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Dokument Informacyjny 

TAMEX Obiekty Sportowe S.A. 

z siedzibą w Warszawie 
sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii A i B do obrotu 

na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez 

Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 

 

 
Niniejszy dokument informacyjny został sporządzony w związku z ubieganiem się o wprowadzenie instrumentów 

finansowych objętych tym dokumentem do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę 

Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., przeznaczonym głównie dla spółek, w których inwestowanie może byd 

związane z wysokim ryzykiem inwestycyjnym. 

 

Wprowadzenie instrumentów finansowych do obrotu w alternatywnym systemie obrotu nie stanowi dopuszczenia ani 

wprowadzenia tych instrumentów do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów 

Wartościowych w Warszawie S.A. (rynku podstawowym lub równoległym). 

 

Inwestorzy powinni byd świadomi ryzyka, jakie niesie ze sobą inwestowanie w instrumenty finansowe notowane w 

alternatywnym systemie obrotu, a ich decyzje inwestycyjne powinny byd poprzedzone właściwą analizą, a także, jeżeli 

wymaga tego sytuacja, konsultacją z doradcą inwestycyjnym. 

 

Treśd niniejszego dokumentu informacyjnego nie była zatwierdzana przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie 

S.A. pod względem zgodności informacji w nim zawartych ze stanem faktycznym lub przepisami prawa. 

 

 

 

 

Autoryzowany Doradca 
 

 
Warszawa, dnia  31 marca 2011 roku 
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1 Wstęp 
Dane Spółki 

Tamex Obiekty Sportowe S.A. 

Ul. Tamka 38, 00-355 Warszawa 

Tel.: +48 22 556 24 23 

Fax.: +48 22 556 24 22 

e-mail: biuro@tamex.com.pl 

strona internetowa: www.tamex.com.pl 

 

Dane autoryzowanego doradcy 

 

Dom Inwestycyjny Investors  Spółka Akcyjna 

ul. Mokotowska 1, 00 - 640 Warszawa  

tel.: +48 22 378 91 90 

fax: +48 22 378 91 91 

e-mail: di@investors.pl 

strona internetowa: www.investors.pl 

 

 

Liczba, rodzaj, jednostkowa wartośd nominalna i oznaczenie emisji instrumentów finansowych wprowadzanych do obrotu w 

alternatywnym systemie obrotu: 

 

Na podstawie niniejszego Dokumentu Informacyjnego, wprowadza się do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na 

rynku NewConnect, prowadzonym przez GPW 18.520.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł 

każda oraz 930.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł każda. 

mailto:biuro@tamex.com.pl
http://www.tamex.com.pl/
mailto:di@investors.pl
http://www.investors.pl/
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2 Czynniki ryzyka 
 

2.1 Czynniki ryzyka związane z otoczeniem Spółki 

Ryzyko związane z czynnikami politycznymi i ekonomicznymi w Polsce i w krajach dostawców Spółki 

Działalnośd Spółki jest uzależniona od takich czynników jak: 

 poziom PKB, 

 wielkośd wydatków publicznych,  

 inflacja, 

 podatki, 

 zmiany ustawodawstwa, 

 znaczące wahania kursów walut,  

 zmiany w zakresie wdrożonych programów rządowych wspierających rozwój infrastruktury sportowej. 

Niekorzystna zmiana jednego lub kilku z wyżej wymienionych czynników zarówno w Polsce, jak i w krajach dostawców 

Spółki może mied negatywny wpływ na działalnośd oraz wyniki finansowe Spółki. Największe znaczenie dla działalności 

Spółki ma jednak klimat inwestycyjny w sektorze publicznym w zakresie infrastruktury sportowej, w tym w szczególności 

kontynuowanie trwających programów rządowych. 

Ryzyko związane z regulacjami prawnymi 

Na działalnośd Spółki bardzo duży wpływ mają regulacje prawne w zakresie przetargów publicznych. Aktualne przepisy w 

dużej mierze uniemożliwiają swobodne działanie komisjom przetargowym, które muszą stosowad się do skomplikowanych 

regulacji prawnych. W rzeczywistości wykonawcy otrzymują na koniec procesu specyfikację przetargową z terminem często 

nierealnym do dotrzymania. Dochodzi do sytuacji, w których proces przetargowy na budowę dużego obiektu trwa 

dwukrotnie dłużej niż czas założony na jego realizację. Dużym ryzykiem w odczuciu Spółki jest fakt, że w większości 

przypadków jedynym kryterium weryfikacji ofert przetargowych jest w tej chwili cena, co w wielu przypadkach ma znaczący 

wpływ na jakośd oferowanych produktów. Kolejnym ryzykiem w odczuciu Spółki jest niewystarczająca specjalistyczna 

wiedza z zakresu budownictwa sportowego urzędników reprezentujących inwestora. Najwięcej informacji na ten temat 

mogliby oni uzyskad od firm takich jak Spółka, tymczasem bardzo rzadko zabiegają o kontakt w tych sprawach w obawie, że 

zostaną oskarżeni o stronniczośd i sprzyjanie konkretnej firmie. 

Ryzyko podatkowe 

Zmiany w prawie podatkowym mogą mied istotny wpływ na działalnośd Spółki. System prawa podatkowego w Polsce jest 

przedmiotem częstych zmian. Zmiany te oraz trudności interpretacyjne związane ze stosowaniem nowych przepisów 

utrudniają prowadzenie działalności gospodarczej, w tym planowanie podatkowe, co może mied negatywny wpływ na 

działalnośd Spółki. Ryzyko podatkowe w Polsce jest wyższe niż w paostwach rozwiniętych, gdzie występuje większa 

stabilnośd systemu podatkowego. Ponadto treśd przepisów prawa podatkowego umożliwia organom podatkowym 

dokonywanie niejednoznacznej ich wykładni. Możliwośd ta, w kontekście często zmieniających się przepisów oraz wykładni 

prawa, powoduje istnienie ryzyka zakwestionowania przez organy podatkowe klasyfikacji podatkowej niektórych transakcji.  

Ryzyko wejścia na rynek znaczącego konkurenta 

Spółka należy do liderów na polskim rynku obiektów sportowych. Ryzyko pojawienia się znaczącego krajowego konkurenta 

oceniana jest przez Spółki jako niewielkie. Cztery największe firmy, w tym Spółka, posiadają łącznie większościowy udział w 

rynku. Istnieje ryzyko pojawienia się na polskim rynku znaczących graczy zagranicznych, szczególnie w kontekście 

aktualnego dynamicznego rozwoju budownictwa sportowego związanego z organizacją EURO 2012. W chwili obecnej 
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bardzo wysoką barierą wejście na polski rynek są przepisy prawne. Zagraniczne przedsiębiorstwa uczestniczyły w co 

najmniej kilkudziesięciu przetargach, z których zwycięzcami w kilku przypadkach zostały firmy z Niemiec. Przepisy dotyczące 

zamówieo publicznych i przetargów są dla zachodnich firm jednak na tyle trudne, że niemal wszystkie kapitulują po 

pierwszej próbie debiutu na polskim rynku.  

Ryzyko konkurencji cenowej ze strony nowych, mniejszych graczy w zakresie budowy boisk piłkarskich w ramach 

programu Moje Boisko Orlik 2012 

Ze względu na rosnące zainteresowanie małych firm programem rządowym Moje Boisko Orlik 2012 na rynku pojawiła się 

znaczna liczba małych podmiotów startujących w przetargach na realizację boisk sportowych. Istnieje ryzyko, że rosnąca 

podaż spowoduje znaczne obniżenie stawek wykonawców, a co za tym idzie doprowadzenie realizacji boisk w ramach 

programu do granic opłacalności. Jednocześnie istnieje zagrożenie, że  mniejsze firmy, w niektórych wypadkach niedawno 

powstałe, często pod jeden konkretny kontrakt, oferowad będą niższe ceny od Spółki bazując na najtaoszych materiałach 

produkcji chioskiej. Biorąc pod uwagę powyższe ryzyko Spółka podjęła decyzję o stopniowej migracji swojej aktywności z 

programu Orlik 2012 w kierunku bardziej zaawansowanych obiektów sportowych, na które popyt systematycznie rośnie. 

Poziom zaawansowania większych projektów automatycznie eliminuje z gry mniejszych graczy, których doświadczenie i 

kompetencje nie pozwalają na realizację długoterminowych, rozbudowanych projektów. Jednocześnie Spółka nie rezygnuje 

całkowicie z przychodów z segmentu małych obiektów sportowych i aktywnie uczestniczy w tym segmencie poprzez swoją 

spółkę zależną.  

 

2.2 Czynniki ryzyka związane z działalnością Spółki 

Ryzyko niepowodzenia strategii Spółki 

Celem strategicznym Spółki jest długoterminowy wzrost wartości Spółki dla akcjonariuszy poprzez osiąganie coraz lepszych  

wyników finansowych dzięki realizowaniu większej liczby  obiektów sportowych oraz systematyczne rozszerzanie oferty o 

nowe usługi o wartości dodanej, co zgodnie z założeniami opracowanej wieloletniej strategii rozwoju doprowadzid powinno 

także do stopniowego zwiększania rentowności działalności operacyjnej Spółki.  

Istnieje ryzyko wystąpienia czynników niezależnych od Spółki, które mogą przeszkodzid w realizacji założonej strategii: 

 wzrost konkurencji na rynku krajowym, 

 przedłużanie się okresu kryzysu gospodarczego,  

 zmniejszenie popytu na nowe obiekty sportowe ze strony sektora publicznego w wyniku niekorzystnych zmian w 

podstawowych programach rządowych wpierających budownictwo sportowe. 

W przypadku wystąpienia czynników opisanych powyżej Zarząd Spółki zmodyfikuje strategię tak, by umożliwid realizację 

celu strategicznego Spółki (wzrost wartości Spółki dla jej akcjonariuszy). 

Ryzyko związane z procesem budowlanym  

W prowadzonej działalności Spółki występuje ryzyko związane z procesem produkcyjnym. Realizowane przez Spółki usługi 

budowlane i montażowe  mają często charakter indywidualny i niepowtarzalny. Pracownicy Spółki realizują usługi 

wykorzystując aktualny stan branżowej wiedzy technicznej w technologii budowy nawierzchni sportowej, jak i standardowe 

rozwiązania konstrukcyjno-budowlane w zakresie prac ogólnobudowlanych. W trakcie każdego przedsięwzięcia 

inwestycyjnego mogą wystąpid zmiany i modyfikacje. Realizowane przez Spółkę obiekty są wytwarzane w okresie nie 

krótszym niż 4 miesiące. W czasie inwestycji mogą ulec zmianie ceny materiałów, robocizny, a także obowiązujące przepisy. 

Biorąc pod uwagę powyższe, w działalności Spółki istnieją następujące ryzyka związane z procesem produkcyjnym:  

 niewłaściwe oszacowanie kosztów wytworzenia,  

 zmiany niezbędnych kosztów wytworzenia w trakcie procesu realizacji umowy,  

 błędy w zarządzaniu procesem budowlanym,  

 błędy w rozwiązaniach technicznych i technologicznych,  

 realizacja kontraktu ze zwłoką lub opóźnieniem, w tym spowodowanym niekorzystnymi warunkami 

atmosferycznymi,  

 wypadki i katastrofy.  
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Skutkiem powyższych ryzyk może byd zwiększenie kosztów, a w konsekwencji obniżenie wyniku Spółki. 

Ryzyko związane z karami za niewykonanie lub nieterminowe wykonanie kontraktów 

W prowadzonej przez Spółkę działalności gospodarczej istnieje ryzyko związane z karami za niewykonanie lub nieterminowe 

wykonanie umowy. Spółka prowadzi wiele niezależnych zadao inwestycyjnych. Zadania realizowane przez Spółkę to 

przedsięwzięcia prowadzone przez kierownika budowy, mające swój budżet i termin realizacji. Realizacja zadania w 

terminie lub nieterminowe wykonanie zadania jest efektem oddziaływania wielu czynników zależnych i niezależnych od 

Spółki. Wobec powyższego istnieje ryzyko związane z karami za niewykonanie lub nieterminowe wykonanie zadao. 

Skutkami tego ryzyka mogą byd:  

 sprawy przed Sądami Gospodarczymi o naliczenie lub zasądzenie kar lub odsetek, 

 kary umowne,  

 utrata zaufania Klientów,  

 pogorszenie wizerunku Spółki.  

W związku z tym, w celu minimalizowania potencjalnych skutków tego rodzaju ryzyka, Spółki na bieżąco:  

 stara się zabezpieczyd odpowiednimi zapisami w umowach przed odpowiedzialnością za ryzyka nie będące pod 

kontrolą Spółki, 

 analizuje ryzyka, wprowadzając zabezpieczenia i ubezpieczenia w sytuacjach, gdy skutki prognozowanych ryzyk są 

większe od akceptowanych wg wewnętrznych unormowao,  

 ubezpiecza ryzyka, 

 buduje kompetencje kadry w zakresie zarządzania projektami. 

Ryzyko napraw gwarancyjnych obiektów realizowanych przez Spółkę spowodowane nieprawidłowym montażem 

nawierzchni sportowych 

Kluczowym elementem każdego obiektu sportowego jest specjalistyczna nawierzchnia sportowa. Często w jednym obiekcie 

montowanych jest kilka rodzajów nawierzchni o różnej charakterystyce. W wyniku nieprawidłowego montażu nawierzchni 

sportowych może ona ulec uszkodzeniu, co z kolei może byd przyczyną reklamacji i niezadowolenia Klientów. Spółka jest 

obecna na rynku budownictwa sportowego od 1999 roku i jest jedną z pierwszych firm tego typu w Polsce. Spółka posiada 

także szereg specjalizowanych brygad wyposażonych w odpowiedni sprzęt z wieloletnim doświadczeniem w zakresie 

montażu nawierzchni sportowych. Dodatkowo, w celu minimalizacji ryzyka wystąpienia uszkodzeo, Spółka korzysta z 

nawierzchni od sprawdzonych producentów.  

Ryzyko związane z odpowiedzialnością za podwykonawców  

Spółka, jako generalny wykonawca, odpowiada przed inwestorem za całośd robót, w tym za prace wykonane przez swoich 

podwykonawców. W przypadku ewentualnego niewywiązania się podwykonawców inwestycji budowlanych z zawartych ze 

Spółką kontraktów, Spółka może byd narażona na roszczenia ze strony swoich odbiorców, w związku z niewywiązaniem się z 

zawartych z nimi umów. Ewentualne nagłe zerwanie współpracy z dotychczasowymi podwykonawcami wiąże się z 

koniecznością znalezienia nowych partnerów, co może powodowad przejściowe problemy z terminowością wywiązywania 

się Spółki z zawartych umów. Ponadto, koniecznośd nawiązania współpracy z nowymi podwykonawcami wiązad może się z 

koniecznością przyjęcia nowych (gorszych) warunków finansowych. W celu minimalizacji tych ryzyk Spółka bazuje głównie 

na stałej grupie sprawdzonych już przez siebie w wieloletniej współpracy podwykonawcach. 

Sezonowośd sprzedaży usług  

Zjawisko sezonowości sprzedaży charakteryzuje całą branżę budowlaną, w tym także budownictwo sportowe. Z uwagi na 

uwarunkowania technologiczne większośd prac budowlanych prowadzona jest w okresie kwiecieo-listopad. Spółka stara się 

ograniczad zjawisko sezonowości sprzedaży konstruując harmonogramy prowadzonych robót tak, aby w okresie zimowym 

zapewnid sobie prace wykooczeniowe wewnątrz obiektów. Mimo to, inwestor powinien wziąd pod uwagę ryzyko związane 

ze zróżnicowaniem wyników finansowych w poszczególnych kwartałach roku. 
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Ryzyko związane z akwizycją innego podmiotu 

Podstawowym ryzykiem podczas realizacji strategii rozwoju w drodze akwizycji innych podmiotów jest zła ocena sytuacji 

finansowej i biznesowej podmiotów będących przedmiotem inwestycji. W przypadku zrealizowania się takiego ryzyka zakup 

spółki o złej kondycji finansowej może mied negatywny wpływ na wyniki skonsolidowane Spółki. 

Zarząd Spółki zobowiązuje się dołożyd wszelkich starao, by ograniczyd możliwośd zaistnienia takiego ryzyka. Zarząd Spółki 

skorzysta z usług profesjonalnego doradcy finansowego, doświadczonego w przeprowadzaniu procesów kupna i łączenia 

spółek, który:  

 przeprowadzi pełne badanie due diligence potencjalnego przedmiotu akwizycji, mające na celu rozpoznanie i 

wyeliminowanie wszelkich ryzyk związanych z przeprowadzeniem transakcji, 

 dokona wyceny potencjalnego podmiotu akwizycji, 

 będzie doradzał Zarządowi Spółki w negocjacjach oraz w procesie definiowania struktury transakcji. 

Ryzyko utraty kluczowych pracowników 

Spółka jest przedsiębiorstwem, którego jednym z najbardziej wartościowych aktywów są pracownicy, w szczególności kadra 

menedżerska, przedstawiciele handlowi oraz członkowie specjalistycznych brygad budowlanych posiadający wieloletnie 

doświadczenie w zakresie realizacji obiektów sportowych. 

W celu zapobiegania ryzyku utraty kluczowych pracowników Spółka prowadzi politykę kadrową mającą na celu budowanie 

więzi pracowników ze Spółką, efektywne motywowanie pracowników oraz zapewnienie rozwoju pracowników poprzez 

szkolenia. 

Ryzyko braku dostępu do wykwalifikowanej kadry budowlanej 

Zmieniająca się sytuacja gospodarcza może spowodowad brak na rynku wykwalifikowanej kadry budowlanej (fale emigracji, 

rosnący popyt na usługi budowlane, itd.). W celu minimalizacji tego ryzyka Spółka utrzymuje relacje partnerskie z szeregiem 

sprawdzonych podwykonawców świadczących na jej rzecz usługi ogólnobudowlane i wykooczeniowe (energetyczne, 

sanitarne, itd.). Częśd podwykonawców działa na zasadzie strategicznego partnerstwa z Spółką, co gwarantuje jej 

pierwszeostwo dostępu do zasobów podwykonawcy. W celu dalszej minimalizacji ww. ryzyka jednym z założeo strategii 

rozwoju Spółki jest rozwój własnych zasobów budowlanych w drodze akwizycji. W celu zapewnienia konkurencyjności 

oferty nadal znaczna częśd prac ogólnobudowlanych realizowana będzie z wykorzystaniem podwykonawców.  

Ryzyko braku dostępu do nawierzchni sportowych 

Specjalistyczne nawierzchnie sportowe stanowią zasadniczy element realizacji obiektów sportowych, a dostęp do szerokiej 

gamy nawierzchni o różnej specyfice i charakterze jest jednym z kluczowych czynników sukcesu firm działających na rynku 

budownictwa sportowego. Sprzedaż nawierzchni między producentami a firmami je montującymi odbywa się głównie na 

podstawie wieloletnich umów partnerskich. Spółka, jako jeden z liderów polskiego rynku budownictwa sportowego, posiada 

stosowne umowy partnerskie z kilkoma międzynarodowymi producentami nawierzchni sportowych. Ze względu na bardzo 

dobrą dotychczasową współpracę ryzyko zerwania jednej lub kilku umów jest niewielkie, niemniej nawet w tym przypadku 

odpowiednia dywersyfikacja dostawców nie pozwoli na odcięcie Spółki od dostępu do nawierzchni sportowych. 

Jednocześnie czynnikiem minimalizującym ww. ryzyko jest fakt, że na rynku pojawia się coraz większa liczba producentów 

oferujących nawierzchnie sportowe wysokiej jakości. Spółka na bieżąco analizuje rynek pod kątem ewentualnych nowych 

umów na dostawy nawierzchni sportowych. 
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2.3 Czynniki ryzyka majątkowe 

Nie występują żadne czynniki ryzyka majątkowego. 

2.4 Czynniki ryzyka związane z rynkiem kapitałowym  

Ryzyko związane z zawieszeniem notowao lub wykluczeniem akcji wprowadzanych do obrotu  

Organizator Alternatywnego Systemu, zgodnie z §11 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu GPW, może zawiesid 

obrót instrumentami finansowymi na okres nie dłuższy niż 3 miesiące.  

Organizator Alternatywnego Systemu może zawiesid obrót instrumentami:  

na wniosek emitenta  

 jeżeli uzna, że wymaga tego interes i bezpieczeostwo uczestników obrotu,  

 jeżeli emitent narusza przepisy obowiązujące w alternatywnym systemie,  

 przed podjęciem decyzji o wykluczeniu instrumentów finansowych,  

 w przypadku niewykonywania przez emitenta obowiązków określonych w rozdziale V Regulaminu ASO.  

Na podstawie §18 ust. 7 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Organizator Alternatywnego Systemu może zawiesid 

obrót instrumentami finansowymi emitenta w przypadku:  

 rozwiązania lub wygaśnięcia umowy z Autoryzowanym Doradcą przed upływem okresu 1 roku od dnia pierwszego 

notowania, z wyłączeniem rozwiązania umowy na podstawie zwolnienia,  

 wyrażenia przez Organizatora Alternatywnego Systemu sprzeciwu, co do wykonywania obowiązków 

Autoryzowanego Doradcy na podstawie zmienionej lub nowej umowy zawartej z Spółką,  

 zawieszenia prawa do działania Autoryzowanego Doradcy w alternatywnym systemie,  

 skreślenia Autoryzowanego Doradcy z listy Autoryzowanych Doradców,  

 jeżeli uzna, że wymaga tego bezpieczeostwo obrotu w Alternatywnym Systemie lub interes uczestników tego 

obrotu.  

Ponadto, zgodnie z §20 ust. 3 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu GPW, jako Organizator Alternatywnego 

Systemu może zawiesid obrót instrumentami finansowymi Spółki w przypadku:  

 rozwiązania lub wygaśnięcia umowy z Animatorem Rynku przed upływem 2 lat, licząc od dnia pierwszego notowania 

instrumentów finansowych Spółki na rynku kierowanym zleceniami lub  

 zawieszenia prawa do działania Animatora Rynku lub wykluczenia go z tego działania, do czasu zawarcia i wejścia w 

życie nowej umowy z Animatorem Rynku albo Market Makerem, przy czym w przypadku zawarcia umowy z Market 

Makerem wznowienie notowao może nastąpid wyłącznie na rynku kierowanym cenami.  

Podobnie, zgodnie z §21 ust. 2 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu GPW jako Organizator Alternatywnego 

Systemu, może zawiesid obrót instrumentami finansowymi Spółki w przypadku:  

 rozwiązania lub wygaśnięcia umowy z Market Makerem na rynku kierowanym cenami lub  

 zawieszenia prawa do działania Market Makera lub wykluczenia go z tego działania,  

 do czasu zawarcia i wejścia w życie nowej umowy z Market Makerem albo umowy z Animatorem Rynku. Przy czym, 

w przypadku zawarcia umowy z Animatorem Rynku wznowienie notowao może nastąpid wyłącznie na rynku 

kierowanym zleceniami, w systemie notowao określonym przez Organizatora Alternatywnego Systemu.  

Zgodnie z §12 tego Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu GPW może wykluczyd instrumenty finansowe z obrotu:  

 na wniosek emitenta, z zastrzeżeniem możliwości uzależnienia decyzji w tym zakresie od spełnienia przez em itenta 

dodatkowych warunków,  

 jeżeli uzna, że wymaga tego interes i bezpieczeostwo uczestników obrotu,  

 wskutek ogłoszenia upadłości emitenta albo w przypadku oddalenia przez sąd wniosku o ogłoszenie upadłości z 

powodu braku środków w majątku emitenta na zaspokojenie kosztów postępowania,  

 wskutek otwarcia likwidacji emitenta.  
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Obligatoryjnie wykluczane są z Alternatywnego Systemu Obrotu na Rynku NewConnect instrumenty finansowe spółki w 

następujących sytuacjach: gdy wynika to wprost z przepisów prawa, gdy zbywalnośd tych instrumentów stała się 

ograniczona, w przypadku zniesienia dematerializacji tych instrumentów lub po upływie 6 miesięcy od dnia 

uprawomocnienia się postanowienia o ogłoszeniu upadłości spółki, obejmującej likwidację jego majątku, lub postanowienia 

o oddaleniu przez sąd wniosku o ogłoszenie tej upadłości z powodu braku środków w majątku spółki na zaspokojenie 

kosztów postępowania.  

Przed podjęciem decyzji o wykluczeniu instrumentów finansowych z obrotu, GPW może zawiesid obrót tymi instrumentami 

finansowymi. W takiej sytuacji zawieszenie obrotu może trwad dłużej niż 3 miesiące.  

Ponadto zgodnie z §16 ust. 1 pkt 2 i 3 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, jeżeli Spółka nie wykonuje obowiązków 

określonych w rozdziale V ww. Regulaminu Organizator Alternatywnego Systemu może:  

 zawiesid obrót instrumentami finansowymi emitenta w alternatywnym systemie,  

 wykluczyd instrumenty finansowe emitenta z obrotu w alternatywnym systemie.  

W przypadku, gdy decyzja o zawieszeniu instrumentów finansowych Spółki jest wydawana jako sankcja za niewykonywanie 

przez Spółki obowiązków określonych w Regulaminie Alternatywnego Systemu Obrotu, okres zawieszenia obrotu może 

trwad dłużej niż 3 miesiące.  

Spółka nie może zagwarantowad, iż powyżej opisane sytuacje nie będą miały miejsca w odniesieniu do jego instrumentów 

finansowych.  

Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, do instrumentów finansowych wprowadzonych 

do alternatywnego systemu obrotu znajdują zastosowanie postanowienia art. 78 ust. 2 – 4 ustawy o obrocie instrumentami 

finansowymi. Przepisy te określają sytuacje, gdy ze względu na bezpieczeostwo obrotu w alternatywnym systemie obrotu 

lub interes inwestorów, wprowadzenie lub rozpoczęcie obrotu instrumentami finansowymi w alternatywnym systemie 

obrotu może zostad wstrzymane oraz wskazują przypadki, gdy obrót instrumentami finansowymi może zostad zawieszony 

lub instrumenty finansowe wykluczone z obrotu w alternatywnym systemie obrotu.  

Zgodnie z art. 78 ust 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi w przypadku gdy wymaga tego bezpieczeostwo obrotu 

lub jest zagrożony interes inwestorów, firma inwestycyjna organizująca alternatywny system obrotu, na żądanie KNF, 

wstrzymuje wprowadzenie instrumentów finansowych do obrotu w tym alternatywnym systemie obrotu lub wstrzymuje 

rozpoczęcie obrotu wskazanymi instrumentami finansowymi na okres nie dłuższy niż 10 dni.  

W przypadku gdy obrót określonymi instrumentami finansowymi jest dokonywany w okolicznościach wskazujących na 

możliwośd zagrożenia prawidłowego funkcjonowania alternatywnego systemu obrotu lub bezpieczeostwa obrotu 

dokonywanego w tym alternatywnym systemie obrotu, lub naruszenia interesów inwestorów, na żądanie KNF, firma 

inwestycyjna organizująca alternatywny system obrotu, na podstawie art. 78 ust. 3 ustawy o obrocie instrumentami 

finansowymi, zawiesza obrót tymi instrumentami finansowymi na okres nie dłuższy niż miesiąc.  

Ustawa o obrocie instrumentami finansowymi (art. 78. ust 4), przewiduje wykluczenie z obrotu, na żądanie KNF, 

instrumentów finansowych, w przypadku gdy obrót nimi zagraża w sposób istotny prawidłowemu funkcjonowaniu 

alternatywnego systemu obrotu lub bezpieczeostwu obrotu dokonywanego w tym alternatywnym systemie obrotu, lub 

powoduje naruszenie interesów inwestorów.  

Ryzyko związane z karami administracyjnymi nakładanymi przez KNF  

Niedopełnienie przez Spółki obowiązku zgłoszenia w ciągu 14 dni faktu wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu 

instrumentów finansowych do ewidencji prowadzonej przez Komisję Nadzoru Finansowego może, zgodnie z art. 10 ust. 5 

ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do 

zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U.09.185.1439 j.t.), pociągad za sobą karę 

administracyjną, to jest karę pieniężną do wysokości 100.000 PLN (sto tysięcy złotych) nakładaną przez KNF.  

Ponadto KNF może nałożyd na Spółki inne kary administracyjne za niewykonanie obowiązków wynikających z powołanej 

powyżej ustawy o ofercie publicznej oraz ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi 

(Dz.U.05.183.1538 z późn. zm.). Wspomniane sankcje wynikają z art. 169-174 ustawy o obrocie instrumentami 

finansowymi. W szczególności KNF może nałożyd karę pieniężną na emitenta na podstawie art. 176 i 176a ustawy o obrocie 

instrumentami finansowymi za niewykonanie obowiązków, o których mowa w art. 157, 158, 160 oraz art. 5 ustawy o 

obrocie instrumentami finansowymi. Ponadto ww. sankcje wynikają także z art. 96 i 97 ustawy o ofercie publicznej i 

warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.  
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Ryzyko wahao cen i niskiej płynności akcji  

Akcje Spółki nie były do tej pory notowane na żadnym rynku regulowanym lub w alternatywnym systemie obrotu. Nie ma 

więc pewności, że papiery wartościowe Spółki będą przedmiotem aktywnego obrotu po ich wprowadzeniu do obrotu w 

alternatywnym systemie obrotu. Cena akcji może podlegad wysokim wahaniom na skutek szeregu czynników, w tym między 

innymi:  

 postrzegania Spółki jako ryzykownej z powodu charakteru branży, w ramach której prowadzona jest działalnośd, 

 zmian wyników operacyjnych Spółki,  

 liczby oraz płynności notowanych akcji,  

 poziomu inflacji,  

 zmiany globalnych, regionalnych lub krajowych czynników ekonomicznych i politycznych oraz sytuacji na innych 

światowych rynkach papierów wartościowych.  

Ponadto zwraca się uwagę, że akcje Spółek notowanych w Alternatywnym Systemie Obrotu mogą charakteryzowad się 

relatywnie niską płynnością. Z tego względu mogą występowad trudności w sprzedaży dużej liczby akcji w krótkim okresie. 

Jednocześnie decyzja jednego podmiotu o sprzedaży dużej ilości akcji może powodowad obniżenie cen akcji będących 

przedmiotem obrotu. 

Ryzyko inwestycji na rynku NewConnect  

Podmiot inwestujący w akcje Spółki musi byd świadomy faktu, że inwestycja ta jest znacznie bardziej ryzykowna niż 

inwestycja w akcje spółek notowanych na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Rynek 

NewConnect cechuje relatywnie wysoka zmiennośd cen akcji oraz niska płynnośd obrotu. W Alternatywnym Systemie 

Obrotu występuje ryzyko zmian kursu akcji, które nie musi odzwierciedlad jego aktualną sytuację ekonomiczną i rynkową. 
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3 Osoby odpowiedzialne za informacje zawarte w dokumencie 

informacyjnym 
 

3.1 Spółka 

Spółka 

Nazwa, siedziba i adres Spółki: 

Nazwa:    TAMEX Obiekty Sportowe Spółka Akcyjna 

Nazwa skrócona:   TAMEX  S.A. 

Siedziba:    Warszawa 

Adres:    ul. Tamka 38,  00-355 Warszawa 

Numery telekomunikacyjne:  tel. +48 22 556 24 23 

    fax +48 22 556 24 22 

Adres poczty elektronicznej:  biuro@tamex.com.pl  

Adres strony internetowej:  www.tamex.com.pl 

 

Osoby fizyczne działające w imieniu Spółki: 

 

Konrad Sobecki Prezes Zarządu 

Andrzej Wójcik Wiceprezes Zarządu 

 

 

Oświadczenie osób działających w imieniu Spółki 

 

Oświadczamy, że zgodnie z naszą najlepszą wiedzą i przy dołożeniu należytej staranności by zapewnid taki stan, informacje 

zawarte w częściach Dokumentu Informacyjnego, za które jesteśmy odpowiedzialni, są prawdziwe, rzetelne i zgodne ze 

stanem faktycznym i że nie pominięto niczego, co mogłoby wpływad na ich znaczenie. 

 

Spółka ponosi odpowiedzialnośd za wszystkie informacje zamieszczone w treści Dokumentu Informacyjnego. 

 

 

 

 

 
 

 

mailto:biuro@tamex.com.pl
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3.2 Autoryzowany Doradca 

Nazwa:    Dom Inwestycyjny Investors Spółka Akcyjna  

Nazwa skrócona:   DI Investors S.A. 

Siedziba:    Warszawa 

Adres:    ul. Mokotowska 1, 00-640 Warszawa 

Numery telekomunikacyjne:  tel.: +48 22 378 91 90 

    fax: +48 22 378 91 91 

Adres poczty elektronicznej:  di@investors.pl  

Adres strony internetowej:  www.investors.pl 

 

Osoby fizyczne działające w imieniu Autoryzowanego Doradcy: 

Jakub Bartkiewicz    Prezes Zarządu 

Michał Meller   Członek Zarządu 

Jarosław Parczewski   Członek Zarządu 

Maciej Wiśniewski    Członek Zarządu 

Grzegorz Mielcarek   Członek Zarządu 

 

Oświadczenie o odpowiedzialności osób działających w imieniu Autoryzowanego Doradcy 

 

Oświadczamy, że Dokument Informacyjny został sporządzony zgodnie z wymogami określonymi w Załączniku nr 1 do 

Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu uchwalonego Uchwałą Nr 147/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych 

w Warszawie S.A, z dnia 1 marca 2007 r. (z późn. zm.). 

 

Ponadto oświadczamy, że według naszej najlepszej wiedzy i zgodnie z dokumentami i informacjami przekazanymi nam przez 

Emitenta, informacje zawarte w Dokumencie Informacyjnym są prawdziwe, rzetelne i zgodne ze stanem faktycznym oraz, że 

nie pominięto w nim żadnych faktów, które mogłyby wpływad na jego znaczenie i wycenę instrumentów finansowych 

wprowadzanych do obrotu, a także że opisuje on rzetelnie czynniki ryzyka związane z udziałem w obrocie danymi 

instrumentami. 
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3.3 Doradca finansowy 

Nazwa: VBM Consulting Zygmunt Grajkowski     

Nazwa skrócona: VBM Consulting   

Siedziba: Józefów    

Adres: 05-420 Józefów, ul. Nowa 20 B    

Numery telekomunikacyjne: tel.: +48 22 789 67 87, fax: +48 22 789 42 33  

     

Adres poczty elektronicznej: vbm@vbm-consulting.net   

Adres strony internetowej: http://www.vbm-consulting.net 

 

Osoby fizyczne działające w imieniu Doradcy Finansowego: 

Zygmunt Grajkowski     

 

 

 

Oświadczenie o odpowiedzialności osób działających w imieniu Doradcy Finansowego 

 

Oświadczam, że zgodnie z moją najlepszą wiedzą i przy dołożeniu należytej staranności by zapewnid taki stan, informacje 

zawarte w częściach Dokumentu Informacyjnego, za które jestem odpowiedzialny,  są prawdziwe, rzetelne i zgodne ze 

stanem faktycznym i że nie pominięto w nich niczego, co mogłoby wpływad na jego znaczenie. 

 

Odpowiedzialnośd Doradcy Finansowego jest ograniczona do następujących części Dokumentu Informacyjnego: 

 

Pkt  2.1, 2.2, 4.5, 5.12 z wyjątkiem podpunktu 5.12.4, 5.13 
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3.4 Doradca prawny 

 

Nazwa:    Bieoko Płoskowicz Adwokaci Spółka Partnerska    

Nazwa skrócona:   Bieoko Płoskowicz 

Siedziba:    Warszawa 

Adres:    ul. Piękna 24/26 A lok. 26, 00-549 Warszawa 

Numery telekomunikacyjne:  Tel/Fax.: 22 628 20 24     

Adres poczty elektronicznej:  d.ploskowicz@bplaw.pl 

Adres strony internetowej:  www.bplaw.pl 

 

Osoby fizyczne działające w imieniu Doradcy Prawnego: 

Agnieszka Bieoko, partner 

Dorota Płoskowicz, partner 

 

Oświadczenie o odpowiedzialności osób działających w imieniu Doradcy Prawnego 

 

Oświadczamy, że zgodnie z naszą najlepszą wiedzą i przy dołożeniu należytej staranności by zapewnid taki stan, informacje 

zawarte w częściach Dokumentu Informacyjnego, za które jesteśmy odpowiedzialni, są prawdziwe, rzetelne i zgodne ze 

stanem faktycznym i że w Dokumencie Informacyjnym nie pominięto niczego, co mogłoby wpływad na jego znaczenie. 

