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Wydruk informacji pobranej w trybie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym,
posiada moc dokumentu wydawanego przez Centralną Informację, nie wymaga podpisu i pieczęci.

CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
KRAJOWY REJESTR SĄDOWY
Stan na dzień 13.03.2020 godz. 14:14:47
Numer KRS: 0000130748
Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu
Z REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW

Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

07.10.2002

Ostatni wpis

Numer wpisu

77

Sygnatura akt

KR.XI NS-REJ.KRS/30736/19/125

Oznaczenie sądu

SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Data dokonania wpisu

06.12.2019

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1.Oznaczenie formy prawnej

SPÓŁKA AKCYJNA

2.Numer REGON/NIP

REGON: 350908122, NIP: 6771022149

3.Firma, pod którą spółka działa

"WISŁA KRAKÓW SPÓŁKA AKCYJNA"

4.Dane o wcześniejszej rejestracji

RHB 7731 SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE WYDZIAŁ VI GOSPODARCZY
REJESTROWY

5.Czy przedsiębiorca prowadzi działalność
gospodarczą z innymi podmiotami na
podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

6.Czy podmiot posiada status organizacji
pożytku publicznego?

---

Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1.Siedziba

kraj POLSKA, woj. MAŁOPOLSKIE, powiat KRAKÓW, gmina KRAKÓW, miejsc. KRAKÓW

2.Adres

ul. WŁADYSŁAWA STANISŁAWA REYMONTA, nr 20, lok. ---, miejsc. KRAKÓW, kod 30-059, poczta
KRAKÓW, kraj POLSKA

3.Adres poczty elektronicznej

SEKRETARIAT@WISLA.KRAKOW.PL

4.Adres strony internetowej

WWW.WISLA.KRAKOW.PL

Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
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Rubryka 4 - Informacje o statucie
1.Informacja o sporządzeniu lub zmianie
statutu

1

STATUT SPÓŁKI - 23.12.1997 ROKU, REP.A NR 8558/97, NOTARIUSZ SŁAWOMIR SKIBA Z
KANCELARII NOTARIALNEJ W MYŚLENICACH, UL.MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO NR 14
ZMIANA STATUTU - 28.06.2002 ROKU, REP.A NR 3981/2002, NOTARIUSZ SŁAWOMIR SKIBA Z
KANCELARII NOTARIALNEJ W MYŚLENICACH, UL.MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO NR 14,
ZMIANA DOTYCZY NASTĘPUJĄCYCH PARAGRAFÓW STATUTU:5,7 UST.1,13,14,15,20 UST.7,20
UST.10,21 UST.1,22 LIT.E/,22 LIT.Q/,23,25 UST.1,25 UST.4 LIT.J/,34,38,39.

2

AKT NOTARIALNY Z DNIA 2 CZERWCA 2003 NR REPERTORIUM 2772/2003 SPORZĄDZONY
PRZEZ NOTARIUSZA SŁAWOMIRA SKIBĘ PROWADZĄCEGO KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W
MYŚLENICACH PRZY UL. HIPOLITA CEGIELSKIEGO 1, 32-400 MYŚLENICE:
ZMIANA TREŚCI PARAGRAFU 24 USTĘP 2 STATUTU SPÓŁKI

3

AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY DNIA 25.11.2004 R., REPERTORIUM A NR 3818/2004 PRZEZ
NOTARIUSZA ANDRZEJA POLAŃSKIEGO W KANCELARII NOTARIALNEJ W MYŚLENICACH
NASTĘPUJĄCE JENOSTKI REDAKCYJNE STATUTU SPÓŁKI ULEGŁY ZMIANIE:
PAR. 27 UST. 1 - ZMIANA TREŚCI
PAR. 27 UST. 2 - ZMIANA TREŚCI
PAR. 27 UST. 3 - ZMIANA TREŚCI
PAR. 27 UST. 4 - DODANY
PAR. 29 - ZMIANA TREŚCI

4

PROTOKÓŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY - AKT
NOTARIALNY Z DNIA 2 LUTEGO 2005 ROK REPERORIUM A NR 215/2005 SPORZĄDZONY PRZEZ
NOTARIUSZA ANDRZEJA POLAŃSKIEGO Z KANCELARII NOTARIALNEJ W MYŚLENICACH UL.
SŁOWACKIEGO 42/3F.
NADANO NOWE BRZMIENIE: § 24 UST.1 STATUTU SPÓŁKI,
NADANO NOWE BRZMIENIE: § 24 UST.2 STATUTU SPÓŁKI,
NADANO NOWE BRZMIENIE: § 5 STATUTU SPÓŁKI,
PROTOKÓŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY - AKT
NOTARIALNY Z DNIA 15 MARCA 2005 ROK REPERTORIUM A NR 737/2005 SPORZĄDZONY
PRZEZ NOTARIUSZA ANDRZEJA POLAŃSKIEGO Z KANCELARII NOTARIALNEJ W MYŚLENICACH
UL. SŁOWACKIEGO 42/3F,
SKREŚLONO: § 22 LIT.D STATUTU SPÓŁKI.

5

PROTOKÓŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY - AKT
NOTARIALNY Z DNIA 10 LISTOPADA 2005 R. REPERTORIUM A NR: 16244/2005,
SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA WOJCIECHA GRUSZCZYŃSKIEGO Z KANCELARII
NOTARIALNEJ W KRAKOWIE, UL. KARMELICKA NR 68.
NADANO NOWE BRZMIENIE: § 7 I § 8 STATUTU SPÓŁKI.

6

PROTOKÓŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ WISŁA
KRAKÓW SPORTOWA SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE W DNIU 27 LUTEGO 2006
ROKU - AKT NOTARIALNY Z DNIA 27 LUTEGO 2006 ROKU, REPERTORIUM A NR 2249/2006,
NOTARIUSZ KATARZYNA GRUSZYŃSKA, KANCELARIA NOTARIALNA KATARZYNA
GRUSZCZYŃSKA, WOJCIECH GRUSZCZYŃSKI, NOTARIUSZE SPÓŁKA CYWILNA, 31-128
KRAKÓW UL. KARMELICKA 68.
ZMIENIONO: § 22, § 24 UST.2, § 27 UST.2.
SKREŚLONO: § 25 UST.4 PKT J.
ZMIENIONO § 26 POPRZEZ SKREŚLENIE UST.1 ORAZ NADANIE NOWEGO BRZMIENIA UST.2.

7

30 CZERWCA 2006 ROKU, REPERTORIUM ANR 11134/2006, NOTARIUSZ KATARZYNA
GRUSZCZYŃSKA KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, § 22

8

PROTOKÓŁ NADZWYDCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY - AKT
NOTARIALNY Z DNIA 6 GRUDNIA 2006R., REPETYTORIUM A NR 19870/2006 SPORZĄDZONY
PRZEZ NOTARIUSZA WOJCIECHA GRUSZCZYŃSKIEGO Z KANCELARII NOTARIALNEJ
KATARZYNA GRUSZCZYŃSKA, WOJCIECH GRUSZCZYŃSKI NOTARIUSZE SPÓŁKA CYWINA W
KRAKOWIE UL. KARMELICKA 68
NADANO NOWE BRZMIENIE PAR. 7 I PAR. 8 STATUTU SPÓŁKI
PROTOKÓŁ NADZWYDCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY - AKT
NOTARIALNY Z DNIA 1GRUDNIA 2006R., REPETYTORIUM A NR 20655/2006 SPORZĄDZONY
PRZEZ NOTARIUSZA WOJCIECHA GRUSZCZYŃSKIEGO Z KANCELARII NOTARIALNEJ
KATARZYNA GRUSZCZYŃSKA, WOJCIECH GRUSZCZYŃSKI NOTARIUSZE SPÓŁKA CYWINA W
KRAKOWIE UL. KARMELICKA 68
NADANO NOWE BRZMIENIE PAR. 27 UST. 2 STATUTU SPÓŁKI

Strona 3 z 10
9

2 PAŹDZIERNIKA 2007 ROKU REPERTORIUM A NUMER 2583/2007, NOTARIUSZ PIOTR
TOMASZEK KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, NADANO NOWE BRZMIENIE § 1,
WYKREŚLONO § 14 LIT. C, WYKREŚLONO § 34 LIT. C, WYKREŚLONO § 36 LIT. B STATUTU
SPÓŁKI.

10

26 PAŹDZIERNIKA 2007 ROKU REPERTORIUM A NUMER 4077/2007 NOTARIUSZ PIOTR
TOMASZEK, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, WYKREŚLONO § 15 LIT.B STATUTU
SPÓŁKI

11

DNIA 17 LIPCA 2008 ROKU REPERTORIUM A NR 7104/2008, SPORZĄDZONY PRZEZ
NOTARIUSZA PIOTRA TOMASZKA, KANC.NOTARIALNA W KRAKOWIE. NADANO NOWE
BRZMIENIE § 22 LIT.O, DODANO
§ 22 LIT.Y, DODANO § 25 UST.4 LIT.N

12

29.03.2010 REP.A NR 4411/2010,NOTARIUSZ PIOTR TOMASZEK KANCELARIA NOTARIALNA W
KRAKOWIE-ZMIENIONO BRZMIENIA § 5, § 24 UST.1, § 10 STATUTU SPÓŁKI.

13

05.07.2010, REP. A NR 9953/2010, NOTARIUSZ PIOTR TOMASZEK, KANCELARIA NOTARIALNA
W KRAKOWIE PRZY ULICY TARŁOWSKIEJ 5/6, ZAMIENIONO § 25 UST.4 LIT. "N" STATUTU
SPÓŁKI

14

19.04.2011 REPERTORIUM NR 6398/2011, NOTARIUSZ PIOTR TOMASZEK KANCELARIA
NOTARIALNA W KRAKOWIE, ZMIENIONO § 24 UST.1, DODANO W § 26 NOWEGO UST. 1A
ORAZ UST. 6A, ZMIENIONO § 26 UST.7 DODANO W § 26 NOWY UST. 10.

15

08.01.2013 R., NOTARIUSZ PIOTR TOMASZEK, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, REP.
A NR 265/2013 - ZMIANA: §20 UST.11

16

08.04.2013 R., REP. A NR 1648/2013, NOTARIUSZ MIROSŁAW SZURA, KANCELARIA
NOTARIALNA W KATOWICACH, ZMIENIONO: § 24 UST. 1, § 22 PKT S)

17

05.03.2015 R., REP. A NR 2238/2015, NOTARIUSZ MIROSŁAW SZURA, KANCELARIA
NOTARIALNA W KATOWICACH, ZMIANA § 29 B

18

25.06.2015 R., ZASTĘPCA NOTARIALNY RAFAŁ DUSZKIEWICZ, ZASTĘPCA NOTARIUSZA
PIOTRA TOMASZKA, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, REP. A NR 7595/2015, ZMIANA:
§25 UST.4 PKT K, DODANIE: §22 PKT Z, §25 UST. 4 PKT O

19

29.12.2015 R. - NOT. PIOTR TOMASZEK, KANC. NOT. W KRAKOWIE, UL. KARMELICKA 36/3,
REP. A NR 17661/2015 - ZMIANA: § 12 UST. 3, § 22 PKT O, P, Y; DODANO: § 22 PKT AA, BB,
CC, DD, EE, FF, GG, HH, II ORAZ JJ; ZMIANA: § 25 UST. 4 PKT B, G, K, L, M; SKREŚLONO: § 25
UST. 4 PKT I, DODANO: § 25 UST. 4 PKT P; DODANO: § 25 UST. 5; ZMIANA: § 26 UST. 8, § 27
UST. 2, 4, § 31 UST. 1; SKREŚLONO: § 31 UST. 2, ZMIANA: § 32

20

30.03.2016 R. - NOT. PIOTR TOMASZEK, KANC. NOT. W KRAKOWIE, UL. KARMELICKA 36/3,
REP. A NR 4193/2016 - ZMIANA: § 7 PKT 1, § 8 PKT 2, § 10 PKT 1 STATUTU; DODANO: § 7
PKT 5 STATUTU

21

04.01.2017R., REP.A NR 19/2017, NOTARIUSZ MARTA SZYBKA, KANCELARIA NOTARIALNA W
KRAKOWIE, ZMIANA: § 10 USTEP 1, § 20 USTĘP 11, § 29, USUNIĘCIE: § 22 LITERA Y/, Z/, BB/
ORAZ CC/, § 25 USTĘP 4 LITERA L/, O/ ORAZ P/;
20.02.2017R., REP.A NR 370/2017, NOTARIUSZ MARTA SZYBKA, KANCELARIA NOTARIALNA W
KRAKOWIE, ZMIANA: § 13 USTĘP 4 I 5, § 22, § 24 USTĘP 1 I USTĘP 4, § 25 USTĘP 4 LITERA
G/ I H/, § 25 USTĘP 5, § 26 USTĘP 8, § 27 USTĘP 3 I 4, § 39, USUNIĘCIE: § 25 USTĘP 4
LITERA K/, M/, N/;

22

09.01.2019, REPERTORIUM A NUMER 38/2019, NOTARIUSZ: MARTA SZYBKA, KANCELARIA
NOTARIALNA: MARTA SZYBKA NOTARIUSZ, ULICA KRÓLOWEJ JADWIGI NUMER 103 LOK. 1,
30-209 KRAKÓW
ZMIENIONO:
-§7
- § 8 UST. 2
DODANO:
§ 7A
SKREŚLONO:
§10 UST. 1

23

13.03.2019, REPERTORIUM A NR 2100/2019, NOTARIUSZ MAGDALENA LEJMAN, KANCELARIA
NOTARIALNA KONRAD WYGONA, MAGDALENA LEJMAN SP. P., PL. PRZY GROBLACH 21 W
KRAKOWIE - ZMIENIONO § 13 UST. 3, § 15 , § 16 UST. 2, § 20 UST. 7, § 21 UST. 3, § 25 UST.
4 PKT. I, § 25 UST. 4 PKT J, § 26 UST. 4, § 26 UST. 5, § 25 UST. 6, § 27 UST. 1, § 27 UST. 2,
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§ 29, § 31, § 32, § 38 PKT A; WYKREŚLONO § 12 UST. 3-6, § 16 UST. 3, § 24 UST. 3, § 25
UST. 5, § 37 UST. 2, DODANO § 20 UST. 12

Rubryka 5
1.Czas, na jaki została utworzona spółka

NIEOZNACZONY

2.Oznaczenie pisma innego niż Monitor
Sądowy i Gospodarczy, przeznaczonego do
ogłoszeń spółki

------

4.Czy statut przyznaje uprawnienia
osobiste określonym akcjonariuszom lub
tytuły uczestnictwa w dochodach lub
majątku spółki nie wynikających z akcji?

