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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 za-
sady rachunkowości, które stosowane były w sposób ciągły. 

Przy wycenie aktywów i pasywów oraz ustalaniu wyniku finansowego przyjęto, że w dającej się prze-
widzieć 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:

Piotr Obidziński
Wiceprezes Zarządu

Piotr Kobas
Odpowiedzialny za prowadzenie ksiąg rachunkowych
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1. Wprowadzenie

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: 

 Ì Działalność klubów sportowych – podstawowy profil działalności
 Ì Działalność obiektów sportowych
 Ì Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej
 Ì Pozostała działalność związana ze sportem
 Ì Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
 Ì Działalność komercyjna pozostała, gdzie indziej nie sklasyfikowana
 Ì Reklama
 Ì Wydawanie książek i periodyków oraz pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem w za-

kresie oprogramowania
 Ì Sprzedaż detaliczna odzieży, obuwia i wyrobów skórzanych, wyrobów związanych z kulturą i re-

kreacją, sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 Ì Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 Ì Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 Ì Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach
 Ì Działalność komercyjna, gdzie indziej nie sklasyfikowana
 Ì Działalność obiektów związana z poprawą kondycji fizycznej
 Ì 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 To-

warzystwo Sportowe Wisła Kraków. Towarzystwo Sportowe Wisła Kraków z siedzibą w Krakowie 
przy ulicy Reymonta 22 jest stowarzyszeniem kultury fizycznej o zasięgu ogólnopolskim posiada-
jącym status organizacji pożytku publicznego. Przedmiotem działalności Towarzystwa Sporto-
wego Wisła Kraków jest, zgodnie ze statutem, działalność w zakresie wychowania fizycznego, 
sportu, rekreacji ruchowej i rehabilitacji ruchowej. Towarzystwo prowadzi działalność gospodar-
czą, z której dochód przeznaczony jest w całości na działalność statutową. Działalność gospo-
darcza związana jest głównie z najmem powierzchni, usługami reklamowymi i parkingowymi.  
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Towarzystwo Sportowe Wisła Kraków zostało zarejestrowane w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowe-
go Rejestru Sądowego pod numerem 0000127464.

f. W okresie obrotowym członkami Zarządu Spółki byli:
1. Rafał Wisłocki – Prezes Zarządu - od 4 stycznia 2019 do 2 lipca 2019 roku
2. Piotr Obidziński – Wiceprezes Zarządu – od 3 lipca 2019 roku – nadal  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

g. W okresie obrotowym członkami Rady Nadzorczej byli:
1. Kazimierz Lenczowski – Członek Rady Nadzorczej - od 2 stycznia 2019 roku do 13 marca 2019 

roku
2. Łukasz Przegon – Członek Rady Nadzorczej - od 2 stycznia 2019 roku do 13 marca 2019 roku
3. Piotr Pątko – Członek Rady Nadzorczej - od 2 stycznia 2019 roku do 11 marca 2019 roku
4. Tomasz Jażdżyński – Przewodniczący Rady Nadzorczej - od 13 marca 2019 roku - nadal
5. Jarosław Królewski – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej - od 13 marca 2019 roku - nadal
6. 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.

Sprawozdanie finansowe 

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

b. Sprawozdanie finansowe Spółki zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności go-
spodarczej 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. Jedno-
cześnie w dalszym ciągu bilans sporządzony przez Zarząd wykazuje skumulowane straty w wyso-
kości 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 zobowiąza-
nia krótkoterminowe Spółki wykazane w sprawozdaniu finansowym, przewyższały aktywa obrotowe  
o 15.347 tys. złotych. 

Rafał Wisłocki Piotr Obidziński
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Istotna poprawa wyników oraz wskaźników fi-
nansowych w trakcie 2019 roku oraz dalsze pla-
nowane działania naprawcze Zarządu Spółki na 
2020 rok zostały w istotnym stopniu zatrzyma-
ne w skutek nadzwyczajnych okoliczności zwią-
zanych z pandemią wirusa SARS-CoV-2, w tym 
wprowadzenie stanu zagrożenia epidemicznego 
na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia 
z dnia 13 marca 2020 roku w sprawie ogłosze-
nia na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu 
zagrożenia epidemicznego, a następnie stanu 
epidemii na podstawie Rozporządzenia Ministra 
Zdrowia z dnia 20 marca 2020 roku. W celu po-
wstrzymania epidemii podjęto szereg działań ta-
kich jak ograniczenia w przemieszczaniu się osób, 
zakaz zgromadzeń, zakaz prowadzenia działal-
ności w niektórych branżach gospodarki, w tym 
w szczególności, co najbardziej wpływa na dzia-
łalność Spółki zawieszono organizację wydarzeń 
masowych. W związku ze zastosowanymi ograni-
czeniami i brakiem możliwości kontynuacji roz-
grywek piłkarskich, w dniu 20 marca 2020 roku De-
partament Logistyki Rozgrywek Ekstraklasy S.A. 
odwołał do dnia 26 kwietnia 2020 roku wszystkie 
planowane mecze PKO Bank Polski Ekstraklasy. 
Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania 
finansowego nie jest znana decyzja co do plano-
wanej daty wznowienia rozgrywek, jak również 

nie podjęto decyzji o ewentualnym zakończeniu 
rozgrywek w sezonie 2019/2020. Przedłużają-
cy się stan epidemii w dłuższym okresie może 
spowodować również przesunięcie rozpoczęcia 
kolejnego sezonu rozgrywkowego i jednocze-
śnie może wpłynąć na istotną niepewność co do 
zdolności kontynuacji działalności przez Spół-
kę jak i większość polskich klubów piłkarskich.  
W celu ograniczenia skutków finansowych wpro-
wadzonego stanu epidemii Zarząd Spółki w dniu 
13 marca 2020 roku rozpoczął publiczną emisję 
akcji imiennych serii F o wartości emisyjnej wy-
noszącej 4.280 tys. złotych. Do dnia sporządze-
nia sprawozdania finansowego Spółka pozyskała 
z tego tytułu ok. 2 mln złotych. Jednocześnie 
Rada Nadzorcza spółki Ekstraklasa S.A., prowa-
dzącej ligowe rozgrywki o mistrzostwo Polski 
w piłce nożnej, a której Spółka jest akcjonariu-
szem, podjęła w dniu 27 marca 2020 roku uchwałę 
o zasadach ograniczania wynagrodzenia zawod-
ników w związku z nadzwyczajnymi okoliczno-
ściami w kraju spowodowanymi przez pandemię 
wirusa SARS-CoV-2. Przyjęta uchwała ma na celu 
minimalizowanie negatywnych wpływów pande-
mii na sytuację finansową klubów, a zwłaszcza 
uchronienie ich przed bankructwem, zachowa-
nie miejsc pracy i ochronę wynagrodzeń, a także  
zapewnienie integralności rozgrywek. Uchwała 
Rady Nadzorczej Ekstraklasy przewiduje, że kluby 
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są uprawione do obniżenia wynagrodzenia piłkarzy o 50%, jednak do kwot nie niższych niż 10 tys. zł brut-
to w przypadku umów o pracę lub umów cywilnoprawnych dla zawodników nieprowadzących działalności 
gospodarczej oraz do 10 tys. zł netto dla piłkarzy rozliczających się z klubami na podstawie faktury VAT. Ob-
niżki wynagrodzeń piłkarzy mają obowiązywać od 14 marca br. do minimum pierwszego meczu ligowego 
w Ekstraklasie rozgrywanego jako impreza masowa z udziałem publiczności, jednak nie krócej niż do zakoń-
czenia sezonu rozgrywkowego 2019/2020 lub do dnia 30 czerwca 2020 r. – zależnie od tego, które z tych 
zdarzeń nastąpi później. Jednocześnie Zarząd Ekstraklasy zwróci się do zarządu PZPN o przyjęcie stosow-
nych regulacji w Federacji w tym zakresie, obejmujących także zasady wyłączające możliwości rozwiązania 
kontraktów przez zawodników wskutek obniżek wynagrodzeń dokonanych na bazie uchwalonych zasad.  
 
Dodatkowo, Zarząd Polskiego Związku Piłki Nożnej zainicjował prace nad wprowadzeniem pakietu po-
mocowego, obejmującego wszelkie aspekty działalności piłkarskiej, mający na celu w szczególności 
ułatwić klubom piłkarskim zrzeszonym w PZPN funkcjonowanie oraz dostosowanie się do aktualnej 
sytuacji. Całkowita wartość pakietu pomocowego wyniesie 116 mln złotych, z czego na klubu Ekstra-
klasy bezpośrednio przypadnie kwota 30 mln złotych. Do dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania 
finansowego nie podjęto decyzji co do podziału środków pomiędzy kluby Ekstraklasy. W ramach pa-
kietu pomocowego PZPN podjął również decyzję o przesunięcie terminu spłaty zobowiązań licencyj-
nych do 30 kwietnia 2020 roku (dot. zobowiązań powstałych do 31 grudnia 2019 roku), terminu spła-
ty zobowiązań licencyjnych do 30 listopada 2020 roku (powstałych w okresie od dnia 1 stycznia 2020 
roku do 30 czerwca 2020 roku) oraz w sezonach 2019/2020 i 2020/2021 jednostronne rozwiąza-
nie kontraktu przez zawodnika będzie możliwe w sytuacji zwłoki w zapłacie kontraktu za 4 miesiące. 
 
Biorąc pod uwagę powyższe elementy, jak również możliwość wykorzystania instrumentów wynikają-
cych z rządowego pakietu antykryzysowego, Zarząd Spółki wraz z Radą Nadzorczą rozważył wpływ moż-
liwych scenariuszy na ryzyko płynności oraz możliwości dalszej kontynuacji działalności przez Spółkę. 
W ramach analizowanych wariantów dalszego rozwoju sytuacji przyjęto następujące wspólne założenia, 
które zostały odzwierciedlone w przygotowanych na potrzeby uzyskania licencji na udział w rozgryw-
kach piłkarskich Ekstraklasy prognozach finansowych obejmujący okres do dnia 30 czerwca 2021 roku: 
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Podjęcie przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, stosownie do dyspozycji zawartej w art. 397 kodeksu 
spółek handlowych uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki;

 Ì Wypełnienie przez Spółkę wymagań licencyjnych stawianych klubom w rozgrywkach piłkarskich Eks-
traklasy w sezonie 2020/2021 oraz terminowe rozpoczęcie tych rozgrywek.