 

Odpowiedzialnośd Doradcy Prawnego jest ograniczona do następujących części Dokumentu Informacyjnego: 

 

Pkt  3.4, 4.2-4.4, 4.6, 5.1-5.9, 5.11, 5.14, 5.15, 5.16, 5.20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

mailto:d.ploskowicz@bplaw.pl
http://www.bplaw.pl/


16 
 

 

4 Dane o instrumentach finansowych wprowadzonych do 

Alternatywnego Systemy Obrotu 
 

4.1 Informacje o wprowadzanych do obrotu instrumentach finansowych 

 

4.1.1 Rodzaje instrumentów finansowych Spółki wprowadzane do Alternatywnego Systemu Obrotu na rynku 
NewConnect 

 
Na podstawie niniejszego Dokumentu Informacyjnego wprowadza się do alternatywnego systemu obrotu na rynku  

NewConnect: 

 18.520.000 Akcji zwykłych na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 0,10 zł każda i łącznej wartości nominalnej 

1.852.000 zł 

 930.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 0,10 zł każda i łącznej wartości nominalnej 93.000 

zł 

W dniach 01.12.2010r. – 17.02.2011 r.  została przeprowadzona oferta prywatna akcji serii A. Przedmiotem oferty była 

sprzedaż już istniejących akcji należących do inwestora finansowego (oferta nie była związana z podwyższeniem kapitałów 

Spółki). Celem oferty było zapewnienie płynności akcji przed planowanym  debiutem  Spółki na Rynku NewConnect. Cena 

Akcji oferowanych wynosiła od 4,8 do 5,8 zł. W ofercie prywatnej oferowane było 3.890.000 akcji serii A. Propozycję 

nabycia akcji skierowano do 83 podmiotów. W procesie przyjmowania deklaracji nabycia akcji złożonych zostało 12 

deklaracji. Umowy nabycia akcji zostały podpisane z 8 inwestorami. Akcje nie zostały zakupione przez inwestorów 

kwalifikowanych. Umowy nabycia akcji zostały podpisane w dniach 17.02.2011 r. – 21.03.2011 r. Ostatecznie została 

ustalona, taka sama dla wszystkich inwestorów cena sprzedaży na poziomie 5,4 zł za akcję. W wyniku realizacji oferty nowi 

inwestorzy nabyli 42.445 akcji. Poniższa tabela przedstawia łączne koszty, które zostały zaliczone do kosztów emisji. 

 

Tytuł kwota 

Sporządzenie publicznego dokumentu informacyjnego - usługi prawne                                     5 000,00     

Sporządzenie publicznego dokumentu informacyjnego - usługi doradcze                                   25 000,00     

Usługi prawne - związane z przygotowaniem uchwał, weryfikacją statutu i 
regulaminu Rady Nadzorczej  Spółki  

                                    2 700,00     

Promocja ofert                                     5 000,00     

Łącznie                                   37 700,00     

Źródło: Spółka 

 

Koszty związane z emisją Spółka rozliczy międzyokresowo w momencie wejścia na giełdę, w sprawozdaniu finansowym 

koszty te wykazane są w pozycji krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe po stronie aktywów. 

4.1.2 Ograniczenia wynikające ze statutu Spółki 

 

Statut Spółki nie przewiduje żadnych istotnych ograniczeo co do przenoszenia praw z instrumentów finansowych oraz 

zabezpieczeo i świadczeo dodatkowych. 
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4.1.3 Ograniczenia wynikające z Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi 

Obrót akcjami Spółki, jako akcjami spółki publicznej podlega ograniczeniom przewidzianym dla takich spółek w Ustawie o 

obrocie instrumentami finansowymi.  

Art. 156 ust. 1 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi określa osoby zobowiązane do niewykorzystywania informacji 

poufnej. Zgodnie z postanowieniami tego artykułu są to m. in. osoby posiadające informację poufną w związku z 

pełnieniem funkcji w organach spółki, posiadaniem akcji spółki, lub w związku z dostępem do informacji poufnej z racji 

zatrudnienia, wykonywania zawodu, a także stosunku zlecenia lub innego stosunku prawnego o podobnym charakterze. 

Są to w szczególności: 

 członkowie zarządu, rady nadzorczej, prokurenci lub pełnomocnicy Spółki lub wystawcy, jego pracownicy, biegli 

rewidenci albo inne osoby pozostające z tym Spółką lub wystawcą w stosunku zlecenia lub innym stosunku 

prawnym o podobnym charakterze, lub 

 akcjonariusze spółki publicznej, lub 

 maklerzy lub doradcy. 

Art. 156 ust. 2 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi zobowiązuje osoby wymienione powyżej do nieujawniania 

informacji poufnej oraz do nieudzielania rekomendacji lub nakłaniania innej osoby na podstawie informacji poufnej do 

nabycia lub zbycia instrumentów finansowych, których dotyczyła informacja. 

Zgodnie z art. 159 ustawy o obrocie, osoby wymienione w art. 156 ust. 1 pkt 1 lit. a nie mogą w czasie trwania okresu 

zamkniętego nabywad lub zbywad na rachunek własny lub osoby trzeciej akcji emitenta, praw pochodnych dotyczących akcji 

emitenta oraz innych instrumentów finansowych z nimi powiązanych albo dokonywad, na rachunek własny lub osoby 

trzeciej, innych czynności prawnych powodujących lub mogących powodowad rozporządzenie takimi instrumentami 

finansowymi. 

Okresem zamkniętym, zgodnie z art. 159 ust. 2 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi jest: 

1) okres od wejścia w posiadanie przez osobę fizyczną (wymienioną w art. 156 ust. 1 pkt 1 lit. a) informacji poufnej 

dotyczącej emitenta lub instrumentów finansowych spełniających warunki określone w art. 156 ust. 4, do przekazania tej 

informacji do publicznej wiadomości; 

2) w przypadku raportu rocznego – dwa miesiące przed przekazaniem raportu do publicznej wiadomości lub okres 

pomiędzy koocem roku obrotowego a przekazaniem tego raportu do publicznej wiadomości, gdyby okres ten był krótszy od 

pierwszego ze wskazanych – chyba że osoba fizyczna (wymieniona w art. 156 ust. 1 pkt 1 lit. a) nie posiadała dostępu do 

danych finansowych, na podstawie których sporządzany jest dany raport; 

3) w przypadku raportu półrocznego – miesiąc przed przekazaniem raportu do publicznej wiadomości lub okres pomiędzy 

dniem zakooczenia danego półrocza a przekazaniem tego raportu do publicznej wiadomości, gdyby okres ten był krótszy od 

pierwszego ze wskazanych – chyba że osoba fizyczna (wymieniona w art. 156 ust. 1 pkt 1 lit. a) nie posiadała dostępu do 

danych finansowych, na podstawie których sporządzany jest dany raport; 

4) w przypadku raportu kwartalnego – dwa tygodnie przed przekazaniem raportu do publicznej wiadomości lub okres 

pomiędzy dniem zakooczenia danego kwartału a przekazaniem tego raportu do publicznej wiadomości, gdyby okres ten był 

krótszy od pierwszego ze wskazanych – chyba że osoba fizyczna (wymieniona w art. 156 ust. 1 pkt 1 lit. a) nie posiadała 

dostępu do danych finansowych, na podstawie których sporządzany jest dany raport. 

Zgodnie z art. 159 ust. 1b Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, przepisów ust. 1 i 1a nie stosuje się do czynności 

dokonywanych: 

1) przez podmiot prowadzący działalnośd maklerską, któremu osoba, o której mowa w art. 156 ust. 1 pkt 1 lit. a, zleciła 

zarządzanie portfelem instrumentów finansowych w sposób wyłączający ingerencję tej osoby w podejmowane na jej 

rachunek decyzje inwestycyjne albo 

2) w wykonaniu umowy zobowiązującej do zbycia lub nabycia akcji emitenta, praw pochodnych dotyczących akcji emitenta 

oraz innych instrumentów finansowych z nimi powiązanych zawartej na piśmie z datą pewną przed rozpoczęciem biegu 

danego okresu zamkniętego, albo 

3) w wyniku złożenia przez osobę, o której mowa w art. 156 ust. 1 pkt 1 lit. a, zapisu w odpowiedzi na ogłoszone wezwanie 

do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji, zgodnie z przepisami ustawy o ofercie publicznej, albo 

4) w związku z obowiązkiem ogłoszenia przez osobę, o której mowa w art. 156 ust. 1 pkt 1 lit. a, wezwania do zapisywania 

się na sprzedaż lub zamianę akcji, zgodnie z przepisami ustawy o ofercie publicznej, albo 

5) w związku z wykonaniem przez dotychczasowego akcjonariusza emitenta prawa poboru, albo 
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6) w związku z ofertą skierowaną do pracowników lub osób wchodzących w skład statutowych organów emitenta, pod 

warunkiem że informacja na temat takiej oferty była publicznie dostępna przed rozpoczęciem biegu danego okresu 

zamkniętego. 

 

Ponadto, osoby wymienione w art. 156 ust. 1 pkt 1 lit. a nie mogą, w czasie trwania okresu zamkniętego, działając jako 

organ osoby prawnej, podejmowad czynności, których celem jest doprowadzenie do nabycia lub zbycia przez tę osobę 

prawną, na rachunek własny lub osoby trzeciej, akcji emitenta, praw pochodnych dotyczących akcji emitenta oraz innych 

instrumentów finansowych z nimi powiązanych albo podejmowad czynności powodujących lub mogących powodowad 

rozporządzenie takimi instrumentami finansowymi przez tę osobę prawną, na rachunek własny lub osoby trzeciej. 

Osoby wchodzące w skład organów nadzorczych lub zarządzających Spółki albo będące prokurentami, inne osoby pełniące 

w strukturze organizacyjnej emitenta funkcje kierownicze, które posiadają stały dostęp do informacji poufnych dotyczących 

bezpośrednio lub pośrednio tego Spółki oraz kompetencje w zakresie podejmowania decyzji wywierających wpływ na jego 

rozwój i perspektywy prowadzenia działalności gospodarczej, są obowiązane do przekazywania Komisji Nadzoru 

Finansowego informacji o zawartych przez te osoby oraz osoby blisko z nimi powiązane, o których mowa w art. 160 ust. 2 

Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, na własny rachunek, transakcjach nabycia lub zbycia akcji Spółki, praw 

pochodnych dotyczących akcji Spółki oraz innych instrumentów finansowych powiązanych z tymi papierami wartościowymi, 

dopuszczonych od obrotu na rynku regulowanym lub będących przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na 

takim rynku. 

 

Zgodnie z art. 161a Ustawy o Obrocie, zakazy i wymogi, o których mowa w art. 156-160 Ustawy o obrocie instrumentami 

finansowymi, w tym wynikające z przepisów wydanych na podstawie art. 160 ust. 5, mają zastosowanie w przypadkach 

określonych w art. 39 ust. 4 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi 

 

Zakazy, o których mowa w art. 156 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, odnoszą się również do informacji 

poufnych dotyczących papierów wartościowych będących przedmiotem oferty publicznej, które mają podlegad 

dopuszczeniu do obrotu na rynku regulowanym lub wprowadzeniu do alternatywnego systemu obrotu. 

4.1.4 Obowiązki i ograniczenia wynikające z Ustawy o ofercie publicznej. 

 

Zgodnie z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej, każdy: 

a. kto osiągnął lub przekroczył 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33%, 33 1/3%, 50%, 75% albo 90% ogólnej liczby głosów w 

spółce publicznej, 

b. kto posiada co najmniej 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33%, 33,3%, 50%, 75% albo 90% ogólnej liczby głosów w tej 

spółce i w wyniku zmniejszenia tego udziału osiągnął odpowiednio 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33%, 33 1/3%, 50%, 

75% albo 90% lub mniej ogólnej liczby głosów, kogo dotyczy zmiana dotychczas posiadanego udziału ponad 33% 

ogólnej liczby głosów, o co najmniej 1% ogólnej liczby głosów,  

jest zobowiązany zawiadomid o tym Komisję Nadzoru Finansowego oraz spółkę w terminie 4 dni od dni zmiany udziału w 

ogólnej liczbie głosów albo od dnia, w którym dowiedział się o takiej zmianie lub przy zachowaniu należytej staranności 

mógł się o niej dowiedzied. 

Zawiadomienie, o którym mowa powyżej zawiera informacje o: 

a. dacie i rodzaju zdarzenia powodującego zmianę udziału, której dotyczy zawiadomienie, 

b. liczbie akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowym udziale w kapitale zakładowym spółki oraz o 

liczbie głosów z tych akcji i ich procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów, 

c. liczbie aktualnie posiadanych akcji i ich procentowym udziale w kapitale zakładowym spółki oraz o liczbie głosów z 

tych akcji i ich procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów, 

d. informacje dotyczące zamiarów dalszego zwiększania udziału w ogólnej liczbie głosów w okresie 12 miesięcy od 

złożenia zawiadomienia oraz celu zwiększania tego udziału - w przypadku gdy zawiadomienie jest składane w 

związku z osiągnięciem lub przekroczeniem 10% ogólnej liczby głosów; 

e. podmiotach zależnych od akcjonariusza dokonującego zawiadomienia, posiadających akcje spółki; 

f. osobach, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c. 

W przypadku, gdy podmiot zobowiązany jest do dokonania zawiadomienia posiada akcje różnego rodzaju, zawiadomienie 

powinno zawierad także informacje określone powyżej w pkt b) i c), odrębnie dla akcji każdego rodzaju. Zawiadomienie 

może byd sporządzone w języku angielskim. 
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W przypadku zmiany zamiarów lub celu, o których mowa w ust. 4 pkt 4, akcjonariusz jest obowiązany niezwłocznie, nie 

później niż w terminie 3 dni od zaistnienia tej zmiany, poinformowad o tym Komisję oraz tę spółkę. Obowiązki określone 

w art. 69 Ustawy o ofercie publicznej spoczywają również na podmiocie, który osiągnął lub przekroczył określony próg 

ogólnej liczby głosów w związku z: 

a. zajściem innego niż czynnośd prawna zdarzenia prawnego, 

b. nabywaniem lub zbywaniem instrumentów finansowych, z których wynika bezwarunkowe prawo lub obowiązek 

nabycia już wyemitowanych akcji spółki publicznej, 

c. pośrednim nabyciem akcji spółki publicznej. 

W przypadku, o którym mowa w pkt b), zawiadomienie, zawiera również informacje o: 

a. liczbie głosów oraz procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów jaką posiadacz instrumentu finansowego 

osiągnie w wyniku nabycia akcji, 

b. dacie lub terminie, w którym nastąpi nabycie akcji, 

c. dacie wygaśnięcia instrumentu finansowego. 

Obowiązki określone w art. 69 powstają również w przypadku gdy prawa głosu są związane z papierami wartościowymi 

stanowiącymi przedmiot zabezpieczenia; nie dotyczy to sytuacji, gdy podmiot, na rzecz którego ustanowiono 

zabezpieczenie, ma prawo wykonywad prawo głosu i deklaruje zamiar wykonywania tego prawa – w takim przypadku 

prawa głosu uważa się za należące do podmiotu, na rzecz którego ustanowiono zabezpieczenie. 

Akcjonariusz nie może wykonywad prawa głosu z akcji spółki publicznej będących przedmiotem czynności prawnej lub 

innego zdarzenia prawnego powodującego osiągnięcie lub przekroczenie danego progu ogólnej liczby głosów, jeżeli 

osiągnięcie lub przekroczenie tego progu nastąpiło z naruszeniem obowiązków określonych w art. 69 Ustawy o ofercie 

publicznej. 

Zgodnie z art. 87 Ustawy o ofercie publicznej obowiązki określone powyżej spoczywają również na: 

a. podmiocie, który osiągnął lub przekroczył określony w ustawie próg ogólnej liczby głosów w związku z 

nabywaniem lub zbywaniem kwitów depozytowych wystawionych w związku z akcjami spółki publicznej, 

b. funduszu inwestycyjnym – także w przypadku, gdy osiągnięcie lub przekroczenie danego progu ogólnej liczby 

głosów określonego w tych przepisach następuje w związku z posiadaniem akcji łącznie przez:  

o inne fundusze inwestycyjne zarządzane przez to samo towarzystwo funduszy inwestycyjnych, 

o inne fundusze inwestycyjne utworzone poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzane przez ten 

sam podmiot, 

c. podmiocie, w przypadku którego osiągnięcie lub przekroczenie danego progu ogólnej liczby głosów określonego w 

tych przepisach następuje w związku z posiadaniem akcji: 

o przez osobę trzecią w imieniu własnym, lecz na zlecenie lub na rzecz tego podmiotu, z wyłączeniem 

akcji nabytych w ramach wykonywania czynności, o których mowa w art. 69 ust 2 pkt 2 Ustawy o 

obrocie instrumentami finansowymi, 

o w ramach wykonywania czynności, polegających na zarządzaniu portfelami, w skład których wchodzi 

jeden lub większa liczba instrumentów finansowych, zgodnie z przepisami Ustawy o obrocie 

instrumentami finansowymi oraz Ustawy o funduszach inwestycyjnych – w zakresie akcji wchodzących 

w skład zarządzanych portfeli papierów wartościowych, z których podmiot ten, jako zarządzający, może 

w imieniu zleceniodawców wykonywad prawo głosu na walnym zgromadzeniu, 

o przez osobę trzecią, z którą ten podmiot zawarł umowę, której przedmiotem jest przekazanie 

uprawnienia do wykonywania prawa głosu. 

d. pełnomocniku, który w ramach reprezentowania akcjonariusza na walnym zgromadzeniu został upoważniony do 

wykonywania prawo głosu z akcji spółki publicznej, jeżeli akcjonariusz ten nie wydał wiążących pisemnych 

dyspozycji co do sposobu głosowania, 

e. wszystkich podmiotach łącznie, które łączy pisemne lub ustne porozumienie dotyczące nabywania przez te 

podmioty akcji spółki publicznej lub prowadzenia trwałej polityki wobec spółki, chociażby tylko jeden z tych 

podmiotów podjął lub zamierzał podjąd czynności powodujące powstanie tych obowiązków, 

f. podmiotach, które zawierają porozumienie, o którym mowa w pkt e), posiadając akcje spółki publicznej, w liczbie 

zapewniającej łącznie osiągnięcie lub przekroczenie danego progu ogólnej liczby głosów określonego w tych 

przepisach. 

W przypadkach wskazanych w dwóch ostatnich wyszczególnieniach obowiązki mogą byd wykonywane przez jedną ze 

stron porozumienia, wskazaną przez strony porozumienia. Istnienie porozumienia, o którym mowa w przedostatnim 

wyszczególnieniu domniemywa się w przypadku posiadania akcji spółki publicznej przez: 
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a. małżonków, ich wstępnych, zstępnych i rodzeostwo oraz powinowatych w tej samej linii lub stopniu, jak również 

osoby pozostające w stosunku przysposobienia, opieki, kurateli, 

b. osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym, 

c. mocodawcę lub jego pełnomocnika, nie będącego firmą inwestycyjną, upoważnionego do dokonywania na 

rachunku papierów wartościowych czynności zbycia lub nabycia papierów wartościowych, 

d. jednostki powiązane w rozumieniu ustawy o rachunkowości. 

Ponadto obowiązki wskazane wyżej powstają również w przypadku, gdy prawa głosu są związane z: 

a. papierami wartościowymi zdeponowanymi lub zarejestrowanymi w podmiocie, którymi może on dysponowad 

według własnego uznania. 

Do liczby głosów, która powoduje powstanie wyliczonych wyżej obowiązków: 

a. po stronie podmiotu dominującego – wlicza się liczbę głosów posiadanych przez jego podmioty zależne, 

b. po stronie pełnomocnika, który został upoważniony do wykonywania prawa głosu zgodnie z art. 87 ust. 1 pkt 4 

Ustawy o ofercie publicznej– wlicza się liczbę głosów z akcji objętych pełnomocnictwem, wlicza się liczbę 

głosów z wszystkich akcji, nawet jeżeli wykonywanie z nich prawa głosu jest ograniczone lub wyłączone z mocy 

statutu, umowy lub przepisu prawa. 

Stosując się do postanowieo art. 89 Ustawy o ofercie publicznej akcjonariusz nie może wykonywad prawa głosu z akcji 

spółki publicznej będących przedmiotem czynności prawnej lub innego zdarzenia prawnego powodującego osiągnięcie lub 

przekroczenie danego progu ogólnej liczby głosów, jeżeli osiągnięcie lub przekroczenie tego progu nastąpiło z naruszeniem 

obowiązków wskazanych w art. 69 przedmiotowej Ustawy. 

Mając na uwadze ust. 3 art. 89 Ustawy o ofercie publicznej, w przypadku naruszenia zakazu, o którym mowa powyżej prawo 

głosu wykonane z akcji spółki publicznej nie jest uwzględniane przy obliczaniu wyniku głosowania nad uchwałą walnego 

zgromadzenia, z zastrzeżeniem przepisów innych ustaw. 

Zgodnie z art. 75 ust. 4 Ustawy o ofercie publicznej, przedmiotem obrotu nie mogą byd akcje obciążone zastawem, do 

chwili jego wygaśnięcia. Wyjątkiem jest przypadek, gdy nabycie tych akcji następuje w wykonaniu umowy, o ustanowieniu 

zabezpieczenia finansowego, w rozumieniu Ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 roku, o niektórych zabezpieczeniach finansowych 

(Dz. U. nr 91, poz. 871). 

4.1.5 Ograniczenia wynikające z Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów 

Zgodnie z art. 13 Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów na przedsiębiorców, którzy zamierzają dokonad 

koncentracji (o ile łączny obrót na terytorium Polski przedsiębiorców uczestniczących w planowanej koncentracji w roku 

obrotowym poprzedzającym rok zgłoszenia przekracza równowartośd 50.000.000 EURO lub łączny światowy obrót tych 

przedsiębiorców przekracza równowartośd 1.000.000.000 EURO) nałożono obowiązek zgłoszenia zamiaru koncentracji 

Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Przy badaniu wysokości obrotu pod uwagę brany jest zarówno 

obrót przedsiębiorców bezpośrednio uczestniczących w koncentracji, jak i pozostałych przedsiębiorców należących do grup 

kapitałowych, do których należą przedsiębiorcy bezpośrednio uczestniczący w koncentracji. Wartośd EURO jest przeliczana 

na złote według kursu średniego ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski w ostatnim dniu roku kalendarzowego 

poprzedzającego rok zgłoszenia zamiaru koncentracji. Zgodnie z art. 13 ust. 2 Ustawy o ochronie konkurencji i 

konsumentów obowiązek zgłoszenia dotyczy zamiaru: 

a. połączenia dwóch lub więcej samodzielnych przedsiębiorców, 

b. przejęcia - poprzez nabycie lub objęcie akcji, innych papierów wartościowych, udziałów, całości lub części majątku 

lub w jakikolwiek inny sposób - bezpośredniej lub pośredniej kontroli nad całym albo częścią jednego lub więcej 

przedsiębiorców przez jednego lub więcej przedsiębiorców, 

c. utworzenia przez przedsiębiorców wspólnego przedsiębiorcy, 

d. nabycia przez przedsiębiorcę części mienia innego przedsiębiorcy (całości lub części przedsiębiorstwa), jeżeli obrót 

realizowany przez to mienie w którymkolwiek z dwóch lat obrotowych poprzedzających zgłoszenie zamiaru 

koncentracji przekroczył na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej równowartośd 10.000.000 EURO. 

Zgodnie z art. 14 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów nie podlega zgłoszeniu zamiar koncentracji: 

a. jeżeli obrót przedsiębiorcy, nad którym ma nastąpid przejęcie kontroli, nie przekroczył na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej w żadnym z dwóch lat obrotowych poprzedzających zgłoszenie równowartości 

10.000.000 EURO, 

b. polegającej na czasowym nabyciu lub objęciu przez instytucję finansową akcji albo udziałów w celu ich 

odsprzedaży, jeżeli przedmiotem działalności gospodarczej tej instytucji jest prowadzone na własny lub cudzy 

rachunek inwestowanie w akcje albo udziały innych przedsiębiorców, pod warunkiem, że odsprzedaż ta nastąpi 

przed upływem roku od dnia nabycia lub objęcia, oraz że: 
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o instytucja ta nie wykonuje praw z tych akcji albo udziałów, z wyjątkiem prawa do dywidendy, lub 

o wykonuje te prawa wyłącznie w celu przygotowania odsprzedaży całości lub części przedsiębiorstwa, 

jego majątku lub tych akcji albo udziałów, 

a. polegającej na czasowym nabyciu lub objęciu przez przedsiębiorcę akcji lub udziałów w celu zabezpieczenia 

wierzytelności, pod warunkiem że nie będzie on wykonywał praw z tych akcji lub udziałów, z wyłączeniem prawa 

do ich sprzedaży, 

b. następującej w toku postępowania upadłościowego, z wyłączeniem przypadków, gdy zamierzający przejąd 

kontrolę jest konkurentem albo należy do grupy kapitałowej, do której należą konkurenci przedsiębiorcy 

przejmowanego, 

c. przedsiębiorców należących do tej samej grupy kapitałowej. 

Zgłoszenia zamiaru koncentracji dokonują: 

a. wspólnie łączący się przedsiębiorcy - w przypadku, o którym mowa w art. 13 ust. 2 pkt 1 Ustawy o ochronie 

konkurencji i konsumentów, 

b. przedsiębiorca przejmujący kontrolę - w przypadku, o którym mowa w art. 13 ust. 2 pkt 2 Ustawy o ochronie 

konkurencji i konsumentów, 

c. wspólnie wszyscy przedsiębiorcy biorący udział w utworzeniu wspólnego przedsiębiorcy - w przypadku, którym 

mowa w art. 13 ust. 2 pkt 3 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, 

d. przedsiębiorca nabywający częśd mienia innego przedsiębiorcy - w przypadku, o którym mowa w art. 13 ust. 2 pkt 

4 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. W przypadku gdy koncentracji dokonuje przedsiębiorca 

dominujący za pośrednictwem co najmniej dwóch przedsiębiorców zależnych, zgłoszenia zamiaru tej koncentracji 

dokonuje przedsiębiorca dominujący. 

W myśl art. 96 ust. 1 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów postępowanie antymonopolowe w sprawach 

koncentracji powinno byd zakooczone nie później niż w terminie 2 miesięcy od dnia jego wszczęcia. Do czasu wydania 

decyzji przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub upływu terminu, w jakim decyzja powinna zostad 

wydana, przedsiębiorcy, których zamiar koncentracji podlega zgłoszeniu, są obowiązani do wstrzymania się od dokonania 

koncentracji (art. 97 ust. 1 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów). Stosownie do art. 18 i 19 Ustawy o ochronie 

konkurencji i konsumentów, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydaje, w drodze decyzji, zgodę na 

dokonanie koncentracji jeżeli w jej wyniku konkurencja na rynku nie zostanie istotnie ograniczona, w szczególności przez 

powstanie lub umocnienie pozycji dominującej. Wydając zgodę na dokonanie koncentracji, Prezes Urzędu Ochrony 

Konkurencji i Konsumentów może zobowiązad przedsiębiorcę lub przedsiębiorców zamierzających dokonad koncentracji 

do spełnienia określonych warunków lub przyjąd od nich zobowiązanie, w szczególności do: 

a. zbycia całości lub części majątku jednego lub kilku przedsiębiorców,  

b. wyzbycia się kontroli nad określonym przedsiębiorcą lub przedsiębiorcami, w szczególności przez zbycie 

określonego pakietu akcji lub udziałów, lub odwołanie z funkcji członka organu zarządzającego lub kontrolnego 

jednego lub kilku przedsiębiorców, 

c. udzielenia licencji praw wyłącznych konkurentowi. 

Zgodnie z art. 19 ust. 2 i 3 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i 

Konsumentów określa w decyzji termin spełnienia warunków oraz nakłada na przedsiębiorcę lub przedsiębiorców 

obowiązek składania, w wyznaczonym terminie, informacji o realizacji tych warunków. Decyzje w sprawie udzielenia zgody 

na koncentrację wygasają, jeżeli w terminie 2 lat od dnia ich wydania koncentracja nie została dokonana. Prezes Urzędu 

Ochrony Konkurencji i Konsumentów może w drodze decyzji nałożyd na przedsiębiorcę karę pieniężną w  wysokości nie 

większej niż 10% przychodu osiągniętego w roku rozliczeniowym poprzedzającym rok nałożenia kary, jeżeli przedsiębiorca 

ten chodby nieumyślnie dokonał koncentracji bez uzyskania jego zgody. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów 

może również w drodze decyzji nałożyd na przedsiębiorcę karę pieniężną w wysokości stanowiącej równowartośd w 

złotych polskich do 50.000.000 EURO, między innymi, jeżeli we wniosku, o którym mowa w art. 23 Ustawy o Ochronie 

Konkurencji i Konsumentów lub w zgłoszeniu zamiaru koncentracji, chodby nieumyślnie przedsiębiorca ten podał 

nieprawdziwe dane. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może również w drodze decyzji nałożyd na 

przedsiębiorcę karę pieniężną w wysokości stanowiącej równowartośd w złotych polskich do 10.000 EURO za każdy dzieo 

zwłoki w wykonaniu w szczególności decyzji wydanych m.in. na podstawie art. 19 ust. 1 Ustawy o Ochronie Konkurencji i 

Konsumentów lub wyroków sądowych w sprawach z zakresu koncentracji. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i 

Konsumentów może, w drodze decyzji, nałożyd na osobę pełniącą funkcję kierowniczą lub wchodzącą w skład organu 

zarządzającego przedsiębiorcy lub związku przedsiębiorców karę pieniężną w wysokości do pięddziesięciokrotności 

przeciętnego wynagrodzenia, w szczególności w przypadku, jeżeli osoba ta umyślnie lub nieumyślnie nie zgłosiła zamiaru 

koncentracji. 
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W przypadku nie zgłoszenia zamiaru koncentracji lub w przypadku niewykonania decyzji o zakazie koncentracji, Prezes 

Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może, w drodze decyzji, określając termin jej wykonania nakazad w 

szczególności zbycie akcji zapewniających kontrolę nad przedsiębiorcą lub przedsiębiorcami lub nakazad rozwiązanie 

spółki, nad którą przedsiębiorcy sprawują wspólną kontrolę. Decyzja taka nie może zostad wydana po upływie 5 lat od 

dnia dokonania koncentracji. W przypadku niewykonania decyzji, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów 

może, w drodze decyzji, dokonad podziału przedsiębiorcy. Do podziału spółki stosuje się odpowiednio przepisy art. 528-

550 KSH. Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów przysługują kompetencje organów spółek 

uczestniczących w podziale. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może ponadto wystąpid do sądu o 

unieważnienie umowy lub podjęcie innych środków prawnych zmierzających do przywrócenia stanu poprzedniego. Przy 

ustalaniu wysokości kar pieniężnych, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów uwzględnia w szczególności okres, 

stopieo oraz okoliczności uprzedniego naruszenia przepisów ustawy. 

4.1.6 Ograniczenia wynikające z Rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 w sprawie kontroli koncentracji 
przedsiębiorstw 

Wymogi w zakresie kontroli koncentracji, mające wpływ na obrót akcjami, wynikają również z regulacji zawartych w 

Rozporządzeniu Rady (WE) nr 139/2004 z dnia 20 stycznia 2004 r. w sprawie kontroli koncentracji przedsiębiorców (Dz. UE. 

L 24/1, zwanego dalej Rozporządzeniem dotyczącym Koncentracji). Rozporządzenie dotyczące Koncentracji zawiera 

uregulowania odnoszące się do tzw. koncentracji o wymiarze wspólnotowym, a więc obejmujących przedsiębiorstwa i 

powiązane z nimi podmioty, których obroty towarami i usługami przekraczają określone progi. Rozporządzenie dotyczące 

Koncentracji obejmuje wyłącznie koncentracje prowadzące do trwałej zmiany struktury własnościowej w przedsiębiorstwie. 

Koncentracje wspólnotowe podlegają zgłoszeniu do Komisji Europejskiej przed ich ostatecznym dokonaniem, a po:  

a. zawarciu umowy,  

b. ogłoszeniu publicznej oferty, lub  

c. przejęciu większościowego udziału.  

Zawiadomienia Komisji Europejskiej na podstawie Rozporządzenia dotyczącego Koncentracji można również dokonad w 

przypadku, gdy przedsiębiorstwa posiadają wstępny zamiar w zakresie dokonania koncentracji o wymiarze wspólnotowym.  

Zawiadomienie Komisji służy uzyskaniu jej zgody na dokonanie takiej koncentracji.  

Koncentracja przedsiębiorstw posiada wymiar wspólnotowy w przypadku, gdy:  

a. łączny światowy obrót wszystkich przedsiębiorstw, uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niż 

5.000.000.000 EUR oraz  

b. łączny obrót przypadający na Wspólnotę Europejską każdego, z co najmniej dwu przedsiębiorstw uczestniczących 

w koncentracji wynosi więcej niż 250.000.000, chyba że każde z przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji 

uzyskuje więcej niż dwie trzecie swoich łącznych obrotów, przypadających na Wspólnotę, w jednym i tym samym 

paostwie członkowskim.  

Koncentracja przedsiębiorstw ma również wymiar wspólnotowy, gdy:  

a. łączny światowy obrót wszystkich przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niż 

2.500.000.000 EUR oraz  

b. w każdym z co najmniej trzech paostw członkowskich łączny obrót wszystkich przedsiębiorstw uczestniczących w 

koncentracji wynosi więcej niż 100.000.000 EUR,  

c. w każdym z co najmniej trzech paostw członkowskich łączny obrót wszystkich przedsiębiorstw uczestniczących w 

koncentracji wynosi więcej niż 100.000.000 EUR, z czego łączny obrót co najmniej dwóch przedsiębiorstw 

uczestniczących w koncentracji wynosi co najmniej 25.000.000 EUR, oraz  

d. łączny obrót, przypadający na Wspólnotę Europejską, każdego, z co najmniej dwu przedsiębiorstw 

uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niż 100.000.000 EUR (sto milionów euro), chyba że każde z 

przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji uzyskuje więcej niż dwie trzecie swoich łącznych obrotów 

przypadających na Wspólnotę w jednym i tym samym paostwie członkowskim.  

Łączny obrót w rozumieniu Rozporządzenia dotyczącego Koncentracji obejmuje kwoty uzyskane przez zainteresowane 

przedsiębiorstwa w poprzednim roku finansowym ze sprzedaży.  

Uznaje się, że koncentracja nie występuje w przypadku, gdy instytucje kredytowe lub inne instytucje finansowe, bądź też 

firmy ubezpieczeniowe, których normalna działalnośd obejmuje transakcje dotyczące obrotu papierami wartościowymi, 

prowadzone na własny rachunek lub na rachunek innych, czasowo posiadają papiery wartościowe nabyte w 

przedsiębiorstwie w celu ich odsprzedaży pod warunkiem, że nie wykonują one praw głosu w stosunku do tych papierów 

wartościowych w celu określenia zachowao konkurencyjnych przedsiębiorstwa lub pod warunkiem, że wykonują te prawa 
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wyłącznie w celu przygotowania sprzedaży całości lub części przedsiębiorstwa lub jego aktywów, bądź tych papierów 

wartościowych oraz pod warunkiem, że taka sprzedaż następuje w ciągu jednego roku od daty nabycia. 