NIE

5.Czy obligatoriusze mają prawo do udziału NIE
w zysku?

Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów

Rubryka 7 - Dane jedynego akcjonariusza
Brak wpisów

Rubryka 8 - Kapitał spółki
1.Wysokość kapitału zakładowego

78 196 300,00 ZŁ

2.Wysokość kapitału docelowego

------

3.Liczba akcji wszystkich emisji

781963

4.Wartość nominalna akcji

100,00 ZŁ

5.Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego

78 196 300,00 ZŁ

6.Wartość nominalna warunkowego podwyższenia
kapitału zakładowego

------

Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1.Określenie wartości akcji objętych za
aport

1

1 540 000,00 ZŁ

Rubryka 9 - Emisja akcji
1

1.Nazwa serii akcji

A

2.Liczba akcji w danej serii

15400

3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba
akcji uprzywilejowanych lub
informacja, że akcje nie są
uprzywilejowane

AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE
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2

3

4

5

1.Nazwa serii akcji

AKCJE IMIENNE SERII "B"

2.Liczba akcji w danej serii

50000

3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba
akcji uprzywilejowanych lub
informacja, że akcje nie są
uprzywilejowane

AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE

1.Nazwa serii akcji

AKCJE IMIENNE SERII "C"

2.Liczba akcji w danej serii

50000

3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba
akcji uprzywilejowanych lub
informacja, że akcje nie są
uprzywilejowane

AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE

1.Nazwa serii akcji

D

2.Liczba akcji w danej serii

626563

3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba
akcji uprzywilejowanych lub
informacja, że akcje nie są
uprzywilejowane

AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE

1.Nazwa serii akcji

E

2.Liczba akcji w danej serii

400000

3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba
akcji uprzywilejowanych lub
informacja, że akcje nie są
uprzywilejowane

AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE

Rubryka 10 - Wzmianka o podjęciu uchwały o emisjach obligacji zamiennych
Brak wpisów

Rubryka 11
1.Czy zarząd lub rada administrująca są
upoważnieni do emisji warrantów
subskrypcyjnych?

---

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1.Nazwa organu uprawnionego do
reprezentowania podmiotu

ZARZĄD

2.Sposób reprezentacji podmiotu

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I
NIEMAJĄTKOWYCH SPÓŁKI ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ:
(I) JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z JEDNEJ OSOBY
ORAZ
(II) DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z
PROKURENTEM W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z WIĘCEJ NIŻ JEDNEJ OSOBY.

Podrubryka 1
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Dane osób wchodzących w skład organu
1

1.Nazwisko / Nazwa lub firma

OBIDZIŃSKI

2.Imiona

PIOTR

3.Numer PESEL/REGON

82092000294

4.Numer KRS

****

5.Funkcja w organie reprezentującym

WICEPREZES ZARZĄDU

6.Czy osoba wchodząca w skład
zarządu została zawieszona w
czynnościach?

NIE

7.Data do jakiej została zawieszona

------

Rubryka 2 - Organ nadzoru
1

1.Nazwa organu

RADA NADZORCZA

Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
1

2

3

1.Nazwisko

KRÓLEWSKI

2.Imiona

JAROSŁAW MICHAŁ

3.Numer PESEL

86092615476

1.Nazwisko

BŁASZCZYKOWSKI

2.Imiona

DAWID

3.Numer PESEL

82102405512

1.Nazwisko

JAŻDŻYŃSKI

2.Imiona

TOMASZ JERZY

3.Numer PESEL

71031202091

Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1.Przedmiot przeważającej działalności
przedsiębiorcy

1

93, 12, Z, DZIAŁALNOŚĆ KLUBÓW SPORTOWYCH

2.Przedmiot pozostałej działalności
przedsiębiorcy

1

93, 11, Z, DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW SPORTOWYCH

2

93, 13, Z, DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW SŁUŻĄCYCH POPRAWIE KONDYCJI FIZYCZNEJ

3

73, 1, , REKLAMA

4

93, 19, Z, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE SPORTEM

5

82, 30, Z, DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW

6

58, 1, , WYDAWANIE KSIĄŻEK I PERIODYKÓW ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
WYDAWNICZA, Z WYŁĄCZENIEM W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA

7

47, 71, Z, SPRZEDAŻ DETALICZNA ODZIEŻY PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH
SKLEPACH
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8

47, 72, Z, SPRZEDAŻ DETALICZNA OBUWIA I WYROBÓW SKÓRZANYCH PROWADZONA W
WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH

9

56, 10, , RESTAURACJE I POZOSTAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE

Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentu

Nr kolejny w
polu

Data złożenia

Za okres od do

1.Wzmianka o złożeniu
rocznego sprawozdania
finansowego

1

31.03.2002

01.01.2001 - 31.12.2001

2

24.06.2003

1.01.2002 - 31.12.2002

3

22.04.2004

01.01.2003 - 31.12.2003

4

25.04.2005

01.01.2004 - 31.12.2004

5

25.07.2006

01.01.2005 - 31.12.2005

6

06.07.2007

01.01.2006 R. - 31.12.2006 R.

7

21.05.2008

01.01.2007-31.12.2007

8

07.04.2009

1 STYCZNIA 2008 - 31 GRUDNIA 2008

9

08.06.2010

01.01.2009-31.12.2009

10

02.03.2012

01.01.2010 - 31.12.2010

11

29.07.2013

01.01.2011 - 31.12.2011

12

29.07.2013

01.01.2012 - 31.12.2012

13

24.12.2014

OD 01.01.2013 DO 31.12.2013

14

09.07.2015

OD 01.01.2014 DO 31.12.2014

15

19.07.2016

OD 01.01.2015 DO 31.12.2015

16

04.07.2017

OD 01.01.2016 DO 31.12.2016

17

30.05.2018

OD 01.01.2017 DO 31.12.2017

18

18.04.2019

OD 01.01.2018 DO 31.12.2018

1

*****

01.01.2001 - 31.12.2001

2

*****

1.01.2002 - 31.12.2002

3

*****

01.01.2003 - 31.12.2003

4

*****

01.01.2004 - 31.12.2004

5

*****

01.01.2005 - 31.12.2005

6

*****

01.01.2006 R. - 31.12.2006 R.

7

*****

01.01.2007-31.12.2007

8

*****

1 STYCZNIA 2008 - 31 GRUDNIA 2008

9

*****

01.01.2009-31.12.2009

10

*****

01.01.2010 - 31.12.2010

11

*****

01.01.2011 - 31.12.2011

12

*****

01.01.2012 - 31.12.2012

13

*****

OD 01.01.2013 DO 31.12.2013

14

*****

OD 01.01.2014 DO 31.12.2014

15

*****

OD 01.01.2015 DO 31.12.2015

16

*****

OD 01.01.2016 DO 31.12.2016

17

*****

OD 01.01.2017 DO 31.12.2017

18

*****

OD 01.01.2018 DO 31.12.2018

*****

UCHWAŁA NR 2 Z DNIA 27 CZERWCA 2002 ROKU WALNEGO

2.Wzmianka o złożeniu opinii
biegłego rewidenta /
sprawozdania z badania
rocznego sprawozdania
finansowego

3.Wzmianka o złożeniu uchwały 1
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lub postanowienia o
zatwierdzeniu rocznego
sprawozdania finansowego

4.Wzmianka o złożeniu
sprawozdania z działalności
podmiotu

ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY 01.01.2001 - 31.12.2001
2

*****

UCHWAŁA NR 1/06.2003 Z DNIA 2 CZERWCA 2003 ROKU
WZA;1.01.2002 - 31.12.2002

3

*****

01.01.2003 - 31.12.2003

4

*****

UCHWAŁA NR 2/04/2005 ZWZA Z DNIA 6 CZERWCA 2005 ZA
OKRES 01.01.2004 - 31.12.2004

5

*****

01.01.2005 - 31.12.2005

6

*****

01.01.2006 R. - 31.12.2006 R.

7

*****

01.01.2007-31.12.2007

8

*****

1 STYCZNIA 2008 - 31 GRUDNIA 2008

9

*****

01.01.2009-31.12.2009

10

*****

01.01.2010 - 31.12.2010

11

*****

01.01.2011 - 31.12.2011

12

*****

01.01.2012 - 31.12.2012

13

*****

OD 01.01.2013 DO 31.12.2013

14

*****

OD 01.01.2014 DO 31.12.2014

15

*****

OD 01.01.2015 DO 31.12.2015

16

*****

OD 01.01.2016 DO 31.12.2016

17

*****

OD 01.01.2017 DO 31.12.2017

18

*****

OD 01.01.2018 DO 31.12.2018

1

*****

01.01.2001 - 31.12.2001

2

*****

1.01.2002 - 31.12.2002

3

*****

01.01.2003 - 31.12.2003

4

*****

01.01.2004 - 31.12.2004

5

*****

01.01.2005 - 31.12.2005

6

*****

01.01.2006 R. - 31.12.2006 R.

7

*****

01.01.2007-31.12.2007

8

*****

1 STYCZNIA 2008 - 31 GRUDNIA 2008

9

*****

01.01.2009-31.12.2009

10

*****

01.01.2010 - 31.12.2010

11

*****

01.01.2011 - 31.12.2011

12

*****

01.01.2012 - 31.12.2012

13

*****

OD 01.01.2013 DO 31.12.2013

14

*****

OD 01.01.2014 DO 31.12.2014

15

*****

OD 01.01.2015 DO 31.12.2015

16

*****

OD 01.01.2016 DO 31.12.2016

17

*****

OD 01.01.2017 DO 31.12.2017

18

*****

OD 01.01.2018 DO 31.12.2018

Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
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Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów

Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
1.Dzień kończący pierwszy rok obrotowy,
za który należy złożyć sprawozdanie
finansowe

31.12.1998

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów

Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów

Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r.
Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo
w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów

Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się
sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
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Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu podmiotu
Brak wpisów

Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów

Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów

Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów

Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów

Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych , o postępowaniu naprawczym lub o przymusowej
restrukturyzacji
Brak wpisów

Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów

data sporządzenia wydruku 13.03.2020
adres strony internetowej, na której są dostępne informacje z rejestru: ekrs.ms.gov.pl
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Wisła Kraków S.A.
Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku

Dla Akcjonariuszy Wisły Kraków S.A.
Zatwierdzenie sprawozdania finansowego
Zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tj. Dz.U.2019.351 z dnia 22
lutego 2019 roku). Zarząd jest zobowiązany zapewnić sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego
dającego rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Spółki na koniec roku obrotowego oraz
wyniku finansowego za ten rok.
Przy sporządzaniu sprawozdania finansowego przyjęte zostały odpowiednie do działalności jednostki zasady
rachunkowości, które stosowane były w sposób ciągły.
Przy wycenie aktywów i pasywów oraz ustalaniu wyniku finansowego przyjęto, że w dającej się przewidzieć
przyszłości Spółka będzie kontynuować działalność w niezmniejszonym istotnie zakresie, bez postawienia jej
w stan likwidacji lub upadłości.
Załączone sprawozdanie finansowe składające się z bilansu, rachunku zysków i strat, zestawienia zmian
w kapitale własnym, rachunku przepływów pieniężnych oraz informacji dodatkowej, zostało sporządzone
zgodnie
z
Ustawą
o
rachunkowości
i
przedstawione
w
niniejszym
dokumencie
w następującej kolejności:

Spis treści
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Wprowadzenie ........................................................................................................................ 3
Bilans ..................................................................................................................................... 14
Rachunek zysków i strat ...................................................................................................... 16
Rachunek przepływów pieniężnych.................................................................................... 17
Zestawienie zmian w kapitale własnym ............................................................................. 19
Dodatkowe informacje i objaśnienia .................................................................................. 20

______________________________

_____________________________

Piotr Obidziński
Wiceprezes Zarządu

Piotr Kobas
Odpowiedzialny za prowadzenie ksiąg rachunkowych

Kraków, _________ 2020 r.
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WPROWADZENIE
1. Informacje o spółce
a)

Spółka Wisła Kraków S.A. została utworzona Aktem Notarialnym Rep A Nr 3/96 z dnia
2 stycznia 1996 roku. Siedziba Spółki mieści się w Krakowie, przy ulicy Reymonta 20.

b)

Spółka wpisana jest do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000130748. Wpisu dokonał Sąd
Rejonowy w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 12 stycznia
1996 roku.

c)

Według statutu Spółki, podstawowym przedmiotem działania Spółki jest:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Działalność klubów sportowych – podstawowy profil działalności
Działalność obiektów sportowych
Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej
Pozostała działalność związana ze sportem
Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
Działalność komercyjna pozostała, gdzie indziej nie sklasyfikowana
Reklama
Wydawanie książek i periodyków oraz pozostała działalność wydawnicza,
z wyłączeniem w zakresie oprogramowania
Sprzedaż detaliczna odzieży, obuwia i wyrobów skórzanych, wyrobów związanych z kulturą
i rekreacją, sprzętu sportowego prowadzona
w wyspecjalizowanych sklepach
Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona
w wyspecjalizowanych sklepach
Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach
Działalność komercyjna, gdzie indziej nie sklasyfikowana
Działalność obiektów związana z poprawą kondycji fizycznej
Pozostała działalność usługowa

d)

Zgodnie ze statutem czas trwania działalności Spółki jest nieoznaczony.

e)

Większościowym akcjonariuszem Spółki Wisła Kraków S.A. na dzień 31 grudnia 2019 roku jest
Towarzystwo Sportowe Wisła Kraków. Towarzystwo Sportowe Wisła Kraków z siedzibą
w Krakowie przy ulicy Reymonta 22 jest stowarzyszeniem kultury fizycznej
o zasięgu ogólnopolskim posiadającym status organizacji pożytku publicznego. Przedmiotem
działalności Towarzystwa Sportowego Wisła Kraków jest, zgodnie ze statutem, działalność
w zakresie wychowania fizycznego, sportu, rekreacji ruchowej i rehabilitacji ruchowej. Towarzystwo
prowadzi działalność gospodarczą, z której dochód przeznaczony jest w całości na działalność
statutową. Działalność gospodarcza związana jest głównie z najmem powierzchni, usługami
reklamowymi i parkingowymi.