 Ì Pozyskanie nowych oraz utrzymanie bieżących sponsorów i partnerów biznesowych;
 Ì Przeprowadzenie przez Klub transferów gotówkowych zawodników I Drużyny Wisły Kraków S.A. do 

innych klubów;
 Ì Prowadzenie przez Zarząd rozmów z wierzycielami i pożyczkodawcami celem przedłużenia terminu 

spłaty zobowiązań;
 Ì Zajęcie przez Wisłę Kraków ósmego miejsca w rozgrywkach Ekstraklasy w sezonie 2020/2021;

W ramach analizy wariantów dalszego rozwoju sytuacji związanej z pandemią koronawirusa przyjęto 
również skrajne założenia w odniesieniu do następujących elementów:

 Ì Utrzymany zostanie zakaz organizacji imprez masowych w związku z czym rozgrywki piłkarskie zo-
staną przeprowadzenie bez udziału publiczności. 

 Ì W przypadku realizacji tego założenia zmniejszeniu ulegną wpływy Spółki z dnia meczowego, nie-
mniej jednak w sposób istotny zostaną ograniczone koszty organizacji meczów (m.in. ochrony, wy-
najmu stadionu) oraz utrzymany zostanie limit obniżki wynagrodzeń dla zawodników. Jednocześnie 
Spółka utrzyma wpływy ze sprzedaży praw medialnych. Realizacja tego wariantu scenariusza wpły-
nie w sposób neutralny na wyniki finansowe Spółki. W alternatywnym wariancie i możliwości orga-
nizacji imprez masowych założono zwiększenie frekwencji na stadionie w stosunku do rozegranych 
spotkań sezonu 2019/2020.

 Ì Utrzymane zostanie czasowe ograniczenie w zakresie przemieszczania się.
 Ì W przypadku realizacji tego założenia zmniejszeniu ulegną wpływy z transferów zawodników oraz 

możliwości transferowe. Niemniej jednak w celu zminimalizowania wpływu takiego scenariusza, wła-
dze piłkarskie wychodząc na przeciw oczekiwaniom klubów wydłużą okres trwania okienek trans-
ferowych. Realizacja tego wariantu scenariusza może wpłynąć na zwiększenie ryzyka płynności. 
W alternatywnym wariancie zakłada się przeprowadzenie transferów gotówkowych przed startem 
kolejnego sezonu rozgrywkowego. 

 Ì Zmniejszenie wymagań licencyjnych w odniesieniu do przeterminowanych zobowiązań wobec pra-
cowników, klubów piłkarskich, ZUS oraz US objętych ochroną licencyjną.

 Ì W przypadku realizacji tego scenariusza, Spółka będzie dysponować możliwością finansowania  pro-
wadzonej działalności powyższymi zobowiązaniami. W alternatywnym wariancie zakłada się realizo-
wanie zobowiązań zgodnie możliwościami finansowymi Spółki.

 
Biorąc pod uwagę potencjalny wpływ analizowanych scenariuszy związanych z pandemią koronawirusa 
na działalność operacyjną Spółki, w opinii Zarządu, Spółka będzie w stanie kontynuować działalność go-
spodarczą przez okres co najmniej 12 miesięcy, dnia bilansowego, w związku z czym sprawozdania finan-
sowego zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji działalności przez Spółkę w dającej się przewi-
dzieć przyszłości, obejmującej okres nie krótszy niż jeden rok od dnia bilansowego, tj. do dnia 31 grudnia 
2020 roku.

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, zrealizowa-
ny 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. 
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Przyjęte zasady (polityka) rachunkowości

a. Rzeczowe aktywa trwałe, wartości niematerialne i prawne

Wartości niematerialne i prawne są rozpoznawane, jeżeli jest prawdopodobne, że w przyszłości spowo-
dują one wpływ do Spółki korzyści ekonomicznych, które mogą być bezpośrednio powiązane z tymi akty-
wami. 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 wyso-
kości równej cenie nabycia karty zawodnika od jej dotychczasowego właściciela powiększonej o kosz-
ty 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 wprowadze-
niu środka trwałego do użytkowa-
nia, 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 korzy-
ści 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 ty-
tułu 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 od-
dania do użytkowania.

Szacunki dotyczące okresu ekonomicznej użyteczności środka trwałego oraz składników wartości nie-
materialnych 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 prze-
kracza 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.

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 czę-
ści uprzednio dokonanego odpisu aktualizującego zwiększa wartość danego składnika aktywów i podle-
ga zaliczeniu odpowiednio do pozostałych przychodów operacyjnych.
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Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne są amortyzowane liniowo w okresie odpowiadającym 
szacowanemu okresowi ich ekonomicznej użyteczności lub przez krótszy z dwóch okresów: ekonomicz-
nej 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 aktualizują-
ce. 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 faktycz-
nie 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 po-
zycji przychodów lub kosztów finansowych lub, w przypadkach określonych przepisami, kapitalizowane 
w wartości aktywów.

Następujące kursy zostały przyjęte dla potrzeb wyceny:

Rok zakończony 31 grudnia 2019 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
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e. 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 związa-
ne z przystosowaniem składnika aktywów do sprzedaży i dokonaniem tej sprzedaży, powiększona o na-
leżną 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 war-
tości początkowej tych instrumentów finansowych. Aktywa finansowe są wprowadzane do ksiąg rachun-
kowych pod datą zawarcia transakcji.

Po początkowym ujęciu aktywa finansowe są zaliczane do jednej z czterech kategorii i wyceniane w na-
stępujący sposób:

Kategoria Sposób wyceny

1 Aktywa finansowe utrzymywane 
do terminu wymagalności

Według skorygowanej ceny nabycia (zamortyzowanego kosztu) ustala-
nej przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej

2 Pożyczki udzielone 
i należności własne

Według skorygowanej ceny nabycia (zamortyzowanego kosztu) ustala-
nej przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej. Należności o krót-
kim terminie wymagalności, dla których nie określono stopy procento-
wej, 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 usta-
lana 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 po-
dobnego instrumentu, bądź na podstawie modelu wyceny uwzględniającego dane wejściowe pochodzą-
ce z aktywnego obrotu regulowanego bądź też z wykorzystaniem innych metod estymacji powszechnie 
uznanych za poprawne. 

Pochodne instrumenty finansowe nie będące instrumentami zabezpieczającymi są wykazywane jako ak-
tywa 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 szacowa-
ną 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 akty-
wów finansowych ustala się:
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 Ì w przypadku aktywów finansowych wycenianych w wysokości skorygowanej ceny nabycia - jako róż-
nicę 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 procento-
wej, którą jednostka stosowała dotychczas, wyceniając przeszacowywany składnik aktywów finan-
sowych lub portfel podobnych składników aktywów finansowych,

 Ì w przypadku aktywów finansowych wycenianych w wartości godziwej - jako różnicę między ceną na-
bycia 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 przy-
szłych przepływów pieniężnych oczekiwanych przez jednostkę zdyskontowaną za pomocą bieżącej 
rynkowej stopy procentowej stosowanej do podobnych instrumentów finansowych. 

 Ì w przypadku pozostałych aktywów finansowych - jako różnicę między wartością składnika aktywów 
wynikającą z ksiąg rachunkowych i bieżącą wartością przyszłych przepływów pieniężnych oczekiwa-
nych 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 de-
wiz. 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 po-
traktowane jako działalność inwestycyjna.

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 ostroż-
nej wyceny.

W pozycji rozliczeń międzyokresowych czynnych Spółka prezentuje między innymi premie za podpisanie 
kontraktu oraz prowizje agentów zawodników w przypadku zawarcia umowy bezpośrednio z zawodni-
kiem. 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) wy-
nikający ze zdarzeń przeszłych i gdy jest pewne lub wysoce prawdopodobne, że wypełnienie tego obo-
wiązku 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.
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k. Kredyty bankowe i pożyczki oraz zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu 

W momencie początkowego ujęcia, kredyty bankowe i pożyczki są ujmowane według kosztu, stanowią-
cego wartość otrzymanych środków pieniężnych i obejmującego koszty uzyskania kredytu/pożyczki 
(koszty transakcyjne). Następnie wszystkie kredyty bankowe i pożyczki, z wyjątkiem zobowiązań prze-
znaczonych 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 rachun-
ku zysków i strat bieżącego okresu.

Zobowiązania inne niż finansowe wykazywane są w kwocie wymagającej zapłaty.

l. Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów

Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów dokonywane są w wysokości prawdopodobnych zobowią-
zań przypadających na bieżący okres sprawozdawczy, wynikających w szczególności ze świadczeń wy-
konanych 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 zo-
bowiązania.

m. Rozliczenia międzyokresowe przychodów

Rozliczenia międzyokresowe przychodów dokonywane są z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny 
i obejmują w szczególności: 

 Ì równowartość otrzymanych lub należnych od kontrahentów środków z tytułu świadczeń, których 
wykonanie nastąpi w następnych okresach sprawozdawczych i strony nie mogą odstąpić od wyko-
nania usług

 Ì 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 sprzeda-
ży, 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 zakumulo-
wane przychody Funduszu pomniejszone o nie podlegające zwrotowi wydatki z Funduszu. 

Spółka wykazuje w bilansie oddzielnie saldo Funduszu i aktywa oraz zobowiązania Funduszu.
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o. Podatek dochodowy odroczony 

Odroczony podatek dochodowy jest ustalany metodą zobowiązań bilansowych w stosunku do wszyst-
kich różnic przejściowych występujących na dzień bilansowy między wartością podatkową aktywów i zo-
bowiązań 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 odnie-
sieniu do wszystkich ujemnych różnic przejściowych i niewykorzystanych strat podatkowych przeniesio-
nych 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 weryfikowa-
na 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 roz-
wiązana.

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 podat-
ku 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 odroczone-
go, 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 podat-
ku odroczonego nie była wyższa niż wysokość rezerw na podatek odroczony.

p. Uznawanie przychodu

Przychody uznawane są w takiej wysokości, w jakiej jest prawdopodobne, że Spółka uzyska korzyści eko-
nomiczne, które można wiarygodnie wycenić.

Przychody ze sprzedaży zawodników prezentowane są w rachunku zysków i strat w pozostałych przy-
chodach 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).
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Przychody ze świadczenia usług długoterminowych są rozpoznawane proporcjonalnie do stopnia za-
awansowania 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:
 Ì przychody ze sprzedaży biletów – w momencie odbycia się wydarzenia, którego bilet dotyczy,
 Ì przychody ze sprzedaży kart kibica – proporcjonalnie w okresie ważności karty,
 Ì przychody ze sprzedaży usług reklamowych – na podstawie kwot i zapisów umowy, proporcjonalnie 

do okresu trwania umowy,
 Ì przychody z tytułu praw medialnych, transmisji telewizyjnych – proporcjonalnie do przeprowadzo-

nych transmisji w okresie, na który zawarta jest umowa, 
 Ì 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 pew-
ność, 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 sfinansowa-
nie 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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2. Bilans

Aktywa Nota
Rok zakończony
31 grudnia 2019

(tys. zł)

Rok zakończony
31 grudnia 2018

(tys. zł)

Aktywa trwałe 4.065 3.046 

Wartości niematerialne i prawne 3 1.241 975

Inne wartości niematerialne i prawne 117 16

Inne wartości niematerialne i prawne - zawodnicy 1.079 959

Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 45 -

Rzeczowe aktywa trwałe 4,5 2.140 1.849

Środki trwałe 2.140 1.849

    Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 1.037 638

    Urządzenia techniczne i maszyny 90 116

    Środki transportu 1 5

    Inne środki trwałe 1.012 1.090

Należności długoterminowe 53 -

   Od pozostałych jednostek 53 -

Inwestycje długoterminowe 7 63 58

Długoterminowe aktywa finansowe 63 58

W jednostkach powiązanych 5 -

   - udziały lub akcje 5 -

W pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada 
zaangażowanie w kapitale

58 58

  - udziały lub akcje 58 58

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 11 568 164

Inne rozliczenia międzyokresowe 594 135

Aktywa z tytułu podatku odroczonego 19 29

Aktywa obrotowe 8.908 9.052 

Zapasy 9 831 599

Towary 831 599
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Bilans c.d.