4.1.7 Ograniczenia Umowne 

Częśd akcji została objęta zobowiązaniem typu lock- up. Oświadczenie  w wyżej wymienionym zakresie złożyli akcjonariusze 

posiadający łącznie 12.038.000 akcji serii A oraz 930.000 akcji serii B stanowiących łącznie 66,7% kapitału zakładowego. 

Oświadczenie typu lock- up zostało podpisane przez wszystkich członków organów Zarządzających emitenta oraz przez 

osoby i podmioty objęte programem opcji menadżerskich i dotyczy w każdym przypadku całości posiadanych przez te osoby 

i podmioty akcji. Oświadczenie typu lock – up nie zostało podpisane jedynie przez inwestora finansowego oraz przez osoby i 

podmioty, które objęły akcje w ramach przeprowadzonej oferty prywatnej. 

Na mocy wyżej wymienionego oświadczenia każdy wyżej wymieniony akcjonariusz zobowiązał się, że: 

 

(i) nie sprzeda, bez uprzedniej zgody Gwaranta, której wydanie nie będzie bezzasadnie wstrzymywane, żadnych 

posiadanych akcji Spółki w ciągu 12 miesięcy od dnia debiutu na rynku NewConnect  

(ii) w okresie 12 miesięcy od dnia Debiutu, bez uprzedniej pisemnej zgody Gwaranta, której wydanie nie będzie 

bezzasadnie wstrzymane: 

a. nie ogłosi zamiaru sprzedaży żadnych posiadanych akcji Spółki, 

b. nie wyemituje żadnych papierów wartościowych zamiennych na akcje Spółki, 

c. nie wyemituje żadnych papierów wartościowych w jakikolwiek inny sposób przyznających prawo do 

objęcia akcji Spółki, 

d. nie przeprowadzi, nie zawrze ani nie zobowiąże się do przeprowadzenia lub zawarcia żadnej transakcji, 

w tym transakcji warunkowej (w tym transakcji z wykorzystaniem instrumentów pochodnych), których/ 

której ekonomiczny skutek, w tym skutek dla Spółki, byłby podobny do zbycia akcji Spółki; 

(iii) w okresie 12 miesięcy od dnia debiutu nie będzie proponowad, bez uprzedniej pisemnej zgody Gwaranta, 

której wydanie nie będzie bezzasadnie wstrzymywane, głosowad za lub w inny sposób popierad: 

a. jakiejkolwiek uchwały skutkującej jakimkolwiek podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki bez 

względu na to czy jest to kapitał zakładowy warunkowy czy wyemitowany, 

b. jakiejkolwiek emisji papierów wartościowych zamiennych na akcje Spółki, 

c. jakiejkolwiek emisji jakichkolwiek papierów wartościowych, które w jakikolwiek sposób przyznają prawo 

do objęcia akcji, 

nie przeprowadzi, nie zawrze ani nie zobowiąże się do przeprowadzenia lub zawarcia żadnej transakcji, w tym transakcji 

warunkowej (w tym transakcji z wykorzystaniem instrumentów pochodnych), których/ której ekonomiczny skutek, w tym 

skutek dla Spółki, byłby podobny do spowodowania/ wyemitowania przez Spółki takich instrumentów. 

Gwarantem na mocy wyżej wymienionego oświadczenia jest Dom Inwestycyjny Investors S.A. 

4.1.8 Uprzywilejowanie oraz świadczenia dodatkowe związane z instrumentami finansowymi Emitenta 

Akcje Serii A i B, które będą wprowadzane do Alternatywnego Systemu Obrotu, nie są akcjami uprzywilejowanymi w 

rozumieniu art. 351 - 353 Kodeksu spółek handlowych. Żadnemu z akcjonariuszy zgodnie z treścią Statutu Spółki nie 

przysługują uprawnienia osobiste w rozumieniu art. 354 KSH.  

Z przedmiotowymi instrumentami finansowymi nie są związane żadne uprzywilejowania. 
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4.2 Określenie podstawy prawnej emisji instrumentów finansowych  

4.2.1 Określenie organu lub osób uprawnionych do podjęcia decyzji o emisji instrumentów finansowych 

Organem uprawnionym do podjęcia decyzji o emisji nowych akcji jest Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki. 

4.2.2 Akcje serii A 

Akcje serii A powstały na mocy uchwały dotyczącej przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę 

akcyjną. Uchwała została podjęta w dniu 20 lipca 2007 roku i zaprotokołowana przez notariusza Jacka Kuda, prowadzącego 

Kancelarię Notarialną w Warszawie przy Alejach Jerozolimskich nr 99 w lokalu nr 3 (Repertorium A nr 2519/2007). Spółka i 

akcje serii A zostały zarejestrowane w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 31 sierpnia 2007 

roku.   

Treśd powyższej uchwały zaprezentowano poniżej: 

Uchwała nr 1 

„Wspólnicy Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością „TAMEX Obiekty Sportowe” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, na 

podstawie art. 563 i 556 kodeksu spółek handlowych, jako przyszli akcjonariusze spółki „TAMEX Obiekty Sportowe S.A.”, 

znając treśd planu przekształcenia z dnia 31 maja 2007 roku wraz z załącznikami, w tym sprawozdania finansowego 

sporządzonego na dzieo 30 kwietnia 2007 roku wraz z załącznikami, a także treśd i wnioski z opinii biegłego rewidenta 

sporządzonej dnia 5 czerwca 2007 roku, nie wnosząc uwag i zastrzeżeo do ich treści, uchwalają co następuje: 

§ 1 

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością „TAMEX Obiekty Sportowe” Sp. z o.o. z 

siedzibą w Warszawie postanawia przekształcid spółkę w spółkę akcyjną. 

§ 2 

Kapitał zakładowy przekształconej Spółki wynosi 1.852.000,00 zł (jeden milion osiemset pięddziesiąt dwa tysiące złotych) i 

dzieli się na 18.520.000,00 (osiemnaście milionów piędset dwadzieścia tysięcy całych) akcji zwykłych na okaziciela o wartości 

nominalnej 0,10 zł (dziesięd groszy) każda. 

§ 3 

Wobec złożenia w dniu dzisiejszym przez wszystkich wspólników oświadczenia o uczestnictwie w spółce przekształconej, na 

wypłaty dla wspólników nie przeznacza się żadnych kwot. 

 § 4 

Dotychczasowi członkowie Zarządu spółki „TAMEX Obiekty Sportowe” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie zostaną wybrani do 

Zarządu Spółki Przekształconej: 

Konrad Bogusław Sobecki – na stanowisko Prezesa Zarządu, 

Andrzej Wójcik – na stanowisko Wiceprezes Zarządu. 

§ 5 

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością „TAMEX Obiekty Sportowe” Sp. z o.o. z 

siedzibą w Warszawie wyraża zgodę na następujące brzmienie statutu Spółki Przekształconej – w wersji załączonej do planu 

przekształcenia sporządzonego w dniu 31 maja 2007 roku” (w dalszej części uchwały zamieszczona jest treśd statutu). 

4.2.3 Akcje serii B 

Akcje serii B powstały na mocy uchwał o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki, wyłączeniu prawa poboru 

dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu, podjętych w dniu 4 grudnia 2008 roku i zaprotokołowanych przez 

asesora notarialnego Patrycję Wąsowską, zastępcę notariusza Sławomira Strojnego, prowadzącego Kancelarię Notarialną 

przy ulicy Gałczyoskiego numer 4 w Warszawie (Repertorium A nr 20439/2008).  Akcje serii B zostały zarejestrowane w 

rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 19 grudnia 2008 roku. Treśd uchwał została zamieszczona 

poniżej. 

 

„Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Spółki pod firmą TAMEX Obiekty Sportowe S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 

4 grudnia 2008 roku w sprawie wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy 

 

Na podstawie art. 433 § 2 kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia pozbawid 

dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w odniesieniu do wszystkich akcji serii B.” 
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„Uchwała nr 2 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Spółki pod firmą TAMEX Obiekty Sportowe S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 

4 grudnia 2008 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego 

 

Na podstawie art. 431 § 1  pkt. 1 kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia 

podwyższyd kapitał zakładowy o kwotę 93.000,00 zł (dziewięddziesiąt trzy tysiące złotych) do kwoty 1.945.000,00 zł (jeden 

milion dziewiędset tysięcy czterdzieści pięd tysięcy złotych) poprzez emisję 930.000 (dziewiędset trzydzieści tysięcy) akcji serii 

B o nr od B 000001 do B 930.000, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięd groszy) każda akcja. 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ustala cenę emisyjną akcji nowej emisji na kwotę 0,10 zł (dziesięd groszy) 

każda akcja. 

Akcje serii B są akcjami na okaziciela, nieuprzywilejowanymi. 

Nowe akcje będą uczestniczyły w dywidendzie od dnia 1 stycznia 2008 roku. 

Podwyższenie kapitału zakładowego nastąpi w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru. 

Akcje serii B zostaną objęte przez: 

Artura Sobeckiego, zamieszkałego *…+ (dalej adres osoby fizycznej), w ilości 100.000 (sto tysięcy) akcji serii B o kolejnych 

numerach od B 000001 do B 100.000, po cenie emisyjnej 0,10 zł (dziesięd groszy); 

Ewę Sobecką, zamieszkałą *…+ (dalej adres osoby fizycznej), w ilości 100.000 (sto tysięcy) akcji serii B o kolejnych numerach 

od B 100.001 do B 200.000, po cenie emisyjnej 0,10 zł (dziesięd groszy); 

Sławomira Wilskiego zamieszkałego *…+ (dalej adres osoby fizycznej,) w ilości 100.000 (sto tysięcy) akcji serii B o kolejnych 

numerach od B 200.001 do B 300.000, po cenie emisyjnej 0,10 zł (dziesięd groszy); 

Teresę Wołoszka zamieszkałą *...+ (dalej adres osoby fizycznej), w ilości 100.000 (sto tysięcy) akcji serii B o numerach 

kolejnych od B 300.001 do B 4500.000, po cenie emisyjnej 0,10 zł (dziesięd groszy); 

Spółkę pod firmą: Aleksandria Ventures Limited z siedzibą w Nikozji, Florinis Street 11, City Forum, 7th floor, 1065 Nikozja, 

Cypr, w ilości 530.000 akcji serii B o numerach kolejnych od B 400.001 do B 930.000, po cenie emisyjnej 0,10 zł (dziesięd 

groszy); 

Zawarcie umów o objęcie akcji nowej emisji nastąpi w terminie do dnia 28 grudnia 2008 roku. 

Upoważnia się Zarząd Spółki do złożenia w imieniu Spółki oferty objęcia akcji, skierowanej do podmiotów i osób, o których 

mowa w pkt. 7 niniejszej uchwały, w ilości tam określonej. Upoważnia się Zarząd do zawarcia umowy o objęcia akcji nowej 

emisji z podmiotami i osobami, o których mowa w pkt. 7 niniejszej uchwały. 

W razie nieobjęcia zaoferowanych akcji w całości lub w części przez którykolwiek z podmiotów lub którąkolwiek z osób, 

wskazanych w ust. 7, Zarząd będzie uprawniony do złożenia w imieniu Spółki oferty objęcia tych akcji dowolnemu 

podmiotowi (podmiotom) lub osobie (osobom), o których mowa w ust. 7, w ilości przez siebie określonej. 

Wszystkie akcje nowej emisji zostaną objęte w zamian za wkłady pieniężne i opłacone przed rejestracją podwyższenia 

kapitału zakładowego. 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółki.”    

 

„Uchwała nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą TAMEX Obiekty Sportowe S.A. z siedzibą w 

Warszawie z dnia 4 grudnia 2008 roku w sprawie zmian Statutu, będących skutkiem zmiany wysokości kapitału 

zakładowego Spółki, zmian Statutu związanych z korektą stylistyczną i językową, sprostowaniem oczywistych pomyłek 

pisarskich, doprecyzowaniem treści Statutu Spółki 

       

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje następujących zmian w Statucie Spółki: 

- Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje zmiany § 9 ust. 1 Statutu Spółki, nadając mu następującą treśd: 

§ 9 ust. 1 Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.945.000,00 zł (słownie: jeden milion dziewiędset czterdzieści pięd tysięcy 

złotych) i dzieli się na 19.450.000,00 (słownie: dziewiętnaście milionów czterysta pięddziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na 

okaziciela serii A o numerach od A 00000001 do A 18.520.000 oraz serii B o numerach od B 000001 do B 930.000 o wartości 

nominalnej 0,10 zł (dziesięd groszy) każda.”  (w dalszej części uchwały zamieszczone są inne zmiany Statutu). 

4.2.4 Uchwała w sprawie wprowadzenia akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu oraz dematerializacji 
akcji Spółki 

 W dniu 20 października 2010 roku Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki podjęło uchwałę dotyczącą 

wprowadzenia akcji serii A i B do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez 

Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., dematerializacji akcji serii A i B oraz udzielenia upoważnienia zarządowi 

do dokonania wszelkich niezbędnych czynności w tym celu. Uchwała została zaprotokołowana przez Sławomira Strojny, 
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notariusza w Warszawie, prowadzącego Kancelarię Notarialna przy ulicy Gałczyoskiego 4 (rep. A nr 16735/2010). Treśd 

uchwały została zamieszczona poniżej. 

 
„ UCHWAŁA nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki TAMEX Obiekty Sportowe SA  z siedzibą w  Warszawie 

w sprawie: wyrażenia zgody na ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu w Alternatywnym Systemie 
Obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji Spółki serii A i 

B i dematerializacji akcji serii A i B Spółki oraz udzielenia upoważnienia Zarządowi”. 
 

Działając na podstawie art. 12 pkt. 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania 
instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. Nr 184 poz. 1539 z 
późn. zm.) w związku z art. 5 ust. 1-4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. Nr 183, 
poz. 1538, z późn. zm.)  Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki TAMEX Obiekty Sportowe S.A. z siedzibą w Warszawie 
uchwala co następuje: 
 
1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki TAMEX Obiekty Sportowe S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym wyraża 
zgodę na: 
  
a) ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji Spółki serii A i B do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym 
Systemie Obrotu na rynku  „NewConnect”, prowadzonym przez Spółkę Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie w 
oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. Nr 183, poz. 1538, z późn. 
zm.);  

b) złożenie akcji Spółki serii A i B do depozytu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych w Warszawie 
S.A.;  

c) dokonanie dematerializacji akcji Spółki serii A i B w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie 
instrumentami finansowymi (Dz.U. Nr 183, poz. 1538, z późn. zm.). 
 
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki TAMEX Obiekty Sportowe S.A. z siedzibą w Warszawie upoważnia Zarząd 
Spółki do: 
  
a) podjęcia wszelkich czynności prawnych i faktycznych, a w szczególności organizacyjnych, które będą zmierzały do 
wprowadzenia akcji Spółki serii A i B do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku  
„NewConnect”, prowadzonym w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi 
(Dz.U. Nr 183, poz. 1538 z późn. zm.), przez Spółkę Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie Spółka Akcyjna z siedzibą 
w Warszawie;  

b) złożenia akcji Spółki serii A i B do depozytu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych w Warszawie 
S.A.;  

c) podjęcia wszelkich czynności prawnych i faktycznych oraz organizacyjnych, mających na celu dokonanie dematerializacji 
akcji Spółki serii A i B, w tym w szczególności do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych umów, 
dotyczących rejestracji w depozycie, prowadzonym przez KDPW akcji serii A i B stosownie do art. 5 ust. 8 ustawy z dnia 29 
lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. Nr 183, poz. 1538 z późn. zm.).” 

4.3 Oznaczenie dat, od których akcje uczestniczą w dywidendzie 

Akcje serii A uprawniają do udziału w dywidendzie począwszy od utworzenia Spółki. 

Akcje serii B uprawniają do udziału w dywidendzie począwszy od dywidendy za rok obrotowy rozpoczynający się 1 stycznia 

2008 roku (zgodnie z uchwałą nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 4 grudnia 2008 roku w sprawie 

podwyższenia kapitału zakładowego).   

Akcje serii A i B są równe w prawach do dywidendy. 

 

Zgodnie z uchwałą nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 24 czerwca 2010 roku cały zysk Spółki za rok 

obrotowy od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2009 roku w kwocie 371.138,28 złotych został przekazany na kapitał 

zapasowy Spółki. 
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4.4 Prawa wynikające z instrumentów finansowych 

Praw wynikające z instrumentów finansowych – akcji określone są w Kodeksie spółek handlowych (KSH), innych przepisach 

prawa oraz w Statucie Spółki. 

4.4.1 Prawa o charakterze majątkowym 

Akcjonariuszom Spółki przysługują w szczególności następujące uprawnienia o charakterze majątkowym: 
  
1) Prawo do dywidendy – jest to prawo do udziału w zysku Spółki wykazanym w zbadanym przez biegłego rewidenta 
sprawozdaniu finansowym, który został przeznaczony przez Walne Zgromadzenie do wypłaty akcjonariuszom (art. 347 KSH). 
Zysk rozdziela się w stosunku do liczby akcji. Statut nie przewiduje żadnych przywilejów w zakresie tego prawa, co oznacza, 
że na każdą z akcji przypada dywidenda w takiej samej wysokości. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki publicznej ustala 
dzieo dywidendy oraz termin wypłaty. Dzieo dywidendy może byd wyznaczony na dzieo powzięcia uchwały albo w okresie 
kolejnych trzech miesięcy licząc od tego dnia (art. 348 KSH). Zgodnie z §91 ust. 2 Szczegółowych zasad działania KDPW dzieo 
wypłaty dywidendy może przypadad nie wcześniej niż dziesiątego dnia po dniu ustalenia prawa do dywidendy. Roszczenie o 
wypłatę dywidendy staje się wymagalne z dniem wskazanym w uchwale Walnego Zgromadzenia jako dzieo wypłaty 
dywidendy i podlega przedawnieniu na zasadach ogólnych.  
 

2) Prawo poboru – jest to prawo pierwszeostwa objęcia akcji nowych emisji w stosunku do liczby posiadanych akcji. W 
interesie Spółki, na warunkach określonych w art. 433 KSH Walne Zgromadzenie może pozbawid akcjonariuszy prawa 
poboru w części lub w całości. Uchwała Walnego Zgromadzenia w tym przedmiocie powinna zostad podjęta większością co 
najmniej czterech piątych głosów. Przepisów o konieczności uzyskania większości co najmniej 4/5 głosów nie stosuje się, 
jeżeli uchwała o podwyższeniu kapitału zakładowego stanowi, że nowe akcje mają byd objęte w całości przez instytucję 
finansową (subemitenta), z obowiązkiem zaoferowania ich następnie akcjonariuszom celem umożliwienia im wykonania 
prawa poboru na warunkach określonych w uchwale, a także gdy uchwała stanowi, że nowe akcje mają byd objęte przez 
subemitenta w przypadku, gdy akcjonariusze, którym służy prawo poboru, nie obejmą części lub wszystkich oferowanych im 
akcji. Pozbawienie akcjonariuszy prawa poboru może nastąpid tylko w przypadku, gdy zostało to zapowiedziane w porządku 
obrad Walnego Zgromadzenia. 

  

3) Prawo do udziału w majątku likwidacyjnym -   jest to prawo do udziału w majątku Spółki pozostałym po zaspokojeniu lub 
zabezpieczeniu wierzycieli w przypadku jej likwidacji. Zgodnie z art. 474 § 2 KSH majątek pozostały po zaspokojeniu lub 
zabezpieczeniu wierzycieli dzieli się między akcjonariuszy w stosunku do dokonanych przez każdego z nich wpłat na kapitał 
zakładowy. Statut Spółki nie przewiduje żadnego uprzywilejowania w tym zakresie. 

  

4) Prawo do rozporządzania akcjami – jest to prawo do zbycia akcji oraz dokonywania innych rozporządzeo (w tym 
ustanowienia zastawu, prawa użytkowania oraz oddania w dzierżawę). Statut nie przewiduje żadnych ograniczeo co do 
zbywania lub obciążania akcji.  W okresie, gdy akcje spółki publicznej, na których ustanowiono zastaw lub użytkowanie, są 
zapisane na rachunkach papierów wartościowych w domu maklerskim lub w banku prowadzącym rachunki papierów 
wartościowych, prawo głosu z tych akcji przysługuje akcjonariuszowi (art. 340 § 3 KSH).  

Akcje Spółki mogą zostad umorzone w drodze nabycia akcji przez Spółkę. Umorzenie akcji wymaga uchwały Walnego 
Zgromadzenia oraz obniżenia kapitału zakładowego. 
 
5) Prawo do zamiany akcji imiennych na akcje na okaziciela – na  żądanie akcjonariusza akcje imienne powinny zostad 

wymienione przez zarząd na akcje na okaziciela. Zgodnie ze Statutem Spółki zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne nie 

jest dopuszczalna. 

4.4.2 Prawa o charakterze korporacyjnym 

Akcjonariuszom Spółki przysługują w szczególności następujące uprawnienia o charakterze korporacyjnym: 
 
1) Prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu – jest prawem o charakterze bezwzględnym, którego nie można 
pozbawid akcjonariusza. Zgodnie z art. 412 § 1 KSH akcjonariusz może uczestniczyd w Walnym Zgromadzeniu i wykonywad 
prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu spółki 
publicznej i wykonywania prawa głosu powinno byd udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej bez wymogu 
opatrzenia podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu (art. 412

1
 §2 KSH). 

Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu spółki publicznej mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki na 
szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia (dzieo rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu) (art. 406

1
 KSH) i 

które zwróciły się do podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych z żądaniem wystawienia imiennego 
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zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu (art. 406
3
 KSH). Każdej Akcji przysługuje jeden głos na 

Walnym Zgromadzeniu (art. 411 KSH). 
 
2) Prawo do głosowania na Walnym Zgromadzeniu – każdej akcji w Spółce przysługuje jeden głos.  
 
3) Prawo żądania tajnego głosowania –zgodnie z art. 420 § 2 KSH należy zarządzid tajne głosowanie na żądanie chodby 
jednego z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu. 
 
4) Prawo zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  – zgodnie z art. 399 § 3 KSH akcjonariuszom reprezentującym 
co najmniej 50 proc. kapitału zakładowego Spółki lub co najmniej 50 proc. ogółu głosów w Spółce przysługuje prawo 
zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.  
 
5) Prawo do złożenia wniosku o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz do złożenia wniosku o umieszczenie 
w porządku obrad tego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia poszczególnych spraw zostało przyznane akcjonariuszom 
posiadającym co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki (art. 400 § 1 KSH).  
 
6) Prawo do złożenia wniosku o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia, zostało 
przyznane na mocy art. 401 § 1 KSH akcjonariuszom posiadającym co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego 
Spółki, przy czym przedmiotowy wniosek powinien byd złożony w terminie 21 dni przed wyznaczonym terminem Walnego 
Zgromadzenia.  
 
6) Prawo do zgłaszania Spółce projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego 
Zgromadzenia lub spraw, które mają zostad wprowadzone do porządku obrad (art. 401 § 4 KSH), przyznane akcjonariuszom 
reprezentującym co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki; wniosek w tym przedmiocie powinien zostad 
złożony na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej przed terminem Walnego Zgromadzenia. 
Spółka powinna niezwłocznie ogłosid zgłoszone projekty uchwał na stronie internetowej. 
 
7) Prawo do zgłaszania podczas Walnego Zgromadzenia projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku 
obrad (art. 401 § 5 KSH), przyznane każdemu z akcjonariuszy. 
 
8) Prawo do przeglądania w lokalu Zarządu listy akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu oraz 
żądania odpisu listy za zwrotem kosztów jego sporządzenia (art. 407 § 1 KSH). Akcjonariusz spółki publicznej może również 
żądad przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna byd 
wysłana (art. 407 § 1

1
 KSH).  

 
9) Prawo do żądania wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad; żądanie powinno zostad zgłoszone 
w terminie tygodnia przed Walnym Zgromadzeniem (art. 407 § 2 KSH).  
 
10) Prawo do złożenia wniosku o sprawdzenie listy obecności na Walnym Zgromadzeniu przez wybraną w tym celu komisję  
(art. 410 § 2 KSH) -  wniosek w tym przedmiocie mogą złożyd akcjonariusze posiadający jedną dziesiątą kapitału 
zakładowego reprezentowanego na tym Walnym Zgromadzeniu. Wnioskodawcy mają prawo wyboru jednego członka 
komisji.  
 
11) Prawo do przeglądania księgi protokołów oraz żądania wydania odpisów uchwał poświadczonych przez Zarząd (art. 421 
§ 3 KSH). 
 
12) Prawo do uzyskania informacji o Spółce (art. 428 KSH) - podczas obrad Walnego Zgromadzenia Zarząd jest obowiązany 
do udzielenia akcjonariuszowi na jego żądanie informacji dotyczących Spółki, jeżeli jest to uzasadnione dla oceny sprawy 
objętej porządkiem obrad. Akcjonariusz, któremu odmówiono ujawnienia żądanej informacji podczas obrad Walnego 
Zgromadzenia i który zgłosił sprzeciw do protokołu, może złożyd wniosek do sądu rejestrowego o zobowiązanie Zarządu do 
udzielenia żądanej  informacji (art. 429 KSH). 
 
13) Prawo do żądania wydania odpisów sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego (art. 395 § 
4 KSH) – akcjonariusz ma prawo uzyskad odpisy sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego 
wraz z odpisem sprawozdania Rady Nadzorczej oraz opinii biegłego rewidenta, najpóźniej na piętnaście dni przed Walnym 
Zgromadzeniem. 
 
14) Prawo do przeglądania księgi akcyjnej i żądania wydania odpisu z tej księgi za zwrotem kosztów jego sporządzenia (art. 
341 § 7 KSH).  
 
15) Prawo żądania informacji o stosunku dominacji lub zależności (art. 6 § 4 KSH) – każdy akcjonariusz może żądad, aby 
spółka handlowa, która jest akcjonariuszem Spółki, udzieliła mu informacji, czy pozostaje ona w stosunku dominacji lub 
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zależności wobec określonej spółki handlowej albo spółdzielni będącej akcjonariuszem Spółki albo czy taki stosunek 
dominacji lub zależności ustał. Akcjonariusz może żądad również ujawnienia liczby akcji lub głosów albo liczby udziałów lub 
głosów, jakie ta spółka handlowa posiada, w tym także jako zastawnik, użytkownik lub na podstawie porozumieo z innymi 
osobami; przy czym żądanie udzielenia informacji oraz odpowiedzi powinny byd złożone na piśmie. 
 
16) Prawo do żądania dokonania wyboru Rady Nadzorczej w drodze glosowania oddzielnymi grupami (art. 385 § 3 KSH) - na 
wniosek akcjonariuszy, reprezentujących co najmniej jedną piątą częśd kapitału zakładowego wybór Rady Nadzorczej 
powinien byd dokonany przez najbliższe Walne Zgromadzenie w drodze głosowania oddzielnymi grupami.  
 
17) Prawo do zaskarżania uchwał Walnego Zgromadzenia  (art. 422-427 KSH).  
 

a) prawo do wytoczenia powództwa o uchylenie uchwały - w przypadku, gdy uchwała Walnego Zgromadzenia jest 
sprzeczna ze Statutem bądź dobrymi obyczajami i godzi w interes Spółki lub ma na celu pokrzywdzenie akcjonariusza, 
stosownie do art. 422 § 1 KSH może zostad zaskarżona w drodze wytoczonego przeciwko Spółce powództwa o jej 
uchylenie. Do wystąpienia z takim powództwem, obok Zarządu, Rady Nadzorczej i poszczególnych członków tych 
organów, uprawniony jest:  

- akcjonariusz, który głosował przeciwko uchwale, a po jej podjęciu zażądał zaprotokołowania sprzeciwu, 

- akcjonariusz bezzasadnie niedopuszczony do udziału w Walnym Zgromadzeniu,  
- akcjonariusz, który nie był obecny na Walnym Zgromadzeniu, ale tylko w przypadku wadliwego zwołania 

Walnego Zgromadzenia lub też powzięcia uchwały w sprawie nieobjętej porządkiem obrad.  
 

W przypadku spółki publicznej termin do wniesienia powództwa o uchylenie uchwały Walnego Zgromadzenia wynosi 
miesiąc od dnia otrzymania wiadomości o uchwale, nie później jednak niż trzy miesiące od dnia powzięcia uchwały (art. 
424 §2 KSH).  

 
b) prawo do wytoczenia powództwa o stwierdzenie nieważności uchwały - jeżeli uchwała podjęta przez Walne 
Zgromadzenie jest sprzeczna z ustawą, akcjonariuszom, którzy: 

- głosowali przeciwko uchwale, a po jej podjęciu zażądali zaprotokołowania sprzeciwu, 

- zostali bezzasadnie niedopuszczeni do udziału w Walnym Zgromadzeniu,  
- nie byli obecni na Walnym Zgromadzeniu, ale tylko w przypadku wadliwego zwołania Walnego Zgromadzenia 

lub też powzięcia uchwały w sprawie nieobjętej porządkiem obrad 
przysługuje prawo do wytoczenia przeciwko Spółce powództwa o stwierdzenie nieważności takiej uchwały (art. 425 §1 
KSH).  
W przypadku spółki publicznej termin do wniesienia powyższego powództwa wynosi trzydzieści dni od dnia ogłoszenia 
uchwały, nie później jednak niż rok od dnia powzięcia uchwały. 
 

18) Prawo do wniesienia powództwa o naprawienie szkody wyrządzonej Spółce (art. 486 i 487 KSH) – akcjonariuszowi 
przysługuje prawo do wytoczenia powództwa o odszkodowanie należne Spółce, jeżeli Spółka nie wytoczy takiego w 
terminie roku od dnia ujawnienia czynu wyrządzającego szkodę.  

  
19)  Prawo do żądania zbadania przez biegłego określonego zagadnienia związanego z utworzeniem spółki publicznej lub 
prowadzeniem jej spraw (rewident do spraw szczególnych) na koszt Spółki (art. 84 i 85 Ustawy o Ofercie Publicznej) - 
uchwałę w tym przedmiocie podejmuje Walne Zgromadzenie na wniosek akcjonariusza lub akcjonariuszy, posiadających co 
najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu. Akcjonariusze mogą w tym celu żądad zwołania 
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub żądad umieszczenia sprawy podjęcia tej uchwały w porządku obrad 
najbliższego Walnego Zgromadzenia. Jeżeli Walne Zgromadzenie nie podejmie uchwały zgodnej z treścią wniosku albo 
podejmie taką uchwałę z naruszeniem art. 84 ust. 4 ustawy o Ofercie Publicznej, wnioskodawcy mogą wystąpid o 
wyznaczenie wskazanego podmiotu jako rewidenta do spraw szczególnych do sądu rejestrowego. Stosowny wniosek 
powinien zostad złożony w terminie 14 dni od dnia podjęcia uchwały.  
 
20) Prawo do imiennego świadectwa depozytowego (art. 328 § 6 KSH), wystawionego przez podmiot prowadzący rachunek 
papierów wartościowych, zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi, przysługujące akcjonariuszowi spółki 
publicznej, posiadającemu akcje zdematerializowane oraz prawo tego akcjonariusza do imiennego zaświadczenia o prawie 
uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki publicznej).  
 
21) Prawo do przeglądania dokumentów oraz żądania udostępnienia w lokalu Spółki bezpłatnie odpisów dokumentów, o 
których mowa w art. 505 § 1 KSH (w przypadku połączenia spółek), w art. 540 § 1 KSH (w przypadku podziału Spółki) oraz w 
art. 561 § 1 KSH (w przypadku przekształcenia Spółki).  
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4.5 Określenie podstawowych zasad polityki Spółki co do wypłaty dywidendy 

Intencją Zarządu Spółki jest reinwestycja wypracowanych środków własnych w takie projekty rozwojowe (opracowane 

wewnętrznie lub akwizycje kapitałowe), które przyniosą Spółce stopę zwrotu z zainwestowanego kapitału przewyższającą 

oczekiwane stopy zwrotu z innych dostępnych na rynku możliwości inwestycyjnych o porównywalnym ryzyku. Każda 

analizowana inwestycja podlega, zgodnie z metodyką EVA (wartości ekonomicznej), weryfikacji czy oczekiwana stopa 

zwrotu z rozpatrywanej inwestycji przekracza koszt kapitału zaangażowanego do jej finansowania. W ten sposób Zarząd 

zamierza realizowad strategię budowy długoterminowego wzrostu wartości Spółki dla jej akcjonariuszy. Jednakże Zarząd nie 

wyklucza, że w sytuacji, gdy wielkośd wygenerowanych środków własnych przewyższy wartośd inwestycji w portfel nowych, 

zaakceptowanych projektów - Zarząd zarekomenduje Akcjonariuszom wypłatę dywidendy lub wykup akcji własnych 

realizowany na zasadach otwartego wezwania kierowanego do wszystkich akcjonariuszy Spółki po określonej cenie. 

Statut Spółki nie ustanawia żadnego uprzywilejowania w kwestii dywidendy. Nie zawiera również szczególnych postanowieo 

dotyczących zasad podziału zysku. Dywidenda wypłacana będzie w polskich złotych (PLN), zgodnie z przepisami KSH. 

Zgodnie z §124 ust. 1 Szczegółowych Zasad Działania Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, Spółka jest 

zobowiązana poinformowad KDPW o wysokości dywidendy, o dniu ustalenia prawa do dywidendy (określonym w 

przepisach KSH jako „dzieo dywidendy”) oraz terminie wypłaty dywidendy. Zgodnie z § 124 ust. 2 Szczegółowych Zasad 

Działania KDPW, między dniem ustalenia prawa do dywidendy a dniem wypłaty dywidendy musi upływad, co najmniej 10 

dni. Wypłata dywidendy będzie następowad za pośrednictwem systemu depozytowego KDPW. Wypłata dywidendy 

przysługującej akcjonariuszom posiadającym zdematerializowane akcje spółki publicznej zgodnie z §130 ust. 1 

Szczegółowych Zasad Działania KDPW, następuje poprzez pozostawienie przez Spółkę do dyspozycji KDPW środków na 

realizację prawa do dywidendy na wskazanym przez KDPW rachunku pieniężnym lub rachunku bankowym, a następnie 

rozdzielenie przez KDPW środków otrzymanych od Spółki na rachunku uczestników KDPW, którzy przekażą je na 

poszczególne rachunki akcjonariuszy.  

Polityka dywidendy Spółki będzie zgodna z zasadami mającymi zastosowanie do wypłat dywidendy przez spółki publiczne. 

Warunki wypłaty dywidendy będą ustalone przez Zarząd Spółki w porozumieniu z KDPW.  

Spółka zwraca uwagę, że ostateczna decyzja w przedmiocie przeznaczenia wypracowanego zysku leży w gestii Walnego 

Zgromadzenia Akcjonariuszy. 

4.6 Zasady opodatkowania dochodów związanych z posiadaniem i obrotem 
instrumentami finansowymi objętymi dokumentem informacyjnym, w tym 
wskazanie płatnika podatku 

4.6.1 Opodatkowanie dochodów uzyskanych z tytułu odpłatnego zbycia akcji 

1) Opodatkowanie osób fizycznych 

Zgodnie z art. 30b Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych podatkiem dochodowym opodatkowany jest dochód 

uzyskany z odpłatnego zbycia akcji. Dochody uzyskane ze sprzedaży akcji opodatkowane są 19% stawką podatku. Wyjątkiem 

od przedstawionej zasady jest odpłatne zbycie papierów wartościowych i pochodnych instrumentów finansowych oraz 

realizacja praw z nich wynikających, jeżeli czynności te wykonywane są w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. 

