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DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA 

USTĘP 1 

1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości 
niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierający stan tych aktywów 
na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, 
rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego 
podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia. 

Lp. Środki trwałe 
Stan na 

Zwiększenie Zmniejszenie 
Stan na 

01.01.2021 31.12.2021 
1 Budynki i budowle 1 245 540,00 2 529 986,77    3 775 526,77 

2 Grunty 154 953,00     154 953,00 

3 
Urządzenia i maszyny 
ogólnego zastosowania 200 000,00 11 758,50   211 758,50 

4 
Urządzenia i maszyny 
specjalistyczne 377 963,74  1 677 731,01   2 055 694,75 

5 Środki transportu 74 096,00 37 000,00   111 096,00 

RAZEM 2 052 552,74 4 256 476,28  6 309 999,02 
 
 
 

Lp. Umorzenie środków trwałych 
Stan na 

Zwiększenie Zmniejszenie 
Stan na 

01.01.2021 31.12.2021 
1 Budynki i budowle 96 010,38 62 646,70   158 657,08  

2 Grunty 6 306,62 2 045,38   8 352,00 

3 
Urządzenia i maszyny 
ogólnego zastosowanie 25 064,67 79 063,15 \ 104 127,82 

4 
Urządzenia i maszyny 
specjalistyczne 13 701,04  66 600,00   80 301,04 

5 Środki transportu 25 749,76 15 852,40  41 602,16 

RAZEM 166 832,47 226 207,63  393 040 ,10 
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Lp. 
Wartości prawne i 
niematerialne 

Stan na 
Zwiększenie Zmniejszenie 

Stan na 

01.01.2021 31.12.2021 

1 Wartość firmy 3 232 573,00     3 232 573,00 

2 Oprogramowanie    270 000,00   270 000,00 

RAZEM 3 232 573,00 270 000,00   3 502 573,00 

 
 

Lp. Umorzenie wartości prawnych 
i niematerialnych 

Stan na Zwiększenie Zmniejszenie Stan na 

01.01.2021 31.12.2021 

1 Wartość firmy 969 771,60 323 257,20   969 771,60 

2 Oprogramowanie   11 666,66   11 666,66 

RAZEM 969 771,60 334 923,86   1 304 695,46 

 
2. Kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów 
trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych 
aktywów finansowych; 

W roku obrotowym nie wystąpiły odpisy aktualizujące. 

3. Kwotę kosztów zakończonych prac rozwojowych oraz kwotę wartości firmy, a także 
wyjaśnienie okresu ich odpisywania, określonego odpowiednio w art. 33 ust. 3 oraz art. 44b ust. 
10; 

Na koniec roku obrotowego wartość firmy wynosi 1 939 544,20. Odpisy amortyzacyjne wartości firmy 
wynoszą 26 938,10 miesięcznie. Zastosowana została liniowa metoda amortyzacji wraz ze stawką 
amortyzacji wynosząca 10%. Okres ekonomicznej użyteczności wynosi 10 lat i wynika z zarządzenia 
kierownika jednostki. 

4. Wartość gruntów użytkowanych wieczyście. 

Grunt  
(nr działki, 

nazwa) 

Wyszczególnienie Stan na początek 
roku obrotowego 

Zmiany stanu w trakcie roku 
obrotowego 

 
zwiększenie            zmniejszenie 

Stan na koniec 
roku 

obrotowego 
(3+4-5) 

1 2 3 4 5 6 

1013/37 Powierzchnia 
(m2) 

1 913,00     1 913,00 

Wartość (zł) 154 953,00     154 953,00 
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5. Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych 
używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów w tym z tytułu umów leasingu. 

Jednostka nie posiada wartości nieamortyzowanych środków trwałych. 

6. Liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych lub praw, w tym świadectw 
udziałowych, zamiennych dłużnych papierów wartościowych, warrantów i opcji, ze wskazaniem 
praw, jakie przyznają; 

Nie posiada. 

7. Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku 
obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego; 

Grupa 
należności 

Stan na 
początek 

roku 
obrotowego 

Zmiany stanu odpisów w ciągu roku 
obrotowego 

Stan na koniec roku 
obrotowego 
(2 + 3 – 4 – 5) 

zwiększenia wykorzystanie uznanie za 
zbędne 

 

1 2 3 4 5 6 

Należności 
od odbiorców 

42 855,99 3 566,13   46 422,12 

Razem 42 855,99 3 566,13   46 422,12 

8. Dane o strukturze własności kapitału podstawowego oraz liczbie i wartości nominalnej 
subskrybowanych akcji, w tym uprzywilejowanych. 

Kapitał w Spółce na dzień 31.12.2020r. obejmują: 

Lp. 
Nazwa, imię i 

nazwisko 
akcjonariusza 

Seria 
akcji 

Liczba 
akcji (szt.) 

Liczba 
głosów 

(szt.) 

Udział w 
kapitale 

zakładowym 

Udział w głosach na 
Walnym Zgromadzeniu 

1. Piotr Piekarski A + B 12 400 000 24 800 000 25,34 % 31,02 % 

2. Leszek Łaskawski A + B 7 750 000 15 500 000 15,83 % 19,39 % 

3. Jerzy Jelonek A + B 4 650 000 9 300 000 9,50 % 11,63 % 

4. Mariusz Kaletka A + B 3 100 000 6 200 000 6,33 % 7,76 % 

5. Aleksander Kiebel A + B 3 100 000 6 200 000 6,33 % 7,76 % 

6. Akcje serii C 1 084 979 1 084 979 2,22 % 1,36 % 

7. Akcje serii D 16 857 271 16 857 271 34,44 % 21,09 % 

RAZEM 48 942 250 79 942 250 100,00% 100,00% 
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Kapitał w Spółce na dzień 31.12.2021r. Obejmują: 

Lp. 
Nazwa, imię i 

nazwisko 
akcjonariusza 

Seria 
akcji 

Liczba akcji 
(szt.) 

Liczba 
głosów 

(szt.) 

Udział w 
kapitale 

zakładowym 

Udział w głosach na 
Walnym Zgromadzeniu 

1. Piotr Piekarski A + B 12 400 000 24 800 000 23,62 % 29,70 % 

2. Leszek Łaskawski A + B + C 7 765 020 15 515 020 14,79 % 18,58 % 

3. Jerzy Jelonek A + B + C 4 665 020 9 315 020 8,89 % 11,16 % 

4. Mariusz Kaletka A + B + C 3 115 020 6 215 020 5,93 % 7,44 % 

5. Aleksander Kiebel A + B 3 100 000 6 200 000 5,91 % 7,43 % 

6. Akcje serii C 1 039 919 1 039 919 1,98 % 1,25 % 

7. Akcje serii D 16 857 271 16 857 271 32,11 % 20,19 % 

8. Akcje serii E 3 548 455 3 548 455 6,76 % 4,25 % 

RAZEM 52 490 705 83 490 705 100,00% 100,00% 

 

 

9. Stan na początek roku obrotowego, zwiększenia i wykorzystanie oraz stan końcowy kapitałów 
(funduszy) zapasowych i rezerwowych oraz kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny, o ile 
jednostka nie sporządza zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym. 