Aktywa Nota
Rok zakończony
31 grudnia 2019

(tys. zł)

Rok zakończony
31 grudnia 2018

(tys. zł)

Należności krótkoterminowe 4.584 7.911 

Należności od jednostek powiązanych 40 - -

   Z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty - -

      - do 12 miesięcy - -

Należności od pozostałych jednostek w których jednostka  
posiada zaangażowanie w kapitale

- 1.321

   Z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty - 1.321

     - do 12 miesięcy - 1.321

Należności od pozostałych jednostek 4.584 6.590

   Z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 2.322 3.374

- do 12 miesięcy 2.322 1.733

- powyżej 12 miesięcy - 1.641

Z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych 
i zdrowotnych oraz innych świadczeń

2.152 3.194

   Inne 110 22

Inwestycje krótkoterminowe 29 2.397 106

   Krótkoterminowe aktywa finansowe 2.397 106

     Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 2.397 106

        - środki pieniężne w kasie i na rachunkach 2.397 106

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 11 1.096 436

Aktywa razem 12.973 12.098
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Bilans c.d.

Pasywa Nota
Rok zakończony
31 grudnia 2019

(tys. zł)

Rok zakończony
31 grudnia 2018

(tys. zł)

Kapitał własny -66.466 -76.670 

Kapitał zakładowy 12 78.196 74.196 

Kapitał zapasowy 1.650 1.650 

Strata z lat ubiegłych -152.516 -145.038 

Zysk/(strata) netto 6.204 -7.478 

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 79.439 88.768 

Rezerwy na zobowiązania 14 189 195 

Pozostałe rezerwy 170 166 

   - długoterminowe                            -                               -    

   - krótkoterminowe 170 166 

Rezerwa z tytułu podatku odroczonego 19 29 

Zobowiązania długoterminowe 15
17 47.712 45.226 

Wobec powiązanych jednostek 40 44.273 42.980 

Wobec pozostałych jednostek 3.439 2.246 

   - kredyty i pożyczki 1.582 67 

   - inne zobowiązania 1.857 2.178 

Zobowiązania krótkoterminowe 24.255 35.260 

Wobec jednostek powiązanych 40 551 533 

Z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 551 533 

   - do 12 miesięcy 551 533 

Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posia-
da zaangażowanie w kapitale

- 65 

Z tytułu kar dyscyplinarnych, składek członkowskich - 65 

Wobec pozostałych jednostek 23.414 34.371 

Kredyty i pożyczki 5.853 3.536 

Z tytułu innych zobowiązań finansowych 17 53 53 

Z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 11.797 18.325 

   - do 12 miesięcy 11.797 18.325 

Z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych 
i zdrowotnych oraz tytułów publicznoprawnych:

599 1.260 

Z tytułu wynagrodzeń 3.581 7.950 

Inne 1.530 3.247
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Bilans c.d.

Pasywa Nota
Rok zakończony
31 grudnia 2019

(tys. zł)

Rok zakończony
31 grudnia 2018

(tys. zł)

Fundusze specjalne 16 291 291

Rozliczenia międzyokresowe 20 7.283 8.087

Inne rozliczenia międzyokresowe 7.283 8.087

- długoterminowe 322 2.159

- krótkoterminowe 6.961 5.928

Pasywa razem 12.973 12.098
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3. Rachunek zysków i strat

Nota
Rok zakończony
31 grudnia 2019

(tys. zł)

Rok zakończony
31 grudnia 2018

(tys. zł)

Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi,
w tym: 

21 34.992 26.532 

   - od jednostek powiązanych 41 383 248

Przychody netto ze sprzedaży produktów/usług 31.908 25.171 

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 3.084 1.361 

Koszty działalności operacyjnej -35.092 -36.898

Amortyzacja -1.101 -762

Zużycie materiałów i energii -1.859 -1.447 

Usługi obce w tym: -23.909 -28.230 

-  umowy cywilnoprawne -3.004 -4.194 

-  działalność gospodarcza zawodników -7.517 -10.284 

Podatki i opłaty -532 -515 

Wynagrodzenia -5.369 -4.596 

Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia -650 -603 

-  ubezpieczenia emerytalne -319 -270 

Pozostałe koszty rodzajowe -41 -59 

Wartość sprzedanych towarów i materiałów -1.631 -686 

   

Zysk (strata) ze sprzedaży -100 -10.366 

    

Pozostałe przychody operacyjne 24 7.878 5.071 

Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 5.500 1.967 

Dotacje 409 474 

Inne przychody operacyjne 1.969 2.630 

    

Pozostałe koszty operacyjne -912 -1.390 

Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych - - 

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych -18 -430 

Inne koszty operacyjne -894 -960 

   

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 6.866 -6.685 
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Nota
Rok zakończony
31 grudnia 2019

(tys. zł)

Rok zakończony
31 grudnia 2018

(tys. zł)

Przychody finansowe 26 112 

Odsetki, w tym: 7 112 

-  od jednostek powiązanych - - 

Inne 19 - 

    

Koszty finansowe 27 -688 -905 

Odsetki, w tym: -428 -675 

-  dla jednostek powiązanych 41 - - 

Inne -260 -230 

    

Zysk/(Strata) brutto 6.204 -7.478 

Podatek dochodowy 22 - 0

Zysk/(Strata) netto 6.204 -7.478

Rachunek zysków i strat c.d.
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4. Rachunek przepływów pieniężnych  

Przepływy środków pieniężnych 
z działalności operacyjnej

Nota
Rok zakończony
31 grudnia 2019

(tys. zł)

Rok zakończony
31 grudnia 2018

(tys. zł)

Zysk/(strata) netto 6.204 -7.478

Korekty razem -16.146 -1.139 

Amortyzacja 1.101 762 

Straty z tytułu różnic kursowych 5 1 

Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 229 85 

Zysk z działalności inwestycyjnej -6.466 -1.967 

Zmiana stanu rezerw -6 -1.526 

Zmiana stanu zapasów -232 53 

Zmiana stanu należności 3.087 574 

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, 
z wyjątkiem pożyczek i kredytów

-11.995 773 

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -1.869 106 

Inne - - 

Przepływy pieniężne netto 
z działalności operacyjnej, razem -9.942 -8.617 

Przepływy środków pieniężnych 
z działalności inwestycyjnej Nota

Rok zakończony
31 grudnia 2019

(tys. zł)

Rok zakończony
31 grudnia 2018

(tys. zł)

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

b) zbycie rzeczowych aktywów trwałych  

 

Wydatki 1.907 1.784 

Nabycie wartości niematerialnych i prawnych 
oraz rzeczowych aktywów trwałych

1.902 1.784 

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

1 243 

b) nabycie wartości niematerialnych i prawnych 
- zawodnicy

1.901 1.541 

Na nabycie aktywów finansowych, w tym:  5 -

a) w jednostkach powiązanych 5 -

b) w pozostałych jednostkach -

Przepływy pieniężne netto 
z działalności inwestycyjnej, razem 4.334 6.882 



22

WISŁA KRAKÓW S.A. | SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2019 ROKU
WRAZ ZE SPRAWOZDANIEM NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Z BADANIA

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

Przepływy środków pieniężnych 
z działalności finansowej

Nota
Rok zakończony
31 grudnia 2019

(tys. zł)

Rok zakończony
31 grudnia 2018

(tys. zł)

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

Kredyty i pożyczki 858 3.331

Odsetki od kredytów i pożyczek 1.036 1.285

Inne wydatki finansowe - 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

- zmiana stanu środków pieniężnych 
z tytułu różnic kursowych

- -1

Środki pieniężne na początek okresu 29 106 220

Środki pieniężne na koniec okresu, w tym 29 2.397 106

- o ograniczonej możliwości dysponowania - -

Rachunek przepływów pieniężnych c.d.
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5. Zestawienie zmian w kapitale własnym 

Nota
Rok zakończony
31 grudnia 2019

(tys. zł)

Rok zakończony
31 grudnia 2018

(tys. zł)

I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 
- korekty błędów

-76.670 -69.192

I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), 
po korektach

-76.670 -69.192

1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 74.196 74.196

1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego                    4.000    -

        a) zwiększenie (emisja akcji)                     4.000    -

        b) zmniejszenie - -

1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 12 78.196 74.196

2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 1.650 1.650

2.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego                            -    -

2.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego 
na koniec okresu 1.650 1.650

3. Zysk/(strata) z lat ubiegłych na początek okresu -152.516 -145.038

3.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu - -

3.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach - -

        a) zmniejszenie (z tytułu) - -

        - pokrycie strat z lat ubiegłych z wyniku netto - -

3.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu - -

3.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 
- korekty błędów 

-152.516 -145.038

- korekty błędów - -

3.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, 
po korektach -152.516 -145.038

        a) zwiększenie - -

- przeniesienia straty do pokrycia - -

        b) zmniejszenie (z tytułu) - -

        - pokrycie strat z lat ubiegłych z wyniku netto - -

3.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu -152.516 -145.038

3.7. Zysk/(strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -152.516 -145.038 

4. Wynik netto 6.204 -7.478 

        a) zysk netto 6.204 -

        b) strata netto - -7.478

        c) odpisy z zysku - -
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Zestawienie zmian w kapitale własnym c.d.

Nota
Rok zakończony
31 grudnia 2019

(tys. zł)

Rok zakończony
31 grudnia 2018

(tys. zł)

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 

6. Dodatkowe informacje i objaśnienia

1. Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu finanso-
wym roku obrotowego 

Do dnia sporządzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy, to jest do dnia 30 marca 2020 roku 
nie wystąpiły zdarzenia dotyczące lat ubiegłych, które nie zostałyby ujęte w sprawozdaniu finanso-
wym roku obrotowego.

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

 Ì W marcu 2020 roku Spółka rozpoczęła emisję akcji serii F w kwocie 4.280 tysięcy złotych. Do dnia 
30 marca 2020 roku, zostały objęte akcje o wartości nominalnej wynoszącej ok. 2 mln złotych.