Dochodów (przychodów) uzyskanych z odpłatnego zbycia akcji nie łączy się z pozostałymi dochodami (przychodami) 

opodatkowanymi na zasadach ogólnych. Dochodem będącym przedmiotem opodatkowania jest: 

- różnica między sumą przychodów uzyskanych z tytułu odpłatnego zbycia papierów wartościowych a kosztami uzyskania 

przychodów, określonymi na podstawie art. 22 ust. 1f lub ust. 1g, lub art. 23 ust. 1 pkt 38, z zastrzeżeniem art. 24 ust. 13 i 

14, 

- różnica między sumą przychodów uzyskanych z realizacji praw wynikających z papierów wartościowych, o których mowa w 

art. 3 ust. 3 ustawy o publicznym obrocie papierami wartościowymi, a kosztami uzyskania przychodów, określonymi na 

podstawie art. 23 ust. 1 pkt 38a, 

- różnica między sumą przychodów uzyskanych z tytułu odpłatnego zbycia pochodnych instrumentów finansowych oraz z 

realizacji praw z nich wynikających a kosztami uzyskania przychodów, określonymi na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 38a, 

- różnica między sumą przychodów uzyskanych z tytułu odpłatnego zbycia udziałów w spółkach mających osobowośd 

prawną a kosztami uzyskania przychodów, określonymi na podstawie art. 22 ust. 1f pkt 1 lub art. 23 ust. 1 pkt 38, 
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- różnica pomiędzy wartością nominalną objętych udziałów (akcji) w spółkach mających osobowośd prawną albo wkładów w 

spółdzielniach w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana częśd a 

kosztami uzyskania przychodów określonymi na podstawie art. 22 ust. 1e, osiągnięta w roku podatkowym. 

Po zakooczeniu roku podatkowego podatnik jest obowiązany do wykazania w zeznaniu podatkowym, o którym mowa w art. 

45 ust. 1a pkt 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, dochodów uzyskanych w roku podatkowym m.in. z 

odpłatnego zbycia papierów wartościowych, i dochodów z odpłatnego zbycia pochodnych instrumentów finansowych, a 

także dochodów z realizacji praw z nich wynikających. Obowiązek, o którym mowa powyżej dotyczy również dochodów z 

odpłatnego zbycia udziałów w spółkach mających osobowośd prawną oraz z tytułu objęcia udziałów (akcji) w spółkach 

mających osobowośd prawną albo wkładów w spółdzielniach w zamian za wkład niepieniężny w postaci innej niż 

przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana częśd, i obliczyd należny podatek dochodowy (art. 30b ust. 6 Ustawy o podatku 

dochodowym od osób fizycznych). 

 

Zgodnie z art. 30b ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zastosowanie może znaleźd stawka podatkowa 

wynikająca z umów zapobiegających podwójnemu opodatkowaniu, a także - w przypadkach opisanych w tych umowach - 

podatek w Polsce nie zostanie pobrany, jeżeli podatnik przedstawi płatnikowi zaświadczenie o miejscu zamieszkania lub 

siedzibie za granicą dla celów podatkowych (tzw. certyfikat rezydencji), wydany przez właściwy organ administracji 

podatkowej. 

2) Opodatkowanie osób prawnych 

Dochody z odpłatnego zbycia akcji podlegają opodatkowaniu na zasadach ogólnych (tj. zgodnie z art. 19 Ustawy o podatku 

dochodowym od osób prawnych). Przedmiotem opodatkowania jest dochód stanowiący różnicę pomiędzy przychodem, to 

jest kwotą uzyskaną ze sprzedaży akcji, a kosztami uzyskania przychodu, czyli wydatkami poniesionymi na nabycie lub 

objęcie akcji.  Wydatki na objęcie lub nabycie akcji nie są kosztem uzyskania przychodu podatnika w dacie ich poniesienia, 

jednakże uwzględnia się je przy ustalaniu dochodu z odpłatnego zbycia akcji (art. 16 ust. 1 pkt 8 Ustawy o podatku 

dochodowym od osób prawnych). Dochód ze sprzedaży akcji łączy się z pozostałymi dochodami podatnika. 

Zgodnie z art. 25 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, osoby prawne, które sprzedały akcje, zobowiązane są 

do wykazania uzyskanego z tego tytułu dochodu w składanej co miesiąc deklaracji podatkowej o wysokości dochodu lub 

straty, osiągniętych od początku roku podatkowego oraz do wpłacania na rachunek właściwego urzędu skarbowego zaliczki 

od sumy opodatkowanych dochodów uzyskanych od początku roku podatkowego. Zaliczka obliczana jest jako różnica 

pomiędzy podatkiem należnym od dochodu osiągniętego od początku roku podatkowego a sumą zaliczek zapłaconych za 

poprzednie miesiące tego roku. Podatnik może również wybrad uproszczony sposób deklarowania dochodu (straty), 

określony w art. 25 ust. 6-7 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. 

Zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych zastosowanie może znaleźd stawka podatkowa 

wynikająca z umów zapobiegających podwójnemu opodatkowaniu, a także - w przypadkach opisanych w tych umowach - 

podatek w Polsce nie zostanie pobrany, jeżeli podatnik przedstawi płatnikowi zaświadczenie o miejscu zamieszkania lub 

siedzibie za granicą dla celów podatkowych (tzw. certyfikat rezydencji), wydany przez właściwy organ administracji 

podatkowej. 

4.6.2 Opodatkowanie dochodów uzyskanych z tytułu dywidendy 

1) Opodatkowanie osób fizycznych 

Podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym od przychodów z tytułu dywidendy jest cały przychód otrzymany jako 

dywidenda.  Podmiot dokonujący wypłat z tytułu dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych 

na rzecz osób fizycznych obowiązany jest jako płatnik pobierad w dniu dokonania wypłaty zryczałtowany podatek w 

wysokości 19%. Pobrany podatek przekazywany jest na rachunek odpowiedniego urzędu skarbowego do 20 dnia miesiąca 

następującego po miesiącu pobrania podatku. Dochodów (przychodów) z dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w 

zyskach osób prawnych nie łączy się z dochodami (przychodami) opodatkowanymi na zasadach określonych w art. 27 

ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. 

Zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Finansów płatnikiem podatku jest biuro maklerskie prowadzące rachunek papierów 

wartościowych osoby fizycznej, której wypłacana jest dywidenda. 

 

Umowa w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu może przewidywad inne zasady opodatkowania wobec osób 

fizycznych nie posiadających miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polski. Zgodnie z art. 30b ust. 3 ustawy o 

podatku dochodowym od osób fizycznych zastosowanie może znaleźd stawka podatkowa wynikająca z umów 
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zapobiegających podwójnemu opodatkowaniu, a także - w przypadkach opisanych w tych umowach - podatek w Polsce nie 

zostanie pobrany, jeżeli podatnik przedstawi płatnikowi zaświadczenie o miejscu zamieszkania lub siedzibie za granicą dla 

celów podatkowych (tzw. certyfikat rezydencji), wydany przez właściwy organ administracji podatkowej.. 

 

2) Opodatkowanie osób prawnych  

Podatek dochodowy od osób prawnych z tytułu dywidendy wynosi 19% od uzyskanego przychodu. Zgodnie z art. 26 Ustawy 

o podatku dochodowym od osób prawnych podmiot, który dokonuje wypłat należności z tytułów udziału w zyskach osób 

prawnych (Spółka), zobowiązany jest, jako płatnik, pobierad, w dniu dokonania wypłaty zryczałtowany podatek dochodowy 

od tych wypłat. Kwoty pobranego podatku przekazywane są przez płatnika w terminie do 7 dnia miesiąca następującego po 

miesiącu, w którym pobrano podatek, na rachunek właściwego urzędu skarbowego.  

 

Zgodnie z art. 22 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych zwalnia się od podatku dochodowego dochody 

(przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, jeżeli spełnione są łącznie 

następujące warunki: 

1. wypłacającym dywidendę oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych jest spółka będąca podatnikiem 

podatku dochodowego, mająca siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

2. uzyskującym dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych wskazanych 

powyżej jest spółka podlegająca w Rzeczypospolitej Polskiej lub w innym niż Rzeczpospolita Polska paostwie członkowskim 

Unii Europejskiej lub w innym paostwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, opodatkowaniu podatkiem 

dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania, 

3. spółka uzyskująca przychody z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych posiada 

bezpośrednio nie mniej niż 10 % udziałów (akcji) w kapitale spółki wypłacającej dywidendę, 

4. odbiorcą dochodów (przychodów) z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych jest: 

a) spółka, o której mowa w pkt 2, albo 

b) zagraniczny zakład spółki, o której mowa w pkt 2. 

Zwolnienie ma zastosowanie w przypadku, kiedy spółka uzyskująca dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z 

tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej posiada 

udziały (akcje) w spółce wypłacającej te należności w wysokości, o której mowa powyżej w pkt 3, nieprzerwanie przez okres 

dwóch lat. Zwolnienie to ma również zastosowanie w przypadku, gdy okres dwóch lat nieprzerwanego posiadania udziałów 

(akcji), w wysokości określonej powyżej w pkt 3, przez spółkę uzyskującą dochody (przychody) z tytułu udziału w zysku 

osoby prawnej mającej siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, upływa po dniu uzyskania tych 

dochodów (przychodów). W przypadku niedotrzymania warunku posiadania udziałów (akcji), w wysokości określonej w 

powyżej w pkt 3, nieprzerwanie przez okres dwóch lat spółka, o której mowa powyżej w pkt 2, jest obowiązana do zapłaty 

podatku, wraz z odsetkami za zwłokę, od dochodów (przychodów) z dywidend w wysokości 19 % dochodów (przychodów) 

do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym utraciła prawo do zwolnienia. Odsetki nalicza się od następnego 

dnia po dniu, w którym po raz pierwszy skorzystała ze zwolnienia. 

 

Zasady opisane powyżej stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, których 

stroną jest Rzeczpospolita Polska, które mogą wprowadzad odmienne regulacje. Zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy o podatku 

dochodowym od osób prawnych zastosowanie może znaleźd stawka podatkowa wynikająca z umów zapobiegających 

podwójnemu opodatkowaniu, a także - w przypadkach opisanych w tych umowach - podatek w Polsce nie zostanie 

pobrany, jeżeli podatnik przedstawi płatnikowi zaświadczenie o miejscu zamieszkania lub siedzibie za granicą dla celów 

podatkowych (tzw. certyfikat rezydencji), wydany przez właściwy organ administracji podatkowej.. 

4.6.3 Opodatkowanie dochodów z odpłatnego zbycia praw do akcji 

Dochody uzyskane z odpłatnego zbycia praw do akcji opodatkowane są na takich samych zasadach, jak dochody z 

odpłatnego zbycia akcji. 

4.6.4 Opodatkowanie dochodów z odpłatnego zbycia praw poboru 

Dochody uzyskane z odpłatnego zbycia praw poboru opodatkowane są na takich samych zasadach, jak dochody z 

odpłatnego zbycia akcji. 
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4.6.5 Podatek od czynności cywilnoprawnych 

Zgodnie art. 9 pkt 9 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych sprzedaż praw majątkowych, będących 
instrumentami finansowymi: 
a) firmom inwestycyjnym oraz zagranicznym firmom inwestycyjnym, lub 

b) dokonywana za pośrednictwem firm inwestycyjnych lub zagranicznych firm inwestycyjnych, lub 

c) dokonywana w ramach obrotu zorganizowanego, lub 

d) dokonywana poza obrotem zorganizowanym przez firmy inwestycyjne oraz zagraniczne firmy inwestycyjne, jeżeli prawa 

te zostały nabyte przez te firmy w ramach obrotu zorganizowanego, 

jest czynnością zwolnioną z podatku od czynności cywilnoprawnych. 

 

Ponadto, podatkiem od czynności cywilnoprawnym nie podlegają także czynności prawne, jeżeli przynajmniej jedna ze stron 

z tytułu dokonania tej czynności, jest opodatkowana podatkiem od towarów i usług lub zwolniona z tego podatku. W 

sytuacji, gdy sprzedaż papierów wartościowych nie będzie dotyczyła żadnego z ww. przypadków, będzie ona wówczas 

podlegała opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych, którego stawka wynosi 1 % wartości dokonanej 

transakcji. 

4.6.6 Odpowiedzialnośd płatnika 

Zgodnie z brzmieniem art. 30 §1 Ordynacji podatkowej  płatnik, który nie wykonał ciążącego na nim obowiązku obliczenia i 

pobrania od podatnika podatku i wpłacenia go we właściwym terminie organowi podatkowemu odpowiada za podatek 

niepobrany lub podatek pobrany a niewpłacony. Płatnik odpowiada za te należności całym swoim majątkiem. Przepisów o 

odpowiedzialności płatnika nie stosuje się wyłącznie w przypadku, jeżeli odrębne przepisy stanowią inaczej, albo jeżeli 

podatek nie został pobrany z winy podatnika. 
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5 Dane o Emitencie 

5.1 Nazwa, forma prawna, kraj siedziby, siedziba i adres emitenta wraz z numerami 
telekomunikacyjnymi (telefon, telefaks, adres poczty elektronicznej i adres 
głównej strony internetowej), identyfikator według właściwej klasyfikacji 
statystycznej oraz numer według właściwej identyfikacji podatkowej  

Pełna nazwa Spółki:  TAMEX Obiekty Sportowe Spółka Akcyjna    

Handlowa nazwa Spółki:  TAMEX Obiekty Sportowe SA    

Formą prawna:   Spółka Akcyjna   

Siedziba:    Warszawa   

Kraj siedziby:   Polska   

Adres:    ul. Tamka nr 38    

Numer telefonu:   +48 22 556 24 23 

Numer faksu:   +48 22 556 24 22 

Poczta elektroniczna:  biuro@tamex.com.pl 

Strona internetowa:  www.tamex.com.pl  

KRS:    0000287548   

REGON:   017270901    

NIP:    5252218385   

 

W dniu 1 października 2008 roku Spółka złożyła wnioski o udzielenie prawa ochronnego na dwa znaki towarowe słowno-

graficzne zawierające nazwę TAMEX OBIEKTY SPORTOWE SA (nr zgłoszeo to 346822 oraz 346823). Do dnia sporządzenia 

niniejszego Dokumentu Informacyjnego nie została wydana decyzja w przedmiocie przyznania prawa ochronnego. 

5.2 Wskazanie czasu trwania Spółki, jeżeli jest oznaczony  

Czas trwania Spółki jest nieograniczony. 

5.3 Wskazanie przepisów prawa, na podstawie których została utworzona Spółka 

Spółka został utworzony i działa zgodnie z przepisami prawa polskiego. Spółka prowadzi działalnośd w oparciu o przepisy 

Kodeksu Spółek Handlowych. Z chwilą uzyskania statusu spółki publicznej Spółka będzie działad również na podstawie 

regulacji dotyczących funkcjonowania rynku kapitałowego. 

5.4 Wskazanie sądu, który wydał postanowienie o wpisie do właściwego rejestru, a w 
przypadku gdy Spółka jest podmiotem, którego utworzenie wymagało uzyskania 
zezwolenia – przedmiot i numer zezwolenia, ze wskazaniem organu, który je wydał  

Spółka została zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. 

Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 31 sierpnia 2007 roku. Utworzenie 

Spółki nie wymagało uzyskania zezwolenia.   

 

mailto:biuro@tamex.com.pl
http://www.tamex.com.pl/
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5.5 Krótki opis historii Spółki 

Spółka powstała w związku z przekształceniem spółki TAMEX Obiekty Sportowe Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w 

spółkę akcyjną. Umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością została podpisana w dniu 12 kwietnia 2001 roku przez 

pana Konrada Bogusława Sobeckiego oraz spółkę TAMEX Spółka Akcyjna, którzy byli założycielami i pierwszymi 

udziałowcami spółki. Początkowo kapitał zakładowy spółki wynosił 50.000 złotych. Spółka została zarejestrowana w 

rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS 0000018808. 

W dniu 25 kwietnia 2007 roku Zgromadzenie Wspólników spółki TAMEX Obiekty Sportowe Sp. z o.o. podjęło uchwałę o 

podwyższeniu kapitału zakładowego spółki z kwoty 50.000 złotych do kwoty 1.852.000 złotych. 

W dniu 22 lipca 2007 roku Zgromadzenie Wspólników spółki TAMEX Obiekty Sportowe Sp. z o.o. podjęło uchwałę o 

przekształceniu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną. Na mocy tej uchwały doszło również do 

utworzenia 18.520.000 akcji serii A o wartości nominalnej 0,10 złotych każda akcja. Spółka i akcje serii A zostały 

zarejestrowane w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 31 sierpnia 2007 roku. 

W dniu 4 grudnia 2008 roku  Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki do 

kwoty 1.945.000 złotych w drodze emisji 930.000 akcji serii B o wartości nominalnej 0,10 złotych każda akcja.  Akcje serii B 

zostały zarejestrowane w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 19 grudnia 2008 roku. 

5.6 Określenie rodzajów i wartości kapitałów (funduszy) własnych spółki oraz zasad ich 
tworzenia 

Zgodnie z postanowieniami Statutu Spółki (§ 41 Statutu Spółki) oraz obowiązującymi przepisami prawa na kapitały własne 

Spółki składają się: 

1) kapitał zakładowy, 

2) kapitał zapasowy, 

3) kapitały rezerwowe. 

5.6.1 Kapitał zakładowy 

Na dzieo 31 grudnia 2010 roku, Spółka posiadała kapitał zakładowy w kwocie 1.945.000,00 zł, który dzieli się na 19.450.000 

akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach od A 00000001 do A 18.520.000 oraz serii B o numerach od B 000001 do B 

930.000, o wartości nominalnej 0,10 (dziesięd groszy) złotych każda.  

5.6.2 Kapitał zapasowy 

Kapitał zapasowy przeznaczony jest na pokrycie strat bilansowych oraz na podwyższenie kapitału zakładowego. Kapitał 

zapasowy tworzony jest z obowiązkowych odpisów z zysku. Odpisu na kapitał zapasowy można zaniechad, jeżeli wartośd 

tego kapitału będzie równa jednej trzeciej wartości kapitału zakładowego.  

Na dzieo 31 grudnia 2010 roku wysokośd kapitału zapasowego Spółki wyniosła 7.040.645,49 złotych. 

5.6.3 Kapitał rezerwowy 

Zgodnie z § 41 ust. 2 Statutu Spółki Spółka może w drodze uchwały Walnego Zgromadzenia tworzyd i znosid kapitały 
rezerwowe zarówno na początku, jak i w trakcie roku obrotowego. 
Na dzieo 31.12.2010 Spółka nie posiadała kapitałów rezerwowych. 

5.7 Informacje o nieopłaconej części kapitału zakładowego  

Kapitał zakładowy Spółki został w całości opłacony. 
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5.8 Informacje o przewidywanych zmianach kapitału zakładowego w wyniku realizacji 
przez obligatariuszy uprawnieo z obligacji zamiennych lub z obligacji dających 
pierwszeostwo do objęcia w przyszłości nowych emisji akcji  

Spółka nie emitowała obligacji zamiennych ani obligacji z prawem pierwszeostwa do objęcia w przyszłości nowych emisji 

akcji, dlatego w chwili obecnej nie istnieją żadne podstawy do przewidywania jakichkolwiek zmian kapitału zakładowego w 

wyniku realizacji takich uprawnieo przez obligatariuszy. 

5.9 Wskazanie liczby akcji i wartości kapitału zakładowego, o które może byd 
podwyższony kapitał zakładowy Spółki w granicach kapitału docelowego  

Statut Spółki nie przewiduje upoważnienia dla Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału 

docelowego. 

5.10 Wskazanie na jakich rynkach instrumentów finansowych są lub były notowane 
instrumenty finansowe Spółki lub wystawione w związku z nimi kwity depozytowe 

Żadne instrumenty finansowe Spółki, jak również kwity depozytowe wystawione przez Spółki nie są notowane na 

jakimkolwiek rynku instrumentów finansowych. 

5.11 Podstawowe informacje na temat powiązao organizacyjnych lub kapitałowych 
Spółki, mających istotny wpływ na jego działalnośd, ze wskazaniem istotnych 
jednostek jego grupy kapitałowej, z podaniem w stosunku do każdej z nich co 
najmniej nazwy (firmy), formy prawnej, siedziby, przedmiotu działalności i udziału 
Spółki w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów 

Pomiędzy Spółką a osobami wchodzącymi w skład organów Spółki lub głównymi akcjonariuszami zachodzą następujące 

powiązania majątkowe, organizacyjne i personalne: 

 

- Konrad Sobecki, Prezes Zarządu Spółki, jest jednocześnie jej akcjonariuszem, posiadającym 30,95% akcji w kapitale 

zakładowym Spółki, co uprawnia go do 30,95% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, 

- Andrzej Wójcik, Wiceprezes Zarządu Spółki oraz Janusz Wójcik, członek Rady Nadzorczej Spółki są głównymi 

akcjonariuszami spółki TAMEX SA z siedzibą w Warszawie, posiadającej poprzez zależną spółkę TAMEX Inwestycje Sp. z o.o. 

(w której posiada 100% udziałów) z siedzibą w Warszawie 100% udziałów w spółce AJW Investment Ltd z siedzibą na 

Cyprze. Spółka AJW Investment Ltd jest akcjonariuszem Spółki, posiadającym 30,95% akcji w kapitale zakładowym Spółki, 

uprawniających do 30,95% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Ponadto, Andrzej Wójcik oraz Janusz Wójcik są 

członkami Zarządu spółek TAMEX SA oraz TAMEX Inwestycje Sp. z o.o. Andrzej Wójcik oraz Janusz Wójcik są bradmi, 

- Zygmunt Grajkowski, członek Rady Nadzorczej Spółki, jest udziałowcem spółki Aleksandria Ventures Ltd z siedzibą na 

Cyprze, posiadającej 2,73% akcji w kapitale zakładowym Spółki, co uprawnia ją do 2,73% głosów na Walnym Zgromadzeniu 

Spółki,  

- Ewa Sobecka, prokurent Spółki, jest jednocześnie jej akcjonariuszem, posiadającym 0,51% akcji w kapitale zakładowym 

Spółki, co uprawnia ją do 0,51% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki; Ewa Sobecka jest żoną brata Prezesa Zarządu 

Spółki, Konrada Sobeckiego, 

- Teresa Wołoszka, prokurent Spółki, jest jednocześnie jej akcjonariuszem, posiadającym 0,51% akcji w kapitale zakładowym 

Spółki, co uprawnia do 0, 51% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, 

- Marzena Sobecka, członek Rady Nadzorczej Spółki, jest żoną Konrada Sobeckiego, Prezesa Zarządu Spółki. 
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Spółka jest jednostką podporządkowaną wobec spółki TAMEX SA z siedzibą w Warszawie w rozumieniu przepisów ustawy o 

rachunkowości. Poniżej znajduje się schemat pokazujący istotę tego podporządkowania: 

  

TAMEX SA   

100% 

udział 

 

TAMEX Inwestycje Sp. z o.o. 

100% 

udział 

 

AJW Investment Ltd 

30,95% 

udział 

 

Spółka 

 

Ponadto, podmiot dominujący, to jest TAMEX SA posiada zdolnośd wpływania na politykę finansową i operacyjną Spółki w 

związku z istniejącymi powiązaniami osobowymi pomiędzy podmiotem dominującym a Spółką: jeden członek zarządu 

Tamex SA jest członkiem zarządu Spółki (Andrzej Wójcik), a ponadto jeden członek zarządu TAMEX SA zasiada w Radzie 

Nadzorczej Spółki (Janusz Wójcik).  W związku z powyższym Spółka została objęta skonsolidowanym sprawozdaniem 

finansowym sporządzonym przez podmiot dominujący. 

Przedmiotem działalności TAMEX SA z siedzibą w Warszawie jest działalnośd w zakresie architektury, inżynierii i pokrewne 

doradztwo techniczne.  

TAMEX Inwestycje Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie zajmuje się produkcją wyrobów sztucznych dla potrzeb budownictwa. 

Przedmiotem działalności AJW Investment Ltd jest inwestycja holdingu, posiadanie udziałów w różnych przedsiębiorstwach, 

działalnośd funduszy własnych pożyczek.  

Andrzej Wójcik, Wiceprezes Zarządu Spółki, wchodzi w skład zarządu następujących spółek: 

- Mangalia Plaza Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, 

- Promenada Zalew Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, 

- Świderska Plaza Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, 

- TAMEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, 

- TAMEX Inwestycje Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie 

- PUHIT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, 

- RT Hotels Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie. 

Ponadto Andrzej Wójcik jest również członkiem rady nadzorczej spółki Białostockie Przedsiębiorstwo Usług Socjalnych 

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Białymstoku. 

Janusz Wójcik, członek Rady Nadzorczej Spółki, wchodzi w skład zarządu następujących spółek: 

- Tamex Inwestycje Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, 

- Tamex Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie. 

Ponadto, Janusz Wójcik jest członkiem rad nadzorczych w następujących spółkach: 

- Netmedia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, 

- Krośnieoskie Huty Szkła „Krosno” Spółka Akcyjna w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Krośnie,  

- Mangalia Plaza Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie,  

- Promenada Zalew Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, 

- Świderska Plaza Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie. 

Zygmunt Grajkowski, członek Rady Nadzorczej Spółki, wchodzi w skład rad nadzorczych następujących spółek: 

- Compress  Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, 

- Rohlig Suus Logistic Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, 

- MedNet spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, 

- AutoPartnerSpółka Akcyjna z siedzibą w Bieruniu, 

- AdeLine Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu.  
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Andrzej Wójcik, Wiceprezes Zarządu Spółki oraz Janusz Wójcik, członek Rady Nadzorczej Spółki, posiadają odpowiednio 
11,8% oaz 10,5% akcji w spółce PUHIT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, w której, ponadto, jak wskazano powyżej, 
Andrzej Wójcik pełni funkcję członka Zarządu 
 

Pomiędzy Spółką (lub osobami wchodzącymi w skład organów Spółki i głównymi akcjonariuszami) a Autoryzowanym 

Doradcą (lub osobami wchodzącymi w skład jego organów) lub Doradcą Finansowym zachodzą następujące powiązania 

majątkowe, organizacyjne i personalne: 

 

 - organ zarządzający funduszem Investor Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, będącym akcjonariuszem Spółki posiadającym 
33,1% udziału w kapitale zakładowym Spółki (co uprawnia go do 33,1% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki), Investors 
Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA, oraz Autoryzowany Doradca należą do jednej grupy kapitałowej; ponadto, 
Grzegorz Mielcarek, członek Rady Nadzorczej Spółki, jest członkiem Zarządu Investors TFI SA oraz Autoryzowanego Doradcy, 
a Jakub Bartkiewicz, członek Rady Nadzorczej Spółki, jest również członkiem Zarządu Autoryzowanego Doradcy, 
- Zygmunt Grajkowski, członek Rady Nadzorczej Spółki, jest Doradcą Finansowym Spółki prowadzącym działalnośd 
gospodarczą pod firmą: VBM Consulting Zygmunt Grajkowski.     
 

Podmiotem zależnym wobec Spółki jest spółka NOVA SPORT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w 
Szczecinie, w której Spółka posiada 100% udziałów, dających prawo do 100% głosów na zgromadzeniu wspólników. 

Spółka NOVA SPORT powstała w maju 2010 roku na bazie zespołu posiadającego kilkunastoletnie doświadczenie w realizacji 
obiektów sportowych. W dniu 10 czerwca 2010 roku została zawarta umowa inwestycyjna, której przedmiotem był zakup 
udziałów spółki NOVA SPORT przez Emitenta. Ostateczna umowa sprzedaży udziałów została zawarta w dniu 20 lipca 2010 
roku pomiędzy sprzedającym spółką FAIRFAX POLSKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, 
Mocą tej umowy Emitent nabył za kwotę 2 mln złotych od spółki FAIRFAX POLSKA 100% udziałów w spółce NOVA SPORT.  

 Specjalnością spółki NOVA SPORT jest projektowanie, instalacja i konserwacja specjalistycznych wykładzin i nawierzchni 
sportowych oraz innych profesjonalnych urządzeo zapewniających najlepsze warunki treningu i rekreacji. Ułożenie podłóg 
czy zamontowanie osprzętu jest realizowane przez wyspecjalizowane ekipy monterskie. Spółka realizuje również pełen 
zakres prac konstrukcyjnych i towarzyszących przy remontach czy wznoszeniu nowych obiektów. Prezesem Zarządu spółki 
NOVA SPORT jest pani Marzena Pooska. Spółka współpracuje z szeregiem wyspecjalizowanych ekip budowlanych w zakresie 
instalacji nawierzchni sportowych oraz prac ogólnobudowlanych. Dysponuje też odpowiednim wyposażeniem technicznym, 
w tym specjalistycznymi maszynami do montażu nawierzchni PU i trawy syntetycznej. Spółka stosuje nawierzchnie 
sportowe sprawdzonych producentów, takich jak Tiger Turf, Lano, Conica oraz Juta. Strategicznym celem przejęcia spółki 
jest skupienie w niej realizacji mniejszych obiektów sportowych w północnej części kraju. 

Emitenta, spółkę NOVA SPORT oraz panią Marzenę Pooską (Prezesa Zarządu spółki NOVA SPORT) łączy umowa z dnia 7 lipca 
2010 roku, zgodnie z którą Emitent, jako jedyny wspólnik spółki NOVA SPORT zobowiązał się umożliwid pani Marzenie 
Pooskiej objęcie 25% udziałów w spółce NOVA SPORT w drodze podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję 60 
udziałów o wartości nominalnej 60 zł każdy, z których 20 udziałów zostanie objętych przez Emitenta, a 40 udziałów, 
stanowiących 25% w kapitale zakładowym NOVA SPORT, przez p. Marzenę Pooską. Powyższe podwyższenie kapitału 
zakładowego powinno nastąpid najpóźniej do kooca 2012 roku, pod warunkiem pełnego wykonania umowy inwestycyjnej 
zawartej pomiędzy Emitentem, spółką NOVA SPORT, p. Robertem Kotem (założycielem spółki NOVA SPORT) oraz spółką 
Unipol Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie, a która określała zasady współpracy stron umowy 
inwestycyjnej a w szczególności nabycia udziałów spółki NOVA SPORT przez Emitenta. Według oświadczenia zarządu 
Emitenta wszystkie warunki dotyczące opisanego powyżej podwyższenia kapitału zakładowego przez Emitenta w Spółce 
Nova powinny zostad spełnione do kooca 2011 roku. W stosunku do udziałów, które będą stanowiły własnośd pani Marzeny 
Pooskiej, spółce NOVA SPORT oraz pani Marzenie Pooskiej zostały przyznane odpowiednio opcje call i put , co oznacza, że w 
zależności od wyniku finansowego osiągniętego przez spółkę NOVA SPORT w latach 2011-2013, pani Marzenie Pooskiej 
będzie przysługiwad prawo odsprzedaży w roku 2011, 2012 i 2013 odpowiednio w zakresie do 20%, do 50% i do 100% 
posiadanych przez nią udziałów na rzecz spółki NOVA SPORT lub też spółce NOVA SPORT będzie przysługiwad prawo odkupu 
tych udziałów od pani Marzeny Pooskiej. Cena za udziały podlegające opcji call lub put zależed będzie od wyniku 
finansowego spółki NOVA SPORT. Udziały nabywane przez spółkę NOVA SPORT w ramach wyżej określonych opcji będą 
nabywane przez Spółkę NOVA SPORT za wynagrodzeniem w celu ich umorzenia. 

Poza wskazanymi powyżej, nie istnieją żadne powiązania kapitałowe lub organizacyjne Spółki, które miałyby istotny wpływ 

na jej działalnośd. 

Podmioty wskazane w niniejszym rozdziale 5.11 nie prowadzą działalności konkurencyjnej wobec Emitenta ani nie pozostają 

z nim w konflikcie interesów. 
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5.12 Podstawowe informacje o produktach, towarach lub usługach Spółki 

5.12.1 Opis działalności Spółki 

TAMEX OS jest jednym z największych przedsiębiorstw działających na polskim rynku budownictwa sportowego w zakresie 

średnich i dużych obiektów sportowych. Spółka realizuje projekty o różnej wielkości - od małych boisk po duże stadiony. 

Główną kompetencją jest kompleksowośd wykonawstwa, począwszy od przygotowania projektu, poprzez jego wykonanie, 

do realizacji obiektu "pod klucz" wraz z wyposażeniem. Kluczową kompetencją TAMEX OS jest również wiedza 

specjalistyczna w zakresie nowych technologii oraz standardów międzynarodowych federacji sportowych wymaganych przy 

budowie obiektów sportowych. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu oraz współpracy z międzynarodowymi partnerami 

strategicznymi Spółka posiada dostęp do wysokojakościowych nawierzchni pochodzących od światowych liderów. 

Głównym celem Spółki jest wysoka jakośd wykonywanych obiektów. Potwierdzają to liczne certyfikaty przyznawane przez 

światowe federacje sportowe (w tym najwyższy i jedyny w Polsce certyfikat IAAF Class 1) tj. FIFA, IAAF oraz ESTO oraz 

ponad 800 zrealizowanych obiektów sportowych. Dzięki temu TAMEX OS stał się znaną na polskim rynku marką, kojarzoną z 

wysoką jakością. 

 

Do realizowanych projektów należą głównie: 

 Zewnętrzne kompleksy dla sportów wyczynowych 

 Szkolne kompleksy sportowe 

 Pełnowymiarowe boiska z trawy syntetycznej zgodne ze standardami FIFA 

 Boiska z trawy naturalnej z systemami podgrzewania i nawadniania 

 Korty tenisowe 

 Stadiony lekkoatletyczne 

 Bieżnie sportowe 

 Hale sportowe 

 Boiska do rugby i hokeja na trawie 

 Małe i średnie boiska piłkarskie 

5.12.1.1 Model biznesowy 

Głównym założeniem działalności TAMEX OS jest kompleksowośd wykonawstwa obiektów sportowych. Model biznesowy 

opiera się na połączeniu wszystkich etapów budowy obiektu -  od przygotowania koncepcji, poprzez jej realizację i 

wykonanie projektu, do realizacji obiektu „pod klucz” wraz z wyposażeniem gotowego obiektu. Większośd prac przy 

projekcie Spółka wykonuje za pomocą własnych zasobów, jednak częśd z nich zleca podwykonawcom (np.  roboty ogólno-

budowlane). Strategia Spółki na najbliższe lata zakłada jednak wykonywanie całego projektu we własnym zakresie bez 

angażowania podwykonawców. Poniższy rysunek przedstawia model biznesowy Spółki pokazujący kompleksowośd 

wykonawstwa projektów:  

Rysunek 1: TAMEX OS – Kompleksowe podejście do realizacji projektu 

 

Źródło: Spółka 
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Elementem cechującym TAMEX OS jest wysoka jakośd wykonania projektów. Kompetencję tą potwierdzają liczne certyfikaty 

światowych federacji sportowych (FIFA, IAAF, IRB) oraz ponad 800 zrealizowanych obiektów. 

 

Rysunek 2 Ważniejsze realizacje TAMEX OS 

 
Źródło: Spółka 

 

Zakres prac TAMEX OS w powyższych projektach obejmował: 

 

Stadion „Zawisza” - Bydgoszcz 

 

-  wykonanie całego elementu umieszczonego wewnątrz areny stadionu tj. licząc od pierwszej linii siedzisk do środka boiska   

- zakres techniczny: prace ziemne, podbudowa, instalacje pod bieżnią oraz płytą boiska, instalacje nawierzchni, osprzęt 

sportowy, certyfikacja, renowacja murawy trawy.  

