom Uprawnionym b�d�cym członkami Zarz�du Spółki przyznawane w przypadku realizacji 
Kryterium Nierynkowego, 
d) Pula Nierynkowa B –  oznacza  391.419 Warrantów, przydzielonych na pocz�tku programu 
Osobom Uprawnionym nieb�d�cym członkami Zarz�du Spółki przyznawane w przypadku realizacji 
Kryterium Nierynkowego 
Kryteria przyznania warrantów oparte s� o cen� akcji Spółki (Kryterium Rynkowe) oraz o EBITDA 
Grupy Kapitałowej (Kryterium Nierynkowe). Kryteria s� badane za 3 okresy roczne; program 
przewiduje po 2 transze przyznania warrantów w ka�dym roku (po jednej z puli rynkowej i jednej z puli 
nierynkowej).  
W dniu 28 listopada 2017 r. Rada Nadzorcza Spółki podj�ła uchwał� w sprawie ustalenia przydziału 
warrantów dla Osób Uprawnionych b�d�cych członkami Zarz�du Spółki. 
Spółka dokonała wyceny Programu w oparciu o symulacj� Monte Carlo, w której generowane s� 
losowo trajektorie cen akcji zgodnie z powszechnie stosowan� konstrukcj� modelu Blacka-Scholesa.   
Wycena jest podzielona na 6 transz odpowiadaj�cych przyznanym warrantom na kolejne okresy. 
Spółka w raportowanym okresie uj�ła w ksi�gach koszty programu w kwocie 54 tys. zł. Wycena 
Programu w całym okresie trwania wynosi 245 tys. zł.  
Program b�dzie rozliczany w formie instrumentów kapitałowych. Otrzymywane usługi (�wiadczenie 
pracy b�d
 pełnienie funkcji członka zarz�du) nie kwalifikuj� si� do uj�cia jako aktywa, w zwi�zku z 
tym zgodnie z MSSF 2 p.8 Spółka b�dzie je ujmowa� jako koszt.  
Według warto�ci wska
ników na dzie� 31.12.2018 nie spełniły si� przesłanki do zaoferowania 
warrantów. 
 

Zatrudnienie 30.06.2019  31.12.2018  30.06.2018 

Pracownicy umysłowi 95  96  95 
Pracownicy fizyczni -  -  - 
Razem 95  96  95 

 
  od 01.01.2019   od 01.01.2018 

 do 30.06.2019  do 30.06.2018 
 000' PLN  000' PLN 

Wynagrodzenia członków zarz�du 1 234  1 061 
w tym: Bie��ca wycena programu motywacyjnego 24  23 

 
32. Zobowi�zania z tytułu faktoringu odwrotnego 

 30.06.2019  31.12.2018  30.06.2018 

 000' PLN  000' PLN  000' PLN 

do 1 miesi�ca 1 774  -  - 
od 1 do 3 miesi�cy 1 889  2 246  971 
od 3 miesi�cy do 1 roku 499  5 746  7 006 
od 1 roku do 5 lat -  -  - 
powy�ej 5 lat -  -  - 
Zobowi�zania z tytułu faktoringu odwrotnego 4 162  7 992  7 977 
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Nazwa (firma) Siedziba jednostki Rodzaj umowy Data zawarcia umowy 
Bank Ochrony 
�rodowiska S.A. 

Warszawa 
Umowa o lini� faktoringu odwrotnego 28.09.2016 r. 

Zabezpieczenia i inne istotne warunki umowy wg stanu na 31.12.2018 r.   
1) weksel in blanco wraz z deklaracj� wekslow� 
2) pełnomocnictwo dla Banku do dysponowania rachunkami bankowymi  Spólki 
3) zastaw finansowy na prawach do �rodków pieni��nych zgromadzonych na rachunkach Spółki  prowadzonych w BO� SA wraz z klauzul�  kompensacyjn�,  
4) zastaw rejestrowy na prawach do �rodków pieni��nych zgromadzonych na rachunkach Spólki prowadzonych w BO� SA , 
5) zastaw rejestrowy na zbiorze rzeczy ruchomych chocia�by ich skład był zmienny - �rodkach  trwałych nale��cych do  Spólki wraz z cesj� praw z polisy ubezpieczenia, 
6) hipoteka ł�czna, na drugim miejscu, na nieruchomo�ciach nale��cych do Spólki, poło�onych w Głogoczowie, dla której S�d Rejonowy w My�lenicach IV Wydział Ksi�g Wieczystych 

prowadzi ksi�gi wieczyste o numerach: KR1Y/00073466/7, KR1Y/00057108/2, KR1Y/00070264/0, wraz z cesj� praw z polisy ubezpieczenia, 
7) o�wiadczenie  Spółki o poddaniu si� egzekucji w trybie art.777 k.p.c. w formie aktu notarialnego. 

Najwy�sza suma zabezpieczenia dla zabezpiecze� nie przekracza 15 mln zł.  
 
Obowiazuje do dnia 14.02.2019 r. (pierwotnie zawarta  na czas okre�lony do dnia 27 wrze�nia 2017r. z mo�liwo�ci� jej przedłu�enia po spełnieniu wskazanych w niej przesłanek formalno-
prawnych i nast�pnie przedłu�ana kolejnymi aneksami). 
Termin spłaty zobowi�za� ustalony na dzie� 13.08.2019 r. (pierwotnie ustalony na  26.03.2018 r. i jw. przedlu�any wraz z kolejnymi aneksami) 
 
Wysoko�� linii faktoringu odwrotnego – do kwoty 8 mln PLN. Przyznany limit ma charakter odnawialny. Wysoko�� limitu faktoringu odwrotnego mo�e zosta� zmieniona przez Bank w zale�no�ci 
od sytuacji ekonomiczno-finansowej Spółki. 
 
Miesi�czna prowizja Banku za administrowanie fakturami -  w wys. 1,00% od kwoty brutto przesłanych w danym miesi�cu wierzytelno�ci, powi�kszona o VAT; oprocentowanie WIBOR 1 M + 2,2 
p.p. 
 
Zobowi�zania ujednolicone z warunkami Umowy Kredytu, w tym m.in.  zobowi�zania  do utrzymania  wska
ników na okre�lonych poziomach oraz  dat badania poziomu wska
ników. 
 
 W przypadku spadku, w okresie 3 lat liczonych od dnia 06.02.2018 r. (data zawarcia Aneksu nr 2  do Umowy kredytu)  udziału akcjonariusza Spółki posiadaj�cego najwi�kszy udział w kapitale 
zakładowym poni�ej poziomu 15% kapitału zakładowego Bank ma prawo podwy�szy� mar�� o 1 pp. lub wypowiedzie� Umow�. 
 

W przypadku niespełnienia kowenantów, z którymi zwi�zane s� zapisy dotycz�ce podwy�szenia mar�y Bank mo�e podwy�szy� mar�� o ł�czn� ilo�� punktów procentowych nieprzekraczaj�c� 
4,00 p.p. 
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W okresie od 01.01.2019 r. do 31.03.2019 r. zawierane były kolejne aneksy  do Umowy o lini� 
faktoringu odwrotnego z dnia 28.09.2016 r. (“Umowa Faktoringu”) tj. aneks  z dnia 13.02.2019 r. oraz 
aneks z dnia 15.03.2019 r. które kolejno wydłu�ały  okres obowi�zywania Umowy o lini� faktoringu 
odwrotnego oraz termin spłaty zobowi�za� wynikaj�cych z tej umowy  - wskutek ich zawarcia na dzie� 
bilansowy  Umowa Faktoringu obowi�zywała do dnia 14.04.2019 r. a  termin spłaty zobowiaza� z  tej  
umowy ustalony był na dat� 11.10.2019 r. 
Aneksem z dnia 16.04.2019 r. wydłu�ony został  do dnia 14.05.2019 r. okres obowi�zywania Umowy 
Faktoringu, ustalony  został na dzie� 10.11.2019 r. termin spłaty zobowi�za� Spółki wobec Banku z 
niej wynikaj�cych oraz zmieniony został limit faktoringu odwrotnego, tj. do kwoty 6.000 tys. PLN, z 
zastrze�eniem, �e uruchomienie �rodków w ramach limitu  nast�pi po przedstawieniu Bankowi 
uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, o której mowa w art. 15 KSH, wyra�aj�c� zgod� na 
por�czenie kredytu przez Pana Sylwestra Cacka. Wprowadzono równie� dodatkowe zabezpieczenie 
spłaty nale�no�ci z Umowy Faktoringu w postaci weksla własnego Spółki in blanco, por�czonego 
przez Pana Sylwestra Cacka. Por�czenie obowi�zuje do czasu przedstawienia dowodu 
potwierdzaj�cego wpłat� kwoty nie mniejszej ni� 5.500 tys. PLN na rachunek Spółki tytułem 
wykonania uchwały o podwy�szeniu kapitałów własnych poprzez emisj� nowych akcji obj�tych przez 
Pana Sylwestra Cacek i przedstawienia prawomocnego postanowienia S�du o zarejestrowaniu 
uchwały w sprawie podwy�szenia kapitałów własnych poprzez emisje akcji. 
 
Nast�pnie w  dniu 14.05.2019 r.  zawarty został aneks do Umowy Faktoringu, w zwi�zku z 
podpisaniem którego zmianie uległ  okres jej obowi�zywania - do dnia  31.07.2019 r.,z zastrze�eniem, 
�e po upływie tej daty mo�e zosta� przedłu�ona, po spełnieniu wskazanych w niej przesłanek 
formalno-prawnych,  termin spłaty zobowi�za� Spółki wynikaj�cych z  w.w umowy został ustalony na 
dzie�  27.01.2020r. oraz zmianie uległ limit faktoringu odwrotnego tj. do kwoty 4.000 tys. PLN.  
 
W zwi�zku zawarciem powy�szego Aneksu Sfinks zobowi�zany jest do ustanowienia zabezpieczenia 
w postaci zastawu rejestrowego na prawach do  �rodków pieni��nych zgromadzonych na wskazanych 
przez Bank rachunkach Spólki prowadzonych w BO� oraz do udzielenia Bankowi pełnomocnictwa do 
pobierania zgromadzonych na nich �rodków. 
 
Według stanu na dzie� bilansowy Spółka nie osi�gn�ła wymaganych wska
ników finansowych 
zwi�zanych z poziomem kapitału własnego i struktur� 
ródeł finansowania maj�tku Spółki (udział 
kapitału własnego), a tak�e wska
nika Dług/EBITDA oraz poziomu �rodków pieni��nych.  
W zakresie poziomu kapitału własnego oraz wska
nika dług/EBITDA bank ma prawo – podnie�� 
mar�� o 1 p.p. lub obni�y� kwot� limitu lub odst�pi� od finansowania nowych wierzytelno�ci.  
W zakresie wymaganego udziału kapitału własnego Spółka jest zobowi�zana do podj�cia działa� 
maj�cych na celu podwy�szenia kapitału; w przypadku podwy�szenia kapitału podstawowego wniosek 
o jego rejestracj� powinien zosta� zło�ony nie pó
niej ni� w terminu 90 dni od daty publikacji raportu, 
z którego wynika naruszenie. W przypadku braku naprawienia wska
nika w sposób opisany w zdaniu 
poprzedzaj�cym bank ma prawo podnie�� mar�� o 0,5 p.p. lub wypowiedzie� umow� lub obni�y� 
kwot� limitu lub odst�pi� od finansowania nowych wierzytelno�ci. 
W zakresie naruszenia wska
nika poziom �rodków pieni��nych bank ma prawo - podnie�� mar�� o 1 
p.p. lub wypowiedzie� umow�. 
 
Zdarzenia po dacie bilansowej: 
 
W dniu 31 lipca 2019 r. podpisanie aneksu do Umowy o lini� faktoringu odwrotnego z BO� S.A. na 
skutek, którego wydłu�eniu uległ okres obowi�zywania Umowy Faktoringu do dnia 31 stycznia 2020 r. 
oraz termin spłaty wszelkich zobowi�za� Spółki wynikaj�cych z w/w Umowy do dnia 31 maja 2020r. 
Jednocze�nie ustalono zmian� dost�pnego limitu faktoringowego i przyj�to w tym zakresie nowy 
harmonogram spłat, który zakłada stopniowe zmniejszanie dost�pnego limitu do 0  zł w terminie do 
1.02.2020 r. 
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33. Aktywa i zobowi�zania finansowe z tytułu prawa do udziałów 
 30.06.2019  31.12.2018  30.06.2018 
 000' PLN  000' PLN  000' PLN 

Aktywa finansowe z tytułu prawa do 

udziałów 
8 676  8 222  7 813 

 � � � � �

Zobowi�zania finansowe z tytułu prawa 

do udziałów 
8 676  8 222  7 813 

 
Na podstawie umowy inwestycyjnej z dnia 28 grudnia 2016 w dniu 30 marca 2018 r. Spółka zło�yła 
wła�cicielowi Fabryka Pizzy Sp z o.o. zawiadomienie o przej�ciu do drugiego etapu inwestycji, który 
zako�czy si� nabyciem w/w spółki ze skutkiem najpó
niej na dzie� 31 marca 2021 r. W dniu 30 marca 
2018 r. Spółka rozpoznała powy�sz� transakcj� w ksi�gach po stronie aktywów w pozycji maj�tku 
trwałego, a w pasywach jako zobowi�zanie długoterminowe. Wycena w/w aktywa została 
sporz�dzona na podstawie wyników realizowanych przez sie� zarz�dzan� przez Fabryka Pizzy 
Sp. z o.o. oraz planu rozwoju sieci franczyzowej. Do dnia 31.03.2021 r. sie� franczyzowa b�dzie 
rozwijana przez Grup� w SPV Rest 2 Sp. z o. o. w oparciu o umow� masterfranczyzy zawart� z 
Fabryka Pizzy Sp. z o.o. . Natomiast po przewidywanej dacie przej�cia udziałów w Fabryka Pizzy 
Sp. z o.o.  rozwój b�dzie realizowany bezpo�rednio w tej spółce. Model do wyceny obejmuje projekcje 
wyników Fabryka Pizzy Sp. z o.o. na lata 2021-2026 oraz warto�� rezydualn� po tym okresie ustalon� 
bez planowanej rocznej stopy wzrostu przepływów. Bior�c pod uwag�, i� projekt jest obecnie we 
wst�pnej fazie, istnieje niepewno�� dotycz�ca tempa rozwoju oraz osi�ganych wyników, w zwi�zku z 
tym do wyceny przyj�to stop� dyskonta uwzgl�dniaj�c� dodatkowe ryzyko na poziomie 4 pp.  
Zobowi�zanie finansowe z tytułu prawa do udziałów zostało rozpoznane w zamortyzowanym koszcie. 
Do dnia 30.06.2019 r. Spółka rozpoznała zwi�kszenie aktywa z tytułu prawa do udziałów w spółce 
Fabryka Pizzy Sp. z o.o.  w kwocie stanowi�cej rówowarto�ci zmiany ww. zobowi�zania finansowego. 
 

 
34. Przychody przyszłych okresów 
 

30.06.2019  31.12.2018 
 

30.06.2018 
 000' PLN 

 
000' PLN  000' PLN 

Rozliczenie umów - długoterminowe 10 453  12 409  8 893 

Rozliczenie umów - krótkoterminowe 2 504  1 610  3 751 
 

12 957 
 14 019  12 644 

 w tym z tytułu umów ramowych rozwoju franczyzy oraz 
umów franczyzy 9 808 

 
10 334 

 
6 619 

 
 
35. Ryzyka finansowe 

 
Spółki z Grupy Kapitałowej ponosz� w zwi�zku ze swoj� działalno�ci� szereg ryzyk finansowych, w 
tym: ryzyko zmian rynkowych (obejmuj�ce ryzyko zmian stóp procentowych i ryzyko walutowe), 
ryzyko zwi�zane z płynno�ci� finansow�, ryzyka zwi�zane ze zmianami w otoczeniu prawno-
gospodarczym oraz w ograniczonym stopniu ryzyko kredytowe.   
�

Ryzyko zwi�zane z sytuacj� ekonomiczn� w Polsce 
�

Sytuacja finansowa Grupy uzale�niona jest od sytuacji ekonomicznej na rynku polskim oraz po�rednio 
rynkach europejskich (ceny surowców spo�ywczych i pozostałych). Z tego te� wzgl�du wyniki 
finansowe Grupy uzale�nione s� od czynników zwi�zanych z sytuacj� makroekonomiczn� Polski. 
W�ród głównych czynników mog�cych mie� wpływ na sytuacj� finansow� Grupy wymieni� nale�y 
m.in.: stop� wzrostu PKB, stop� inflacji, poziom deficytu bud�etowego, poziom inwestycji, poziom 
dochodów ludno�ci, poziom bezrobocia i zwi�zane z tym mo�liwe zmiany trendów konsumenckich. 
Ewentualne negatywne zmiany w otoczeniu makroekonomicznym mog� generowa� ryzyko dla 
prowadzonej przez Grup� działalno�ci gospodarczej. 
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Ryzyko zwi�zane z systemem podatkowym, systemem danin publicznych i obowi�zków 
administracyjnych oraz zmian innych przepisów prawa   
�

Cz�ste nowelizacje, niespójno�� oraz brak jednolitej interpretacji przepisów prawa, w szczególno�ci 
prawa podatkowego, prawa ubezpiecze� społecznych i innych przepisów dotycz�cych danin 
publicznych i obowi�zków administracyjnych, s� czynnikami generuj�cymi ryzyko zwi�zane z 
otoczeniem prawnym, w jakim Grupa prowadzi działalno��. Ryzyko to mo�e dotyczy� np. zwi�kszenia 
zobowi�za� o charakterze publiczno-prawnym lub obci��e� z tytułu realizacji dodatkowych 
obowi�zków o charakterze administracyjnym. W szczególno�ci nie mo�na wykluczy� ryzyka 
kwestionowania przez organy podatkowe, działaj�ce np. w oparciu o odmienn� interpretacj� 
przepisów prawa podatkowego, dokonywanych przez podmioty Grupy rozlicze� podatkowych w 
zwi�zku z realizowanymi transakcjami, zarówno w normalnym toku działalno�ci Grupy jak i innymi (np. 
transakcjami kapitałowymi).  
Ponadto wprowadzenie zmian innych przepisów np. przepisów dotycz�cych bezpiecze�stwa �ywienia, 
przepisów sanitarno–epidemiologicznych, przepisów w zakresie zezwole� na sprzeda� alkoholu, 
prawa pracy i ubezpiecze� społecznych, prawa działalno�ci gospodarczej, mo�e powodowa� w 
przyszło�ci utrudnienia działalno�ci Grupy.  
Cz�ste zmiany przepisów prawa generuj� konieczno�� alokowania cz��ci zasobów Grupy do 
projektów zwi�zanych z ich wdra�aniem. Generuje to ryzyko wzrostu kosztów działania i opó
nie� w 
realizacji zakładanych planów biznesowych.  
Ponadto Grupa wskazuje na obserwowany spadek przychodów, spowodowany uchwaleniem w dniu 
10 stycznia 2018 r. ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i �wi�ta oraz w niektóre inne dni (ustawa 
obowi�zuje od 1 marca 2018 r.). Zwi�kszenie liczby niedziel wolnych od handlu w kolejnych latach 
generuje ryzyko dalszej utraty przychodów. 
�

Ryzyko zmiany stóp procentowych  
�

Kredyty bankowe zaci�gane przez Grup� oparte s� na zmiennej stopie procentowej. W dniu 27 
listopada 2015r. Spółka dominuj�ca zawarła umow� Swapa Procentowego (patrz: nota 25 
skonsolidowanego sprawozdania finansowego) stanowi�cego zabezpieczenie przepływów 
pieni��nych z tytułu odsetek płaconych od kredytu w BO� S.A. przed ryzykiem wzrostu stóp 
procentowych WIBOR 3M. 
Ustalenie nowego harmonogramu spłaty kredytu (zgodnie z aneksem do Umowy kredytu podpisanym 
w dniu 8 pa
dziernika 2018 r. z BO� S.A.) bez ustanowienia dodatkowego zabezpieczenia ryzyka 
stopy procentowej spowodowało niedopasowanie instrumentu zabezpieczaj�cego do pozycji 
zabezpieczanej i na dzie� bilansowy ekspozycja podlegaj�ca ryzyku zmiany rynkowej stopy 
procentowej wynosiła 17,5 mln zł; w miar� upływu czasu ekspozycja ta b�dzie rosła i w dacie 
wyga�ni�cia Swapa Procentowego b�dzie wynosiła około 45 mln zł (przy zało�eniu braku istotnych 
zmian rynkowych stóp procentowych do 30 listopada 2021r.).  
Zmiana rynkowej stopy procentowej o 1 p.p. w okresie sprawozdawczym spowodowałaby wzrost 
kosztów odsetkowych o ok. 74 tys. zł. 
Ponadto Spółka dominuj�ca posiada na dzie� bilansowy zobowi�zanie z tytułu faktoringu odwrotnego 
w wysoko�ci 4 162 tys. zł. Umowa jest oparta o zmienn� stop� procentow�. Wzrost stopy procentowej 
o 1p.p, w roku okresie sprawozdawczym spowodowałby wzrost kosztów finansowych o ok. 30 tys. zł w 
raportowanym okresie. 
W przypadku niedotrzymania warunków kredytu w BO� S.A., bank ma prawo podnie�� mar�� 
kredytu, jednak suma podniesionej mar�y nie mo�e przekroczy� 4 p.p. Podniesienie mar�y kredytu o 
1 p.p. spowodowałoby wzrost kosztów finansowych o ok. 340 tys. zł w raportowanym okresie.  
Ponadto poziom rynkowych stóp procentowych wpływa na warto�� aktywów Grupy wycenianych wg 
warto�ci u�ytkowej, tj. testowanych w oparciu o zdyskontowane przepływy pieni��ne. 
W zwi�zku z niedotrzymaniem warunków kredytowych na dzie� bilansowy bank ma prawo m.in. 
podnie�� mar�� kredytu o 2 p.p., co oprócz wzrostu kosztów odsetkowych, wpłyn�łoby na obni�enie 
wyceny warto�ci niematerialnych Grupy o ok. 1,7 mln zł. 
 
Ryzyko walutowe 
 
Cz��� umów najmu lokali, w których jest prowadzona działalno�� gastronomiczna przewiduje 
ustalanie czynszów najmu w walutach obcych (głównie w euro), przeliczanych na złote polskie według 
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kursu ogłaszanego przez NBP, st�d Grupa jest nara�ona na ryzyko walutowe. Na dzie� 30 czerwca 
2019r. czynsze denominowane w euro wyst�powały w ok. 50% lokali. Zmiana kursu wymiany złotego 
wzgl�dem tych walut ma wpływ na koszty finansowe z tytułu leasingu finansowego zgodnie z 
MSSF16, a tym samym na wyniki finansowe Grupy w taki sposób, �e wzrost kursu o 1% 
spowodowałaby spadek wyniku finansowego za okres sprawozdawczy o ok. 1,5 mln. zł.  
Ponadto, wprawdzie Grupa dokonuje wi�kszo�ci zakupów surowców spo�ywczych w zł, niemniej 
istotne wahania kursów walutowych mog� mie� wpływ na ceny tych surowców. Wahania cen 
surowców spo�ywczych przekładaj� si� wprost na rentowno�� sprzeda�y. 
�

Ryzyko zwi�zane ze zmianami na rynku pracy 
�

Na krajowym rynku pracy obserwowany jest sukcesywny spadek poda�y pracowników oraz zwi�zane 
z tym zjawiskiem, a tak�e wynikaj�ce ze zmian przepisów prawa (m.in. płaca minimalna. PPK, 
zniesienie limitu ZUS, zwi�kszenie odpowiedzialno�ci organów Grupy), rosn�ce koszty pracy. 
 
Ryzyko wzrostu cen surowców i mediów 
�

Kształtowanie si� cen na rynku mediów i surowców ma istotny wpływ na poziom kosztów 
funkcjonowania restauracji. 
Grupa wskazuje, �e w ostatnim okresie obserwuje presj� cenow� na rynku surowców (co jest równie� 
spowodowane niekorzystnym kształtowaniem si� kursów walut) oraz mediów, w tym w szczególno�ci 
energii elektrycznej.   
Grupa stara si� ograniczy� to ryzyko poprzez zawieranie z dostawcami kontraktów stabilizuj�cych 
ceny w uzgodnionych okresach oraz wzrost skali działania. 
�

Ryzyko utraty płynno�ci finansowej 
�

Płynno�� finansowa Grupy zale�y w głównej mierze od poziomu i struktury zadłu�enia, struktury 
bilansu (opisanej przez wska
niki płynno�ci) oraz realizowanych i planowanych przepływów 
finansowych. Wska
niki zadłu�enia Grupy utrzymuj� si� na wysokim poziomie, co jest w głównej 
mierze spowodowane wysok� ekspozycj� kredytow� wynikaj�c� z historii Spółki dominuj�cej. 
Dodatkowo w�ród zobowi�za� Grupy istotne pozycje stanowi� zobowi�zania z tytułu nabycia sieci 
franczyzowej pod mark� Piwiarnia, zobowi�zania do nabycia udziałów w spółce Fabryka Pizzy Sp. z 
o.o. oraz zobowi�zania z tytułu faktoringu a tak�e leasingu finansowego. Cena zakupu sieci Piwiarnia, 
b�dzie regulowana głównie z wpływów z tej sieci, natomiast na sfinansowanie nabycia udziałów w 
spółce Fabryka Pizzy Sp. z o.o. Grupa planuje pozyska� finansowanie zewn�trzne uzupełnione 
�rodkami własnymi.  
Zobowi�zania finansowe oraz bie��ce zobowi�zania handlowe Grupa planuje realizowa� ze �rodków 
uzyskanych z dokapitalizowania Spółki dominuj�cej (w ramach prowadzonego procesu subskrypcji 6 
mln akcji, o którym mowa 6.3.1 Sprawozdania Zarz�du z działalno�ci Grupy Kapitałowej) oraz ze 
�rodków uzyskanych z bie��cej działalno�ci. 
 
Planowane przepływy z tytułu zobowi�za� finansowych (w tys. zł) wg stanu na 30 czerwca 2019r. 
       

Okres płatno�ci 
Kredyty i 
po�yczki 

Faktoring 
odwrotny w 

BO� S.A. 
Leasing  

finansowy 

Zobowi�zania 
handlowe i 
pozostałe 

zobowi�zania RAZEM 

do 1 miesi�ca 1 823 1 774 2 680 25 564 31 841 
od 1 do 3 miesi�cy 1 590 1 889 5 299 775 9 553 
od 3 miesi�cy do 1 roku 7 520 499 24 267 1 128 33 414 
Razem płatno�ci do 1 roku 10 933 4 162 32 246 27 467 74 808 

od 1 roku do 5 lat 45 408 - 106 536 22 425 174 369 
powy�ej 5 lat 41 455 - 98 368 624 140 447 
Razem płatno�ci 97 796 4 162 237 150 50 516 389 624 

przyszłe koszty finansowe (28 763) - (55 685) (2 127) (86 575) 
Warto�� bie��ca 69 033 4 162 181 465 48 389 303 049 
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Spółka dominuj�ca monitoruje rzeczywiste, jak i prognozowane, wpływy pieni��ne celem 
zbilansowania ich z kosztami bie��cej działalno�ci, obsług� zobowi�za� finansowych oraz nakładów 
na realizacj� rozwoju.  
Zarz�d Spółki dominuj�cej opracował plan finansowy na rok 2019 i lata pó
niejsze w oparciu o dane 
historyczne z uwzgl�dnieniem oczekiwanych efektów podejmowanych działa�, w tym w zakresie 
pozyskania �rodków finansowych na poziomie 6 mln zł  zgodnie z którym, pomimo pogorszenia 
wska
ników płynno�ci, �rodki pieni��ne jakimi dysponuje Grupa wraz z planowanymi przepływami z 
działalno�ci operacyjnej, b�d� wystarczaj�ce do regulowania zaci�gni�tych zobowi�za� i 
sfinansowanie bie��cej działalno�ci, przy zało�eniu utrzymania poziomu finansowania Kredytem 
Nieodnawialnym na poziomie przewidzianym w Umowie Kredytu.  
 
Zarz�d wskazuje, �e plany dotycz� zdarze� przyszłych i s� obarczone ryzykiem braku pełnej 
realizacji, szczególnie w przypadku planów uzale�nionych od działa� lub zaniecha� osób trzecich oraz 
od sytuacji rynkowej. W przypadku braku realizacji zakładanych powy�ej celów, w tym głównie w 
zakresie braku planowanych wpływów z tytułu emisji akcji na poziomie 6 mln zł, wyst�pi ryzyko 
zagro�enia kontynuacji działalno�ci Spółki dominuj�cej. Zarz�d podejmie wówczas działania celem 
zrównowa�enia przepływów pieni��nych polegaj�cych m.in. na ograniczeniu kosztów ogólnego 
zarz�du i wydatków inwestycyjnych, intensywniejszych działaniach w zakresie przekształcenia 
restauracji własnych we franczyzowe, renegocjacji warunków kredytu oraz warunków spłaty 
zobowi�za� handlowych, a tak�e pozyskaniu finansowania dłu�nego z emisji obligacji, o czym szerzej 
w nocie nr 4.  
 
Jednocze�nie Zarz�d podj�ł prace, w ramach przegl�du opcji strategicznych, których celem jest 
identyfikacja potencjalnych 
ródeł finansowania, w tym kapitałów własnych, a nast�pnie pozyskanie 
dodatkowego finansowania, w tym finansowania kapitału obrotowego z tych 
ródeł, oraz ograniczenie 
ryzyka kontynuacji naruszenia warunków Kredytu Nieodnawialnego.  
 
Ryzyko zwi�zane z dokonanymi inwestycjami kapitałowymi 

�

Zarz�d Spółki wskazuje na istnienie ryzyka nieuzyskania zakładanych poziomów zwrotów z 
dokonanych inwestycji kapitałowych.  
 
Test na utrat� warto�ci znaku Chłopskie Jadło został przeprowadzony w oparciu o plany finansowe 
dla restauracji Chłopskie Jadło. Bior�c pod uwag� wi�ksz� niepewno�� osi�gni�cia planowanych 
wyników przez sie� Chłopskie Jadło w stosunku do pozostałej działalno�ci Grupy Zarz�d podj�ł 
decyzj� o zastosowaniu w te�cie na utrat� warto�ci znaku Chłopskie Jadło wy�szej stopy procentowej 
ni� w pozostałych testach, tj. na dzie� 30 czerwca 2019 r. na poziomie 12,45%. Warto�� znaku 
Chłopskie Jadło ujawniona w sprawozdaniu na dzie� bilansowy wynosi 12.713 tys. zł. 
 