 Ì W marcu 2020 roku, w związku z pandemią koronawirusa zawieszono rozgrywki piłkarskie PKO 
BP Ekstraklasy do dnia 26 kwietnia 2020 roku. W zależności od dalszej sytuacji związanej z pan-
demią koronawirusa podjęta zostanie decyzja o kontynuacji lub zakończeniu rozgrywek w sezo-
nie 2019/2020. 
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3. Wartości niematerialne i prawne

Rok zakończony dnia 31 grudnia 2019 roku

Autorskie prawa 
majątkowe, prawa 

pokrewne, licencje, 
koncesje (tys. zł)

Inne wartości 
niematerialne 

i prawne 
- zawodnicy (tys. zł)

Zaliczki 
na wartości 

niematerialne 
i prawne (tys. zł)

Razem
(tys. zł)

Wartość brutto 
na 1.01.2019

141 2.084 0 2.225

Zwiększenia: 162 1.047 45 1.254

- nabycie 162 1.047 45 1.254

Zmniejszenia: - 905 - 905

- sprzedaż - - - -

- likwidacja - 905 - 905

Wartość brutto 
na 31.12.2019 303 2.226 45 2.574

Umorzenie 
na 01.01.2019 126 1.125 - 1.125

Zwiększenia 60 623 - 623

   - amortyzacja 60 623 - 623

Zmniejszenia: - 601 - 601

   - sprzedaż - - - -

   - likwidacja - 601 - 601

Umorzenie 
na 31.12.2019 186 1.147 - 1.333

Odpisy aktualizujące - - - -

Saldo otwarcia - - - -

Zwiększenia - - - -

Zmniejszenia, w tym: - - - -

Wykorzystanie - - - -

Saldo zamknięcia - - - -

Wartość netto

Stan na 01.01.2019 15 959 - 975

Stan na 31.12.2019 117 1.079 45 1.241
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Rok zakończony dnia 31 grudnia 2018 roku

Autorskie prawa 
majątkowe, prawa 

pokrewne, licencje, 
koncesje (tys. zł)

Inne wartości 
niematerialne 

i prawne 
- zawodnicy (tys. zł)

Razem
(tys. zł)

Wartość brutto na 1.01.2018 141 1.544 1.685

Zwiększenia: - 581 580

- nabycie - 581 580

Zmniejszenia: - 41 41

- sprzedaż - - -

- likwidacja - 41 41

Wartość brutto 
na 31.12.2019 141 2.084 2.224

Umorzenie na 01.01.2018 118 808 926

Zwiększenia 8 349 355

- nabycie 8 349 355

Zmniejszenia: - 32 32

- sprzedaż - - -

- likwidacja - 32 32

Umorzenie na 31.12.2018 126 1.125 1.249

Odpisy aktualizujące - - -

Saldo otwarcia - - -

Zwiększenia - - -

Zmniejszenia, w tym: - - -

Wykorzystanie - - -

Saldo zamknięcia - - -

Wartość netto

Stan na 01.01.2019 23 736 759

Stan na 31.12.2019 15 959 975
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4. Rzeczowe aktywa trwałe

Rok zakończony dnia 31 grudnia 2019 roku

Budynki, lokale 
i obiekty inżynie-

rii lądowej 
i wodnej (tys. zł)

Urządzenia 
techniczne 

i maszyny 
(tys. zł)

Środki 
transportu

(tys. zł)

Inne środki 
trwałe

(tys. zł)

Razem
(tys. zł)

Wartość początkowa

Saldo otwarcia 849 677 90 3.125 4.741 

Zwiększenia, w tym: 506 18                  -    185 709 

Nabycie 506 18                  -    185 709 

Transfery                            -                     -                     -                     -                     -    

Zmniejszenia, w tym:                            -                     -                     -                     -                     -    

Likwidacja i sprzedaż                            -                     -                     -                     -                     -    

Saldo zamknięcia 1.355 695 90 3.310 5.450

Umorzenie

Saldo otwarcia 211 561 85 2.035 2.892 

Zwiększenia, w tym: 107 44 4 263 418 

Amortyzacja okresu 107 44 4 263 418 

Transfery                            -                     -                     -                     -                     -    

Zmniejszenia, w tym:                            -                     -                     -                     -                     -    

Likwidacja i sprzedaż                            -                     -                     -                     -                     -    

Saldo zamknięcia 318 605 89 2.298 3.310

Odpisy aktualizujące

Saldo otwarcia  -  -  -  -  - 

Zwiększenia  -  -  -  -  - 

Zmniejszenia, w tym:  -  -  -  -  - 

Wykorzystanie  -  -  -  -  - 

Korekta odpisu  -  -  -  -  - 

Saldo zamknięcia - - - - -

Wartość netto

Saldo otwarcia 638 116 5 1.090 1.849 

Saldo zamknięcia 1.037 90 1 1.012 2.140 
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Rok zakończony dnia 31 grudnia 2018 roku

Budynki, lokale 
i obiekty inżynie-

rii lądowej 
i wodnej (tys. zł)

Urządzenia 
techniczne 

i maszyny 
(tys. zł)

Środki 
transportu

(tys. zł)

Inne środki 
trwałe

(tys. zł)

Razem
(tys. zł)

Wartość początkowa

Saldo otwarcia 1 441 1 441 90 3 035 6 382 

Zwiększenia, w tym:                            -                               -                     -    197 230 

Nabycie                            -                               -                     -    197 230 

Transfery                            -                               -                     -                     -                     -    

Zmniejszenia, w tym: 592 592                  -    107 1 871 

Likwidacja i sprzedaż 592 592                  -    107 1 871 

Saldo zamknięcia 849 849 90 3 125 4 741 

Umorzenie      

Saldo otwarcia 718 718 81 1 883 4 353 

Zwiększenia, w tym: 85 85 4 256 406 

Amortyzacja okresu 85 85 4 256 406 

Transfery                            -                               -                     -                     -                     -    

Zmniejszenia, w tym: 592 592                  -    104 1 867 

Likwidacja i sprzedaż 592 592                  -    104 1 867 

Saldo zamknięcia 211 211 85 2 035 2 892 

Odpisy aktualizujące      

Saldo otwarcia  -  -  -  -                  -    

Zwiększenia  -  -  -  -                  -    

Zmniejszenia, w tym:  -  -  -  -                  -    

Wykorzystanie  -  -  -  -                  -    

Korekta odpisu  -  -  -  -                  -    

Saldo zamknięcia - - - - -

Wartość netto      

Saldo otwarcia 723 723 9 1 152 2 029 

Saldo zamknięcia 638 638 5 1 090 1 849 
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5. Środki trwałe – według tytułów własności

Rok zakończony  
31 grudnia 2019

 (tys. zł)

Rok zakończony 
31 grudnia 2018 

(tys. zł)

Środki trwałe własne 2.140 1.849

Środki trwałe używane na podstawie umowy 
leasingu finansowego

- -

Razem środki trwałe w ewidencji bilansowej 2.140 1.849

Na dzień 31 grudnia 2018 roku oraz na dzień 31 grudnia 2019 roku Spółka nie posiadała gruntów użytko-
wanych 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 1.963 tys. zł, 
w tym na ochronę środowiska 0 tys. zł. Planowane na następny rok nakłady wynoszą 800 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:
 Ì akcje Ekstraklasa S.A. w wysokości 58 tys. zł.
 Ì 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 finanso-
wych 

Zarówno w roku 2019, jak i poprzednim, z uwagi na brak przesłanek utraty wartości, Spółka nie dokonała 
odpisów aktualizujących wartość aktywów finansowych.

9. Zapasy

Tytuł
Rok zakończony  
31 grudnia 2019

 (tys. zł)

Rok zakończony 
31 grudnia 2018 

(tys. zł)

1. Materiały - -

2. Półprodukty i produkty w toku - -

3. Produkty - -

4. Towary 831 588

5. Zaliczki na dostawy - 11

Ogółem zapasy według ceny nabycia 831 599
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10. Odpisy aktualizujące wartość należności

Rok zakończony  
31 grudnia 2019

 (tys. zł)

Rok zakończony 
31 grudnia 2018 

(tys. zł)

Stan na początek roku 2.325 1.265

Zwiększenia 18 2.151

Wykorzystanie 696 102

Rozwiązanie 180 988

Stan na koniec roku 1.467 2.326

W tym na:  

    - należności długoterminowe - - 

    -  należności krótkoterminowe 1.467 2.325

1.467 2.325

11. Rozliczenia międzyokresowe czynne

W pozycji rozliczeń międzyokresowych czynnych Spółka prezentuje m. in. prowizje agentów zawodników 
oraz premie za podpisanie kontraktu.

Rok zakończony  
31 grudnia 2019

 (tys. zł)

Rok zakończony 
31 grudnia 2018 

(tys. zł)

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe czynne

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 19 29 

Inne długoterminowe rozliczenia międzyokresowe, 
w tym:

549 135 

    Opłacone czynsze - -

    Pośrednictwo sponsoringu - -

    Z tytułu nabycia zawodników 535 102 

    Prolongata ZUS - 15 

    Inne 14 18 

   

Razem długoterminowe rozliczenia 
międzyokresowe czynne 568 164 
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Rok zakończony  
31 grudnia 2019

 (tys. zł)

Rok zakończony 
31 grudnia 2018 

(tys. zł)

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe czynne

Z tytułu nabycia zawodników 923 298 

Opłacone ubezpieczenia 62 19 

Pośrednictwo sponsoringu 6 31 

Inne krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 105 88 

 1 096 436 

 Razem długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 
czynne

568 164 

Razem rozliczenia międzyokresowe czynne 1 664 600 

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. Wartość emisyjna nowo wyemitowanych akcji odpowiadała ich wartości nominalnej 
tj. 100 złotych. Nowo wyemitowane akcje zostały objęte przez 9.126 inwestorów. Koszty emisji zostały 
ujęte w ramach innych kosztów finansowych w rachunku zysków i strat.

Struktura akcjonariatu Spółki na dzień 31 grudnia 2019 roku przedstawia się następująco: 

Liczba posiadanych 
akcji

Wartość nominalna 
jednej akcji (w zł)

Typ posiadanych 
akcji (zwykłe/uprzy-

wilejowane)

% posiadanych 
głosów

Towarzystwo 
Sportowe 
Wisła Kraków

741 963 100,00 zwykłe 94,88%

Pozostali 
akcjonariusze 
(<10% akcji)

40 00 100,00 zwykłe 5,12%

781 963 100%
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13. Podział zysku/ pokrycie straty

Pokrycie straty za rok poprzedni
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbyło się w dniu 6 kwietnia 2019 roku podjęło uchwałę o po-
kryciu 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. 