 

 Stadion Narodowy Rugby - Gdynia 

 

- murawa wraz z warstwą amortyzującą boisko wraz z certyfikatem  

 

Stadion - Spała 

 

-  rozbiórka starego stadionu  

- wykonanie instalacji, podbudowy, nawierzchni, sprzętu sportowego wyposażenia, oświetlenie, trybuny, murawy 

naturalnej   

 

Centrum pobytowe w Sulejówku  

 

-  prace ziemne, odwodnienie terenu, ogrodzenie, trybuna z zadaszeniem, kompleksowe wyposażenie obiektu, podbudowy, 

nawierzchnia sztuczna, nawierzchnia naturalna, system nawodnienia, oświetlenie, ciągi pieszo – komunikacyjne, ogrodzenie 
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5.12.1.2 Oferta  

Ze względu na realizowane obiekty sportowe ofertę Spółki można podzielid na: 

 Małe i średnie boiska piłkarskie  

 Szkolne kompleksy sportowe 

 Korty tenisowe 

 Stadiony piłkarskie i lekkoatletyczne 

 Bieżnie sportowe 

 Hale sportowe 

 Boiska naturalne z systemami podgrzewania i nawodnienia  

 Boiska do rugby i hokeja na trawie 

 Nowe rodzaje obiektów sportowych: wraz z obserwacją trendów rynkowych Spółka rozważa włączanie do oferty 

nowych obiektów sportowych. Spółka zrealizowała kilka obiektów zaliczanych do tej kategorii np. skate parki. 

 

Struktura przychodów ze względu na budowane obiekty znajduje się w rozdziale 5.12.1.6 niniejszego dokumentu. 

 

Zgodnie z Rysunek 1 Spółka oferuje pełen zakres usług pozwalających kompleksowo budowad obiekty sportowe: 

Projektowanie obiektów sportowych  

Spółka współpracuje w zakresie usług projektowych z kilkunastoma zewnętrznymi projektantami działającymi na 

terenie całego kraju i posiadającymi bogate doświadczenie w zakresie projektowania obiektów sportowych. 

Prace ogólnobudowlane  

Dotychczasowym założeniem Spółki była realizacja zdecydowanej większości prac ogólnobudowlanych za 

pośrednictwem podwykonawców. Począwszy od 2007 roku częśd prostych prac tego typu jest realizowana 

bezpośrednio przez ekipy Spółki. Strategia Spółki przewiduje systematyczny rozwój własnych zasobów w zakresie 

prac ogólnobudowlanych (patrz punkt 5.12.1.7). 

Instalacja nawierzchni sportowych 

Jedną z kluczowych kompetencji Spółki jest wiedza specjalistyczna w zakresie montażu nawierzchni sportowych. 

Spółka dysponuje własnymi brygadami wykonawczymi specjalizującymi się w montażu nawierzchni sportowych.  

Prace montażowe i wykooczeniowe 

Montaż podstawowego wyposażenia sportowego (bramki, kosze, itp.) realizowana jest przez własne brygady 

budowlane. Działalnośd związana z wyposażeniem obiektów sportowych jest jednym z elementów strategii 

rozwoju oferty Spółki (patrz Punkt 5.12.1.7) 

Usługi konserwacyjne 

Jest to działalnośd pozwalająca Spółce na przedłużenie kontaktu z Klientem oraz uzyskanie dodatkowych i 

regularnych  strumieni przychodów. Spółka prowadzi równolegle akcję edukacyjną wśród klientów wyjaśniającą 

korzyści płynące z regularnej konserwacji nawierzchni sportowych.  

Dystrybucja nawierzchni sportowych  

Jest to dodatkowa działalnośd TAMEX OS mająca nieznaczny udział w generowaniu przychodów i wartości Spółki. 

Spółka nie zamierza rozwijad tego rodzaju działalności. 

 

Ważnym elementem oferty są usługi związane z instalacją specjalistycznych nawierzchni sportowych, m.in.: 

 Nawierzchni do piłki nożnej (m.in. Greenfields, Italgreen) 

 Traw syntetycznych (m.in. Greenfields, Italgreen) 

 Nawierzchni poliuretanowych (m.in. Conica) 

 Nawierzchni akrylowych (m.in. Nova-Sports) 

 Nawierzchni do hal (m.in. Conica, Nova-Sports, Play-it) 
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Nawierzchnie piłkarskie: 

Oferta dotycząca budowy boisk piłkarskich dostosowana jest do wymogów UEFA i FIFA. Spółka posiada dostęp do 

kilkudziesięciu gatunków nawierzchni piłkarskich pochodzących od czołowych europejskich producentów, dzięki czemu 

oferuje najnowsze technologie i rozwiązania. Boiska piłkarskie wykonywane są kompleksowo, włącznie z dokumentacją 

techniczną, całą infrastrukturą towarzyszącą i wyposażeniem. 

 

 

Trawa syntetyczna: 

Nawierzchnie z trawy syntetycznej stosowane są na boiskach piłkarskich, boiskach wielofunkcyjnych, kortach tenisowych, 

polach golfowych, a nawet stokach narciarskich. Dostawcami są czołowi europejscy producenci. Nawierzchnia 

produkowana jest w technologii tkania, opartej na włóknie polipropylenowym i polietylenowym. Spółka ma w swojej 

ofercie kilkadziesiąt gatunków trawy syntetycznej, co pozwala na jej dobranie zgodnie z wymaganiami i możliwościami 

finansowymi klienta, jej przeznaczeniem oraz  rangą obiektu. 

Trawa syntetyczna jest nawierzchnią stosowaną m.in. do: 

 piłki nożnej - zarówno uprawianej rekreacyjnie jak i profesjonalnie,  

 tenisa ziemnego,  

 siatkówki,  

 piłki ręcznej,  

 boisk wielofunkcyjnych,  

 golfa,  

 wyposażania placów zabaw,  

 stosowania jako zewnętrzny element powierzchni użytkowej. 

 

Nawierzchnie poliuretanowe: 

Sportowe nawierzchnie poliuretanowe przeznaczone są do obiektów zarówno zamkniętych, jak i otwartych. Ich 

podstawową zaletą jest bardzo wysoka elastycznośd i sprężystośd, a co za tym idzie wysokie bezpieczeostwo i komfort 

użytkowania. Wykonywane są na bazie wysokojakościowych, syntetycznych komponentów poliuretanowych oraz 

granulatów gumowych typu SBR i EPDM. Nawierzchnie poliuretanowe mają jednolitą powierzchnię, są trwałe, odporne na 

starzenie i promienie UV, łatwe w konserwacji, a koszty ich utrzymania są niewielkie. 

Spółka stosuje m.in. produkty szwajcarskiej firmy Conica (grupa BASF) posiadającej kilkudziesięcioletnie doświadczenie w 

produkcji komponentów do wykonywania syntetycznych nawierzchni sportowych. Conica produkuje nawierzchnie typu 

Conipur przeznaczone dla obiektów lekkoatletycznych (również wyczynowych), szkolnych i rekreacyjnych. Posiadają one 

certyfikaty pozwalające na rozgrywanie na nich międzynarodowych zawodów lekkoatletycznych (certyfikaty IAAF o randze 

mistrzostw świata i Europy oraz olimpijskiej).  

 

Nawierzchnie akrylowe: 

Nawierzchnie akrylowe stosowane przez TAMEX OS produkowane są m.in. przez spółkę Nova Sports z USA. Produkuje ona 

akrylową nawierzchnię sportową Novacrylic zaliczaną do jednych z najlepszych na świecie. Jest to nawierzchnia typu "hard 

court" zapewniająca dobrą przyczepnośd i wysoką dynamikę gry. W kategorii ITF (Międzynarodową Federację Tenisa) 

zakwalifikowana jest jako "Medium Pace" (średnio szybka) oraz "Fast Pace" (szybka) w zależności od wersji. Novacrylic jest 

również oficjalną nawierzchnią turnieju Canadian Open. Nawierzchnie Novacrylic stosuje się zarówno w sportowych 

obiektach zadaszonych, jak i otwartych. 

 

Nawierzchnie do hal: 

Oferowane przez Spółkę wewnętrzne nawierzchnie poliuretanowe Conica (grupa BASF) przeznaczone są przede wszystkim 

do obiektów wielofunkcyjnych, takich jak szkolne sale sportowe czy kluby sportowe. Wewnętrzne nawierzchnie akrylowe 

Nova Sports stanowią taoszą alternatywę dla nawierzchni poliuretanowych. Alternatywą są także wykładziny sportowe PCV 

Play-it,  nawierzchnie Play-gym (przeznaczone do hal wielofunkcyjnych, siłowni i sal treningowych) i Play-turf (przeznaczone 

do hal tenisowych). 
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5.12.1.3 Informacje o nowych produktach lub usługach Spółki 

Zgodnie z deklaracją Zarządu jednym z założeo strategii rozwoju Spółki (opisanej w punkcie 5.12.1.7)  jest ciągłe poszerzanie 

oferty o kolejne produkty zarówno w zakresie nawierzchni sportowych, jak i w zakresie wyposażenia obiektów sportowych, 

a także o kolejne usługi o charakterze uzupełniającym podstawową ofertę. Można wymienid m.in.: 

 

Kompleksowa oferta w zakresie trawy naturalnej 

W zakresie rozwoju oferty nawierzchni sportowych Spółka wprowadziła do oferty nawierzchnie sportowe bazujące na 

trawie naturalnej z podgrzewaną płytą. W związku z dużą  popularnością tego typu nawierzchni, szczególnie w kontekście 

dużych piłkarskich wydarzeo sportowych, Spółka rozwija ofertę bazującą na trzech elementach: 

 dostawy darni oraz technologii wykonania, 

 systemy podgrzewania murawy, 

 profesjonalne systemy nawodnienia i zraszania nawierzchni w obiektach sportowych. 

 

Trawy rekreacyjne i użytkowe 

Na bazie doświadczeo w zakresie trawy syntetycznej Spółka planuje rozwinięcie oferty w zakresie projektowania i instalacji 

nawierzchni syntetycznych w obiektach rekreacyjnych i użytkowych.  

 

 

Wyposażenie sportowe oraz obiektów sportowych 

Dążąc do pełnej kompleksowości usług Spółka rozwija także ofertę w zakresie wyposażenie sportowego, w tym: 

 Systemy kontroli dostępu i biletów elektronicznych 

 Systemy monitoringu obiektów sportowych 

 Systemy identyfikacji 

 Systemy oświetlenia i nagłośnienia obiektów sportowych 

 Wyposażenie sportowe obiektów sportowych (bramki, siatki, kosze, itd.) 

 Wyposażenie pozasportowe obiektów sportowych (tablice świetlne, szafki, szatnie, siedziska, itd.) 

 Systemy ogrodzeo 

 

Usługi konserwacyjne nawierzchni sportowych 

Spółka rozwija świadczenie usług konserwacji nawierzchni sportowych. Jest to działalnośd pozwalająca na przedłużenie 

kontaktu z Klientem oraz uzyskanie dodatkowych i regularnych  strumieni przychodów.  

 

 

Nowe rodzaje obiektów sportowych 

Na podstawie analizy trendów rynkowych Spółka rozważa włączanie do oferty nowych obiektów sportowych. Do tej pory 

zrealizowała ona kilka obiektów zaliczanych do tej kategorii, w tym  m.in. kilka  skate parków. Decyzja o wprowadzeniu do 

oferty kolejnych rodzajów obiektów sportowych uzależniona będzie od wyników analizy zapotrzebowanie na tego typu 

obiekty i oceny potencjału wzrostu. 
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5.12.1.4 Dostawcy Spółki 

Jedną z przewag konkurencyjnych Spółki jest dostęp do wysokojakościowych nawierzchni sportowych pochodzących od 

światowych liderów w zakresie ich produkcji. Spółka od początku działalności budowała relacje z kontrahentami i posiada 

obecnie kilku strategicznych partnerów: 

 

 Conica z grupy BASF (Szwajcaria) - Nawierzchnie poliuretanowe wykorzystywane m.in. w: 

 boiskach wielofunkcyjnych,  

 kortach tenisowych, 

 obiektach lekkoatletycznych,  

 bieżniach, 

 terenach rekreacyjnych i placach zabaw,  

 halach sportowych.  

 Greenfields (Holandia) - Głównie nawierzchnie do piłki nożnej 

 Italgreen (Włochy) - Trawa syntetyczna wykorzystywana m.in. w: 

 boiskach piłkarskich,  

 kortach tenisowych, 

 boiskach wielofunkcyjnych,  

 terenach rekreacyjnych i placach zabaw, 

 

Do pozostałych partnerstw można zaliczyd m.in.: 

 Novacrylic (USA) - Nawierzchnie akrylowe wykorzystywane m.in. w następujących obiektach sportowych: 

 boiska wielofunkcyjne,  

 korty tenisowe,  

 rolkowiska,  

 tereny rekreacyjne i place zabaw,  

 Play-it (Włochy) - Wykładziny PCV wykorzystywane m.in. w następujących obiektach sportowych: 

 hale tenisowe,  

 wielofunkcyjne hale sportowe, 

 siłownie,  

 sale treningowe. 

 Gezolan AG (Szwajcaria) - Producent granulatu EPDM wykorzystywanego do budowy sztucznych nawierzchni 

sportowych takich jak: bieżnie lekkoatletyczne, boiska wielofunkcyjne, korty tenisowe . 

 Wyposażenie obiektów sportowych 

 Sport Transfer (Polska) 

 Polanik (Polska) 

 Nordic Sport (Szwecja) 

 Interplatic (Polska) 

 Pesmenpol (Polska) 
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5.12.1.5 Klienci 

Klientów Spółki można podzielid na trzy grupy: 

 Instytucje publiczne (sektor publiczny) 

Jest to główna grupa klientów generująca ok. 93% przychodów. Klienci Spółki z tego sektora to najczęściej samorządy 

lokalne realizujące projekty rozwoju infrastruktury sportowej. Związane jest to z rozpoczętą w ostatnich latach 

strategią rządu dotyczącą rozwoju bazy sportowej w Polsce. W sektorze publicznym bardzo istotną rolę odgrywają 

instytucje finansujące rozwój infrastruktury sportowej (np. Totalizator Sportowy, PZU, FIFA, UEFA, Unia Europejska), 

które w ramach odpowiednich programów i procedur współfinansują określoną częśd inwestycji (patrz również 

Rysunek 9). 

 Klienci prywatni (sektor prywatny) 

Sektor prywatny stanowi jedynie ok. 2% przychodów Spółki. Dawniej projekty w tym 

sektorze dotyczyły głównie prywatnych kortów tenisowych, aktualnie zaczyna rozwijad się 

rynek obiektów komercyjnych. Wśród klientów prywatnych możemy wyróżnid: 

 prywatne kluby sportowe, 

 ośrodki sportowe, 

 ośrodki rekreacyjno-sportowe, 

 hotele,  

 osoby fizyczne budujące obiekty bez obowiązku zachowania 

procedury zamówieo publicznych.  

Aktualnie sektor prywatny stanowi zaledwie ułamek całego rynku obiektów sportowych w Polsce. Szansą na 

zwiększenie udziału sektora prywatnego w rozwoju infrastruktury sportowej jest podjęcie współpracy w formule tzw. 

partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP). 

 

 Firmy budowlane (podwykonawstwo) 

Ostatnią grupę klientów stanowią firmy budowlane, dla których TAMEX OS świadczy usługi podwykonawcze (np. 

wykonanie obiektu sportowego przy budowanej przez inną firmę szkole). Grupa ta generuje ok. 5% przychodów 

Spółki. Strategia Spółki zakłada przejmowanie tego typu projektów nie jako podwykonawca ale jako lider konsorcjum 

z firmami budowlanymi. 

 

Struktura przychodów Spółki ze względu na rodzaj klientów jest stała i pozostanie na podobnym poziomie w przyszłych 

latach. 

Rysunek 3 Struktura przychodów ze względu na rodzaj klientów 

 

Źródło: Spółka 
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5.12.1.6 Przychody Spółki 

Struktura przychodów Spółki ze względu na typy obiektów sportowych została przedstawiona poniżej. Należy jednak 

zaznaczyd, iż liczba obiektów w danym roku nie jest liczbą zakooczonych projektów. Wynika to ze specyfiki działalności 

TAMEX OS. Większośd projektów realizowana jest w dłuższym okresie niż rok i stąd nie zawsze można zaklasyfikowad je do 

konkretnego okresu. W poniższej tabeli w każdym roku prezentowana jest więc liczba realizowanych w danym roku 

obiektów. W przypadku, gdy realizacja trwała w dwóch latach, np. przełom 2009/2010 - w obu latach pokazany został 1 

obiekt. 

Tabela 1Wartościowa (tys. zł) i ilościowa struktura przychodów TAMEX OS ze względu na rodzaj obiektów 

  2009 2010S 

Rodzaj obiektu 
wartościowo ilościowo 

wartościowo 
TAMEX OS 

wartościowo 
skonsolidowane 

ilościowo 

  TAMEX OS NOVA SPORT 

stadion 9 135 3 21 423 21 423 4 0 

obiekt wielofunkcyjny mały  32 088 46 50 168 65 105 40 13 

boisko piłkarskie duże 21 635 12 9 321 9 321 6 0 

obiekt wielofunkcyjny duży 13 850 12 8 400 9 345 7 1 

boisko do hokeja 5 522 3 0 0 0 0 

boisko piłkarskie małe 0 0 0 0 0 0 

bieżnia 994 1 3 144 3 144 4 0 

korty tenisowe 185 2 359 359 3 0 

pozostałe 3 947 0 18 18 0 0 

RAZEM 87 356 79 92 833 108 715 64 14 

Źródło: Spółka 
2010S – Szacunek Zarządu Spółki wstępnych nieaudytowanych wyników jednostkowych Spółki oraz wstępne nieaudytowane wyniki 
skonsolidowane 
W roku 2009 Spółka nie konsolidowała wyników innych podmiotów, ponieważ w tym okresie nie posiadała spółek zależnych, wszystkie 
wartości dla roku 2009 są danymi jednostkowymi. 

Spółka koncentruje się na budowie obiektów dużych, co odzwierciedla struktura przychodów ze względu na realizowane 

projekty. W 2009 r. obiekty duże stanowiły w tym podziale 51% i były to: 

 Boiska piłkarskie duże - 25% 

 Obiekty wielofunkcyjne duże – 16% 

 Stadiony – 10% 

Drugą istotną grupą przychodów są obiekty wielofunkcyjne małe. Obecnie grupa ta stanowi ok. 37% przychodów Spółki, 

jednak udział ten będzie się zmniejszał w kolejnych latach zgodnie z przyjętą strategią TAMEX OS (patrz Punkt 5.12.1.7). 

Obiekty o mniejszej skali (ujęte w grupie „inne”) stanową ok. 16% przychodów Spółki. Są to m.in. korty tenisowe, bieżnie 

oraz niszowe, ale coraz częściej wchodzące na nasz rynek boiska do hokeja na trawie. 

Rysunek 4 Podział przychodów TAMEX OS ze względu na realizowane obiekty (2009) 

 

*Pozycja „inne” obejmuje pozostałe obiekty i usługi 

Źródło: Spółka 
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5.12.1.7 Strategia Spółki 

Zarząd Spółki TAMEX OS na najbliższe lata zakłada trzy cele strategiczne: 

1. Skupienie działalności na większych projektach 

Spółka planuje dalszą ekspansję na rynku dużych obiektów sportowych, rezygnując z mniej rentownych obiektów 

małych.  Nie straci ona jednak zupełnie rynku mniejszych projektów dzięki przenoszeniu ich do spółek zależnych o 

określonym profilu działalności.  

2. Wykonywanie części prac ogólnobudowlanych we własnym zakresie  

Strategia Spółki przewiduje systematyczny rozwój własnych zasobów w zakresie prac ogólnobudowlanych.  

Dotychczasowym założeniem Spółki była realizacja zdecydowanej większości prac ogólnobudowlanych za 

pośrednictwem podwykonawców. Począwszy od 2007 roku częśd prostych prac tego typu jest realizowana 

bezpośrednio przez ekipy Spółki. Nadal jednak znaczna częśd prac ogólnobudowlanych realizowana jest przez 

podwykonawców. W tym celu Spółka utrzymuje stałe partnerskie relacje z kilkunastoma spółkami budowlanymi.  

3. Poszerzanie oferty o kolejne produkty 

Strategia TAMEX OS zakłada ciągłe poszerzanie oferty o kolejne produkty zarówno w zakresie nawierzchni 

sportowych, jak i wyposażenia obiektów sportowych, a także o kolejne usługi uzupełniające podstawową ofertę. 

Działania te są zgodne z założeniem Spółki odnośnie kompleksowości realizacji projektów. 

Powyższe cele realizowane będą m.in. w drodze akwizycji. Przejęcia spółek o komplementarnym lub zbliżonym profilu 

działalności do TAMEX OS pozwolą na dalszą ekspansję w segmencie dużych inwestycji sportowych, gdzie wymagany jest 

dostęp do szerokiej gamy nawierzchni sportowych oraz elementów wyposażenia (w tym oświetlenia, systemów 

monitorujących, systemów biletów elektronicznych). Umożliwi to również uczestnictwo w dużych przetargach jako 

konsorcjant oraz znacznie zwiększy pozycję konkurencyjną oraz udział w rynku TAMEX OS. 

Przykładem realizacji tej strategii jest przejęcie w lipcu 2010 roku 100% udziałów Spółki NOVA SPORT Sp. z o.o. z siedzibą w 

Szczecinie. Spółka zależna przejęła realizację części mniejszych projektów TAMEX OS, co umożliwiło skupienie działalności 

TAMEX OS na większych kontraktach. Spółka NOVA SPORT realizuje podobnie jak TAMEX OS kompleksowy zakres usług 

projektowych, wykonawczych i montażowych, jednak jej rynkiem docelowym są przede wszystkim małe obiekty sportowe. 

Spółka TAMEX OS planuje dalsze przejęcia w ramach przyjętej strategii umożliwiając umacnianie pozycji w segmencie 

dużych obiektów sportowych, jednocześnie nie tracąc pozycji w segmencie mniejszych inwestycji. 

Zgodnie z przyjętą strategią główną grupą przychodów w prognozowanym okresie będą duże projekty o wysokiej marży, 

czyli stadiony, duże poiska piłkarskie  i duże obiekty wielofunkcyjne (patrz Rysunek 5). Procentowy udział tych obiektów w 

całości przychodów skonsolidowanych będzie się zwiększał z 28%  w roku 2010 do prawie 80% w roku 2012. 

Małe obiekty sportowe będą wykonywane w ramach przyjętej strategii przez spółki zależne. W jednostkowych przychodach 

TAMEX OS nie będzie tego rodzaju przychodów. 

Rysunek 5 Struktura przychodów TAMEX OS w roku 2009 oraz przychodów skonsolidowanych zgodnie z szacunkiem 
Zarządu Spółki dla roku 2010 oraz prognozowanych przychodów skonsolidowanych 2011-2012 

  

*Pozycja „inne” obejmuje pozostałe obiekty i usługi 

Źródło: Spółka 

20% 

60% 

9% 



48 
 

 

5.12.1.8 Przewagi konkurencyjne Spółki 

Lider na rynku budownictwa sportowego w Polsce 

Zdaniem Zarządu Spółka posiada największy udział w polskim rynku obiektów sportowych i planuje jego zwiększenie 

poprzez konsolidację w drodze akwizycji. Początkiem tej strategii było przejęcie spółki Nova Sport ze Szczecina. 

 

Wykwalifikowany i doświadczony personel 

Zespół Spółki składa się z kilkudziesięciu specjalistów z branży budownictwa obiektów sportowych. Kluczowa kadra (w tym 

Zarząd Spółki) jest związana z tym segmentem rynku od początku lat 90-tych. 

 

Znana i dobrze postrzegana marka  

Spółka należy do ścisłej czołówki firm budujących obiekty sportowe w Polsce. Marka Spółki – TAMEX OS kojarzona jest z 

wysoką jakością i bardzo pozytywnie postrzegana przez pryzmat ponad 800 zakooczonych sukcesem projektów. Wysoka 

jakośd potwierdzona została także przez liczne nagrody i wyróżnienia, jak m.in. tytuły „Firma na Medal" i "Budowniczy 

Polskiego Sportu".  

 

Szeroka oferta obiektów i nawierzchni sportowych 

Spółka oferuje kompleksowe usługi w zakresie realizacji obiektów sportowych. Istotną przewagą konkurencyjną Spółki jest 

także ciągłe poszerzanie oferty o nowe usługi, których wprowadzenie zwiększy wartośd dodaną. Chodzi tu m.in. o usługi 

konserwacyjne czy rozwijaną ofertę wyposażenia obiektów sportowych.  

 

Certyfikaty i autoryzacje 

Spółka posiada szereg certyfikatów przyznanych przez światowe federacje sportowe świadczących o wysokiej jakości 

wykonywanych projektów i stosowanych produktów. Przyznane certyfikaty stawiają TAMEX OS w ścisłej czołówce polskich 

spółek z sektora budownictwa sportowego i stanowią często istotną przewagę konkurencyjną przy wyborze wykonawcy 

obiektu sportowego.  

Spółka może się poszczycid szeregiem realizacji, które otrzymały najwyższe certyfikaty jakości: 

 FIFA 2 Star (najwyższy możliwy certyfikat): 

Boisko piłkarskie treningowe na Stadionie KP Legia Warszawa (2009)  

 FIFA 1 Star: 

Boisko piłkarskie Ośrodka Sportu i Rekreacji Targówek Warszawa (2005)  

Boisko piłkarskie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Malborku (2009) 

 Status FIFA Preferred Producers.  

 IAAF  Class 1  (najwyższy możliwy certyfikat): 

Stadion Miejski im. Z. Krzyszkowiaka „Zawisza” w Bydgoszczy (2008) 

 IAAF  Class 2: 

Stadion Centralnego Ośrodka Sportu Ośrodek Przygotowao Olimpijskich w Spale (2008) 

Stadion Centralnego Ośrodka Sportu Ośrodek Przygotowad Olimpijskich w Zakopanem (2009) 

 ESTO (European Synthetic Turf Organisation) – Spółka, jako jedyna w Polsce otrzymała ten certyfikat 

 

Sprawdzona jakośd realizowanych obiektów sportowych 

 Ze względu na zapewnienie najwyższej jakości Spółka wdrożyła w roku 2006  System Zarządzania Jakością zgodny z normą 

PN-EN ISO 9001:2001, który został certyfikowany przez Polskie Centrum Badao i Certyfikacji S.A. 

 

Dostęp do sprawdzonych podwykonawców w zakresie prac ogólnobudowlanych 

Duży wpływ na jakośd obiektów realizowanych przez Spółkę ma jakośd usług realizowanych przez podwykonawców. Spółka 

współpracuje tylko ze sprawdzonymi podwykonawcami w zakresie prac ogólnobudowlanych oraz wykooczeniowych. Często 

współpraca ta ma charakter stały. 
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5.12.2 Szacunek wielkości rynku Spółki 

 

Spółka działa na rynku obiektów sportowych realizując projekty począwszy od małych obiektów sportowych po duże 

stadiony. Nie należą do tego rynku natomiast centra pobytowe oraz stadiony realizowane w związku z organizacją EURO 

2012, w związku z czym zostaną wyłączone z dalszej analizy.  

Rynek obiektów sportowych można podzielid na dwa segmenty: 

Segment A: Małe obiekty sportowe  

Segment zdominowany przez małych, okazjonalnych graczy, często realizujących jednorazowe kontrakty. W 

dużej części są to małe obiekty realizowane w programie „Moje Boisko - Orlik 2012”. W kolejnych latach na 

rynku pojawi się szereg inwestycji w zakresie małych obiektów uwzględnionych w wojewódzkich programach 

rozwoju infrastruktury. Istotny udział w tym segmencie będzie miała również modernizacja boisk 

przyszkolnych. Zgodnie z realizowaną strategią segment ten nie jest kluczowy, a projekty z nim związane będą 

przenoszone do spółek zależnych umożliwiając Spółce skupienie się na większych projektach. 

Segment B:  Duże i średnie obiekty sportowe  

Najbardziej rozwojowy segment rynku obiektów sportowych. Pozyskiwanie kontraktów zależy tu nie tylko od 

ceny, lecz także od jakości oferowanych nawierzchni sportowych i usług wykonawczych. Pozwala to na 

uzyskanie większej rentowności. Segment ten charakteryzuje się silną konsolidacją wykonawców – obecnych 

jest na nim tylko kilku większych graczy. Jest to kluczowy segment TAMEX OS w perspektywie 

długoterminowej, którego udział w przychodach będzie sukcesywnie zwiększany. 

Łączna wartośd rynku obiektów sportowych w Polsce szacowana jest w roku 2010 na 1,15 mld zł
1
, z czego 22% stanowi 

segment B. Spółka ma obecnie 10-proc. udział w rynku obiektów sportowych. Zgodnie z realizowaną strategią, będzie on 

sukcesywnie zwiększany głównie poprzez umacnianie pozycji w segmencie dużych obiektów. 

Rysunek 6 Wartościowy udział poszczególnych segmentów rynku obiektów sportowych (mln zł, 2010) 

 

Źródło: Opracowanie własne Spółki 

 

5.12.2.1 Perspektywy rynku obiektów sportowych 

Porównując stan polskiej infrastruktury sportowej z krajami Europy Zachodniej można stwierdzid, że Polska znajduje się na 

wczesnym etapie rozwoju budownictwa sportowo-rekreacyjnego. Odnosząc się do rozwoju tego rynku w Niemczech widad, 

że polski rynek obiektów sportowych charakteryzuje wysoki potencjał wzrostu w najbliższych 10 latach.  

Podstawowym wskaźnikiem pozwalającym ocenid stopieo rozwoju danego kraju pod kątem infrastruktury sportowej jest 

wskaźnik liczby obiektów sportowych danego typu na 1000 mieszkaoców. Porównanie danych z krajów Europy Zachodniej z 

wynikami polskimi pozwala oszacowad prawdopodobny potencjał wzrostu.  

 

                                                                        
 

 
1 Opracowanie własne na podstawie Materiałów Ministerstwa Sportu i Turystyki 

2
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Tabela 2. Historia rozwoju infrastruktury sportowej w Niemczech 

Niemcy Niemcy Zachodnie Niemcy  Wzrost 
1960 / 
2000 

Okres 1960 1976 1988 2000 2000 

liczba boisk 21 900 33 206 44 814 48 017 60 154 119% 

liczba hal sportowych 10 900 21 775 28 355 29 308 35 230 169% 

liczba kortów tenisowych 5 300 14 896 45 654 45 000 50 000 749% 

liczba mieszkaoców 55 400 000 61 000 000 61 400 000 61 000 000 82 800 000 10% 

liczba mieszkaoców / 1000 55 400 61 000 61 400 61 000 82 800 10% 

liczba boisk / 1000 mieszk. 0,40 0,54 0,73 0,79 0,73 99% 

liczba hal sportowych / 1000 mieszk. 0,20 0,36 0,46 0,48 0,43 144% 

liczba kortów tenisowych / 1000 mieszk. 0,10 0,24 0,74 0,74 0,60 671% 

Źródło: opracowanie własne Spółki na podstawie: H.Hübner, Sportstättenentwicklungsplanung in Deutschland – Notizen zur gegenwärtigen 
Situation, 2003 (http://www.sportwissenschaft.de/fileadmin/pdf/dvs-Info/2003/2003_2_23.pdf) 

Z danych statystycznych (umieszczonych w powyższej tabeli) dla dawnej Republiki Federalnej Niemiec (w okresie przed 

zjednoczeniem) wynika, iż intensywny okres wzrostu liczby boisk oraz hal sportowych trwał prawie 30 lat. Należy jednak 

dodad, że już w roku 1960 Niemcy Zachodnie (Republika Federalna Niemiec) znajdowały się w sytuacji znacznie lepszej pod 

względem liczby obiektów sportowych niż wiele regionów Polski w chwili obecnej, jak widad w poniższej tabeli:  

Tabela 3. Aktualny stan infrastruktury sportowej w Polsce 

  Szczecin (miasto) Gniezno (powiat) 
łódzkie 

(województwo) 

liczba boisk 48 28 1 297 

liczba hal sportowych 24 4 101 

liczba mieszkaoców 406 941 114 255 2 555 898 

liczba mieszkaoców / 1000 407 114 2 556 

liczba boisk / 1000 mieszk. 0,12 0,25 0,51 

liczba hal sportowych / 1000 mieszk. 0,06 0,04 0,04 

Źródło: opracowanie własne Spółki na podstawie: Strategia rozwoju kultury fizycznej w Powiecie Gnieźnieoskim (http://www.powiat-
gniezno.pl/system/upload/docs/strategia_rozwoju_kultury_fizycznej.doc), Ocena realizacji celów strategicznych i kierunkowych Strategii 
Rozwoju Szczecina – ocena stanu realizacji celów z wykorzystaniem analizy wskaźnikowej, Uniwersytet Szczecioski, grudzieo 2008, Portal 
internetowy województwa łódzkiego (http://www.lodzkie.pl/lodzkie/SPORT/SPORT_pliki/obiekty_sportowe.ppt)  

Prosta symulacja wynikająca z powyższych danych dla rejonów Polski oraz Niemiec pozwala zaprezentowad jaki musi 

nastąpid wzrost liczby boisk oraz hal sportowych, aby osiągnąd wskaźniki niemieckie z roku 2000. Symulacja ta zawarta jest 

w poniższej tabeli: 

Tabela 4. Potencjał wzrostu infrastruktury sportowej w wybranych miastach i regionach 

  Szczecin (miasto) Gniezno (powiat) łódzkie (województwo) 

Okres aktualnie  docelowo 
potencjał 
wzrostu 

aktualnie  docelowo 
potencjał 
wzrostu 

aktualnie  docelowo 
potencjał 
wzrostu 

liczba boisk 48 296 521% 28 83 196% 1 297 1 857 43% 

liczba hal sportowych 24 173 621% 4 49 1115% 101 1 087 977% 

liczba mieszkaoców 406 941 114 255 2 555 898 

liczba mieszkaoców / 1000                  407 114 2 556 

liczba boisk / 1000 mieszk. 0,12 0,73 521% 0,25 0,73 196% 0,51 0,73 43% 

liczba hal sportowych / 
1000 mieszk. 

0,06 0,43 621% 0,04 0,43 1115% 0,04 0,43 977% 

Źródło: Opracowanie własne Spółki na podstawie: Strategia rozwoju kultury fizycznej w Powiecie Gnieźnieoskim (http://www.powiat-
gniezno.pl/system/upload/docs/strategia_rozwoju_kultury_fizycznej.doc), Ocena realizacji celów strategicznych i kierunkowych Strategii 
Rozwoju Szczecina – ocena stanu realizacji celów z wykorzystaniem analizy wskaźnikowej, Uniwersytet Szczecioski, grudzieo 2008, Portal 
internetowy województwa łódzkiego (http://www.lodzkie.pl/lodzkie/SPORT/SPORT_pliki/obiekty_sportowe.ppt) 
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Z podobnej symulacji dla całej Polski wynika, że docelowo powinno u nas działad łącznie 27,7 tys. boisk sportowych oraz 

16,2 tys. hal sportowych. Należy jednocześnie podkreślid, że do powyższej analizy wzięto dane niemieckie z roku 2000, a 

można przyjąd, że w okresie ostatnich 9 lat infrastruktura sportowa w Niemczech podlegała dalszemu, mniej 

dynamicznemu, ale jednak rozwojowi. Ocena aktualnej liczby obiektów sportowych jest jednak niemożliwa, ponieważ nie 

istnieje żadna baza zliczająca poszczególne obiekty. Opracowanie takiej bazy (systemu informacji sportowej) jest natomiast 

jednym z celów zawartych w „Strategii Rozwoju Sportu w Polsce do roku 2015”
2
.  