Wprowadzenie oraz informacje dodatkowe i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego
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Towarzystwo Sportowe Wisła Kraków zostało zarejestrowane w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego
Rejestru Sądowego pod numerem 0000127464.
f) W okresie obrotowym członkami Zarządu Spółki byli:
1.
2.

Rafał Wisłocki – Prezes Zarządu - od 4 stycznia 2019 do 2 lipca 2019 roku
Piotr Obidziński – Wiceprezes Zarządu – od 3 lipca 2019 roku – nadal

g) W okresie obrotowym członkami Rady Nadzorczej byli:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Kazimierz Lenczowski – Członek Rady Nadzorczej - od 2 stycznia 2019 roku do 13 marca 2019 roku
Łukasz Przegon – Członek Rady Nadzorczej - od 2 stycznia 2019 roku do 13 marca 2019 roku
Piotr Pątko – Członek Rady Nadzorczej - od 2 stycznia 2019 roku do 11 marca 2019 roku
Tomasz Jażdżyński – Przewodniczący Rady Nadzorczej - od 13 marca 2019 roku - nadal
Jarosław Królewski – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej - od 13 marca 2019 roku - nadal
Dawid Błaszczykowski – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej - od 13 marca 2019 roku - nadal

Od dnia 1 stycznia 2019 roku do 4 stycznia 2019 roku Spółka pozostawała bez Zarządu oraz od 1 stycznia do
2 stycznia 2019 roku bez Rady Nadzorczej.

1. Sprawozdanie finansowe
a)

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z Ustawą z dnia 29 września 1994 r.
o rachunkowości (tj. Dz.U.2019.351 z dnia 22 lutego 2019 roku), według zasady kosztu historycznego,
z wyjątkiem instrumentów finansowych wycenianych według wartości godziwej.

b)

Sprawozdanie finansowe Spółki zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności
gospodarczej przez Spółkę w okresie co najmniej 12 miesięcy po dniu bilansowym, czyli do 31 grudnia
2020 roku.
W bieżącym roku obrotowym Spółka wygenerowała zysk netto w wysokości 6.204 tys. zł. Jednocześnie
w dalszym ciągu bilans sporządzony przez Zarząd wykazuje skumulowane straty w wysokości
146.312 tys. zł na dzień 31 grudnia 2019 roku, przewyższające sumę kapitałów zapasowego i
rezerwowych oraz jedną trzecią kapitału zakładowego. Na dzień 31 grudnia 2019 roku zobowiązania
krótkoterminowe Spółki wykazane w sprawozdaniu finansowym, przewyższały aktywa obrotowe o
15.347 tys. złotych.
Dodatkowo na dzień 31 grudnia 2019 roku Spółka wykazała w bilansie zadłużenie z tytułu innych
zobowiązań długoterminowych wobec większościowego akcjonariusza, Towarzystwa Sportowego
Wisła w wysokości 42.980 tys. złotych.

W odniesieniu do powyższych parametrów należy zwrócić uwagę na działania Zarządu oraz następujące fakty:
1.

W dniu 13 marca 2019 roku odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które
stosownie do dyspozycji zawartej w art. 397 kodeksu spółek handlowych powzięło uchwałę
w sprawie dalszego istnienia Spółki. W 2020 roku Zarząd zwoła Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
na którym wraz z zatwierdzeniem rocznego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2019, podjęta
zostanie ponownie uchwała zgodnie z wymaganiami art. 397 ksh.
Wprowadzenie oraz informacje dodatkowe i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego
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2.
Zarząd przygotował prognozy finansowe na okres 18 miesięcy po dniu bilansowym. Główne założenia
przygotowanych prognoz obejmują:
•
•
•
•
•
•

Pozyskanie nowego finansowania pomostowego (np. poprzez nową emisję akcji) w wysokości
min. 5 mln zł;
Przedłużenie umów z dotychczasowymi partnerami Spółki oraz pozyskanie nowych sponsorów
i partnerów biznesowych;
Zajęcie przez Wisłę Kraków dziesiątego miejsca w rozgrywkach Ekstraklasy w sezonie
2019/2020 oraz ósmego miejsca w sezonie 2020/2021;
Zwiększenie frekwencji na stadionie
Przeprowadzenie przez Klub transferów gotówkowych zawodników I Drużyny Wisły Kraków
S.A. do innych klubów;
Prowadzenie przez Zarząd rozmów z wierzycielami i pożyczkodawcami celem przedłużenia
terminu spłaty zobowiązań;

Spółka jest obecnie w trakcie procesu ubiegania się o licencję na udział w rozgrywkach klubowych na sezon
2019/2020. Mając na uwadze przygotowane sprawozdanie finansowe, kwestie opisane powyżej oraz
przygotowaną dokumentację licencyjną Zarząd Spółki nie widzi zagrożeń w otrzymaniu licencji. Wobec
powyższego Zarząd Spółki nie stwierdza, na dzień podpisania sprawozdania finansowego, istnienia faktów
i okoliczności, które wskazywałyby na zagrożenia dla możliwości kontynuacji działalności przez Spółkę
w dającej się przewidzieć przyszłości, obejmującej okres nie krótszy niż jeden rok od dnia bilansowego, tj. do
dnia 31 grudnia 2020 roku.
Biorąc pod uwagę powyższe, sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji
działalności.
Prognoza finansowa opisania w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy zakończony
31 grudnia 2018 roku nie została zrealizowana głównie w aspekcie braku przeprowadzenia umorzenia części
zadłużenia wobec Towarzystwo Sportowego Wisła Kraków S.A. Wyłączając efekt powyższego zdarzenia,
zrealizowany zysk netto Spółki był wyższy od planowanego o ok. 1.5 mln złotych.
c)

W roku obrotowym, za który sporządzono sprawozdanie finansowe, Spółka nie połączyła się z żadną
inną jednostką gospodarczą, nie nabyła również zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Wprowadzenie oraz informacje dodatkowe i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego
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2. Przyjęte zasady (polityka) rachunkowości
a)

Rzeczowe aktywa trwałe, wartości niematerialne i prawne
Wartości niematerialne i prawne są rozpoznawane, jeżeli jest prawdopodobne, że w przyszłości
spowodują one wpływ do Spółki korzyści ekonomicznych, które mogą być bezpośrednio powiązane
z tymi aktywami. Początkowe ujęcie wartości niematerialnych i prawnych następuje według cen
nabycia lub kosztu wytworzenia. Po ujęciu początkowym wartości niematerialne i prawne są
wyceniane według cen nabycia lub kosztu wytworzenia pomniejszonych o umorzenie i odpisy
z tytułu trwałej utraty wartości. Wartości niematerialne i prawne są amortyzowane liniowo w okresie
odpowiadającym szacowanemu okresowi ich ekonomicznej użyteczności.
Wartości niematerialne i prawne związane z kosztami nabycia karty zawodnika są ujmowane
w wysokości równej cenie nabycia karty zawodnika od jej dotychczasowego właściciela powiększonej
o koszty bezpośrednie związane z podpisaniem kontraktu. Koszty te dla celów księgowych i
podatkowych są amortyzowane liniowo w okresie odpowiadającym okresowi, na jaki kontrakt został
podpisany.
Środki trwałe są wyceniane w cenie nabycia lub koszcie wytworzenia pomniejszonych o umorzenie
oraz o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.
Koszty poniesione po wprowadzeniu środka trwałego do użytkowania, jak koszty napraw, przeglądów,
opłaty eksploatacyjne wpływają na wynik finansowy roku obrotowego, w którym zostały poniesione.
Jeżeli możliwe jednakże jest wykazanie, że koszty te spowodowały zwiększenie oczekiwanych
przyszłych korzyści ekonomicznych z tytułu posiadania danego środka trwałego ponad korzyści
przyjmowane pierwotnie, w takim przypadku zwiększają one wartość początkową środka trwałego.
Środki trwałe w budowie są wyceniane w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim
związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, w tym kosztów finansowych, pomniejszonych o odpisy z
tytułu trwałej utraty wartości. W ramach środków trwałych w budowie wykazywane są również
materiały inwestycyjne. Środki trwałe w budowie nie są amortyzowane do momentu zakończenia ich
budowy i oddania do użytkowania.
Szacunki dotyczące okresu ekonomicznej użyteczności środka trwałego oraz składników wartości
niematerialnych i prawnych oraz metoda amortyzacji są przedmiotem przeglądu na koniec każdego
roku obrotowego w celu weryfikacji, czy zastosowane metody i okres amortyzacji są zgodne
z przewidywanym rozkładem czasowym korzyści ekonomicznych przynoszonych przez dane wartości
niematerialne i prawne.
Na dzień bilansowy Spółka każdorazowo ocenia, czy wartość bilansowa wykazanych aktywów nie
przekracza wartości przewidywanych przyszłych korzyści ekonomicznych. Jeśli istnieją przesłanki,
które by na to wskazywały, wartość bilansowa aktywów jest obniżana do ceny sprzedaży netto. Odpisy
z tytułu trwałej utraty wartości są ujmowane w pozostałych kosztach operacyjnych.
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W przypadku ustania przyczyny, dla której dokonano odpisu z tytułu trwałej utraty wartości
składników środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, równowartość całości lub
odpowiedniej części uprzednio dokonanego odpisu aktualizującego zwiększa wartość danego
składnika aktywów i podlega zaliczeniu odpowiednio do pozostałych przychodów operacyjnych.
Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne są amortyzowane liniowo w okresie odpowiadającym
szacowanemu okresowi ich ekonomicznej użyteczności lub przez krótszy z dwóch okresów: ekonomicznej
użyteczności lub prawa do używania, który kształtuje się następująco:
•
budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej
10%
•
urządzenia techniczne i maszyny
10% - 30%
•
środki transportu
14% - 40%
•
pozostałe środki trwałe
10% - 25%
•
licencje
50%
•
aktywa zawodników
okres obowiązywania kontraktu

b)

Długoterminowe aktywa finansowe
Długoterminowe aktywa finansowe wyceniane są według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy
z tytułu trwałej utraty wartości.

c)

Należności
Należności handlowe są wykazywane w kwocie wymaganej zapłaty pomniejszonej o odpisy
aktualizujące.
Wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez
dokonanie odpisu aktualizującego. Odpisy aktualizujące wartość należności zalicza się odpowiednio
do pozostałych kosztów operacyjnych lub do kosztów finansowych - zależnie od rodzaju należności,
której dotyczy odpis aktualizujący.
Należności umorzone, przedawnione lub nieściągalne zmniejszają dokonane uprzednio odpisy
aktualizujące ich wartość.
Należności umorzone, przedawnione lub nieściągalne, od których nie dokonano odpisów
aktualizujących ich wartość lub dokonano odpisów w niepełnej wysokości, zalicza się odpowiednio
do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych.

d)

Transakcje w walucie obcej
Transakcje wyrażone w walutach innych niż polski złoty są przeliczane na złote polskie po kursie
faktycznie zastosowanym w dniu zawarcia transakcji, a jeżeli zastosowanie tego kursu nie jest
możliwe po kursie średnim ogłoszonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski z dnia
poprzedzającego ten dzień.
Na dzień bilansowy aktywa i pasywa wyrażone w walutach innych niż polski złoty są przeliczane na
złote polskie przy zastosowaniu obowiązującego na ten dzień średniego kursu ogłoszonego dla danej
waluty przez Narodowy Bank Polski. Powstałe z przeliczenia różnice kursowe ujmowane są
odpowiednio w pozycji przychodów lub kosztów finansowych lub, w przypadkach określonych
przepisami, kapitalizowane w wartości aktywów.

Wprowadzenie oraz informacje dodatkowe i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego
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Następujące kursy zostały przyjęte dla potrzeb wyceny:
Rok zakończony
31 grudnia 2019

e)

Rok zakończony
31 grudnia 2018

Kurs wymiany USD na polski złoty

3,7977

3,7597

Kurs wymiany EUR na polski złoty

4,2585

4,3000

Kurs wymiany CHF na polski złoty

3,9213

3,8166

Zapasy
Zapasy są wyceniane według rzeczywistych cen nabycia, nie wyższych jednak od cen sprzedaży netto.
Rozchód i wycena zapasów ujmowane są metodą „pierwsze przyszło - pierwsze wyszło”.
Cena sprzedaży netto jest to możliwa do uzyskania na dzień bilansowy cena sprzedaży bez podatku
od towarów i usług i podatku akcyzowego, pomniejszona o rabaty, opusty i tym podobne oraz koszty
związane z przystosowaniem składnika aktywów do sprzedaży i dokonaniem tej sprzedaży,
powiększona o należną dotację przedmiotową.

f)

Aktywa finansowe
Aktywa finansowe w momencie wprowadzenia do ksiąg rachunkowych są wyceniane według kosztu
(ceny nabycia), stanowiącego wartość godziwą uiszczonej zapłaty. Koszty transakcji są ujmowane
w wartości początkowej tych instrumentów finansowych. Aktywa finansowe są wprowadzane do ksiąg
rachunkowych pod datą zawarcia transakcji.
Po początkowym ujęciu aktywa finansowe są zaliczane do jednej z czterech kategorii i wyceniane
w następujący sposób:
Kategoria

Sposób wyceny

1.