14. Rezerwy na zobowiązania – zmiany w ciągu roku obrotowego

Stan na 
01.01.2019

Utworzone Wykorzystane Rozwiązane
Stan na 

31.12.2019

Rezerwa z tytułu 
odroczonego 
podatku 
dochodowego

29 19 - -29 19

Inne rezerwy 166 170 - -166 170

195 189 - -195 189 

15. Zobowiązania długoterminowe – struktura czasowa według zapadalności

Zobowiązania długoterminowe Spółki na dzień 31 grudnia 2019 roku stanowią inne zobowiązania finan-
sowe wobec jednostek powiązanych, otrzymane pożyczki, zobowiązania handlowe i publicznoprawne. 

Rok zakończony
31 grudnia 2019

(tys. zł)

Rok zakończony
31 grudnia 2018

(tys. zł)

Zobowiązania długoterminowe wobec jednostek powiązanych 

 ∙    powyżej 1 roku do 3 lat - -

 ∙    powyżej 3 do 5 lat - 42.980

 ∙    powyżej 5 lat 44.273 -

Zobowiązania długoterminowe wobec pozostałych jednostek

 ∙    powyżej 1 roku do 3 lat 3.439 3.746

 ∙    powyżej 3 do 5 lat - -

 ∙    powyżej 5 lat - -

47.712 45.226

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, utwo-
rzenia i prowadzenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Spółka prowadzi taki fundusz doko-
nując wymaganych przepisami odpisów. Dodatkowo Spółka wnosi niektóre socjalne aktywa trwałe do 
funduszu.
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Celem funduszu jest dofinansowywanie działań socjalnych Spółki, pożyczek dla pracowników oraz pozo-
stałych wydatków socjalnych. Na fundusz składają się zakumulowane wpłaty do funduszu pomniejszone 
o bezzwrotne wydatki funduszu. Skład oraz rodzaj aktywów, zobowiązań oraz kosztów związanych z fun-
duszem zostały przedstawione w poniższej tabeli:

Aktywa i zobowiązania funduszu świadczeń socjalnych

Rok zakończony
31 grudnia 2019

(tys. zł)

Rok zakończony
31 grudnia 2018

(tys. zł)

Pożyczki udzielone pracownikom - -

 Środki pieniężne - -

Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 291 291

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

(tys. zł)

Rok zakończony
31 grudnia 2018

(tys. zł)

Naliczenie wpłat do funduszu świadczeń socjalnych w okresie - 37

Bezzwrotne wydatki funduszu - -
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17. Oprocentowane kredyty bankowe i pożyczki oraz inne zobowiązania finansowe

Na dzień bilansowy Spółka posiadała następujące pożyczki oraz inne zobowiązania finansowe:

Rok zakończony
31 grudnia 2019

(tys. zł)

Rok zakończony
31 grudnia 2018

(tys. zł)

Zobowiązania długoterminowe wobec jednostek powiązanych 44.273 42.980

∙    z tytułu kredytów i pożyczek - -

 ∙    inne zobowiązania finansowe - -

Zobowiązania długoterminowe wobec pozostałych jednostek 1.582 67 

 ∙    z tytułu kredytów i pożyczek 1.582 67 

 ∙    inne zobowiązania finansowe -                            -    

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

Zobowiązania z tytułu innych zobowiązań finansowych są prezentowane w bilansie w pozycji innych zo-
bowiązań długoterminowych. Stanowią one zobowiązania wobec Towarzystwa Sportowego Wisła Kra-
ków 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. zło-
tych przeznaczone na rozwój sportowy Spółki. 

Na dzień 31 grudnia 2019 roku Spółka posiadała następujące pożyczki:

Okres spłaty
Wartość pożyczki 
w tys. zł na dzień 

31 grudnia 2019

Wartość odsetek
 w tys. zł na dzień 

31 grudnia 2019
Razem

- do 6 miesięcy 1.098 76 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 wy-
nosi 7.435 tys. zł.
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Na dzień 31 grudnia 2018 roku Spółka posiadała następujące pożyczki:

Okres spłaty
Wartość pożyczki 
w tys. zł na dzień 

31 grudnia 2018

Wartość odsetek
 w tys. zł na dzień 

31 grudnia 2018
Razem

- do 6 miesięcy 2.463 43 2.506

- do 12 miesięcy 950 5 955

- do 24 miesięcy 142 - 142

3.555 48 3.603

Łączna kwota zadłużenia z tytułu pożyczek oraz naliczonych odsetek na dzień 31 grudnia 2019 roku wy-
nosi 3.603 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 pro-
gnozie 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: 
 Ì ryzyko kredytowe, 
 Ì ryzyko płynności, 
 Ì ryzyko rynkowe: 
 Ì ryzyko walutowe, 
 Ì ryzyko stopy procentowej, 
 Ì inne ryzyko cenowe

Ryzyko kredytowe – to ryzyko, które powstaje, gdy jedna ze stron instrumentu finansowego nie wywią-
zując się ze swoich zobowiązań na rzecz Spółki spowoduje poniesienie przez nią strat finansowych. Ry-
zyko 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 zobo-
wiązań związanych ze zobowiązaniami finansowymi. Spółka dba o utrzymanie płynności na odpowied-
nim, bezpiecznym poziomie. 
Ryzyko rynkowe – to ryzyko, które powstaje, gdy wartość godziwa instrumentu finansowego lub przy-
szłe 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 osła-
bienia się EUR względem USD.
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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 zmia-
ny 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 po-
życzki). 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 instrumen-
tów 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:
 Ì gromadzenie i konsolidację danych o ekspozycjach na poszczególne kategorie ryzyka finansowego,
 Ì 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 ekonomiczno-finan-
sową 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 ra-
chunkowości zabezpieczeń.
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19.  Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki

Na dzień 31 grudnia 2019 roku Spółka posiadała podpisane umowy cesji wierzytelności na zabezpiecze-
nie spłaty zobowiązań. Spłata zobowiązań nastąpi z przyszłych przychodów wynikających głównie z ty-
tułu sprzedaży praw medialnych. 

Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki wynosi 11.008 tys. zł, składa się głów-
nie z tytułu spłaty czynszu za ośrodek treningowy, czynszu za stadion oraz pożyczek.

20. Rozliczenia międzyokresowe bierne

Rok zakończony
31 grudnia 2019

(tys. zł)

Rok zakończony
31 grudnia 2018

(tys. zł)

Inne rozliczenia międzyokresowe – długoterminowe

Rozliczenie przychodu z tyt. sprzedaży kart kibica 61 36 

Rozliczenie przychodu z tyt. sprzedaży praw marketingowych 172 - 

Rozliczenie przychodu z tyt. sprzedaży skybox 89 2 123 

Razem długoterminowe rozliczenia międzyokresowe przychodów 322 2 159 

Inne rozliczenia międzyokresowe - krótkoterminowe

Prawa medialne, reklama i wynajem 6.746 5 789 

Rozliczenie przychodu z tyt. sprzedaży kart kibica 215 139 

Razem krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 
przychodów 6.961 5 928 

Razem rozliczenia międzyokresowe przychodów 7.283 8 087 

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:

Rok zakończony
31 grudnia 2019

(tys. zł)

Rok zakończony
31 grudnia 2018

(tys. zł)

Przychody ze sprzedaży biletów i karnetów 10.025 6.014 

Sponsoring i reklama 7.750 7.284 

Przychody z praw telewizyjnych 11.060 9.782 

Działalność handlowa 6.128 2.396 

Inne przychody 29 1.056 

Przychody ze sprzedaży ogółem 34.992 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:

Rok zakończony
31 grudnia 2019

(tys. zł)

Rok zakończony
31 grudnia 2018

(tys. zł)

Zysk/(strata) brutto 6.204 -7.478

Przychody nie podlegające opodatkowaniu w tym: -970 -3.030 

- rozwiązanie rezerw -79 -1.591 

- rozwiązanie odpisów na należności -876 -1.090 

- inne -15 -349 

Koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów w tym: 1.259 6.341 

- niewypłacone wynagrodzenia i ZUS 73 237 

- naliczone odsetki od pożyczek 219 36 

- różnice kursowe - 279 

- zapłacone kary 293 1.445 

- utworzone rezerwy - 148 

- spisane należności przedawnionych 10 105 

- utworzone odpisy aktualizujące wartość należności 18 2.151 

- naliczone odsetki od zobowiązań 332 341 

- pozostałe NKUP 284 1.588 

- darowizny przekazane 30 11 

Przychody zwiększające/zmniejszające podstawę 
opodatkowania w tym 201 -1.663 

- przychody naliczone memoriałowo -

- pozostałe 201 -1.663 

Koszty zwiększające/zmniejszające podstawę 
opodatkowania w tym: -2.941 -1.690 

- zapłacone wynagrodzenia i ZUS dotyczący poprzedniego roku -1.173 -382 

- pozostałe 8 188 

- zapłacone odsetki dotyczące lat poprzednich -1.727 -1.162                            

- zapłacone koszy usług obcych dotyczące lat poprzednich -49 -334
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Rok zakończony
31 grudnia 2019

(tys. zł)

Rok zakończony
31 grudnia 2018

(tys. zł)

(Strata podatkowa)/Dochód do opodatkowania 3.753 -7.520

Rozliczenie straty podatkowej z lat ubiegłych -3.753

Stawka podatkowa 19% 19%

Podatek dochodowy bieżący - -

Zmiana stanu rezerwy/ aktywa z tytułu odroczonego 
podatku dochodowego

- -

Podatek dochodowy w rachunku zysków i strat - -

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 za-
wierają również niejasności, które powodują różnice w opiniach co do interpretacji prawnej przepisów 
podatkowych zarówno między organami państwowymi, jak i między organami państwowymi i przedsię-
biorstwami. 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 dodat-
kowe 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 podat-
kowym.