W roku 2017 Grupa przej�ła sie� 68 lokali działaj�cych w modelu franczyzowym pod szyldem 
Piwiarnia Warki za cen� 12 mln zł netto, a zasady zapłaty ceny przewiduj� spłat� pocz�wszy od 
czwartego kwartału  2021 r. poprzez potr�cenie cz��ci nale�no�ci Grupy od Grupy �ywiec z tytułu 
umowy współpracy i spłaty pozostałej kwoty ze �rodków Grupy w roku 2023. W wyniku inwestycji 
Grupa wykazała w ksi�gach nabycie �rodków trwałych w lokalach (głównie wyposa�enie) w kwocie 2 
450 tys. zł, warto�� znaku towarowego Piwiarnia w kwocie 7.056 tys. zł oraz warto�ci umów 
franczyzowych przeniesionych na Spółk� w kwocie 1.262 tys. zł.  
 
Na dzie� 30 czerwca 2019 r. Grupa przeprowadziła test na utrat� warto�ci znaku Piwiarnia Warki, 
wyniki którego wykazały brak podstaw do dokonania odpisów. 
 
W dniu 28 grudnia 2016 r. Grupa zawarła umow� inwestycyjn� z wła�cicielem spółki Fabryka Pizzy 
Sp. z o.o., której przedmiotem była mo�liwo�� przej�cia 100% udziałów w tej spółce. W dniu 30 marca 
2018 r. Spółka dominuj�ca zło�yła zawiadomienie o przej�ciu do 2 etapu inwestycji, które zako�czy 
si� nabyciem 100% Udziałów w Fabryka Pizzy Sp. z o.o., ze skutkiem najpó
niej na dzie� 31 marca 
2021 roku.  Wła�ciciel przedmiotowych udziałów posiada opcj� put sprzeda�y tych udziałów – ze 
skutkiem najwcze�niej na dzie� 15 kwietnia 2020 r. 
W zale�no�ci od terminu i strony korzystaj�cej z posiadanych opcji cena b�dzie nie ni�sza ni� 8 mln zł 
i nie wy�sza ni� 10 mln zł. W zwi�zku z faktem, i� przewidywane ceny w opcjach s� ró�ne oraz bazuj� 
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na przyszłych wynikach przedmiotowej sieci, ostateczna warto�� udziałów mo�e odbiega� od 
obecnych szacunków w tym zakresie. 
 
Projekcje finansowe przyj�te w modelach do wyceny poszczególnych aktywów Grupy zostały 
opracowane na podstawie najlepszej wiedzy Grupy na moment ich sporz�dzenia. Z uwagi, i� s� to 
zdarzenia przyszłe istnieje potencjalne ryzyko, �e realizowane wyniki b�d� w przyszło�ci ró�ni� si� od 
zało�onych i Grupa b�dzie zobowi�zana do rozpoznania utraty warto�ci testowanych aktywów 
maksymalnie do wysoko�ci warto�ci wykazanych w sprawozdaniu. 
 
Ryzyko kapitałowe 

�

Spółka dominuj�ca zarz�dza kapitałem, w celu zagwarantowania zdolno�ci kontynuowania 
działalno�ci przy jednoczesnej maksymalizacji rentowno�ci dla akcjonariuszy poprzez optymalizacj� 
relacji zadłu�enia do kapitału własnego.  
Struktura kapitałowa Grupy obejmuje zadłu�enie, na które składaj� si� kredyty ujawnione w nocie 24, 
�rodki pieni��ne i lokaty oraz kapitał przypadaj�cy akcjonariuszom Spółki dominuj�cej.  
Na Spółk� dominuj�c� nie s� nało�one �adne prawne wymagania kapitałowe, z wyj�tkiem art. 396 § 1 
Kodeksu Spółek Handlowych. Z uwagi na ujemne wyniki finansowe w przeszło�ci Spółka dominuj�ca 
nie dokonywała odpisu z zysku na kapitał zapasowy (niepodzielony wynik finansowy).�
�

Poziom poszczególnych kapitałów własnych Grupy (w tys. zł) na dzie� bilansowy prezentuje poni�sza 
tabela: 
 

Kapitał podstawowy 31 099 
Kapitał zapasowy 11 129 
Kapitał z tytułu wyceny instrumentów finansowych  (185) 
Inne składniki kapitału własnego 2 228 
Zysk (strata) z lat ubiegłych  (42 086) 
Zysk (strata) netto okresu obrotowego  (5 959) 

Kapitały przypadaj�ce akcjonariuszom podmitu dominuj�cego (3 774) 

 
Ryzyko zwi�zane z poziomem i struktur� zadłu�enia  
�

Działalno�� operacyjna i finansowa Grupy podlega okre�lonym ograniczeniom, z uwagi na 
zobowi�zania wynikaj�ce zawartej z BO� S.A. umowy kredytowej, w której Spółka dominuj�ca 
zobowi�zała si� m.in. do: przeprowadzania przez rachunek bankowy, prowadzony w banku 
kredytuj�cym działalno�� Spółki dominuj�cej, obrotów w uzgodnionych proporcjach, utrzymywania 
przez Spółk� dominuj�c� wska
ników finansowych takich jak: wska
nik obsługi długu, relacji 
zobowi�za� finansowych do EBITDA, wysoko�ci i struktury kapitału własnego, utrzymania stanu 
�rodków pieni��nych na poziomach okre�lonych w umowie kredytowej (kowenanty).  
Niewypełnienie obowi�zków okre�lonych w umowie kredytowej mo�e skutkowa� podniesieniem 
mar�y, skorzystaniem z zabezpiecze� jak równie� konieczno�ci� przedterminowej spłaty zadłu�enia, 
co mo�e negatywnie wpływa� na mo�liwo�� obsługi pozostałych zobowi�za� Spółki dominuj�cej oraz 
na poziom dost�pnych �rodków finansowych przeznaczonych na finansowanie inwestycji lub celów 
zwi�zanych z bie��c� działalno�ci� Spółki dominuj�cej, co w konsekwencji mo�e mie� istotny 
negatywny wpływ na działalno�� i wyniki finansowe Spółki i Grupy. 
W przypadku braku realizacji postanowie� umowy kredytowej, bank ma prawo skorzysta� z prawa do 
podniesienia mar�y, wypowiedzenia umowy kredytowej oraz skorzystania z zabezpiecze�. 
Skorzystanie przez bank z prawa do wypowiedzenia umowy, b�dzie mie� istotny negatywny wpływ na 
sytuacj� finansow� i wyniki Spółki oraz Grupy, a w konsekwencji mo�e wyst�pi� ryzyko zagro�enia 
kontynuacji działalno�ci Spółki. Zarz�d podejmuje szereg działa� opisanych w nocie 4 niniejszego 
sprawozdania, których celem jest zapewnienie zrównowa�onych przepływów pieni��nych oraz 
poprawa wska
ników finansowych. 
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Według stanu na dzie� bilansowy brak dokapitalizowania przyczynił si� do niezrealizowania 
wska
ników finansowych zwi�zanych poziomem kapitału własnego i struktur� 
ródeł finansowania 
maj�tku Spółki (udział kapitału własnego) wg stanu na dzie� 31.03.2019 r. oraz na 30.06.2019 r.. 
Dodatkowo na dzie� 30.06.2019 r. Spółka dominuj�ca naruszyła wska
niki Dług/EBITDA oraz poziom 
�rodków pieni��nych. W zakresie poziomu kapitału własnego oraz wska
nika Dług/EBITDA bank ma 
prawo: w zakresie kredytu - podnie�� mar�� kredytu o 1 p.p., w zakresie linii gwarancyjnej – podnie�� 
opłat� za korzystanie z gwarancji o 0,2 p.p. lub odmówi� wystawienia gwarancji w ramach przyznanej 
linii, w zakresie faktoringu odwrotnego – podnie�� mar�� o 1 p.p. lub obni�y� kwot� limitu lub odst�pi� 
od finansowania nowych wierzytelno�ci (za ka�dy wska
nik). W zakresie wymaganego udziału 
kapitału własnego Spółka dominuj�ca jest zobowi�zana do podj�cia działa� maj�cych na celu 
podwy�szenia kapitału; w przypadku podwy�szenia kapitału podstawowego wniosek o jego rejestracj� 
powinien zosta� zło�ony nie pó
niej ni� w terminu 90 dni od daty publikacji raportu, z którego wynika 
naruszenie. W przypadku braku naprawienia wska
nika w sposób opisany w zdaniu poprzedzaj�cym 
bank ma prawo: w zakresie kredytu - podnie�� mar�� kredytu o 0,5 p.p., w zakresie linii gwarancyjnej 
– podnie�� opłat� za korzystanie z gwarancji o 0,2 p.p. lub odmówi� wystawienia gwarancji w ramach 
przyznanej linii, w zakresie faktoringu odwrotnego – podnie�� mar�� o 0,5 p.p. lub wypowiedzie� 
umow� lub obni�y� kwot� limitu lub odst�pi� od finansowania nowych wierzytelno�ci. 
W zakresie wska
nika poziom �rodków pieni��nych bank ma prawo: w zakresie kredytu - podnie�� 
mar�� kredytu o 1 p.p., w zakresie linii gwarancyjnej – podnie�� opłat� za korzystanie z gwarancji o 
0,2 p.p., w zakresie faktoringu odwrotnego – podnie�� mar�� o 1 p.p. lub wypowiedzie� umow�. 
Analiza wra�liwo�ci wyników Grupy na zmian� mar�y banku została omówiona przy opisie ryzyka 
zmiany stóp procentowych. 
 
Ryzyko zwi�zane z zabezpieczeniami ustanowionymi na maj�tku  
�

Spółka dominuj�ca zawarła umow� kredytow� z BO� S.A., której celem było dokonanie spłaty 
istniej�cych zobowi�za� kredytowych oraz poprzez zmian� harmonogramu spłat, pozyskanie 
finansowania na realizacj� okre�lonych inwestycji oraz na bie��c� działalno�� gospodarcz�. Na 
podstawie ww. umowy Spółka dominuj�ca oraz spółki zale�ne ustanowiły na rzecz banku 
zabezpieczenia spłaty opisane w nocie 24, 32 jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania 
finansowego.  
Nie mo�na wykluczy�, i� w wyniku braku realizacji postanowie� umowy kredytowej, w tym wobec 
braku terminowych spłat, bank skorzysta z prawa do podniesienia mar�y, wypowiedzenia umowy 
kredytowej oraz skorzystania z zabezpiecze�. Skorzystanie przez bank z prawa do wypowiedzenia 
umowy i/lub z zabezpiecze� ustanowionych na przedsi�biorstwie Spółki dominuj�cej oraz SPV.Rest 1 
Sp. z o.o. i  SPV.Rest 3 Sp. z o.o., na składnikach maj�tkowych Spółki dominuj�cej, w szczególno�ci 
wyposa�eniu lokali, w których prowadzone s� restauracje pod markami nale��cymi do Grupy Sfinks, 
mo�e spowodowa� cz��ciowe lub całkowite uniemo�liwienie prowadzenia działalno�ci przez Spółk�, 
co mo�e mie� istotny negatywny wpływ na sytuacj� finansow� i wyniki Spółki i Grupy. 
 
Ryzyko kredytowe 

�

W zwi�zku faktem, �e Grupa dzi�ła na rynku usług detalicznych (wi�kszo�� przychodów jest 
realizowana gotówkowo lub z wykorzystaniem kart płatniczych) poziom ryzyka kredytowego dotyczy 
nale�no�ci od franczyzobiorców i innych kontrahentów. Stan nale�no�ci (po wył�czeniu nale�no�ci 
bud�etowych) wynosi 23 683 tys. zł. 
Z uwagi na zakładany w strategii wzrost udziału sieci franczyzowej, Spółka dominuj�ca wskazuje, �e 
ryzyko kredytowe w przyszłych okresach b�dzie wzrastało. W celu ograniczenia tego ryzyka Grupa 
stosuje w umowach franczyzowych zabezpieczenia płatno�ci a tak�e realizuje restrykcyjn� polityk� 
tworzenia odpisów aktualizuj�cych na nale�no�ci od dłu�ników, dla których oceniła, �e istnieje ryzyko 
niespłacenia nale�no�ci. 
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36. Główne przyczyny niepewno�ci danych szacunkowych 
 
Kluczowe 
ródła w�tpliwo�ci dotycz�cych szacunków 
 
Sporz�dzenie sprawozdania finansowego zgodnie z MSSF wymaga od Zarz�du dokonania 
profesjonalnych os�dów, szacunków oraz przyj�cia zało�e�, które maj� wpływ na prezentowane 
warto�ci aktywów, pasywów, przychodów oraz kosztów. Szacunki oraz zwi�zane z nimi zało�enia 
opieraj� si� na do�wiadczeniu historycznym oraz szeregu innych czynników, które s� uznawane za 
racjonalne w danych okoliczno�ciach, a ich wyniki daj� podstaw� profesjonalnego os�du, co do 
warto�ci ksi�gowej aktywów i zobowi�za�, która nie wynika bezpo�rednio z innych 
ródeł. Szacunkom 
takim towarzyszy niepewno�� m.in. co do przyszłych warunków prowadzenia działalno�ci 
gospodarczej, rynkowych stóp procentowych, zmian technologicznych, zachowa� kontrahentów i 
konkurencji na rynku, co w rezultacie mo�e wpłyn�� na ostateczne warto�ci aktywów, pasywów, 
przychodów oraz kosztów. 
 
Zarz�d dokonuje oszacowa� i przyjmuje zało�enia dotycz�ce przyszło�ci. Uzyskane w ten sposób 
oszacowania ksi�gowe z definicji rzadko pokrywa� si� b�d� z faktycznymi rezultatami. Oszacowania 
i zało�enia, które nios� ze sob� znacz�ce ryzyko konieczno�ci wprowadzenia istotnej korekty warto�ci 
bilansowej aktywów i zobowi�za� w trakcie kolejnego roku obrotowego, dotycz� głównie testu 
na utrat� warto�ci rzeczowych aktywów trwałych, warto�ci niematerialnych oraz warto�ci firmy, 
amortyzacji, rezerw, odpisów na nale�no�ci, a tak�e kalkulacji podatku odroczonego. 
 
37. Transakcje z podmiotami powi�zanymi 
 

Na dzie� bilansowy 30 czerwca 2019r. Spółka nie sprawowała kontroli nad �adnymi podmiotami 
prowadz�cymi restauracj� w modelu franczyzowym, z wyj�tkiem podmiotów powi�zanych kapitałowo. 
Jednostki zale�ne powi�zane kapitałowo: 

Nazwa jednostki zale�nej oraz 

powi�zanie bezpo�rednie 
Miejsce siedziby spółki 

Procent 

posiadanych 
udziałów 

Procent 

posiadanych 
głosów 

Metoda 

konsolidacji 

SHANGHAI EXPRESS Sp. z o.o. 05-500 Piaseczno,                 
ul. �wi�toja�ska 5A 

100 100 Pełna 

W-Z Sp. z o.o. 61-701 Pozna�,               
ul. Fredry 12 

100 100 Pełna 

SPV.REST1 Sp. z o.o. 05-500 Piaseczno,              
ul. �wi�toja�ska 5A 

100 100 Pełna 

SPV.REST2 Sp. z o.o. 05-500 Piaseczno,              
ul. �wi�toja�ska 5A 

100 100 Pełna 

SPV.REST3 Sp. z o.o. 05-500 Piaseczno,              
ul. �wi�toja�ska 5A 100 100 Pełna 

SFX S.A. 
05-500 Piaseczno,              
ul. �wi�toja�ska 5A 100 100 nie dotyczy* 

CHJ S.A. 
05-500 Piaseczno,              
ul. �wi�toja�ska 5A 100 100 nie dotyczy* 

* spółka niekonsolidowana z uwagi na poziom istotno�ci 
Transakcje handlowe z podmiotami podlegaj�cymi konsolidacji w sprawozdaniu Grupy 
Kapitałowej     

  od 01.01.2019  od 01.01.2018 
 do 30.06.2019  do 30.06.2018 

  000' PLN  000' PLN 

Przychody ze sprzeda�y towarów i usług jednostkom 
powi�zanym* 469  457 

* (w tym usługi franczyzowe, refaktury, opłaty marketingowe i  inne)      

Zakupy towarów i usług od jednostek powi�zanych 1 163  1 170 
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Salda rozrachunków z tymi podmiotami na dzie� bilansowy powstałe w wyniku sprzeda�y i 
zakupu towarów i usług s� nast�puj�ce:     

 30.06.2019  31.12.2018   30.06.2018 
 000' PLN  000' PLN  000' PLN 

Nale�no�ci od jednostek powi�zanych 423  239  284 

Odpis aktualizuj�cy warto�� nale�no�ci (25)   (3)  - 

Nale�no�ci krótkoterminowe od 
jednostek powi�zanych netto 398  236  284 

         

Zobowi�zania handlowe wobec 
jednostek powi�zanych 877  1187  411 

Inne zobowi�zania wobec jednostek 
powi�zanych  65  65  65 

� � � � � � �

   � � � � �

Salda rozrachunków z tytułu udzielonych po�yczek podmiotom powi�zanym   
  

 30.06.2019  31.12.2018   30.06.2018 
 000' PLN  000' PLN  000' PLN 

Nale�no�ci od podmiotów 
powi�zanych - udzielone po�yczki : 

     

SPV REST.1 Sp. z o.o. 287  288  285 
SPV REST.2 Sp. z o.o. 1 785  1 630  1 319 
Shanghai Express Sp. z o.o. 352  354  350 

 2 424  2 272  1 954 

Odpis aktualizacyjny warto�� 
udzielonych po�yczek -  -  - 

Razem 2 424  2 272  1 954 

 
Transakcje z podmiotami powi�zanymi w tytułu udzielonych po�yczek zostały przedstawione w 
nocie 21 niniejszego sprawozdania    
 � � � �

Transakcje z podmiotami powi�zanymi osobowo: 
      
Z tytułu por�cze� udzielonych przez Dorot� i Sylwestra Cacek, opisanych w nocie 29 została 
utworzona rezerwa wysoko�ci 407 tys. zł 
 . 
W okresie sprawozdawczym Sylwester Cacek udzielił po�yczk� SPV REST.2 Sp z o.o. w kwocie 100 
tys zł.    
 
 
38. Zdarzenia po dacie bilansu 

 
W dniu 29 lipca 2019 r. Zarz�d Spółki podj�ł Uchwał� o wydłu�eniu terminów na zawarcie umów 
obj�cia akcji serii P oraz na dokonywanie wpłat na pokrycie akcji serii P dla obu z tych czynno�ci do 
dnia 15 pa
dziernika 2019 r.  
�����������	�
���	�����������
�����
�������������

����������������� ����!"#!$��!"#!%"����!����������&����
��	��
�

 
W dniu 31 lipca 2019 r. Spółka zawarła z BO� S.A. aneks do Umowy o lini� faktoringu odwrotnego na 
skutek, którego limit faktoringu b�dzie ulegał sukcesywnemu wygaszaniu do dnia 1 lutego 2020 r.. 



�ródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe na dzie� 30 czerwca 2019r. 
Grupa Kapitałowa SFINKS POLSKA 
 

Noty stanowi� integraln� cz��� skonsolidowanego sprawozdania finansowego  Strona 55 
 

Ponadto aneks wprowadza konieczno�� spłaty wszelkich zobowi�za� Spółki  w tym zakresie do dnia 
31 maja 2020r.  
�����������	�
���	�����������
�����
�������������

��������'%��(���� �����!����!���)���!��
������*���������&����
	��
�

�

W dniu 22 sierpnia 2019 r. Wiceprezes Zarz�du Sfinks Polska S.A. Sławomir Pawłowski zło�ył 
rezygnacj� na dzie� 22 sierpnia 2019 r. z członkostwa w Zarz�dzie Spółki. 
�����������	�
���	�����������
�����
���������������������'%��$���� 	��
�

�

Po dacie bilansowej miały miejsce nast�puj�ce zmiany w składzie Rady Nadzorczej: zło�enie 
rezygnacji z członkostwa w Radzie Nadzorczej przez Krzysztofa Gerul�,  Jana Je�aka, Piotra 
Kami�skiego i Artura Gabora oraz powołanie przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 
22 sierpnia 2019 r. nowego 5 osobowego składu Rady Nadzorczej, w tym powołanie w wyniku 
głosowania oddzielnym grupami 2 członków Rady Nadzorczej i oddelegowanie ich do stałego 
indywidualnego wykonywania czynno�ci nadzorczych.  
 
Ponadto Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 22 sierpnia 2019 r. nie podj�ło uchwały w 
przedmiocie przesuni�cia daty wykupu obligacji serii A3 zamiennych na akcje zwykłe serii na okres co 
najmniej do dnia 31 grudnia 2028 r. oraz uchwały dotycz�cej wyra�enia zgody na zbycie 
zorganizowanych cz��ci przedsi�biorstwa dotycz�cej Sphinx i Chłopskiego Jadła a tak�e uchwały w 
przedmiocie zmian statutu Spółki  w zakresie zmian kompetencji Rady Nadzorczej.  
�����������	�
���	�����������
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Wiceprezes Zarz�du ds. Finansowych  Wiceprezes Zarz�du 
Dariusz Strojewski  Dorota Cacek 
       
       
      
   
   
  

  

 
Osoba, której powierzono 
prowadzenie ksi�g 
rachunkowych  

    Zbigniew Machałowski 
 
 
 
 
 
 
Piaseczno, dnia 30 wrze�nia 2019r. 
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ul. Świętojańska 5A 

05-500 Piaseczno 

 

Raport z przeglądu  
śródrocznego skróconego sprawozdania finansowego  
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Raport niezależnego biegłego rewidenta  
z przeglądu śródrocznego skróconego sprawozdania  

finansowego obejmującego okres od 01.01.2019 do 30.06.2019 

 

 

Dla Akcjonariuszy i Rady Nadzorczej Sfinks Polska S.A.  

 

Wprowadzenie 

Przeprowadziliśmy przegląd załączonego śródrocznego skróconego sprawozdania finansowego Sfinks Polska 

S.A. z siedzibą w Piasecznie sporządzonego na dzień 30 czerwca 2019 roku, na które składają się: skrócone 

sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 30 czerwca 2019 roku, skrócone sprawozdanie  

z całkowitych dochodów, skrócone sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, skrócone sprawozdanie  

z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2019 roku do 30 czerwca 2019 roku oraz wybrane informacje 

dodatkowe i objaśniające („śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe”). 

Zarząd Spółki jest odpowiedzialny za sporządzenie i przedstawienie śródrocznego skróconego sprawozdania 

finansowego zgodnie z wymogami Międzynarodowego Standardu Rachunkowości 34 Śródroczna 
sprawozdawczość finansowa ogłoszonego w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej. 

My jesteśmy odpowiedzialni za sformułowanie wniosku na temat śródrocznego skróconego sprawozdania 

finansowego na podstawie przeprowadzonego przez nas przeglądu.  

Zakres przeglądu 

Przegląd przeprowadziliśmy zgodnie z Krajowym Standardem Przeglądu 2410 w brzmieniu 

Międzynarodowego Standardu Usług Przeglądu 2410 Przegląd śródrocznych informacji finansowych 

przeprowadzony przez niezależnego biegłego rewidenta jednostki przyjętym uchwałą nr 2041/37a/2018 

Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 5 marca 2018 roku. Przegląd sprawozdania finansowego polega 

na kierowaniu zapytań przede wszystkim do osób odpowiedzialnych za kwestie finansowe i księgowe, 

przeprowadzaniu procedur analitycznych oraz innych procedur przeglądu. 

Przegląd ma istotnie węższy zakres niż badanie przeprowadzane zgodnie z Krajowymi Standardami Badania 

w brzmieniu Międzynarodowych Standardów Badania przyjętymi uchwałą nr 2041/37a/2018 Krajowej Rady 

Biegłych Rewidentów z dnia 5 marca 2018 roku. Na skutek tego przegląd nie wystarcza do uzyskania 

pewności, że wszystkie istotne kwestie, które zostałyby zidentyfikowane w trakcie badania, zostały ujawnione. 

W związku z tym nie wyrażamy opinii z badania na temat tego śródrocznego skróconego sprawozdania 

finansowego.  

Wniosek 

Na podstawie przeprowadzonego przeglądu stwierdzamy, że nic nie zwróciło naszej uwagi, co kazałoby nam 

sądzić, że załączone śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe nie zostało sporządzone, we wszystkich 

istotnych aspektach, zgodnie z wymogami Międzynarodowego Standardu Rachunkowości 34 Śródroczna 
sprawozdawczość finansowa ogłoszonego w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej. 
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Paragraf objaśniający 

 

Nie składając zastrzeżeń do wniosku z przeglądu śródrocznego skróconego sprawozdania finansowego 

zwracamy uwagę na informacje zawarte w dodatkowej nocie objaśniającej nr 4 do śródrocznego skróconego 

sprawozdania finansowego, w której wskazano na poniesioną w I półroczu 2019 roku stratę netto w kwocie 

5.754 tys. zł. Ponadto Spółka poinformowała o utrzymującym się znaczącym udziale finansowania dłużnego 

oraz, że planowana na 2019 rok emisja akcji o wartości 6.000 tys. zł obarczona jest ryzykiem braku pełnej 

realizacji.  

Dodatkowo w notach objaśniających 24 i 35 Spółka ujawniła fakt niedotrzymania założeń umowy kredytowej 

na dzień 30.06.2019 roku, co uprawnia bank m.in. do podniesienia marży kredytu o 2 p.p. lub wypowiedzenia 

umowy przed terminem jej obowiązywania. Podwyższenie marży, oprócz wzrostu kosztów odsetkowych, 

wpłynęłoby na obniżenie wyceny wartości niematerialnych Spółki o ok 1.700 tys. zł. Skorzystanie przez bank 

z prawa do wypowiedzenia umowy, będzie mieć istotnie negatywny wpływ na sytuację finansową Spółki. Na 

dzień sporządzenia tego raportu pomimo niedotrzymania założeń umowy kredytowej bank nie skorzystał z 

możliwości podniesienia marży ani nie wypowiedział umowy kredytowej. 

Powyższe warunki wraz z pozostałymi ujawnieniami w notach 4, 24 i 35 wskazują na istnienie znaczącej 

niepewności, która może budzić poważne wątpliwości co do zdolności Spółki do kontynuacji działalności. 

Jednocześnie Zarząd w nocie nr 4 do sprawozdania finansowego opisał okoliczności, które w ocenie Zarządu 

pozwalają na przyjęcie założenia o kontynuowaniu przez Spółkę działalności w dającej się przewidzieć 

przyszłości. 

Nasz raport nie zawiera zastrzeżenia w odniesieniu do powyższej kwestii. 

 

 

 

 

Warszawa, 30.09.2019 

 

……………………………………………………………….. 

Tomasz Martyniuk 

Kluczowy biegły rewident 

Nr w rejestrze 13001 

 

Działający w imieniu: 

Roedl Audit Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Sienna 73, nr na liście 2623. 

 

 

 

……………………………………………………………….. 

Magdalena Ludwiczak 

Biegły rewident 

Członek Zarządu Roedl Audit Sp. z o.o. 
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………………………………………………………………………………………………………………………………
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Signed by /
Podpisano przez:

Tomasz Martyniuk
Roedl Audit sp. z o.o.

Date / Data: 2019-09-
30 22:46

……………………..

Signed by / Podpisano
przez:

Magdalena Maria
Ludwiczak
Roedl Audit sp. z o.o.

Date / Data: 2019-09-
30 23:02
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Noty stanowi� integraln� cz��� sprawozdania finansowego  Strona 2 
 

Sfinks Polska S.A. 
 
�ródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe  
za okres sprawozdawczy od 1 stycznia 2019r. do 30 czerwca 2019r. 
 
Dla akcjonariuszy Sfinks Polska S.A.  
 
Zgodnie z przepisami Rozporz�dzenia Ministra Finansów z dnia 29.03.2018r. Zarz�d jest zobowi�zany 
zapewni� sporz�dzenie sprawozdania finansowego daj�cego prawidłowy i rzetelny obraz sytuacji 
maj�tkowej i finansowej Spółki na koniec pierwszego półrocza roku obrotowego zaczynaj�cego si� 
1 stycznia 2019r. i ko�cz�cego si� 31 grudnia 2019r. oraz wyniku finansowego za ten okres. 
 
Elementy jednostkowego �ródrocznego skróconego sprawozdania finansowego zostały przedstawione 
w niniejszym dokumencie w nast�puj�cej kolejno�ci: 

Strona 
 

�ródroczne zestawienie całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2019r. do 30 czerwca 
2019r.. wykazuj�ce strat� netto w kwocie 5.754 tys. zł oraz ujemny całkowity dochód w 
kwocie 5.798 tys. zł 
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�ródroczne sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzie� 30 czerwca 2019 roku wykazuj�ce po 
stronie aktywów i pasywów kwot� 319.071 tys. zł 
 

 
5 

�ródroczne zestawienie zmian w kapitale własnym za okres sprawozdawczy od 1 stycznia 
2019r. do 30 czerwca 2019r., wykazuj�ce spadek kapitałów własnych o kwot� 5.744 tys. zł 
 

 
6 

�ródroczny rachunek przepływów pieni��nych za okres sprawozdawczy od 1 stycznia 2019r. do 
30 czerwca 2019r. wykazuj�cy spadek stanu �rodków pieni��nych o kwot� 4.281 tys. zł 
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Noty do jednostkowego sprawozdania finansowego 8 
 
Jednostkowe roczne sprawozdanie finansowe zostało zatwierdzone do publikacji przez Zarz�d Spółki 
dnia 30 wrze�nia 2019r. oraz podpisane przez:  
 
 

Wiceprezes Zarz�du ds. 
Finansowych 

 Wiceprezes Zarz�du 
Dorota Cacek 

Dariusz Strojewski   
       
       
      
   
   
  

 

  
  

  

  

 
Osoba, której powierzono 
prowadzenie ksi�g 
rachunkowych  

    Zbigniew Machałowski 
   
      
 
Piaseczno, dnia 30 wrze�nia 2019r. 



�ródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe na dzie� 30 czerwca 2019r.  
SFINKS POLSKA S.A. 

Noty stanowi� integraln� cz��� sprawozdania finansowego  Strona 3 
 

�ródroczne zestawienie całkowitych dochodów za 
okres od 1 stycznia 2019r. do 30 czerwca 2019r. 