Aktywa finansowe
utrzymywane do terminu
wymagalności

Według skorygowanej ceny nabycia (zamortyzowanego kosztu)
ustalanej przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej

2.

Pożyczki udzielone
i należności własne

Według skorygowanej ceny nabycia (zamortyzowanego kosztu)
ustalanej przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej. Należności o
krótkim terminie wymagalności, dla których nie określono stopy
procentowej, wyceniane są w kwocie wymaganej zapłaty

3.

Aktywa finansowe
przeznaczone do obrotu

Według wartości godziwej, a zyski/straty z tytułu aktualizacji wyceny są
ujmowane w rachunku zysków i strat

4.

Aktywa finansowe dostępne
do sprzedaży

Według wartości godziwej, a zyski/straty z tytułu aktualizacji wyceny są
ujmowane w rachunku zysków i strat.

Wartość godziwa instrumentów finansowych stanowiących przedmiot obrotu na aktywnym rynku
ustalana jest w odniesieniu do cen notowanych na tym rynku na dzień bilansowy. W przypadku, gdy
brak jest notowanej ceny rynkowej, wartość godziwa jest szacowana na podstawie notowanej ceny
rynkowej podobnego instrumentu, bądź na podstawie modelu wyceny uwzględniającego dane
wejściowe pochodzące z aktywnego obrotu regulowanego bądź też z wykorzystaniem innych metod
estymacji powszechnie uznanych za poprawne.

Wprowadzenie oraz informacje dodatkowe i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego
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Pochodne instrumenty finansowe nie będące instrumentami zabezpieczającymi są wykazywane jako
aktywa albo zobowiązania przeznaczone do obrotu.
Trwała utrata wartości aktywów finansowych
Na każdy dzień bilansowy Spółka ocenia, czy istnieją obiektywne dowody wskazujące na trwałą utratę
wartości składnika bądź grupy aktywów finansowych. Jeśli dowody takie istnieją, Spółka ustala szacowaną
możliwą do odzyskania wartość składnika aktywów i dokonuje odpisu aktualizującego z tytułu utraty wartości,
w kwocie równej różnicy między wartością możliwą do odzyskania i wartością bilansową.
Odpisy aktualizujące wartość składnika aktywów finansowych lub portfela podobnych składników aktywów
finansowych ustala się:
1)

w przypadku aktywów finansowych wycenianych w wysokości skorygowanej ceny nabycia - jako
różnicę między wartością tych aktywów wynikającą z ksiąg rachunkowych na dzień wyceny i możliwą
do odzyskania kwotą. Kwotę możliwą do odzyskania stanowi bieżąca wartość przyszłych przepływów
pieniężnych oczekiwanych przez jednostkę, zdyskontowana za pomocą efektywnej stopy procentowej,
którą jednostka stosowała dotychczas, wyceniając przeszacowywany składnik aktywów finansowych
lub portfel podobnych składników aktywów finansowych,

2)

w przypadku aktywów finansowych wycenianych w wartości godziwej - jako różnicę między ceną
nabycia składnika aktywów i jego wartością godziwą ustaloną na dzień wyceny, z tym że przez wartość
godziwą dłużnych instrumentów finansowych na dzień wyceny rozumie się bieżącą wartość przyszłych
przepływów pieniężnych oczekiwanych przez jednostkę zdyskontowaną za pomocą bieżącej rynkowej
stopy procentowej stosowanej do podobnych instrumentów finansowych.

3)

w przypadku pozostałych aktywów finansowych - jako różnicę między wartością składnika aktywów
wynikającą z ksiąg rachunkowych i bieżącą wartością przyszłych przepływów pieniężnych
oczekiwanych przez jednostkę, zdyskontowaną za pomocą bieżącej rynkowej stopy procentowej
stosowanej do podobnych instrumentów finansowych.

g)

Środki pieniężne i aktywa pieniężne
Do aktywów pieniężnych zalicza się aktywa w formie krajowych środków płatniczych, walut obcych
i dewiz. Do aktywów pieniężnych zaliczane są także naliczone odsetki od aktywów finansowych.
Środki pieniężne w banku i w kasie wyceniane są według wartości nominalnej.
Wykazana w rachunku przepływów pieniężnych pozycja środki pieniężne składa się z gotówki
w kasie oraz lokat bankowych o terminie zapadalności nie dłuższym niż 3 miesiące, które nie zostały
potraktowane jako działalność inwestycyjna.

Wprowadzenie oraz informacje dodatkowe i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego
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h)

Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów
Spółka dokonuje czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów, jeżeli dotyczą one przyszłych
okresów sprawozdawczych.
Odpisy czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów następują stosownie do upływu czasu. Czas i
sposób rozliczenia jest uzasadniony charakterem rozliczanych kosztów, z zachowaniem zasady
ostrożnej wyceny.
W pozycji rozliczeń międzyokresowych czynnych Spółka prezentuje między innymi premie za
podpisanie kontraktu oraz prowizje agentów zawodników w przypadku zawarcia umowy bezpośrednio
z zawodnikiem. Koszty te ujmowane są w rachunku zysków i strat przez okres trwania kontraktu
zawodnika.

i)

Kapitał podstawowy
Kapitał zakładowy wykazywany jest w wysokości określonej w statucie Spółki i wpisanej
w rejestrze sądowym.

j)

Rezerwy na zobowiązania
Rezerwy ujmowane są wówczas, gdy na Spółce ciąży istniejący obowiązek (prawny lub zwyczajowy)
wynikający ze zdarzeń przeszłych i gdy jest pewne lub wysoce prawdopodobne, że wypełnienie tego
obowiązku spowoduje konieczność wypływu środków uosabiających korzyści ekonomiczne, oraz gdy
można dokonać wiarygodnego oszacowania kwoty tego zobowiązania,
Rezerwy tworzy się w szczególności na straty z transakcji gospodarczych w toku, w tym z tytułu
skutków toczącego się postępowania sądowego, administracyjnego lub podatkowego.

k)

Kredyty bankowe i pożyczki oraz zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu
W momencie początkowego ujęcia, kredyty bankowe i pożyczki są ujmowane według kosztu,
stanowiącego wartość otrzymanych środków pieniężnych i obejmującego koszty uzyskania
kredytu/pożyczki (koszty transakcyjne). Następnie wszystkie kredyty bankowe i pożyczki,
z wyjątkiem zobowiązań przeznaczonych do obrotu, są wyceniane według skorygowanej ceny nabycia
(zamortyzowanego kosztu), przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej.
Zobowiązania finansowe wycenia się nie później niż na koniec okresu sprawozdawczego
w wysokości skorygowanej ceny nabycia.
Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu, w tym instrumenty pochodne, są wyceniane według
wartości godziwej. Zysk lub strata z tytułu przeszacowania do wartości godziwej są ujmowane w
rachunku zysków i strat bieżącego okresu.
Zobowiązania inne niż finansowe wykazywane są w kwocie wymagającej zapłaty.
Wprowadzenie oraz informacje dodatkowe i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego
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l)

Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów
Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów dokonywane są w wysokości prawdopodobnych
zobowiązań przypadających na bieżący okres sprawozdawczy, wynikających w szczególności ze
świadczeń wykonanych na rzecz jednostki przez kontrahentów jednostki, gdy kwotę zobowiązania
można oszacować w sposób wiarygodny.
Bierne rozliczenie międzyokresowe kosztów, o których jest mowa powyżej, są prezentowane
w bilansie w pozycji zobowiązania z tytułu dostaw i usług, zobowiązania z tytułu wynagrodzeń oraz
rezerw na zobowiązania.

m)

Rozliczenia międzyokresowe przychodów
Rozliczenia międzyokresowe przychodów dokonywane są z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny i
obejmują w szczególności:
• równowartość otrzymanych lub należnych od kontrahentów środków z tytułu świadczeń, których
wykonanie nastąpi w następnych okresach sprawozdawczych i strony nie mogą odstąpić od
wykonania usług
• środki pieniężne otrzymane na sfinansowanie nabycia lub wytworzenia środków trwałych,
w tym także środków trwałych w budowie oraz prac rozwojowych, jeżeli stosownie do innych
ustaw nie zwiększają one kapitałów własnych. Zaliczone do rozliczeń międzyokresowych
przychodów kwoty zwiększają stopniowo pozostałe przychody operacyjne, równolegle do
odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych od środków trwałych lub kosztów prac
rozwojowych sfinansowanych z tych źródeł.

n)

Majątek socjalny oraz zobowiązania ZFŚS
Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. (z późniejszymi zmianami) o zakładowym funduszu świadczeń
socjalnych stanowi, że zakładowy fundusz świadczeń socjalnych tworzą pracodawcy zatrudniający co
najmniej 50 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty. Spółka tworzy taki fundusz i dokonuje
okresowych odpisów w kwotach wynikających z ustawy. Przychodami funduszu są ponadto m.in.
przychody z tytułu sprzedaży, dzierżawy i likwidacji środków trwałych służących działalności socjalnej,
w części nie przeznaczonej na utrzymanie lub odtworzenie majątku socjalnego. Celem Funduszu jest
subwencjonowanie utrzymania majątku socjalnego Spółki i finansowanie działalności socjalnej. Saldo
bilansowe Funduszu to zakumulowane przychody Funduszu pomniejszone o nie podlegające zwrotowi
wydatki z Funduszu.
Spółka wykazuje w bilansie oddzielnie saldo Funduszu i aktywa oraz zobowiązania Funduszu.

Wprowadzenie oraz informacje dodatkowe i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego
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o)

Podatek dochodowy odroczony
Odroczony podatek dochodowy jest ustalany metodą zobowiązań bilansowych w stosunku do
wszystkich różnic przejściowych występujących na dzień bilansowy między wartością podatkową
aktywów i zobowiązań a ich wartością bilansową wykazaną w sprawozdaniu finansowym.
Rezerwa na odroczony podatek dochodowy tworzona jest w odniesieniu do wszystkich dodatnich
różnic przejściowych. Składnik aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego ujmowany jest
w odniesieniu do wszystkich ujemnych różnic przejściowych i niewykorzystanych strat podatkowych
przeniesionych na następne lata, w takiej wysokości, w jakiej jest prawdopodobne, że zostanie
osiągnięty dochód do opodatkowania, który pozwoli wykorzystać ww. różnice i straty.
Wartość bilansowa składnika aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego jest
weryfikowana na każdy dzień bilansowy i ulega stosownemu obniżeniu o tyle, o ile przestało być
prawdopodobne osiągnięcie dochodu do opodatkowania wystarczającego do częściowego lub
całkowitego zrealizowania składnika aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego.
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego oraz rezerwy na odroczony podatek dochodowy
wyceniane są z zastosowaniem stawek podatkowych, które według uchwalonych do dnia bilansowego
przepisów będą obowiązywać w okresie, gdy składnik aktywów zostanie zrealizowany lub rezerwa
rozwiązana.
Różnica pomiędzy stanem rezerw i aktywów z tytułu podatku odroczonego na koniec i początek
okresu sprawozdawczego wpływa na wynik finansowy, przy czym rezerwy i aktywa z tytułu
odroczonego podatku dochodowego dotyczące operacji rozliczanych z kapitałem własnym, odnoszone
są również na kapitał własny.
Ze względu na brak prognozy wskazującej możliwość wykorzystania aktywów z tyt. podatku
odroczonego, tworzonych głównie na podstawie strat podatkowych, Odpis aktualizujący wartość
aktywów z tytułu podatku odroczonego jest tworzony w takiej wysokości, aby wartości bilansowa
aktywów w tytułu podatku odroczonego nie była wyższa niż wysokość rezerw na podatek odroczony.

Wprowadzenie oraz informacje dodatkowe i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego
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p)

Uznawanie przychodu
Przychody uznawane są w takiej wysokości, w jakiej jest prawdopodobne, że Spółka uzyska korzyści
ekonomiczne, które można wiarygodnie wycenić.
Przychody ze sprzedaży zawodników prezentowane są w rachunku zysków i strat w pozostałych
przychodach operacyjnych w pozycji zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych.
Przychody ze sprzedaży towarów ujmowane w momencie, gdy znaczące ryzyko i korzyści wynikające
z prawa własności towarów zostały przekazane nabywcy. Przychody obejmują należne lub uzyskane
kwoty ze sprzedaży, pomniejszone o podatek od towarów i usług (VAT).
Przychody ze świadczenia usług długoterminowych są rozpoznawane proporcjonalnie do stopnia
zaawansowania usługi pod warunkiem, iż jest możliwe jego wiarygodne oszacowanie. Jeżeli nie
można wiarygodnie ustalić efektów transakcji związanej ze świadczeniem usług długoterminowych,
przychody ze świadczenia tych usług są rozpoznawane tylko do wysokości poniesionych kosztów
z tego tytułu.
W szczególności poszczególne kategorie przychodów rozpoznawane są w następujący sposób:
•
•
•
•
•

przychody ze sprzedaży biletów – w momencie odbycia się wydarzenia, którego bilet dotyczy,
przychody ze sprzedaży kart kibica – proporcjonalnie w okresie ważności karty,
przychody ze sprzedaży usług reklamowych – na podstawie kwot i zapisów umowy,
proporcjonalnie do okresu trwania umowy,
przychody z tytułu praw medialnych, transmisji telewizyjnych – proporcjonalnie do
przeprowadzonych transmisji w okresie, na który zawarta jest umowa,
nagrody i premie – w momencie uzyskania odpowiedniego wyniku sportowego.