Jednostka sporządza zestawienie zmian w kapitale własnym. 

10. Propozycje, co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy. 

Stratę za rok 2021 Zarząd proponuje pokryć przyszłymi zyskami.   
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11. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, 
zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym 

Lp. Rezerwy 
Stan na 

Zwiększenie Zmniejszenie 
Stan na 

01.01.2021 31.12.2021 

1 
Rezerwy z tyt. Odroczonego 
podatku dochodowego 

 43 649,20   43 649,20 

2 Świadczenia pracownicze 17 524,58 18 818,38  36 342,96 

3 
Przyszłe zobowiązania 
budżetowe 

        

4 Pozostałe 12 600,00   12 600,00  

Rezerwy ogółem 30 124,58 62 467,58  92 592,16 

 
12. Podział zobowiązań według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, 
przewidywanym umową, okresie spłaty: 

a/ do 1 roku, 

b/ powyżej 1 roku do 3 lat, 

c/ powyżej 3 lat do 5 lat, 

d/ powyżej 5 lat. 
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Wyszczególnienie 

Okres wymagalności Razem 

do 1 roku Powyżej 1 roku 
do 3 lat 

Powyżej 3 lat do 
5 lat 

Powyżej 5 
lat 

  

stan na   
  BO BZ BO BZ BO BZ BO BZ BO BZ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 (2+4+6+8) (3+5+7+9) 

1. Zobowiązania 
wobec jednostek 
powiązanych 

                    

– z tytułu dostaw i 
usług 

                    

– inne                     
2. Zobowiązania 
wobec pozostałych 
jednostek, w których 
jednostka posiada 
zaangażowanie w 
kapitale 

                    

– z tytułu dostaw i 
usług 

                    

– inne                     

3. Zobowiązania 
wobec pozostałych 
jednostek 

                    

– kredyty i pożyczki 
168 

000,00 
33 

164,66 
  

803 
183,07 

        
168 

000,00 
836 

347,73 
– z tytułu emisji 
dłużnych papierów 
wartościowych 

13 
335,83 

2 
340,12 

419 
000,00 

419 
000,00 

        
432 

335,83 
421 

340,12 

– inne zobowiązania 
finansowe 

59 
857,04 

61 
563,56 

179 
571,12 

205 
350,12 

117 
872,75 

926 
908,10 

    
357 

300,91 
1 193 

821,78 

– z tytułu dostaw i 
usług 

595 
139,65 

459 
591,19 

            
595 

139,65 
459 

591,19 

– zaliczki otrzymane 
na dostawy i usługi 

                    

– zobowiązania 
wekslowe 

                    

– z tytułu podatków, 
ceł, ubezpieczeń 
społecznych i 
zdrowotnych oraz 
innych tytułów 
publicznoprawnych 

48 
442,65 

47 
909,44 

            48 442,65 47 909,44 

– z tytułu 
wynagrodzeń 

34 
145,43 

4 
841,06 

            34 145,43 4 841,06 

– inne                     

Razem 918 
920,60 

609 
410,03 

598 
571,12 

1 427 
533,19 

117 
872,75 

926 
908,10     

1 635 
364,47 

2 963 
851,32 

 



Dodatkowe informacje i objaśnienia Browar Jastrzębie S.A. 

 

| 

 

 
13. Łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i 
formy tych zabezpieczeń; 

     Nie dotyczy. 

14. Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę 
czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością 
otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie; 

Wyszczególnienie 
Stan na początek 
roku obrotowego 

Zwiększenia Zmniejszenia 
Stan na koniec roku 

obrotowego (2 + 3 – 4) 
1 2 3 4 5 

1. Czynne rozliczenia 
międzyokresowe kosztów, w tym: 297 240,88 610 557,32  902 590,24 

Długoterminowe rozliczenia 
międzyokresowe 50 082,68 475 753,84  525 836,52 

Krótkoterminowe rozliczenia 
międzyokresowe 0   0 

2. Czynne rozliczenia 
międzyokresowe przychodów, w 
tym: 

0   0 

15. W przypadku gdy składnik aktywów lub pasywów jest wykazywany w więcej niż jednej pozycji 
bilansu, jego powiązanie między tymi pozycjami; dotyczy to w szczególności podziału należności i 
zobowiązań na część długoterminową i krótkoterminową; 

Wyszczególnienie 
Numer konta 
księgowego 

Kwota Pozycja w bilansie Kwota 

1 2 3 4 5 

Rozliczenia 
międzyokresowe 

249-1-02;  
248-02 

224 907,60 
A.V.2 179 511,76 

B.IV 45 395,84 

Inne zobowiązania 
finansowe 

249-1-01; 
248-01 

1 193 821,78 
B.II.3 lit. c)  979 177,62 

B.III.3 lit. c) 214 644,16 

Zobowiązania z tytułu 
emisji dłużnych 
papierów 
wartościowych 

265-1; 
265-2 

421 340,12 
B.II.3 lit. b) 
B.III.3 lit. b) 

419 000,00 
2 340,12 

Razem  1 840 069,50  1 840 069,50 
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16. Łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę 
gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań 
zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń; odrębnie 
należy wykazać informacje dotyczące zobowiązań warunkowych w zakresie emerytur i 
podobnych świadczeń oraz wobec jednostek powiązanych lub stowarzyszonych; 

Spółka nie posiada innych zobowiązań warunkowych niż wymieniono w pkt.12. 

W związku z powyższym nie wystąpiły zobowiązania warunkowe wobec jednostek powiązanych. 

17. W przypadku, gdy składniki aktywów niebędące instrumentami finansowymi są wyceniane 
według wartości godziwej: 

a) istotne założenia przyjęte do ustalenia wartości godziwej w przypadku, gdy dane przyjęte 
do ustalenia tej wartości nie pochodzą z aktywnego rynku, 

Nie dotyczy 

b) dla każdej kategorii składnika aktywów niebędącego instrumentem finansowym – wartość 
godziwą wykazaną w bilansie, jak również odpowiednio skutki przeszacowania zaliczone do 
przychodów lub kosztów finansowych lub odniesione na kapitał (fundusz) z aktualizacji 
wyceny w okresie sprawozdawczym, 

Nie dotyczy 

c) tabelę zmian w kapitale (funduszu) z aktualizacji wyceny obejmującą stan kapitału 
(funduszu) na początek i koniec okresu sprawozdawczego oraz jego zwiększenia i 
zmniejszenia w ciągu roku obrotowego. 