    

 Nota 
od 01.01.2019 
do 30.06.2019 

 od 01.01.2018 
do 30.06.2018 

  PLN’000  PLN’000 

Przychody ze sprzeda�y 7 77 272  82 705 
Koszt własny sprzeda�y 8 (64 803)  (71 970) 

Zysk (strata) brutto na sprzeda�y  12 469  10 735 

Koszty ogólnego zarz�du 8 (12 170)  (10 470) 
Pozostałe przychody operacyjne 9 877  413 
Pozostałe koszty operacyjne 10 (889)  (1 285) 
Zysk (strata) na działalno�ci operacyjnej  287  (607) 

Przychody finansowe 11 1 352  274 
Koszty finansowe  11 (8 447)  (3 061) 
Zysk (strata) przed opodatkowaniem  (6 808)  (3 394) 

Podatek dochodowy 12 1 054  585 

Zysk (strata) netto z działalno�ci kontynuowanej  (5 754)  (2 809) 

Zysk (strata) netto  (5 754)  (2 809) 
     

Dochody całkowite razem  (5 754)  (2 809) 

Dochód całkowity przypadaj�cy:     

Akcjonariuszom  (5 754)  (2 809) 
     

Inne całkowite dochody które zostan� nast�pnie 
przeklasyfikowane na zyski lub straty po spełnieniu 
okre�lonych warunków 

      

Rachunkowo�� zabezpiecze�   (54)   (259) 
Podatek dochodowy dotycz�cy innych całkowitych 
dochodów 

 10  49 

Inne całkowite dochody (netto)  (44)  (210) 
       

Całkowite dochody ogółem  (5 798)  (3 019) 
     

     

�rednia wa�ona liczba akcji zwykłych  13 31 099 512  30 726 032 
�rednia wa�ona liczba akcji zwykłych dla potrzeb 
kapitału rozwodnionego 13 31 099 512  30 911 935 

     

Całkowity dochód na jedn� akcj�       
Zwykły 13 (0,19)  (0,10) 
Rozwodniony 13 (0,19)  (0,10) 

     

Zysk (strata) na jedn� akcj� z działalno�ci 
kontynuowanej 

      

Zwykły 13 (0,19)  (0,09) 
Rozwodniony 13 (0,19)  (0,09) 
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�ródroczne sprawozdanie z sytuacji finansowej  na dzie� 30 czerwca 2019r. 

 

 Nota 
Na dzie� 

30.06.2019 
 Na dzie� 

31.12.2018 
 Na dzie� 

30.06.2018 
  PLN’000  PLN’000  PLN’000 

Aktywa trwałe       

Warto�ci niematerialne 14 33 120  31 382  30 041 
Rzeczowe aktywa trwałe 15 222 197  49 328  51 317 
Nale�no�ci długoterminowe 18 9 389  9 914  7 984 
Udziały w jednostkach zale�nych 17 3 783  3 783  3 783 
Po�yczki udzielone długoterminowe 21 1 794  1 696  1 385 
Aktywa finansowe z tytułu przyszłego prawa do 
udziałów 33 8 676  8 222  7 813 

Pozostałe długoterminowe aktywa finansowe 20 1 087  1 087  1 087 
Aktywa z tytułu odroczonego podatku 
dochodowego 12 11 154  9 965  10 659 

  291 200  115 377  114 069 

Aktywa obrotowe       

Zapasy 22 2 542  2 348  2 559 
Nale�no�ci handlowe oraz pozostałe nale�no�ci 18 17 579  15 784  15 844 
Po�yczki udzielone krótkoterminowe 21 944  894  817 
Pozostałe krótkoterminowe aktywa finansowe 20 -  -  93 
�rodki pieni��ne i ich ekwiwalenty 19 6 806  11 087  8 188 

  27 871  30 113  27 501 
          

Aktywa razem  319 071  145 490  141 570 

       

 Nota 
Na dzie� 

30.06.2019 
 Na dzie� 

31.12.2018 
 Na dzie� 

30.06.2018 
  PLN’000  PLN’000  PLN’000 

Kapitał własny       

Kapitał podstawowy 23 31 099  31 099  31 099 
Kapitał zapasowy  23 11 129  11 129  11 129 
Kapitały z tytułu wyceny instrumentów 
finansowych 23 (185)  (141)  76 

Inne składniki kapitału własnego 23 2 228  2 174  2 111 
Zysk (strata) z lat ubiegłych  (38 224)  (34 787)  (34 787) 
Zysk netto okresu obrotowego  (5 754)  (3 437)  (2 809) 
Kapitały przypadaj�ce akcjonariuszom   293  6 037  6 819 

       

Zobowi�zanie długoterminowe       

Po�yczki i kredyty bankowe 24 -  -  59 410 
Zobowi�zania długoterminowe z tytułu leasingu 
finansowego 26 149 678  1 331  1 318 

Przychody rozliczane w czasie - 
długoterminowe 34 10 453  12 409  8 893 

Zobowi�zania finansowe z tytułu przyszłego 
prawa do udziałów 33 8 676  8 222  7 813 

Inne zobowi�zania długoterminowe 28 12 240  11 607  11 483 
  181 047  33 569  88 917 
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Zobowi�zania krótkoterminowe       

Zobowi�zania handlowe oraz pozostałe 
zobowi�zania 28 26 696  22 986  19 328 

Zobowi�zania krótkoterminowe z tytułu leasingu 
finansowego 26 30 991  892  1 127 

Zobowi�zania krótkoterminowe z tytułu 
instrumentów pochodnych 25 228  174  - 

Zobowi�zania krótkoterminowe z tytułu 
faktoringu odwrotnego 32 4 162  7 992  7 977 

Krótkoterminowe po�yczki i kredyty bankowe 24 68 800  69 138  11 207 
Rezerwy krótkoterminowe 30 4 350  3 092  2 444 
Przychody rozliczane w czasie 34 2 504  1 610  3 751 

  137 731  105 884  45 834 

          

Pasywa razem  319 071  145 490  141 570 
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�ródroczne zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2019r. 
  

 

 

od 01.01.2019 
do 30.06.2019

od 01.01.2018 
do 31.12.2018

od 01.01.2018 
do 30.06.2018

 

 
PLN’000 PLN’000 PLN’000 

Kapitał podstawowy   
 

  
 

   

Stan na pocz�tek okresu 31 099 30 666 30 666 

Podwy�szenie kapitału - 433 433 

Stan na koniec okresu 31 099 31 099 31 099 

      
 

Kapitał zapasowy   
 

  
 

   

Stan na pocz�tek okresu 11 129 11 129 11 129 

Pokrycie strat - - - 

Emisja akcji powy�ej warto�ci nominalnej - - - 

Koszty emisji - - - 

Stan na koniec okresu 11 129 11 129 11 129 

      
       
 

Inne składniki kapitału własnego   
 

  
 

   

Stan na pocz�tek okresu 2 174 2 062 2 062 

Zwi�kszenia 54 112 49 

Zmniejszenia - - - 

Stan na koniec okresu 2 228 2 174 2 111 

      
 

Kapitały z tytułu wyceny instrumentów finansowych   
 

  
 

   

Stan na pocz�tek okresu (141) 286 286 

Zwi�kszenia - - - 

Zmniejszenia  (44)  (427)  (210) 

Stan na koniec okresu (185) (141) 76 

      
 

Nierozliczony wynik z lat ubiegłych   
 

  
 

   

Stan na pocz�tek okresu (34 787) (26 019) (26 019) 

Pokrycie strat z lat ubiegłych z kapitału zapasowego - - - 

Wynik poprzedniego roku  (3 437)  (8 768)  (8 768) 

Stan na koniec okresu (38 224) (34 787) (34 787)       
 

Zysk netto    
 

  
 

   

Stan na pocz�tek okresu (3 437) (8 768) (8 768) 

Wyniku finansowy roku ubiegłego 3 437 8 768 8 768 

Wynik finansowy wypracowany w okresie obrotowym (5 754) (3 437) (2 809) 

Stan na koniec okresu (5 754) (3 437) (2 809)       
 

Razem kapitały własne   
 

  
 

   

Stan na pocz�tek okresu 6 037 9 356 9 356 

Stan na koniec okresu 293 6 037 6 819
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�ródroczny rachunek przepływów pieni��nych za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2019r. 

 
od 01.01.2019 
do 30.06.2019 

 od 01.01.2018 
do 30.06.2018 

 PLN’000  PLN’000 

�rodki pieni��ne netto z działalno�ci operacyjnej     

Zysk brutto roku obrotowego   (6 808)   (3 394) 

Korekty: 28 991  12 329 

Podatek dochodowy zapłacony  (69)  - 
Ró�nice kursowe  (823)  - 
Amortyzacja �rodków trwałych 16 643  3 732 
Amortyzacja warto�ci niematerialnych 882  438 
Odpis aktualizuj�cy aktywa trwałe 10  965 
(Zysk)/strata na sprzeda�y rzeczowych aktywów trwałych 5   (15) 
Likwidacja �rodków trwałych 27  7 
Przychody z tytułu odsetek  (97)   (52) 
Koszty odsetek 8 213  2 970 
Wycena programu motywacyjnego 54  49 
Zapasy  (194)   (58) 
Nale�no�ci handlowe oraz pozostałe nale�no�ci  (1 190)   (403) 

Zobowi�zania handlowe oraz pozostałe zobowi�zania 5 530  4 696 

Przepływy pieni��ne netto z działalno�ci operacyjnej 22 183  8 935 

    

Przepływy �rodków pieni��nych z działalno�ci inwestycyjnej      

Wpływy ze sprzeda�y maj�tku trwałego 62  60 
Wpływy z tytułu spłaty po�yczek udzielonych 49  42 
Wpływy z tytułu zako�czonych lokat -  230 
Wydatki na zakup maj�tku trwałego  (3 292)   (4 170) 
Wydatki na zakup akcji, udziałów i innych papierów 
warto�ciowych -   (75) 

Udzielone po�yczki  (142)   (730) 

Odsetki uzyskane 13  21 

�rodki pieni��ne netto z działalno�ci inwestycyjnej  (3 310)   (4 622) 

    

Przepływy �rodków pieni��nych z działalno�ci finansowej      

Odsetki zapłacone  (7 740)   (2 729) 
Spłata kredytów i po�yczek  (802)   (3 553) 
Spłata zobowi�za� z tytułu leasingu finansowego  (10 782)   (589) 
�rodki uzyskane na poczet emisji akcji -  433 

Zmiana zaanga�owania z tytułu faktoringu odwrotnego  (3 830)  12 

�rodki pieni��ne netto z działalno�ci finansowej  (23 154)   (6 426) 

      

Zwi�kszenie /(zmniejszenie) netto �rodków pieni��nych i ich 
ekwiwalentów 

 (4 281)   (2 113) 

Saldo otwarcia �rodków pieni��nych i ich ekwiwalentów 11 087  10 301 

Saldo zamkni�cia �rodków pieni��nych i ich ekwiwalentów 6 806  8 188 

W tym �rodki o ograniczonej dost�pno�ci 4 843  5 071 



�ródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe na dzie� 30 czerwca 2019r.  
SFINKS POLSKA S.A. 

Noty stanowi� integraln� cz��� sprawozdania finansowego  Strona 8 
 

 

NOTY DO �RÓDROCZNEGO SKRÓCONEGO JEDNOSTKOWEGO 
SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPORZ�DZONEGO ZGODNIE Z MSSF 
ZATWIERDZONYMI PRZEZ UNI	 EUROPEJSK� 
za okres sprawozdawczy od 1 stycznia 2019r. do 30 czerwca 2019r. 
 
Spółka Sfinks Polska S.A. została utworzona na podstawie aktu notarialnego z dnia 
16 sierpnia 1999 roku w Kancelarii Notarialnej Andrzeja Gruszki (Rep. A Nr 2348/99). Dnia 
3 wrze�nia 1999 roku Spółka została zarejestrowana w rejestrze handlowym prowadzonym przez S�d 
Rejonowy XXI Wydział Gospodarczy w Łodzi w dziale B pod numerem 7369. Postanowieniem S�du 
Rejonowego dla Łodzi-�ródmie�cia, XX Wydział Krajowego Rejestru S�dowego Spółka została 
wpisana do Krajowego Rejestru S�dowego pod numerem 0000016481.  
  

 

1. Podstawowe dane jednostki: 

 

Firma Spółki Sfinks Polska Spółka Akcyjna 
Siedziba  ul. �wi�toja�ska 5a      05-500 Piaseczno 

S�d rejestrowy S�d Rejestrowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w 
Warszawie, XIV Wydział Krajowego Rejestru S�dowego. 

Numer w rejestrze 0000016481 
Numer PKD 5610A 
Przedmiot przedsi�biorstwa:  Podstawowym przedmiotem działalno�ci Spółki jest 

organizacja i �wiadczenie usług gastronomicznych 
oraz prowadzenie działalno�ci franczyzowej. 

Sprawozdania finansowe: �ródroczne  jednostkowe sprawozdanie  finansowe  Spółki  
obejmuje  dane  za  okres  6 miesi�cy zako�czony 
30.06.2019 roku i na dzie� 30.06.2019 roku. Porównywalne 
dane finansowe prezentowane s� za okres 6 miesi�cy 
zako�czony  30.06.2018r. i na dzie� 30.06.2018r.  
Sprawozdania finansowe zostały sporz�dzone w identyczny 
sposób zapewniaj�cy porównywalno�� danych. 

 
Głównym przedmiotem działalno�ci Spółki jest: 

• prowadzenie restauracji SPHINX, CHŁOPSKIE JADŁO. 
• działanie jako franczyzodawca w zakresie udzielania franczyzobiorcom prawa do prowadzenia 

restauracji SPHINX, CHŁOPSKIE JADŁO i Piwiarnia Warki. 
 

Spółka jest wła�cicielem marek SPHINX, CHŁOPSKIE JADŁO, Piwiarnia Warki. Zgodnie ze 
stosowanym modelem biznesowym, cz��� restauracji SPHINX, CHŁOPSKIE JADŁO oraz wszystkie 
Piwiarnie Warki s� prowadzone przez odr�bne podmioty, zało�one i prowadzone przez osoby trzecie.  
 
Struktura wła�cicielska 
 
Stan na dzie� 30.06. 2018r. według najlepszej wiedzy Spółki 

Akcjonariusz Udział w kapitale 

Sylwester Cacek 17,88% 
Robert Dziubłowski* 5,40% 
AnMar Development Sp. z o.o. 5,03% 
Pozostali 71,69% 

Razem 100,00% 

* Robert Dziubłowski ł�cznie z Top Consulting (Spółka zwraca uwag�, �e w dniu 10 sierpnia 2017r. otrzymała Informacj� o 
transakcji uzyskan� w trybie art. 19 MAR dotycz�c� nabycia 180 000 szt. akcji Sfinks Polska S.A. w dniu 9 sierpnia 2017r. przez 
podmiot powi�zany- Top Crowth Limited; niemniej z uwagi, i� Spółka nie otrzymała formalnego stanu posiadania po tej transakcji 
Spółka prezentuje stan wg ostatniego formalnego ujawnienia stanu posiadania z 2013r.)  
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Stan na dzie�  31.12.2018r. według najlepszej wiedzy Spółki 

Akcjonariusz Udział w kapitale 

Sylwester Cacek 17,88% 
Robert Dziubłowski* 5,40% 
AnMar Development Sp. z o.o. 5,03% 
Pozostali 71,69% 

Razem 100,00% 

* Robert Dziubłowski ł�cznie z Top Consulting (Spółka zwraca uwag�, �e w dniu 10 sierpnia 2017r. otrzymała Informacj� o 
transakcji uzyskan� w trybie art. 19 MAR dotycz�c� nabycia 180 000 szt. akcji Sfinks Polska S.A. w dniu 9 sierpnia 2017r. przez 
podmiot powi�zany- Top Crowth Limited; niemniej z uwagi, i� Spółka nie otrzymała formalnego stanu posiadania po tej transakcji 
Spółka prezentuje stan wg ostatniego formalnego ujawnienia stanu posiadania z 2013r.)  
 
Stan na dzie�  30.06.2019 i na dzie� publikacji niniejszego sprawozdania według najlepszej wiedzy 
Spółki 

Akcjonariusz Udział w kapitale 

Sylwester Cacek 17,88% 
Robert Dziubłowski* 5,40% 
AnMar Development Sp. z o.o. 5,03% 
Quercus TFI S.A.** 5,24% 
Pozostali 66,45% 

Razem 100,00% 

* Robert Dziubłowski ł�cznie z Top Consulting (Spółka zwraca uwag�, �e w dniu 10 sierpnia 2017r. otrzymała Informacj� o 
transakcji uzyskan� w trybie art. 19 MAR dotycz�c� nabycia 180 000 szt. akcji Sfinks Polska S.A. w dniu 9 sierpnia 2017r. przez 
podmiot powi�zany- Top Crowth Limited; niemniej z uwagi, i� Spółka nie otrzymała formalnego stanu posiadania po tej transakcji 
Spółka prezentuje stan wg ostatniego formalnego ujawnienia stanu posiadania z 2013r.)  
** Ł�czny udział Quercus TFI S.A., który działa w imieniu zarz�dzanych funduszy inwestycyjnych- QUERCUS Parasolowy SFIO, 
QUERCUS Absolute Return FIZ, QUERCUS Global Balanced Plus FIZ oraz Acer Aggressive FIZ, posiadajacych wspólnie akcje 
Sfinks Polska S.A. 
 
Skład Zarz�du Spółki w okresie od 1 stycznia 2019r. do 5 lutego 2019r.: 

 
Sylwester Cacek – Prezes Zarz�du; 
Dorota Cacek – Wiceprezes Zarz�du; 
Sławomir Pawłowski – Wiceprezes Zarz�du; 
Tomasz Gryn - Wiceprezes Zarz�du; 
Jacek Ku� - Wiceprezes Zarz�du; 
Bogdan Bruczko – Wiceprezes Zarz�du. 

 
Skład Zarz�du Spółki w okresie od 6 lutego 2019r. do dnia 30 lipca 2019r.: 

 
Sylwester Cacek – Prezes Zarz�du; 
Dorota Cacek – Wiceprezes Zarz�du; 
Sławomir Pawłowski – Wiceprezes Zarz�du; 
Dariusz Strojewski - Wiceprezes Zarz�du; 
 

Skład Zarz�du Spółki w okresie od  1 sierpnia 2019r. do dnia 22 sierpnia 2019 r.: 
 

Dorota Cacek – Wiceprezes Zarz�du; 
Sławomir Pawłowski – Wiceprezes Zarz�du; 
Dariusz Strojewski - Wiceprezes Zarz�du; 
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Skład Zarz�du Spółki w okresie od  22 sierpnia 2019r. do dnia publikacji niniejszego 
sprawozdania: 
 

Dorota Cacek – Wiceprezes Zarz�du; 
Dariusz Strojewski - Wiceprezes Zarz�du; 

 
 

Skład Rady Nadzorczej od 1 stycznia 2019r. do 13 lipca 2019r.: 
 

Artur Gabor – Przewodnicz�cy Rady Nadzorczej, 
Jan Adam Je�ak – Wiceprzewodnicz�cy Rady Nadzorczej, 
Krzysztof Gerula - Członek Rady Nadzorczej, 
Piotr Kami�ski – Członek Rady Nadzorczej, 
Robert Dziubłowski – Członek Rady Nadzorczej, 

 
Skład Rady Nadzorczej od 13 lipca 2019r. do 30 lipca 2019r.: 
 

Artur Gabor – Przewodnicz�cy Rady Nadzorczej, 
Krzysztof Gerula - Członek Rady Nadzorczej, 
Piotr Kami�ski – Członek Rady Nadzorczej, 
Robert Dziubłowski – Członek Rady Nadzorczej, 
 

Skład Rady Nadzorczej od 1 sierpnia 2019r. do 22 sierpnia 2019r.: 
 

Artur Gabor – Przewodnicz�cy Rady Nadzorczej, 
Piotr Kami�ski – Członek Rady Nadzorczej, 
Robert Dziubłowski – Członek Rady Nadzorczej, 

 
Skład Rady Nadzorczej od 22 sierpnia  2019r. do dnia publikacji niniejszego sprawozdania: 
 

Sławomir Pawłowski – Członek Rady Nadzorczej (od 2 wrze�nia 2019 r. -Przewodnicz�cy Rady 
Nadzorczej) 
Artur Wasilewski – Członek Rady Nadzorczej (od 2 wrze�nia 2019 r. - Wiceprzewodnicz�cy 
Rady Nadzorczej) 
Adam Lamentowicz - Członek Rady Nadzorczej delegowany do stałego indywidualnego 
wykonywania czynno�ci nadzorczych w Spółce, 
Robert Dziubłowski – Członek Rady Nadzorczej delegowany do stałego indywidualnego 
wykonywania czynno�ci nadzorczych w Spółce, 
Adam Karolak – Członek Rady Nadzorczej 

 
 

2. O�wiadczenie o zgodno�ci sprawozdania z Mi�dzynarodowymi Standardami 
Sprawozdawczo�ci Finansowej  

 
Skrócone �ródroczne sprawozdanie finansowe zostało sporz�dzone zgodnie z Mi�dzynarodowymi 
Standardami Sprawozdawczo�ci Finansowej („MSSF”) wydanymi przez Rad� ds. Mi�dzynarodowych 
Standardów Rachunkowo�ci i zaakceptowanymi przez Uni� Europejsk� dla sprawozdawczo�ci 
finansowej (wersja skrócona zgodnie z MSR 34) oraz Rozporz�dzeniem Ministra Finansów z dnia 
29.03.2018r. w sprawie informacji bie��cych i okresowych.  
 
Zmiany do istniej�cych standardów zastosowane po raz pierwszy w sprawozdaniu finansowym 
spółki za 2019 rok 

Nast�puj�ce zmiany do istniej�cych standardów wydane przez Rad� Mi�dzynarodowych Standardów 
Rachunkowo�ci (RMSR) oraz zatwierdzone do stosowania w UE wchodz� w �ycie po raz pierwszy w 
sprawozdaniu finansowym spółki za 2019 rok: 
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• MSSF 16 „Leasing”� – zatwierdzony w UE w dniu 31 pa
dziernika 2017 roku (obowi�zuj�cy w 

odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynaj�cych si� 1 stycznia 2019 roku lub po tej dacie), 
�

MSSF16 zast�puje dotychczasowy MSR17. Celem nowego standardu jest ułatwienie porównania 
sprawozda� finansowych, prezentuj�cych zarówno leasing finansowy, jak i operacyjny, w sprawozdaniu 
z sytuacji finansowej leasingobiorcy oraz dostarczenie u�ytkownikom sprawozdania finansowego 
informacji dotycz�cych ryzyka zwi�zanego z tymi formami leasingu.  
Spółka zdecydowała si� na zastosowanie MSSF 16 po raz pierwszy w dniu 01.01.2019r. z 
wykorzystaniem zmodyfikowanego podej�cia retrospektywnego z ł�cznym efektem pierwszego 
zastosowania niniejszego standardu zgodnie z MSSF16 par. C5(b) na dzie� pierwszego uj�cia. 
Powy�sze oznacza, �e Spółka nie b�dzie przekształca� danych porównawczych.  
W dniu pierwszego zastosowania Spółka wycenia zobowi�zania z tytułu leasingu wcze�niej 
klasyfikowanego jako leasing operacyjny zgodnie z MSR17 w warto�ci bie��cej pozostałych opłat 
leasingowych zdyskontowanych z zastosowaniem kra�cowej stopy procentowej leasingobiorcy z dnia 
01.01.2019r. Kra�cowa stopa procentowa leasingobiorcy uwzgl�dnia ryzyko spółki, okres leasingu  i 
przedmiot leasingu. Z uwagi na fakt, �e Spółka posiada istotne zobowi�zanie kredytowe udzielone 
Spółce na długi okres, które zostało wykorzystane na sfinansowanie rozwoju sieci, Spółka przyj�ła, �e 
najlepszym szacunkiem kra�cowej stopy leasingobiorcy dla zobowi�zania z tytułu leasingów 
zwi�zanych z u�ytkowaniem lokali jest zastosowanie dla 10-letnich leasingów stopy procentowej równej 
efektywnej stopie procentowej w/w kredytu. Zobowi�zania z tytułu leasingu na inne okresy  lub w innej 
walucie s� korygowane odpowiednio. 
Spółka na dzie� 01.01.2019 r. wyceniła aktywa z tytułu leasingów klasyfikowanych w MSR17 jako 
leasingi operacyjne zgodnie z MSSF16 C8(b)(ii) tj. w warto�ci równej zobowi�zaniu z tytułu leasingu. Z 
uwagi na brak istotnych pozycji przedpłat lub naliczonych opłat leasingowych uj�tych w sprawozdaniu 
z sytuacji finansowej na dzie� 31.12.2018 r. w Spółce nie powstała korekta kapitałów własnych z tytułu 
pierwszego uj�cia. Spółka zdecydowala o niestosowaniu MSSF16 w stosunku do leasingów 
klasyfikowanych wg MSR17 jako leasingi operacyjne, których bazowy składnik aktywów ma nisk� 
warto�� lub okres leasingu ko�czy si� przed upływem 12 miesi�cy od daty pierwszego uj�cia, przy czym 
dla umów zawartych przed 1.01.2019 r., jako dat� pierwszego uj�cia przyjmuj� si� 1.01.2019 r.. 
W przypadku umów zawartych na czas nieokre�lony, których Spółka nie zamierza wypowiedzie�,  
dotycz�cych umów najmu lokali Spółka przyj�ła okres leasingu jako 10-letni od pó
niejszej z dat: daty 
przeprowadzania generalnej modernizacji lokalu i daty pierwszego uj�cia, przy czym dla umów 
zawartych przed 1.01.2019 r., jako dat� pierwszego uj�cia przyjmuje si� 1.01.2019 r.  
W stosunku do leasingów klasyfikowanych w MSR17 jako leasingi finansowe Spółka przyj�ła warto�� 
bilansow� aktywa z tytułu prawa do u�ytkowania i zobowi�zania z tytułu leasingu w dniu pierwszego 
zastosowania na poziomie warto�ci bilansowych z dnia 31.12.2018.r..  
W �wietle MSSF16 i powy�szego Spółka jest leasingobiorc� w przypadku umów najmu powierzchni 
lokali gastronomicznych i biurowych, samochodów oraz wyposa�enia w restauracjach. 
Aktualizacj� wyceny zobowi�zania z tytułu leasingu po wyst�pieniu okre�lonych zdarze� (np. zmiany w 
odniesieniu do okresu leasingu, zmiany w przyszłych opłatach leasingowych wynikaj�cej ze zmiany w 
indeksie lub stawce stosowanej do ustalenia tych opłat), Spółka ujmuje jednocze�nie jako korekt� 
warto�ci składnika aktywów z tytułu prawa do u�ytkowania. 
 
Wdro�enie powy�szego standardu spowodowało wzrost sumy bilansowej Spółki na dzie� 1.01.2019r o 
186 908 tys. zł, a nast�pnie obni�enie wyniku finansowego brutto za pierwsze półrocze 2019 roku o 
1 686 tys. zł (w tym: wzrost amortyzacji o 12 816 tys. zł, obni�enie kosztów usług o 15 223 tys. zł, wzrost 
kosztów odsetek o 4 918 tys. zł oraz dodatnie ró�nice kursowe 824 tys. zł). Aktywa z tytułu leasingów 
na dzie� 30.06.2019 wyniosły 177 222 tys. zł, a zobowi�zania finansowe z tytułu leasingu  
178 909 tys. zł  

 
• Zmiany do MSSF 9 „Instrumenty finansowe”� �� Charakterystyka opcji przedpłaty z ujemn� 

kompensat� (obowi�zuj�cy w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynaj�cych si� 1 stycznia 
2019 roku lub po tej dacie), 

 
Wy�ej wymieniona zmiana nie miała istotnego wpływu na �ródroczne sprawozdania finansowe spółki  
za pierwsze półrocze 2019 roku. 
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Nowe standardy oraz zmiany do istniej�cych standardów wydane przez RMSR, ale jeszcze 
niezatwierdzone do stosowania w UE  

MSSF w kształcie zatwierdzonym przez UE nie ró�ni� si� obecnie w znacz�cy sposób od regulacji 
wydanych przez Rad� Mi�dzynarodowych Standardów Rachunkowo�ci (RMSR), z wyj�tkiem 
poni�szych nowych standardów, zmian do standardów oraz nowej interpretacji, które według stanu na 
dzie� publikacji niniejszego sprawozdania finansowego nie zostały jeszcze zatwierdzone do stosowania 
w UE: 
�

• Zmiany do MSR 28 „Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych i wspólnych 
przedsi�wzi�ciach”� - Długoterminowe udziały w jednostkach stowarzyszonych i wspólnych 
przedsi�wzi�ciach, 
�

• Zmiany do ró�nych standardów „Poprawki do MSSF (cykl 2015-2017)”�– dokonane zmiany w 
ramach procedury wprowadzania dorocznych poprawek do MSSF (MSSF 3, MSSF 11, MSR 12 oraz 
MSR 23) ukierunkowane głównie na rozwi�zywanie niezgodno�ci i u�ci�lenie słownictwa, 
�

• Interpretacja KIMSF 23 „Niepewno�� w zakresie rozliczania podatku dochodowego”, 
 
• Zmiany do MSR 19 „�wiadczenia pracownicze” – zmiany do programu okre�lonych �wiadcze�, 
�

• MSSF 17 „Umowy ubezpieczeniowe”. 
�

Spółka jest w trakcie analizy potencjalnego wpływu zastosowania ww. standardów, interpretacji i zmian 
do standardów na sprawozdanie finansowe.  
 
Nadal poza regulacjami zatwierdzonymi przez UE pozostaje rachunkowo�� zabezpiecze� portfela 
aktywów i zobowi�za� finansowych, których zasady nie zostały zatwierdzone do stosowania w UE. 
 
Według szacunków spółki, zastosowanie rachunkowo�ci zabezpiecze� portfela aktywów lub 
zobowi�za� finansowych według MSR 39 „Instrumenty finansowe: ujmowanie i wycena” nie 
miałoby istotnego wpływu na sprawozdanie finansowe, je�eli zostałyby przyj�te do stosowania na dzie� 
bilansowy. 
 