Przychody ze sprzedaży wykazuje się w wartości netto, tj. bez uwzględnienia podatku od towarów
i usług oraz po uwzględnieniu wszelkich udzielonych rabatów.
Przychody z tytułu odsetek są rozpoznawane w momencie ich naliczenia (przy zastosowaniu
efektywnej stopy procentowej), jeżeli ich otrzymanie nie jest wątpliwe.
Dotacje i subwencje są ujmowane są według wartości godziwej w sytuacji, gdy istnieje wystarczająca
pewność, iż dotacja zostanie otrzymana oraz spełnione zostaną wszystkie warunki związane z
uzyskaniem dotacji. Jeżeli dotacja lub subwencja dotyczy pozycji kosztowej, wówczas jest ona
odraczana w bilansie i systematycznie ujmowana w pozycji przychodów w sposób zapewniający
współmierność z kosztami, które dotacja ta ma w zamierzeniu kompensować. Jeżeli dotacja lub
subwencja ma na celu sfinansowanie nabycia lub wytworzenia środka trwałego, wówczas jest ona
odraczana w bilansie i uznawana jako przychód przez okres amortyzacji środka trwałego.

______________________________

_____________________________

Piotr Obidziński
Wiceprezes Zarządu

Piotr Kobas
Odpowiedzialny za prowadzenie ksiąg rachunkowych
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BILANS
Nota

Rok zakończony

Rok zakończony

31 grudnia 2019

31 grudnia 2018

tys. zł

tys. zł

4.065

3.046

1.241
117
1.079
45
2.140
2.140
1.037
90
1
1.012

975
16
959
1.849
1.849
638
116
5
1.090

53
53

-

63
63
5
5

58
58
-

58

58

58

58

568
549
19

164
135
29

9.058
830
830

9.051
599
599

4.735
196
196
196

7.911
-

-

1.321

4.539
2.311
2.311
-

1.321
1.321
6.590
3.374
1.733
1.641

2.118

3.194

110
2.397
2.397
2.397
2.397

22
106
106
106
106

1.096

435

13.123

12.097

AKTYWA
Aktywa trwałe
Wartości niematerialne i prawne
Inne wartości niematerialne i prawne
Inne wartości niematerialne i prawne - zawodnicy
Zaliczki na wartości niematerialne i prawne
Rzeczowe aktywa trwałe
Środki trwałe
Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej
Urządzenia techniczne i maszyny
Środki transport
Inne środki trwałe

3

4, 5

Należności długoterminowe
Od pozostałych jednostek
Inwestycje długoterminowe
Długoterminowe aktywa finansowe
W jednostkach powiązanych
- udziały lub akcje
W pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada
zaangażowanie w kapitale
- udziały lub akcje

7

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe
Inne rozliczenia międzyokresowe
Aktywa z tytułu podatku odroczonego

11

Aktywa obrotowe
Zapasy
Towary
Należności krótkoterminowe
Należności od jednostek powiązanych
Z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
- do 12 miesięcy
Należności od pozostałych jednostek w których jednostka
posiada zaangażowanie w kapitale
Z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
- do 12 miesięcy
Należności od pozostałych jednostek
Z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
- do 12 miesięcy
- powyżej 12 miesięcy
Z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i
zdrowotnych oraz innych świadczeń
Inne
Inwestycje krótkoterminowe
Krótkoterminowe aktywa finansowe
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe
Aktywa razem

9

40

29

11

-
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BILANS (cd.)
Nota

Rok zakończony
31 grudnia 2019

Rok zakończony
31 grudnia 2018

tys. zł

tys. zł

-66.466

-76.670

78.196

74.196

1.650

1.650

-152.516

-145.038

6.204

-7.478

79.589

88.767

189

195

170

166

-

-

170

166

19

29

47.712

45.226

44.273

42.980

3.439

2.246

PASYWA
Kapitał własny
Kapitał zakładowy

12

Kapitał zapasowy
Strata z lat ubiegłych
Zysk/(strata) netto
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
Rezerwy na zobowiązania

14

Pozostałe rezerwy
- długoterminowe
- krótkoterminowe
Rezerwa z tytułu podatku odroczonego
Zobowiązania długoterminowe
Wobec powiązanych jednostek

15,
17
40

Wobec pozostałych jednostek
- kredyty i pożyczki

1.582

67

- inne zobowiązania

1.857

2.178

24.405

35.259

Zobowiązania krótkoterminowe
Wobec jednostek powiązanych

710

533

Z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:

40

710

533

- do 12 miesięcy
Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada
zaangażowanie w kapitale
Z tytułu kar dyscyplinarnych, składek członkowskich

710

533

-

65

-

65

23.405

34.371

5.853

3.536

53

53

Z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:

11.788

18.325

- do 12 miesięcy
Z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych
oraz tytułów publicznoprawnych:
Z tytułu wynagrodzeń

11.788

18.325

522

1.260

3.680

7.950

1.509

3.247

Wobec pozostałych jednostek
Kredyty i pożyczki
Z tytułu innych zobowiązań finansowych

17

Inne
Fundusze specjalne

16

290

290

Rozliczenia międzyokresowe

20

7.283

8.087

7.283

8.087

322

2.159

Inne rozliczenia międzyokresowe
- długoterminowe
- krótkoterminowe
Pasywa razem

6.961

5.928

13.123

12.097
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RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
Rok zakończony
31 grudnia 2019

Rok zakończony
31 grudnia 2018

tys. zł

tys. zł

21

34.980

26.532

41

383

248

31.896

25.171

3.084

1.361

-35.080

-36.898

-1.101

-762

Nota
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi,
w tym:
- od jednostek powiązanych
Przychody netto ze sprzedaży produktów/usług
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów
Koszty działalności operacyjnej
Amortyzacja
Zużycie materiałów i energii
Usługi obce w tym:

-1.859

-1.447

-23.897

-28.230

- umowy cywilnoprawne

-2.909

-4.194

- działalność gospodarcza zawodników

-7.517

-10.284

Podatki i opłaty

-532

-515

Wynagrodzenia

-5.369

-4.596

-650

-603

Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia
Pozostałe koszty rodzajowe
Wartość sprzedanych towarów i materiałów
Zysk (strata) ze sprzedaży
Pozostałe przychody operacyjne

24

Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
Dotacje
Inne przychody operacyjne
Pozostałe koszty operacyjne

25

Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
Inne koszty operacyjne
Zysk (strata) z działalności operacyjnej
Przychody finansowe

26

Odsetki, w tym:
- od jednostek powiązanych
Inne
Koszty finansowe

27

Odsetki, w tym:
- dla jednostek powiązanych

41

Inne
Zysk/(Strata) brutto
Podatek dochodowy
Zysk/(Strata) netto

22

-41

-59

-1.631

-686

-100

-10.366

7.878

5.071

5.500

1.967

409

474

1.969

2.630

-912

-1.390

-

-

-18

-430

-894

-960

6.866

-6.685

26

112

7

112

-

-

19

-

-688

-905

-428

-675

-

-

-260

-230

6.204

-7.478

-

0

6.204

-7.478
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RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
Nota

Rok zakończony

Rok zakończony

31 grudnia 2019

31 grudnia 2018

tys. zł

tys. zł

6.204

-7.478

-16.146

-1.139

1.101

762

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
Zysk/(strata) netto
Korekty razem
Amortyzacja
Straty z tytułu różnic kursowych
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)
Zysk z działalności inwestycyjnej
Zmiana stanu rezerw
Zmiana stanu zapasów

5

1

229

85

-6.466

-1.967

-6

-1.526

-231

53

30

2.937

574

30

-11.846

773

-1.869

106

-

-

-9.942

-8.617

Wpływy

6.241

8.666

Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych
aktywów trwałych

6.241

8.666

a) zbycie wartości niematerialnych i prawnych - zawodnicy

6.241

8.666

1.907

1.784

1.902

1.784

1

243

1.901

1.541

Na nabycie aktywów finansowych, w tym:

5

-

a) w jednostkach powiązanych

5

-

b) w pozostałych jednostkach

-

-

4.334

6.882

Zmiana stanu należności
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem
pożyczek i kredytów
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych
Inne
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej, razem

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

b) zbycie rzeczowych aktywów trwałych

Wydatki
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych
aktywów trwałych
a) nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz pozostałych wartości
niematerialnych i prawnych
b) nabycie wartości niematerialnych i prawnych - zawodnicy

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej, razem
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Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej
Wpływy

9.793

6.307

Wpływy netto z emisji akcji

4.000

-

Kredyty i pożyczki

4.500

6.307

Inne wpływy finansowe

1.293

-

Wydatki

1.894

4.686

858

3.331

1.036

1.285

-

70

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej, razem

7.899

1.621

Przepływy pieniężne netto, razem

2.291

-113

Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym

2.291

-114

-

-1

Kredyty i pożyczki
Odsetki od kredytów i pożyczek
Inne wydatki finansowe

- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
Środki pieniężne na początek okresu

29

106

220

Środki pieniężne na koniec okresu, w tym

29

2.397

106

-

-

- o ograniczonej możliwości dysponowania

Wprowadzenie oraz informacje dodatkowe i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

18

Wisła Kraków S.A. | Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2019 roku
_______________________________________________________________________________

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
Nota Rok zakończony

I.
I.a.
1.
1.1.

1.2.
2.
2.1.
2.2.
3.
3.1.
3.2.

3.3.
3.4.
3.5.

3.6.
3.7.
4.

Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)
- korekty błędów
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po
korektach
Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu
Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego
a) zwiększenie (emisja akcji)
b) zmniejszenie
Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu
Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu
Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego
Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu
Zysk/(strata) z lat ubiegłych na początek okresu
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach
a) zmniejszenie (z tytułu)
- pokrycie strat z lat ubiegłych z wyniku netto
Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
Strata z lat ubiegłych na początek okresu
- korekty błędów
Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach
a) zwiększenie
- przeniesienia straty do pokrycia
b) zmniejszenie (z tytułu)
- pokrycie strat z lat ubiegłych z wyniku netto
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu
Zysk/(strata) z lat ubiegłych na koniec okresu
Wynik netto
a) zysk netto
b) strata netto
c) odpisy z zysku

12

31 grudnia 2019

Rok zakończony
31 grudnia 2018

tys. zł

tys. zł

-76.670

-69.192

-76.670

-69.192

74.196
4.000
4.000

74.196
-

78.196
1.650
1.650
-152.516
-152.516
-152.516
-152.516
-152.516
6.204
6.204
-

74.196
1.650
1.650
-145.038
-145.038
-145.038
-145.038
-145.038
-7.478
-7.478
-

II.

Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)

-66.466

-76.670

III.

Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu
proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)

-66 466

-76 670
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DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA
Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych
w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego

1.

Do dnia sporządzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy, to jest do dnia _______ 2020
roku nie wystąpiły zdarzenia dotyczące lat ubiegłych, które nie zostałyby ujęte
w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego.

Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym,
a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym

2.

•

W marcu 2020 roku Spółka rozpoczęła prace nad pozyskaniem nowego finansowania
pomostowego w formie np. nowej emisji akcji w kwocie minimum 5 mln złotych.

Wprowadzenie oraz informacje dodatkowe i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego
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3.

Wartości niematerialne i prawne

Rok zakończony dnia 31 grudnia 2019 roku

Wartość brutto na 1.01.2019
Zwiększenia:
nabycie
Zmniejszenia
sprzedaż
likwidacja
Wartość brutto na
31.12.2019
Umorzenie na 01.01.2019
Zwiększenia
amortyzacja
Zmniejszenia:
sprzedaż
likwidacja
Umorzenie na 31.12.2019
Odpisy aktualizujące
Saldo otwarcia
Zwiększenia
Zmniejszenia, w tym:
Wykorzystanie
Saldo zamknięcia
Wartość netto
Stan na 01.01.2019
Stan na 31.12.2019

Autorskie prawa
majątkowe,
prawa
pokrewne,
licencje,
koncesje
tys. zł
141
162
162

Inne wartości
niematerialne i
prawne zawodnicy

Zaliczki na
wartości
niematerialne i
prawne

Razem

tys. zł
2.084
1.047
1.047

tys. zł
0
45
45

-

905

-

--

905-

-

303

2.226

45

126
60
60
---186-

1.125
623
623
601
601-

-

1.147

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

tys. zł
2.225
1.254
1.254
905
-

905
2.574
1.251
683
683
601
-

601
1.333

-

15
117

959
1.079

45

974
1.241
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4.

Rzeczowe aktywa trwałe

Rok zakończony dnia 31 grudnia 2019 roku
w tys. zł
Wartość początkowa

Urządzenia
techniczne i
maszyny

Budynki, lokale i
obiekty inżynierii
lądowej i wodnej

Środki
transportu

Inne środki
trwałe

Razem

Saldo otwarcia

849

677

90

3.125

4.741

Zwiększenia, w tym:

506

18

-

185

709

506

18

-

185

709

Transfery

-

-

-

-

-

Zmniejszenia, w tym:

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.355

695

90

3.310

5.450

Saldo otwarcia

211

561

85

2.035

2.892

Zwiększenia, w tym:

107

44

4

263

418

107

44

4

263

418

Transfery

-

-

-

-

-

Zmniejszenia, w tym:

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

318

605

89

2.298

3.310

Saldo otwarcia

-

-

-

-

-

Zwiększenia

-

-

-

-

-

Zmniejszenia, w tym:

-

-

-

-

-

Wykorzystanie

-

-

-

-

-

Korekta odpisu

-

-

-

-

-

-

-

-

-

638

116

5

1.090

1.849

1.037

90

1

1.012

2.140

Nabycie

Likwidacja i sprzedaż
Saldo zamknięcia
Umorzenie

Amortyzacja okresu

Likwidacja i sprzedaż
Saldo zamknięcia
Odpisy aktualizujące

Saldo zamknięcia

-

Wartość netto
Saldo otwarcia
Saldo zamknięcia
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5.