 Nie występuje. 

d) informacje o dochodach z tytułu ukrytych zysków w rozumieniu art.28m ust.1pkt2 ustawy 
z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z2020r. poz.1406, 
1492, 1565 i2122) – w przypadku podatników opodatkowanych ryczałtem od dochodów spółek 
kapitałowych 

Nie dotyczy 

18. Środki pieniężne zgromadzone na rachunku VAT, o którym mowa w: 

 a) Art. 62a ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo Bankowe (DZ. U. z 2018 r. poz. 2187, 
2243 i 2354), 

Nie występują. 

b) Art. 3b ust. 1 ustawy z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-
kredytowych (DZ. U. z 2018 r. poz. 2386 i 2243). 

Nie występują. 

19. liczbę akcji obejmowanych przez akcjonariuszy w prostej spółce akcyjnej w zamian za wkłady 
niepieniężne, których przedmiotem jest prawo niezbywalne lub świadczenie pracy lub usług. 

Nie wystąpiły. 
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USTĘP 2. 

1. Strukturę rzeczową (rodzaje działalności) i terytorialną (rynki geograficzne) przychodów netto 
ze sprzedaży towarów i produktów, w zakresie, w jakim te rodzaje i rynki istotnie różnią się od 
siebie, z uwzględnieniem zasad organizacji sprzedaży produktów i świadczenia usług; 

Przychody netto ze 
sprzedaży 

Sprzedaż netto na kraj 

Sprzedaż netto za granicę 

dostawy 
wewnątrzwspólnotowe eksport 

za poprzedni 
rok 

obrotowy 

za bieżący 
rok obrotowy 

za 
poprzedni 

rok 
obrotowy 

za bieżący 
rok 

obrotowy 

za 
poprzedni 

rok 
obrotowy 

za bieżący 
rok 

obrotowy 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Wyroby gotowe, 
w tym główne 

grupy: 
            

- wyrób 659 658,77 1 185 499,36         

- wyrób           

2. Usługi, w tym 
główne grupy:           

- usługa           

- usługa           

3. Towary, w tym 
według rodzajów 

działalności: 
8 397,84          

- hurt 8 397,94          

- detal           

- gastronomia           

Razem 668 596,61 1 185 499,36         

 

2. W przypadku jednostek, które sporządzają rachunek zysków i strat w wariancie kalkulacyjnym, 
dane o kosztach wytworzenia produktów na własne potrzeby oraz o kosztach rodzajowych: 

• Amortyzacji 

• Zużycia materiałów i energii 

• Usług obcych 

• Podatków i opłat 

• Wynagrodzeń 
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• Ubezpieczeń i innych świadczeń, w tym emerytalnych 

• Pozostałych kosztach rodzajowych 

 
 
 

Wyszczególnienie Za poprzedni rok obrotowy Za bieżący rok obrotowy 

1 2 3 

Amortyzacja 80 883,33 237 874,29 

Zużycie materiałów i energii 548 530,86 760 814,96 

Usługi obce 273 548,74 314 914,46 

Podatki i opłaty 42 718,37 111 900,46 

Wynagrodzenia 376 338,39 590 460,98 

Ubezpieczenia społeczne i inne 
świadczenia 

71 316,72 155 118,26 

Pozostałe koszty rodzajowe 135 731,28 243 942,11 
 
 

3. Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe. 

W roku obrotowym jednostka nie dokonała odpisów aktualizujących środków trwałych.   

4. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów. 

W roku obrotowym jednostka nie dokonała odpisów aktualizujących wartość zapasów. 

5. Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub 
przewidzianej do zaniechania w roku następnym. 

Jednostka w roku 2021 nie zaniechała, a w roku 2022 nie zamierza zaniechać żadnej z wykonywanych 
obecnie działalności. 

6.Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem 
finansowym (zyskiem, stratą) brutto. 

Zostało przedstawione w nocie podatkowej – kalkulacja podatku dochodowego. 

7. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które 
powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych  budowie w roku obrotowym; 
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Środki trwałe w budowie 

Stan na 
Zwiększenie Zmniejszenie 

Stan na 

Lp. 01.01.2021 31.12.2021 

1 Środki trwałe w budowie 2 600 211,17 1 005 231,11 3 515 174,28 90 268,00 

RAZEM 2 600 211,17 1 005 231,11 3 515 174,28  90 268,00 
 

Odsetki oraz różnice powiększające koszt wytworzenia środków trwałych w budowie nie wystąpiły w 
danym roku obrotowym. 

8.Odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły cenę nabycia towarów lub koszt wytworzenia 
produktów w roku obrotowym; 

Nie wystąpiły. 

9. Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa 
trwałe; odrębnie należy wykazać poniesione i planowane nakłady na ochronę środowiska. 

Wyszczególnienie 
Nakłady poniesione w roku 

obrotowym (bieżącym) 
Nakłady planowane na 

rok następny 

1 2 3 

1. Wartości niematerialne i prawne   

2. Środki trwałe przyjęte do użytkowania, w tym: 4 256 476,28 200 000,00 

– na ochronę środowiska   

3. Środki trwałe w budowie, w tym: 0 0 

– na ochronę środowiska   

4. Inwestycje w nieruchomości i prawa przyjęte do 
użytkowania 

  

 

10. Kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości 
lub które wystąpiły incydentalnie. 

Nie wystąpiły.   

11. Informacje o kosztach związanych z pracami badawczymi i pracami rozwojowymi, które nie 
zostały zakwalifikowane zgodnie z art. 33 ust. 2 do wartości niematerialnych i prawnych. 

Nie wystąpiły. 

12. Wartość żywności przekazanej organizacjom pozarządowym, z przeznaczeniem na 
wykonywanie przez te organizacje zadań w zakresie określonym wart.2pkt2 ustawy z dnia 19 lipca 
2019r. O przeciwdziałaniu marnowaniu żywności (Dz.U. poz.1680), lub kwotę opłaty za 
marnowanie żywności, o której mowa wart.5tej ustawy. 
 Nie dotyczy. 
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USTĘP 3 

Dla pozycji sprawozdania finansowego, wyrażonych w walutach obcych – kursy przyjęte do ich 
wyceny 

Nie wystąpiły. 

USTĘP 4. 