Tabela 5. Szacunek docelowej liczby obiektów sportowych w Polsce 

  Docelowa liczba obiektów 
liczba boisk 27 728 

liczba hal sportowych 16 239 

liczba mieszkaoców 38 167 000 

liczba mieszkaoców / 1000 38 167 

liczba boisk / 1000 mieszk. 0,73 

liczba hal sportowych / 1000 mieszk. 0,43 

Źródło: opracowanie własne Spółki 

Na podstawie powyższych symulacji i wyników Spółka ocenia proces intensywnego rozwoju infrastruktury sportowej w 

Polsce jako proces wieloletni: 

 

Rysunek 7 Liczba boisk i hal sportowych na 1000 mieszkaoców w Niemczech i Polsce 

 

*Średnia dla wybranych obszarów 

Źródło: Szacunki  Spółki na podstawie: H.Hübner, Sportstättenentwicklungsplanung in Deutschland – Notizen zur gegenwärtigen Situation, 
2003 (http://www.sportwissenschaft.de/fileadmin/pdf/dvs-Info/2003/2003_2_23.pdf) 

Niedobór w tym zakresie uwidacznia także inne statystyczne zestawienie. W Polsce na jedną halę sportową w roku 2007 

przypadało około 100 tys. osób, podczas gdy w Szwecji jedynie 24 tys., we Włoszech 28 tys., a Szwajcarii 13 tys. Aby 

wyrównad te dysproporcje w najbliższych latach należy wybudowad minimum 3 tys. hal sportowych, a także co najmniej 10 

tys. boisk o sztucznej nawierzchni
3
. 

Tabela 6 Porównanie ilości osób na halę sportową w Polsce, Szwecji, Włoszech i Szwajcarii (2007) 

 Polska Szwecja Włochy Szwajcaria 

Liczba osób na halę sportową 100 tys. 24 tys. 28 tys. 13 tys. 

Źródło: R. Maciejczak, Budowa obiektów sportowych - koniecznośd i dobry interes, 2007-09-22 http://samorzad.infor.pl/raport-
dnia/57960,Budowa-obiektow-sportowych---koniecznosc-i-dobry-interes.html 

                                                                        
 

 
2 Strategia Rozwoju Sportu w Polsce do roku 2015 Ministerstwa Sportu i Turystyki 

3 R. Maciejczak, Budowa obiektów sportowych - koniecznośd i dobry interes, 2007-09-22 

    http://samorzad.infor.pl/raport-dnia/57960,Budowa-obiektow-sportowych---koniecznosc-i-dobry-interes.html 

http://www.sportwissenschaft.de/fileadmin/pdf/dvs-Info/2003/2003_2_23.pdf
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2010 2013 

Obecnie rynek obiektów sportowych (segmentu A i B) wynosi ok. 1,15 mld zł
4
, z czego 900 mln zł przypada na obiekty małe 

(segment A), a jedynie 250 mln zł na obiekty duże (segment B). W kolejnych latach prognozowany jest znaczący wzrost 

rynku obiektów sportowych. Średnia dynamika wzrostu rynku TAMEX wynosi ok. 20% w okresie 2009-2013. Poniższa tabela 

przedstawia szacunkowe wzrosty oraz wartości tego rynku w latach 2008-2013, uwzględniając podział na segment małych i 

dużych obiektów sportowych. 

Tabela 7 Wartośd oraz prognoza rynku TAMEX OS w latach 2008-2013 (w mln zł)* 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Małe obiekty 390 840 900 981 1089 900 

Średnie i duże obiekty 240 150 250 290 320 650 

RAZEM 630 990 1150 1271 1409 1550 

Źródło: Szacunki Spółki na podstawie materiałów Ministerstwa Sportu i Turystyki 

*bez uwzględniania stadionów i centrów pobytowych związanych z EURO 2012 

Obecnie segment małych obiektów (segment A) o wartości 900 mln zł stanowi aż 78% całego rynku obiektów sportowych. 

Jedynie 250 mln zł, czyli 22% przypada na obiekty duże (segment B). Jak widad w powyższej tabeli zmieni się również 

znacząco struktura rynku obiektów sportowych – znacznie wzrośnie udział rynku dużych i średnich obiektów, natomiast 

rynek małych obiektów sportowych będzie wykazywał niewielkie wzrosty (patrz Rysunek 8). Dane te dokładnie obrazują 

sytuację, która nastąpi w Polsce w najbliższych latach. W najbliższych 2 latach dominowad bowiem będzie budowa małych 

obiektów typu „Orliki” (zgodnie z programem „Moje Boisko - Orlik 2012”) oraz budowa stadionów i centrów pobytowych 

związanych z organizacją EURO 2012 (nie włączonych w powyższe kalkulacje rynku). Na te cele będą też głównie wydawane 

środki przekazywane na programy rządowe (do roku 2012 będzie to ponad 5 mld zł – jeden stadion to koszt ok. 0,5 do 1,2 

mld zł). Po roku 2012 uwolnią się te środki i umożliwią rozwój segmentu B tworząc dla niego ogromny potencjał wzrostu. 

Jest to całkowicie zgodne ze strategią Spółki, która planuje ekspansję na rynku średnich i dużych obiektów sportowych. 

Rysunek 8 Zmiana struktury rynku obiektów sportowych w latach 2010-2013. 
 

                   

Źródło: Szacunki Spółki 

Wysokie prognozowane wzrosty oraz zmiana struktury rynku obiektów sportowych będą wynikad z wielu czynników. 

Główne z nich to: 

Programy Ministerstwa Sportu i Turystyki  

Dynamiczny wzrost segmentu średnich i dużych obiektów, związany będzie z intensywnymi działaniami w ramach 

rządowych  programów rozwoju infrastruktury sportowej finansowanych m.in. przez UE, FIFA, UEFA oraz Totalizator 

Sportowy. Będą to  m.in.: 

 „Strategia Rozwoju Sportu w Polsce do roku 2015” 

 Program budowy obiektów sportowych z środków Totalizatora Sportowego (patrz Rysunek 9) 

 Program rozwoju bazy lekkoatletycznej w Polsce 

 Rozbudowa bazy nowatorskich dyscyplin sportowych 

                                                                        
 

 
4 Szacunek własny Spółki na podstawie materiałów Ministerstwa Sportu i Turystyki 

78% 22% 58%42%
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Regionalne strategie rozwoju sportu 

Przyznanie Polsce organizacji EURO 2012 przyczyniło się do zwrócenia większej uwagi na kwestie stanu polskiej 

infrastruktury sportowej. Wynikiem tego są coraz częściej ogłaszane regionalne kompleksowe i długoletnie programy 

wspierające budowę obiektów sportowych, co zgodne jest z Rozporządzeniem Ministra Sportu z roku 2006, które nakazuje 

samorządom województw opracowanie Programów Rozwoju Bazy Sportowej
5
. Jedną z takich inicjatyw jest przygotowany 

przez Urząd Marszałkowski "Program Rozwoju Kultury Fizycznej i Sportu w Województwie Kujawsko-Pomorskim do roku 

2015". Powstał on w wyniku konsultacji z samorządami lokalnymi oraz klubami i stowarzyszeniami sportowymi, a swoim 

zasięgiem obejmie każdą gminę, miasto i powiat w województwie. Założeniem programu jest oddanie do dyspozycji 

mieszkaoców województwa kilkuset obiektów sportowych z różnych dziedzin sportowych. Jako priorytetowe traktowane 

będą takie obiekty sportowe, których w regionie brakuje. Inwestycje tego typu mogą zostad sfinansowane nawet w jednej 

trzeciej ze środków budżetowych samorządu województwa i daje im to ogromne szanse na dofinansowanie z Ministerstwa 

Sportu. To, co istotne z punktu widzenia długoterminowej analizy rynku obiektów sportowych, to fakt, że większośd 

planowanych inwestycji wykracza poza programy rządowe związane z EURO 2012. Wśród propozycji inwestycji znajdują się 

wielofunkcyjne hale sportowe (budżety rzędu 30-50 mln zł), tory kolarskie, sztuczne lodowiska, pływalnie, a także 

gruntowna modernizacja przyszkolnych boisk sportowych i sal gimnastycznych. Całkowity koszt realizacji zaplanowanych do 

2015 roku przedsięwzięd to ponad 1,4 miliarda złotych. Przewidywany udział samorządu województwa w tych wydatkach 

przekroczy 350 milionów złotych. Pozostałe źródła finansowania to środki własne samorządów lokalnych, wsparcie 

Ministerstwa Sportu, a także pieniądze z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 

Podobne kompleksowe programy powstają we wszystkich województwach i będą stanowiły istotny element rozwoju rynku 

budownictwa sportowego w Polsce. Potwierdzają to doświadczenia krajów Europy Zachodniej, w których głównym 

generatorem wzrostu rynku nie są centralne programy rządowe, ale inicjatywy samorządu lokalnego.   

Pojawienie się rynku napraw, regeneracji oraz doposażenia wybudowanych obiektów 

 Naprawy – Duże znaczenie w perspektywach rynkowych ma istniejąca już infrastruktura sportowa. Ze względu na 

zastosowanie podczas budowy przestarzałych technik oraz komponentów będzie ona w przyszłości wymagała 

modernizacji, w szczególności w zakresie wymiany nawierzchni sportowych, co stanowi domenę Spółki. Modernizacja 

obiektów w większości przypadków powiązana zostanie także z ich rozbudową, np. dobudowa bieżni przy boisku, 

budowa widowni przy stadionach. 

 Regeneracje - Szacuje się, że okres zachowania pełnych parametrów przez sztuczne nawierzchnie sportowe to ok. 5 lat. 

Okres ten może byd wydłużany przez odpowiednie techniki konserwacyjne, jednak po pewnym czasie wymiana 

nawierzchni staje się koniecznością. Wymiana nawierzchni jest kontraktem porównywalnym z realizacją nowego 

obiektu w zakresie montażu nawierzchni, co dla TAMEX OS jest istotnym czynnikiem determinującym potencjał rynku. 

 Doposażenie - Poza pracami związanymi z samą realizacją obiektów sportowych rozumianą jako pace ogólnobudowlane 

oraz montaż nawierzchni, Spółka upatruje szans rozwoju w obszarze wyposażenia sportowego i infrastruktury obiektów 

sportowych. Przykładem mogą byd elektroniczne systemy identyfikacji kibica, których instalację na stadionach 

piłkarskich z dużym prawdopodobieostwem wymuszą planowane zmiany w polskim prawie.  

Zapotrzebowanie na obiekty profesjonalne 

Bardzo istotnym elementem wpływającym na perspektywy rynku jest wciąż słaba dostępnośd obiektów profesjonalnych. 

Podstawowym rynkiem w tym zakresie są kluby piłkarskie. W lidze PZPN znajduje się aktualnie ok. 200 drużyn, z których 

Spółka szacuje, że zaledwie 20-30 posiada dostęp do obiektów sportowych ze sztuczną trawą, a tylko nieliczni posiadają 

obiekty z podgrzewaną murawą.  

Rozwój obiektów do nowych dziedzin sportowych 

W kontekście infrastruktury sportowej najczęściej wymienia się obiekty sportowe związane z tradycyjnymi dyscyplinami 

sportowymi, jak np. piłka nożna, siatkówka, koszykówka, tenis. W Polsce coraz bardziej popularne stają się jednak również 

skate parki i rolkowiska, a ich budowa staje się przedmiotem działania wielu wyspecjalizowanych spółek. W ocenie Spółki 

rola obiektów sportowych dla nowych dziedzin sportowych będzie rosnąd w długiej perspektywie i stanowid będzie jeden z 

elementów rozwoju rynku obiektów sportowych.  

                                                                        
 

 
5 Strona internetowa Ministerstwa Sportu i Turystyki, Rozporządzenie Ministra Sportu z dnia 10 lipca 2006 r.,  
   http://www.msport.gov.pl/prawo/473-Rozporzadzenie-Ministra-Sportu-z-dnia-1-lipca-2-6-r-  
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Inne programy 

Po roku 2012 planowane jest uruchomienie kolejnych programów rządowych o konstrukcji zbliżonej do Orlików 2012 w 

zakresie innych rodzajów małych obiektów sportowych, np. boisk do koszykówki, czy obiektów lekkoatletycznych. 

W polskim rynku obiektów sportowych istotną rolę odgrywa ciągły program budowy obiektów sportowych z środków 

Totalizatora Sportowego, który corocznie przekazuje odpowiednią kwotę do Ministerstwa Sportu i Turystyki. Środki te 

pochodzą z dopłat do zakładów losowych (25% wartości zakładów) i zasilają corocznie Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej 

(80%) oraz Fundusz Rozwoju Kultury (20%). Ministerstwo Sportu i Turystyki przeznacza aż 67% tych środków na 

modernizację, remonty i dofinansowanie budowy obiektów sportowych. Pozostałą kwotę przeznacza m.in. na rozwój sportu 

dzieci i młodzieży – oraz  rozwój sportu osób niepełnosprawnych
6
. W 2008 roku Totalizator przekazał na rozwój Kultury 

Fizycznej kwotę 663 mln zł, z czego 356 mln zł przeznaczono na rozwój infrastruktury sportowej (patrz Rysunek 9). 

 

Tabela 8 Środki przekazane przez Totalizator Sportowy na rozwój sportu i kultury w latach 2006-2008 (w mln zł) 

Środki przekazane przez TS do: 2006 2007 2008 

Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej 363,5 432,0 530,6 

Funduszu Rozwoju Kultury 90,9 108,0 132,6 

Źródło: A. Zwolioski, To ostatnia kumulacja w Dużym Lotku, Money.pl, 2009-10-08 
http://www.money.pl/archiwum/raporty/artykul/to;ostatnia;kumulacja;w;duzym;lotku,121,0,543097.html 

 

Rysunek 9 Środki przekazywane przez TS na rozwój infrastruktury sportowej w Polsce  (2009) 

 

Źródło: Szacunki Spółki na podstawie A. Zwolioski, To ostatnia kumulacja w Dużym Lotku, Money.pl, 2009-10-08 
http://www.money.pl/archiwum/raporty/artykul/to;ostatnia;kumulacja;w;duzym;lotku,121,0,543097.html 

 

                                                                        
 

 

6 Magazyn Totalizatora Sportowego, Totalizator Sportowy: wczoraj, dziś, jutro (pobrane 2010-11-09 z adresu 
serwis.lotto.pl/files/183/41dd4b1b06a52/magazyn_maly.pdf) 

http://www.money.pl/archiwum/raporty/artykul/to;ostatnia;kumulacja;w;duzym;lotku,121,0,543097.html
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5.12.2.2 TAMEX OS na tle rynku 

Zgodnie z deklaracją oraz prognozami przyjętymi przez Zarząd, Spółka planuje w prognozowanym okresie rozwijad się 

znacznie szybciej niż rynek, zwiększając swoje przychody w latach 2009-2013 o 120%, przy szacowanym wzroście rynku w 

tym czasie o 57%. Ponadto Spółka zakłada w najbliższych latach sukcesywnie zwiększad swój udział w rynku, jednocześnie 

koncentrując się na segmencie średnich i dużych obiektów. Powyższe wzrosty i umocnienie pozycji na rynku będą możliwe 

m.in. dzięki: 

 Wykorzystaniu przewag konkurencyjnych związanych z posiadanymi zasobami i doświadczeniem  

 Przechodzeniu do  bardziej rentownego segmentu większych inwestycji 

 Realizowaniu strategii konsolidacyjnej poprzez akwizycje
7
 

 

Rysunek 11 Wzrost rynku oraz przychodów   
skonsolidowanych spółki 

                                                

Źródło: Szacunki Spółki na podstawie zawartych kontraktów i przewidywao oraz źródeł wymienionych w rozdziale 5.12.2. 

5.12.2.3 Bariery wejścia 

Rynek budownictwa sportowego charakteryzuje się wysokimi barierami wejścia. Do podstawowych zalicza się m.in.: 

 trudności z dostępem do produktów – w tym specjalistycznych nawierzchni sportowych, których sprzedaż pomiędzy 

producentami a instalatorami odbywa się na podstawie wieloletnich umów partnerskich umożliwiających uzyskiwanie 

instalatorom odpowiednich rabatów związanych z długim okresem współpracy. Spółka w ciągu wielu lat działalności 

wypracowała partnerstwo strategiczne z kilkoma światowymi liderami w zakresie produkcji nawierzchni sportowych, co 

stanowi istotną przewagę wobec konkurencji. 

 koniecznośd posiadania doświadczenia, specjalistycznego know-how i udokumentowanych bezusterkowych realizacji 

potwierdzonych wydaniem referencji, niezbędnych aby stratowad w przetargach publicznych. Spółka działa na rynku od 

1999 roku i od tego czasu zrealizowała ponad 800 obiektów sportowych na terenie Polski zakooczonych pełnym 

sukcesem i zadowoleniem Klientów. Częstym warunkiem uczestnictwa w przetargach jest posiadanie w portfolio 

realizacji obiektów certyfikowanych przez instytucje takie jak FIFA czy IAAF. Jest to bowiem najbardziej obiektywne 

potwierdzenie wysokiej jakości realizacji. Spółka posiada wśród swoich referencji wiele realizacji oznaczonych 

najwyższymi certyfikatami FIFA i IAAF. 

 koniecznośd zakupu specjalistycznych maszyn do instalacji nawierzchni -  Spółka posiada niezbędny sprzęt do realizacji 

obiektów sportowych, w tym także specjalistyczny sprzęt do regeneracji nawierzchni.  

 koniecznośd posiadania dogłębnej i praktycznej wiedzy z zakresu prawa zamówieo publicznych, co jest szczególnie 

ważne w przypadku firm nowopowstających i podmiotów zagranicznych. Spółka działa na rynku od 1999 roku, a 

pracownicy Spółki śledzą na bieżąco zmiany w prawie zamówieo publicznych. 

                                                                        
 

 
7 W przedstawianych prognozach Spółki uwzględniono tylko akwizycję NOVA SPORT w lipcu 2010 roku; 

8,8%
10 %

11,5% 12,0% 12,4%

2009 2010 2011 2012 2013

Rysunek 10 Udział Spółki w rynku 
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5.12.2.4 Konkurencja 

Konkurencją Spółki są głównie podmioty krajowe, dla których często zmieniające się procedury przetargowe nie stanowią 

znaczącej bariery wejścia. Konkurencja Spółki różni się w zależności od segmentu rynku, na którym prowadzi działalnośd. 

Segment małych obiektów  

Jest to bardzo rozdrobniony rynek, na którym prowadzi działalnośd duża ilośd niewielkich podmiotów. Duża konkurencja 

doprowadza do systematycznego zmniejszania stawek wykonawców oraz do malejącej rentowności projektów. Bardzo 

niskie bariery wejścia powodują dodatkowo bodziec do wejścia kolejnych spółek na ten rynek. Spółki działające w tym 

segmencie nie są jednak w stanie realizowad większych projektów, w związku z czym w długim okresie nie stanowią 

bezpośredniej konkurencji TAMEX OS, który ze względu na posiadane zasoby i doświadczenie wyróżnia się od 

konkurencji zdolnością realizacji dużych obiektów sportowych. 

Segment średnich i dużych obiektów  

Rynek ten jest mocno skonsolidowany. Działa na nim jedynie kilku większych graczy, którzy stanowią bezpośrednią 

konkurencję dla TAMEX OS. W segmencie tym przetargi wygrywa się nie tylko ceną, ale przede wszystkim jakością, co 

umożliwia uzyskanie większej rentowności i skłania TAMEX OS do zwiększania udziału w tym rynku. Segment ten 

charakteryzują wysokie bariery wejścia (patrz punkt 5.12.2.3), co utrudnia pojawienie się nowych konkurentów Spółki. 

5.12.3 Analiza sytuacji finansowej TAMEX OS 

Tabela 9 Wyniki finansowe TAMEX OS 2008-2010 (tys. zł), 2010S  - niezaudytowane wstępne wyniki jednostkowe Spółki 

  2008 2009 2010S 

Przychody 103 703 87 356 92 833 

Zysk netto 5 752 371 5 535 

Źródło: Spółka 

Zdaniem Zarządu Spółki, spadek przychodów w roku 2009 spowodowany był przez dwie nakładające się przyczyny:  

1. Duża liczba kontraktów, które były planowane w 2009 roku, ale ze względu na kryzys gospodarczy decyzja o ich 

uruchomieniu została wstrzymana albo odroczona 

2. Znaczące zwiększenie ilości nowych oferentów z poza branży sportowej.  

 

Wobec pogorszającej się w wyniku kryzysu sytuacji na rynku kontraktów budowlanych i drogowych, rosnący rynek obiektów 

sportowych przyciągnął w 2009 roku uwagę zarówno dojrzałych spółek wykonujących prace budowlane, które poszukiwały 

jakichkolwiek zleceo pozwalających im utrzymad zatrudnienie, jak i dużej liczby małych często jednoosobowych firm 

konkurujących głównie niższą ceną i jakością. Obie grupy nowych konkurentów masowo składały oferty na budowę 

obiektów sportowych oferując wykonawstwo, zwłaszcza małych obiektów typu Orliki, praktycznie po kosztach. W zaistniałej 

sytuacji Spółka, która rynek obiektów sportowych traktuje strategicznie i długoterminowo, podjęła decyzję o nie 

podejmowaniu kontraktów za cenę nie pozwalającą na wykonanie zlecenia z wymaganą jakością, zwłaszcza nawierzchni 

sportowych, co spowodowało pozyskanie znacząco mniejszej ilości kontraktów od ilości i wartości budżetowanej na 2009r. 

Sytuacja rynkowa uległa poprawie w 2010 roku, w efekcie czego Spółka zrealizowała 6% wzrost przychodów w stosunku do 

roku 2009 w ujęciu jednostkowym. Z jednej strony Spółka w roku 2010 zakooczyła szereg  kontraktów pozyskanych jeszcze 

w 2009 roku, z drugiej strony rozpoczęła realizację przyjętej strategii polegającej na stopniowej migracji z małych i średnich 

obiektów na duże, kompleksowe realizacje. W ramach przyjętej strategii Spółka przejęła w połowie 2010 roku mniejszego 

gracza – spółkę Nova Sport – który specjalizuje się w realizacji małych i średnich obiektów, w efekcie czego Spółka nie 

straciła z pola widzenia także i tego segmentu rynku. Szacunkowe skonsolidowane przychody deklarowane przez Zarząd 

Spółki wyniosły w roku 2010 108 715 tys. zł, co stanowi wzrost o 24% w stosunku do jednostkowych przychodów spółki w 

roku 2009. 

Spadek zysku netto w roku 2009 zgodnie z deklaracją Zarządu Spółki był spowodowany wyjaśnioną powyżej mniejszą 

wartością pozyskanych kontraktów oraz ich niższą rentownością, co przy realizacji w pierwszym półroczu 2009 założonego 

ekspansywnego budżetu kosztów stałych (zwłaszcza kosztów sprzedaży i marketingu), ustaliło wynik netto na poziomie 371 

tys. zł (w stosunku do 5 752 tys. zł w roku 2008). Reagując na sytuację kryzysową Spółka w drugiej połowie 2009 roku 

dokonała reorganizacji swoich kosztów stałych w kierunku ich uelastycznienia, co pozytywnie wpłynęło na wyniki w 2010 
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roku. Zysk netto w 2010 roku wzrósł o 1392% do poziomu 5 535 tys. zł, co dało poziom rentowności sprzedaży netto 

zbliżony do roku 2008 (6% w stosunku do 5,5% w 2008). Poprawa wyniku netto w stosunku do roku 2009 wynika z przyjętej 

strategii, która skupia się na poszukiwaniu i realizacji dużych obiektów charakteryzujących się wyższą rentownością oraz 

stosunkowo niewielkim poziomem konkurencji.  

Tabela 10 Wskaźniki rentowności Spółki w latach 2008-2009 (w %), 2010S - niezaudytowane wstępne wyniki 
jednostkowe Spółki 

  2008 2009 2010S 

Stopa marży brutto 12,80% 8,30% 13,93% 

Rentownośd sprzedaży netto 5,50% 0,40% 5,96% 

Rentownośd sprzedaży brutto 7,20% 0,10% 7,36% 

Źródło: Spółka 

Stopa Marży Brutto- zysk ze sprzedaży do przychody netto ze sprzedaży 
Rentownośd sprzedaży netto – stosunek zysku netto za dany okres do przychodów ze sprzedaży 
Rentownośd sprzedaży brutto - stosunek zysku brutto za dany okres do przychodów ze sprzedaży 

 

Opisane wyżej zmiany w otoczeniu rynkowy, w tym pojawienie się znaczącej ilości nowych, tymczasowych konkurentów 

miała też zdaniem Zarządu Spółki negatywny wpływ na uzyskaną w 2009 roku rentownośd pierwszego stopnia na portfelu 

inwestycji, która z poziomu standardowych kilkunastu procent w roku 2009 spadła do 8,3%. W roku 2010, zarówno w 

wyniku powrotu zamówieo na klasycznym rynku ogólnobudowlanym oraz w wyniku problemów jakie miały firmy bez 

doświadczeo w specjalistycznym budownictwie sportowym próbujące zrealizowad pozyskane kontrakty zgodnie z wysokimi 

wymaganiami ściśle określonymi w specyfikacji zamówienia publicznego, ilośd nieprofesjonalnie wycenionych ofert spadła i 

począwszy od drugiego półrocza 2010 roku sytuacja zaczęła powracad do normy. Dodatkowo w pierwszej połowie 2010 

roku zakooczyła się budowa pierwszych dużych obiektów (m.in. Sulejówek), co przełożyło się bezpośrednio na osiągnięty w 

2010 roku wynik brutto na sprzedaży (12 933 tys. zł w stosunku do 7 249 tys. zł w 2009) oraz poprawę rentowności marży 

brutto (13,93% do 8,30% w 2009). Drugim ważnym czynnikiem, mającym wpływ na poprawę wyniku, była reorganizacja 

działów sprzedażowych Spółki. Mniejsza ilośd przetargów, do których przystąpiła Spółka w 2010, i skupienie się na 

większych kontraktach spowodowało spadek kosztów przygotowania ofert, ograniczenie wydatków marketingowych, a 

także zmniejszenie kosztów uczestnictwa w  targach (m.in. BUDMA i EXPO). Istotną zmianą w 2010 roku była reorganizacja 

zatrudnienia ze stałego na okresowe, co  spowodowało znaczny spadek kosztów sprzedaży (2 868 tys. zł w 2010 w stosunku 

do 3 557 tys. w 2009 roku). 

Tabela 11. Wskaźniki płynności Spółki w latach 2008-2009 (w tys. zł), 2010S - niezaudytowane wstępne wyniki 
jednostkowe Spółki 

  2008 2009 2010S 

Wskaźnik płynności I- ogólnej płynności 1,5 1,7 1,7 

Wskaźnik płynności II szybkiej płynności 1,1 1,1 1,1 

Wskaźnik płynności III- szybkiej wypłacalności 0,5 0,7 0,4 

Źródło: Spółka 

Wskaźnik płynności I- ogólnej płynności: aktywa obrotowe/ zobowiązania krótkoterminowe 
Wskaźnik płynności II- szybkiej płynności: aktywa obrotowe - zapasy- rozliczenia międzyokresowe/zobowiązania krótkoterminowe 
Wskaźnik płynności III- szybkiej wypłacalności: środki pieniężne i papiery wart./zobowiązania krótkoterminowe 

 

Zgodnie z deklaracją Zarządu, Spółka  mieści się w granicach norm (1,2 – 2,0) w zakresie wskaźników płynności i jest w 

stanie realizowad swoje zobowiązania w zakładanych terminach. Pomimo, iż poziom tego wskaźnika utrzymany jest w 

prezentowanym okresie w niższych stanach, celem Spółki jest dalsze poprawianie płynności w celu jeszcze lepszego 

zabezpieczenia spłaty zobowiązao. Ponadto wskaźnik płynności szybkiej, który nie jest obciążony mało płynnymi zapasami i 

rozliczeniami międzyokresowymi, przekracza wzorcowy poziom 1. Dodatkowo dążenia Spółki do poprawy płynności 

umacnia trzeci wskaźnik wypłacalności gotówkowej, który wyraźnie pokazuje, że Spółka poprawia swoją zdolnośd do 

pokrycia swoich zobowiązao. Zdaniem Zarządu Spółka podjęła odpowiednie działania w celu skrócenia terminów płatności 

za faktury własne i wydłużenia terminów płatności u poddostawców ze względu na fakt, iż przy realizacji kontraktów w 

pierwszej fazie spółka nie otrzymuje zaliczek. 
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5.12.4 Prognoza Spółki 

Szacunkowe skonsolidowane dane za rok 2010 podane przez Zarząd Spółki oraz prognozowane przez Spółkę wyniki lat 

2011-2013 wykazują wysoką dynamikę wzrostu w poszczególnych latach wynosząca nawet do 24% w roku 2010. Wysoką 

dynamikę wykazuje również Zysk netto osiągając wzrost na poziomie 42% w roku 2011. Tak wysokie wzrosty 

odzwierciedlają duży potencjał zarówno rynku jak i Spółki oraz efekt realizowanej strategii. Zgodnie z planami konsolidacji 

poprzez akwizycje Spółka przejęła w lipcu 2010 roku spółkę NOVA SPORT Sp. z o.o., co widad w znacznym wzroście 

skonsolidowanych przychodów w roku 2010. W kolejnych latach spółka planuje dalej realizowad tę strategię.
8
 

Tabela 12 Wyniki finansowe TAMEX OS w 2009 roku, skonsolidowane wyniki w 2010 roku oraz prognoza 
skonsolidowanych wyników finansowych w latach 2011-2013 (tys. zł) 

 2009 2010 2011P 2012P 2013P 

Przychody 87 356 108 715 146 571 168 556 192 124 

% wzrost przychodów - 24% 22% 15% 14% 

Zysk netto 371 6 541 9 295 10 829 12 496 
Źródło: Spółka 
2010 – wstępne nieaudytowane skonsolidowane przychody 

 

Efekty realizacji strategii związanej z ekspansją w segment dużych obiektów sportowych można zobaczyd patrząc na 

szacunek dla roku 2010 oraz prognozowaną strukturę przychodów skonsolidowanych TAMEX OS w latach 2011-2013. 

Tabela 13 Przychody Spółki wg. rodzajów projektów w roku 2009, skonsolidowane przychody wg. rodzajów projektów w 
roku 2010 oraz prognoza skonsolidowanych przychodów wg. rodzajów projektów  latach 2011-2013 (tys. zł) 

Rodzaj obiektu 2009 2010 2011P 2012P 2013P 

stadion 9 135 21 423 61 700 117 253 84 811 

obiekt wielofunkcyjny mały (w tym Orliki) 32 088 65 105 57 330 34 305 50 935 

boisko piłkarskie duże 21 635 9 321 6 500 4 000 31 600 

obiekt wielofunkcyjny duży 13 850 9 345 15 102 8 500 0 

boisko do hokeja 5 522 0 2 500 0 10 000 

boisko piłkarskie małe 0 0 0 0 11 880 

bieżnia 994 3 144 1 700 2 500 0 

korty tenisowe 185 359 0 0 600 

inne 3 947 18 1 738 1 999 2 299 

RAZEM 87 356 108 715 146 571 168 556 192 124 

Źródło: Spółka 
2010 – wstępne nieaudytowane skonsolidowane przychody 

Spółka ma na celu skupienie działalności na dużych obiektach, co widad w dynamicznym zwiększeniu przychodów z budowy 

stadionów w 2011 i 2012 roku (prognozowany udział stadionów w przychodach skonsolidowanych Spółki zwiększy się z 20% 

w roku 2010 do 70% w roku 2012). Małe obiekty sportowe będą natomiast wykonywane w ramach przyjętej strategii przez 

spółki zależne – obecnie jest to NOVA SPORT. W jednostkowych przychodach TAMEX OS nie będzie tego rodzaju 

przychodów.  

Rysunek 12 Struktura przychodów Spółki w roku 2009, szacunek Zarządu Spółki struktury skonsolidowanych przychodów 
w 2010 roku oraz prognoza struktury skonsolidowanych przychodów w latach 2011-2013 

 
*Pozycja „inne” obejmuje pozostałe obiekty i usługi 
Źródło: Spółka 

                                                                        
 

 
8 W prognozowanym okresie nie są uwzględnione inne akwizycje poza NOVA SPORT. 
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5.13 Opis głównych inwestycji krajowych i zagranicznych Spółki, w tym inwestycji 
kapitałowych, za okres objęty sprawozdaniem finansowym zamieszczonym w 
dokumencie informacyjnym 

W lipcu 2010 rokuj Spółka dokonała inwestycji kapitałowej polegającej na przejęciu 100% udziałów w spółce NOVA SPORT 

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie za kwotę 3 000 000 zł. Zgodnie z Umową Inwestycyjną 

Spółka zobowiązała się przeprowadzid do kooca roku 2010 bezpłatną emisję 25% udziałów dla osoby zarządzającej spółką 

NOVA SPORT, tj. pani Marzeny Pooskiej. Przejęcie Spółki NOVA SPORT jest pierwszym etapem przyjętej strategii TAMEX OS 

(patrz punkt 5.12.1.7). 

 

Pozostałe inwestycje Spółki w okresie objętym sprawozdaniem finansowym związane były głównie z rozwojem działalności 

oraz usprawnieniem zasobów wykonawczych.  

 

Tabela 14 Inwestycje Spółki w okresie 2008-2010 (w tys. zł) 
 

stan na dzieo: 31.XII.2008 31.XII.2009 31.XII.2010 

Wartości niematerialne i prawne 11 75 46 

Oprogramowanie 11 75 46 

Rzeczowe aktywa trwałe 3 375 3 344 2 355 

Środki transportu 1 763 1 600 1 042 

Maszyny 1 458 1 599 1 181 

Inne 154 145 133 

RAZEM 3 386 3 419 2 401 

Źródło: Spółka, dane dla 2010 na podstawie wstępnego niezaudytowanego wyniku jednostkowego Spółki 

Wartości niematerialne i prawne 

Wartości niematerialne i prawne dotyczą prac wdrożeniowych w siedzibie Spółki w Warszawie. W okresie objętym 

historycznymi danymi finansowymi Spółka przeprowadziła wdrożenie System Zarządzania Symfonia Obieg Dokumentów 

Forte oraz podjęła udaną próbę zintegrowania modułów wspierających takie obszary działalności jak Finanse-Księgowośd, 

Kadry-Płace, Gospodarka Materiałowa. 

 

Wartości niematerialne i prawne na koniec 2010 roku składają się z poniższych pozycji: 

 System informatyczny dla handlowców 

 Handel Forte 

 Symfonia Kadry 

 System Zarządzania Symfonia Obieg Dokumentów Forte 

 System Norma Standard dla działu przygotowywania projektów 

 program kosztorysowy Seko Prix 

 program komputerowy Norma Pro 

  

Rzeczowe aktywa trwałe 

 Środki transportu: inwestycje dotyczyły samochodów służbowych. 

 Maszyny: inwestycje dotyczyły rozbudowy parku specjalistycznych maszyn budowlanych. 

 Inne: inwestycje dotyczyły sprzętu komputerowego zakupionego na potrzeby siedziby Spółki w Warszawie oraz 

magazynu. 
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5.14 Informacje o wszczętych wobec Spółki postępowaniach: upadłościowym, 
układowym lub likwidacyjnym 

Wobec Spółki nie zostało wszczęte jakiekolwiek postępowanie upadłościowe, układowe lub likwidacyjne. 

 

Według najlepszej wiedzy Zarządu Spółki na dzieo sporządzenia niniejszego dokumentu informacyjnego nie istnieją 

jakiekolwiek okoliczności mogące spowodowad wszczęcie wobec Spółki postępowania upadłościowego, układowego lub 

likwidacyjnego. 

 

 

5.15 Informacje o wszczętych wobec Spółki postępowaniach: ugodowym, arbitrażowym 
lub egzekucyjnym 

Wobec Spółki nie zostało wszczęte jakiekolwiek postępowanie ugodowe, arbitrażowe lub egzekucyjne, którego wynik ma 

lub może mied istotne znaczenie dla działalności Spółki. 

 

Według najlepszej wiedzy Zarządu Spółki na dzieo sporządzenia niniejszego dokumentu informacyjnego nie istnieją 

jakiekolwiek okoliczności mogące spowodowad wszczęcie wobec Spółki postępowania ugodowego, arbitrażowego lub 

egzekucyjnego, którego wynik ma lub może mied istotne znaczenie dla działalności Spółki. 

