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 W okresie sprawozdawczym Zarząd kontynuował działalność gospodarczą Spółki, 
polegającą na kontraktowej produkcji piwa, budowania pozytywnego wizerunku marki i 
odsprzedaży produktów Spółki do zewnętrznych podmiotów(dystrybutorów, sklepów, lokali 
gastronomicznych). Niestety poprzez zamknięcie gastronomii, która stanowiła duży udział w 
przychodach Spółki, zanotowała ona znaczący spadek przychodów(ponad 50%), co skutkowało 
ogólnym rocznym spadkiem przychodów w wysokości około 30%.  

 Spółka w sierpniu 2020 roku straciła dostęp do mocy produkcyjnych z powodu nagłego 
wypowiedzenia umowy od podmiotu świadczącego usługę produkcji.  

 Spółka otrzymała subwencję PFR w wysokości 48.000,00 zł w związku z pomocą 
COVID-19. 

 W 2019 roku sytuacja prawna Spółki pozostała bez zmian. W 2020 nastąpiło podwyższenie 
kapitału zakładowego z 120.569,00 zł do 127,978,00 zł. W lutym 2020 skład Zarządu Spółki uległ 
zmianie i pomniejszył się o dwóch wiceprezesów Zarządu. 

 Pomimo sytuacji związanej z COVID-19 zainteresowanie produktami oferowanymi przez 
Spółkę, w miesiącach w których możliwa była działalność handlowa, utrzymywało się na wysokim 
poziomie(porównywalnym z rokiem 2019). W 2020 roku, Spółka osiągnęła stratę netto w 
wysokości 882.835,18 złotych, oraz skumulowaną stratę za lata poprzednie w wysokości 
1.672.745,73 złotych. Zarząd proponuje, pokryć ją z wypracowanych w przyszłości zysków. 

Spółka w 2020 r. sprzedała 50% udziałów w posiadanej przez siebie spółce dystrybucyjnej jednemu 
z dotychczasowych akcjonariuszy.

W 2020 r. podjęto decyzję o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki poprzez dwie emisje akcji:  
1) 22.01.2020 (zrealizowana); 
2) 25.08.2020 (zrealizowana); 
3) 16.10.2020 (niezrealizowana)

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności 
gospodarczej w dającej się przewidzieć przyszłości oraz niewystępowania okoliczności 
wskazujących na zagrożenie do kontynuowania działalności.  



Rokowania, co do dalszego rozwoju przedsiębiorstwa są negatywne. W opinii Zarządu na dzień 
podpisywania Sprawozdania Finansowego istnieją przesłanki wskazujące na poważne zagrożenia 
kontynuacji działalności Spółki w dającej się przewidzieć przyszłości. Zarząd podjął szereg działań 
w zakresie racjonalizacji kosztów, wdrożył program oszczędnościowy oraz poszukiwania inwestora 
mającego dofinansować Spółkę. 

Bez względu okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuacji działalności zawsze istnieje 
niebezpieczeństwo niezdolności Spółki do spłaty zobowiązań w toku zwykłej działalności 
gospodarczej, co może mieć istotny wpływ na dalsze funkcjonowanie Spółki. 

Wśród istotnych ryzyk i zagrożeń, które mogą zakłócić funkcjonowanie Spółki wskazać należy w 
szczególności: 

- ryzyko nie osiągnięcia przychodu umożliwiającego wypracowanie zysku na pokrycie straty;  
- ryzyko związane z wypowiedzeniem umowy na produkcję produktów oferowanych przez Spółkę;  
- ryzyko utraty płynności finansowej;  
- ryzyko związane z sytuacją makroekonomiczną i zmniejszonym popytem na oferowane produkty.

Ryzyka związane z pandemią spowodowaną COVID-19: 
- ryzyko zmniejszenia zainteresowania produktami Spółki 
- ryzyko zmiany współpracy z kontrahentami 
- ryzyko związane z trudną sytuacją kontrahentów, mogącą doprowadzić do zaprzestania płatności 
faktur. 

W ocenie Zarządu najistotniejszym i najbardziej realnym zagrożeniem dla funkcjonowania Spółki z 
uwagi na niskie kapitały własne może być utrata płynności finansowej. Istnieje duże ryzyko, że 
przy wzroście kosztów działalności podstawowej, które są zakładane w kolejnych latach i braku 
dodatkowego finansowania, Spółka może utracić zdolność do spłaty swoich zobowiązań i może 
wystąpić poważne zagrożenie kontynuacji działalności Spółki.            
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