Środki trwałe – według tytułów własności

Środki trwałe własne
Środki trwałe używane na podstawie umowy
leasingu finansowego
Razem środki trwałe w ewidencji bilansowej

Rok zakończony
31 grudnia 2019
tys. zł
2.140

Rok zakończony
31 grudnia 2018
tys. zł
1.849

2.141

1.849

Na dzień 31 grudnia 2018 roku oraz na dzień 31 grudnia 2019 roku Spółka nie posiadała gruntów
użytkowanych wieczyście.
Na dzień 31 grudnia 2019 roku Spółka nie posiada środków trwałych użytkowanych na podstawie
umowy leasingu finansowego.
Na dzień 31 grudnia 2019 roku Spółka użytkowała osiem samochodów osobowych na podstawie
umowy najmu oraz autokar, maszynę do napowietrzania Terra Spike, ciągnik rolniczy John Deere
oraz kosiarkę wrzecionową na podstawie umów leasingu operacyjnego.

6.

Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe
Łączne nakłady na niefinansowe aktywa trwałe w bieżącym roku obrotowym wyniosły
709 tys. zł, w tym na ochronę środowiska 0 tys. zł. Planowane na następny rok nakłady wynoszą
0 tys. zł, w tym na ochronę środowiska 0 tys. zł.

7.

Inwestycje długoterminowe
Na dzień 31 grudnia 2019 roku w ramach inwestycji długoterminowych Spółka wykazuje:
• akcje Ekstraklasa S.A. w wysokości 58 tys. zł.
• udziały w jednostce zależnej Wisła Sport Development sp. z o.o. w wysokości 5 tys. zł.

8.

Informacje dotyczące odpisów aktualizujących z tytułu trwałej utraty wartości
aktywów finansowych
Zarówno w roku 2019, jak i poprzednim, Spółka nie dokonała odpisów aktualizujących wartość
aktywów finansowych.
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9.

Zapasy
Tytuł
1.
2.
3.
4.
5.

Materiały
Półprodukty i produkty w toku
Produkty
Towary
Zaliczki na dostawy

Rok zakończony
31 grudnia 2019
tys. zł
-

Ogółem zapasy według ceny nabycia

10.

Rok zakończony
31 grudnia 2018
tys. zł
-

830

588

-

11

830

599

Odpisy aktualizujące wartość należności
Rok zakończony

Rok zakończony

31 grudnia 2019

31 grudnia 2018

tys. zł

tys. zł

2.325

1.265

18

2.151

Wykorzystanie

696

102

Rozwiązanie

180

988

1.467

2.326

-

-

1.467

2.325

1.467

2.325

Stan na początek roku
Zwiększenia

Stan na koniec roku
W tym na:
- należności długoterminowe
- należności krótkoterminowe

11.

Rozliczenia międzyokresowe czynne
W pozycji rozliczeń międzyokresowych czynnych Spółka prezentuje m. in. prowizje agentów
zawodników oraz premie za podpisanie kontraktu.
Rok zakończony

Rok zakończony

31 grudnia 2019

31 grudnia 2018

tys. zł

tys. zł

19

29

549

135

-

-

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe czynne
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
Inne długoterminowe rozliczenia międzyokresowe, w tym:
Opłacone czynsze
Pośrednictwo sponsoringu
Z tytułu nabycia zawodników
Prolongata ZUS
Inne
Razem długoterminowe rozliczenia międzyokresowe
czynne

-

-

535

102

-

15

14

18

568

164
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Rok zakończony

Rok zakończony

31 grudnia 2019

31 grudnia 2018

tys. zł

tys. zł

923

298

62

19

6

31

105

87

1 096

435

568

164

1 664

599

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe czynne
Z tytułu nabycia zawodników
Opłacone ubezpieczenia
Pośrednictwo sponsoringu
Inne krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe
Razem długoterminowe rozliczenia międzyokresowe czynne
Razem rozliczenia międzyokresowe czynne

Kwota wypłaconych zobowiązań agentom zawodników piłkarskich w roku 2019 wyniosła 1.828 tys. zł,
a w 2018 roku 342 tys. zł.

12.

Kapitał zakładowy
Na dzień 31 grudnia 2018 roku kapitał zakładowy Spółki wynosił 74 196 tys. z a jedynym
akcjonariuszem
Spółki
było
Towarzystwo
Sportowe
Wisła
Kraków.
W związku z emisją akcji serii E w trakcie 2019 roku, nastąpiło podwyższenie kapitału akcyjnego
o kwotę 4.000 tys. złotych. Nowo wyemitowane akcje zostały objęte przez 9.126 inwestorów.
Struktura akcjonariatu Spółki na dzień 31 grudnia 2019 roku przedstawia się następująco:

Nazwa akcjonariusza

Liczba
posiadanych
akcji

Wartość
nominalna jednej
akcji (w zł)

Typ posiadanych
akcji
(zwykłe/uprzywile
jowane)

% posiadanych
głosów

Towarzystwo
Sportowe Wisła
Kraków
Pozostali akcjonariusze
(<5% akcji)

741 963

100,00

zwykłe

94,88%

40 000

100,00

zwykłe

5,12%

781 963

13.

100%

Podział zysku/ pokrycie straty

Pokrycie straty za rok poprzedni
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbyło się w dniu 6 kwietnia 2019 roku podjęło
uchwałę o pokryciu straty za rok poprzedni w kwocie 7.478 tys. zł z zysków lat przyszłych.
Podział zysku za rok bieżący
Zysk netto za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r. wyniósł 6.204 tys. zł. Zarząd
proponuje przeznaczyć zysk netto z roku bieżącego na pokrycie strat z lat ubiegłych.
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14.

Rezerwy na zobowiązania – zmiany w ciągu roku obrotowego
Stan na
01.01.2019

Utworzone

Wykorzystane

Rozwiązane

Stan na
31.12.2019

29

19

-

-29

19

166

170

-

-166

170

195

189

-

-195

189

w tys. zł
Rezerwa z tytułu
odroczonego
podatku
dochodowego
Inne rezerwy

15.

Zobowiązania długoterminowe – struktura czasowa według zapadalności
Zobowiązania długoterminowe Spółki na dzień 31 grudnia 2019 roku stanowią inne
zobowiązania finansowe wobec jednostek powiązanych, otrzymane pożyczki, zobowiązania
handlowe i publicznoprawne.
Rok zakończony

Rok zakończony

31 grudnia 2019

31 grudnia 2018

tys. zł

tys. zł

• powyżej 1 roku do 3 lat

-

-

• powyżej 3 do 5 lat

-

42.980

44.273

-

3.439

3.746

• powyżej 3 do 5 lat

-

-

• powyżej 5 lat

-

-

47.712

45.226

Zobowiązania długoterminowe wobec jednostek powiązanych

• powyżej 5 lat
Zobowiązania długoterminowe wobec pozostałych jednostek
• powyżej 1 roku do 3 lat

16.

Aktywa i zobowiązania socjalne

Ustawa o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych z dnia 4 marca 1994 roku, wraz z późniejszymi
zmianami wymaga od przedsiębiorstwa, którego liczba pracowników wynosi 50 osób lub więcej,
utworzenia i prowadzenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Spółka prowadzi taki fundusz
dokonując wymaganych przepisami odpisów. Dodatkowo Spółka wnosi niektóre socjalne aktywa trwałe
do funduszu.
Celem funduszu jest dofinansowywanie działań socjalnych Spółki, pożyczek dla pracowników oraz
pozostałych wydatków socjalnych. Na fundusz składają się zakumulowane wpłaty do funduszu
pomniejszone o bezzwrotne wydatki funduszu. Skład oraz rodzaj aktywów, zobowiązań oraz kosztów
związanych z funduszem zostały przedstawione w poniższej tabeli:
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Aktywa i zobowiązania funduszu świadczeń socjalnych

Pożyczki udzielone pracownikom
Środki pieniężne
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Rok zakończony
31 grudnia 2019
tys. zł
290

Rok zakończony
31 grudnia 2018
tys. zł
290

Różnica między aktywami i pasywami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych wynika
z faktu, iż Spółka nie przelała całości kwoty wynikającej z odpisu na zakładowy fundusz świadczeń
socjalnych na wyodrębniony rachunek środków pieniężnych.
Wpływy i wydatki zakładowego funduszu świadczeń socjalnych
Rok zakończony
31 grudnia 2019
Naliczenie wpłat do funduszu świadczeń
socjalnych w okresie
Bezzwrotne wydatki funduszu

17.

Rok zakończony
31 grudnia 2018

-

37
-

Oprocentowane kredyty bankowe i pożyczki oraz inne zobowiązania finansowe

Na dzień 31 grudnia 2019 roku Spółka posiadała następujące pożyczki oraz inne zobowiązania
finansowe:
Rok zakończony
31 grudnia 2019

Rok zakończony
31 grudnia 2018

tys. zł

tys. zł

44.273

42.980

-

-

44.273

42.980

1.582

67

• z tytułu kredytów i pożyczek

1.582

67

• inne zobowiązania finansowe

-

-

Zobowiązania długoterminowe wobec jednostek powiązanych
• z tytułu kredytów i pożyczek
• inne zobowiązania finansowe
Zobowiązania długoterminowe wobec pozostałych jednostek

Zobowiązania krótkoterminowe wobec jednostek powiązanych

-

Zobowiązania krótkoterminowe wobec jednostek pozostałych

5.906

3.589

• z tytułu kredytów i pożyczek

5.853

3.536

• inne zobowiązania finansowe

53

53

51.761

46.636

Wprowadzenie oraz informacje dodatkowe i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

27

Wisła Kraków S.A. | Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2019 roku
_______________________________________________________________________________
Zobowiązania z tytułu innych zobowiązań finansowych są prezentowane w bilansie w pozycji innych
zobowiązań długoterminowych. Stanowią one zobowiązania wobec Towarzystwa Sportowego Wisła
Kraków przejęte w wyniku cesji wierzytelności pomiędzy akcjonariuszami w kwocie 42 980 tys. złotych
oraz uzyskane wpłaty od jednostki zależnej Wisła Sport Development sp. z o.o. sp.k. w kwocie 1 293
tys. złotych przeznaczone na rozwój sportowy Spółki.
Na dzień 31 grudnia 2019 roku Spółka posiadała następujące pożyczki:

Okres spłaty
- do 6 miesięcy

Wartość pożyczki Wartość odsetek
w tys. zł na dzień w tys. zł na dzień
31 grudnia 2019 31 grudnia 2019
1.098
76

Razem
1.174

- do 12 miesięcy

4.568

111

4.679

- do 24 miesięcy

1.526

56

1.582

7.192

243

7.435

Łączna kwota zadłużenia z tytułu pożyczek oraz naliczonych odsetek na dzień 31 grudnia 2019 roku
wynosi 7 435 tys. zł.

18.

Cele i zasady zarządzania ryzykiem finansowym

Ze względu na specyfikę działalności Spółki oraz źródła jej finansowania, najbardziej istotną kwestią
związaną z ryzykiem finansowym jest utrzymanie płynności finansowej.
Zarząd odniósł się szczegółowo do kwestii płynności finansowej oraz planowanych działaniach
mających na celu ograniczenie ryzyka we wprowadzeniu do sprawozdania finansowego w punkcie 2b
oraz w prognozie finansowej stanowiącej załącznik do dokumentacji licencyjnej PZPN.
W odniesieniu do długoterminowych zobowiązań wobec Towarzystwa Sportowego Wisła Kraków na
mocy zawartych umów kwota 42.980 tys. złotych jest niewymagalna do 31 grudnia 2029 roku.
Działalność Spółki narażona jest na następujące ryzyka finansowe:
a)
ryzyko kredytowe,
b)
ryzyko płynności,
c)
ryzyko rynkowe:
o ryzyko walutowe,
o ryzyko stopy procentowej,
o inne ryzyko cenowe
Ryzyko kredytowe – to ryzyko, które powstaje, gdy jedna ze stron instrumentu finansowego nie
wywiązując się ze swoich zobowiązań na rzecz Spółki spowoduje poniesienie przez nią strat
finansowych. Ryzyko kredytowe powstaje w przypadku należności, środków pieniężnych i ich
ekwiwalentów, depozytów i wniesionych kaucji.
Ryzyko płynności – to ryzyko, które powstaje, gdy Spółka napotka trudności w wywiązaniu się ze
zobowiązań związanych ze zobowiązaniami finansowymi. Spółka dba o utrzymanie płynności na
odpowiednim, bezpiecznym poziomie.
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Ryzyko rynkowe – to ryzyko, które powstaje, gdy wartość godziwa instrumentu finansowego lub
przyszłe przepływy środków pieniężnych z nim związane będą ulegać wahaniom ze względu na zmiany
cen rynkowych. Ryzyko to obejmuje trzy rodzaje ryzyka: ryzyko walutowe, ryzyko stopy procentowej,
inne ryzyko cenowe.
Ryzyko walutowe – to ryzyko, gdy wartość godziwa instrumentu finansowego lub przyszłe przepływy
środków pieniężnych z nim związane będą ulegać wahaniom ze względu na zmiany kursów wymiany
walut. Ze względu na charakter prowadzonej przez Spółkę działalności, część przychodów generowana
jest w walucie obcej, natomiast koszty w większości ponoszone są w PLN, jest ona narażona na ryzyko
związane z gwałtownymi zmianami kursów walutowych, w tym w szczególności umocnienia PLN i
osłabienia się EUR względem USD.
Ryzyko stopy procentowej – to ryzyko, które powstaje, gdy wartość godziwa instrumentu finansowego
lub przyszłe przepływy środków pieniężnych z nim związane będą ulegać wahaniom ze względu na
zmiany
rynkowych
stóp
procentowych.
Spółka
nie
lokuje
nadwyżki
środków
w oprocentowane aktywa zależne od zmiennych stóp procentowych, stąd nie jest narażona na ryzyko
związane ze zmianami stóp procentowych. Spółka nie zabezpiecza swego portfela inwestycyjnego za
pomocą pochodnych instrumentów finansowych.
Główne ryzyko zmiany stóp procentowych związane jest z instrumentami dłużnymi. Spółka korzysta z
zewnętrznych instrumentów dłużnych o zarówno zmiennym jaki stałym oprocentowaniu (kredyty i
pożyczki). Oprocentowanie zmienne jest zależne od wahań zmiennych stóp procentowych, w związku
z tym jest narażona na zmiany przepływów pieniężnych w wyniku zmiany stóp procentowych.
Inne ryzyka cenowe – to ryzyka, które powstają, gdy wartość godziwa instrumentu finansowego lub
przyszłe przepływy środków pieniężnych z nim związane będą ulegać wahaniom ze względu na zmiany
cen rynkowych (inne niż wynikające z ryzyka stopy procentowej lub ryzyka walutowego), niezależnie
od tego czy zmiany te spowodowane są czynnikami charakterystycznymi dla poszczególnych
instrumentów finansowych lub dla ich emitenta, czy też czynnikami odnoszącymi się do wszystkich
podobnych instrumentów finansowych będących przedmiotem obrotu na rynku. Spółka nie korzysta
z instrumentów finansowych z którymi związane jest ryzyko cenowe.
Stosowane przez Spółkę metody zarządzania ryzykiem finansowym obejmują:
•
•