 

 

5.16 Informacje na temat wszystkich innych postępowao przed organami rządowymi, 
postępowao sądowych lub arbitrażowych, włącznie z wszelkimi postępowaniami w 
toku 

Wobec Spółki nie zostało wszczęte jakiekolwiek inne postępowania przed organami rządowymi, postępowania sądowe lub 

arbitrażowe, którego wynik ma lub może mied istotny wpływ na sytuację finansową Spółki. 

 

Według najlepszej wiedzy Zarządu Spółki na dzieo sporządzenia niniejszego Dokumentu Informacyjnego nie istnieją 

jakiekolwiek okoliczności mogące spowodowad wszczęcie wobec Spółki takich postępowao.  

 

 

5.17 Zobowiązania Spółki istotne z punktu widzenia realizacji zobowiązao wobec 
posiadaczy instrumentów finansowych 

Według najlepszej wiedzy Zarządu Spółki, nie istnieją żadne zobowiązania istotne z punktu widzenia realizacji zobowiązao 

wobec posiadaczy instrumentów finansowych Spółki.  

 

 

5.18 Informacja o nietypowych okolicznościach lub zdarzeniach mających wpływ na 
wyniki z działalności gospodarczej 

W latach 2008 - 2009 Spółka zanotowała następujące zdarzenia nietypowe w zakresie zmian organizacyjnych, które mogły 

mied wpływ na wyniki finansowe w tym okresie. 
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Czynniki organizacyjne: 

 Rozwój działu handlowego oraz wdrożenie istotnych zmian w zakresie budżetowania sprzedaży, zarządzania 

procesem sprzedaży oraz motywowania handlowców. Efekt zmian – pozyskanie większej ilości dużych kontraktów, 

wzrost przychodów, zwiększenie średniej wartości realizowanego kontraktu 

 Ciągłe rozszerzanie oferty o nowe elementy, w tym wprowadzenie nowych usług, np. usługa serwisowa, montaż 

nawierzchni z trawy naturalnej, również podgrzewanej.. 

 Realizacja programu zwiększania efektywności kosztowej, który objął m.in. następujące obszary: 

 poprawa efektywności gospodarowania środkami trwałymi, 

 zwiększenie skutecznośd zarządzania poprzez zastosowanie mechanizmów kontroli, 

 stałe unowocześnianie zasad funkcjonowania Spółki oraz dostosowywanie ich do zmieniających się wymogów 

rynku i konkurencji, 

 zwiększanie skuteczności procedur rozliczeniowych poprzez obieg dokumentów wewnątrz Spółki, 

 rozwinięcie i doskonalenie sytemu budżetowania poprzez wprowadzanie zasad controlingu i branżowej 

rachunkowości zarządczej, 

 wdrożenie ujednoliconych zasad uruchamiania zadao dla celów inwestycyjnych i realizacyjnych. 

Efekt zmian: zmniejszenie kosztów stałych, a w konsekwencji obniżenie progu rentowności, przypisanie kosztów 

związanych z danym kontraktem do konkretnego kontaktu – pełna kontrola rentowności kontraktu na każdym 

etapie procesu.  

 Zakooczenie zgodnie z planem projektu wdrożenia systemu finansowo-księgowego. Efekt: usprawnienie 

zarządzania w takich obszarach jak Finanse-Księgowośd, Kadry-Płace, Gospodarka Materiałowa. System umożliwia 

bezpośrednią oraz pośrednią kontrolę nad wszelkimi procesami zachodzącymi u Spółki, a w szczególności badanie 

przychodów i kosztów w przekroju na poszczególne kontrakty / budowy, rodzaje działalności (Produkty), jak i dla 

całej spółki.  

 

Czynniki zewnętrzne: 

 Spadek przychodów w roku 2009,  przyczyny:  

 Duża liczba kontraktów, które były planowane w 2009 roku, ale ze względu na kryzys gospodarczy decyzja o ich 

uruchomieniu została opóźnieniu 

 Znaczące zwiększenie ilości nowych oferentów z poza branży sportowej (małe, lokalne firmy budowlane), w 

szczególności w obszarze najmniejszych obiektów sportowych (wartośd projektów 500-1500 tys. zł.  

 Wzrost przychodów w roku 2009 i 2010 oraz korzystne perspektywy na kolejne lata: 

 Decyzja o organizacji przez Polskę Euro 2012 zwróciła uwagę opinii publicznej na koniecznośd rozwoju 

infrastruktury sportowej. Dzięki poparciu społecznemu rozwój infrastruktury sportowej jest popierany przez 

większośd polityków, zarówno na szczebli ogólnopolskim jak i lokalnym. 

 Coraz większa świadomośd gmin w zakresie alternatywnych metod finansowania inwestycji. 

5.19 Wskazanie wszelkich istotnych zmian w sytuacji gospodarczej, majątkowej i 
finansowej Spółki oraz innych informacji istotnych dla ich oceny, które powstały po 
sporządzeniu danych finansowych zamieszczonych w dokumencie informacyjnym 

Komentarz Zarządu do sytuacji finansowej Spółki w roku 2010 znajduje się w pkt 6.3. poniżej. Po 31 grudnia 2010 roku do 

dnia niniejszego Dokumentu Informacyjnego nie wystąpiły żadne istotne zmiany w sytuacji gospodarczej, majątkowej i 

finansowej Spółki ani nie pojawiły się żadne inne informacje istotne dla ich oceny.  
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5.20 Osoby zarządzające i nadzorujące Spółki 

Zarząd 

 

Konrad Bogusław Sobecki, Prezes Zarządu 

Konrad Sobecki (39l), z wykształcenia ekonomista, Prezes i założyciel firmy Tamex Obiekty Sportowe S.A. Doświadczony 

menedżer, od 17 lat związany z branżą budownictwa sportowego. W trakcie jego prezesury firma została laureatem 

prestiżowych nagród i wyróżnieo, min. : Medal Europejski Bussines Center Club, 3 krotnie Gazele Biznesu, Firma na Medal 

oraz Dobry Partner Samorządu 

Współzałożyciel i V-ce Prezes Stowarzyszenia Budownictwa Sportowego. 

Członek Założyciel Polskiego Klubu Infrastruktury Sportowej.  

 

Andrzej Wójcik, Wiceprezes 

Andrzej Wójcik (51l), absolwent AWF Wrocław. Doświadczenie w branży budowlanej zdobył na przełomie lat 80/90 

prowadząc działalnośd na rynku usług budowlanych w USA. Doświadczony menedżer i ekonomista, od 11 lat związany z 

branżą budownictwa sportowego. Od 2000 r. V-ce Prezes Tamex Obiekty Sportowe S.A. Funkcję V-ce prezesa pełni również 

w spółce branży hotelarskiej PUHiT. Wolne chwile spędza pod żaglami lub na korcie tenisowym. 

 

Rada Nadzorcza 

 

Janusz Wójcik 

Zygmunt Grajkowski 

Krzysztof Zarębski 

Grzegorz Mielcarek 

Marzena Marlena Sobecka 

Jakub Wiktor Bartkiewicz 

 

Okres kadencji wszystkich wyżej wymienionych osób kooczy się dnia 24 czerwca 2013 roku. 

5.21 Dane dotyczące struktury akcjonariatu Spółki 

Tabela 15 Akcjonariusze Spółki posiadający ponad 10% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy 

Lp. Nazwa Seria liczba akcji %Udział w 
kapitale 

zakładowym 

Liczba głosów 
na WZA 

% głosów Wartośd 
nominalna 

1 Konrad Sobecki A 6 019 000,00 30,95% 6 019 000,00 30,95% 601 900,00 

2 AJW Investment Limited A 6 019 000,00 30,95% 6 019 000,00 30,95% 601 900,00 

3 Investor FIZ (TFI Investors S.A.) A 6 439 555,00 33,10% 6 439 555,00 33,10% 643 955,50 

4 Pozostali A, B 972 445,00 5,00% 972 445,00 5,00% 97 244,50 

  Razem   19 450 000,00   19 450 000,00   1 945 000,00 

Źródło:Spółka 
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6 Sprawozdania finansowe 
 

6.1 Sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 
2009 roku 
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I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego TAMEX Obiekty 
Sportowe S.A.  sporządzonego za okres od 1 stycznia 2009 do 
31 grudnia 2009 
 

TAMEX Obiekty Sportowe jest spółką akcyjną  z siedzibą w Warszawie przy ulicy Tamka 38,  jest zarejestrowana 

postanowieniem z dnia 18 października 2001 roku w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w XII Wydziale Gospodarczym 

Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000287548.  

Głównym przedmiotem działalności spółki jest budowa, modernizacja i remonty obiektów sportowych. 

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu możliwości dalszego kontynuowania działalności gospodarczej 

w dającej się przewidzied przyszłości. Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie  kontynuowania działalności. 

Sprawozdanie finansowe obejmuje rok obrotowy od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku oraz okres 

porównywalny od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 i jest sporządzane zgodnie z Ustawą z dnia 29 września 1994r. o 

rachunkowości   

TAMEX Obiekty Sportowe sporządza rachunek zysków i strat w wariancie kalkulacyjnym, a rachunek przepływów 

pieniężnych metodą pośrednią. 

Zasady wyceny w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru: 

 Wartości niematerialne i prawne są wyceniane według cen nabycia lub kosztu wytworzenia pomniejszone o 
umorzenie. Wartości niematerialne i prawne amortyzowane są metodą liniową .  

 Rzeczowe składniki majątku trwałego wyceniane są według ceny nabycia lub kosztu wytworzenia pomniejszone 
o umorzenie. Środki trwałe – amortyzowane są metodą liniową . 

 Finansowe składniki majątku trwałego wyceniane są według cen nabycia pomniejszonych o odpisy spowodowane 
trwałą utratą ich wartości. 

 Materiały i towary są wyceniane według cen zakupu przy zachowaniu zasady ostrożnej wyceny. Rozchód materiałów i 
towarów dokonywany jest metodą FIFO – pierwsze weszło-pierwsze wyszło. 

 Należności i zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności są wyceniane na podstawie wystawionych 
faktur w kwocie wymagającej zapłaty, nie obejmują one odsetek za zwłokę, z uwzględnieniem odpisu aktualizującego 
ich wartośd. Jednostka tworzy odpisy aktualizujące na należności, dla których upłynęło powyżej 360 dni od daty 
wymagalności oraz na należności dochodzone w drodze sądowej lub kwestionowane przez dłużników. Zobowiązania i 
należności w walucie obcej na dzieo bilansowy są wyceniane według średniego kursu ustalonego dla danej waluty 
przez NBP. 

 Transakcje walutowe są rejestrowane wg średniego kursu NBP obowiązującego w dniu operacji gospodarczej, a 
rozliczane wg kursu banku realizującego transakcję. 

 Środki pieniężne obejmujące gotówkę w banku, w tym depozyty wykazuje się w wartości nominalnej. 

 Przychody obejmują niewątpliwie należne lub uzyskane korzyści ekonomiczne, o wiarygodnie określonej wartości. 
Ujmowane są w okresach, których dotyczą niezależnie od daty ich otrzymania. 

Przychody z wykonania niezakooczonej usługi, ustala się na dzieo bilansowy proporcjonalnie do stopnia jej 
zaawansowania. Stopieo zaawansowania mierzy się proporcjonalnie do kosztów zrealizowanych w stosunku do 
zabudżetowanych, dodatkowo potwierdzanych metodą obmiaru wykonanych prac. Spółka prezentuje pozycję 
„rozliczeo międzyokresowych” w przypadku, gdy występuje nadwyżka wypracowanych przychodów nad przychodami 
zafakturowanymi. 

 Podatek dochodowy stanowi bieżące opodatkowanie z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych naliczane 
zgodnie z przepisami podatkowymi jak i zmianę stanu rezerw lub aktywów z tytułu odroczonego podatku 
dochodowego. 

.    



67 
 

 

II. Rachunek Zysków i Strat TAMEX Obiekty Sportowe S.A.  
za okres 12 miesięcy – od 1 stycznia 2009 do 31 grudnia 2009 

 
 

Tytuł 01.01.2009-
31.12.2009 

01.01.2008-
31.12.2008 

A  Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:    87 356 305,05        103 702 573,21     

-  od jednostek powiązanych                           -                    19 219,89     

I  Przychody netto ze sprzedaży produktów    84 581 943,73        101 853 755,81     

II  Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów      1 943 800,12             1 535 680,04     

III  Przychody netto ze sprzedaży  pozostałej          830 561,20                313 137,36     

B  Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:    80 107 629,86          90 396 175,26     

-  jednostkom powiązanym                           -         

I  Koszt wytworzenia sprzedanych produktów    78 287 574,36          89 090 892,81     

II  Wartośd sprzedanych towarów i materiałów      1 820 055,50             1 305 282,45     

C  Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B)      7 248 675,19          13 306 397,95     

D  Koszty sprzedaży      3 557 365,53             2 135 253,78     

E  Koszty ogólnego zarządu      2 106 685,36             2 119 426,10     

F  Zysk (strata) ze sprzedaży (C-D-E)      1 584 624,30             9 051 718,07     

G  Pozostałe przychody operacyjne      1 651 682,92                747 261,55     

I  Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych            85 726,84                  25 650,82     

II  Dotacje                           -         

III  Inne przychody operacyjne      1 565 956,08                721 610,73     

H  Pozostałe koszty operacyjne      2 911 545,12             1 272 830,41     

I  Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych                           -         

II  Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych     

III  Inne koszty operacyjne      2 911 545,12             1 272 830,41     

I  Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G-H)          324 762,10             8 526 149,21     

J  Przychody finansowe            45 708,96              21 799,09 

I  Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:                           -         

-(1)  od jednostek powiązanych                           -         

II  Odsetki, w tym:            34 048,15                  21 799,09     

-(1)  od jednostek powiązanych                           -         

III  Zysk ze zbycia inwestycji                           -         

IV  Aktualizacja wartości inwestycji                           -         

V  Inne            11 660,81               

K  Koszty finansowe          309 076,11             1 095 803,19  

I  Odsetki, w tym:          245 284,85               375 138,87 

-(1)  dla jednostek powiązanych                           -         

II  Strata ze zbycia inwestycji                           -         

III  Aktualizacja wartości inwestycji                           -         

IV  Inne            63 791,26            720 664,32 

L  Zysk (strata) z działalności gospodarczej (I+J-K)            61 394,95             7 452 145,11     

M  Wynik zdarzeo nadzwyczajnych (M.I.-M.II.)                           -         

I  Zyski nadzwyczajne                           -         

II  Straty nadzwyczajne                           -         

N  Zysk (strata) brutto (L±M)            61 394,95             7 452 145,11     

O  Podatek dochodowy -       309 743,33           1 699 867,89   

P  Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)                           -         

R  Zysk (strata) netto (N-O-P)          371 138,28         5 752 277,22     
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III. Bilans TAMEX Obiekty Sportowe S.A na dzieo 31 grudnia 
2009 roku 
 

Lp. AKTYWA Stan na 31.12.2009r. Stan na 31.12.2008r. 

A AKTYWA TRWAŁE 5 102 338,65 4 584 021,66 

I Wartości niematerialne i prawne 75 128,92 11 210,81 

1 Koszty zakooczonych prac rozwojowych 0,00 0,00 

2 Wartośd firmy 0,00 0,00 

3 Inne wartości niematerialne i prawne 75 128,92 11 210,81 

4 Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 

II Rzeczowe aktywa trwałe 3 343 643,00 3 441 314,83 

1 Środki trwałe 3 343 643,00 3 374 243,76 

a grunty ( w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 0,00 0,00 

b budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej  0,00 0,00 

c urządzenia techniczne i maszyny 1 598 778,62 1 457 895,41 

d środki transportu 1 600 275,97 1 762 784,48 

e inne środki trwale 144 588,41 153 563,87 

2 Środki trwałe w budowie 0,00 0,00 

3 Zaliczki na środki trwałe w budowie 0,00 67 071,07 

III Należności długoterminowe 452 165,41 65 418,49 

1 Od jednostek powiązanych 0,00 0,00 

2 Od jednostek pozostałych 452 165,41 65 418,49 

IV Inwestycje długoterminowe 0,00 0,00 

1 Nieruchomości 0,00 0,00 

2 Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 

3 Długoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00 

a w jednostkach powiązanych 0,00 0,00 

  - udziały lub akcje 0,00 0,00 

  - inne papiery wartościowe 0,00 0,00 

  - udzielone pożyczki 0,00 0,00 

  - inne długoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00 

b w pozostałych jednostkach 0,00 0,00 

  - udziały lub akcje 0,00 0,00 

  - inne papiery wartościowe 0,00 0,00 

  - udzielone pożyczki 0,00 0,00 

  - inne długoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00 

4 Inne inwestycje długoterminowe 0,00 0,00 

V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1 231 401,32 1 066 077,53 

1 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1 231 401,32 1 066 077,53 

2 Inne rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00 

B AKTYWA OBROTOWE 21 534 637,45 30 900 343,44 

I Zapasy 1 285 692,75 1 271 968,08 

1 Materiały 1 285 692,75 1 271 968,08 

2 Półprodukty i produkty w toku 0,00 0,00 

3 Produkty gotowe 0,00 0,00 

4 Towary 0,00 0,00 

5 Zaliczki na dostawy 0,00 0,00 

II Należności krótkoterminowe 5 848 446,94 11 616 008,22 

1 Należności od jednostek powiązanych 0,00 25 389,44 

a z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0,00 25 389,44 

  - do 12 miesięcy 0,00 25 389,44 

  - powyżej 12 miesięcy 0,00 0,00 

b Inne 0,00 0,00 

2 Należności od pozostałych jednostek 5 848 446,94 11 590 618,78 

a z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 5 332 718,92 11 476 813,43 
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  - do 12 miesięcy 5 304 718,92 11 476 813,43 

  - powyżej 12 miesięcy 28 000,00 0,00 

b 
z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeo społecznych i zdrowotnych 
oraz innych świadczeo 

253 498,00 441,69 

c Inne 262 230,02 113 363,66 

d dochodzone na drodze sądowej 0,00 0,00 

III Inwestycje krótkoterminowe 8 606 479,84 10 892 368,11 

1 Krótkoterminowe aktywa finansowe 8 606 479,84 10 892 368,11 

a w jednostkach powiązanych 0,00 0,00 

  - udziały lub akcje 0,00 0,00 

  - inne papiery wartościowe 0,00 0,00 

  - udzielone pożyczki 0,00 0,00 

  - inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00 

b w pozostałych jednostkach 0,00 0,00 

  - udziały lub akcje 0,00 0,00 

  - inne papiery wartościowe 0,00 0,00 

  - udzielone pożyczki 0,00 0,00 

  - inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00 

c środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 8 606 479,84 10 892 368,11 

  - środki pieniężne w kasie i na rachunkach 8 606 479,84 10 892 368,11 

  - inne środki pieniężne 0,00 0,00 

  - inne aktywa pieniężne 0,00 0,00 

2 Inne inwestycje krótkoterminowe 0,00 0,00 

IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 5 794 017,92 7 119 999,03 

 w  tym Aktywa z tytułu niezakooczonych robót budowlanych 5 371 188,15 6 698 215,53 

 AKTYWA RAZEM 26 636 976,10 35 484 365,10 

 

Lp. PASYWA 
 

Stan na 31.12.2009r. 
 

Stan na 31.12.2008r. 

A KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY  8 985 645,49 9 189 734,93 

I Kapitał (fundusz) podstawowy 1 945 000,00 1 945 000,00 

II Należne wpłaty na kapitału podstawowy (wielkośd ujemna) 0,00 0,00 

III Udziały (akcje) własne (wielkośd ujemna) 0,00 0,00 

IV Kapitał (fundusz) zapasowy 6 669 507,21 4 390 504,61 

V Kapitał (fundusz ) z aktualizacji wyceny 0,00 0,00 

VI Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe 0,00 0,00 

VII Zysk (strata) z lat ubiegłych 0,00 -2 898 046,90 

VIII Zysk (strata) netto 371 138,28 5 752 277,22 

IX Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkośd ujemna) 0,00 0,00 

B ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA 17 651 330,61 26 294 630,17 

I Rezerwy na zobowiązania 2 678 985,07 2 938524,37 

1 Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1 082 103,22 1 751 048,53 

2 Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 59 971,35 77 013,66 

  - długoterminowa  0,00 0,00 

  - krótkoterminowa 59 971,35 77 013,66 

3 Pozostałe rezerwy 1 536 910,50 1 110 462,18 

  - długoterminowe 930 960,49 702 667,85 

  - krótkoterminowe 605 950,01 407 794,33 

II Zobowiązania długoterminowe 1 387 077,54 931 960,91 

1 Wobec jednostek powiązanych 0,00 0,00 

2 Wobec pozostałych jednostek 1 387 077,54 931 960,91 

a kredyty i pożyczki 0,00 0,00 

b z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0,00 0,00 

c inne zobowiązania finansowe 608 255,22 550 650,06 

d Inne 778 822,32 381 310,85 

III Zobowiązania krótkoterminowe 12 641 790,23 20 912 709,53 
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1 Wobec jednostek powiązanych 0,00 75 078,00 

a z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności 0,00 75 078,00 

  - do 12 miesięcy 0,00 75 078,00 

  - powyżej 12 miesięcy 0,00 0,00 

b Inne 0,00 0,00 

2 Wobec pozostałych jednostek 12 641 790,23 20 837 631,53 

a kredyty i pożyczki 0,00 252 187,64 

b z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0,00 0,00 

c inne zobowiązania finansowe 671 377,63 700 011,10 

d z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności 8 299 183,21 15 097 103,54 

  - do 12 miesięcy 8 299 183,21 15 097 103,54 

  - powyżej 12 miesięcy 0,00 0,00 

e zaliczki otrzymane na dostawy 0,00 0,00 

f zobowiązania wekslowe 0,00 0,00 

g z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeo i innych 3 387 038,02 4 640 861,64 

h z tytułu wynagrodzeo 0,00 0,00 

i Inne 284 191,37 147 467,61 

3 Fundusze specjalne 0,00 0,00 

IV Rozliczenia międzyokresowe 943 477,77 1 511 435,36 

1 Ujemna wartośd firmy 0,00 0,00 

2 Inne rozliczenia międzyokresowe 943 477,77 1 511 435,36 

  - długoterminowe 0,00 43 452,50 

  - krótkoterminowe 943 477,77 1 467 982,86 

 w  tym rozliczenia  międzyokresowe umów budowlanych 158 333,38 83 215,47 

   PASYWA RAZEM 26 636 976,10 35 484 365,10 
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IV. Rachunek Przepływów Pieniężnych TAMEX Obiekty Sportowe SA 
za okres 12 miesięcy od 1 stycznia 2009 do 31 grudnia 2009 roku 

Lp. Tytuł 
1.01.2009 – 
31.12.2009r. 

1.01.2008r.-
31.12.2008r. 

A Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej    
I Zysk (strata) netto 371 138,28 5 752 277,22 
II Korekty razem (394 817,95) 564 400,26 
1 Amortyzacja 1 342 142,66 1 189 455,42 
2 Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 40,28 0,00 
3 Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 245 284,85 97 164,60 
4 Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej (85 726,84) 5 883,80 
5 Zmiana stanu rezerw (259 539,30) 1 687 456,23 
6 Zmiana stanu zapasów (13 724,67) (971 948,23) 
7 Zmiana stanu należności 5 380 814,36 (2 334 144,94) 
8 Zmiana stanu zobowiązao krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów (7 592 586,72) 7 429 506,04 
9 Zmiana stanu rozliczeo międzyokresowych Czynne 592 699,73 (6 747 781,86) 

10 Inne korekty (4 222,29) 208 809,20 
III Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I ± II) (23 679,67) 0,00 
B Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej   
I Wpływy 397 540,98 25 650,82 
1 Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 397 540,98 25 650,82 
2 Zbycie inwestycji w nieruchomości  oraz wartości niematerialne i prawne  0,00 
3 Z aktywów finansowych, w tym:  0,00 
a) w jednostkach powiązanych  0,00 
b) w pozostałych jednostkach  0,00 
- zbycie aktywów finansowych  0,00 
- dywidendy i udziały w zyskach  0,00 
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych  0,00 
- Odsetki  0,00 
- inne wpływy z aktywów finansowych  0,00 
4 Inne wpływy inwestycyjne  0,00 
II Wydatki 595 440,41 

 
1 946 990,41 

1 Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 595 440,41 1 946 990,41 
2 Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne  0,00 
3 Na aktywa finansowe, w tym:  0,00 
a) w jednostkach powiązanych  0,00 
b) w pozostałych jednostkach  0,00 
- nabycie aktywów finansowych  0,00 
- udzielone pożyczki długoterminowe  0,00 
4 Inne wydatki inwestycyjne  0,00 
III Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) (197 889,43) (1 921 339,59) 
C Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej    
I Wpływy  345 187,64 
1 Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych 

oraz dopłat do kapitału 
 93 000,00 

2 Kredyty i pożyczki  252 187,64 
3 Emisja dłużnych papierów wartościowych  0,00 
4 Inne wpływy finansowe  0,00 
II Wydatki 2 064 268,89 775 637,70 
1 Nabycie udziałów (akcji) własnych 0,00 0,00 
2 Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 575 227,72 0,00 
3 Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku  0,00 0,00 
4 Spłaty kredytów i pożyczek 252 187,64 0,00 
5 Wykup dłużnych papierów wartościowych 0,00 0,00 
6 Z tytułu innych zobowiązao finansowych 0,00 0,00 
7 Płatności zobowiązao z tytułu umów leasingu finansowego 991 568,68 678 473,10 
8 Odsetki 245 284,85 97 164,60 
9 Inne wydatki finansowe  0,00 
III Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej  (I-II) ( 2 064 268,89) (430 450,06) 
D Przepływy pieniężne netto, razem (A.III ± B.III ± CIII) (2 285 847,99) 3 964 887,83 
E Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: (40,28) 0,00 
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych (40,28) 0,00 
F Środki pieniężne na początek okresu 10 892 368,11 6 927 480,28 
G Środki pienięzne na koniec okresu (F±D), w tym: 8 606 479,84 10 892 368,11 

 - o ograniczonej możliwości dysponowania   
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V. Sprawozdanie Zmian w Kapitale Własnym TAMEX Obiekty 
Sportowe S.A. za okres od 1 stycznia 2009 do 31 grudnia 2009  

Lp. Tytuł 
1.01.2009-
31.12.2009 

1.01.2008r.-
31.12.2008r. 

I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)  9 189 734,93 3 344 457,71 

- korekty błędów podstawowych i zmiany zasad rachunkowości 0,00 0,00 

I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 9 189 734,93 3 344 457,71 

1 Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu  1 945 000 1 852 000,00 

1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0,00 93 000,00 

a zwiększenie (z tytułu) 0,00 93 000,00 

- podwyższenie z kapitału zapasowego 0,00 0,00 

  emisja akcji 0,00 93 000,00 

b zmniejszenie (z tytułu) 0,00 0,00 

- umorzenie akcji 0,00 0,00 

1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 1 945 000,00 1 945 000,00 

2 Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu 0,00 0,00 

2.1. Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy 0,00 0,00 

a zwiększenie (z tytułu) 0,00 0,00 

b zmniejszenie (z tytułu) 0,00 0,00 

2.2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu 0,00 0,00 

3 Udziały (akcje) własne na początek okresu 0,00 0,00 

a Zwiększenie 0,00 0,00 

b Zmniejszenie 0,00 0,00 

3.1. Udziały (akcje) własne na koniec okresu 0,00 0,00 

4 Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 4 390 504,61 4 390 504,61 

4.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 2 279 002,60 4 390 504,61 

a zwiększenie (z tytułu) 2 279 002,60 4 390 504,61 

- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartośd) 2 279 002,60 4 390 504,61 

b zmniejszenie (z tytułu) 0,00 0,00 

- przeniesienie na kapitł podstawowy 0,00 0,00 

  pokrycie podatku PCC 0,00  0,00 

4.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 6 669 507,21 4 390 504,61 

5 Kapitał (fundusz z aktualizacji wyceny na początek okresu 0,00 0,00 

5.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0,00 0,00 

a zwiększenie (z tytułu) 0,00 0,00 

b zmniejszenie (z tytułu) 0,00 0,00 

5.2. Kapitał (fundusz)   z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0,00 0,00 

6 Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 0,00 0,00 

6.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0,00 0,00 

a zwiększenie (z tytułu) 0,00 0,00 

b zmniejszenie (z tytułu) 0,00 0,00 

- wykup akcji celem umorzenia 0,00 0,00 

6.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 0,00 0,00 

7 Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 2 854230,32 1 492 457,93 

7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu  5 752 277,22 1 492 457,93 

- korekty błędów podstawowych i zmiany zasad rachunkowości 0,00 0,00 

7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach  5 752 277,22 1 492 457,71 

a zwiększenie (z tytułu) 0,00 0,00 

- podziału zysku z lat ubiegłych 0,00 0,00 

b zmniejszenie (z tytułu) 5 752 277,22 4 390 504,61 

- przekazanie na kapitał zapasowy 2 279002,60 4 390 504,61 

- wypłata dywidendy 575 227,72  0,00 

- Pokrycie straty z lat ubiegłych 2 898 046,90  

7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0,00 (2 898 046,90) 

7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu (-) 2 898 046,90 0,00 

- korekty błędów podstawowych i zmiany zasad rachunkowości 0,00 0,00 

7.5 Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 2 898 046,90 0,00 

a zwiększenie (z tytułu) 0,00 0,00 
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b zmniejszenie (z tytułu) 2 898 046,90 0,00 

7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0,00 0,00 

7.5 Odpisy z zysku na początek okresu 0,00 0,00 

a zwiększenie (z tytułu) 0,00 0,00 

b zmniejszenie (z tytułu) 0,00 0,00 

  Odpisy z zysku na koniec okresu 0,00  0,00 

7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu  (2 898 046,90) 

8 Wynik netto 371 138,28 5 752 277,22 

a zysk netto 371 138,28 5 752 277,22 

b strata netto (wielkośd ujemna) 0,00 0,00 

c odpisy z zysku (wielkośd ujemna) 0,00 0,00 

II Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 8 985 645,49 9 189 734,93 

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

8 985 645,49 9 189 734,93 



74 
 

 

VI.   Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego  
TAMEX Obiekty Sportowe S.A. 
za okres 12 miesięcy od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku 

1. Informacje ogólne  

 
TAMEX Obiekty Sportowe Spółka Akcyjna działająca na podstawie Kodeksu Spółek Handlowych z siedzibą w Warszawie przy 

ul. Tamka 38. 

 

TAMEX Obiekty Sportowe S.A. jest zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, 

prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 

Sądowego pod numerem KRS 0000287548. Spółka została wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru 

Sądowego na mocy Postanowienia Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego 

Rejestru Sądowego z dnia 31 sierpnia 2007 roku  Tamex Obiekty Sportowe Spółka akcyjna powstała na skutek 

przekształcenia ze spółki Tamex Obiekty Sportowe Sp. z o.o. z dniem 31.08.2007 roku. 

                 

Głównym przedmiotem działalności spółki jest budowa, modernizacja i remonty obiektów sportowych:  

 Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane PKD 

42,99,Z 

 Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych PKD 41,20,Z 

 Pozostał specjalistyczne roboty budowlane gdzie indziej niesklasyfikowane PKD 43,99,Z 

 Działalnośd obiektów sportowych PKD 93,11,Z 

 Przygotowanie terenu pod budowę PKD 43,12,Z, 

 
 

Skład Zarządu i Rady Nadzorczej oraz zmiany w ciągu roku 
 
Na dzieo sporządzenia  sprawozdania skład Zarządu Spółki przedstawiał się następująco: 

 
Imię i nazwisko Funkcja Okres pełnienia funkcji 

Konrad Sobecki Prezes Zarządu od 12.04.2001 r. 
Andrzej Wójcik Wiceprezes Zarządu od 12.04.2001 r. 

  
W 2009 roku nie nastąpiły zmiany w składzie Zarządu. 
 
Na dzieo sporządzenia sprawozdania skład Rady Nadzorczej przedstawiał się następująco: 

 
Imię i nazwisko Funkcja Okres pełnienia funkcji 

Janusz Wójcik Przewodniczący Rady od 31.08.2007 r. 
Zygmunt Grajkowski Członek Rady od 31.08.2007 r. 
Mielcarek Grzegorz Członek Rady od 07.12.2007 r. 
Sobecka Marzena Członek Rady od 16.06.2008 r. 
 
 
W 2009 roku nie  nastąpiły zmiany w składzie Rady Nadzorczej.  

 

2. Identyfikacja skonsolidowanego sprawozdania finansowego 

 
Spółka nie sporządza skonsolidowanego  sprawozdanie finansowego. 
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3. Zasady rachunkowości 

 
Podstawa sporządzenia jednostkowego sprawozdania finansowego 
 
Jednostkowe sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej w 
dającej się przewidzied przyszłości.  
 
Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z Ustawą  o Rachunkowości za okres 12 miesięcy zakooczony dnia 31 
grudnia 2009 roku; dane porównywalne prezentowane są za okres 12 miesięcy zakooczony 31 grudnia 2008 roku. 
 
Podstawową walutą środowiska gospodarczego Spółki  (waluta funkcjonalna) stanowi złoty polski i w tej walucie Spółka 
sporządziła sprawozdanie finansowe (waluta prezentacji).  
 
 
Zasady wyceny i sposób ujęcia składników majątkowych w sprawozdaniu finansowym 

Rzeczowe aktywa trwałe 

W pozycji tej ujmowane są rzeczowe aktywa o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, 
kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone do wykorzystania  na potrzeby jednostki. 
 
Rzeczowe aktywa trwałe wyceniane są na dzieo bilansowy według ceny nabycia lub kosztu wytworzenia, pomniejszonej o 
dotychczasowe umorzenie i odpisy aktualizujące z tytułu trwałej utraty wartości. Wartośd początkowa rzeczowych aktywów 
trwałych obejmuje ich cenę nabycia powiększoną o wszystkie koszty bezpośrednio związane z zakupem i przystosowaniem 
składnika majątku do stanu zdatnego do użytkowania. 
 
Wartośd początkowa środków trwałych podlega podwyższeniu o wartośd nakładów poniesionych na ich ulepszenie 
(przebudowę, rozbudowę, modernizację, rekonstrukcję). 
 
Koszty bieżącego utrzymania środków trwałych, poniesione po dniu oddania środka do użytkowania, takie jak koszty 
konserwacji i napraw, wpływają na wynik finansowy okresu, w którym zostały poniesione. 
 
Jeżeli poszczególne, mające istotną wartośd i dające się wyodrębnid części składowe środków trwałych mają różny okres 
ekonomicznego zużycia, amortyzacja dla tych części składowych jest naliczana odrębnie. 
 
Po początkowym ujęciu środki trwałe podlegają odpisom amortyzacyjnym oraz odpisom z tytułu trwałej utraty wartości. Nie 
dokonuje się odpisów amortyzacyjnych od gruntów własnych. Środki trwałe są amortyzowane liniowo w okresie 
odpowiadającym ich szacowanemu okresowi ekonomicznej użyteczności z uwzględnieniem wartości rezydualnej, o ile jest 
to kwota istotna. Dla obecnie używanych rzeczowych składników majątku trwałego Spółka nie rozpoznała istotnych 
wartości rezydualnych. 
 
Spółka przyjęła następujące okresy ekonomicznej użyteczności środków trwałych: 
 

Rodzaj rzeczowych aktywów trwałych Okres amortyzacji (lata) 

Inwestycje w obcych obiektach 10 
Urządzenia techniczne 5-10 
Środki transportu 5-10 
Pozostałe (obejmuje również urządzenia biurowe) 2-10 

 
Do poszczególnych maszyn i urządzeo oraz środków transportu mogą byd stosowane inne stawki jeśli  wynika to z 
ekonomicznej długości okresu użytkowania . 
Rzeczowe aktywa nie przekraczające jednostkowo kwoty 1000 zł oraz o przewidywanym okresie używania nie 
przekraczającym jednego roku amortyzowane są jednorazowo w miesiącu przyjęcia ich do używania. 
 