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
31 grudnia 2019

tys. zł

Rok zakończony
31 grudnia 2018

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

 - inne dodatnie różnice przejściowe - -

Razem dodatnie różnice przejściowe 100 154

Rezerwa na podatek dochodowy odroczony 
(według stawki 19%) 19 29

Rezerwa na podatek dochodowy odroczony 
prezentowana w bilansie 19 29
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Rok zakończony
31 grudnia 2019

(tys. zł)

Rok zakończony
31 grudnia 2018

(tys. zł)

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 ujemne różnice przejściowe 299 693 

Razem ujemne różnice przejściowe 4.878 9.511 

Straty podatkowe do rozliczenia 22.067 14.545 

Razem 26.945 24.056 

Aktywa z tytułu podatku dochodowego odroczonego  
(według stawki 19%) 5.120 4.571 

   

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 

24. Pozostałe przychody operacyjne

Rok zakończony
31 grudnia 2019

(tys. zł)

Rok zakończony
31 grudnia 2018

(tys. zł)

Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
w tym: 

5.500 1.967

- transfery zawodników 5.500 1.967

Dotacje 409 474 

Inne przychody operacyjne, w tym: 1.969 2.630 

 - aktualizacja odpisów aktualizujących wartość należności - - 

- rozwiązanie pozostałych rezerw 79 1.591 

- darowizny otrzymane 1.371 136

 - inne 519 903 

Pozostałe przychody operacyjne, razem 7.878 5.071 
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25. Pozostałe koszty operacyjne

Rok zakończony
31 grudnia 2019

(tys. zł)

Rok zakończony
31 grudnia 2018

(tys. zł)

Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych - -

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych, w tym: 18 431 

 - aktualizacja wartości karty zawodnika - -

 - inne 18 431 

Inne koszty operacyjne, w tym: 894 959 

 - opłaty z tytułu kar i odszkodowań 694 606 

 - koszty likwidacji kart zawodników - -

 - inne 200 353 

Pozostałe koszty operacyjne, razem 912 1.390 

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 

Różnice kursowe 18 -

Inne 1 -

Przychody finansowe, razem 26 112 
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27. Koszty finansowe

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 

 - odsetki budżetowe 21 32 

 - odsetki pozostałe - - 

Różnice kursowe - 144 

Inne 260 86 

Koszty finansowe, razem 688 905 

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

Rok zakończony
31 grudnia 2019

(tys. zł)

Rok zakończony
31 grudnia 2018

(tys. zł)

Środki pieniężne w kasie 53 54 

Środki pieniężne na rachunkach bankowych 2.344 52 

 2.397 106 

Krótkoterminowe aktywa finansowe zaklasyfikowane dla potrzeb 
rachunku przepływów pieniężnych do środków pieniężnych

- -

Razem środki pieniężne dla potrzeb rachunku przepływów 
pieniężnych 2.397 106 
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30. Przyczyny występowania różnic pomiędzy bilansowymi zmianami niektórych pozycji oraz zmiana-
mi wynikającymi z rachunku przepływów pieniężnych

Rok zakończony
31 grudnia 2019

(tys. zł)

Rok zakończony
31 grudnia 2018

(tys. zł)

Bilansowa zmiana stanu należności długo i krótkoterminowych 3.273 6.651

Kompensata zobowiązań inwestycyjnych z należnościami handlo-
wymi

-707  - 

Zmiana stanu należności inwestycyjnych (transferowych) 521 -6.077 

Zmiana stanu należności w rachunku przepływów pieniężnych 3.087 574 

   

Bilansowa zmiana stanu zobowiązań długo i krótkoterminowych -8.517 1 678 

Zmiana stanu zobowiązań inwestycyjnych 647 -916 

Zmiana stanu zobowiązań z tyt. kredytów, pożyczek 
oraz pozostałych wpływów finansowych

 -4.125 - 

Inne - 11 

Zmiana stanu zobowiązań w rachunku przepływów pieniężnych -11.995 773 

31. 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. 

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:

 Ì Byłymi zawodnikami I drużyny – kwota 345 tys. zł
 Ì Jednostką samorządu terytorialnego – kwota 727 tys. zł
 Ì 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 za-
wodników, 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.
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35. Informacje o wynagrodzeniu biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawoz-
dań finansowych

Poniższa tabela przedstawia wynagrodzenie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finanso-
wych wypłacone lub należne za rok zakończony dnia 31 grudnia 2019 roku i dnia 31 grudnia 2018 roku 
w podziale na rodzaje usług:

Rodzaj usługi
Rok zakończony
31 grudnia 2019

Rok zakończony
31 grudnia 2018

Obowiązkowe badanie rocznego sprawozdania finansowego 12 12

Procedury w odniesieniu do dokumentacji licencyjnej PZPN 8 8

Razem, w tym: 20 20

- należne na dzień bilansowy 20 10

- wypłacone na dzień bilansowy - 10

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

Liczba osób

Rok zakończony
31 grudnia 2018

Liczba osób

Zarząd 1 2

Administracja 50 47

Zawodnicy 48 34

Przeciętne zatrudnienie 99  83

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)

Zarząd 260* 906

Rada Nadzorcza 14 80

*obejmuje wynagrodzenie członków Zarządu i prokurenta samoistnego

38. Informacje o pożyczkach i świadczeniach o podobnym charakterze udzielonych osobom wchodzą-
cym 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.
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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 - -

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 551 533 

Zobowiązania z tytułu innych zobowiązań finansowych 41 086 41 086 

Inne zobowiązania 1 894 1 894 

Przychody operacyjne 383 248 

Koszty operacyjne 1 206 1 120 

Wisła Sport Development sp. z o.o. sp. k.

Rok zakończony
31 grudnia 2019

(tys. zł)

Rok zakończony
31 grudnia 2018

(tys. zł)

Należności - -

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług - -

Zobowiązania z tytułu innych zobowiązań finansowych 1.293 -

Inne zobowiązania - -

Przychody operacyjne - -

Koszty operacyjne - -

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, nad którymi nie sprawuje kontroli, które nie podlega-
ją konsolidacji.

42. Informacje o skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym

Spółka Wisła Kraków S.A. jest jednostką dominującą w Grupie Kapitałowej Wisła Kraków S.A. w skład któ-
rej 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. 
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WSD sp. z o.o. pełni rolę komplementa-
riusza w spółce WSD sp. k. 

Na podstawie przepisów art. 56 pkt 1 
Ustawy o rachunkowości Spółka nie 
sporządza skonsolidowanego sprawoz-
dania finansowego.

W celu przedstawienia rzetelnego ob-
razu sytuacji finansowej spółek wcho-
dzących w skład Grupy Kapitałowej 
Wisła Kraków S.A. poniżej zamieszczo-
no skonsolidowany bilans, skonsoli-
dowany 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 fi-
nansowe spółki Wisła Kraków S.A.
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Skonsolidowany Bilans

Aktywa
Rok zakończony
31 grudnia 2019

(tys. zł)

Rok zakończony
31 grudnia 2018

(tys. zł)

Aktywa trwałe 4.065 3.046 

Wartości niematerialne i prawne 1.241 975

Inne wartości niematerialne i prawne 117 16

Inne wartości niematerialne i prawne - zawodnicy 1.079 959

Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 45 -

Rzeczowe aktywa trwałe 2.140 1.849

Środki trwałe 2.140 1.849

    Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 1.037 638

    Urządzenia techniczne i maszyny 90 116

    Środki transportu 1 5

    Inne środki trwałe 1.012 1.090

Należności długoterminowe 53 -

   Od pozostałych jednostek 53 -

Inwestycje długoterminowe 58 58

Długoterminowe aktywa finansowe 58 58

W jednostkach powiązanych - -

- udziały lub akcje - -
W pozostałych jednostkach, w których jednostka 
posiada zaangażowanie w kapitale

58 58

- udziały lub akcje 58 58

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 568 164

Inne rozliczenia międzyokresowe 594 135

Aktywa z tytułu podatku odroczonego 19 29

Aktywa obrotowe 8.908 9.052 

Zapasy 831 599

Towary 831 599
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Skonsolidowany Bilans c.d.

Aktywa
Rok zakończony
31 grudnia 2019

(tys. zł)

Rok zakończony
31 grudnia 2018

(tys. zł)

Należności krótkoterminowe 4.584 7.911

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

- 1.321 

   Z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: - 1.321 

    - do 12 miesięcy - 1.321 

Należności od pozostałych jednostek 4.584 6.590 

    Z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 2.322 3.374 

   - do 12 miesięcy 2.322 1.733 

   - powyżej 12 miesięcy - 1.641 

    Z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i 
zdrowotnych oraz innych świadczeń

2.152 3.194 

Inne 110 22 

Inwestycje krótkoterminowe 2.657 106 

Krótkoterminowe aktywa finansowe 2.657 106 

   Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 2.657 106 

     - środki pieniężne w kasie i na rachunkach 2.657 106 

   

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1.096 436 

Aktywa razem 13.228 12.098 
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Skonsolidowany Bilans c.d.

Pasywa
Rok zakończony
31 grudnia 2019

(tys. zł)

Rok zakończony
31 grudnia 2018

(tys. zł)

Kapitał własny -66.467 -76.670

Kapitał zakładowy 78.196 74.196 

Kapitał zapasowy 1.650 1.650 

Strata z lat ubiegłych -152.516 -145.038 

Zysk/(strata) netto 6.203 -7.478 

Kapitały mniejszości 1.549 -

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 78.146 88.768 

Rezerwy na zobowiązania 189 195 

Pozostałe rezerwy 170 166 

- długoterminowe                            -                               -    

- krótkoterminowe 170 166 

Rezerwa z tytułu podatku odroczonego 19 29 

Zobowiązania długoterminowe 46.419 45.226 

Wobec powiązanych jednostek 42.980 42.980 

Wobec pozostałych jednostek 3.439 2.246 

   - kredyty i pożyczki 1.582 67 

   - inne zobowiązania 1.857 2.178 

Zobowiązania krótkoterminowe 24.255 35.260 

Wobec jednostek powiązanych 551 533 

Z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 551 533 

- do 12 miesięcy 551 533 

Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaan-
gażowanie w kapitale

- 65 

Z tytułu kar dyscyplinarnych, składek członkowskich - 65 

Wobec pozostałych jednostek 23.414 34.371 

Kredyty i pożyczki 5.853 3.536 

Z tytułu innych zobowiązań finansowych 53 53 
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Pasywa
Rok zakończony
31 grudnia 2019

(tys. zł)

Rok zakończony
31 grudnia 2018

(tys. zł)

Z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 11.797 18.325 

- do 12 miesięcy 11.797 18.325 

Z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych 
oraz tytułów publicznoprawnych:

599 1.260 

Z tytułu wynagrodzeń 3.581 7.950 

Inne 1.530 3.247 

Fundusze specjalne 291 291 

Rozliczenia międzyokresowe 7.283 8.087 

Inne rozliczenia międzyokresowe 7.283 8.087 

- długoterminowe 322 2.159 

- krótkoterminowe 6.961 5.928 

Pasywa razem 13.228 12.097 

Skonsolidowany rachunek zysków i strat

Rok zakończony
31 grudnia 2019

(tys. zł)

Rok zakończony
31 grudnia 2018

(tys. zł)

Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi,
w tym: 34.992 26.532

- od jednostek powiązanych 383 248 

Przychody netto ze sprzedaży produktów/usług 31.908 25.171 

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 3.084 1.361 

    

Koszty działalności operacyjnej -35.094 -36.898 

Amortyzacja -1.101 -762 

Zużycie materiałów i energii -1.859 -1.447 

Usługi obce w tym: -23.911 -28.230 

-  umowy cywilnoprawne -3.004 -4.194 

-  działalność gospodarcza zawodników -7.517 -10.284 

Podatki i opłaty -532 -515 

Wynagrodzenia -5.369 -4.596 

Skonsolidowany Bilans c.d.
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Skonsolidowany rachunek zysków i strat c.d.