Objaśnienia struktury środków pieniężnych przyjętych do rachunku przepływów pieniężnych, a 
w przypadku, gdy rachunek przepływów pieniężnych sporządzony jest metodą bezpośrednią, 
dodatkowo należy przedstawić uzgodnienie przepływów pieniężnych netto z działalności 
operacyjnej, sporządzone metodą pośrednią; w przypadku różnic pomiędzy zmianami stanu 
niektórych pozycji w bilansie oraz zmianami tych samych pozycji wykazanymi w rachunku 
przepływów pieniężnych należy wyjaśnić ich przyczyny. 

a) w pozycji amortyzacja wykazano amortyzację środków trwałych oraz wartości niematerialnych i 
prawnych - wartości firmy w kwocie 323 257,20 zł. 

b) Stan środków pieniężnych w kasie oraz na rachunkach bankowych 

Rodzaj środków pieniężnych 
Rok 

poprzedni 
Rok bieżący 

Zmiana stanu 
środków 

pieniężnych 

Środki pieniężne na koniec 
okresu o ograniczonej 

możliwości dysponowania 

1 2 3 4 5 

Środki pieniężne w kasie 5 303,23 3 686,52     

Środki pieniężne na rachunkach 
bankowych 104 994,60 15 640,23     

Inne środki pieniężne, w tym:         

Razem środki pieniężne i ich 
ekwiwalenty 110 297,83  19 326,75     

       

USTĘP 5. 
Informacje o: 

1. Charakterze i celu gospodarczym zawartych przez jednostkę umów nieuwzględnionych w 
bilansie w zakresie niezbędnym do oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik 
finansowy jednostki 

Nie występuje. 

2. Transakcjach (wraz z ich kwotami) zawartych przez jednostkę na innych warunkach niż 
rynkowe ze stronami powiązanymi, przez które rozumie się podmioty powiązane zdefiniowane w 
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międzynarodowych standardach rachunkowości przyjętych zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 
1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 lipca 2002 r. w sprawie stosowania 
międzynarodowych standardów rachunkowości, wraz z informacjami określającymi charakter 
związku ze stronami powiązanymi oraz innymi informacjami dotyczącymi transakcji niezbędnymi 
dla zrozumienia ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki. 
Informacje dotyczące poszczególnych transakcji mogą być zgrupowane według ich rodzaju, z 
wyjątkiem przypadku, gdy informacje na temat poszczególnych transakcji są niezbędne dla oceny 
ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki; 

W roku obrotowym w jednostce nie wystąpiły transakcje zawierane na innych warunkach niż rynkowe ze 
stronami powiązanymi. 

3. Przeciętnym w roku obrotowym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe. 

Lp. Wyszczególnienie 
Przeciętne 

zatrudnienie  
Kobiety Mężczyźni 

1 
Przeciętna liczba zatrudnionych w roku 

obrotowym 
8,67 3 5,67 

2 Liczba zatrudnionych osób na koniec 2021 r. 9 2 7 
 
4. Wynagrodzeniach, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłaconych lub należnych osobom 
wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących albo administrujących spółek 
handlowych (dla każdej grupy osobno) za rok obrotowy oraz wszelkich zobowiązaniach 
wynikających z emerytur i świadczeń o podobnym charakterze dla byłych członków tych organów 
lub zobowiązaniach zaciągniętych w związku z tymi emeryturami, ze wskazaniem kwoty ogółem 
dla każdej kategorii organu; 

W roku obrotowym nie wystąpiły. 

5. Kwotach zaliczek, kredytów, pożyczek i świadczeń o podobnym charakterze udzielonych 
osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących i administrujących 
jednostki, ze wskazaniem ich głównych warunków, wysokości oprocentowania oraz wszelkich 
kwot spłaconych, odpisanych lub umorzonych, a także zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu 
tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju, ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdego z tych 
organów;. 
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Wyszczególnienie Kwota 
świadczenia 

Kwota 
spłacona 

Kwota 
odpisana 

lub 
umorzona 

Stan na koniec 
roku 

obrotowego 

Główne warunki umowy 

oprocentowanie 
(od-do) pozostałe 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Organ 
zarządzający 

            

–pożyczka/kredyt         

– zaliczka          

– zobowiązania 
zaciągnięte w ich 
imieniu tytułem 
gwarancji 
i poręczeń 

            

2. Organ 
nadzorujący 

            

–pożyczka/kredyt             

– zaliczka             

– zobowiązania 
zaciągnięte w ich 
imieniu tytułem 
gwarancji 
i poręczeń 

            

3. Organ 
administrujący 

            

–pożyczka/kredyt             

– zaliczka             

– zobowiązania 
zaciągnięte w ich 
imieniu tytułem 
gwarancji 
i poręczeń 

            

Razem       

 

6. Wynagrodzeniu firmy audytorskiej, wypłaconym lub należnym za rok obrotowy, odrębnie za: 

• Badania ustawowe w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy o biegłych rewidentach 

• Inne usługi atestacyjne 

• Usługi doradztwa podatkowego 

• Pozostałe usługi 

Roczne sprawozdanie  finansowe  sporządzone na dzień 31 grudnia 2021 r. podlega badaniu      i ocenie 
przez biegłego rewidenta – Biuro Rachunkowe RADEK Aleksandra Kukla z siedzibą w Żorach, wpisaną na 
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listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 3841. 
Wynagrodzenie netto należne biegłemu rewidentowi to: 

za obowiązkowe badanie sprawozdania finansowego 

inne usługi poświadczające 

usługi doradztwa podatkowego 

pozostałe usługi 

-          8 000,00 zł 

-          0,00 zł 

-          0,00 zł 

-          0,00 zł 

USTĘP 6. 

1. Informacje o przychodach i kosztach z tytułu błędów popełnionych w latach ubiegłych 
odnoszonych w roku obrotowym na kapitał (fundusz) własny z podaniem ich kwot i rodzaju; 

W sprawozdaniu finansowym nie ujęto żadnych znaczących zdarzeń dotyczących zdarzeń roku 
poprzedniego. 

2. 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; 

W związku z ustawą z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji 
kryzysowych (Dz. U. z 2020 roku, poz. 374) oraz ogłoszoną przez Światową Organizację Zdrowia pandemią 
związaną z rozprzestrzenianiem się koronawirusa oznaczonego symbolem SARS-CoV-2 i wywołującego 
chorobę COVID-19 Spółka podjęła niezwłoczne działania zabezpieczające jej działalność przez skutkami 
tego zagrożenia. W celu zapewnienia możliwie niezakłóconego funkcjonowania zostały wdrożone 
procedury gwarantujące natychmiastową reakcję właściwych służb. Dodatkowo Spółka wydała zalecenia 
dotyczące ograniczenia ryzyka zarażenia dla pracowników. 