3. Zasady sporz�dzania jednostkowego sprawozdania finansowego 
 
Walut� prezentacji niniejszego jednostkowego sprawozdania finansowego oraz walut� funkcjonaln� jest 
złoty polski. W sprawozdaniu prezentowane s� dane w zaokr�gleniu do tysi�ca złotych. 
Spółka sporz�dza równie� skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy, w której pełni rol� jednostki 
dominuj�cej. Dla pełnego obrazu sytuacji finansowej jednostki, oba sprawozdania powinny by� czytane 
ł�cznie. 
 
Sporz�dzenie sprawozdania finansowego zgodnie z MSSF wymaga przyj�cia przez Zarz�d okre�lonych 
zało�e�, dokonania ocen i szacunków, które maj� odzwierciedlenie w stosowanej polityce 
rachunkowo�ci oraz w wykazywanych w sprawozdaniu finansowym warto�ciach aktywów 
oraz pasywów, przychodów oraz kosztów. Wyniki szacunków oraz zwi�zanych z nimi zało�e� b�d�cych 
rezultatem do�wiadczenia oraz ró�norodnych czynników uwa�anych za uzasadnione w danych 
okoliczno�ciach s� podstaw� dokonywania oceny warto�ci składników aktywów oraz zobowi�za�, które 
nie wynikaj� wprost z innych 
ródeł. Rzeczywiste wyniki finansowe mog� si� ró�ni� od przyj�tych 
szacunków. 
 
Rodzaje ryzyka finansowego s� rozpoznawane przez Spółk� i ujawniane w informacji dodatkowej 
w sprawozdaniu finansowym. W zale�no�ci od oceny Zarz�du opartej na analizie sytuacji maj�tkowej i 
makroekonomicznej Spółki, Zarz�d podejmuje odpowiednie kroki w celu zabezpieczenia przed danym 
rodzajem ryzyka finansowego lub decyduje o rezydualnym charakterze ryzyka. Podej�cie do ryzyka 
finansowego oraz powody zastosowania danej koncepcji s� ujawniane w informacji dodatkowej do 
sprawozdania finansowego. 
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Szacunki oraz b�d�ce ich podstaw� zało�enia s� poddawane bie��cej weryfikacji. Korekta szacunków 
ksi�gowych jest rozpoznawana w okresie, w którym została dokonana pod warunkiem, �e dotyczy tylko 
tego okresu, lub w okresie, w którym została dokonana oraz w okresach przyszłych, je�li dotyczy 
zarówno bie��cego jak i przyszłych okresów. 
 
Spółka sporz�dza: 

• zestawienie całkowitych dochodów w układzie kalkulacyjnym, 
• rachunek przepływów pieni��nych metod� po�redni�. 

 
Zasady rachunkowo�ci opisane powy�ej stosowane były w sposób ci�gły we wszystkich okresach 
zaprezentowanych w jednostkowym sprawozdaniu finansowym. 
 
 
4. Zało�enie kontynuacji działalno�ci 
 
�ródroczne sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 2019r. do 30 czerwca 2019r. zostało 
sporz�dzone z uwzgl�dnieniem zało�enia kontynuacji działalno�ci przez Spółk� w okresie 12 miesi�cy 
od daty publikacji i nie zawiera korekt, które byłyby konieczne w przypadku braku takiego zało�enia.  
 
W analizowanym okresie Spółka odnotowała pogorszenie si� wska
ników płynno�ci, ujemny poziom 
rentowno�ci netto, ujemny kapitał obrotowy oraz obni�enie poziomu finansowania kapitału obrotowego 
faktoringiem odwrotnym. Ponadto w okresie sprawozdawczym Spółka wygenerowała strat� netto w 
wysoko�ci 5 754 tys. zł. Na dzie� 30.06.2019 r. zobowi�zania krótkoterminowe Spółki przewy�szały 
aktywa obrotowe o 109.860 tys. zł (w tym 63.588 tys. zł z tytułu reklasu do zobowi�za� 
krótkoterminowych cz��ci zobowi�zania długoterminowego kredytu na skutek złamania kowentantu z 
umowy kredytowej i 30.209 tys. zł z tytuły wyceny krótkoterminowej cz��ci zobowi�za� z tytułu 
leasingów zgodnie z MSSF16). 
 
Powy�sze było spowodowane m.in. faktem, �e realizacja strategii (zakładaj�cej rozwój w oparciu o 
szeroki portfel marek zarówno poprzez rozwój organiczny, jak te� akwizycje), poci�gn�ła za sob� 
ponoszenie przez Społk� dodatkowych wydatków (przej�cie i rozwój konceptów, budowa kanału 
delivery, rozwój narz�dzi IT). Na wyniki Spółki miały wpływ równie� zmiany zachodz�ce w otoczeniu 
prawno-gospodarczym i ryzyka z nimi zwi�zane. Jako najistotniejsze dla funkcjonowania Spółki Zarz�d 
wskazuje czynniki generuj�ce wzrost kosztów działania restauracji jak równie� kosztów ogólnego 
zarz�du (presja płacowa, koszty energii elektrycznej, ceny zakupu surowców), a tak�e   ograniczenie 
handlu w niedziele oraz cz�ste zmiany przepisów prawa generuj�ce dodatkowe nakłady/koszty (m.in. 
zmiany przepisów MSSF, VAT, CIT, ordynacja podatkowa, RODO, MAR). 
 
Zarz�d oczekuje, �e osi�gni�cie wzrostu skali działania pomo�e Spółce ogranicza� negatywne skutki 
zmian obserwowanych w otoczeniu, w szczególno�ci pozwoli na obni�anie kra�cowych kosztów: 
zarz�dzania sieciami restauracji, zakupów, najmu (wzrost siły negocjacyjnej), a tym samym przyniesie 
stabiln� popraw� płynno�ci Spółki w dłu�szym horyzoncie czasowym.  
 
W zwi�zku z niekorzystnymi zmianami w otoczeniu oraz pogorszon� sytuacj� finansow� Spółki Zarz�d 
podj�ł w okresie sprawozdawczym nast�puj�ce działania:  

• zgodnie z przyj�t� strategi�, skupienie działa� w zakresie rozwoju na modelu franczyzowym, 
dzi�ki czemu ulegn� znacznemu ograniczeniu wydatki inwestycyjne po stronie Spółki oraz 
zostanie ograniczone ryzyko zwi�zane z rynkiem pracy, 

• kontynuowanie procesu przekształcania restauracji własnych na model franczyzowy, 
• wdro�enie systemu informatycznego w sieciach SPHINX, Chłopskie Jadło i  WOOK, co poprawi 

sprawno�c sprzeda�ow� i operacyjn� sieci, 
• kontynuowanie procesu emisji akcji serii P – Zarz�d przesun�ł dat� zako�czenia subskrypcji akcji 

do 15 pa
dziernika 2019 roku oraz wysłał oferty obj�cia akcji wybranym podmiotom. Do daty 
niniejszego sprawozdania zawarto umowy na obj�cie 3.000.000 szt akcji, z czego inwestorzy 
opłacili 600.000 sztuk akcji.  Ponadto Sylwester Cacek przyj�ł ofert� obj�cia dodatkowych 
3.000.000 sztuk akcji.  
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• ze wzgl�du na wyst�pienie narusze� umowy kredytowej i faktoringu odwrotnego w zakresie braku 

dokapitalizowania, podj�cie przez Spółk� i jej głównego akcjonariusza działa� w celu 
dodatkowego zabezpieczenia kredytu i umowy faktoringu odwrotnego: Spółka dominuj�ca 
wystawiła, celem zabezpieczenia kredytu , weksel własny in blanco, por�czony przez głównego 
akcjonariusza (opisany w nocie 24) oraz wyst�piła z wnioskiem do walnego zgromadzenia o 
przyj�cie uchwał w sprawie przedłu�enia terminu emisji obligacji serii A3. Ponadto zarz�d wyst�pił 
do akcjonariuszy o wyra�enie zgody na przeniesienie zorganizowanych cz��ci przedsi�biorstwa 
do spółek zale�nych (opisane w nocie 6.3.1 Sprawozdania Zarz�du z działalno�ci Grupy 
Kapitałowej), 

• ze wzgl�du na fakt, �e opracowany na podstawie danych historycznych plan fiansowy wskazuje, 
�e dokapitalizowanie Spółki na kwot� 6 mln zł b�dzie niewystarczajce, aby zapewni� utrzymanie 
poziomu kapitałowych wska
ników finansowych na poziomie okre�lonym w umowie kredytowej 
dla kolejnych okresów sprawozdawczych oraz w kontek�cie niezrealizowanego do daty 
sporz�dzenia sprawozdania zobowi�zania do uzyskania zgody Walnego Zgromadzenie 
Akcjonariuszy na przedłu�enie daty wykupu obligacji zamiennych serii A3, zarekomendowanie 
przez Zarz�d aktualizacji strategii oraz rozpocz�cie procesu przegl�du opcji strategicznych;  
przegl�d obejmuje analiz� obecnych i potencjalnych 
ródeł finansowania Spółki dominuj�cej 
(finansowanie dłu�ne lub własne w ramach kapitału docelowego i warunkowego) lub rozwoju 
wybranych marek, co pozwoliłoby na zachowanie poziomu wska
ników finansowych na 
wymaganym w Umowie Kredytowej poziomie i  unikni�cie ryzyka sankcji z tytułu narusze� 
umowy,  
 

Zarz�d opracował plan finansowy Spółki na rok 2019 i lata pó
niejsze w oparciu o dane historyczne z 
uwzgl�dnieniem oczekiwanych efektów podejmowanych działa�, w tym w zakresie pozyskania �rodków 
finansowych na poziomie 6 mln zł w zało�onym terminie (poprzez emisj� opisan� w par. 6.3 niniejszego 
sprawozdania) zgodnie z którym, pomimo pogorszenia wska
ników płynno�ci, �rodki pieni��ne jakimi 
dysponuje Spółka wraz z planowanymi przepływami z działalno�ci operacyjnej, b�d� wystarczaj�ce do 
regulowania zaci�gni�tych zobowi�za� i do prowadzenia działalno�ci przez najbli�sze 12 m-cy w 
niezmienionym istotnie zakresie.  
 
Niemniej Zarz�d uwa�a, �e przy analizie planowanych przez Spółk� działa� nale�y uwzgl�dni� fakt, i� 
plany dotycz� zdarze� przyszłych i s� obarczone ryzykiem braku pełnej realizacji, szczególnie w 
przypadku planów uzale�nionych od działa� lub zaniecha� osób trzecich lub obiektywnych 
uwarunkowa� rynkowych. W szczególno�ci, Zarz�d  zwraca uwag�, �e w przypadku braku pozyskania 
�rodków finansowych na poziomie 6 mln zł poprzez emisj� opisan� w par. 6.3 niniejszego 
sprawozdania, wyst�pi ryzyko zagro�enia kontynuacji działalno�ci Spółki. Zgodnie z zało�eniami 
strategii Spółki, w przypadku braku lub opó
nienia realizacji planów pozyskania finansowania w drodze 
dokapitalizowania, Zarz�d podejmie działania celem zrównowa�enia bie��cych przepływów 
pieni��nych, w tym: 
• dostosowanie kosztów ogólnego zarz�du do wpływów aktualnie generowanych przez sie� 

restauracji, 
• ograniczenie inwestycji, w tym w lokale własne, rozwój sieci w oparciu wył�cznie o franczyz� celem 

przeniesienia kosztów inwestycji na franczyzobiorców, 
• zintensyfikowanie działa� zmierzaj�cych do przekształce� lokali własnych we franczyzowe, w celu   

dalszego ograniczanie kosztów centrali, wygenerowania dodatkowych wpływów z opłat 
jednorazowych z tytułu przekształce� oraz przyspieszenia wzrostu sprzeda�y gastronomicznej 
przez sie� restauracji, 

• renegocjacje warunków kredytu bankowego, w tym w zakresie zmiany struktury zabezpiecze� 
kredytu bankowego w celu uproszczenia procesu zbywania aktywów Spółki w procesie 
przekształce� na franczyz� oraz minimalizacji kwoty zabezpiecze� kredytu aktywami płynnymi,  

• renegocjacje warunków płatno�ci zobowi�za� handlowych,  
• pozyskanie finansowania dłu�nego poprzez emisj� obligacji zamiennych serii A, kierowanej do 

inwestorów zainteresowanych inwestycj� w instrumenty hybrydowe. 
 
Jednocze�nie, Zarz�d podj�ł szereg działa�, tak�e  w ramach przegl�du opcji strategicznych, których 
skutkiem b�dzie zapewnienie zrównowa�enia przepływów pieni��nych w perspektywie  �rednio- i 
długoterminowej, maj�cych na celu pozyskanie kapitału, optymalizacj� i poszerzenia bazy finansowania  
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dłu�nego oraz pozyskanie partnerów kapitałowych i strategicznych, wspieraj�cych rozwój marek Spółki 
oraz wzrost przychodów Grupy.  
 
5. Wybrane zasady rachunkowo�ci 
 
Rzeczowe aktywa trwałe 
 
Rzeczowe aktywa trwałe wykazane s� w bilansie w warto�ci pocz�tkowej pomniejszonej w kolejnych 
okresach o odpisy amortyzacyjne oraz utrat� warto�ci. 
 
Amortyzacj� wylicza si� dla wszystkich �rodków trwałych, z pomini�ciem gruntów oraz �rodków trwałych 
w budowie, z zastosowaniem metody liniowej oraz szacowanych przez Zarz�d okresów ekonomicznej 
przydatno�ci tych �rodków.  Spółka stosuje nast�puj�ce okresy ekonomicznej przydatno�ci: 
 

• Ulepszenia w obcych �rodkach trwałych oraz budynki i budowle   od 10 - 15 lat 
• Maszyny i urz�dzenia       od 5 - 10 lat 
• �rodki transportu       od 3 - 7,5 lat 
• Pozostałe �rodki trwałe       od 5 - 10 lat,  

  
Aktywa utrzymywane na podstawie umowy leasingu finansowego s� amortyzowane przez okres 
ich ekonomicznej u�yteczno�ci, odpowiednio jak aktywa własne, a w przypadku je�li umowa nie 
przewiduje przeniesienia własno�ci lub spółka nie planuje przenie�� prawa własno�ci - nie dłu�ej ni� 
okres trwania leasingu. 
Zyski lub straty wynikłe ze sprzeda�y / likwidacji lub zaprzestania u�ytkowania �rodków trwałych 
s� okre�lane jako ró�nica pomi�dzy przychodami ze sprzeda�y a warto�ci� netto tych �rodków trwałych 
i s� ujmowane w zestawieniu całkowitych dochodów.  
 
Warto�ci niematerialne  
 
Zakupione licencje na oprogramowanie komputerowe aktywuje si� w wysoko�ci kosztów poniesionych 
na zakup i przygotowanie do u�ywania danego programu komputerowego. Aktywowany koszt odpisuje 
si� przez szacowany okres u�ytkowania. �redni okres u�ytkowania oprogramowania komputerowego 
wynosi 5 lat. 
 
Spółka dokonała przegl�du czynników, które nale�y wzi�� pod uwag� przy ocenie okresu u�ytkowania 
znaków towarowych, takich jak: 

• oczekiwane wykorzystanie znaków towarowych i ocena czy znaki mog� by� wydajnie 
zarz�dzane, 

• techniczne, technologiczne, handlowe lub inne rodzaje zu�ycia, 
• stabilno�� bran�y gastronomicznej, 
• poziom pó
niejszych nakładów niezb�dnych do uzyskania oczekiwanych przyszłych korzy�ci 

ekonomicznych ze znaków. 
 
Bior�c pod uwag� powy�sze czynniki Spółka uznała, �e nie istniej� �adne daj�ce si� przewidzie� 
ograniczenia okresu, w którym mo�na spodziewa� si�, �e usługi sprzedawane pod zarz�dzanymi przez 
Spółk� znakami towarowymi b�d� generowały korzy�ci finansowe i w zwi�zku z tym znaki towarowe s� 
traktowane jako warto�� niematerialna o nieokre�lonym okresie u�ytkowania, od których nie dokonuje 
si� odpisów amortyzacyjnych. W ka�dym okresie sprawozdawczym nast�puje weryfikacja okresu 
u�ytkowania, w celu ustalenia, czy zdarzenia i okoliczno�ci nadal potwierdzaj� ocen�, �e okres 
u�ytkowania tego składnika nadal jest nieokre�lony. 
 
Utrata warto�ci rzeczowych aktywów trwałych i warto�ci niematerialnych 
 
Na ka�dy dzie� bilansowy Spółka dokonuje analizy czy wyst�piły przesłanki wskazuj�ce na utrat� 
warto�ci składników maj�tku trwałego. W przypadku, gdy stwierdzono istnienie takich przesłanek, 
szacowana jest warto�� odzyskiwalna danego składnika aktywów, w celu ustalenia potencjalnego 
odpisu z tego tytułu.  
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W przypadku rzeczowych aktywów trwałych uznaje si�, �e najmniejszym mo�liwym do zidentyfikowania 
o�rodkiem generuj�cym przepływy pieni��ne jest pojedyncza restauracja, chyba �e ustalenia umowne 
z wynajmuj�cym stanowi� inaczej. W sytuacji, gdy składnik aktywów nie generuje przepływów 
pieni��nych, które s� w znacznym stopniu niezale�nymi od przepływów generowanych przez inne 
aktywa, analiz� przeprowadza si� dla grupy aktywów generuj�cych przepływy pieni��ne, do której 
nale�y dany składnik aktywów. 
 
W przypadku warto�ci niematerialnych o nieokre�lonym okresie u�ytkowania, test na utrat� warto�ci 
przeprowadzany jest corocznie, oraz dodatkowo, gdy wyst�puj� przesłanki wskazuj�ce na mo�liwo�� 
wyst�pienia utraty warto�ci.  
 
Warto�� odzyskiwalna ustalana jest jako kwota wy�sza z dwóch warto�ci: warto�� godziwa 
pomniejszona o koszty sprzeda�y lub warto�� u�ytkowa. Ta ostatnia warto�� odpowiada warto�ci 
bie��cej szacunku przyszłych przepływów pieni��nych zdyskontowanych przy u�yciu stopy dyskonta 
uwzgl�dniaj�cej aktualn� rynkow� warto�� pieni�dza w czasie oraz ryzyko specyficzne dla danego 
aktywa.  
 
Je�eli warto�� odzyskiwalna jest ni�sza od warto�ci ksi�gowej netto składnika aktywów (lub grupy 
aktywów), warto�� ksi�gowa jest pomniejszana do warto�ci odzyskiwalnej.  
 
W momencie, gdy utrata warto�ci ulega nast�pnie odwróceniu, warto�� netto składnika aktywów 
(lub grupy aktywów) zwi�kszana jest do nowej szacowanej warto�ci odzyskiwalnej, nie wy�szej jednak 
od warto�ci netto tego składnika aktywów jaka byłaby ustalona, gdyby utrata warto�ci nie została 
rozpoznana w poprzednich latach. 
 
Leasing 
 
Do identyfikacji umów leasingu Spółka stosuje model kontroli, wprowadzaj�c rozró�nienie na umowy 
leasingu i umowy o �wiadczenie usług w zale�no�ci od tego, czy wyst�puje składnik aktywów 
kontrolowany przez klienta.  
Za okres leasingu Spółka przyjmuje nieodwołalny okres leasingu, wraz z okresami, w których istnieje 
opcja przedłu�enia leasingu (je�eli mo�na z wystarczaj�c� pewno�ci� zało�y�, �e Spółka skorzysta z 
tej opcji). Dla umów zawartych na czas nieokre�lony Spółka szacuje najbardziej prawdopodobny okres 
trwania umowy, dla umów najmu lokali Spółka przyj�ła okres 10 lat od pó
niejszej z dat: daty 
pierwotnego uj�cia leasingu lub daty generalnego remontu lokalu. Umowy krótkookresowe, tj. takie 
których okres nie przekracza 12 miesi�cy oraz umowy o niskiej warto�ci Spółka ujmuje bezpo�rednio w 
koszty.  
Kra�cowa stopa procentowa leasingobiorcy uwzgl�dnia ryzyko spółki, okres leasingu  i przedmiot 
leasingu. Z uwagi na fakt, �e Spółka posiada istotne zobowi�zanie kredytowe udzielone Spółce na długi 
okres, które zostało wykorzystane na sfinansowanie rozwoju sieci, Spółka przyj�ła, �e najlepszym 
szacunkiem kra�cowej stopy leasingobiorcy dla zobowi�zania z tytułu leasingów zwi�zanych z 
u�ytkowaniem lokali jest zastosowanie dla 10-letnich leasingów stopy procentowej równej efektywnej 
stopie procentowej w/w kredytu. Zobowiazania z tytułu leasingu na inne okresy  lub w innej walucie s� 
korygowane odpowiednio.  
 
Aktywa finansowe 
 
Aktywa finansowe Spółki s� klasyfikowane do jednej z trzech kategorii: 
1. aktywa finansowe wyceniane według zamortyzowanego kosztu; 
2. aktywa finansowe wyceniane w warto�ci godziwej przez wynik finansowy;  
3. aktywa finansowe wyceniane w warto�ci godziwej przez inne całkowite dochody. 
 
Składnik aktywów finansowych jest klasyfikowany do pierwszej z tych kategorii, je�eli spełnione s� dwa 
warunki: 
1) aktywa utrzymywane s� w ramach modelu biznesowego, którego celem jest utrzymywanie aktywów 
w celu uzyskiwania przepływów pieni��nych wynikaj�cych z kontraktu; oraz 
2) jego warunki umowne powoduj� powstanie w okre�lonych momentach przepływów pieni��nych 
stanowi�cych wył�cznie spłat� kapitału oraz odsetek od niespłaconej cz��ci kapitału.   
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W sytuacji, gdy nie s� spełnione warunki zaklasyfikowania do aktywów finansowych wycenianych 
według zamortyzowanego kosztu, składnik aktywów finansowych jest wyceniany w warto�ci godziwej.  
 
Spółka dokonuje podziału na pozycje krótkoterminowe i długoterminowe zgodnie z wytycznymi MSSF. 
Dany składnik aktywów zalicza si� do aktywów obrotowych, gdy oczekuje si�, �e zostanie zrealizowany 
w ci�gu dwunastu miesi�cy od dnia bilansowego lub stanowi składnik �rodków pieni��nych lub ich 
ekwiwalentów (zgodnie z jego definicj� w MSR 7 Rachunek przepływów pieni��nych) chyba, �e 
wyst�puj� ograniczenia dotycz�ce jego wymiany, czy wykorzystania do zaspokojenia zobowi�zania w 
przeci�gu przynajmniej dwunastu miesi�cy od dnia bilansowego. 
 
W momencie uj�cia pocz�tkowego oraz przez cały okres ujmowania aktywa finansowego w 
sprawozdaniach z sytuacji finansowej spółki szacuje si� oczekiwane straty na aktywie. 
Spółka stosuje dwa podej�cia do szacowania oczekiwanej straty, zgodnie z którymi strata jest ustalana 
na podstawie: 
• straty kredytowej oczekiwanej w okresie 12 miesi�cy (odpis ogólny), albo 
• straty kredytowej oczekiwanej do zapadalno�ci, w przypadku gdy dla danego składnika aktywów 
od momentu pocz�tkowego uj�cia nast�pił istotny wzrost ryzyka kredytowego.  
 
Zmiana wyceny aktywów finansowych wycenianych według zamortyzowanego kosztu ujmowana jest w 
wyniku bie��cego okresu. 
Zyski i straty z wyceny aktywów finansowych wycenianych w warto�ci godziwej ujmowane s� w wyniku 
bie��cego okresu, za wyj�tkiem aktywów utrzymywanych w ramach modelu biznesowego, którego 
celem jest utrzymywanie aktywów zarówno w celu uzyskania przepływów pieni��nych z kontraktów jak 
i ich sprzeda� – dla tych aktywów zyski i straty z wyceny ujmowane s� w innych całkowitych dochodach, 
z tym zastrze�eniem, �e w momencie uj�cia pocz�tkowego instrumentu kapitałowego nie 
przeznaczonego do obrotu, Zarz�d mo�e podj�� nieodwołaln� decyzj� o wycenie takiego instrumentu 
finansowego, w warto�ci godziwej przez inne całkowite dochody.  
 
Zobowi�zania finansowe 
 
Zobowi�zania finansowe klasyfikuje si� jako wyceniane w warto�ci godziwej przez wynik finansowy albo 
jako pozostałe zobowi�zania finansowe. 
 
Zobowi�zania finansowe wyceniane w warto�ci godziwej przez wynik finansowy 
 
Do tej kategorii zalicza si� zobowi�zania finansowe przeznaczone do zbycia lub zdefiniowane jako 
wyceniane w warto�ci godziwej przez wynik finansowy. 
Zobowi�zanie finansowe klasyfikuje si� jako przeznaczone do zbycia, je�eli: 
· zostało podj�te przede wszystkim w celu odkupu w krótkim terminie; 
· stanowi cz��� okre�lonego portfela instrumentów finansowych, którymi Spółka zarz�dza ł�cznie 

zgodnie z bie��cym i faktycznym wzorcem generowania krótkoterminowych zysków; lub 
· jest instrumentem pochodnym niesklasyfikowanym i niedziałaj�cym jako zabezpieczenie. 
 
Zobowi�zanie finansowe inne ni� przeznaczone do zbycia mo�e zosta� sklasyfikowane jako wyceniane 
w warto�ci godziwej przez wynik finansowy w chwili pocz�tkowego uj�cia, je�eli:  
· taka klasyfikacja eliminuje lub znacz�co redukuje niespójno�� wyceny lub uj�cia, jaka 

wyst�piłaby w innych warunkach; lub 
· składnik aktywów finansowych nale�y do grupy aktywów lub zobowi�za� finansowych, lub do 

obu tych grup obj�tych zarz�dzaniem, a jego wyniki wyceniane s� w warto�ci godziwej zgodnie 
z udokumentowan� strategi� zarz�dzania ryzykiem lub inwestycjami Spółki, w ramach której 
informacje o grupowaniu aktywów s� przekazywane wewn�trznie; lub 

· stanowi cz��� kontraktu zawieraj�cego jeden lub wi�cej wbudowanych instrumentów 
pochodnych, a MSR 39 dopuszcza klasyfikacj� całego kontraktu (składnika zobowi�za�) do 
pozycji wycenianych w warto�ci godziwej przez wynik finansowy. 

Zobowi�zania finansowe wyceniane w warto�ci godziwej przez wynik finansowy wykazuje si� w warto�ci 
godziwej, a wynikaj�ce z nich zyski lub straty finansowe ujmuje si� w rachunku zysków i strat z 
uwzgl�dnieniem odsetek zapłaconych od danego zobowi�zania finansowego,  z zastrze�eniem, �e, 
zmiana warto�ci godziwej dotycz�ca zmiany ryzyka kredytowego zobowi�zania finansowego  
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wyznaczonego w momencie pocz�tkowego uj�cia jako wycenianego w warto�ci godziwej przez wynik 
finansowy jest prezentowana w innych całkowitych dochodach. W przypadku, gdyby zastosowanie 
powy�szego zastrze�enia powodowało brak współmierno�ci przychodów i kosztów lub gdy 
zobowi�zanie finansowe wynika ze zobowi�za� do udzielenia po�yczki lub umów gwarancji 
finansowych, cała zmiana warto�ci godziwej jest ujmowana w zysku lub stracie bie��cego okresu. 
 
Pozostałe zobowi�zania finansowe 
 
Pozostałe zobowi�zania finansowe s� to inne zobowi�zania ni� wykazywane w warto�ci godziwej przez 
wynik finansowy.  
 
Spółka klasyfikuje do tej pozycji  m.in.  
· zobowi�zania handlowe,  
· wyemitowane instrumenty dłu�ne (np. obligacje, weksle własne),  
· kredyty,  
· zaci�gni�te po�yczki, 
. zobowi�zania z tytułu leasingu 
 
Pozostałe zobowi�zania finansowe wycenia si� pocz�tkowo w warto�ci godziwej pomniejszonej o 
koszty transakcji.  
Nast�pnie wycenia si� je po zamortyzowanym koszcie historycznym metod� efektywnej stopy 
procentowej, gdzie koszty odsetkowe ujmuje si� metod� efektywnego dochodu. Ewentualnie wycenia 
si� je w wysoko�ci kwoty kapitału pozostaj�cego do spłaty powi�kszonego o odsetki naliczone na dzie� 
bilansowy (je�eli nie ró�ni si� istotnie ta wycena od wyceny po zamortyzowanym koszcie).  
Metoda efektywnej stopy procentowej słu�y do obliczania zamortyzowanego kosztu zobowi�zania i do 
alokowania kosztów odsetkowych w odpowiednim okresie. Efektywna stopa procentowa, to stopa 
faktycznie dyskontuj�ca przyszłe płatno�ci pieni��ne w przewidywanym okresie u�ytkowania. 
 
Zobowi�zania handlowe oraz pozostałe zobowi�zania  
 
Zobowi�zania pocz�tkowo ujmowane s� w ksi�gach według ich warto�ci nominalnej, a nast�pnie kwoty 
zobowi�zania (wraz z odsetkami naliczonymi, o ile istnieje istotne prawdopodobie�stwo ich zapłaty) na 
dzie� bilansowy. 
 
Zobowi�zania finansowe zalicza si� do zobowi�za� krótkoterminowych, w tej cz��ci dla której spłata 
zobowi�zania przypada na okres 12 miesi�cy od dnia bilansowego,  z wyj�tkiem sytuacji gdy spółki nie 
spełni� warunków umownych. W tej sytuacji całe zobowi�zanie klasyfikowane jest jako 
krótkoterminowe. 
 
Zapasy 
 
Warto�� pocz�tkowa (koszt) zapasów obejmuje wszystkie koszty (nabycia, wytworzenia i inne) 
poniesione w zwi�zku z doprowadzeniem zapasów do ich aktualnego miejsca i stanu. Cena nabycia 
zapasów obejmuje cen� zakupu, powi�kszon� o cła importowe i inne podatki (niemo�liwe 
do pó
niejszego odzyskania od władz podatkowych), koszty transportu, załadunku, wyładunku i inne 
koszty bezpo�rednio zwi�zane z pozyskaniem zapasów, pomniejszan� o opusty, rabaty i inne podobne 
zmniejszenia. 
 