Rok zakończony
31 grudnia 2019

(tys. zł)

Rok zakończony
31 grudnia 2018

(tys. zł)

Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia -650 -603 

Pozostałe koszty rodzajowe -41 -59 

Wartość sprzedanych towarów i materiałów -1.631 -686 

   

Zysk (strata) ze sprzedaży -102 -10.366 

    

Pozostałe przychody operacyjne 7.878 5.071 

Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 5.500 1.967 

Dotacje 409 474 

Inne przychody operacyjne 1.969 2.630 

    

Pozostałe koszty operacyjne -912 -1.390 

Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych - - 

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych -18 -430 

Inne koszty operacyjne -894 -960 

   

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 6.864 -6.685 

   

Przychody finansowe 26 112 

Odsetki, w tym: 7 112 

-  od jednostek powiązanych - - 

Inne 19 - 

    

Koszty finansowe -688 -905 

Odsetki, w tym: -428 -675 

-  dla jednostek powiązanych - - 

Inne -260 -230 

    

Zysk/(Strata) brutto 6.202 -7.478 
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Rok zakończony
31 grudnia 2019

(tys. zł)

Rok zakończony
31 grudnia 2018

(tys. zł)

Podatek dochodowy - 0 

Zysk/(Strata) mniejszości  -1  -

Zysk/(Strata) netto 6.203 -7.478 

Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
Rok zakończony
31 grudnia 2019

(tys. zł)

Rok zakończony
31 grudnia 2018

(tys. zł)

Zysk/(strata) netto 6.203 -7.478

Korekty razem -16.147 -1.139 

Zyski (straty) mniejszości -1 -

Amortyzacja 1.101 762 

Straty z tytułu różnic kursowych 5 1 

Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 229 85 

Zysk z działalności inwestycyjnej -6.466 -1.967 

Zmiana stanu rezerw -6 -1.526 

Zmiana stanu zapasów -232 53 

Zmiana stanu należności 3.087 574 

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem poży-
czek i kredytów

-11.995 773 

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -1.869 106 

Inne - - 

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej, razem -9.944 -8.617 

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
Rok zakończony
31 grudnia 2019

(tys. zł)

Rok zakończony
31 grudnia 2018

(tys. zł)

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 

b) zbycie rzeczowych aktywów trwałych 6.241 8.666 

Skonsolidowany rachunek zysków i strat c.d.
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Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
Rok zakończony
31 grudnia 2019

(tys. zł)

Rok zakończony
31 grudnia 2018

(tys. zł)

Wydatki 1.902 1.784 

Nabycie wartości niematerialnych i prawnych 
oraz rzeczowych aktywów trwałych

1.902 1.784 

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

1 243 

b) nabycie wartości niematerialnych i prawnych - zawodnicy 1.901 1.541 

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej, razem 4.339 6.882 

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej
Rok zakończony
31 grudnia 2019

(tys. zł)

Rok zakończony
31 grudnia 2018

(tys. zł)

Wpływy 10.050 6.307

Wpływy netto z emisji akcji 4.000 -

Kredyty i pożyczki 4.500 6.307 

Inne wpływy finansowe 1.550 -

Wydatki 1.894 4.686 

Kredyty i pożyczki 858 3.331 

Odsetki od kredytów i pożyczek 1.036 1.285 

Inne wydatki finansowe - 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

- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych - -1

Środki pieniężne na początek okresu 106 220

Środki pieniężne na koniec okresu, w tym 2.657 106

- o ograniczonej możliwości dysponowania - -

43. Pozostałe informacje, które mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i fi-
nansowej oraz wynik finansowy jednostki.

W 2019 roku prokuratura Okręgowa w Krakowie wszczęła śledztwo z art. 296 par. 1 kodeksu karnego 
przeciwko byłym członkom Zarządu Spółki w sprawie wyrządzenia znacznej szkody majątkowej przez 
nadużycie uprawnień lub niedopełnienie obowiązków. Spółka została zobligowana do wydania  wszyst-

Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych c.d.
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kich rzeczy mogących stanowić dowód w sprawie, w szczególności dokumentacji księgowo – rachunko-
wej za okres pełnienia funkcji przez podejrzanych oraz umów zawieranych w tym okresie. 

Postępowanie prowadzone jest pod sygnaturą: PO III DS. 82.2018 i na dzień sporządzenia niniejszego 
sprawozdania finansowego jest w toku.

44. Zmiany zasad rachunkowości w roku obrotowym w porównaniu do danych finansowych za rok po-
przedzający

Nie wystąpiły.

Piotr Obidziński
Wiceprezes Zarządu

Piotr Kobas
Odpowiedzialny za prowadzenie ksiąg rachunkowych

Kraków, 30 marca 2020 r.
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Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta 

Dla Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz Rady Nadzorczej spółki ”Wisła Kraków” S.A.

Opinia z zastrzeżeniem

Przeprowadziliśmy badanie rocznego sprawozdania finansowego spółki ”Wisła Kraków” S.A. („Spółka”) 
z siedzibą w Krakowie, ul. Władysława Stanisława Reymonta 20, na które składają się: wprowadzenie do 
sprawozdania finansowego, bilans na dzień 31 grudnia 2019 roku, rachunek zysków i strat, zestawienie 
zmian w kapitale własnym oraz rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku 
do dnia 31 grudnia 2019 roku oraz dodatkowe informacje i objaśnienia („sprawozdanie finansowe”).

Za wyjątkiem kwestii o których mowa w paragrafie ‘podstawa opinii z zastrzeżeniami’ oraz w paragrafie 
‘objaśnienie ze zwróceniem uwagi’, naszym zdaniem sprawozdanie finansowe:

 Ì przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Spółki na dzień 31 grudnia 2019 
roku oraz jej wyniku finansowego i przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do 
dnia 31 grudnia 2019 roku zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami ustawy z dnia 29 września 
1994 roku o rachunkowości („ustawa o rachunkowości”) oraz przyjętymi zasadami (polityką) rachun-
kowości,

 Ì jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi Spółkę przepisami prawa oraz statutem Spółki,
 Ì zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych zgodnie z przepi-

sami rozdziału 2 ustawy o rachunkowości.

Podstawa opinii z zastrzeżeniem

Jak opisano w nocie 43 dodatkowych informacji i objaśnień do sprawozdania finansowego za rok obroto-
wy zakończony dnia 31 grudnia 2019 roku oraz w nocie 2 dodatkowych informacji i objaśnień do sprawoz-
dania finansowego za poprzedni rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2018 r., w styczniu 2019 roku 
Prokuratura Okręgowa w Krakowie wszczęła śledztwo w sprawie wyrządzenia znacznej szkody majątko-
wej przez byłych członków Zarządu Spółki – pełniących swoje funkcje w okresie od stycznia 2018 roku do 
grudnia 2018 roku – w wyniku nadużycia przez nich uprawnień lub niedopełnienia obowiązków (ar.t 296 
par. 1 Kodeksu Karnego). W ramach prowadzonego śledztwa zabezpieczono materiały, w szczególności 
obejmujące dokumentację księgową z roku 2018 oraz umowy zawierane w imieniu Spółki przez ww. by-
łych członków Zarządu.

Wskazujemy, że Oświadczenie Zarządu w sprawie rzetelnego sporządzenia sprawozdania finansowego 
(„Oświadczenie”) za poprzedni rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2018 roku nie zostało podpi-
sane przez byłych członków Zarządu Spółki wobec których Prokuratura Okręgowa w Krakowie wszczęła 
ww. śledztwo. 

DEWIZA Audyt Sp. z o.o.
44-100 Gliwice, ul. Józefa Lompy 1/1

W związku z powyższym, mimo otrzymania pisemnego Oświadczenia za poprzedni rok obrotowy, złożo-
nego przez jednoosobowy Zarząd Spółki – w osobie pana Rafała Wisłockiego, pełniącego funkcję Prezesa 
Zarządu w okresie od dnia 04 stycznia 2019 roku do dnia 02 lipca 2019 roku – oraz zastosowania przez 
kluczowego biegłego rewidenta adekwatnych do okoliczności procedur rewizyjnych w trakcie badania 
roku 2018, wskazujemy że na potrzeby badania sprawozdania finansowego za poprzedni rok obrotowy 
zakończony dnia 31 grudnia 2018 roku nie uzyskaliśmy wystarczających dowodów badania potwierdzają-
cych ujęcie lub wykazanie w tym sprawozdaniu finansowym wszystkich rezerw na potencjalne koszty lub 
straty, zarówno faktyczne jak i warunkowe.

Biorąc pod uwagę zakres prowadzonego przez Prokuraturę śledztwa, dane porównawcze w zbadanym 
sprawozdaniu finansowym, tj. dane za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2018 roku lub infor-
macje zaprezentowane w załączonym sprawozdaniu finansowym i odnoszące się do roku 2018 oraz do 
stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku, mogą ulec zmianie w wyniku zdarzeń, o których nie miał wiedzy ani 
pan Rafał Wisłocki, ani o których nie mają wiedzy następni członkowie Zarządu Spółki. 
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Poza opisanym zastrzeżeniem, nie wyrażamy innych zastrzeżeń do naszej opinii.

Nasze badanie przeprowadziliśmy zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Badania w wersji przyjętej 
jako Krajowe Standardy Badania przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów („KSB”) oraz stosownie do 
ustawy z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym 
(„ustawa o biegłych rewidentach”). Nasza odpowiedzialność, zgodnie z tymi standardami, została dalej 
opisana w sekcji naszego sprawozdania „Odpowiedzialność biegłego rewidenta za badanie sprawozdania 
finansowego”.

Jesteśmy niezależni od Spółki zgodnie z Kodeksem etyki zawodowych księgowych Międzynarodowej 
Federacji Księgowych („Kodeks IFAC”) przyjętym uchwałami Krajowej Rady Biegłych Rewidentów oraz 
z innymi wymogami etycznymi, które mają zastosowanie do badania sprawozdań finansowych w Pol-
sce. Wypełniliśmy nasze inne obowiązki etyczne zgodnie z tymi wymogami i Kodeksem IFAC. W trakcie 
przeprowadzania badania kluczowy biegły rewident oraz firma audytorska pozostali niezależni od Spółki 
zgodnie z wymogami niezależności określonymi w ustawie o biegłych rewidentach. Uważamy, że dowo-
dy badania, które uzyskaliśmy są wystarczające i odpowiednie, aby stanowić podstawę dla naszej opinii 
z zastrzeżeniem.

Objaśnienie ze zwróceniem uwagi - istotna niepewność dotycząca kontynuacji działalności 

Nie zgłaszając zastrzeżeń do prawidłowości i rzetelności zbadanego sprawozdania finansowego, zwraca-
my uwagę na punkt 2.2b) wprowadzenia do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony dnia 
31 grudnia 2019 r., w którym Zarząd Spółki wskazał że sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy 
założeniu kontynuacji działalności w okresie co najmniej 12 miesięcy po dniu bilansowym oraz przedsta-
wił główne założenia swojej oceny, jak również założenia dla przygotowanych na potrzeby PZPN prognoz 
finansowych obejmujących okres 18 miesięcy od dnia bilansowego.