 Spółka na bieżąco monitoruje sytuację rynkową w zakresie sprzedaży produktów i dostaw  kluczowych 
surowców. Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania finansowego odczuwa jedynie ograniczony 
wpływ pandemii na działalność operacyjną. 

Podjęte zostały intensywne działania mające na celu zabezpieczenie sytuacji ekonomicznej. Działania te 
obejmują w szczególności ścisłe monitorowanie realizacji sprzedaży, standingu kontrahentów i 
windykacji należności. 

Spółka jak na razie nie odniosła negatywnych skutków wystąpienia pandemii COVID-19 ponieważ dopiero 
w 2021 roku została oddana do użytkowania warzelnia w nowo powstałym budynku Browaru Jastrzębie 
i dopiero w tym roku rozpocznie się warzenia piwa we własnym browarze. 

Dnia 29.01.2021 roku  podpisano umowę o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków 
Europejskiego  Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Przedsięwzięcie oznaczone zostało jako „Wzrost 
konkurencyjności browaru poprzez wprowadzenie nowych rozwiązań procesowych oraz 
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organizacyjnych”. Planowana całkowita wartość projektu wynosi 1 070 585,85, w tym planowane 
całkowite wydatki kwalifikowane Projektu wynoszą 870 395,00. Dofinansowanie  zostało przyznane w 
łącznej kwocie nieprzekraczającej 739 835,75. Okres realizacji projektu związany jest z terminem 
zakończenia realizacji i nie może być późniejszy niż 31.12.2023. 

3. Przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad (polityki) rachunkowości, w tym 
metod wyceny, jeżeli wywierają one istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik 
finansowy jednostki, ich przyczyny i spowodowaną zmianami kwotę wyniku finansowego oraz 
zmian w kapitale (funduszu) własnym, oraz przedstawienie zmiany sposobu sporządzania 
sprawozdania finansowego wraz z podaniem jej przyczyny; 

Przyjęte przez jednostkę zasady rachunkowości stosowane są w sposób ciągły poprzez jednakowe 
grupowanie operacji gospodarczych, wyceny aktywów i pasywów oraz dokonywanie odpisów 
amortyzacyjnych lub umorzeniowych, ustalanie wyniku finansowego i sporządzanie sprawozdań 
finansowych. W bieżącym roku obrotowym zmieniono metodę ustalania wyniku finansowego z wariantu 
porównawczego na wariant kalkulacyjny. 

4. Informacje liczbowe, wraz z wyjaśnieniem, zapewniające porównywalność danych 
sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy. 

Nie wystąpiły. 

USTĘP 7. 
 
1. Informacje o wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji, w tym: 

a) Nazwie, zakresie działalności wspólnego przedsięwzięcia 

b) Procentowym udziale 

c) Części wspólnie kontrolowanych rzeczowych składników aktywów trwałych oraz wartości 
niematerialnych i prawnych 

d) Zobowiązaniach zaciągniętych na potrzeby przedsięwzięcia lub zakupu używanych 
rzeczowych składników aktywów trwałych 

e) Części zobowiązań wspólnie zaciągniętych 

f) Przychodach uzyskanych ze wspólnego przedsięwzięcia i kosztach z nimi związanych 

g) zobowiązaniach warunkowych i inwestycyjnych dotyczących wspólnego przedsięwzięcia 

W roku obrotowym jednostka nie zawarła z żadnymi innymi podmiotami wspólnego przedsięwzięcia 
bądź umowy, w wyniku której powstały potrzebne stronom dobra materialne lub niematerialne. 

2. Informacje o transakcjach z jednostkami powiązanymi, 

W jednostce w roku 2020 nie wystąpiły transakcje z jednostkami powiązanymi. 

3. Wykaz spółek (nazwa, siedziba), w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale lub 
20% w ogólnej liczbie głosów w organie stanowiącym spółki; wykaz ten powinien zawierać także 
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informacje o procencie posiadanego zaangażowania w kapitale oraz o kwocie kapitału własnego 
i zysku lub stracie netto tych spółek za ostatni rok obrotowy; 

Jednostka nie posiada udziałów i akcji w innych jednostkach. 

4. Jeżeli jednostka nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego, korzystając ze 
zwolnienia lub wyłączeń, informacje o: 

a) Podstawie prawnej wraz z danymi uzasadniającymi odstąpienie od konsolidacji                  

Nie dotyczy. 

b) Nazwie i siedzibie jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na 
wyższym szczeblu grupy kapitałowej oraz miejscu jego publikacji                                

Nie dotyczy. 

c) Podstawowych wskaźnikach ekonomiczno – finansowych, charakteryzujących działalność 
jednostek powiązanych w danym i ubiegłym roku obrotowym, takich jak: 

- przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów oraz przychody 
finansowych 

- wynik finansowy netto oraz kwota kapitału (funduszu) własnego z podziałem na grupy 

- wartość aktywów 

- przeciętne roczne zatrudnienie 

 Nie dotyczy. 

d) Rodzaju stosowanych standardów rachunkowości (krajowych czy międzynarodowych) 
przez jednostki powiązane. 

Nie wystąpiły. 

5. Informacje o: 

a) nazwie i siedzibie jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na 
najwyższym szczeblu grupy kapitałowej, w której skład wchodzi spółka jako jednostka 
zależna, oraz miejscu, w którym sprawozdanie to jest dostępne, 

Spółka nie wchodzi w skład żadnej Grupy Kapitałowej. 

b) nazwie i siedzibie jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na 
najniższym szczeblu grupy kapitałowej, w skład której wchodzi spółka jako jednostka zależna, 
oraz miejscu, w którym sprawozdanie to jest dostępne; 

Spółka nie wchodzi w skład żadnej Grupy Kapitałowej. 

6. Nazwę, adres siedziby zarządu lub siedziby statutowej jednostki oraz formę prawną każdej z 
jednostek, których dana jednostka jest wspólnikiem ponoszącym nieograniczoną 
odpowiedzialność majątkową 

Spółka nie jest wspólnikiem z innymi jednostkami. 
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USTĘP 8. 

W przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu którego nastąpiło 
połączenie. 

1. Jeżeli połączenie zostało rozliczone metodą nabycia: 

a) firmę i opis przedmiotu działalności spółki przejętej, 

b) liczbę, wartość nominalną i rodzaj udziałów (akcji) wyemitowanych w celu połączenia, 

c) cenę przejęcia, wartość aktywów netto według wartości godziwej spółki przejętej na dzień 
połączenia, wartość firmy lub ujemną wartość firmy i opis zasad jej amortyzacji, 

W 2020 roku nie miało miejsca połączenie. 