Zapasy wycenia si� w warto�ci pocz�tkowej (cenie nabycia lub koszcie wytworzenia), nie wy�szej 
ni� cena sprzeda�y mo�liwa do uzyskania.  
W odniesieniu do zapasów, które nie s� wzajemnie wymienialne oraz wyrobów i usług wytworzonych 
i przeznaczonych do realizacji konkretnych przedsi�wzi�� koszt zapasów ustala si� metod� 
szczegółowej identyfikacji poszczególnych kosztów. Metoda ta polega na przyporz�dkowaniu 
konkretnego kosztu (warto�ci pocz�tkowej) do poszczególnych pozycji zapasów. W odniesieniu 
do pozostałych zapasów koszt ustala si� stosuj�c metod� „pierwsze weszło, pierwsze wyszło” (FIFO). 
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Kapitał podstawowy 
 
Akcje zwykłe zalicza si� do kapitału własnego. 
Kapitał podstawowy wykazuje si� w warto�ci nominalnej. 
Koszty kra�cowe bezpo�rednio zwi�zane z emisj� nowych akcji wykazuje si� w kapitale własnym, jako 
pomniejszenie wpływów z emisji. 
Kapitał opłacony, a niezarejestrowany wykazywany jest jako odr�bna pozycja kapitałów. 
 
Kapitał zapasowy 
 
Kapitał zapasowy wynika z wielko�ci tworzonych ustawowo, ze sprzeda�y akcji powy�ej ich warto�ci 
nominalnej, kosztów i przychodów zwi�zanych z emisj� akcji (zgodnie z MSR 32 Instrumenty finansowe: 
prezentacja par 35-37).  
 
Kapitał z tytułu wyceny instrumentów finansowych. 
 
Warto�� kapitału z aktualizacji wyceny wynika z wyceny efektywnej cz��ci instrumentów 
zabezpieczaj�cych skorygowanych o podatek odroczony. 
 
Inne składniki kapitału 
 
Główn� pozycj� w�ród tych kapitałów w Spółce stanowi kapitał wynikaj�cy z programów motywacyjnych 
skierowanych do Zarz�du i kluczowej kadry kierowniczej. Warto�� tego kapitału jest wyceniana zgodnie 
z MSSF2. 
 
Spółka dopuszcza tworzenie innych pozycji kapitałów własnych wg potrzeb Spółki. 
 
Rezerwy 
 
Rezerwy s� ujmowane w bilansie wówczas, gdy na Spółce ci��y prawny lub zwyczajowo oczekiwany 
obowi�zek wynikaj�cy ze zdarze� przeszłych i jest prawdopodobne, i� wypełnienie tego obowi�zku 
spowoduje konieczno�� wypływu �rodków. Je�eli wpływ utraty warto�ci pieni�dza w czasie jest istotny, 
warto�� rezerwy ustalana jest jako przewidywana kwota przyszłych przepływów pieni��nych 
zdyskontowana przy zastosowaniu stopy dyskontowej przed opodatkowaniem, odzwierciedlaj�cej 
warto�� pieni�dza w czasie oraz ryzyka charakterystyczne dla danego składnika zobowi�za�. 
 
Rezerwy na zobowi�zania spowodowane restrukturyzacj� tworzone s� wówczas, gdy Spółka posiada 
szczegółowy, formalny plan restrukturyzacji i restrukturyzacja taka rozpocz�ła si�, lub informacja o niej 
została podana do publicznej wiadomo�ci.  
 
Przychody ze sprzeda�y 
 
Przychody ze sprzeda�y ujmowane s� w warto�ci godziwej zapłat otrzymanych lub nale�nych 
i reprezentuj� nale�no�ci za produkty, towary i usługi dostarczone w ramach normalnej działalno�ci 
gospodarczej, po pomniejszeniu o rabaty, VAT i inne podatki zwi�zane ze sprzeda��. Przychód ze 
sprzeda�y towarów ujmowany jest w momencie dostarczenia towarów i przekazania prawa własno�ci. 
 
Transakcje w walutach obcych 
 
Transakcje przeprowadzane w walucie innej ni� polski złoty s� ksi�gowane po kursie waluty 
obowi�zuj�cym na dzie� transakcji. Na dzie� bilansowy, aktywa i pasywa pieni��ne denominowane 
w walutach obcych s� przeliczane według kursu obowi�zuj�cego na ten dzie�. Zyski i straty wynikłe 
z przeliczenia walut s� odnoszone bezpo�rednio do zestawienia rachunku zysku i strat.  
 
Podatek dochodowy 
 
Na obowi�zkowe obci��enia wyniku składaj� si�: podatek bie��cy oraz podatek odroczony.  
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Bie��ce obci��enie podatkowe jest obliczane na podstawie wyniku podatkowego (podstawy 
opodatkowania) danego roku obrotowego.  
Podatek odroczony jest wyliczany metod� bilansow� jako podatek podlegaj�cy zapłaceniu lub zwrotowi 
w przyszło�ci na ró�nicach pomi�dzy warto�ciami bilansowymi aktywów i pasywów a odpowiadaj�cymi 
im warto�ciami podatkowymi wykorzystywanymi do wyliczenia podstawy opodatkowania. 
 
Rezerwa na podatek odroczony jest tworzona od wszystkich dodatnich ró�nic przej�ciowych 
podlegaj�cych opodatkowaniu, natomiast składnik aktywów z tytułu podatku odroczonego jest 
rozpoznawany do wysoko�ci w jakiej jest prawdopodobne, �e b�dzie mo�na pomniejszy� przyszłe zyski 
podatkowe o rozpoznane ujemne ró�nice przej�ciowe. Pozycja aktywów lub zobowi�zanie podatkowe 
nie powstaje, je�li ró�nica przej�ciowa powstaje z tytułu warto�ci firmy lub z tytułu pierwotnego uj�cia 
innego składnika aktywów lub zobowi�zania w transakcji, która nie ma wpływu ani na wynik podatkowy 
ani na wynik ksi�gowy. 
 
Podatek odroczony jest wyliczany przy u�yciu stawek podatkowych, które b�d� obowi�zywa� 
w momencie, gdy pozycja aktywów zostanie zrealizowana lub zobowi�zanie stanie si� wymagalne. 
Aktywa i rezerwa na podatek odroczony prezentowane s� w bilansie per saldo i ich zmiana 
rozpoznawana jest w rachunku zysku i strat lub w innych dochodach całkowitych (dla efektywnej cz��ci 
instrumentów zabezpieczaj�cych). 
 
 
6. Segmenty działalno�ci – bran�owe i geograficzne 
 
Spółka działa w obszarze jednego segmentu bran�owego – rynku restauracyjnego.  
Spółka działa głównie w obszarze jednego segmentu geograficznego, jakim jest Polska.  
 
 
 
7. Przychody ze sprzeda�y 

  

od 01.01.2019 
do 30.06.2019  

od 01.01.2018 
do 30.06.2018 

  

000'PLN 
 

000'PLN 

Przychody ze sprzeda�y produktów i usług,   75 525  80 621 
w tym:     

- przychody ze sprzeda�y gastronomicznej  65 624  74 731 

- przychody z tytułu opłat franchisingowych  2 190  919 

- przychody z tytułu wynajmu powierzchni i pozostałe  7 711  4 971 
     

Przychody ze sprzeda�y towarów  1 747  2 084 
Razem  77 272  82 705 
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8. Koszty według rodzaju 

 

od 01.01.2019   
do 30.06.2019  

od 01.01.2018   
do 30.06.2018  

000'PLN 
 

000'PLN 

Amortyzacja �rodków trwałych i warto�ci niematerialnych  (17 525)   (4 169) 
     w tym: wpływ MSSF 16  (12 816)  - 

Zu�ycie materiałów i energii  (22 625)   (24 574) 
Usługi obce  (28 049)   (44 437) 
     w tym: wpływ MSSF 16 15 223  - 

Podatki i opłaty  (386)   (434) 
Wynagrodzenia  (5 200)   (5 000) 
Ubezpieczenia społeczne i inne �wiadczenia  (870)   (884) 
Pozostałe koszty rodzajowe  (590)   (812) 
Warto�� sprzedanych towarów i materiałów  (1 728)   (2 130) 

Razem  (76 973)   (82 440) 
    

Koszt własny sprzeda�y   (64 803)   (71 970) 
     w tym: wpływ MSSF 16 2 287  - 

Koszty ogólnego zarz�du  (12 170)   (10 470) 
     w tym: wpływ MSSF 16 120  - 

Razem  (76 973)   (82 440) 

 
 
9. Pozostałe przychody operacyjne 

 od 01.01.2019   
do 30.06.2019  

od 01.01.2018   
do 30.06.2018 

 000'PLN 
 

000'PLN 

Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 62  15 
Odszkodowania i kary umowne 114  90 
Rozwi�zane odpisy aktualizuj�ce na nale�no�ci 480  157 
Sprzeda� wyposa�enia 138  77 
Bony przeterminowane 55  29 
Spłata nale�no�ci skorygowanych do ceny nabycia -  16 
Pozostałe 28  29 
Razem 877  413 

 
10. Pozostałe koszty operacyjne 

 

od 01.01.2019  
do 30.06.2019  

od 01.01.2018   
do 30.06.2018  

000'PLN 
 

000'PLN 

Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych  (67)  - 
Likwidacja �rodków trwałych  (27)   (7) 
Odpisy aktualizuj�ce nale�no�ci  (733)   (247) 
Utworzone odpisy aktualizuj�ce maj�tek trwały  (10)   (965) 
Koszty procesowe  (10)   (46) 
Kary umowne i odszkodowania  (33)   (8) 
Darowizny  (1)   (3) 
Przedawnione nale�no�ci -   (6) 
Pozostałe   (8)   (3) 
Razem (889)  (1 285) 
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11. Koszty finansowe netto 

 

od 01.01.2019   
do 30.06.2019  

od 01.01.2018   
do 30.06.2018  

000'PLN 
 

000'PLN 

Uzyskane odsetki 526  271 
Nadwy�ka ujemnych ró�nic kursowych nad dodatnimi 823  (4) 
w tym : wpływ MSSF 16 824  

- 

Koszty odsetek od kredytów i po�yczek  (2 891)   (2 291) 
Koszty odsetek od leasingów  (4 994)   (80) 
w tym : wpływ MSSF 16  (4 918)  - 
Koszty odsetek od pozostałych zobowi�za�  (231)   (84) 
Dyskonto kaucje 90   (151) 
Koszty faktoringu odwrotnego  (320)   (329) 
Dyskonto Grupa �ywiec  (98)  (118) 
Inne -   (1) 

 (7 095)  (2 787) 

 
 
12. Podatek dochodowy 

 

  od 01.01.2019  
do 30.06.2019  

od 01.01.2018 
do 30.06.2018 

  000'PLN  000'PLN  

Podatek bie��cy  (125)  - 
Podatek odroczony 1 179  585 
Razem podatek 1 054  585 

 

 

Aktywa z tytułu podatku 
odroczonego 

    

Tytuł ujemnych ró�nic przej�ciowych 

Kwota ró�nicy 
przej�ciowej na 

dzie� 
30.06.2019 

Aktywa z tytułu 
podatku na 

dzie� 
30.06.2019 

Kwota ró�nicy 
przej�ciowej na 

31.12.2018r. 

Aktywa z tytułu 
podatku na 
31.12.2018r. 

Odniesionych na wynik finansowy 59 816 11 365 53 561 10 176 

�rodki trwałe i warto�ci niematerialne 24 267 4 611 23 417 4 449 
Odpisy na nale�no�ci 11 379 2 162 11 387 2 163 
Straty podatkowe 4 538 862 513 98 
Udziały i  po�yczki – odpisy 2 553 485 2 553 485 
Rezerwy na zobowi�zania i przychody 
przyszłych okresów 15 997 3 039 15 286 2 904 

Inne 1 082 206 405 77 
Odniesionych na kapitał własny 228 43 174 33 
Wycena instrumentów 
zabezpieczaj�cych 228 43 174 33 

RAZEM 60 044 11 408 53 735 10 209 

Warto�� netto aktywów z tytułu 
podatku odroczonego wykazanych 
w bilansie 

  11 408   10 209 
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Rezerwa na podatek odroczony     

Tytuł dodatnich ró�nic przej�ciowych 

Kwota ró�nicy 
przej�ciowej na 

dzie� 
30.06.2019 

Rezerwa z 
tytułu podatku 

na dzie� 
30.06.2019 

Kwota ró�nicy 
przej�ciowej na 

dzie� 
31.12.2018 

Rezerwa z 
tytułu podatku 

na dzie� 
31.12.2018 

Odniesionych na wynik finansowy 1 340 255 1 289 245 

Zobowi�zania 803 153 902 171 
Odsetki  537 102 387 74 
Inne - - - - 
Odniesionych na kapitał własny - - - - 

Wycena instrumentów 
zabezpieczaj�cych - - - - 

RAZEM 1 340 255 1 289 245 
     

     

Zestawienie strat podatkowych (w tys. PLN) do wykorzystania w przyszłych okresach 

      

        
Kwota do  

wykorzystania 

2019    4 538 
Razem       4 538 

 

Według najlepszej wiedzy Zarz�du straty podatkowe wykazane powy�ej zostan� wykorzystane w 
kolejnych latach. 
Organ podatkowy mo�e kontrolowa� zeznania podatkowe Spółki w okresie 5 lat od dnia ich zło�enia. 
 
 
 

 
13. Zysk (Strata) przypadaj�cy na jedn� akcj� 

 

od 01.01.2019 
do 30.06.2019  

od 01.01.2018 
do 30.06.2018  

000'PLN 
 

000'PLN 
      

Zysk (strata) przypadaj�cy na akcjonariuszy Spółki (tys. PLN) (5 754)  (2 809) 
�rednia wa�ona liczba akcji zwykłych (szt.) 31 099 512  30 726 032 
Podstawowy zysk (strata) na akcj� (w PLN na jedn� akcj�) (0,19)  (0,09) 

      
Zysk (strata) przypadaj�cy na akcjonariuszy Spółki (tys. PLN) (5 754)  (2 809) 
�rednia wa�ona liczba akcji zwykłych dla potrzeb rozwodnionego 
zysku (straty) na akcj� (szt.) 31 099 512  30 911 935 

Rozwodniony zysk (strata) na akcj� (w PLN na jedn� akcj�) (0,19)  (0,09) 
      

Całkowity dochód przypadaj�cy na akcjonariuszy Spółki (tys. 
PLN) 

(5 798)  (3 019) 

�rednia wa�ona liczba akcji zwykłych (szt.) 31 099 512  30 726 032 
Podstawowy dochód na akcj� (w PLN na jedn� akcj�) (0,19)  (0,10) 

      
Całkowity dochód przypadaj�cy na akcjonariuszy Spółki (tys. 
PLN) 

(5 798)  (3 019) 

�rednia wa�ona liczba akcji zwykłych dla potrzeb rozwodnionego 
dochodu na akcj� (szt.) 31 099 512  30 911 935 

Rozwodniony dochód (strata) na akcj� (w PLN na jedn� akcj�) (0,19)  (0,10) 
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Podstawowy zysk na akcj� wylicza si� jako iloraz zysku przypadaj�cego na akcjonariuszy Spółki oraz 
�redniej wa�onej liczby akcji zwykłych w trakcie roku, z wył�czeniem akcji zwykłych nabytych przez 
Spółk� i wykazywanych jako akcje własne. 
Rozwodniony zysk na akcj� wylicza si� koryguj�c �redni� wa�on� liczb� akcji zwykłych w taki sposób, 
jakby nast�piła zamiana na akcje wszystkich powoduj�cych rozwodnienie potencjalnych akcji zwykłych 
(program motywacyjny opisany w nocie 31). 
Podstawowy dochód na akcj� wylicza si� jako iloraz całkowitego dochodu przypadaj�cego na 
akcjonariuszy Spółki oraz �redniej wa�onej liczby akcji zwykłych w trakcie roku, z wył�czeniem akcji 
zwykłych nabytych przez Spółk� i wykazywanych jako akcje własne. 
Rozwodniony dochód na akcj� wylicza si� koryguj�c �redni� wa�on� liczb� akcji zwykłych w taki 
sposób, jakby nast�piła zamiana na akcje wszystkich powoduj�cych rozwodnienie potencjalnych akcji 
zwykłych (program motywacyjny opisany w nocie 31). 
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14. Warto�ci niematerialne 
 

  

Umowy 
wniesione 
aportem 

Znaki 
towarowe 

Oprogramowanie i 
licencje 

komputerowe 
Inne warto�ci 
niematerialne WNIP w budowie Razem 

 Warto�� brutto              

 Stan na 1 stycznia 2019 4 213 30 170 11 679 715 1 853 48 630 

 Zwi�kszenia  - - 2 421 - 929 3 350 

w tym MSSF16 - - 1 449 - - 1 449 

 Zmniejszenia  - - - -  (730)  (730) 

 Stan na 30 czerwca 2019 4 213 30 170 14 100 715 2 052 51 250 

       

 Umorzenie       

 Stan na 1 stycznia 2019  (3 196) -  (4 976)  (36)    (8 208) 

 Zwi�kszenia   (106) -  (705)  (71)   (882) 

w tym MSSF16 - - (36) - - (36) 

 Zmniejszenia  - - - -  - 

 Stan na 30 czerwca 2019  (3 302) -  (5 681)  (107) -  (9 090) 

       

 Odpisy aktualizuj�ce        

 Stan na 1 stycznia 2019 -  (8 839)  (201) - -  (9 040) 

 Zwi�kszenia            -                -    -                  -                  -    - 

 Zmniejszenia           -                -                         -                     -                  -    - 

 Stan na 30 czerwca 2019 -  (8 839)  (201) - -  (9 040) 

 Warto�� netto 1 stycznia 2019 1 017 21 331 6 502 679 1 853 31 382 

 Warto�� netto 30 czerwca 2019 911 21 331 8 218 608 2 052 33 120 

w tym MSSF16 - - 1 413 - - 1 413 
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Umowy 
wniesione 
aportem 

Znaki 
towarowe 

Oprogramowanie i 
licencje 

komputerowe 
Inne warto�ci 
niematerialne WNIP w budowie Razem 

              

 Warto�� brutto              

 Stan na 1 stycznia 2018 4 213 30 170 6 097 - 5 217 45 697 

 Zwi�kszenia  - - 5 586 715 2 188 8 489 

 Zmniejszenia  - -  (4) -  (5 552)  (5 556) 

 Stan na 31 grudnia 2018 4 213 30 170 11 679 715 1 853 48 630 

              

 Umorzenie             

 Stan na 1 stycznia 2018  (2 986) -  (4 270) -    (7 256) 

 Zwi�kszenia   (210) -  (710)  (36)    (956) 

 Zmniejszenia  - - 4 -   4 

 Stan na 31 grudnia 2018  (3 196) -  (4 976)  (36) -  (8 208) 

              

 Odpisy aktualizuj�ce              

 Stan na 1 stycznia 2018 -  (8 839)  (41) - -  (8 880) 

 Zwi�kszenia             -              -     (160)                   -                   -     (160) 

 Zmniejszenia            -              -                       -                      -                   -    - 

 Stan na 31 grudnia 2018 -  (8 839)  (201) - -  (9 040) 

 Warto�� netto 1 stycznia 2018 1 227 21 331 1 786 - 5 217 29 561 

 Warto�� netto 31 grudnia 2018 1 017 21 331 6 502 679 1 853 31 382 
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Umowy wniesione 

aportem Znaki towarowe 
Oprogramowanie i 

licencje komputerowe 
Inne warto�ci 
niematerialne Razem 

      

 Warto�� brutto            

 Stan na 1 stycznia 2018        4 213         30 170                11 316    - 45 699 

 Zwi�kszenia  - - 1 078 - 1 078 

 Zmniejszenia  - - - - - 

 Stan na 30 czerwca 2018 4 213 30 170 12 394 - 46 777 

 

     

 Umorzenie 
     

 Stan na 1 stycznia 2018  (2 986) -  (4 272) -  (7 258) 

 Zwi�kszenia   (105) -  (333) -  (438) 

 Zmniejszenia  - - - - - 

 Stan na 30 czerwca 2018  (3 091) -  (4 605) -  (7 696) 

 

     

 Odpisy aktualizuj�ce            

 Stan na 1 stycznia 2018 -  (8 839)  (41) -  (8 880) 

 Zwi�kszenia  -    -  (160) -  (160) 

 Zmniejszenia               -    - - - - 

 Stan na 30 czerwca 2018 -  (8 839)  (201) -  (9 040) 

 Warto�� netto 1 stycznia 2018 1 227 21 331 7 003 - 29 561 

 Warto�� netto 30 czerwca 2018 1 122 21 331 7 588 - 30 041 

 
Zmiana stanu odpisów na warto�ci niematerialne została omówiona w nocie 16. 
Zabezpieczenia na warto�ciach niematerialnych zostały ujawnione w nocie 24 i 32 niniejszego sprawozdania.
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15. Rzeczowe aktywa trwałe 

 

 Grunty 
Budynki i 
budowle 

Maszyny i 
urz�dzenia �rodki transportu 

Inne rzeczowe 
aktywa trwałe 

�rodki trwałe w 
budowie (w tym 

zaliczki) Razem 
Warto�� brutto               

Stan na 1 stycznia 2019  989 95 348 29 403 2 773 24 803 959 154 275 

Korekta z tytułu  MSSF16 - 186 908 - - - - 186 908 

Stan na 1 stycznia 2019 po korekcie 989 282 256 29 403 2 773 24 803 959 341 183 

Zwi�kszenia - 1 994 150 176 306 944 3 570 

w tym MSSF16 - 1 940 - 138 - - 2 078 

Zmniejszenia -  (408)  (103)  (514)  (195)  (432)  (1 652) 

w tym MSSF16 - (408) - - - - (408) 

Stan na 30 czerca 2019 989 283 842 29 450 2 435 24 914 1 471 343 101 

        

Umorzenie         

Stan na 1 stycznia 2019 -  (56 833)  (20 760)  (2 318)  (18 700) -  (98 611) 

Zwi�kszenia -  (14 273)  (1 055)  (152)  (1 164) -  (16 644) 

w tym MSSF16 - (12 767) - (12) - - (12 779) 

Zmniejszenia - 10 78 480 129 - 697 

w tym MSSF16 - 10 - - - - 10 

Stan na 30 czerca 2019 -  (71 096)  (21 737)  (1 990)  (19 735) -  (114 558) 
        

Odpisy aktualizuj�ce        

Stan na 1 stycznia 2019 -  (4 094)  (1 443) -  (799) -  (6 336) 

Zwi�kszenia  -  (10) - - - -  (10) 

Zmniejszenia - - - - - - - 

Stan na 30 czerca 2019 -  (4 104)  (1 443) -  (799) -  (6 346) 

               

Warto�� netto 1 stycznia 2019 przed korekt� 989 34 421 7 200 455 5 304 959 49 328 

Warto�� netto 1 stycznia 2019 po korekcie 989 221 329 7 200 455 5 304 959 236 236 

Warto�� netto 30 czerwca 2019 989 208 642 6 270 445 4 380 1 471 222 197 

w tym MSSF16 - 175 683 - 126 - - 175 809 
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 Grunty Budynki i budowle 
Maszyny i 
urz�dzenia �rodki transportu 

Inne rzeczowe 
aktywa trwałe 

�rodki trwałe w 
budowie (w tym 

zaliczki) Razem 

                

Warto�� brutto        

Stan na 1 stycznia 2018 989 92 745 29 054 2 944 24 216 875 150 823 

Zwi�kszenia - 4 629 1 205 429 951 5 440 12 654 

Zmniejszenia -  (2 026)  (856)  (600)  (364)  (5 356)  (9 202) 

Stan na 31 grudnia 2018 989 95 348 29 403 2 773 24 803 959 154 275 

        

Umorzenie         

Stan na 1 stycznia 2018 -  (55 406)  (19 292)  (2 316)  (16 910) -  (93 924) 

Zwi�kszenia - (2 827)  (2 168)  (600)  (2 072) -  (7 667) 

Zmniejszenia - 1 400 700 598 282 - 2 980 

Stan na 31 grudnia 2018 -  (56 833)  (20 760)  (2 318)  (18 700) -  (98 611) 

        

Odpisy aktualizuj�ce        

Stan na 1 stycznia 2018 -  (3 699)  (1 486) -  (803) -  (5 988) 

Zwi�kszenia -  (1 066)  (5) -  (1) -  (1 012) 

Zmniejszenia - 611 48 - 5 - 664 

Stan na 31 grudnia 2018 -  (4 094)  (1 443) -  (799) -  (6 336) 

        

Warto�� netto 1 stycznia 2018 989 33 640 8 276 628 6 503 875 50 911 

Warto�� netto 31 grudnia 2018 989 34 421 7 200 455 5 304 959 49 328 
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  Grunty 
Budynki i 
budowle 

Maszyny i 
urz�dzenia �rodki transportu 

Inne rzeczowe 
aktywa trwałe 

�rodki trwałe w 
budowie (w tym 

zaliczki) Razem 

                

Warto�� brutto               

Stan na 1 stycznia 2018 989 92 745 29 054 2 944 24 216 875 150 823 

Zwi�kszenia - 3 717 690 76 728 3 704 8 915 

Zmniejszenia -  (389)  (499)  (179)  (189)  (3 773)  (5 029) 

Stan na 30 czerwca 2018 989 96 073 29 245 2 841 24 755 806 154 709 

                

Umorzenie                

Stan na 1 stycznia 2018 -  (55 406)  (19 292)  (2 316)  (16 910) -  (93 924) 

Zwi�kszenia -  (1 351)  (1 054)  (333)  (994) -  (3 732) 

Zmniejszenia - 155 405 179 122 - 861 

Stan na 30 czerwca 2018 -  (56 602)  (19 941)  (2 470)  (17 782) -  (96 795) 

                

Odpisy aktualizuj�ce               

Stan na 1 stycznia 2018 -  (3 699)  (1 486) -  (803) -  (5 988) 

Zwi�kszenia -  (801)  (4) - - -  (805) 

Zmniejszenia - 196 - - - - 196 

Stan na 30 czerwca 2018 -  (4 304)  (1 490) -  (803) -  (6 597) 

                

Warto�� netto 1 stycznia 2018 989 33 640 8 276 628 6 503 875 50 911 

Warto�� netto 30 czerwca 2018 989 35 167 7 814 371 6 170 806 51 317 

 
Zmiana stanu odpisów na rzeczowe aktywa trwałe została omówiona w nocie 16. 
Zabezpieczenia na rzeczowych aktywach trwałych zostały ujawnione w nocie 24 i 32. 
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16. Utrata warto�ci warto�ci niematerialnych i �rodków trwałych.  
 
a) �rodki trwałe 

 
Spółka przeprowadza test na utrat� warto�ci rzeczowych aktywów trwałych na poziomie 
poszczególnych restauracji, z zastrze�eniem, i� w zwi�zku z przeprowadzon� zmian� struktury 
organizacyjnej Spółki polegaj�c� na powołaniu struktur regionalnych odpowiedzialnych za rozwój, 
standardy i wyniki sieci lokali działaj�cych w zdefiniowanych obszarach terytorialnych oraz organizacji  
biur regionalnych w wybranych restauracjach aktywa w tych lokalach s� traktowane jako aktywa 
wspólne (przypisane do o�rodków wypracowuj�cych �rodki pieni��ne zlokalizowanych w tych 
zdefiniowanych obszarach, a testy na utrat� warto�ci tych aktywów wspólnych zostały przeprowadzone 
z zastosowaniem MSR 36.102.b).  
 
Na dzie� 30.06.2019 r. testy na utrat� warto�ci zostały przeprowadzone w oparciu o prognozowane 
przepływy pieni��ne poszczególnych restauracji za bie��cy rok obrotowy z uwzgl�dnieniem prostej 
ekstrapolacji wyników na kolejne 10 lat, przy czym planowane przepływy za bie��cy rok zostały 
opracowane na podstawie planów finansowych restauracji, został zamodelowany z wykorzystaniem 
danych historycznych poszczególnych restauracji, szacowanego potencjału lokalu oraz wiedzy na temat 
zdarze� jednorazowych. Ekstrapolacja na kolejne lata zakłada 1,5% wzrost sprzeda�y r/r. W testach 
przeprowadzonych wg stanu na 30.06.2019 r. stopa do dyskonta wynosiła 8,45% na wszystkie lata 
prognozy (w stosunku do 9,09% w poprzednim roku). Stopa dyskontowa została ustalona w oparciu o 
�redni� rynkow� struktur� kapitału, zmiany stóp i warunków rynkowych. 
W wyniku dokonanych testów w roku 2019 Spółka per saldo utworzyła w ci��ar kosztów tego roku 
odpisy na �rodki trwałe w kwocie 10 tys. zł.   
 
W bie��cym okresie sprawozdawczym nie rozwi�zano ani nie wykorzystano odpisów na �rodki trwałe. 
 
 
b) Warto�ci niematerialne 

 
Na dzie� 30.06.2019 r. Spółka przeprowadziła test na utrat� warto�ci znaku Chłopskie Jadło w oparciu 
o prognozowane przepływy pieni��ne sieci restauracji działaj�cych pod t� mark�. Plany restauracji 
opracowano dla okresu 5 lat, przy czym  planowane przepływy za bie��cy rok obrotowy zostały 
opracowane na podstawie indywidulanych planów finansowych restauracji. Sprzeda� za pozostały 
okres został zamodelowany na bazie prostej ekstrapolacji z wykorzystaniem danych historycznych 
poszczególnych restauracji, szacowanego potencjału lokalu, planowanych działa� oraz wiedzy na temat 
zdarze� jednorazowych. Ekstrapolacja na kolejne lata zakłada 1,5% wzrost sprzeda�y r/r.  W przypadku 
umów franczyzowych w projekcjach zostały uwzgl�dnione zapisy umów franczyzowych reguluj�cych 
wysoko�� opłat ponoszonych przez franczyzobiorc�. W modelu do wyceny uwzgl�dniono warto�� 
rezydualn�, dla oszacowania której zało�ono brak dalszego wzrostu EBITDA.  
 
Od grudnia 2017 r. w testach na utrat� warto�ci znaku Chłopskie Jadło Spółka stosuje podwy�szon� 
stop� dyskonta (o 4 p.p) w stosunku do stóp przyjmowanych do testów na utrat� warto�ci �rodków 
trwałych (ró�nica wynika z wy�szej stopy ryzyka). W te�cie przeprowadzonym wg stanu na 30.06.2019r. 
zastosowano stop� procentow� 12,45%.   
 
