
Nota 19. Informacje o istotnych zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a 
nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym oraz o ich wpływie na sytuację majątkową, 
finansową oraz wynik finansowy jednostki. 

 

1. Spółka 01.02.2021 otrzymała subwencję z Polskiego Funduszu Rozwoju w związku z pandemią 
COVID-19 w ramach Tarczy 2.0. w kwocie 1 077 811,00 zł, która w sprawozdaniu finansowym 
za rok 2021 ujęta jest w zobowiązaniach krótkoterminowych. 03.01.2022 roku Spółka 
otrzymała oświadczenie o rozliczeniu subwencji finansowej w zakresie wysokości Subwencji 
Finansowej podlegającej zwrotowi. Różnica między kwotą faktycznie uzyskanej Subwencji 
Finansowej ustalona w oparciu o prognozowaną wysokość Przychodów i Kosztów Stałych, a 
kwotą wyliczoną na podstawie przedstawionych rzeczywistych Przychodów oraz Kosztów 
Stałych która podlega zwrotowi przez Spółkę wynosi: 354 891,00 PLN. Co oznacza, że wartość 
Subwencji w wysokości 722 920,00 zł w roku bieżącym zwiększyła przychody operacyjne Spółki 
i wpłynęła korzystnie na wynik finansowy. 
 

2. Zarząd Spółki podjął w grudniu 2020 nową strategię na lata 2021-2023, w ramach której 
planuje otworzyć 35 nowych lokali gastronomicznych. Przyjęcie ww. strategii wynika z 
istotnych zmian właścicielskich Spółki oraz zmian w jej organach, które nastąpiły w sierpniu 
2020 roku, a także planowanym dynamicznym rozwojem Spółki. W kwietniu 2021 r. Spółka w 
roku bieżącym zawarła umowy najmu dwóch nowych lokali, których otwarcie planowane jest 
w trzecim kwartale 2022. 
 

3. Zarząd prognozuje, że po ustaniu stanu pandemii w kraju, Spółka będzie generować zyski tak 
jak za rok 2021, które finalnie pokryją skumulowaną stratę z lat ubiegłych. Sytuacja finansowa 
Spółki jest stabilna i z każdym miesiącem się polepsza. Stan kapitałów własnych na dzień 
31.12.2021 r wynosił 843 368,27 zł i w porównaniu do stanu z 31.12.2020 r. wzrósł o 161 
499,20 zł, tj. o wartość wyniku netto osiągniętego przez Spółkę w roku 2021. W poprzednich 
latach spółka odnotowywała znaczące straty, dlatego też rok 2021 jest rokiem przełomowym. 
W dalszej perspektywie Spółka będzie koncentrować swoje działania na dynamicznym rozwoju 
w ramach przyjętej nowej strategii Spółki, która już ma swoje odzwierciedlenie w wyniku 
finansowym spółki za omawiany rok obrotowy i przyniesie dalsze rezultaty w kolejnych latach. 
 

4. W ocenie Zarządu, zdolność jednostki do kontynuowania działalności nie budzi wątpliwości 
oraz w dającej się przewidzieć przyszłości obejmującej okres nie krótszy niż rok od dnia 
bilansowego będzie kontynuowała działalność bez postawienia jej w stan likwidacji czy 
upadłości.  