2. Jeżeli połączenie zostało rozliczone metodą łączenia udziałów: 

a) Firmy i opis przedmiotu działalności spółek, które w wyniku połączenia zostały wykreślone z 
rejestru 

b) Liczbę, wartość nominalną i rodzaj udziałów (akcji) wyemitowanych w celu połączenia 

c) Przychody i koszty, zyski i straty oraz zmiany w kapitałach własnych połączonych spółek za 
okres od początku roku obrotowego, w ciągu, którego nastąpiło połączenie, do dnia połączenia 

W 2021 roku nie miało miejsca połączenie. 

USTĘP 9. 

W przypadku występowania niepewności co do możliwości kontynuowania działalności, opis tych 
niepewności oraz stwierdzenie, że taka niepewność występuje, oraz wskazanie czy sprawozdanie 
finansowe zawiera korekty z tym związane; informacja powinna zawierać również opis 
podejmowanych bądź planowanych przez jednostkę działań mających na celu eliminację 
niepewności. 

Nie wystąpiły żadne zdarzenia, które mają wpływ na niepewność, co do możliwości dalszego 
kontynuowania działalności. 

 

USTĘP 10. 

Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę 
sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki.  
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Lp. Nazwa wskaźnika i jego wzór miernik 
2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31 

BZ I RU RZ 

I. Wstępna analiza bilansu 

1 

Złota reguła bilansowania II 
(rezerwy kr. + zob.kr. - zob. handlowe > 12 m-cy + rozl. 

międzyokresowe  kr.) x 100 
aktywa obrotowe 

procent 81,16% 81,16% 11,26% 

II. Wskaźnik płynności finansowej 

2 
Wskaźnik płynności finansowej I stopnia 

aktywa obrotowe 
zobowiązania krótkoterminowe krotność 1,25 1,25 9,50 

III. Wskaźnik rotacji (obrotowość) 

3 

Spłata zobowiązań (w dniach) 
średni stan zobowiązań z tytułu dostaw i usług x 365 dni 

przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i 
materiałów 

w dniach 185 185 67 


	DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA
	USTĘP 1

	1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji ...
	2. Kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych;
	W roku obrotowym nie wystąpiły odpisy aktualizujące.
	3. Kwotę kosztów zakończonych prac rozwojowych oraz kwotę wartości firmy, a także wyjaśnienie okresu ich odpisywania, określonego odpowiednio w art. 33 ust. 3 oraz art. 44b ust. 10;
	Na koniec roku obrotowego wartość firmy wynosi 1 939 544,20. Odpisy amortyzacyjne wartości firmy wynoszą 26 938,10 miesięcznie. Zastosowana została liniowa metoda amortyzacji wraz ze stawką amortyzacji wynosząca 10%. Okres ekonomicznej użyteczności wy...
	4. Wartość gruntów użytkowanych wieczyście.
	5. Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów w tym z tytułu umów leasingu.
	Jednostka nie posiada wartości nieamortyzowanych środków trwałych.
	6. Liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych lub praw, w tym świadectw udziałowych, zamiennych dłużnych papierów wartościowych, warrantów i opcji, ze wskazaniem praw, jakie przyznają;
	Nie posiada.
	7. Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego;
	8. Dane o strukturze własności kapitału podstawowego oraz liczbie i wartości nominalnej subskrybowanych akcji, w tym uprzywilejowanych.
	Kapitał w Spółce na dzień 31.12.2020r. obejmują:
	Kapitał w Spółce na dzień 31.12.2021r. Obejmują:
	9. Stan na początek roku obrotowego, zwiększenia i wykorzystanie oraz stan końcowy kapitałów (funduszy) zapasowych i rezerwowych oraz kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny, o ile jednostka nie sporządza zestawienia zmian w kapitale (funduszu) włas...
	Jednostka sporządza zestawienie zmian w kapitale własnym.
	10. Propozycje, co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy.
	Stratę za rok 2021 Zarząd proponuje pokryć przyszłymi zyskami.
	11. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	12. Podział zobowiązań według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową, okresie spłaty:
	a/ do 1 roku,
	b/ powyżej 1 roku do 3 lat,
	c/ powyżej 3 lat do 5 lat,
	d/ powyżej 5 lat.
	Razem
	Okres wymagalności
	Powyżej 5 lat
	Powyżej 3 lat do 5 lat
	Powyżej 1 roku do 3 lat
	 
	do 1 roku
	Wyszczególnienie
	stan na
	BZ
	BO
	BZ
	BO
	BZ
	BO
	BZ
	BO
	BZ
	BO
	 
	(3+5+7+9)
	(2+4+6+8)
	9
	8
	7
	6
	5
	4
	3
	2
	1
	1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	– z tytułu dostaw i usług
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	– inne
	2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	– z tytułu dostaw i usług
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	– inne
	3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	836 347,73
	168 000,00
	803 183,07
	33 164,66
	168 000,00
	 
	 
	 
	 
	 
	– kredyty i pożyczki
	– z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
	421 340,12
	432 335,83
	419 000,00
	419 000,00
	2 340,12
	13 335,83
	 
	 
	 
	 
	1 193 821,78
	357 300,91
	926 908,10
	117 872,75
	205 350,12
	179 571,12
	61 563,56
	59 857,04
	– inne zobowiązania finansowe
	 
	 
	459 591,19
	595 139,65
	459 591,19
	595 139,65
	– z tytułu dostaw i usług
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	– zaliczki otrzymane na dostawy i usługi
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	– zobowiązania wekslowe
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	– z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych
	47 909,44
	48 442,65
	47 909,44
	48 442,65
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4 841,06
	34 145,43
	– z tytułu wynagrodzeń
	4 841,06
	34 145,43
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	– inne
	2 963 851,32
	1 635 364,47
	926 908,10
	117 872,75
	1 427 533,19
	598 571,12
	609 410,03
	918 920,60
	 