Test nie wykazał dalszej utraty warto�ci testowanego aktywa, w wyniku czego warto�� znaku Chłopskie 
Jadło ujawniona w sprawozdaniu na dzie� bilansowy wynosi 12.713 tys. zł. 
Na dzie� 30.06.2019 r. Spółka przeprowadziła test na utrat� warto�ci znaku Piwiarnia Warki w oparciu 
o prognozowane przepływy pieni��ne generowane dla Spółki przez sie� restauracji franczyzowych 
działaj�cych pod t� mark�. Plany opracowano dla okresu 5 lat. W modelu do wyceny uwzgl�dniono 
warto�� rezydualn�, dla oszacowania której zało�ono brak dalszego wzrostu przychodów. W te�cie 
przeprowadzonym wg stanu na 30.06.2019 r. zastosowano stop� procentow� 8,45%.  
Test na utrat� warto�ci znaku Piwiarnia Warki nie wykazał utraty warto�ci testowanego aktywa, w 
wyniku czego warto�� ww. znaku ujawniona w sprawozdaniu na dzie� bilansowy wynosi 7.056 tys. zł. 
 
W bie��cym okresie sprawozdawczym nie utworzono, nie rozwi�zano, ani nie wykorzystano odpisów 
na warto�ci niematerialne. 
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Projekcje finansowe przyj�te w modelu do wyceny zostały opracowane na podstawie najlepszej wiedzy 
Spółki  na moment ich sporz�dzenia. Z uwagi, i� s� to zdarzenia przyszłe istnieje ryzyko, �e realizowane 
wyniki b�d� w przyszło�ci ró�ni� si� od zało�onych. Na wycen� warto�ci niematerialnych b�dzie miało 
równie� wpływ potencjalne podniesienie stóp procentowych, co szerzej opisano w nocie nr 35. Spółka 
b�dzie na bie��co �ledzi� stan realizacji zało�e� przyj�tych do testów, pod k�tem zaistnienia przesłanek 
do rozpoznania utraty warto�ci znaków.  
 

 

17. Inwestycje w jednostkach zale�nych (powi�zanych kapitałowo) 

 

 

Stan na 30 czerwca 2018r., 31 grudzie� 2018r oraz 30 czerwca 2019r. 
 
 

Nazwa jednostki 

Procent 
posiadanych 

udziałów 

Procent 
posiadanych 

głosów 

Warto�� 
brutto 

udziałów 
Odpis 

aktualizuj�cy 

Warto�� 
netto 

udziałów 

  % % 000' PLN 000' PLN 000' PLN 

Shanghai Express Sp. z o.o. 100 100 6 116  (2 553) 3 563 
SPV.REST 1 Sp. z o.o. 100 100 5 - 5 
SPV.REST 2 Sp. z o.o. 100 100 5 - 5 
SPV.REST 3 Sp. z o.o. 100 100 5 - 5 
CHJ S.A. 100 100 100 - 100 
SFX S.A. 100 100 100 - 100 
W-Z.PL Sp. zo.o. 100 100 5 - 5 
Razem     6 336  (2 553) 3 783 

 
W 2011r. Spółka utworzyła odpis na warto�� udziałów w Shanghai Express (wła�ciciela znaku WOOK) 
w wysoko�ci 2 553 tys. zł. Tym samym wycena udziałów tej spółki uległa obni�eniu z 6 116 tys. zł wg 
stanu na koniec 2010r. do 3 563 tys. zł na koniec 2011r.  
 
Na dzie� bilansowy 30.06.2019r. Zarz�d Spółki przeprowadził test na utrat� warto�ci udziałów Shanghai 
Express Sp. z o.o., który nie wykazał zasadno�ci korekty wyceny. Test przeprowadzono na podstawie 
projekcji finansowych opracowanych przez Spółk� dla Shanghai Express Sp. z o.o. dla okresu do ko�ca 
2020 r. oraz zało�enia 2% r/r wzrostu przychodów dla kolejnych okresów. Stopa dyskonta w całym 
okresie 8,1%. W wyniku testu wycena udziałów Shanghai Express Sp. z o.o. nie uległa zmianie.  
 

 

18. Nale�no�ci handlowe oraz pozostałe nale�no�ci 

 

 
Nale�no�ci długoterminowe 

     

 30.06.2019  31.12.2018  30.06.2018  
000' PLN 

 
000' PLN 

 
000' PLN 

Nale�no�ci długoterminowe 9 419  9 914  7 984 
     w tym z tytułu umów ramowych rozwoju franczyzy 7 303  8 201  5 752 
Odpis (30)  -  - 
 9 389  9 914  7 984 
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Nale�no�ci krótkoterminowe 30.06.2019  31.12.2018  30.06.2018 
 000' PLN  000' PLN  000' PLN 

Od jednostek powi�zanych, w tym: 398  236  284 

Handlowe 423  239  284 
Odpis  (25)   (3)  - 
Od jednostek pozostałych, w tym: 8 772  6 950  7 984 

Handlowe 18 984  17 696  17 790 
Rozliczenia mi�dzyokresowe (czynne) 1 427  738  1 643 
Odpis  (11 639)   (11 484)   (11 449) 
Nale�no�ci inne 4 104  5 985  3 104 

Inne 7 930  9 796  6 914 
Odpis  (3 826)   (3 811)   (3 810) 

Nale�no�ci bud�etowe 4 305*  2 613*  4 472* 

Razem nale�no�ci krótkoterminowe 17 579  15 784  15 844 

 

* W tym 992 tys. zł z tytułu rozliczenia podatku VAT za okres od lipca do listopada 2014r. w zwi�zku ze zło�onymi 
korektami deklaracji podatkowych za ten okres wskazuj�cymi nadpłat� tego podatku; Spółka otrzymała decyzj� 
neguj�c� prawo Sfinks Polska S.A. do otrzymania zwrotu podatku VAT; Spółka zło�yła skarg� na decyzj� organów 
podatkowych do Wojewódzkiego S�du Administracyjnego; S�d uchylił decyzj� organów podatkowych; Dyrektor 
Izby Administracji Skarbowej wniósł skarg� kasacyjn� od wyroku WSA; Spółka stoi na stanowisku, �e zgodnie z 
obowi�zuj�cymi przepisami prawo do zwrotu podatku w ww. kwocie jest jej nale�ne 
 

Zestawienie zmian w odpisie aktualizuj�cym 
warto�� nale�no�ci 30.06.2019  31.12.2018  30.06.2018 
 000' PLN 

 
000' PLN 

 
000' PLN 

Odpis aktualizuj�cy na pocz�tek okresu 15 298  15 185  15 185 

Utworzenie odpisu 702  682  247 
Korekta warto�ci nale�no�ci do ceny nabycia -  (32)  (16) 
Wykorzystanie odpisu -  (336)  - 
Rozwi�zanie odpisu (480)  (201)  (157) 

Odpis aktualizuj�cy na koniec okresu 15 520  15 298  15 259 

 

Wiekowanie nale�no�ci handlowych na dzie� 30.06.2019r.    

Bie��ce 1-30 31-90 91-180 181-365 >365 Razem 

        4 571           1 413             1 387               314                  19              39           7 743    
       

Wiekowanie nale�no�ci handlowych na dzie� 31.12.2018r.    

Bie��ce 1-30 31-90 91-180 181-365 >365 Razem 

        4 435           1 144               646               161                  24              38           6 448    
       

Wiekowanie nale�no�ci handlowych na dzie� 30.06.2018r.    

Bie��ce 1-30 31-90 91-180 181-365 >365 Razem 
        4 204           1 285               570               137                361              68           6 625    

 

 

 
Ze wzgl�du na rozproszenie klientów docelowych (bran�a gastronomiczna, detaliczna), Spółka nie jest 
uzale�niona od głównych klientów, z którymi transakcje stanowiłyby 10 lub wi�cej procent ł�cznych 
przychodów. 
 
 
 
 



�ródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe na dzie� 30 czerwca 2019r.   
SFINKS POLSKA S.A. 

Noty stanowi� integraln� cz��� sprawozdania finansowego  Strona 34 
 

 
19. �rodki pieni��ne i ich ekwiwalenty 
 30.06.2019  31.12.2018  30.06.2018 

 000'PLN  000'PLN  000'PLN 

�rodki pieni��ne w kasie i w banku 6 806  11 087  8 188 
W tym �rodki o ograniczonej dost�pno�ci* 4 843  4 918  5 071 

Razem 6 806  11 087  8 188 

 

* zgodnie z postanowieniami umowy kredytu z BO� S.A. Spółka na dzie� bilansowy 30.06.2019r. posiadała kaucj� 
stanowi�c� zabezpieczenie potencjalnej kary umownej (patrz nota 24 niniejszego sprawozdania). Dodatkowo na 
dzie� 30.06.2019r. Spółka posiadała dedykowany rachunek bankowy o ograniczonej dost�pno�ci przeznaczony 
gromadzenia �rodków stanowi�cych zabezpieczenie udzielonych gwarancji bankowych przez BO� S.A. 

 

 

20. Pozostałe aktywa finansowe 

 

 30.06.2019  31.12.2018  30.06.2018 
 000'PLN  000'PLN  000'PLN 

Pozostałe długoterminowe aktywa finansowe 1 087  1 087  1 087 
Pozostałe krótkoterminowe aktywa finansowe -  -  93 
          W tym:      

          - wycena transakcji IRS -  -  93 
 1 087  1 087  1 180 

 
Na pozostałe aktywa finansowe składaj� si� lokaty w wysoko�ci 1.087 tys. zł, które s� zabezpieczeniem 
gwarancji, o których mowa w nocie 29.  
 
21. Po�yczki udzielone jednostkom zale�nym oraz pozostałym jednostkom 

 

Stan na 30 czerwca 2019 r.      

Nazwa jednostki zale�nej lub innej jednostki 
Kwota 

po�yczki 

Kwota 
naliczonych 

odsetek 

Ł�czna 
warto�� 
po�yczki 

Odpis 
aktualizuj�cy 

Warto�� 
po�yczki 

netto 

  000’ PLN 000’ PLN 000’ PLN 000’ PLN 000’ PLN 

Sfinks Hungary Catering, Trade and Services 
Ltd. (Sfinks Hungary Vendéglátó 
Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.), W�gry** 

90 50 140 (140) - 

SPV.REST1 Sp. z o.o., Polska* 285 2 287 - 287 
SPV.REST2 Sp. z o.o., Polska* 1 634 151 1 785 - 1 785 
Sportlive24 S.A.** 120 12 132 - 132 
Shanghai Express Spółka z o.o.* 350 2 352 - 352 
Inne po�yczki** 207 5 212 - 212 
Razem przed  odpisem ogólnym 2 686 222 2 908 (140) 2 768 

Odpis ogólny na po�yczki     (29) 

Razem         2 739 

* Jednostki zale�ne 
** Inne jednostki  
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Stan na 31 grudzie� 2018 r.      

Nazwa jednostki zale�nej lub innej jednostki 
Kwota 

po�yczki 

Kwota 
naliczonych 

odsetek 

Ł�czna 
warto�� 
po�yczki 

Odpis 
aktualizuj�cy 

Warto�� 
po�yczki 

netto 

  000’ PLN 000’ PLN 000’ PLN 000’ PLN 000’ PLN 

Sfinks Hungary Catering, Trade and Services 
Ltd. (Sfinks Hungary Vendéglátó 
Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.), W�gry** 

91 48 139  (139) - 

SPV.REST1 Sp. z o.o., Polska* 285 3 288 - 288 
SPV.REST2 Sp. z o.o., Polska* 1 534 96 1 630 - 1 630 
Sportlive24 S.A.** 120 10 130 - 130 
Shanghai Express Spółka z o.o.* 350 4 354 - 354 
Inne po�yczki** 187 1 188 - 188 
Razem 2 567 162 2 729 (139) 2 590 

* Jednostki zale�ne 
** Inne jednostki  

     

 

Stan na 30 czerwca 2018 r.      

Nazwa jednostki zale�nej lub innej jednostki 
Kwota 

po�yczki 

Kwota 
naliczonych 

odsetek 

Ł�czna 
warto�� 
po�yczki 

Odpis 
aktualizuj�cy 

Warto�� 
po�yczki 

netto 

  000’ PLN 000’ PLN 000’ PLN 000’ PLN 000’ PLN 

Sfinks Hungary Catering, Trade and Services 
Ltd. (Sfinks Hungary Vendéglátó 
Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.), W�gry** 

90 44 134 (134) - 

SPV.REST1 Sp. z o.o., Polska* 285 - 285 - 285 
SPV.REST2 Sp. z o.o., Polska* 1 299 20 1 319 - 1 319 
Sportlive24 S.A.** 120 3 123 - 123 
Shanghai Express Spółka z o.o.* 350 - 350 - 350 
Inne po�yczki** 125 - 125 - 125 

Razem 2 269 67 2 336 (134) 2 202 

* Jednostki zale�ne 
** Inne jednostki  

     

 

 
22. Zapasy 
 30.06.2019  31.12.2018  30.06.2018 

 000' PLN  000' PLN  000' PLN 

Materiały 2 351  2 193  2 468 
Towary 191  155  91 
Zaliczki na dostawy     - 

Zapasy brutto 2 542  2 348  2 559 
      

Odpis aktualizacyjny -  -  - 
      

Zapasy netto 2 542  2 348  2 559 
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23. Kapitały  

 

Kapitał podstawowy 30.06.2019  31.12.2018  30.06.2018 

 000' PLN  000' PLN  000' PLN 

Kapitał akcyjny wyemitowany i zapłacony:      

liczba akcji 31 099 512  31 099 512 
 

31 099 512 

warto�� nominalna jednej akcji 0,001  0,001 
 

0,001 

Warto�� nominalna wszystkich akcji 31 099  31 099 
 

31 099 

       

Kapitał zapasowy 30.06.2019  31.12.2018  30.06.2018 

 000' PLN  000' PLN  000' PLN 

AGIO emisyjne pomniejszone o koszty emisji 1 045 
 

1 045  1 045 
Z zysków lat ubiegłych 10 084  10 084  10 084 
Stan na koniec okresu 11 129 

 
11 129 

 
11 129 

 
 
Kapitał z tytułu wyceny instrumentów 
finansowych 30.06.2019  31.12.2018  30.06.2018 

 000' PLN  000' PLN  000' PLN 

Wycena instrumentu zabezpieczaj�cego (228)  (174)  93 
Podatek odroczony 43  33  (17) 
Stan na koniec okresu (185) 

 
(141)  76 

         
Inne składniki kapitału własnego 30.06.2019  31.12.2018  30.06.2018 

 000' PLN  000' PLN  000'PLN 

Wycena progrmamów motywacyjnych 2 228 
 

2 174  2 111 
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24. Kredyty i po�yczki  

 

Nazwa (firma) 
Siedziba 
jednostki 

Kwota kredytu wg 
umowy w tys. PLN 

Kwota kredytu  pozostała do spłaty 
na 30.06.2019 w tys. PLN 

Warunki oprocentowania Termin spłaty 

Bank Ochrony 
�rodowiska S.A. 

Warszawa 81 702 68 800 
Stopa procentowa równa jest wysoko�ci  stawki 

referencyjnej WIBOR 3M powi�kszonej o mar�� 6 
punktu procentowego. 

31.08.2028 r. 

Zabezpieczenia i inne istotne warunki umowy na 31.12.2018 r. 

�� O�wiadczenie o poddaniu si� egzekucji w oparciu o art. 777 k.p.c.�

�� Por�czenie spółki Shanghai Express Sp. z o.o. z siedzib� w Piasecznie�

�� O�wiadczenie por�czyciela (Shanghai Express Sp. z o.o.) o poddaniu si� egzekucji, w oparciu o art. 777k.p.c. �

�� Zastaw finansowy wraz z klauzul� kompensacyjn� do wszystkich rachunków  Sfinks w BO�, wraz z pełnomocnictwami�
�� Zastaw finansowy wraz z blokad� i pełnomocnictwem do rachunku bankowego, na którym zostanie zdeponowana kwota 3 000 tys. PLN  pochodz�ca ze �rodków z uruchomienia kredytu na 
zabezpieczenie potencjalnej kary umownej.  (Umowa Kredytu przewiduje mo�liwo�� nało�enia kary umownej na Sfinks w kwocie 3 mln zł z tytułu niewła�ciwego wykonania zobowi�za� 
wynikaj�cych z ustanowienia zabezpieczenia w postaci warunkowej emisji obligacji o której mowa w 12 poni�ej.)�
�� Dwa weksle in blanco  wraz z deklaracj� wekslow� Sfinks�

	� Zastaw rejestrowy i finansowy na 100% udziałów  Sfinks w spółce Shanghai Express Sp. z o.o.�

� Zastaw rejestrowy na znakach towarowych, znaku towarowym SPHINX, znaku towarowym SFINKS, znaku towarowym WOOK (nale��cym do Shanghai Express Sp. z o.o), znaku towarowym 
CHŁOPSKIE JADŁO,�

�� Zastaw rejestrowy na �rodkach trwałych nale��cych do Sfinks chocia� ich skład byłby zmienny o ł�cznej warto�ci 28,4 mln zł�
���   Przelew wierzytelno�ci przyszłej Sfinks z umów o współpracy – umów franczyzowych oraz  wierzytelno�ci Sfinks i Shanghai Express Sp. z o.o. z umów współpracy w zakresie obsługi rozliczania 
transakcji opłacanych kartami płatniczymi z  First Data Polska S.A. i  Centrum Usług Płatniczych eService Sp. z o.o.�
���   Przelew wierzytelno�ci z umów zawartych z dostawcami w zakresie opłat RETRO i opłat marketingowych z zastrze�eniem obj�cia cesj�  w/w umów o wpływach powy�ej 50 000,00 PLN rocznie 
lub  kierowanie wpływów od kontrahentów na wskazane w umowie kredytowej rachunki bankowe Spółki�
���   Warunkowa emisja obligacji zamiennych serii A3 o ł�cznej warto�ci nominalnej 20 mln PLN (dwadzie�cia milionów złotych) zamiennych na akcje serii L - z cen� zamiany 1 PLN - z 
zagwarantowaniem  prawa Banku do składania w imieniu Sfinks propozycji nabycia obligacji emitowanych w ramach emisji, z zastrze�eniem, �e w pierwszej kolejno�ci obligacje zostan� 
zaoferowane akcjonariuszom posiadaj�cym prawo do przynajmniej 5% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Z zabezpieczenia tego Bank skorzysta� mo�e wył�cznie w przypadku naruszenia 
przez Sfinks okre�lonych warunków Umowy Kredytu.�

Najwy�sza suma zabezpieczenia dla zabezpiecze� nie przekracza 150 % warto�ci kredytu. 
Dodatkowo Spółka zawarła transakcj� Swapa Procentowego IRS   na potrzeby zabezpieczenia ryzyka zmiany stopy procentowej WIBOR 3M  wynikaj�cej z Umowy Kredytowej (limit w wysoko�ci 
10 500 tys. PLN,  harmonogram skorelowany z kredytem, przy czym rozliczenie IRS kwartalne, stopa referencyjna Spółki 2.1 punktu procentowego p.a., stopa referencyjna BO� S.A. – WIBOR3M). 

Jednocze�nie  Spółka  zobowi�zała si� w Umowie Kredytu m.in. do utrzymania na okre�lonych w Umowie Kredytowej poziomach nast�puj�cych wska
ników: wska
nik obsługi długu, relacja 
zobowi�za� finansowych netto do rocznej znormalizowanej EBITDA, warto�ci kapitału własnego, udziału własnego w finansowaniu maj�tku 

Dodatkowo Umowa Kredytowa przewiduje zakaz, bez uprzedniej zgody Banku, zbycia akcji Spółki w ci�gu 3 lat od zawarcia Umowy Kredytowej, przez akcjonariusza posiadaj�cego najwi�kszy 
udział w kapitale zakładowym Spółki,  w wysoko�ci powoduj�cej spadek  tego udziału w kapitale zakładowym poni�ej 15%. 
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W dniu  07.02.2019 r.  Sfinks Polska S.A. została poinformowana przez Bank Ochrony �rodowiska S.A. 
o  podwy�szeniu o 2 pp.  mar�y kredytu w  zwi�zku z brakiem realizacji przez Spółk�  kowenantu 
podwy�szenia kapitałów własnych o kwot� nie mniejsz� ni�  5,5 mln. PLN w drodze emisji nowych akcji  
do dnia 31 grudnia 2018 r.   
 
Aneksem z dnia 16.04.2019 r. wprowadzono dodatkowe zabezpieczenie za zobowi�zania Spółki 
wynikaj�ce z umowy kredytu   w postaci  weksla własnego in blanco wraz z deklaracj� wekslow� z 
wystawienia Sfinks Polska S.A., por�czonego przez pana Sylwestra Cacka. Por�czenie zostało 
udzielone do czasu przedstawienia Bankowi dowodu potwierdzaj�cego wpłat� na rachunek Spółki 
kwoty nie mniejszej ni� 5,5 mln PLN tytułem wykonania uchwały o podwy�szeniu kapitałów własnych 
poprzez emisj� nowych akcji obj�tych przez Pana Sylwestra Cacka i przedstawienia Bankowi 
prawomocnego postanowienia S�du o zarejestrowaniu uchwały. Jednocze�nie wprowadzone zostało 
do Umowy Kredytowej zobowi�zanie Spółki do dostarczenia Bankowi uchwały Walnego Zgromadzenia, 
o której mowa w art. 15 ksh, wyra�aj�cej zgod� na por�czenie kredytu przez  w/w por�czyciela oraz do 
przedstawienia Bankowi dokumentów potwierdzaj�cych podwy�szenie kapitału. 
 
Do dnia publikacji niniejszego sprawozdania Spółka nie zrealizowała  kowenantu podwy�szenia 
kapitałów własnych o kwot� nie mniejsz� ni�  5,5 mln PLN w drodze emisji nowych akcji. Powy�sze 
dawało Bankowi prawo do wypowiedzenia kredytu lub podwy�szenia mar�y o 2 p.p. lub skorzystania z 
zabezpieczenia w postaci warunkowej emisji obligacji. Bank poinformował Spółk�, �e skorzystał z prawa 
do podwy�szenia oprocentowania o 2 p.p..  Z uwagi na naruszenie zobowi�zania, o którym mowa 
powy�ej prezentuje na dzie� bilansowy cały kredyt w pozycji zobowi�za� krótkoterminowych. 
Ponadto według stanu na dzie� bilansowy Spółka nie osi�gn�ła wymaganych wska
ników finansowych 
zwi�zanych z poziomem kapitału własnego i struktur� 
ródeł finansowania maj�tku Spółki (udział 
kapitału własnego), a tak�e wska
nika Dług/EBITDA oraz poziomu �rodków pieni��nych.  
W zakresie poziomu kapitału własnego, wska
nika Dług/EBITDA a tak�e poziomu �rodków pieni�
nych 
bank ma prawo - podnie�� mar�� kredytu o 1 p.p. (za ka�dy wska
nik).  
W zakresie wymaganego udziału kapitału własnego Spółka jest zobowi�zana do podj�cia działa� 
maj�cych na celu podwy�szenia kapitału; w przypadku podwy�szenia kapitału podstawowego wniosek 
o jego rejestracj� powinien zosta� zło�ony nie pó
niej ni� w terminu 90 dni od daty publikacji raportu, z 
którego wynika naruszenie. W przypadku braku naprawienia wska
nika w sposób opisany w zdaniu 
poprzedzaj�cym bank ma prawo - podnie�� mar�� kredytu o 0,5 p.p.. 
Dodatkowo z uwagi na fakt, i� przypadek naruszenia wska
ników finansowych zwi�zanych z poziomem 
kapitału własnego i struktur� 
ródeł finansowania maj�tku Spółki (udział kapitału własnego) wyst�pił w 
dwóch kolejnych okresach bank ma prawo skorzysta� z zabezpieczenia w postaci emisji obligacji. 
 
Na daty bilansowe salda kredytów i po�yczek przedstawiały si� nast�puj�co: 
 
Podmiot 30.06.2019  31.12.2018  30.06.2018 

 000' PLN  000' PLN  000' PLN 

Bank Ochrony �rodowiska S.A. 68 800  69 138  70 617 

Razem 68 800  69 138  70 617 

 
 

 

 

 

 

  30.06.2019  31.12.2018  30.06.2018 

Stan kredytów i po�yczek 
000' PLN  000' PLN  000' PLN 

Długoterminowych -  -  59 410 

Krótkoterminowych 68 800  69 138  11 207 

Razem 68 800  69 138  70 617 

 
  



�ródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe na dzie� 30 czerwca 2019r.   
SFINKS POLSKA S.A. 

Noty stanowi� integraln� cz��� sprawozdania finansowego  Strona 39 
 

 
25. Aktywa / Zobowi�zania z tytułu kontraktów terminowych 

 

Według stanu na dzie� 30.06.2019 r. Spółka posiadała zobowi�zanie finansowe z tytułu wyceny 
transakcji IRS, szczegółowo opisanego w nocie 24. 
Wycena transakcji IRS na dzie� 30.06.2019 r. – zobowi�zanie z tytułu instrumentów finansowych w 
wysoko�ci 228 tys. zł 
 
W okresie sprawozdawczym Spółka nie zawierała �adnych kontraktów forward.  
 
26. Zobowi�zanie z tytułu leasingu finansowego  

 

Zobowi�zania z tytułu leasingu 
finansowego - warto�� bie��ca 
zobowi�za�: 30.06.2019 

 

31.12.2018  30.06.2018 
 000’ PLN  000' PLN  000' PLN 

Płatne w okresie do 1 miesi�ca 2 633  84  94 
Płatne w okresie od 1 do 3 miesi�cy 5 171  167  179 
Płatne w okresieod 3 miesi�cy do 1 roku 23 186  641  854 
Płatne od 1 roku do 5 lat 91 020  1 304  1 243 
Płatne powy�ej 5 roku 58 659  27  75 
Razem 180 669  2 223  2 445 

 
  

   

 
Zobowi�zania z tytułu leasingu 
finansowego – minimalne opłaty 
leasingowe: 30.06.2019 

 

31.12.2018  30.06.2018 
 000’ PLN  000' PLN  000' PLN 

Płatne w okresie do 1 miesi�ca 2 644  97  107 
Płatne w okresie od 1 do 3 miesi�cy 5 226  191  204 
Płatne w okresieod 3 miesi�cy do 1 roku 23 980  734  936 
Płatne w okresie od 1 do 5 lat 105 787  1 469  1 390 
Płatne w okresie powy�ej 5 lat 98 968  27  78 
Razem minimalne opłaty leasingowe 236 605  2 518  2 715 
Przyszłe koszty finansowe z tytułu leasingu 
finansowego (55 936)  (295)  (270) 

Warto�� bie��ca zobowi�za� z tytułu 
leasingu finansowego 

180 669 
 

2 223  2 445 

 

Zastosowania MSSF16 na dzie� 01.01.2019r. zwi�kszyło warto�� zobowi�zania z tytułu leasingu o 
kwot� 186 908 tys zł. Stan zobowi�za� na dzie� 30.06.2019 z tytułu umów najmu nieruchomo�ci wynosił 
178 909 tys. zł.  
 
27. Aktywa trwałe z tytułu leasingu  

 
Zastosowania MSSF16 na dzie� 01.01.2019r. zwi�kszyło warto�� �rodków trwałych z tytułu leasingu o 
kwot� 186 908 tys zł.  
Warto�ci bilansowe netto �rodków trwałych pochodz�cych z leasingu finansowego kształtowały si� 
nast�puj�co: 
Na dzie� 30.06.2019 - 437 tys. zł (27 samochodów) 
na dzie� 30.06.2019 - 1482 tys. zł (pozostały sprz�t) 
Na dzie� 30.06.2019 - 175 683 tys. zł (z tyt.najmu nieruchomo�ci zg. MSSF16) 
Na dzie� 30.06.2019 - 1 413 tys. zł (warto�ci niematerialne – MSSF16) 
Na dzie� 31.12.2018 - 445 tys. zł (32 samochody) 
Na dzie� 31.12.2018 - 1 771 tys. zł (pozostały sprz�t) 
Na dzie� 30.06.2018 - 359 tys. zł (31 samochodów) 
Na dzie� 30.06.2018 - 2030 tys. zł (pozostały sprz�t) 
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28. Zobowi�zania handlowe oraz pozostałe zobowi�zania 

 
 30.06.2019  31.12.2018  30.06.2018 

 000' PLN  000' PLN  000' PLN 

Inne zobowi�zania długoterminowe 12 240  11 607  11 483 

w tym z tytułu nabycia Piwiarni Warki 11 197  11 098  10 999 

 

Zobowi�zania krótkoterminowe 30.06.2019  31.12.2018  30.06.2018 
 000' PLN  000' PLN  000' PLN 

Zobowi�zania handlowe 22 225  17 234  14 299 
Zobowi�zania z tytułu nabycia �rodków trwałych 2 911  4 002  3 425 
Zobowi�zania z tytułu �wiadcze� pracowniczych 587  579  571 
Zobowi�zania krótkoterminowe z tytułu 
podatków 736  575  589 

Pozostałe zobowi�zania krótkoterminowe 237  596  444 
 26 696  22 986  19 328 

 
 

Wiekowanie zobowi�za� handlowych i zobowi�za� z tytułu zakupu �rodków trwałych wg stanu na 
30.06.2019r. 

Bie��ce 1-30 31-90 91-180 181-365 >365 Razem 
11 929 5 486 5 022 1 013 1 298 388 25 136 

       
       

Wiekowanie zobowi�za� handlowych i zobowi�za� z tytułu zakupu �rodków trwałych wg stanu na 
31.12.2018r. 

Bie��ce 1-30 31-90 91-180 181-365 >365 Razem 
11 914 4 121 2 911 1 617 319 354 21 236 

       

Wiekowanie zobowi�za� handlowych i zobowi�za� z tytułu zakupu �rodków trwałych wg stanu na 
30.06.2018r. 

Bie��ce 1-30 31-90 91-180 181-365 >365 Razem 

13 520 2 989 517 347 54 297 17 724 

 
 
29. Zobowi�zania i aktywa warunkowe 
 30.06.2019  31.12.2018  30.06.2018 

 000' PLN  000' PLN  000' PLN 

Udzielone gwarancje na rzecz podmiotów 
od których Spółka wynajmuje lokale pod 
prowadzenie działalno�ci gastronomicznej 

5 647  5 142  5 612 

 

Na dzie� 30 czerwca 2019r. istnieje istotne ryzyko realizacji wy�ej wymienionych gwarancji.  
 