W powyższym punkcie wprowadzenia do sprawozdania finansowego Zarząd Spółki zwrócił równocześnie 
uwagę na występowanie istotnej niepewności odnośnie kontynuacji działalności, która wynika z nad-
zwyczajnych okoliczności panujących w Polsce i na świecie, i związanych z trwającą pandemią wirusa 
SARS-CoV-2. Zarząd Spółki przedstawił podjęte oraz planowane działania mające na celu ograniczanie 
negatywnych skutków pandemii wirusa na sytuację ekonomiczną Spółki, jak również opisał działania po-
dejmowane przez instytucje zewnętrzne tj. Ekstraklasa S.A. i PZPN, co ma przełożenie na ogólną sytuację 
ekonomiczną klubów sportowych działających w kraju.

Przedstawione w punkcie 2.2b) wprowadzenia do sprawozdania finansowego informacje świadczą o ist-
nieniu istotnej niepewności, która może powodować wątpliwości co do zdolności Spółki do kontynuacji 
działalności, jednakże – naszym zdaniem – opisane okoliczności należy rozpatrywać w skali makro tzn. 
w odniesieniu do całej branży sportowej.

Nasza opinia nie zawiera zastrzeżenia w odniesieniu do tej sprawy.

Odpowiedzialność Zarządu i Rady Nadzorczej za sprawozdanie finansowe

Zarząd Spółki jest odpowiedzialny za sporządzenie, na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg ra-
chunkowych, sprawozdania finansowego, które przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej 
i finansowej oraz wyniku finansowego Spółki zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości, przyjętymi 
zasadami (polityką) rachunkowości oraz obowiązującymi Spółkę przepisami prawa i statutem, a także 
za kontrolę wewnętrzną, którą Zarząd uznaje za niezbędną, aby umożliwić sporządzenie sprawozdania 
finansowego niezawierającego istotnego zniekształcenia spowodowanego oszustwem lub błędem.

Sporządzając sprawozdanie finansowe Zarząd Spółki jest odpowiedzialny za ocenę zdolności Spółki do 
kontynuowania działalności, ujawnienie, jeżeli ma to zastosowanie, spraw związanych z kontynuacją 
działalności oraz za przyjęcie zasady kontynuacji działalności jako podstawy rachunkowości, z wyjątkiem 
sytuacji, kiedy Zarząd albo zamierza dokonać likwidacji Spółki, albo zaniechać prowadzenia działalności, 
albo nie ma żadnej realnej alternatywy dla likwidacji lub zaniechania działalności.
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Zarząd Spółki oraz członkowie Rady Nadzorczej są zobowiązani do zapewnienia, aby sprawozdanie finan-
sowe spełniało wymagania przewidziane w ustawie o rachunkowości. Członkowie Rady Nadzorczej są 
odpowiedzialni za nadzorowanie procesu sprawozdawczości finansowej Spółki.

Odpowiedzialność biegłego rewidenta za badanie sprawozdania finansowego

Naszymi celami są uzyskanie racjonalnej pewności, czy sprawozdanie finansowe jako całość nie zawiera 
istotnego zniekształcenia spowodowanego oszustwem lub błędem oraz wydanie sprawozdania z bada-
nia zawierającego naszą opinię. Racjonalna pewność jest wysokim poziomem pewności, ale nie gwa-
rantuje, że badanie przeprowadzone zgodnie z KSB zawsze wykryje istniejące istotne zniekształcenie. 
Zniekształcenia mogą powstawać na skutek oszustwa lub błędu i są uważane za istotne, jeżeli można 
racjonalnie oczekiwać, że pojedynczo lub łącznie mogłyby wpłynąć na decyzje gospodarcze użytkowni-
ków podjęte na podstawie tego sprawozdania finansowego.

Zgodnie z § 5 Międzynarodowego Standardu Badania 320, koncepcja istotności stosowana jest przez 
biegłego rewidenta zarówno przy planowaniu i przeprowadzaniu badania, jak i przy ocenie wpływu roz-
poznanych podczas badania zniekształceń oraz nieskorygowanych zniekształceń, jeśli występują, na 
sprawozdanie finansowe, a także przy formułowaniu opinii biegłego rewidenta. W związku z powyższym, 
wszystkie opinie i stwierdzenia zawarte w sprawozdaniu z badania są wyrażane z uwzględnieniem jako-
ściowego i wartościowego poziomu istotności ustalonego zgodnie ze standardami badania i zawodowym 
osądem biegłego rewidenta.

Zakres badania nie obejmuje zapewnienia co do przyszłej rentowności Spółki ani efektywności lub sku-
teczności prowadzenia jej spraw przez Zarząd Spółki obecnie lub w przyszłości. Podczas badania zgodne-
go z KSB stosujemy zawodowy osąd i zachowujemy zawodowy sceptycyzm, a także:

 Ì identyfikujemy i oceniamy ryzyka istotnego zniekształcenia sprawozdania finansowego spowodo-
wanego oszustwem lub błędem, projektujemy i przeprowadzamy procedury badania odpowiadają-
ce tym ryzykom i uzyskujemy dowody badania, które są wystarczające i odpowiednie, aby stanowić 
podstawę dla naszej opinii. Ryzyko niewykrycia istotnego zniekształcenia wynikającego z oszustwa 
jest większe niż tego wynikającego z błędu, ponieważ oszustwo może dotyczyć zmowy, fałszerstwa, 
celowych pominięć, wprowadzenia w błąd lub obejścia kontroli wewnętrznej,

 Ì uzyskujemy zrozumienie kontroli wewnętrznej stosownej dla badania w celu zaprojektowania pro-
cedur badania, które są odpowiednie w danych okolicznościach, ale nie w celu wyrażenia opinii na 
temat skuteczności kontroli wewnętrznej Spółki, oceniamy odpowiedniość zastosowanych zasad 
(polityki) rachunkowości oraz zasadność szacunków księgowych oraz powiązanych ujawnień doko-
nanych przez Zarząd Spółki, 

 Ì wyciągamy wniosek na temat odpowiedniości zastosowania przez Zarząd Spółki zasady kontynuacji 
działalności jako podstawy rachunkowości oraz, na podstawie uzyskanych dowodów badania, czy ist-
nieje istotna niepewność związana ze zdarzeniami lub warunkami, która może poddawać w znaczącą 
wątpliwość zdolność Spółki do kontynuacji działalności. Jeżeli dochodzimy do wniosku, że istnieje 
istotna niepewność, wymagane jest od nas zwrócenie uwagi w naszym sprawozdaniu biegłego re-
widenta na powiązane ujawnienia w sprawozdaniu finansowym lub, jeżeli takie ujawnienia są nie-
adekwatne, modyfikujemy naszą opinię. Nasze wnioski są oparte na dowodach badania uzyskanych 
do dnia sporządzenia naszego sprawozdania biegłego rewidenta, jednakże przyszłe zdarzenia lub 
warunki mogą spowodować, że Spółka zaprzestanie kontynuacji działalności,

 Ì oceniamy ogólną prezentację, strukturę i zawartość sprawozdania finansowego, w tym ujawnienia, 
oraz czy sprawozdanie finansowe przedstawia będące ich podstawą transakcje i zdarzenia w sposób 
zapewniający rzetelną prezentację

Przekazujemy Radzie Nadzorczej informacje o, między innymi, planowanym zakresie i czasie przeprowa-
dzenia badania oraz znaczących ustaleniach badania, w tym wszelkich znaczących słabościach kontroli 
wewnętrznej, które zidentyfikujemy podczas badania.

Inne informacje, w tym sprawozdanie z działalności

Inne informacje obejmują sprawozdanie z działalności Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do 
dnia 31 grudnia 2019 roku („Sprawozdanie z działalności”).
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Odpowiedzialność Zarządu i Rady Nadzorczej

Zarząd Spółki jest odpowiedzialny za sporządzenie Sprawozdania z działalności zgodnie z przepisami pra-
wa.

Zarząd Spółki oraz członkowie Rady Nadzorczej są zobowiązani do zapewnienia, aby Sprawozdanie z dzia-
łalności Spółki spełniały wymagania przewidziane w ustawie o rachunkowości.

Odpowiedzialność biegłego rewidenta

Nasza opinia z badania sprawozdania finansowego nie obejmuje Sprawozdania z działalności. W związ-
ku z badaniem sprawozdania finansowego naszym obowiązkiem jest zapoznanie się ze Sprawozdaniem 
z działalności i czyniąc to, rozpatrzenie, czy nie jest istotnie niespójne ze sprawozdaniem finansowym 
lub naszą wiedzą uzyskaną podczas badania, lub w inny sposób wydaje się istotnie zniekształcone. Jeśli 
na podstawie wykonanej pracy stwierdzimy istotne zniekształcenia w Sprawozdaniu z działalności, jeste-
śmy zobowiązani poinformować o tym w naszym sprawozdaniu z badania. Naszym obowiązkiem, zgodnie 
z wymogami ustawy o biegłych rewidentach, jest również wydanie opinii, czy sprawozdanie z działalności 
zostało sporządzone zgodnie z przepisami oraz czy jest zgodne z informacjami zawartymi w sprawozda-
niu finansowym. 

Opinia o Sprawozdaniu z działalności

Na podstawie wykonanej w trakcie badania pracy, naszym zdaniem, Sprawozdanie z działalności Spółki:
 Ì zostało sporządzone zgodnie z art. 49 ustawy o rachunkowości,
 Ì jest zgodne z informacjami zawartymi w sprawozdaniu finansowym.

Ponadto, w świetle wiedzy o Spółce i jej otoczeniu uzyskanej podczas naszego badania oświadczamy, że 
nie stwierdziliśmy w Sprawozdaniu z działalności Spółki istotnych zniekształceń.

Sprawozdanie na temat innych wymogów prawa i regulacji

Informacja o niedochowaniu przez Spółk wymogów określonych w art. 397 Kodeksu Spółek Handlowych

Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 roku wykazuje ujemny kapitał własny. Zgodnie z art. 397 Ko-
deksu Spółek Handlowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 505 z późniejszymi zmianami). Zarząd jest zobowiązany 
niezwłocznie zwołać Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w celu powzięcia uchwały dotyczącej dalszego 
istnienia Spółki. Ostatni raz uchwała w tej sprawie została podjęta przez Nadzwyczajne Walne Zgroma-
dzenie Akcjonariuszy w dniu 13 marca 2019 roku. Od tego dnia do dnia niniejszego sprawozdania z bada-
nia większościowy akcjonariat Spółki nie zmienił się.

Gliwice, dnia 30 marca 2020 roku

Bartosz Doros
biegły rewident
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Kluczowy Biegły Rewident
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