gromadzenie i konsolidację danych o ekspozycjach na poszczególne kategorie ryzyka
finansowego,
kalkulację i analizy zagregowanych miar ryzyka finansowego oraz globalny pomiar ryzyka.

Odpowiedzialność za infrastrukturę zarządzania ryzykiem finansowym spoczywa na Zarządzie, który
określa maksymalny poziom ryzyka uwzględniający aktualną i planowaną sytuację ekonomicznofinansową Spółki. Ze względu na specyfikę działalności Spółki oraz źródła jej finansowania, najbardziej
istotną kwestią związaną z ryzykiem finansowym jest utrzymanie płynności finansowej.
Spółka nie stosuje rachunkowości zabezpieczeń.

Wprowadzenie oraz informacje dodatkowe i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

29

Wisła Kraków S.A. | Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2019 roku
_______________________________________________________________________________

19.

Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki

Na dzień 31 grudnia 2019 roku Spółka posiadała podpisane umowy cesji wierzytelności na
zabezpieczenie spłaty zobowiązań. Spłata zobowiązań nastąpi z przyszłych przychodów wynikających
głównie z tytułu sprzedaży praw medialnych.
Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki wynosi 11.008 tys. zł, składa się
głównie z tytułu spłaty czynszu za ośrodek treningowy, czynszu za stadion oraz pożyczek.

20.

Rozliczenia międzyokresowe bierne
Rok zakończony

Rok zakończony

31 grudnia 2019

31 grudnia 2018

tys. zł

tys. zł

61

36

Inne rozliczenia międzyokresowe – długoterminowe
Rozliczenie przychodu z tyt. sprzedaży kart kibica
Rozliczenie przychodu z tyt. sprzedaży praw marketingowych

172

-

89

2 123

322

2 159

6.746

5 789

215

139

Razem krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe przychodów

6.961

5 928

Razem rozliczenia międzyokresowe przychodów

7.283

8 087

Rozliczenie przychodu z tyt. sprzedaży skybox
Razem długoterminowe rozliczenia międzyokresowe przychodów
Inne rozliczenia międzyokresowe - krótkoterminowe
Prawa medialne, reklama i wynajem
Rozliczenie przychodu z tyt. sprzedaży kart kibica

21.

Struktura rzeczowa i terytorialna przychodów netto ze sprzedaży produktów,
towarów i materiałów

Struktura rzeczowa przychodów w latach obrotowych 2019 i 2018 ukształtowała się następująco:

Przychody ze sprzedaży biletów i karnetów
Sponsoring i reklama
Przychody z praw telewizyjnych
Działalność handlowa
Inne przychody
Przychody ze sprzedaży ogółem

Rok zakończony

Rok zakończony

31 grudnia 2019

31 grudnia 2018

tys. zł

tys. zł

10.025

6.014

7.738

7.284

11.060

9.782

6.128

2.396

29

1.056

34.980

26.532

Przychody ze sprzedaży zawodników stanowią element pozostałej działalności operacyjnej Spółki.
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22.

Podatek dochodowy

Uzgodnienia zysku brutto do podstawy opodatkowania przedstawia się następująco:

Zysk/(strata) brutto
Przychody nie podlegające opodatkowaniu w tym:
- rozwiązanie rezerw
- rozwiązanie odpisów na należności
- inne
Koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów w
tym:
- niewypłacone wynagrodzenia i ZUS
- naliczone odsetki od pożyczek
- różnice kursowe
- zapłacone kary
- utworzone rezerwy
- spisane należności przedawnionych
- utworzone odpisy aktualizujące wartość należności
- naliczone odsetki od zobowiązań
- pozostałe NKUP
- darowizny przekazane
Przychody zwiększające/zmniejszające podstawę
opodatkowania
w tymmemoriałowo
- przychody naliczone
- pozostałe
Koszty zwiększające/zmniejszające podstawę
w tym: i ZUS dotyczący poprzedniego
-opodatkowania
zapłacone wynagrodzenia
roku
- pozostałe
- zapłacone odsetki dotyczące lat poprzednich
- zapłacone koszy usług obcych dotyczące lat poprzednich
(Strata podatkowa)/Dochód do opodatkowania
Rozliczenie straty podatkowej z lat ubiegłych
Stawka podatkowa
Podatek dochodowy bieżący
Zmiana stanu rezerwy/ aktywa z tytułu odroczonego
podatku
dochodowego
Podatek dochodowy
w rachunku zysków i strat

Rok zakończony

Rok zakończony

31 grudnia 2019

31 grudnia 2018

tys. zł
6.204
-871
-79
-876
84

tys. zł
-7.478
-3.030
-1.591
-1.090
-349

1.488

6.341

73
219
293
10
18
332
513
30

237
36
279
1.445
148
105
2.151
341
1.588
11

59
59
-2.796
-1.030
9
-1.726
-49

-1.663
-1.663
-1.690
-382
188
-1.162
-334

4.084

-7.520

-4.084

-

19%

19%

--

--
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Przepisy dotyczące podatku od towarów i usług, podatku dochodowego od osób prawnych, fizycznych
czy składek na ubezpieczenia społeczne podlegają częstym zmianom, wskutek czego niejednokrotnie
brak jest odniesienia do utrwalonych regulacji bądź precedensów prawnych. Obowiązujące przepisy
zawierają również niejasności, które powodują różnice w opiniach co do interpretacji prawnej
przepisów podatkowych zarówno między organami państwowymi, jak i między organami państwowymi
i przedsiębiorstwami. Rozliczenia podatkowe oraz inne (na przykład celne czy dewizowe) mogą być
przedmiotem kontroli organów, które uprawnione są do nakładania wysokich kar, a ustalone w wyniku
kontroli
dodatkowe
kwoty
zobowiązań
muszą
zostać
wpłacone
wraz
z wysokimi odsetkami. Zjawiska te powodują, że ryzyko podatkowe w Polsce jest wyższe niż istniejące
zwykle w krajach o rozwiniętym systemie podatkowym.
Rozliczenia podatkowe mogą zostać poddane kontroli przez okres pięciu lat. W efekcie kwoty wykazane
w sprawozdaniu finansowym mogą ulec zmianie w późniejszym terminie po ostatecznym ustaleniu ich
wysokości przez organa skarbowe.

23.

Podatek dochodowy odroczony
Rok zakończony

Rok zakończony

31 grudnia 2019

31 grudnia 2018

tys. zł

tys. zł

Dodatnie różnice przejściowe między wykazaną w księgach
rachunkowych wartością aktywów, a ich wartością podatkową,
w tym:
- wycena rozrachunków

-

-

25

1

- wynagrodzenia rozliczane w czasie

75

153

-

-

100

154

Rezerwa na podatek dochodowy odroczony (według stawki
19%)

19

29

Rezerwa na podatek dochodowy odroczony prezentowana w
bilansie

19

29

Rok zakończony

Rok zakończony

31 grudnia 2019

31 grudnia 2018

Ujemne różnice przejściowe między wykazaną w księgach
rachunkowych wartością aktywów i pasywów, a ich wartością
podatkową, w tym:
- odpisy na należności

1.262

2.358

- rezerwy na zobowiązania

2.643

5.324

- niewypłacone wynagrodzenia i ZUS

275

609

- nieuregulowane zobowiązania

399

527

- inne różnice przejściowe

299

693

4.878

9.511

Straty podatkowe do rozliczenia

22.067

14.545

Razem

26.945

24.056

5.120

4.571

- różnica pomiędzy przychodem bilansowym a podatkowym
Razem dodatnie różnice przejściowe

Razem ujemne różnice przejściowe

Aktywa z tytułu podatku dochodowego odroczonego
(według stawki 19%)
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Odpis aktualizujący aktywo z tytułu podatku dochodowego
odroczonego

5.101

4.542

Aktywo z tytułu podatku dochodowego odroczonego

19

29

Aktywo z tytułu podatku dochodowego odroczonego
prezentowane w bilansie

19

81

Rok zakończony
31 grudnia 2019
tys. zł
5.500

Rok zakończony
31 grudnia 2018
tys. Zł

5.470

1.967

409

474

1.969

2.630

24.

Pozostałe przychody operacyjne

Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych

1.967

w tym:
- transfery zawodników
Dotacje
Inne przychody operacyjne, w tym:
- aktualizacja odpisów aktualizujących wartość należności
- rozwiązanie pozostałych rezerw
- darowizny otrzymane
- inne
Pozostałe przychody operacyjne, razem

25.

-

-

79

1.591

1.371

136

519

903

7.878

5.071

Rok zakończony
31 grudnia 2019
tys. zł

Rok zakończony
31 grudnia 2018
tys. zł

-

-

18

431

Pozostałe koszty operacyjne

Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych, w tym:
- aktualizacja wartości karty zawodnika

-

-

18

431

Inne koszty operacyjne, w tym:

894

959

- opłaty z tytułu kar i odszkodowań

694

606

- inne

- koszty likwidacji kart zawodników

-

-

- inne

200

353

Pozostałe koszty operacyjne, razem

912

1.390
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26.

Przychody finansowe
Rok zakończony
31 grudnia 2019
tys. zł

Rok zakończony
31 grudnia 2018
tys. Zł

Odsetki, w tym:

7

112

- odsetki od pozostałych kontrahentów

-

111

- odsetki bankowe

7

1

18

-

1

-

26

112

Rok zakończony
31 grudnia 2019
tys. zł

Rok zakończony
31 grudnia 2018
tys. zł

Odsetki, w tym:

428

675

- odsetki od pożyczek

229

121

- odsetki od zobowiązań

178

522

21

32

- odsetki pozostałe

-

-

Różnice kursowe

-

144

Inne

260

86

Koszty finansowe, razem

688

905

Różnice kursowe
Inne
Przychody finansowe, razem

27.

Koszty finansowe

- odsetki budżetowe

28.

Zyski i straty nadzwyczajne

W bieżącym okresie sprawozdawczym Spółka nie zrealizowała nadzwyczajnych zysków ani nie
poniosła nadzwyczajnych strat.

29.

Struktura środków pieniężnych dla potrzeb rachunku przepływów pieniężnych

Środki pieniężne w kasie
Środki pieniężne na rachunkach bankowych
Krótkoterminowe aktywa finansowe zaklasyfikowane dla
potrzeb rachunku przepływów pieniężnych do środków
pieniężnych
Razem środki pieniężne dla potrzeb rachunku przepływów
pieniężnych

Rok zakończony
31 grudnia 2019
tys. zł

Rok zakończony
31 grudnia 2018
tys. zł

53

54

2.344

52

2.397

106

-

-

2.397

106
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30.

Przyczyny występowania różnic pomiędzy bilansowymi zmianami niektórych
pozycji oraz zmianami wynikającymi z rachunku przepływów pieniężnych

Bilansowa zmiana stanu należności długo i krótkoterminowych
Kompensata zobowiązań inwestycyjnych z należnościami
handlowymi
Zmiana stanu należności inwestycyjnych (transferowych)
Zmiana stanu należności w rachunku przepływów
pieniężnych
Bilansowa zmiana stanu zobowiązań długo i krótkoterminowych
Zmiana stanu zobowiązań inwestycyjnych
Zmiana stanu zobowiązań z tyt. kredytów i pożyczek
Inne
Zmiana stanu zobowiązań w rachunku przepływów
pieniężnych

31.

Rok zakończony
31 grudnia 2019
tys. zł

Rok zakończony
31 grudnia 2018
tys. zł

3.123

6.651

-707

-

521

-6.077

2.937

574

-9.661

1 678

647

-916

-2.832

-

-

11

-11.846

773

Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku
obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym
W roku obrotowym Spółka nie zaniechała i w kolejnym roku nie planuje zaniechania żadnego
rodzaju działalności.

32.

Gwarancje i poręczenia
Zarówno w roku obrotowym 2019, jak i w roku 2018, Spółka nie udzielała, ani nie zostały jej
udzielone żadne gwarancje i poręczenia.
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33.