W tym w stosunku do podmiotów powi�zanych: 
 

• Sfinks Polska S.A. udzieliła w imieniu spółki SPV REST1 Sp. z o. o. dwóch gwarancji 
bankowych dotycz�cych płatno�ci z tytułu najmu lokali na ł�czn� kwot� 36 tys. EUR. Powy�sze 
gwarancje obowi�zuj�  do dnia 30 kwietnia 2023 roku. 
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Ponadto:  

• Shanghai Express Sp. o. o., spółka z Grupy kapitałowej Sfinks udzieliła Sfinks Polska S.A. 
por�czenia Umowy Kredytu Nieodnawialnego podpisanej z Bankiem Ochrony �rodowiska S.A., 
ponadto dodatkowym zabezpieczeniem kredytu jest o�wiadczenie por�czyciela o poddaniu si� 
egzekucji, w oparciu o art. 777k.p.c.  (por�czenie, o którym mowa powy�ej zostało udzielone 
nieodpłatnie) oraz zastaw rejestrowy na nale��cym do Shanghai Express Sp. z o. o. znaku 
towarowym WOOK. 

• Sylwester i Dorota Cacek udzielili por�czenia osobistego  weksli wystawionych przez Spółk� 
tytułem zabezpieczenia roszcze� wynikaj�cych z umowy zawartej z Eurocash S.A. – warto�� 
por�czenia na dzie� bilansowy 2 mln zł. 

• Spółki SPV.REST1 Sp. z.o.o., SPV.REST3 Sp. z.o.o. ustanowiły zastaw na przedsi�biorstwie 
w zwi�zku zabezpieczeniem Umowy Kredytu Nieodnawialnego podpisanej przez Spółk� z 
Bankiem Ochrony �rodowiska S.A.  

• Ustanowiono zabezpieczenie Umowy Kredytu Nieodnawialnego podpisanej przez Spółk� z 
Bankiem Ochrony �rodowiska S.A. w postaci cesji wierzytelno�ci bie��cych i przyszłych 
przysługuj�cych spółce zale�nej z umów franczyzowych. 

• Sylwester Cacek udzielił por�czenia weksla Spółki na rzecz BO� Bank SA., o czym mowa w 
nocie 24.  

Na dzie� bilansowy Spółka naruszyła wymagane Umow� Linii Gwarancyjnej zawartej z BO� Bank S.A. 
wska
niki finanowe wskazane wraz z sankcjami za naruszenie w nocie 35 (Ryzyko zwi�zane z 
poziomem i struktur� zadłu�enia). 
 

30.  Rezerwy i inne obci��enia 
 

30 czerwca 2018 

Stan na 
01.01.2018 Zwi�kszenia Wykorzystanie Rozwi�zanie 

Stan na 
30.06.2018 

000' PLN 000' PLN 000' PLN 000' PLN 000' PLN 

Rezerwa na prawdopodobne 
koszty 972 1 286 33 426 1 799 

Odsetki 25 - - - 25 
Rezerwy na �wiadczenia 
pracownicze 523 612 - 515 620 

Razem 1 520 1 898 33 941 2 444 
      

31 grudnia 2018 

Stan na 
01.01.2018 Zwi�kszenia Wykorzystanie Rozwi�zanie 

Stan na 
31.12.2018 

000' PLN 000' PLN 000' PLN 000' PLN 000' PLN 

Rezerwa na prawdopodobne 
koszty 972 2 138 71 431 2 608 

Odsetki 25 - - - 25 
Rezerwy na �wiadczenia 
pracownicze 523 451 - 515 459 

Razem 1 520 2 589 71 946 3 092 
      

30 czerwca 2019 

Stan na 
01.01.2019 Zwi�kszenia Wykorzystanie Rozwi�zanie 

Stan na 
30.06.2019 

000' PLN 000' PLN 000' PLN 000' PLN 000' PLN 

Rezerwa na prawdopodobne 
koszty 2 608 1 305 58 (11) 3 866 

Odsetki 25 - - - 25 
Rezerwy na �wiadczenia 
pracownicze 459 - - - 459 

Razem 3 092 1 305 58 (11) 4 350 
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31. Zobowi�zania z tytułu �wiadcze� pracowniczych 

 

 30.06.2019  31.12.2018  30.06.2018 
 000' PLN  000' PLN  000' PLN 

Rozrachunki  z tytułu wynagrodze� 
podstawowych 587  579  571 

 587  579  571 

 

     

W zestawieniu z całkowitych 
dochodów uj�to nast�puj�ce kwoty:  

   od 01.01.2019   od 01.01.2018 

  do 30.06.2019  do 30.06.2018 

  000' PLN  000' PLN 

Koszty wynagrodze�   (5 200)  (5 000) 
 - w tym wycena programu motywacyjnego   (54)  (49) 

Koszty ubezpiecze� społecznych i 
pozostałych �wiadcze� na rzecz 
pracowników 

  (869)  (884) 

Razem   (6 069)  (5 884) 

 
 
* W dniu 20 grudnia 2013r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podj�ło Uchwał� nr 5 dotycz�c� 
przyj�cia i ustalenia zasad motywacyjnego programu tzw. opcji mened�erskich, kierowanego do 
Zarz�du i osób kluczowych dla realizacji strategii Sfinks Polska S.A. w formie warrantów 
subskrypcyjnych, inkorporuj�cych prawo do obj�cia, po cenie nominalnej (tj. 1 zł za 1 akcj�), akcji Spółki 
do kwoty 2 550 tys. zł pod warunkiem spełnienia okre�lonych w Regulaminie kryteriów. Zgodnie z 
Regulaminem Programu Motywacyjnego kryteria przyznania warrantów, oparte o cen� akcji Spółki, s� 
badane za 3 okresy roczne; program przewiduje 3 transze przyznania warrantów.  
Spółka dokonała wyceny Programu w oparciu o symulacj� Monte Carlo, w której generowane s� losowo 
trajektorie cen akcji zgodnie z powszechnie stosowan� konstrukcj� modelu Blacka-Scholesa.  
Wycena jest podzielona na 3 transze odpowiadaj�ce przyznaniem warrantów na kolejne okresy. Ł�czna 
wycena Programu na dzie� bilansowy wynosi 2.062 tys. zł. Koszty Programu w cało�ci obci��yły wyniki 
lat ubiegłych. 
Program był rozliczany w formie instrumentów kapitałowych. Otrzymywane usługi (�wiadczenie pracy 
b�d
 pełnienie funkcji członka zarz�du) nie kwalifikuj� si� do uj�cia jako aktywa, w zwi�zku z tym 
zgodnie z MSSF 2 p.8 Spółka ujmuje je jako koszt.  
Spółka wyemitowała 2 550 tys. szt. warrantów subskrypcyjnych serii A, z których 1 700 tys. szt. w dniu 
15 lutego 2016r., wskutek spełnienia si� warunków przewidzianych w Regulaminie Programu 
Motywacyjnego i przyj�cia przez zainteresowanych ofert Powiernika, Powiernik przeniósł na Osoby 
Uprawnione. Ka�dy Warrant Subskrypcyjny uprawnia  jego posiadacza do obj�cia jednej Akcji zwykłej 
na okaziciela serii M po cenie emisyjnej 1,00 zł (jeden złoty) ka�da. Warranty wyemitowane zostały na 
warunkach i w celu realizacji zało�e� Programu Motywacyjnego. Spółka poinformowała o tym fakcie 
raportem bie��cym 2/2016.  
Pozostała pula wyemitowanych warrantów subskrypcyjnych serii A tj. 850 tys. zł nie została obj�ta 
wskutek nie spełnienia warunków przewidzianych w Regulaminie Programu Motywacyjnego i uległy 
umorzeniu. 
 
W dniu 30 listopada 2016r. jedena�cie osób uprawnionych (w tym jedna zarz�dzaj�ca Spółk�) obj�ły 
ł�cznie 413 338 akcji serii M Spółki i tym samym w ww. dacie zostało wykonane uprawnienie wynikaj�ce 
z 413 338 szt. warrantów serii A przydzielonych ww. uczestnikom Programu Motywacyjnego.  
http://ww.sfinks.pl/sites/default/files/raporty-biezace/RB_24_2016.pdf 
 
W dniu 5 czerwca 2018 r. jedna z osób uprawnionych obj�ła ł�cznie 433 332 akcje serii M i tym samym 
w ww. dacie zostało wykonane uprawnienie wynikaj�ce z 433 332 warrantów serii A.  
http://www.sfinks.pl/sites/default/files/raporty-biezace/RB_26_2018.pdf  
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Z puli 1 700 000 sztuk warrantów subskrypcyjnych przeniesionych na osoby uprawnione do zamiany na 
akcje serii M 853 330 warrantów subskrypcyjnych serii A nie zostało zamienionych na akcje do 
ostatniego terminu zamiany warrantów na akcje, tj. 30 listopada 2018 r. i uległy umorzeniu. 
 
W dniu 30 czerwca 2017r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podj�ło Uchwał� nr 22 w sprawie 
wyra�enia zgody na uruchomienie programu motywacyjnego dla członków Zarz�du Spółki, kluczowych 
mened�erów oraz innych osób o istotnym znaczeniu dla Grupy Kapitałowej Sfinks Polska S.A.  w formie 
warrantów subskrypcyjnych, inkorporuj�cych prawo do obj�cia, ł�cznie 1.118.340 akcji Spółki po cenie 
3,7 zł za akcj�, pod warunkiem spełnienia kryteriów okre�lonych w w/w uchwale a nast�pnie - w 
uchwalonym w dniu 28 listopada 2017 r. przez Rad� Nadzorcz� - Regulaminie.  
Zgodnie z Regulaminem Programu Motywacyjnego Spółka wyemitowała 1.118.340 szt. warrantów 
subskrypcyjnych serii B, które zostały obj�te przez Powiernika, w celu ich oferowania na warunkach 
okre�lonych w regulaminie programu osobom uprawnionym.  Ka�dy Warrant Subskrypcyjny uprawnia  
jego posiadacza do obj�cia jednej Akcji zwykłej na okaziciela serii O. Ł�czna pula warrantów dzieli si� 
na 4 pule: Pula Rynkowa A, Pula Rynkowa B, Pula Nierynkowa A i Pula Nierynkowa B, przy czym 
a) Pula Rynkowa A - oznacza 279.585 Warrantów, przydzielonych na pocz�tku programu Osobom 
Uprawnionym b�d�cym członkami Zarz�du Spółki przyznawane w przypadku realizacji Kryterium 
Rynkowego, 
b) Pula Rynkowa - B oznacza 167.751 Warrantów, przydzielonych na pocz�tku programu Osobom 
Uprawnionym nieb�d�cym członkami Zarz�du Spółki przyznawane w przypadku realizacji Kryterium 
Rynkowego, 
c) Pula Nierynkowa A - oznacza 279.585 Warrantów, przydzielonych na pocz�tku programu 
Osobom Uprawnionym b�d�cym członkami Zarz�du Spółki przyznawane w przypadku realizacji 
Kryterium Nierynkowego, 
d) Pula Nierynkowa B –  oznacza  391.419 Warrantów, przydzielonych na pocz�tku programu 
Osobom Uprawnionym nieb�d�cym członkami Zarz�du Spółki przyznawane w przypadku realizacji 
Kryterium Nierynkowego 
Kryteria przyznania warrantów oparte s� o cen� akcji Spółki (Kryterium Rynkowe) oraz o EBITDA Grupy 
Kapitałowej (Kryterium Nierynkowe). Kryteria s� badane za 3 okresy roczne; program przewiduje po 2 
transze przyznania warrantów w ka�dym roku (po jednej z puli rynkowej i jednej z puli nierynkowej).  
W dniu 28 listopada 2017 r. Rada Nadzorcza Spółki podj�ła uchwał� w sprawie ustalenia przydziału 
warrantów dla Osób Uprawnionych b�d�cych członkami Zarz�du Spółki. 
Spółka dokonała wyceny Programu w oparciu o symulacj� Monte Carlo, w której generowane s� losowo 
trajektorie cen akcji zgodnie z powszechnie stosowan� konstrukcj� modelu Blacka-Scholesa.   
Wycena jest podzielona na 6 transz odpowiadaj�cych przyznanym warrantom na kolejne okresy. Spółka 
w raportowanym okresie uj�ła w ksi�gach koszty programu w kwocie 54 tys. zł. Wycena Programu w 
całym okresie trwania wynosi 245 tys. zł.  
 
Program b�dzie rozliczany w formie instrumentów kapitałowych. Otrzymywane usługi (�wiadczenie 
pracy b�d
 pełnienie funkcji członka zarz�du) nie kwalifikuj� si� do uj�cia jako aktywa, w zwi�zku z tym 
zgodnie z MSSF 2 p.8 Spółka b�dzie je ujmowa� jako koszt.  
 
Według warto�ci wska
ników na dzie� 31.12.2018 nie spełniły si� przesłanki do zaoferowania 
warrantów. 
 
 

 
Zatrudnienie 30.06.2019  31.12.2018  30.06.2018 

Pracownicy umysłowi 93  95  94 
Pracownicy fizyczni -  -  - 
Razem 93  95  94 
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  od 01.01.2019   od 01.01.2018   

 do 30.06.2019  do 30.06.2018   

 000' PLN  000' PLN   

Wynagrodzenia członków zarz�du 904  881   

w tym: Bie��ca wycena programu 
motywacyjnego 

24  23   

 
 

32. Zobowi�zania z tytułu faktoringu odwrotnego 

 

 
30.06.2019  31.12.2018  30.06.2018 

 000' PLN  000' PLN  000' PLN 

do 1 miesi�ca 1 774  -  - 
od 1 do 3 miesi�cy 1 889  2 246  971 
od 3 miesi�cy do 1 roku 499  5 746  7 006 
od 1 roku do 5 lat -  -  - 
powy�ej 5 lat -  -  - 
Zobowi�zania z tytułu faktoringu odwrotnego 4 162  7 992  7 977 
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Nazwa (firma) Siedziba jednostki Rodzaj umowy Data zawarcia umowy 
Bank Ochrony 
�rodowiska S.A. 

Warszawa 
Umowa o lini� faktoringu odwrotnego 28.09.2016 r. 

Zabezpieczenia i inne istotne warunki umowy wg stanu na 31.12.2018 r.   
1) weksel in blanco wraz z deklaracj� wekslow� 
2) pełnomocnictwo dla Banku do dysponowania rachunkami bankowymi  Spólki 
3) zastaw finansowy na prawach do �rodków pieni��nych zgromadzonych na rachunkach Spółki  prowadzonych w BO� SA wraz z klauzul�  kompensacyjn�,  
4) zastaw rejestrowy na prawach do �rodków pieni��nych zgromadzonych na rachunkach Spólki prowadzonych w BO� SA , 
5) zastaw rejestrowy na zbiorze rzeczy ruchomych chocia�by ich skład był zmienny - �rodkach  trwałych nale��cych do  Spólki wraz z cesj� praw z polisy ubezpieczenia, 
6) hipoteka ł�czna, na drugim miejscu, na nieruchomo�ciach nale��cych do Spólki, poło�onych w Głogoczowie, dla której S�d Rejonowy w My�lenicach IV Wydział Ksi�g Wieczystych prowadzi ksi�gi 

wieczyste o numerach: KR1Y/00073466/7, KR1Y/00057108/2, KR1Y/00070264/0, wraz z cesj� praw z polisy ubezpieczenia, 
7) o�wiadczenie  Spółki o poddaniu si� egzekucji w trybie art.777 k.p.c. w formie aktu notarialnego. 

Najwy�sza suma zabezpieczenia dla zabezpiecze� nie przekracza 15 mln zł.  
 
Obowiazuje do dnia 14.02.2019 r. (pierwotnie zawarta  na czas okre�lony do dnia 27 wrze�nia 2017r. z mo�liwo�ci� jej przedłu�enia po spełnieniu wskazanych w niej przesłanek formalno-prawnych i nast�pnie 
przedłu�ana kolejnymi aneksami). 
Termin spłaty zobowi�za� ustalony na dzie� 13.08.2019 r. (pierwotnie ustalony na  26.03.2018 r. i jw. przedlu�any wraz z kolejnymi aneksami) 
 
Wysoko�� linii faktoringu odwrotnego – do kwoty 8 mln PLN. Przyznany limit ma charakter odnawialny. Wysoko�� limitu faktoringu odwrotnego mo�e zosta� zmieniona przez Bank w zale�no�ci od sytuacji 
ekonomiczno-finansowej Spółki. 
 
Miesi�czna prowizja Banku za administrowanie fakturami -  w wys. 1,00% od kwoty brutto przesłanych w danym miesi�cu wierzytelno�ci, powi�kszona o VAT; oprocentowanie WIBOR 1 M +2,2p.p. 
 
Zobowi�zania ujednolicone z warunkami Umowy Kredytu, w tym m.in.  zobowi�zania  do utrzymania  wska
ników na okre�lonych poziomach oraz  dat badania poziomu wska
ników. 
 
 W przypadku spadku, w okresie 3 lat liczonych od dnia 06.02.2018 r. (data zawarcia Aneksu nr 2  do Umowy kredytu)  udziału akcjonariusza Spółki posiadaj�cego najwi�kszy udział w kapitale zakładowym 
poni�ej poziomu 15% kapitału zakładowego Bank ma prawo podwy�szy� mar�� o 1 pp. lub wypowiedzie� Umow�. 
 

W przypadku niespełnienia kowenantów, z którymi zwi�zane s� zapisy dotycz�ce podwy�szenia mar�y Bank mo�e podwy�szy� mar�� o ł�czn� ilo�� punktów procentowych nieprzekraczaj�c� 4,00 p.p. 
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W okresie od 01.01.2019 r. do 31.03.2019 r. zawierane były kolejne aneksy  do Umowy o lini� faktoringu 
odwrotnego z dnia 28.09.2016 r. (“Umowa Faktoringu”) tj. aneks  z dnia 13.02.2019 r. oraz aneks z dnia 
15.03.2019 r. które kolejno wydłu�ały  okres obowi�zywania Umowy o lini� faktoringu odwrotnego oraz 
termin spłaty zobowi�za� wynikaj�cych z tej umowy  - wskutek ich zawarcia na dzie� bilansowy  Umowa 
Faktoringu obowi�zywała do dnia 14.04.2019 r. a  termin spłaty zobowiaza� z  tej  umowy ustalony był 
na dat� 11.10.2019 r. 
 
Aneksem z dnia 16.04.2019 r. wydłu�ony został  do dnia 14.05.2019 r. okres obowi�zywania Umowy 
Faktoringu, ustalony  został na dzie� 10.11.2019 r. termin spłaty zobowi�za� Spółki wobec Banku z niej 
wynikaj�cych oraz zmieniony został limit faktoringu odwrotnego, tj. do kwoty 6.000 tys. PLN, z 
zastrze�eniem, �e uruchomienie �rodków w ramach limitu  nast�pi po przedstawieniu Bankowi uchwały 
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, o której mowa w art. 15 KSH, wyra�aj�c� zgod� na por�czenie 
kredytu przez Pana Sylwestra Cacka. Wprowadzono równie� dodatkowe zabezpieczenie spłaty 
nale�no�ci z Umowy Faktoringu w postaci weksla własnego Spółki in blanco, por�czonego przez Pana 
Sylwestra Cacka. Por�czenie obowi�zuje do czasu przedstawienia dowodu potwierdzaj�cego wpłat� 
kwoty nie mniejszej ni� 5.500 tys. PLN na rachunek Spółki tytułem wykonania uchwały o podwy�szeniu 
kapitałów własnych poprzez emisj� nowych akcji obj�tych przez Pana Sylwestra Cacek i przedstawienia 
prawomocnego postanowienia S�du o zarejestrowaniu uchwały w sprawie podwy�szenia kapitałów 
własnych poprzez emisje akcji. 
 
Nast�pnie w  dniu 14.05.2019 r.  zawarty został aneks do Umowy Faktoringu, w zwi�zku z podpisaniem 
którego zmianie uległ  okres jej obowi�zywania - do dnia  31.07.2019 r., z zastrze�eniem, �e po upływie 
tej daty mo�e zosta� przedłu�ona, po spełnieniu wskazanych w niej przesłanek formalno-prawnych,  
termin spłaty zobowi�za� Spółki wynikaj�cych z  w.w umowy został ustalony na dzie�  27.01.2020r. 
oraz zmianie uległ limit faktoringu odwrotnego tj. do kwoty 4.000 tys. PLN.  
 
W zwi�zku zawarciem powy�szego Aneksu Sfinks zobowi�zany jest do ustanowienia zabezpieczenia 
w postaci zastawu rejestrowego na prawach do  �rodków pieni��nych zgromadzonych na wskazanych 
przez Bank rachunkach Spólki prowadzonych w BO� oraz do udzielenia Bankowi pełnomocnictwa do 
pobierania zgromadzonych na nich �rodków. 
 
Według stanu na dzie� bilansowy Spółka nie osi�gn�ła wymaganych wska
ników finansowych 
zwi�zanych z poziomem kapitału własnego i struktur� 
ródeł finansowania maj�tku Spółki (udział 
kapitału własnego), a tak�e wska
nika Dług/EBITDA oraz poziomu �rodków pieni��nych.  
W zakresie poziomu kapitału własnego oraz wska
nika dług/EBITDA bank ma prawo – podnie�� mar�� 
o 1 p.p. lub obni�y� kwot� limitu lub odst�pi� od finansowania nowych wierzytelno�ci.  
W zakresie wymaganego udziału kapitału własnego Spółka jest zobowi�zana do podj�cia działa� 
maj�cych na celu podwy�szenia kapitału; w przypadku podwy�szenia kapitału podstawowego wniosek 
o jego rejestracj� powinien zosta� zło�ony nie pó
niej ni� w terminu 90 dni od daty publikacji raportu, z 
którego wynika naruszenie. W przypadku braku naprawienia wska
nika w sposób opisany w zdaniu 
poprzedzaj�cym bank ma prawo podnie�� mar�� o 0,5 p.p. lub wypowiedzie� umow� lub obni�y� kwot� 
limitu lub odst�pi� od finansowania nowych wierzytelno�ci. 
W zakresie naruszenia wska
nika poziom �rodków pieni��nych bank ma prawo - podnie�� mar�� o 1 
p.p. lub wypowiedzie� umow�. 
 
 
Zdarzenia po dacie bilansowej: 
 
W dniu 31 lipca 2019 r. podpisanie aneksu do Umowy o lini� faktoringu odwrotnego z BO� S.A. na 
skutek, którego wydłu�eniu uległ okres obowi�zywania Umowy Faktoringu do dnia 31 stycznia 2020 r. 
oraz termin spłaty wszelkich zobowi�za� Spółki wynikaj�cych z w/w Umowy do dnia 31 maja 2020r. 
Jednocze�nie ustalono zmian� dost�pnego limitu faktoringowego i przyj�to w tym zakresie nowy 
harmonogram spłat, który zakłada stopniowe zmniejszanie dost�pnego limitu do 0  zł w terminie do 
1.02.2020 r.
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33. Aktywa i zobowi�zania finansowe z tytułu prawa do udziałów 

 

 
 30.06.2019  31.12.2018  30.06.2018 
 000' PLN  000' PLN  000' PLN 

Aktywa finansowe z tytułu prawa do 
udziałów 

8 676  8 222  7 813 
�      
Zobowi�zania finansowe z tytułu prawa 
do udziałów 

8 676  8 222  7 813 

 
Na podstawie umowy inwestycyjnej z dnia 28 grudnia 2016 w dniu 30 marca 2018r. Spółka zło�yła 
wła�cicielowi Fabryka Pizzy Sp z o.o. zawiadomienie o przej�ciu do drugiego etapu inwestycji, który 
zako�czy si� nabyciem w/w spółki ze skutkiem najpó
niej na dzie� 31 marca 2021r. W dniu 30 marca 
2018r. Spółka rozpoznała powy�sz� transakcj� w ksi�gach po stronie aktywów w pozycji maj�tku 
trwałego, a w pasywach jako zobowi�zanie długoterminowe. Wycena w/w aktywa została sporz�dzona 
na podstawie wyników realizowanych przez sie� zarz�dzan� przez Fabryka Pizzy Sp. z o.o. oraz planu 
rozwoju sieci franczyzowej. Do dnia 31.03.2021 r. sie� franczyzowa b�dzie rozwijana przez Grup� w 
SPV Rest 2 Sp. z o. o. w oparciu o umow� masterfranczyzy zawart� z Fabryka Pizzy Sp. z o.o. . 
Natomiast po przewidywanej dacie przej�cia udziałów w Fabryka Pizzy Sp. z o.o.  rozwój b�dzie 
realizowany bezpo�rednio w tej spółce. Model do wyceny obejmuje projekcje wyników Fabryka Pizzy 
Sp. z o.o. na lata 2021-2026 oraz warto�� rezydualn� po tym okresie ustalon� bez planowanej rocznej 
stopy wzrostu przepływów. Bior�c pod uwag�, i� projekt jest obecnie we wst�pnej fazie, istnieje 
niepewno�� dotycz�ca tempa rozwoju oraz osi�ganych wyników, w zwi�zku z tym do wyceny przyj�to 
stop� dyskonta uwzgl�dniaj�c� dodatkowe ryzyko na poziomie 4 pp.  
Zobowi�zanie finansowe z tytułu prawa do udziałów zostało rozpoznane w zamortyzowanym koszcie. 
Do dnia 30.06.2019 r. Spółka rozpoznała zwi�kszenie aktywa z tytułu prawa do udziałów w spółce 
Fabryka Pizzy Sp. z o.o.  w kwocie stanowi�cej rówowarto�ci zmiany ww. zobowi�zania finansowego. 
 

 

34. Przychody przyszłych okresów  
 30.06.2019  31.12.2018  30.06.2018 

 000' PLN 
 

000' PLN  000' PLN 

Rozliczenie umów – długoterminowe 10 453  12 409  8 893 
Rozliczenie umów – krótkoterminowe 2 504  1 610  3 751 

 12 957  14 019  12 644 

w tym z tytułu umów ramowych rozwoju franczyzy oraz 
umów franczyzy 9 808 

 

10 334 
 

6 619 

 

 

35. Ryzyka finansowe 

 

Spółka ponosi w zwi�zku ze swoj� działalno�ci� szereg ryzyk finansowych, w tym: ryzyko zmian 
rynkowych (obejmuj�ce ryzyko zmian stóp procentowych i ryzyko walutowe), ryzyko zwi�zane z 
płynno�ci� finansow�, ryzyka zwi�zane ze zmianami w otoczeniu prawno-gospodarczym oraz w 
ograniczonym stopniu ryzyko kredytowe.   
�

Ryzyko zwi�zane z sytuacj� ekonomiczn� w Polsce 
�
Sytuacja finansowa Spółki uzale�niona jest od sytuacji ekonomicznej na rynku polskim oraz po�rednio 
rynkach europejskich (ceny surowców spo�ywczych i pozostałych). Z tego te� wzgl�du wyniki finansowe 
Spółki uzale�nione s� od czynników zwi�zanych z sytuacj� makroekonomiczn� Polski. W�ród głównych 
czynników mog�cych mie� wpływ na sytuacj� finansow� Spółki wymieni� nale�y m.in.: stop� wzrostu 
PKB, stop� inflacji, poziom deficytu bud�etowego, poziom inwestycji, poziom dochodów ludno�ci, 
poziom bezrobocia i zwi�zane z tym mo�liwe zmiany trendów konsumenckich. Ewentualne negatywne  
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zmiany w otoczeniu makroekonomicznym mog� generowa� ryzyko dla prowadzonej przez Spółk� 
działalno�ci gospodarczej. 
 
Ryzyko zwi�zane z systemem podatkowym, systemem danin publicznych i obowi�zków 
administracyjnych oraz zmian innych przepisów prawa   
�

Cz�ste nowelizacje, niespójno�� oraz brak jednolitej interpretacji przepisów prawa, w szczególno�ci 
prawa podatkowego, prawa ubezpiecze� społecznych i innych przepisów dotycz�cych danin 
publicznych i obowi�zków administracyjnych, s� czynnikami generuj�cymi ryzyko zwi�zane z 
otoczeniem prawnym, w jakim Spółka prowadzi działalno��. Ryzyko to mo�e dotyczy� np. zwi�kszenia 
zobowi�za� o charakterze publiczno-prawnym lub obci��e� z tytułu realizacji dodatkowych obowi�zków 
o charakterze administracyjnym. W szczególno�ci nie mo�na wykluczy� ryzyka kwestionowania przez 
organy podatkowe, działaj�ce np. w oparciu o odmienn� interpretacj� przepisów prawa podatkowego, 
dokonywanych przez Spółk� rozlicze� podatkowych w zwi�zku z realizowanymi transakcjami, zarówno 
w normalnym toku działalno�ci Spółki jak i innymi (np. transakcjami kapitałowymi).  
Ponadto wprowadzenie zmian innych przepisów np. przepisów dotycz�cych bezpiecze�stwa �ywienia, 
przepisów sanitarno–epidemiologicznych, przepisów w zakresie zezwole� na sprzeda� alkoholu, prawa 
pracy i ubezpiecze� społecznych, prawa działalno�ci gospodarczej, mo�e powodowa� w przyszło�ci 
utrudnienia działalno�ci Spółki.  
Cz�ste zmiany przepisów prawa generuj� konieczno�� alokowania cz��ci zasobów Spółki do projektów 
zwi�zanych z ich wdra�aniem. Generuje to ryzyko wzrostu kosztów działania i opó
nie� w realizacji 
zakładanych planów biznesowych.  
Ponadto Spółka wskazuje na obserwowany spadek przychodów, spowodowany uchwaleniem w dniu 
10 stycznia 2018 r. ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i �wi�ta oraz w niektóre inne dni (ustawa 
obowi�zuje od 1 marca 2018 r.). Zwi�kszenie liczby niedziel wolnych od handlu w kolejnych latach 
generuje ryzyko dalszej utraty przychodów. 
�

Ryzyko zmiany stóp procentowych  
�

Kredyty bankowe zaci�gane przez Spółk� oparte s� na zmiennej stopie procentowej. W dniu 27 
listopada 2015r. Spółka zawarła umow� Swapa Procentowego (patrz: nota 25 skonsolidowanego 
sprawozdania finansowego) stanowi�cego zabezpieczenie przepływów pieni��nych z tytułu odsetek 
płaconych od kredytu w BO� S.A. przed ryzykiem wzrostu stóp procentowych WIBOR 3M. 
Ustalenie nowego harmonogramu spłaty kredytu (zgodnie z aneksem do Umowy kredytu podpisanym 
w dniu 8 pa
dziernika 2018 r. z BO� S.A.) bez ustanowienia dodatkowego zabezpieczenia ryzyka stopy 
procentowej spowodowało niedopasowanie instrumentu zabezpieczaj�cego do pozycji zabezpieczanej 
i na dzie� bilansowy ekspozycja podlegaj�ca ryzyku zmiany rynkowej stopy procentowej wynosiła 17,5 
mln zł; w miar� upływu czasu ekspozycja ta b�dzie rosła i w dacie wyga�ni�cia Swapa Procentowego 
b�dzie wynosiła około 45 mln zł (przy zało�eniu braku istotnych zmian rynkowych stóp procentowych 
do 30 listopada 2021r.).  
Zmiana rynkowej stopy procentowej o 1 p.p. w okresie sprawozdawczym spowodowałaby wzrost 
kosztów odsetkowych o ok. 74 tys. zł. 
Ponadto Spółka posiada na dzie� bilansowy zobowi�zanie z tytułu faktoringu odwrotnego w wysoko�ci 
4 162 tys. zł. Umowa jest oparta o zmienn� stop� procentow�. Wzrost stopy procentowej o 1p.p, w roku 
okresie sparwozdawczym spowodowałby wzrost kosztów finansowych o ok. 30 tys. zł w raportowanym 
okresie. 
W przypadku niedotrzymania warunków kredytu w BO� S.A., bank ma prawo podnie�� mar�� kredytu, 
jednak suma podniesionej mar�y nie mo�e przekroczy� 4 p.p. Podniesienie mar�y kredytu o 1 p.p. 
spowodowałoby wzrost kosztów finansowych o ok. 340 tys. zł w raportowanym okresie.  
Ponadto poziom rynkowych stóp procentowych wpływa na warto�� aktywów Spółki wycenianych wg 
warto�ci u�ytkowej, tj. testowanych w oparciu o zdyskontowane przepływy pieni��ne. W zwi�zku z 
niedotrzymaniem warunków kredytowych na dzie� bilansowy bank m.in. ma prawo podnie�� mar�e o 2 
p.p., co oprócz wzrostu kosztów odsetkowych wpłyn�łoby na obni�enie warto�ci niematerialnych o ok. 
1,7 mln. zł. 
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Ryzyko walutowe 

�

Cz��� umów najmu lokali, w których jest prowadzona działalno�� gastronomiczna przewiduje ustalanie 
czynszów najmu w walutach obcych (głównie w euro), przeliczanych na złote polskie według kursu 
ogłaszanego przez NBP, st�d Spółka jest nara�ona na ryzyko walutowe. Na dzie� 30 czerwca 2019r. 
czynsze denominowane w euro wyst�powały w ok. 50% lokali. Zmiana kursu wymiany złotego 
wzgl�dem tych walut ma wpływ na koszty finansowe z tytyłu leasingu finansowego zgodnie z MSSF16, 
a tym samym na wyniki finansowe Spółki w taki sposób, �e wzrost kursu o 1% spowodowałaby spadek 
wyniku finansowego za okres sprawozdawczy o ok. 1,5 mln zł.  
Ponadto, wprawdzie Spółka dokonuje wi�kszo�ci zakupów surowców spo�ywczych w zł, niemniej 
istotne wahania kursów walutowych mog� mie� wpływ na ceny tych surowców. Wahania cen surowców 
spo�ywczych przekładaj� si� wprost na rentowno�� sprzeda�y. 
�

�

Ryzyko zwi�zane ze zmianami na rynku pracy 
�

Na krajowym rynku pracy obserwowany jest sukcesywny spadek poda�y pracowników oraz zwi�zane 
z tym zjawiskiem, a tak�e wynikaj�ce ze zmian przepisów prawa (m.in. płaca minimalna. PPK, 
zniesienie limitu ZUS, zwi�kszenie odpowiedzialno�ci organów Spółki), rosn�ce koszty pracy.  
 
