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RAPORT BIEŻĄCY NR 9/2022 

 

Temat: Informacja poufna – rozwiązanie umowy dot. udzielenia pomocy publicznej  

 

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 7/2022 z dnia 9 lutego br. Zarząd FABRYK MEBLI 

„FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej informuje, że w dniu 4 marca 2022 r. powziął 

informację od podmiotu zależnego, tj. spółki TANNE sp. z o. o. o otrzymaniu z Ministerstwa 

Rozwoju i Technologii pisma o rozwiązaniu z dniem 4 marca br. umowy zawartej w dniu 19 

listopada 2015 r. o udzielenie pomocy publicznej. Zgodnie z warunkami powyżej wskazanej 

umowy TANNE sp. z o. o. zobowiązana jest do zwrotu całej uzyskanej pomocy wraz z 

odsetkami liczonymi jak dla zaległości podatkowych. Na dzień 7 marca 2022 r. łączna kwota 

udzielonej dotacji wraz odsetkami, którą zobowiązana jest zwrócić TANNE sp. z o. o. wynosi 

62.082.025 zł, na którą składa się kwota 46.059.360,00 zł otrzymanej dotacji oraz 16.022.665 

zł stanowią odsetki. Zwrot ww. kwoty planowany jest przez TANNE sp. z o. o. w dniu 7 marca 

br. 

Jednocześnie Zarząd Emitenta informuje, iż zgodnie z informacją przekazaną w raporcie 

bieżącym nr 8/2022 z dnia 10 lutego br.  we wstępnych wynikach za IV kwartał 2021 roku ujęto 

w całości odpis/rezerwę w wysokości 8 mln zł z tytułu zwrotu dotacji otrzymanej przez  TANNE 

Sp. z o.o. z Ministerstwa Rozwoju i Technologii. Kwota ta jest częścią wartości dotacji, która 

w roku 2021 oraz w latach ubiegłych została ujęta w pozostałych przychodach operacyjnych 

spółki zależnej – w proporcji do amortyzacji środków trwałych objętych dotacją. Ponadto 

TANNE Sp. z o. o. utworzyła w ciężar kosztów finansowych roku 2021 rezerwę na odsetki 

naliczone do 31.12.2021 na kwotę 15,3 mln zł. Odsetki należne za okres o 01.01.2022 do dnia 

zwrotu dotacji w kwocie 0,7 mln zł obciążą wynik działalności finansowej roku 2022. Wartość 

zwróconej dotacji w wysokości 38 mln zł pozostanie bez wpływu na wynik finansowy TANNE 

Sp. z o.o., pomniejszy zaś pasywa bilansu za rok 2022. 
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