Sprawy sporne
Na dzień 31 grudnia 2019 roku Wisła Kraków S.A. jest stroną toczących się postępowań
sądowych oraz postępowań przed organami FIFA. Główne spawy dotyczą sporów z:
• Byłymi zawodnikami I drużyny – kwota 345 tys. zł
• Jednostką samorządu terytorialnego – kwota 727 tys. zł
• Agentów zawodników oraz pozostałe podmioty – kwota 746 tys. zł
Z powyższych spraw zobowiązanie warunkowe stanowią zobowiązania na kwotę ok. 26 tys.
złotych.

34.

Umowy nieuwzględnione w bilansie, zobowiązania i aktywa warunkowe
W roku objętym sprawozdaniem finansowym Spółka nie była stroną istotnych umów
nieuwzględnionych w bilansie. W związku z zapisami zawartymi w umowach transferowych oraz
umowach z agentami zawodników, Spółka posiada na dzień 31 grudnia 2019 roku zarówno
aktywa jak i zobowiązania warunkowe, których realizacja jest uzależniona od przyszłych
zdarzeń. Ponadto, jak wskazano w nocie nr 33, sprawy sporne stanowią zobowiązania warunkowe
Spółki, których łączna wartość wynosi 26 tys. zł.

35.

Informacje o wynagrodzeniu biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do
badania sprawozdań finansowych
Poniższa tabela przedstawia wynagrodzenie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań
finansowych wypłacone lub należne za rok zakończony dnia 31 grudnia 2019 roku i dnia
31 grudnia 2018 roku w podziale na rodzaje usług:

Rodzaj usługi
Obowiązkowe badanie rocznego sprawozdania finansowego
Procedury w odniesieniu do dokumentacji licencyjnej PZPN
Razem, w tym:
- należne na dzień bilansowy
- wypłacone na dzień bilansowy

Rok zakończony
31 grudnia 2019

Rok zakończony
31 grudnia 2018

12
8
20
20
-

12
8
20
10
10
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36.

Informacje o przeciętnym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe
Przeciętne zatrudnienie w poszczególnych grupach zawodowych w ciągu roku obrotowego
wyniosło:
Rok zakończony
31 grudnia 2019

Rok zakończony
31 grudnia 2018

Liczba osób

Liczba osób

1

2

Administracja

50

47

Zawodnicy

48

34

Przeciętne zatrudnienie

99

83

Zarząd

37.

Informacje o wynagrodzeniach, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłaconych
lub należnych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających
i nadzorujących albo administrujących
Wynagrodzenie należne wyniosło:
Rok zakończony
31 grudnia 2019
tys. zł

Rok zakończony
31 grudnia 2018
tys. zł

260*

906

14

80

Zarząd
Rada Nadzorcza
*obejmuje wynagrodzenie członków Zarządu i prokurenta samoistnego

38.

Informacje o pożyczkach i świadczeniach o podobnym charakterze udzielonych
osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących albo
administrujących
Zarówno w roku obrotowym kończącym się dnia 31 grudnia 2019 roku jak i w roku poprzednim
Spółka nie udzieliła osobom wchodzącym w skład organów zarządzających
i nadzorujących bądź administrujących żadnych pożyczek i świadczeń o podobnym charakterze.

39.

Transakcje z jednostkami powiązanymi
Wielkość transakcji z podmiotami powiązanymi przedstawiono w tabeli poniżej:
Towarzystwo Sportowe Wisła Kraków
Rok zakończony
31 grudnia 2019
tys. Zł

Rok zakończony
31 grudnia 2018
tys. zł

Należności

196

-

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług

710

533

41 086

41 086

1 894

1 894

383

248

1 180

1 120

Zobowiązania z tytułu innych zobowiązań finansowych
Inne zobowiązania
Przychody operacyjne
Koszty operacyjne
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Wisła Sport Development sp. z o.o. sp. k.
Rok zakończony
31 grudnia 2019
tys. zł
-

Rok zakończony
31 grudnia 2018
tys. zł
-

-

-

1.293

-

Inne zobowiązania

-

-

Przychody operacyjne

-

-

Koszty operacyjne

-

-

Należności
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług
Zobowiązania z tytułu innych zobowiązań finansowych

40.

Transakcje zawarte na warunkach nierynkowych
Warunki transakcji zawieranych przez Spółkę w roku zakończonym dnia 31 grudnia 2019 roku
i 31 grudnia 2018 roku nie odbiegały od warunków rynkowych.

41.

Informacje o wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji
Spółka nie podejmowała wspólnych przedsięwzięć, które nie podlegają konsolidacji.

42.

Informacje o skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym
Spółka Wisła Kraków S.A. jest jednostką dominującą w Grupie Kapitałowej Wisła Kraków S.A.
w skład której wchodzą spółka Wisła Sport Development sp. z o.o. („WSD sp. z o.o.) i spółka
Wisła Sport Development sp. z o.o. sp.k. („WSD sp. k.”), która jest kontrolowana poprzez spółkę
WSD sp. z o.o.
Wisła Kraków S.A. posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym spółka WSD sp. z o.o.
WSD sp. z o.o. pełni rolę komplementariusza w spółce WSD sp. k.
Na podstawie przepisów art. 56 pkt 1 Ustawy o rachunkowości Spółka nie sporządza
skonsolidowanego sprawozdania finansowego.
W celu przedstawienia rzetelnego obrazu sytuacji finansowej spółek wchodzących w skład Grupy
Kapitałowej Wisła Kraków S.A. poniżej zamieszczono skonsolidowany bilans, skonsolidowany
rachunek zysków i strat oraz skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za bieżący i
poprzedni rok obrotowy. Z uwagi, iż zarówno WSD sp. z o.o. oraz WSD sp. k. zostały utworzone
w 2019 roku, dane porównywalne za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2018 roku
stanowią wyłącznie dane finansowe spółki Wisła Kraków S.A.
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SKONSOLIDOWANY BILANS
Rok zakończony

Rok zakończony

31 grudnia 2019

31 grudnia 2018

tys. zł

tys. zł

4.060

3.046

1.241
117
1.079
45
2.140
2.140
1.037
90
1
1.012

975
16
959
1.849
1.849
638
116
5
1.090

Należności długoterminowe
Od pozostałych jednostek

53
53

-

Inwestycje długoterminowe
Długoterminowe aktywa finansowe
W jednostkach powiązanych
- udziały lub akcje
W pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada
zaangażowanie w kapitale
- udziały lub akcje

58
58
-

58
58
-

58

58

58

58

568
549
19

164
135
29

Aktywa obrotowe
Zapasy
Towary

9.318
830
830

9.051
599
599

Należności krótkoterminowe
Należności od jednostek powiązanych
Z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
- do 12 miesięcy
Należności od pozostałych jednostek w których jednostka
posiada zaangażowanie w kapitale
Z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
- do 12 miesięcy
Należności od pozostałych jednostek
Z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
- do 12 miesięcy
- powyżej 12 miesięcy
Z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i
zdrowotnych oraz innych świadczeń
Inne
Inwestycje krótkoterminowe
Krótkoterminowe aktywa finansowe
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach

4.735
196
196
196

7.911
-

-

1.321

4.539
2.311
2.311
-

1.321
1.321
6.590
3.374
1.733
1.641

2.118

3.194

110
2.657
2.657
2.657
2.657

22
106
106
106
106

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

1.096

435

13.378

12.097

AKTYWA
Aktywa trwałe
Wartości niematerialne i prawne
Inne wartości niematerialne i prawne
Inne wartości niematerialne i prawne - zawodnicy
Zaliczki na wartości niematerialne i prawne
Rzeczowe aktywa trwałe
Środki trwałe
Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej
Urządzenia techniczne i maszyny
Środki transport
Inne środki trwałe

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe
Inne rozliczenia międzyokresowe
Aktywa z tytułu podatku odroczonego

Aktywa razem

-
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SKONSOLIDOWANY BILANS (cd.)
Rok zakończony
31 grudnia 2019

Rok zakończony
31 grudnia 2018

tys. zł

tys. zł

-66.467

-76.670

Kapitał zakładowy

78.196

74.196

Kapitał zapasowy

1.650

1.650

PASYWA
Kapitał własny

Strata z lat ubiegłych

-152.516

-145.038

Zysk/(strata) netto

6.203

-7.478

Kapitały mniejszości

1.549

-

78.296

88.767

Rezerwy na zobowiązania

189

195

Pozostałe rezerwy

170

166

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

- długoterminowe

-

-

170

166

19

29

Zobowiązania długoterminowe

46.419

45.226

Wobec powiązanych jednostek

42.980

42.980

Wobec pozostałych jednostek

- krótkoterminowe
Rezerwa z tytułu podatku odroczonego

3.439

2.246

- kredyty i pożyczki

1.582

67

- inne zobowiązania

1.857

2.178

Zobowiązania krótkoterminowe

24.405

35.259

Wobec jednostek powiązanych

710

533

Z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:

710

533

- do 12 miesięcy
Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada
zaangażowanie w kapitale
Z tytułu kar dyscyplinarnych, składek członkowskich

710

533

-

65

-

65

23.405

34.371

5.853

3.536

Wobec pozostałych jednostek
Kredyty i pożyczki
Z tytułu innych zobowiązań finansowych

53

53

Z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:

11.788

18.325

- do 12 miesięcy
Z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych
oraz tytułów publicznoprawnych:
Z tytułu wynagrodzeń

11.788

18.325

522

1.260

3.680

7.950

1.509

3.247

290

290

Rozliczenia międzyokresowe

7.283

8.087

Inne rozliczenia międzyokresowe

7.283

8.087

Inne
Fundusze specjalne

- długoterminowe
- krótkoterminowe
Pasywa razem

322

2.159

6.961

5.928

13.378

12.097
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SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
Rok zakończony
31 grudnia 2019

Rok zakończony
31 grudnia 2018

tys. zł

tys. zł

34.980

26.532

383

248

31.896

25.171

3.084

1.361

-35.082

-36.898

-1.101

-762

Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi,
w tym:
- od jednostek powiązanych
Przychody netto ze sprzedaży produktów/usług
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów
Koszty działalności operacyjnej
Amortyzacja
Zużycie materiałów i energii
Usługi obce w tym:

-1.859

-1.447

-23.899

-28.230

- umowy cywilnoprawne

-2.909

-4.194

- działalność gospodarcza zawodników

-7.517

-10.284

Podatki i opłaty

-532

-515

Wynagrodzenia

-5.369

-4.596

-650

-603

-41

-59

-1.631

-686

-102

-10.366

Pozostałe przychody operacyjne

7.878

5.071

Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych

5.500

1.967

409

474

1.969

2.630

-912

-1.390

Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia
Pozostałe koszty rodzajowe
Wartość sprzedanych towarów i materiałów
Zysk (strata) ze sprzedaży

Dotacje
Inne przychody operacyjne
Pozostałe koszty operacyjne
Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
Inne koszty operacyjne
Zysk (strata) z działalności operacyjnej
Przychody finansowe
Odsetki, w tym:
- od jednostek powiązanych

-

-

-18

-430

-894

-960

6.864

-6.685

26

112

7

112

-

-

19

-

Koszty finansowe

-688

-905

Odsetki, w tym:

-428

-675

Inne

- dla jednostek powiązanych

-

-

-260

-230

Zysk/(Strata) brutto

6.202

-7.478

Podatek dochodowy

-

0

-1

-

6.203

-7.478

Inne

Zysk/(Strata) mniejszości
Zysk/(Strata) netto
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SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
Rok zakończony

Rok zakończony

31 grudnia 2019

31 grudnia 2018

tys. zł

tys. zł

6.203

-7.478

-16.147

-1.139

-1

-

1.101

762

5

1

229

85

-6.466

-1.967

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
Zysk/(strata) netto
Korekty razem
Zyski (straty) mniejszości
Amortyzacja
Straty z tytułu różnic kursowych
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)
Zysk z działalności inwestycyjnej
Zmiana stanu rezerw

-6

-1.526

-231

53

2.937

574

-11.846

773

-1.869

106

-

-

-9.944

-8.617

Wpływy

6.241

8.666

Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych
aktywów trwałych

6.241

8.666

a) zbycie wartości niematerialnych i prawnych – zawodnicy

6.241

8.666

-

-

1.902

1.784

1.902

1.784

1

243

b) nabycie wartości niematerialnych i prawnych - zawodnicy

1.901

1.541

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej, razem

4.339

6.882

10.050

6.307

Wpływy netto z emisji akcji

4.000

-

Kredyty i pożyczki

4.500

6.307

Inne wpływy finansowe

1.550

-

Zmiana stanu zapasów
Zmiana stanu należności
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem
pożyczek i kredytów
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych
Inne
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej, razem

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

b) zbycie rzeczowych aktywów trwałych

Wydatki
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych
aktywów trwałych
a) nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz pozostałych wartości
niematerialnych i prawnych

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej
Wpływy
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Wydatki

1.894

4.686

858

3.331

1.036

1.285

-

70

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej, razem

8.156

1.621

Przepływy pieniężne netto, razem

2.551

-113

Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym

2.551

-114

-

-1

106

220

2.657

106

-

-

Kredyty i pożyczki
Odsetki od kredytów i pożyczek
Inne wydatki finansowe

- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
Środki pieniężne na początek okresu
Środki pieniężne na koniec okresu, w tym
- o ograniczonej możliwości dysponowania

43.

Zmiany zasad rachunkowości w roku obrotowym w porównaniu do danych
finansowych za rok poprzedzający
Nie wystąpiły.

______________________________

_____________________________

Piotr Obidziński
Wiceprezes Zarządu

Piotr Kobas
Odpowiedzialny za prowadzenie ksiąg
rachunkowych

Kraków, _______ 2020 r.
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