 
Ryzyko wzrostu cen surowców i mediów 
�
Kształtowanie si� cen na rynku mediów i surowców ma istotny wpływ na poziom kosztów 
funkcjonowania restauracji. 
Spółka wskazuje, �e w ostatnim okresie obserwuje presj� cenow� na rynku surowców (co jest równie� 
spowodowane niekorzystnym kształtowaniem si� kursów walut) oraz mediów, w tym w szczególno�ci 
energii elektrycznej.   
Spółka stara si� ograniczy� to ryzyko poprzez zawieranie z dostawcami kontraktów stabilizuj�cych ceny 
w uzgodnionych okresach oraz wzrost skali działania. 
�

�

Ryzyko utraty płynno�ci finansowej 
�

Płynno�� fiansowa Spółki zale�y w głównej mierze od poziomu i struktury zadłu�enia, struktury bilansu 
(opisanej przez wska
niki płynno�ci) oraz realizowanych i planowanych przepływów finansowych. 
Wska
niki zadłu�enia Spółki utrzymuj� si� na wysokim poziomie, co jest w głównej mierze 
spowodowane wysok� ekspozycj� kredytow� wynikaj�c� z historii Spółki. Dodatkowo w�ród 
zobowi�z�� Spółki istotne pozycje stanowi� zobowi�zania z tytułu nabycia sieci franczyzowej pod 
mark� Piwiarnia, zobowi�zania do nabycia udziałów w spółce Fabryka Pizzy Sp. z o.o. oraz 
zobowi�zania z tytułu faktoringu a tak�e leasingu finansowego. Cena zakupu sieci Piwiarnia, b�dzie 
regulowana głównie z wpływów z tej sieci, natomiast na sfinansowanie nabycia udziałów w spółce 
Fabryka Pizzy Sp. z o.o. Spółka planuje pozyska� finansowanie zewn�trzne uzupełnione �rodkami 
własnymi Grupy.  
Zobowi�zania finansowe oraz bie��ce zobowi�zania handlowe Spółka planuje realizowa� ze �rodków 
uzyskanych z dokapitalizowania (w ramach prowadzonego procesu subskrypcji 6 mln akcji, o którym 
mowa 6.3.1 Sprawozdania Zarz�du z działalno�ci Grupy Kapitałowej) oraz ze �rodków uzyskanych z 
bie��cej działalno�ci.  
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Planowane przepływy z tytułu zobowi�za� finansowych (w tys. zł) wg stanu na 30 czerwca 2019r. 
 

Okres płatno�ci 
Kredyt w BO� 

S.A. 

Faktoring 
odwrotny w 

BO� S.A. 
Leasing  

finansowy 

Zobowi�zania 
handlowe i 
pozostałe 

zobowi�zania RAZEM 

do 1 miesi�ca 1 590 1 774 2 644 24 747 30 755 
od 1 do 3 miesi�cy 1 590 1 889 5 226 750 9 455 
od 3 miesi�cy do 1 roku 7 520 499 23 980 1 193 33 192 
Razem płatno�ci do 1 roku 10 700 4 162 31 850 26 690 73 402 

od 1 roku do 5 lat 45 408 - 105 786 22 425 173 619 
powy�ej 5 lat 41 455 - 98 968 624 141 047 
Razem płatno�ci 97 563 4 162 236 604 49 739 388 068 

przyszłe koszty finansowe  (28 763) - (55 935) (2 127) (86 825) 
Warto�� bie��ca 68 800 4 162 180 669 47 612 301 243 

 
 
Spółka monitoruje rzeczywiste, jak i prognozowane, wpływy pieni��ne celem zbilansowania ich z 
kosztami bie��cej działalno�ci, obsług� zobowi�za� finansowych oraz nakładów na realizacj� rozwoju.  
Zarz�d opracował plan finansowy Spółki na rok 2019 i lata pó
niejsze w oparciu o dane historyczne z 
uwzgl�dnieniem oczekiwanych efektów podejmowanych działa�, w tym w zakresie pozyskania �rodków 
finansowych na poziomie 6 mln zł  zgodnie z którym, pomimo pogorszenia wska
ników płynno�ci, �rodki 
pieni��ne jakimi dysponuje Spółka wraz z planowanymi przepływami z działalno�ci operacyjnej, b�d� 
wystarczaj�ce do regulowania zaci�gni�tych zobowi�za� i sfinansowanie bie��cej działalno�ci, przy 
zało�eniu utrzymania poziomu finansowania Kredytem Nieodnawialnym na poziomie przewidzianym w 
Umowie Kredytu.  
�

Zarz�d wskazuje, �e plany dotycz� zdarze� przyszłych i s� obarczone ryzykiem braku pełnej realizacji, 
szczególnie w przypadku planów uzale�nionych od działa� lub zaniecha� osób trzecich oraz od sytuacji 
rynkowej. W przypadku braku realizacji zakładanych powy�ej celów, w tym głównie w zakresie braku 
planowanych wpływów z tytułu emisji akcji na poziomie 6 mln zł, wyst�pi ryzyko zagro�enia kontynuacji 
działalno�ci Spółki dominuj�cej. Zarz�d podejmie wówczas działania celem zrównowa�enia przepływów 
pieni��nych polegaj�cych m.in. na ograniczeniu kosztów ogólnego zarz�du i wydatków inwestycyjnych, 
intensywniejszych działaniach w zakresie przekształcenia restauracji własnych we franczyzowe, 
renegocjacji warunków kredytu oraz warunków spłaty zobowi�za� handlowych, a tak�e pozyskaniu 
finansowania dłu�nego z emisji obligacji, o czym szerzej w nocie nr 4 
 
Jednocze�nie Zarz�d podj�ł prace, w ramach przegl�du opcji strategicznych, których celem jest 
identyfikacja potencjalnych �ródeł finansowania, w tym kapitałów własnych, a nast�pnie pozyskanie 
dodatkowego finansowania, w tym finansowania kapitału obrotowego z tych 
ródeł, oraz ograniczenie 
ryzyka kontynuacji naruszenia warunków Kredytu Nieodnawialnego. 
 
Ryzyko zwi�zane z dokonanymi inwestycjami kapitałowymi 

�

Zarz�d Spółki wskazuje na istnienie ryzyka nieuzyskania zakładanych poziomów zwrotów z dokonanych 
inwestycji kapitałowych.  
 
Test na utrat� warto�ci znaku Chłopskie Jadło został przeprowadzony w oparciu o plany finansowe dla 
restauracji Chłopskie Jadło. Bior�c pod uwag� wi�ksz� niepewno�� osi�gni�cia planowanych wyników 
przez sie� Chłopskie Jadło w stosunku do pozostałej działalno�ci Spółki Zarz�d podj�ł decyzj� o 
zastosowaniu w te�cie na utrat� warto�ci znaku Chłopskie Jadło wy�szej stopy procentowej ni� w 
pozostałych testach, tj. na dzie� 30 czerwca 2019 r. na poziomie 12,45%. Warto�� znaku Chłopskie 
Jadło ujawniona w sprawozdaniu na dzie� bilansowy wynosi 12.713 tys. zł. 
 
W roku 2017 Spółka przej�ła sie� 68 lokali działaj�cych w modelu franczyzowym pod szyldem Piwiarnia 
Warki za cen� 12 mln zł netto, a zasady zapłaty ceny przewiduj� spłat� poczawszy od czwartego 
kwartału  2021 r. poprzez potr�cenie cz��ci nale�no�ci Spółki od Grupy �ywiec z tytułu umowy  
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współpracy i spłaty pozostałej kwoty ze �rodków Spółki w roku 2023. W wyniku inwestycji Spółka 
wykazała w ksi�gach nabycie �rodków trwałych w lokalach (głównie wyposa�enie) w kwocie 
2 450 tys. zł, warto�� znaku towarowego Piwiarnia w kwocie 7 056 tys. zł oraz warto�ci umów 
franczyzowych przeniesionych na Spółk� w kwocie 1 262 tys. zł.  
 
Na dzie� 30 czerwca 2019 r. Spółka przeprowadziła test na utrat� warto�ci znaku Piwiarnia Warki, 
wyniki którego wykazały brak podstaw do dokonania odpisów. 
 
W dniu 28 grudnia 2016 r. Spółka zawarła umow� inwestycyjn� z wła�cicielem spółki Fabryka Pizzy Sp. 
z o.o., której przedmiotem była mo�liwo�� przej�cia 100% udziałów w tej spółce. W dniu 
30 marca 2018 r. Spółka zło�yła zawiadomienie o przej�ciu do 2 etapu inwestycji, które zako�czy si� 
nabyciem 100% Udziałów w Fabryka Pizzy Sp. z o.o., ze skutkiem najpó
niej na dzie� 
31 marca 2021 roku.  Wła�ciciel przedmiotowych udziałów posiada opcj� put sprzeda�y tych udziałów 
– ze skutkiem najwcze�niej na dzie� 15 kwietnia 2020 r. 
W zale�no�ci od terminu i strony korzystaj�cej z posiadanych opcji cena b�dzie nie ni�sza ni� 8 mln zł 
i nie wy�sza ni� 10 mln zł. W zwi�zku z faktem, i� przewidywane ceny w opcjach s� ró�ne oraz bazuj� 
na przyszłych wynikach przedmiotowej sieci, ostateczna warto�� udziałów mo�e odbiega� od obecnych 
szacunków w tym zakresie. 
 
Projekcje finansowe przyj�te w modelach do wyceny poszczególnych aktywów Spółki zostały 
opracowane na podstawie najlepszej wiedzy Spółki na moment ich sporz�dzenia. Z uwagi, i� s� to 
zdarzenia przyszłe istnieje potencjalne ryzyko, �e realizowane wyniki b�d� w przyszło�ci ró�ni� si� od 
zało�onych i Spółka b�dzie zobowi�zana do rozpoznania utraty warto�ci testowanych aktywów 
maksymalnie do wysoko�ci warto�ci wykazanych w sprawozdaniu. 
 
Ryzyko kapitałowe 
 
Spółka zarz�dza kapitałem, w celu zagwarantowania zdolno�ci kontynuowania działalno�ci przy 
jednoczesnej maksymalizacji rentowno�ci dla akcjonariuszy poprzez optymalizacj� relacji zadłu�enia 
do kapitału własnego.  
Struktura kapitałowa Spółki obejmuje zadłu�enie, na które składaj� si� kredyty ujawnione w nocie 24, 
�rodki pieni��ne i lokaty oraz kapitał przypadaj�cy akcjonariuszom Spółki.  
Na Spółk� nie s� nało�one �adne prawne wymagania kapitałowe, z wyj�tkiem art. 396 § 1 Kodeksu 
Spółek Handlowych. Z uwagi na ujemne wyniki finansowe w przeszło�ci Spółka nie dokonywała odpisu 
z zysku na kapitał zapasowy (niepodzielony wynik finansowy).   
�

Poziom poszczególnych kapitałów własnych (w tys. zł) na dzie� bilansowy prezentuje poni�sza tabela: 
Kapitał podstawowy 31 099 
Kapitał zapasowy  11 129 
Kapitały z tytułu wyceny instrumentów finansowych (185) 
Inne składniki kapitału własnego 2 228 
Zysk (strata) z lat ubiegłych (38 224) 
Zysk netto okresu obrotowego (5 754) 
Kapitały przypadaj�ce akcjonariuszom 293 

 
 
Ryzyko zwi�zane z poziomem i struktur� zadłu�enia  
�

Działalno�� operacyjna i finansowa Spółki podlega okre�lonym ograniczeniom, z uwagi na 
zobowi�zania wynikaj�ce zawartej z BO� S.A. umowy kredytowej, w której Spółka zobowi�zała si� m.in. 
do: przeprowadzania przez rachunek bankowy, prowadzony w banku kredytuj�cym działalno�� Spółki, 
obrotów w uzgodnionych proporcjach, utrzymywania przez Spółk� wska
ników finansowych takich jak: 
wska
nik obsługi długu, relacji zobowi�za� finansowych do EBITDA, wysoko�ci i struktury kapitału 
własnego, utrzymania stanu �rodków pieni��nych na poziomach okre�lonych w umowie kredytowej 
(kowenanty).  
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Niewypełnienie obowi�zków okre�lonych w umowie kredytowej mo�e skutkowa� podniesieniem mar�y, 
skorzystaniem z zabezpiecze� jak równie� konieczno�ci� przedterminowej spłaty zadłu�enia, co mo�e 
negatywnie wpływa� na mo�liwo�� obsługi pozostałych zobowi�za� Spółki oraz na poziom dost�pnych 
�rodków finansowych przeznaczonych na finansowanie inwestycji lub celów zwi�zanych z bie��c�  
działalno�ci� Spółki, co w konsekwencji mo�e mie� istotny negatywny wpływ na działalno�� i wyniki 
finansowe Spółki.  
W przypadku braku realizacji postanowie� umowy kredytowej, bank ma prawo skorzysta� z prawa do 
podniesienia mar�y, wypowiedzenia umowy kredytowej oraz skorzystania z zabezpiecze�. Skorzystanie 
przez bank z prawa do wypowiedzenia umowy, b�dzie mie� istotny negatywny wpływ na sytuacj� 
finansow� i wyniki Spółki, a w konsekwencji mo�e wyst�pi� ryzyko zagro�enia kontynuacji działalno�ci 
Spółki. Zarz�d podejmuje szereg działa� opisanych w nocie 4 niniejszego sprawozdania, których celem 
jest zapewnienie zrównowa�onych przepływów pieni��nych oraz poprawa wska
ników finansowych. 
Według stanu na dzie� bilansowy brak dokapitalizowania przyczynił si� do niezrealizowania 
wska
ników finansowych zwi�zanych poziomem kapitału własnego i struktur� 
ródeł finansowania 
maj�tku Spółki (udział kapitału własnego) wg stanu na dzie� 31.03.2019 r. oraz na 30.06.2019 r.. 
Dodatkowo na dzie� 30.06.2019 r. Spółka naruszyła wska
niki Dług/EBITDA oraz poziom �rodków 
pieni��nych. W zakresie poziomu kapitału własnego oraz wska
nika Dług/EBITDA bank ma prawo: w 
zakresie kredytu - podnie�� mar�� kredytu o 1 p.p., w zakresie linii gwarancyjnej – podnie�� opłat� za 
korzystanie z gwarancji o 0,2 p.p. lub odmówi� wystawienia gwarancji w ramach przyznanej linii, w 
zakresie faktoringu odwrotnego – podnie�� mar�� o 1 p.p. lub obni�y� kwot� limitu lub odst�pi� od 
finansowania nowych wierzytelno�ci (za ka�dy wska
nik). W zakresie wymaganego udziału kapitału 
własnego Spółka jest zobowi�zana do podj�cia działa� maj�cych na celu podwy�szenia kapitału; w 
przypadku podwy�szenia kapitału podstawowego wniosek o jego rejestracj� powinien zosta� zło�ony 
nie pó
niej ni� w terminu 90 dni od daty publikacji raportu, z którego wynika naruszenie. W przypadku 
braku naprawienia wska
nika w sposób opisany w zdaniu poprzedzaj�cym bank ma prawo: w zakresie 
kredytu - podnie�� mar�� kredytu o 0,5 p.p., w zakresie linii gwarancyjnej – podnie�� opłat� za 
korzystanie z gwarancji o 0,2 p.p. lub odmówi� wystawienia gwarancji w ramach przyznanej linii, w 
zakresie faktoringu odwrotnego – podnie�� mar�� o 0,5 p.p. lub wypowiedzie� umow� lub obni�y� kwot� 
limitu lub odst�pi� od finansowania nowych wierzytelno�ci. 
W zakresie wska
nika poziom �rodków pieni��nych bank ma prawo: w zakresie kredytu - podnie�� 
mar�� kredytu o 1 p.p., w zakresie linii gwarancyjnej – podnie�� opłat� za korzystanie z gwarancji o 0,2 
p.p., w zakresie faktoringu odwrotnego – podnie�� mar�� o 1 p.p. lub wypowiedzie� umow�. 
Analiza wra�liwo�ci wyników Spółki na zmian� mar�y banku została omówiona przy opisie ryzyka 
zmiany stóp procentowych. 
 
Ryzyko zwi�zane z zabezpieczeniami ustanowionymi na maj�tku  
�

Spółka zawarła umow� kredytow� z BO� S.A., której celem było dokonanie spłaty istniej�cych 
zobowi�za� kredytowych oraz poprzez zmian� harmonogramu spłat, pozyskanie finansowania na 
realizacj� okre�lonych inwestycji oraz na bie��c� działalno�� gospodarcz�. Na podstawie ww. umowy 
Spółka oraz spółki zale�ne ustanowiły na rzecz banku zabezpieczenia spłaty opisane w nocie 24, 32 
jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego.  
Nie mo�na wykluczy�, i� w wyniku braku realizacji postanowie� umowy kredytowej, w tym wobec braku 
terminowych spłat, bank skorzysta z prawa do podniesienia mar�y, wypowiedzenia umowy kredytowej 
oraz skorzystania z zabezpiecze�. Skorzystanie przez bank z prawa do wypowiedzenia umowy i/lub z 
zabezpiecze� ustanowionych na przedsi�biorstwie Spółki oraz SPV.Rest 1 Sp. z o.o. i  SPV.Rest 3 Sp. 
z o.o., na składnikach maj�tkowych Spółki, w szczególno�ci wyposa�eniu lokali, w których prowadzone 
s� restauracje pod markami nale��cymi do Grupy Sfinks, mo�e spowodowa� cz��ciowe lub całkowite 
uniemo�liwienie prowadzenia działalno�ci przez Spółk�, co mo�e mie� istotny negatywny wpływ na 
sytuacj� finansow� i wyniki Spółki. 
�

Ryzyko kredytowe 
�

W zwi�zku z faktem, �e Spółka działa na rynku usług detalicznych (wi�kszo�� przychodów jest 
realizowana gotówkowo lub z wykorzystaniem kart płatniczych) poziom ryzyka kredytowego dotyczy 
nale�no�ci od franczyzobiorców i innych kontrahentów. Stan nale�no�ci (po wył�czeniu nale�no�ci 
bud�etowych) wynosi 25 401 tys. zł. 
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Z uwagi na zakładany w strategii wzrost udziału sieci franczyzowej, Spółka wskazuje, �e ryzyko 
kredytowe w przyszłych okresach b�dzie wzrastało. W celu ograniczenia tego ryzyka Spółka stosuje w 
umowach franczyzowych zabezpieczenia płatno�ci a tak�e realizuje restrykcyjn� polityk� tworzenia 
odpisów aktualizuj�cych na nale�no�ci od dłu�ników, dla których oceniła, �e istnieje ryzyko niespłacenia 
nale�no�ci. 
 
 
36. Główne przyczyny niepewno�ci danych szacunkowych  

 

Kluczowe 
ródła w�tpliwo�ci dotycz�cych szacunków 
 
Sporz�dzenie sprawozdania finansowego zgodnie z MSSF wymaga od Zarz�du dokonania 
profesjonalnych os�dów, szacunków oraz przyj�cia zało�e�, które maj� wpływ na prezentowane 
warto�ci aktywów, pasywów, przychodów oraz kosztów. Szacunki oraz zwi�zane z nimi zało�enia 
opieraj� si� na do�wiadczeniu historycznym oraz szeregu innych czynników, które s� uznawane za 
racjonalne w danych okoliczno�ciach, a ich wyniki daj� podstaw� profesjonalnego os�du, co do warto�ci 
ksi�gowej aktywów i zobowi�za�, która nie wynika bezpo�rednio z innych 
ródeł. Szacunkom takim 
towarzyszy niepewno�� m.in. co do przyszłych warunków prowadzenia działalno�ci gospodarczej, 
rynkowych stóp procentowych, zmian technologicznych, zachowa� kontrahentów i konkurencji na 
rynku, co w rezultacie mo�e wpłyn�� na ostateczne warto�ci aktywów, pasywów, przychodów oraz 
kosztów. 
Zarz�d dokonuje oszacowa� i przyjmuje zało�enia dotycz�ce przyszło�ci. Uzyskane w ten sposób 
oszacowania ksi�gowe z definicji rzadko pokrywa� si� b�d� z faktycznymi rezultatami. Oszacowania 
i zało�enia, które nios� ze sob� znacz�ce ryzyko konieczno�ci wprowadzenia istotnej korekty warto�ci 
bilansowej aktywów i zobowi�za� w trakcie kolejnego roku obrotowego, dotycz� głównie testu na utrat� 
warto�ci rzeczowych aktywów trwałych, warto�ci niematerialnych oraz warto�ci firmy, amortyzacji, 
rezerw, odpisów na nale�no�ci, a tak�e kalkulacji podatku odroczonego. 
 
37. Transakcje z podmiotami powi�zanymi 

 

Na dzie� bilansowy 30 czerwca 2019r. Spółka nie sprawowała kontroli nad �adnymi podmiotami 
prowadz�cymi restauracj� w modelu franczyzowym, z wyj�tkiem podmiotów powi�zanych kapitałowo. 
 
 
Jednostki zale�ne powi�zane kapitałowo: 
 

Nazwa jednostki zale�nej oraz 
powi�zanie bezpo�rednie 

Miejsce siedziby spółki 
Procent 

posiadanych 
udziałów 

Procent 
posiadanych 

głosów 

Metoda 
konsolidacjii 

SHANGHAI EXPRESS Sp. z o.o. 05-500 Piaseczno,                 
ul. �wi�toja�ska 5A 100 100 Pełna 

W-Z Sp. z o.o. 61-701 Pozna�,               
ul. Fredry 12 100 100 Pełna 

SPV.REST1 Sp. z o.o. 05-500 Piaseczno,              
ul. �wi�toja�ska 5A 100 100 Pełna 

SPV.REST2 Sp. z o.o. 05-500 Piaseczno,              
ul. �wi�toja�ska 5A 100 100 Pełna 

SPV.REST3 Sp. z o.o. 05-500 Piaseczno,              
ul. �wi�toja�ska 5A 100 100 Pełna 

SFX S.A. 05-500 Piaseczno,              
ul. �wi�toja�ska 5A 100 100 nie dotyczy* 

CHJ S.A. 05-500 Piaseczno,              
ul. �wi�toja�ska 5A 100 100 nie dotyczy* 

* spółka niekonsolidowana z uwagi na poziom istotno�ci 
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Transakcje handlowe z podmiotami podlegaj�cymi konsolidacji w sprawozdaniu Grupy 
Kapitałowej     

  od 01.01.2019    od 01.01.2018 
 do 30.06.2019   do 30.06.2018 

  000' PLN    000' PLN 

Przychody ze sprzeda�y towarów i usług jednostkom 
powi�zanym* 469    457 

* (w tym usługi franczyzowe, refaktury, opłaty marketingowe i  inne)        
Zakupy towarów,�rodków trwałych i usług od jednostek 
powi�zanych 1 163    1 170 

 
 
 
 
Salda rozrachunków z tymi podmiotami na dzie� bilansowy powstałe w wyniku sprzeda�y i 
zakupu towarów i usług s� nast�puj�ce:     

 30.06.2019   31.12.2018  30.06.2018 
 000' PLN   000' PLN  000' PLN 

Nale�no�ci od jednostek powi�zanych 423   239  284 
Odpis aktualizuj�cy warto�� nale�no�ci (25)    (3)  - 
Nale�no�ci krótkoterminowe od 
jednostek powi�zanych netto 398   236  284 

          
Zobowi�zania handlowe wobec 
jednostek powi�zanych 877   1187  411 

 
Inne zobowi�zania wobec jednostek 
powi�zanych   

65   65  65 

 
 
 
Salda rozrachunków z tytułu udzielonych po�yczek podmiotom powi�zanym    

 30.06.2019   31.12.2018  30.06.2018 
 000' PLN   000' PLN  000' PLN 

Nale�no�ci od podmiotów powi�zanych - 
udzielone po�yczki : 

       

SPV REST.1 Sp. z o.o. 287   288  285 
SPV REST.2 Sp. z o.o. 1 785   1 630  1 319 
Shanghai Express Sp. z o.o. 352   354  350 

 2 424   2 272  1 954 

Odpis aktualizacyjny warto�� udzielonych 
po�yczek -   -  - 

Razem 2 424   2 272  1 954 

 
 
Transakcje z podmiotami powi�zanymi w tytułu udzielonych po�yczek zostały przedstawione w nocie 21 
niniejszego sprawozdania    
 
Transakcje z podmiotami powi�zanymi osobowo: 
      
Z tytułu por�cze� udzielonego przez Dorot� i Sylwestra Cacek, opisanych w nocie 29 została 
utworzona rezerwa wysoko�ci 407 tys. zł     
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38. Zdarzenia po dacie bilansu  
 
W dniu 29 lipca 2019 r. Zarz�d Spółki podj�ł Uchwał� o wydłu�eniu terminów na zawarcie umów obj�cia 
akcji serii P oraz na dokonywanie wpłat na pokrycie akcji serii P dla obu z tych czynno�ci do dnia 15 
pa
dziernika 2019 r.  
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W dniu 31 lipca 2019 r. Spółka zawarła z BO� S.A. aneks do Umowy o lini� faktoringu odwrotnego na 
skutek, którego limit faktoringu b�dzie ulegał sukcesywnemu wygaszaniu do dnia 1 lutego 2020 r.. 
Ponadto aneks wprowadza konieczno�� spłaty wszelkich zobowi�za� Spółki  w tym zakresie do dnia 
31 maja 2020r.  
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W dniu 22 sierpnia 2019 r. Wiceprezes Zarz�du Sfinks Polska S.A. Sławomir Pawłowski zło�ył 
rezygnacj� na dzie� 22 sierpnia 2019 r. z członkostwa w Zarz�dzie Spółki. 
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Po dacie bilansowej miały miejsce nast�puj�ce zmiany w składzie Rady Nadzorczej: zło�enie rezygnacji 
z członkostwa w Radzie Nadzorczej przez Krzysztofa Gerul�,  Jana Je�aka, Piotra Kami�skiego i Artura 
Gabora oraz powołanie przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 22 sierpnia 2019 r. 
nowego 5 osobowego składu Rady Nadzorczej, w tym powołanie w wyniku głosowania oddzielnym 
grupami 2 członków Rady Nadzorczej i oddelegowanie ich do stałego indywidualnego wykonywania 
czynno�ci nadzorczych.  
 
Ponadto Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 22 sierpnia 2019 r. nie podj�ło uchwały w 
przedmiocie przesuni�cia daty wykupu obligacji serii A3 zamiennych na akcje zwykłe serii na okres co 
najmniej do dnia 31 grudnia 2028 r. oraz uchwały dotycz�cej wyra�enia zgody na zbycie 
zorganizowanych cz��ci przedsi�biorstwa dotycz�cej Sphinx i Chłopskiego Jadła a tak�e uchwały w 
przedmiocie zmian statutu Spółki  w zakresie zmian kompetencji Rady Nadzorczej.  
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Wiceprezes Zarz�du ds. Finansowych  Wiceprezes Zarz�du 
Dariusz Strojewski  Dorota Cacek 
       
       
  

  

 
Osoba, której powierzono 
prowadzenie ksi�g 
rachunkowych  

    Zbigniew Machałowski 
   
 
 
    

  

Piaseczno, dnia 30 wrze�nia 2019r. 
 