	 
	Razem
	13. Łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń;
	Nie dotyczy.
	14. Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie;
	15. W przypadku gdy składnik aktywów lub pasywów jest wykazywany w więcej niż jednej pozycji bilansu, jego powiązanie między tymi pozycjami; dotyczy to w szczególności podziału należności i zobowiązań na część długoterminową i krótkoterminową;
	16. Łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpiecze...
	Spółka nie posiada innych zobowiązań warunkowych niż wymieniono w pkt.12.
	W związku z powyższym nie wystąpiły zobowiązania warunkowe wobec jednostek powiązanych.
	17. W przypadku, gdy składniki aktywów niebędące instrumentami finansowymi są wyceniane według wartości godziwej:
	a) istotne założenia przyjęte do ustalenia wartości godziwej w przypadku, gdy dane przyjęte do ustalenia tej wartości nie pochodzą z aktywnego rynku,
	Nie dotyczy
	b) dla każdej kategorii składnika aktywów niebędącego instrumentem finansowym – wartość godziwą wykazaną w bilansie, jak również odpowiednio skutki przeszacowania zaliczone do przychodów lub kosztów finansowych lub odniesione na kapitał (fundusz) z ak...
	Nie dotyczy
	c) tabelę zmian w kapitale (funduszu) z aktualizacji wyceny obejmującą stan kapitału (funduszu) na początek i koniec okresu sprawozdawczego oraz jego zwiększenia i zmniejszenia w ciągu roku obrotowego.
	Nie występuje.
	d) informacje o dochodach z tytułu ukrytych zysków w rozumieniu art.28m ust.1pkt2 ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z2020r. poz.1406, 1492, 1565 i2122) – w przypadku podatników opodatkowanych ryczałtem od doch...
	Nie dotyczy
	18. Środki pieniężne zgromadzone na rachunku VAT, o którym mowa w:
	a) Art. 62a ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo Bankowe (DZ. U. z 2018 r. poz. 2187, 2243 i 2354),
	Nie występują.
	b) Art. 3b ust. 1 ustawy z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych (DZ. U. z 2018 r. poz. 2386 i 2243).
	Nie występują.
	19. liczbę akcji obejmowanych przez akcjonariuszy w prostej spółce akcyjnej w zamian za wkłady niepieniężne, których przedmiotem jest prawo niezbywalne lub świadczenie pracy lub usług.
	Nie wystąpiły.
	USTĘP 2.

	1. Strukturę rzeczową (rodzaje działalności) i terytorialną (rynki geograficzne) przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów, w zakresie, w jakim te rodzaje i rynki istotnie różnią się od siebie, z uwzględnieniem zasad organizacji sprzedaży prod...
	2. W przypadku jednostek, które sporządzają rachunek zysków i strat w wariancie kalkulacyjnym, dane o kosztach wytworzenia produktów na własne potrzeby oraz o kosztach rodzajowych:
	 Amortyzacji
	 Zużycia materiałów i energii
	 Usług obcych
	 Podatków i opłat
	 Wynagrodzeń
	 Ubezpieczeń i innych świadczeń, w tym emerytalnych
	 Pozostałych kosztach rodzajowych
	3. Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe.
	W roku obrotowym jednostka nie dokonała odpisów aktualizujących środków trwałych.
	4. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów.
	W roku obrotowym jednostka nie dokonała odpisów aktualizujących wartość zapasów.
	5. Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym.
	Jednostka w roku 2021 nie zaniechała, a w roku 2022 nie zamierza zaniechać żadnej z wykonywanych obecnie działalności.
	6.Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto.
	Zostało przedstawione w nocie podatkowej – kalkulacja podatku dochodowego.
	7. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych  budowie w roku obrotowym;
	Odsetki oraz różnice powiększające koszt wytworzenia środków trwałych w budowie nie wystąpiły w danym roku obrotowym.
	8.Odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły cenę nabycia towarów lub koszt wytworzenia produktów w roku obrotowym;
	Nie wystąpiły.
	9. Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe; odrębnie należy wykazać poniesione i planowane nakłady na ochronę środowiska.
	10. Kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie.
	Nie wystąpiły.
	11. Informacje o kosztach związanych z pracami badawczymi i pracami rozwojowymi, które nie zostały zakwalifikowane zgodnie z art. 33 ust. 2 do wartości niematerialnych i prawnych.
	Nie wystąpiły.
	12. Wartość żywności przekazanej organizacjom pozarządowym, z przeznaczeniem na wykonywanie przez te organizacje zadań w zakresie określonym wart.2pkt2 ustawy z dnia 19 lipca 2019r. O przeciwdziałaniu marnowaniu żywności (Dz.U. poz.1680), lub kwotę op...
	Nie dotyczy.
	USTĘP 3

	Dla pozycji sprawozdania finansowego, wyrażonych w walutach obcych – kursy przyjęte do ich wyceny
	Nie wystąpiły.
	USTĘP 4.

	Objaśnienia struktury środków pieniężnych przyjętych do rachunku przepływów pieniężnych, a w przypadku, gdy rachunek przepływów pieniężnych sporządzony jest metodą bezpośrednią, dodatkowo należy przedstawić uzgodnienie przepływów pieniężnych netto z d...
	a) w pozycji amortyzacja wykazano amortyzację środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych - wartości firmy w kwocie 323 257,20 zł.
	b) Stan środków pieniężnych w kasie oraz na rachunkach bankowych
	USTĘP 5.

	Informacje o:
	1. Charakterze i celu gospodarczym zawartych przez jednostkę umów nieuwzględnionych w bilansie w zakresie niezbędnym do oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki
	Nie występuje.
	2. Transakcjach (wraz z ich kwotami) zawartych przez jednostkę na innych warunkach niż rynkowe ze stronami powiązanymi, przez które rozumie się podmioty powiązane zdefiniowane w międzynarodowych standardach rachunkowości przyjętych zgodnie z rozporząd...
	W roku obrotowym w jednostce nie wystąpiły transakcje zawierane na innych warunkach niż rynkowe ze stronami powiązanymi.
	3. Przeciętnym w roku obrotowym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe.
	4. Wynagrodzeniach, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłaconych lub należnych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących albo administrujących spółek handlowych (dla każdej grupy osobno) za rok obrotowy oraz wszelkich zobowiązan...
	W roku obrotowym nie wystąpiły.
	5. Kwotach zaliczek, kredytów, pożyczek i świadczeń o podobnym charakterze udzielonych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących i administrujących jednostki, ze wskazaniem ich głównych warunków, wysokości oprocentowania oraz wsz...
	6. Wynagrodzeniu firmy audytorskiej, wypłaconym lub należnym za rok obrotowy, odrębnie za:
	 Badania ustawowe w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy o biegłych rewidentach
	 Inne usługi atestacyjne
	 Usługi doradztwa podatkowego
	 Pozostałe usługi
	Roczne sprawozdanie  finansowe  sporządzone na dzień 31 grudnia 2021 r. podlega badaniu      i ocenie przez biegłego rewidenta – Biuro Rachunkowe RADEK Aleksandra Kukla z siedzibą w Żorach, wpisaną na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań...
	USTĘP 6.

	-          8 000,00 zł
	za obowiązkowe badanie sprawozdania finansowego
	-          0,00 zł
	inne usługi poświadczające
	-          0,00 zł
	usługi doradztwa podatkowego
	-          0,00 zł
	pozostałe usługi
	1. Informacje o przychodach i kosztach z tytułu błędów popełnionych w latach ubiegłych odnoszonych w roku obrotowym na kapitał (fundusz) własny z podaniem ich kwot i rodzaju;
	W sprawozdaniu finansowym nie ujęto żadnych znaczących zdarzeń dotyczących zdarzeń roku poprzedniego.
	2. 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;
	W związku z ustawą z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 roku, poz. 374) oraz ogłosz...
	Spółka na bieżąco monitoruje sytuację rynkową w zakresie sprzedaży produktów i dostaw  kluczowych surowców. Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania finansowego odczuwa jedynie ograniczony wpływ pandemii na działalność operacyjną.
	Podjęte zostały intensywne działania mające na celu zabezpieczenie sytuacji ekonomicznej. Działania te obejmują w szczególności ścisłe monitorowanie realizacji sprzedaży, standingu kontrahentów i windykacji należności.
	Spółka jak na razie nie odniosła negatywnych skutków wystąpienia pandemii COVID-19 ponieważ dopiero w 2021 roku została oddana do użytkowania warzelnia w nowo powstałym budynku Browaru Jastrzębie i dopiero w tym roku rozpocznie się warzenia piwa we wł...
	Dnia 29.01.2021 roku  podpisano umowę o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego  Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Przedsięwzięcie oznaczone z...
	3. Przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny, jeżeli wywierają one istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki, ich przyczyny i spowodowaną zmianami kwotę wyniku ...
	Przyjęte przez jednostkę zasady rachunkowości stosowane są w sposób ciągły poprzez jednakowe grupowanie operacji gospodarczych, wyceny aktywów i pasywów oraz dokonywanie odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych, ustalanie wyniku finansowego i sporząd...
	4. Informacje liczbowe, wraz z wyjaśnieniem, zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy.
	Nie wystąpiły.
	USTĘP 7.
	1. Informacje o wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji, w tym:
	a) Nazwie, zakresie działalności wspólnego przedsięwzięcia
	b) Procentowym udziale
	c) Części wspólnie kontrolowanych rzeczowych składników aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
	d) Zobowiązaniach zaciągniętych na potrzeby przedsięwzięcia lub zakupu używanych rzeczowych składników aktywów trwałych
	e) Części zobowiązań wspólnie zaciągniętych
	f) Przychodach uzyskanych ze wspólnego przedsięwzięcia i kosztach z nimi związanych
	g) zobowiązaniach warunkowych i inwestycyjnych dotyczących wspólnego przedsięwzięcia
	W roku obrotowym jednostka nie zawarła z żadnymi innymi podmiotami wspólnego przedsięwzięcia bądź umowy, w wyniku której powstały potrzebne stronom dobra materialne lub niematerialne.
	2. Informacje o transakcjach z jednostkami powiązanymi,
	W jednostce w roku 2020 nie wystąpiły transakcje z jednostkami powiązanymi.
	3. Wykaz spółek (nazwa, siedziba), w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale lub 20% w ogólnej liczbie głosów w organie stanowiącym spółki; wykaz ten powinien zawierać także informacje o procencie posiadanego zaangażowania w kapitale oraz o...
	Jednostka nie posiada udziałów i akcji w innych jednostkach.
	4. Jeżeli jednostka nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego, korzystając ze zwolnienia lub wyłączeń, informacje o:
	a) Podstawie prawnej wraz z danymi uzasadniającymi odstąpienie od konsolidacji
	Nie dotyczy.
	b) Nazwie i siedzibie jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na wyższym szczeblu grupy kapitałowej oraz miejscu jego publikacji
	Nie dotyczy.
	c) Podstawowych wskaźnikach ekonomiczno – finansowych, charakteryzujących działalność jednostek powiązanych w danym i ubiegłym roku obrotowym, takich jak:
	- przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów oraz przychody finansowych
	- wynik finansowy netto oraz kwota kapitału (funduszu) własnego z podziałem na grupy
	- wartość aktywów
	- przeciętne roczne zatrudnienie
	Nie dotyczy.
	d) Rodzaju stosowanych standardów rachunkowości (krajowych czy międzynarodowych) przez jednostki powiązane.
	Nie wystąpiły.
	5. Informacje o:
	a) nazwie i siedzibie jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na najwyższym szczeblu grupy kapitałowej, w której skład wchodzi spółka jako jednostka zależna, oraz miejscu, w którym sprawozdanie to jest dostępne,
	Spółka nie wchodzi w skład żadnej Grupy Kapitałowej.
	b) nazwie i siedzibie jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na najniższym szczeblu grupy kapitałowej, w skład której wchodzi spółka jako jednostka zależna, oraz miejscu, w którym sprawozdanie to jest dostępne;
	Spółka nie wchodzi w skład żadnej Grupy Kapitałowej.
	6. Nazwę, adres siedziby zarządu lub siedziby statutowej jednostki oraz formę prawną każdej z jednostek, których dana jednostka jest wspólnikiem ponoszącym nieograniczoną odpowiedzialność majątkową
	Spółka nie jest wspólnikiem z innymi jednostkami.
	USTĘP 8.

	W przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu którego nastąpiło połączenie.
	1. Jeżeli połączenie zostało rozliczone metodą nabycia:
	a) firmę i opis przedmiotu działalności spółki przejętej,
	b) liczbę, wartość nominalną i rodzaj udziałów (akcji) wyemitowanych w celu połączenia,
	c) cenę przejęcia, wartość aktywów netto według wartości godziwej spółki przejętej na dzień połączenia, wartość firmy lub ujemną wartość firmy i opis zasad jej amortyzacji,
	W 2020 roku nie miało miejsca połączenie.
	2. Jeżeli połączenie zostało rozliczone metodą łączenia udziałów:
	a) Firmy i opis przedmiotu działalności spółek, które w wyniku połączenia zostały wykreślone z rejestru
	b) Liczbę, wartość nominalną i rodzaj udziałów (akcji) wyemitowanych w celu połączenia
	c) Przychody i koszty, zyski i straty oraz zmiany w kapitałach własnych połączonych spółek za okres od początku roku obrotowego, w ciągu, którego nastąpiło połączenie, do dnia połączenia
	W 2021 roku nie miało miejsca połączenie.
	USTĘP 9.

	W przypadku występowania niepewności co do możliwości kontynuowania działalności, opis tych niepewności oraz stwierdzenie, że taka niepewność występuje, oraz wskazanie czy sprawozdanie finansowe zawiera korekty z tym związane; informacja powinna zawie...
	Nie wystąpiły żadne zdarzenia, które mają wpływ na niepewność, co do możliwości dalszego kontynuowania działalności.
	USTĘP 10.

	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki.