Używane na podstawie umów leasingu finansowego środki  trwałe  podlegają amortyzacji wg zasad stosowanych do 
własnych składników majątku. Jeżeli  brak jest pewności ,że po zakooczeniu umowy leasingu Spółka otrzyma prawo 
własności przedmiotu leasingu, aktywa są amortyzowane w okresie krótszym niż okres leasingu i okres ekonomicznej 
użyteczności przedmiotu leasingu. 
 Poniesione opłaty leasingowe w okresie sprawozdawczym zostały odniesione na zmniejszenie zobowiązania z tytułu 
leasingu finansowego w wielkości równej ratom kapitałowym, natomiast nadwyżka będąca kosztami finansowania obciążyła 
w całości koszty finansowe okresu. 
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Jako środki trwałe w budowie wykazywane są środki trwałe będące w toku budowy lub montażu, które wyceniane są w 
cenie nabycia lub koszcie wytworzenia. Środki trwałe w budowie nie podlegają amortyzacji do czasu zakooczenia budowy i 
przekazania środka trwałego do używania. 
Cena nabycia i koszt wytworzenia środków trwałych w budowie obejmuje ogół ich kosztów poniesionych przez jednostkę za 
okres budowy, montażu, przystosowania i ulepszenia, do dnia bilansowego lub przyjęcia do używania. 

Wartości niematerialne i prawne 

W pozycji tej ujmowane są nabyte, zaliczane do aktywów trwałych, prawa majątkowe nadające się do gospodarczego 
wykorzystania, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, przeznaczone do używania na 
potrzeby jednostek grupy. 

Wartości niematerialne i prawne wyceniane są według cen nabycia pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne oraz o 
ewentualne odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. 
 
Stawki amortyzacyjne ustalone zostały z uwzględnieniem okresu ekonomicznej użyteczności wartości niematerialnych i 
prawnych. Wartości niematerialne amortyzuje się metodą liniową  przy zastosowaniu następujących okresów amortyzacji. 
 
 
Rodzaj wartości niematerialnych i prawnych Okres amortyzacji w latach 

Oprogramowanie komputerowe  2-5 
Pozostałe wartości niematerialne i prawne  2-5 

 
 
Utrata wartości rzeczowego majątku trwałego i wartości niematerialnych i prawnych  
W przypadku wystąpienia przesłanek wskazujących na możliwośd utraty wartości posiadanych składników rzeczowego 
majątku trwałego i wartości niematerialnych i prawnych, przeprowadzany jest test na utratę wartości a ustalone kwoty 
odpisów aktualizujących obniżają wartośd bilansową aktywu, którego dotyczą. 
 
Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości są ujmowane w rachunku zysków i strat w pozycji pozostałe koszty operacyjne. 
 
 Przy ustalaniu wartości użytkowej, oszacowane przyszłe przepływy pieniężne są dyskontowane do wartości bieżącej przy 
zastosowaniu stopy dyskontowej brutto odzwierciedlającej aktualne ceny rynkowe wartości pieniądza w czasie oraz ryzyka 
związanego z danym składnikiem aktywów. 
 
Kwoty ujętych odpisów aktualizujących ulegają odwróceniu w przypadku ustąpienia przyczyn uzasadniających ich 
utworzenie. Skutki odwrócenia odpisów aktualizujących odnoszone są w  rachunku zysków i strat: na pozostałe przychody 
operacyjne).  
 
Zapasy 
Materiały wyceniane są w cenie zakupu. Koszty finansowania zewnętrznego nie zwiększają ceny zakupu zapasów. 
 
Rozchód wyceniany jest metodą FIFO (pierwsze weszło pierwsze wyszło).  
Jeżeli cena zakupu przewyższa przewidywaną cenę sprzedaży zapasów, dokonuje się odpisów aktualizujących ich wartośd. 
Cena sprzedaży stanowi cenę sprzedaży dokonywanej w toku zwykłej działalności gospodarczej, pomniejszoną o 
oszacowane koszty niezbędne do doprowadzenia sprzedaży do skutku.  

Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności 

Należności z tytułu dostaw i usług, są ujmowane według kwot pierwotnie zafakturowanych, z uwzględnieniem odpisów na 
nieściągalne należności. Jednostka tworzy odpisy aktualizujące na należności ,dla których upłynęło powyżej 360 dni od daty 
wymagalności oraz na należności dochodzone w drodze sądowej lub kwestionowane przez dłużników. 
W uzasadnionych przypadkach Zarząd może odstąpid od tworzenia odpisów aktualizujących a także utworzyd odpisy w 
przypadkach innych niż opisane powyżej. 
 
Kwoty utworzonych odpisów aktualizujących wartośd należności odnoszone są w pozostałe koszty operacyjne. 
 
Należności inne niż handlowe, które staną się wymagalne w okresie powyżej 12 miesięcy od dnia bilansowego, wykazuje się 
w aktywach trwałych w pozycji „Należności długoterminowe „ 
 
Zdarzenie gospodarcze wyrażone w walutach obcych wycenia się  po kursie średnim ustalonym przez NBP  z dnia 
poprzedzającego dzieo transakcji. Rozliczenie transakcji następuje po kursie obowiązującym w dniu realizacji przez bank. 
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Należności wyrażone w walutach obcych wycenia się na dzieo bilansowy po kursie średnim ustalonym przez Narodowy Bank 
Polski  dla danej waluty na ten dzieo. 
Różnice kursowe od należności wyrażonych w walutach obcych powstałe na dzieo wyceny i przy zapłacie zalicza się 
odpowiednio: ujemne do kosztów finansowych i dodatnie do przychodów finansowych; prezentacja w sprawozdaniu 
finansowym w postaci wyniku uzyskanego na różnicach kursowych. 

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 

Środki pieniężne obejmują gotówkę w kasie i w banku, w tym depozyty. Ekwiwalenty środków pieniężnych obejmują 
inwestycje krótkoterminowe o dużej płynności (początkowy termin zapadalności do 3 miesięcy) łatwo wymienialne na 
określone kwoty środków pieniężnych oraz narażone na nieznaczne ryzyko zmiany wartości. 
 
Saldo środków pieniężnych i ich ekwiwalentów jest tak samo zdefiniowane dla potrzeb rachunku przepływów pieniężnych, 
który prezentuje zmiany w tych środkach i ich ekwiwalentach w okresie obrotowym. 
 
Rozchody środków pieniężnych wyrażonych w walutach obcych wyceniane są za pomocą metody FIFO. 
 
Wyrażone w walutach obcych środki pieniężne wycenia się na dzieo bilansowy po kursie średnim ustalonym przez 
Narodowy Bank Polski  dla danej waluty na ten dzieo . 
 
 
Rozliczenia międzyokresowe czynne 
Rozliczenia międzyokresowe kosztów czynne stanowią ujęte w aktywach koszty dotyczące przyszłych okresów 
sprawozdawczych. 
 
Do czynnych rozliczeo międzyokresowych zaliczane są: 

 rozliczenie robót długoterminowych, w przypadku wyższego zaawansowania wykonania robót w stosunku do 
zafakturowania robót na odbiorcę 

 roczne opłaty z tytułu ubezpieczeo majątkowych, osobowych, prenumeraty czasopism, itp. 
 inne koszty opłacone z góry. 

 

Z punktu widzenia okresu rozliczenia, czynne rozliczenia międzyokresowe kwalifikowane są do aktywów krótko- lub 
długoterminowych. 

Czynne rozliczenia międzyokresowe rozliczane są w indywidualnie oszacowanym okresie, w zależności od charakteru i 
wartości rozliczanej pozycji. 

 

Kapitał własny  

Na dzieo bilansowy kapitał zakładowy wykazuje się w wysokości określonej w statucie i wpisanej w KRS. 
Kapitał zapasowy tworzony jest: 

 z podziału zysku, 
 z wnoszonych dopłat , 
 z nadwyżki ceny emisyjnej akcji ponad ich wartośd nominalną (agio). 

Przeznaczenie kapitału zapasowego określa Statut.  
 

Zysk lub strata z lat ubiegłych odzwierciedla nie rozliczony wynik z lat poprzednich pozostający do decyzji Zgromadzenia 
Akcjonariuszy, a także skutki zmiany zasad rachunkowości i korekt błędów podstawowych dotyczących lat poprzednich, a 
ujawnionych w bieżącym roku obrotowym. 

Rezerwy 

Rezerwy tworzone są wówczas, gdy na Spółce ciąży  obowiązek (prawny lub zwyczajowy) wynikający ze zdarzeo przeszłych 
powodujący koniecznośd wypływu środków a wartośd wynikającą z tego zobowiązania  można wiarygodnie oszacowad. 
 
Rezerwy tworzone są między innymi na poniższe  zobowiązania: 

 odroczony podatek dochodowy, tworzony w związku z wystąpieniem dodatnich różnic przejściowych między 
wartością księgową aktywów i pasywów, a ich wartością podatkową, 

 przyszłe świadczenia pracownicze – odprawy emerytalno-rentowe  
 przewidywane skutki toczących się postępowao sądowych, 
 inne przyszłe zobowiązania wynikające ze spraw w toku. 

 

Rezerwy na odprawy emerytalno-rentowe wyceniane są przez jednostkę.  
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Wartośd pozostałych rezerw  ustalana jest na podstawie szacunków własnych - rezerwy tworzone są w ciężar kosztów 
sprzedaży, kosztów ogólnych i kosztów  pozostałej działalności operacyjnej. 

 

Świadczenia pracownicze 

Zgodnie z przyjętym w Spółce systemem wynagradzania pracownicy mają prawo do odpraw emerytalnych, rentowych i 
pośmiertnych wynikających z przepisów prawa pracy. Odprawy emerytalne są wypłacane w formie jednorazowego 
świadczenia w chwili przejścia pracownika na emeryturę, którego wysokośd zależy od kwoty  wynagrodzenia. Na odprawy 
emerytalne nie tworzy się specjalnych funduszy i nie wydziela się aktywów służących zaspokojeniu przyszłych roszczeo 
pracowników. Koszty związane    z odprawami emerytalnymi rozpoznaje się w okresie, w którym pracownik świadczył 
pracę. 

Spółka określiła wartośd bieżącą zobowiązao z tytułu odpraw emerytalno-rentowych i pośmiertnych, które w sprawozdaniu 
finansowym zostały wykazane jako rezerwy. Naliczone zobowiązania dotyczą przyszłych  wypłat, do których pracownicy 
nabyli prawo przed dniem bilansowym, skorygowanych wskaźnikiem rotacji kadr (prawdopodobieostwo otrzymania 
wypłaty). Na koniec roku wartośd zobowiązao Spółki z tytułu odpraw emerytalno-rentowych i pośmiertnych została 
oszacowana przez aktuariusza. W kolejnych latach wartośd zobowiązania korygowana jest o wpływ wynikający ze zmiany 
poziomu zatrudnienia, średniego wynagrodzenia pracowników, wskaźnika rotacji oraz stóp procentowych. 

Kredyty i pożyczki oprocentowane 

Kredyty i pożyczki oprocentowane klasyfikowane są w Spółce jako zobowiązania finansowe.  
W momencie początkowego ujęcia, kredyty bankowe i pożyczki są ujmowane według ceny nabycia odpowiadającej wartości 
godziwej otrzymanych środków pieniężnych, pomniejszonych o koszty związane z uzyskaniem kredytu lub pożyczki. 
 
W następnych okresach, kredyty i pożyczki są wyceniane według zamortyzowanej ceny nabycia, przy zastosowaniu 
efektywnej stopy procentowej. Przy ustalaniu zamortyzowanej ceny nabycia uwzględnia się wszystkie koszty związane 
z uzyskaniem kredytu lub pożyczki oraz dyskonta lub premie uzyskane przy rozliczaniu zobowiązania. 
 
Jeżeli wycena kredytów i pożyczek według skorygowanej ceny nabycia nie odbiega w istotny sposób od wyceny w kwocie 
wymagającej zapłaty, zobowiązania wyceniane są na dzieo bilansowy w kwocie wymagającej zapłaty, tj. powiększone o 
odsetki naliczone memoriałowo. 
 
W rachunku zysków i strat są ujmowane wszystkie skutki dotyczące wyceny według zamortyzowanej ceny nabycia oraz 
skutki usunięcia zobowiązania z bilansu lub stwierdzenia utraty jego wartości. 

Leasing finansowy 

Umowa leasingu finansowego, to umowa używania aktywów trwałych, która przenosi na Spółkę zasadniczo całe ryzyko i 
wszystkie pożytki wynikające z posiadania przedmiotu leasingu.  

Opłaty leasingowe są rozdzielane pomiędzy koszty finansowe i spłatę rat kapitałowych z zastosowaniem stopy procentowej 
właściwej dla danej umowy. Koszty finansowe są ujmowane bezpośrednio w rachunku zysków i strat. 

Używane na podstawie umów leasingu finansowego środki trwałe podlegają amortyzacji według zasad stosowanych do 
własnych składników majątku. Jeżeli brak jest pewności, że po zakooczeniu umowy leasingu Spółka otrzyma prawo 
własności przedmiotu leasingu, aktywa są amortyzowane w okresie krótszym spośród okresu leasingu i okresu 
ekonomicznej użyteczności przedmiotu leasingu. 

Umowy leasingowe, zgodnie z którymi leasingodawca zachowuje zasadniczo całe ryzyko i wszystkie pożytki wynikające z 
posiadania przedmiotu leasingu, klasyfikowane są jako umowy leasingu operacyjnego. Opłaty leasingowe z tytułu leasingu 
operacyjnego ujmowane są w kosztach w rachunku zysków i strat metodą liniową przez okres trwania leasingu. 

Zobowiązania i rozliczenia międzyokresowe bierne 

Za zobowiązania uznaje się wynikający z przeszłych zdarzeo obowiązek wykonania świadczeo o wiarygodnie określonej 
wartości, które spowodują wykorzystanie już posiadanych lub przyszłych aktywów. 
 
Na dzieo powstania zobowiązania wycenia się według wartości nominalnej lub w kwocie wymagającej zapłaty. 
 
Zobowiązania w walucie obcej są przeliczane na złote polskie według średniego kursu waluty ustalonego przez Narodowy 
Bank Polski (dla zakupu usług) lub kursu waluty ustalonego w dokumentach celnych (dla importu towarów). Na dzieo 
bilansowy zobowiązania wyceniane są według średniego kursu ustalonego dla tej waluty przez Narodowy Bank Polski. 
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Wyłączeniu z powyższej reguły podlegają zobowiązania finansowe, których /zgodnie z warunkami umowy/ uregulowanie 
następuje drogą wydania aktywów finansowych innych niż środki pieniężne lub drogą wymiany na instrumenty finansowe.  
 
Rozliczenia międzyokresowe bierne 

Do biernych rozliczeo międzyokresowych zaliczane są uzyskane świadczenia, które nie stanowią jeszcze zobowiązania do 
zapłaty. Świadczenia te (za wyjątkiem kosztów urlopów pracowniczych) ustala się w ich przewidywanej wysokości, 
przypadającej na bieżący okres. Przy ustalaniu odpisów rozliczeo międzyokresowych, uwzględniana jest zasada ostrożności, 
a przede wszystkim zasada współmierności  kosztów do przychodów, których uzyskaniu one służą. 

Koszt urlopów pracowniczych 

Pracownikom przysługuje prawo do urlopów na warunkach określonych w przepisach kodeksu pracy. Spółka uznaje koszt 
urlopów pracowniczych na bazie memoriałowej. Zobowiązanie z tytułu urlopów pracowniczych ustalane jest w oparciu o 
różnicę pomiędzy faktycznym stanem wykorzystania urlopów przez pracowników, a stanem jaki wynikałby z wykorzystania 
.Świadczenia prezentowane są w bilansie w rezerwach na świadczenia pracownicze krótkoterminowe . 

Rozliczenia robót długoterminowych w toku wykazuje się w przypadku kiedy zaawansowanie robót związanych z 
wykonaniem kontraktu jest niższe niż zafakturowane prace na odbiorcę tych robót. 

Przychody i  zyski 

Za przychody i zyski uznaje się uprawdopodobnione powstanie w okresie sprawozdawczym korzyści ekonomicznych, o 
wiarygodnie określonej wartości, w formie zwiększenia wartości aktywów, albo zmniejszenia wartości zobowiązao, które 
doprowadzą do wzrostu kapitału własnego lub zmniejszenia jego niedoboru w inny sposób niż wniesienie kapitału przez 
akcjonariuszy.  

Przychody są rozpoznawane według zasady memoriałowej, tj. w okresach, których dotyczą, niezależnie od daty otrzymania. 

Przychody ze sprzedaży towarów i produktów ujmowane są w rachunku zysków i strat, gdy Spółka przekazała nabywcy 
ryzyko oraz korzyści i można wycenid je w wiarygodny sposób. 

Przychody z odsetek są uznawane w momencie ich naliczenia przy uwzględnieniu efektywnej stopy zwrotu z aktywów. 

Dywidendy są ujmowane w momencie ustalenia praw akcjonariuszy do ich otrzymania. 

Przychody z wyceny kontraktów usługowych 

Przychody z wykonania niezakooczonej usługi, wykonanej na dzieo bilansowy w istotnym stopniu, ustala się, na dzieo 
bilansowy proporcjonalnie do stopnia zaawansowania usługi, jeżeli stopieo ten, jak również przewidywane całkowite 
koszty wykonania usługi za cały czas jej realizacji, można ustalid w sposób wiarygodny. 

Stopieo zaawansowania usługi mierzy się: 

1) udziałem kosztów poniesionych od dnia zawarcia umowy do dnia ustalenia przychodu w całkowitych kosztach 
wykonania usługi – dla zleceo z wynagrodzeniem ryczałtowym, 

Dla danego kontraktu przychody wykazywane za dany okres sprawozdawczy ustalane są z uwzględnieniem przychodów 
wykazanych w okresach poprzednich. 

Bez względu na zastosowany sposób ustalania przychodów na wynik finansowy wpływają przewidywane straty związane z 
wykonaniem usługi objętej umową. 

Spółka prezentuje w aktywach w pozycji „Rozliczenia międzyokresowe czynne krótkoterminowe” w przypadku gdy 
występuje nadwyżka poniesionych kosztów i ujętych zysków z tytułu kontraktów długoterminowych, nad wartością 
zafakturowanej sprzedaży do kontrahentów. W przeciwnym przypadku, tj. gdy występuje nadwyżka zafakturowanej 
sprzedaży do kontrahentów nad wartością poniesionych kosztów i ujętych zysków z tytułu kontraktów długoterminowych, 
Spółka prezentuje w pozycji „Rozliczenia międzyokresowe bierne”. W/w nadwyżki są ustalane dla każdego kontraktu 
osobno i prezentowane rozdzielnie bez kompensowanie poszczególnych pozycji. 

Darowizny 

Nierozliczona, otrzymana kwota darowizny środków trwałych jest ujmowana w bilansie jako przychody przyszłych okresów 
z podziałem na długoterminowe i krótkoterminowe. Otrzymane środki trwałe finansowane z dotacji są wykazywane w 
aktywach trwałych w odpowiednich grupach tak jak środki trwałe sfinansowane ze środków własnych. 

Koszty i  straty 

Przez koszty i straty rozumie się uprawdopodobnione zmniejszenia w okresie sprawozdawczym korzyści ekonomicznych, o 
wiarygodnie określonej wartości, w formie zmniejszenia wartości aktywów, albo zwiększenia wartości zobowiązao i rezerw, 
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które doprowadzą do zmniejszenia kapitału własnego lub zwiększenia jego niedoboru w inny sposób niż wycofanie środków 
przez udziałowców lub właścicieli.  

Podatek dochodowy 

Obciążenia podatkowe obejmują bieżące opodatkowanie podatkiem dochodowym od osób prawnych  i zmianę stanu 
rezerw lub aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego.  

Bieżące zobowiązania podatkowe zostały ustalone na podstawie aktualnie obowiązujących w Polsce przepisów 
podatkowych i ustalonego dochodu do opodatkowania.  

Odroczony podatek dochodowy stanowiący obciążenie wyniku obejmuje zmianę stanu rezerwy oraz aktywów z tytułu 
odroczonego podatku dochodowego.  

Podstawą tworzenia rezerwy oraz aktywów z tytułu podatku dochodowego odroczonego jest przejściowa różnica między 
wartością księgową i podatkową aktywów i pasywów oraz wartośd strat podatkowych możliwych do odliczenia 
w przyszłości od dochodu podatkowego. 

Aktywa i rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego są wykazywane jako aktywa i rezerwy długoterminowe. 
 
Aktywa z tytułu podatku dochodowego  
 
Aktywa z tytułu podatku odroczonego ustala się w wysokości kwoty przewidzianej w przyszłości do odliczenia od podatku 
dochodowego, w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi, które spowodują w przyszłości zmniejszenie podstawy 
obliczenia podatku dochodowego oraz straty możliwej do odliczenia, przy zachowaniu zasady ostrożności.  

Wartośd bilansowa składnika aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego jest weryfikowana na każdy dzieo 
bilansowy i podlega odpisowi w przypadku kiedy zachodzi wątpliwośd wykorzystania przez jednostkę korzyści 
ekonomicznych związanych z wykorzystaniem aktywów podatkowych. 
 
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 
 
Jednostka tworzy rezerwę z tytułu odroczonego podatku dochodowego w związku z występowaniem dodatnich różnic 
przejściowych między wykazywaną w księgach rachunkowych wartością aktywów  i pasywów a ich wartością podatkową. 

Rezerwę z tytułu podatku odroczonego tworzy się w wysokości kwoty podatku dochodowego, wymagającej w przyszłości 
zapłaty, w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi, które spowodują w przyszłości zwiększenie podstawy obliczenia 
podatku dochodowego.  
 

Odroczony podatek dochodowy jest obliczany na podstawie stawek podatkowych, które według przewidywao kierownictwa 
będą obowiązywały w okresie, gdy składnik aktywów zostanie zrealizowany lub rezerwa wykorzystana, przyjmując za 
podstawę stawki podatkowe prawnie lub faktycznie obowiązujące na dzieo bilansowy. 
 
Rezerwy i aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego, dotyczące operacji rozliczanych z kapitałem własnym, 
odnosi się również na kapitał własny. 
 

Wynik finansowy. 

 
Rachunek zysków i strat sporządza się w wersji kalkulacyjnej. 

 
Transakcje w walucie obcej  
Transakcje w walucie obcej są przeliczane na złote polskie według kursu poprzedzającego dzieo transakcji. Na dzieo 
bilansowy aktywa i pasywa pieniężne przeliczone zostały według średniego kursu ustalonego dla tej waluty przez Narodowy 
Bank Polski obowiązującego na dzieo bilansowy. Powstałe w wyniku przeliczenia różnice kursowe, ujęte zostały w 
przychodach bądź kosztach finansowych. W rachunku zysków i strat dodatnie i ujemne różnice kursowe wykazane zostały 
per saldo. 
 
Aktywa i zobowiązania  wyrażone w walucie obcej wycenione zostały na dzieo bilansowy według kursu historycznego, jaki 
obowiązywał na dzieo dokonania transakcji. 
Następujące kursy zostały przyjęte dla potrzeb wyceny bilansowej: 
 

Waluta 31.12.2009 31.12.2008 

EUR 4,1082 4,1724 
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4. Przychody i koszty  

 
PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA 
RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNOŚCI) 

01.01.2009   
31.12.2009                                             
rok bieżący 

01.01.2008   
31.12.2008                                             

rok poprzedni 

Budowa obiektów sportowych 84 581 943,73 101 745 468,90 

Konserwacja obiektów sportowych 228 107,20 82 102,15 

Dzierżawa sprzętu oraz elementów wyposażenia 219 697,44 250 255,10 

Refaktury 335 084,23  

Pozostałe 47 672,33 69 847,13 

Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem 85 412 504,93 102 147 673,28 

 
 
PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW 
(STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNOŚCI) 

01.01.2009   
31.12.2009                                             
rok bieżący 

01.01.2008   
31.12.2008                                             

rok poprzedni 

Sprzedaż elementów do budowy obiektów sportowych 1 943 800,12 1 535 680,04 

   

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem 1 943 800,12 1 535 680,04 

 

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY Usług  (STRUKTURA TERYTORIALNA) 
01.01.2009   
31.12.2009                                             
rok bieżący 

01.01.2008   
31.12.2008                                             

rok poprzedni 

a) kraj 84 581 973,73 101 745 468,90 

region I   centrum                  30 382 160,64 39 040 444,81 

region II   śląsk                      13 288 048,99 20 599 676,02 

region III  wschód północ        24 579 872,40 14 341 246,84 

region IV zachód południowy   7 767 555,75 13 418 521,89 

region V zachód północny      8 564 305,95 14 345 579,34 
b) eksport 0,00 0,00 
Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem 84 581 973,73 101 745 468,90 

 
Zależnośd od kluczowego odbiorcy 
 
Spółka posiada szeroki wachlarz odbiorców są nimi m.in. samorządy, gminy, a obiekty są realizowane często na podstawie 
zamówieo publicznych co zmniejsza ryzyko wycofania się z  realizacji inwestycji oraz zapłaty należności. 

KOSZTY WEDŁUG RODZAJU 
01.01.2009   
31.12.2009                                             
rok bieżący 

01.01.2008   
31.12.2008                                             

rok poprzedni 

Amortyzacja 1 342 142,66 1 189 455,42 

Zużycie materiałów i energii 22 734 288,90 19 288 837,81 

Usługi obce 52 146 515,38 67 208 510,48 

Podatki i opłaty 422 019,01 146 929,33 

Wynagrodzenia 4 279 354,67 3 167 519,63 

Świadczenia na rzecz pracowników 777 040,49 638 208,86 

Pozostałe 2 250 264,14 1 706 111,16 

Razem 83 951 625,25 93 345 572,69 

Zmiana stanu produktów 0,00 0,00 

   

Koszty sprzedaży 3 557 365,53 2 135 253,78 

Koszty ogólnego zarządu 2 106 685,36 2 119 426,10 

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 78 287 574,36 89 090 892,81 

Razem 83 951 625,25 93 345 572,69 

Wartośd sprzedanych towarów i materiałów 1 820 055,50 1 305 282,45 
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POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE 

 
01.01.2009   
31.12.2009                                             
rok bieżący 

01.01.2008   
31.12.2008                                             

rok poprzedni 

Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 85 726,84 25 650,82 

Pozostałe, w tym: 1 565 956,08 721 610,73 

   - kary umowne 414 047,31 0,00 

   - rabaty od obrotu 101 816,81 149 884,79 

   - rozwiązanie rezerw  0,00 312 353,87 

   - rozliczenie przychodu - darowizna maszyny 41 217,65 40 110,00 

   - odszkodowania i zwroty składek  43 035,24 21 032,49 

   - różnice inwentaryzacyjne 15 593,62 55 586,62 

   - rozliczenie umów leasingowych 0,00 63 883,87 

  - rozliczenie odpisu aktualizującego należności 794 618,38 0,00  

  - przychody nie stanowiące  149 128,64 0,00 

   - pozostałe 6 498,43 78 759,09 

Pozostałe przychody operacyjne, razem 1 651 682,92 747 261,55 

 

 
POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE 

01.01.2009   
31.12.2009                                             
rok bieżący 

01.01.2008   
31.12.2008                                           

rok poprzedni 

Pozostałe, w tym: 2 911 545,12 1 272 830,41 

   - kary umowne  108 002,58 555 890,02 

   - szkody powypadkowe 39 433,86 27 725,59 

   - różnice inwentaryzacyjne 14 886,32 23 383,17 

   - rozliczenie umów leasingowych 0,00 0,00  

   - odpis aktualizujący należności 817 427,94 662 880,78 

   - koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów 82314,84 0,00 

   - koszty wprowadzenia na giełdę 275 953,26 0,00 

   - rozwiązanie rezerw 0,00 0,00 

  - rezerwa na naprawy gwarancyjne 1 474 899,08 0,00 

   - pozostałe 98 627,24 2 950,85 

Pozostałe koszty operacyjne, razem 2 911 545,12 1 272 830,41 

 
 

PRZYCHODY FINANSOWE  
01.01.2009   
31.12.2009                                             
rok bieżący 

01.01.2008   
31.12.2008                                           

rok poprzedni 

Zysk ze zbycia aktywów finansowych 0,00 0,00  

Dywidendy i udziały w zyskach 0,00 0,00  

Przychody z tytułu odsetek, w tym: 34 048,15 21 799,09 

-przychody z tytułu odsetek pozostałych 1 752,00 3 012,68 

-przychody z tytułu odsetek od lokat i konta bieżącego 32 296,15 18 786,41 

Różnice kursowe 0,00 0,00  

Pozostałe przychody finansowe 11 660,81 0,00  

Przychody finansowe, razem 45 708,96 21 799,09 

Przychody finansowe, razem 45 708,96 21 799,09 

 

KOSZTY FINANSOWE  
01.01.2009   
31.12.2009                                             
rok bieżący 

01.01.2008   
31.12.2008                                             

rok poprzedni 

Różnice kursowe 63 791,26 720 664,32 

Odsetki od leasingu 107 572,66 97 164,60 

Odsetki od kredytu w rachunku bieżącym 129 443,42 272 599,76 

Odsetki budżetowe 7 108,00 4 043,72 

Odsetki handlowe 1 160,77 1 330,79 

Koszty finansowe z tytułu odsetek, razem 309 076,11 1 095 803,19 



83 
 

 

5. Podatek dochodowy 
W okresie od 1 stycznia 2009 do 31 grudnia 2009 dochód Spółki obciążony został podatkiem dochodowym od osób 

prawnych w wysokości 19%, w roku poprzednim stawka podatkowa była również na poziomie 19%. Termin realizacji aktywa 

i rezerwy z tytułu odroczonego podatku jest planowany na 2010 rok. 

 

ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU 
ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO   

stan na 01.01.  
2009 Zwiększenia Zmniejszenia 

stan na 31.12.  
2009 

Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku 
dochodowego   1 066 077,53 1 231 401,32 1 066 077,53 1 231 401,32 

rzeczowe aktywa trwałe Podstawa 83 562,50 42 344,85 83 562,50 42 344,85 

 Podatek 15 876,88 8 045,52 15 876,88 8 045,52 

należności z tytułu dostaw i usług Podstawa 745 557,00 541 517,01 745 557,00 541 517,01 

 Podatek 141 655,81 102 880,46 141 655,81 102 880,46 

inwestycje krótkoterminowe Podstawa 0,00 40,82 0,00 40,82 

 Podatek 0,00 7,76 0,00 7,76 

rozliczenia międzyokresowe czynne Podstawa 3 188 727,51 4 141 982,06 3 188 727,51 4 141 982,06 

 Podatek 605 858,23 786 976,59 605 858,23 786 976,59 

rezerwy na zobowiązania Podstawa 77 013,66 1 596 881,85 77 013,66 1 596 881,85 

 Podatek 14 632,66 303 407,56 14 632,66 303 407,56 

zobowiązania budżetowe i z tyt dost i usług Podstawa 290 197,74  290 197,74  

 Podatek 55 137,57  55 137,57  

rozliczenia międzyokresowe bierne Podstawa 1 225 877,65 158 333,83 1 225 877,65 158 333,83 

 Podatek 232 916,39 30 083,43 232 916,39 30 083,43 

 
 
 
 

ZMIANA STANU REZERWY Z TYTUŁU ODROCZONEGO 
PODATKU DOCHODOWEGO   

stan na 
01.01.2009 Zwiększenia Zmniejszenia 

stan na 
31.12.2009 

Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku 
dochodowego   1 751 048,53 1 082 103,22 1 751 048,53 1 082 103,22 

rzeczowe aktywa trwałe Podstawa 53 643,27 196 428,00 53 643,27 196 428,00 

 Podatek 10 192,22 37 321,32 10 192,22 37 321,32 

rozliczenia międzyokresowe czynne Podstawa 6 698 215,53 5 371 168,84 6 698 215,53 5 371 168,84 

 Podatek 1 272 660,95 1 020 522,08 1 272 660,95 1 020 522,08 

inwestycje krótkoterminowe Podstawa 0,00  0,00  

 Podatek 0,00  0,00  

zobowiązania Podstawa 0,00 127 683,29 0,00 127 683,29 

 Podatek 0,00 24 259,82 0,00 24 259,82 

rozliczenia międzyokresowe bierne Podstawa 0,00  0,00  

 Podatek 0,00  0,00  
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PODATEK DOCHODOWY BIEŻĄCY 

01.01.2009   
31.12.2009                                             
rok bieżący 

01.01.2008   
31.12.2008                                           

rok 
poprzedni 

Zysk (strata) brutto 61 394,95 7 452 145,11 

Różnice pomiędzy zyskiem (stratą) brutto a podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym (wg 
tytułów) 

-
2 660 375,92 -1 705 610,56 

    - przychody stanowiące przychody podatkowe 6 615 000,06 512 115,68 

      - zrealizowane różnice kursowe  0,0 94 380,00 

     - przychody z rozliczenia projektów długoterminowych 2008 6 615 000,06 417 735,68 

   - przychody nie stanowiące przychodów podatkowych -
6 243 989,81 

-7 129 641,15 

      - przychody z rozliczenia projektów długoterminowych -
5 212 854,32 

-6 615 000,06 

      - rozwiązanie rezerw -67 013,66 -225 082,36 

      - rozwiązany odpis aktualizacyjny -794 618,38 -87 271,51 

      - pozostałe  -169 503,45 -202 287,22 

   - koszty stanowiące koszty uzyskania przychodów 5 846 409,16 1 157 962,48 

      - koszty z rozliczenia projektów 2007 3 188 727,51 350 604,06 

      - koszty rat kapitałowych 813 625,41 653 872,80 

      - koszty 84ozliczenia rmk opłat wstępnych  149 317,11 
 

149 317,11 
 
 
 

89 902,60 
37 110,24 

      - zrealizowane różnice kursowe  0,00 
00 

37 110,24 

      - opłacone składki ZUS 77 185,14 26 472,78 

      - pozostałe   0,00 

-rozliczenie rezerw na gwarancje 1 060 740,03 0,00 

-amortyzacja podatkowa 556 813,96 0,00 

   - koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów -
8 135 774,68 

-6 069 877,39 

      - nadwyżka kosztów projektów nad przychodami podatkowymi  -
4 141 676,47 

-3 188 727,51 

      - rezerwa na naprawy gwarancyjne -
1 487 188,35 

-764 743,24 

      - opłaty wstępne leasingu  0,00 -136 005,90 

      - amortyzacja bilansowa w tym leasing -
1 342 142,67 

-775 702,96 

      - odsetki budżetowe -7 108,00 -4 043,72 

      - niezrealizowane różnice kursowe -5 159,79 -222 176,12 

      - odpis aktualizujący -817 427,94 -662 880,78 

      - PFRON -55 380,00 -35 460,00 

     - reprezentacja  -52 755,48 -39 408,03 

     - nie zapłacone składki ZUS 0,00 -77 185,14 

     - pozostałe -123 187,49 -163 543,99 

     - koszty wprowadzenia na giełdę -275 953,26 0,00 

-odwrócenie ujemnych rk z wyceny rozr.2008 222 76,12 0,00 

-rezerwy na niewykorzystane urlopy -49 71,35  

Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym  2 721 770,87 5 746 534,55 

Obniżenie podstawy opodatkowania - strata z lat poprzednich 0,00 421 415,97 

Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym  2 721 770,87 
5 325 118,5

8 

Podatek dochodowy według stawki 19% 517 136,35 
1 011 

773,00 

Podatek ujęty w rachunku zysków i strat  0,00 

   

   
Podatek dochodowy wykazany w Rachunku Zysków i Strat 

01.01.2009   
31.12.2009                                             
rok bieżący 

01.01.2008  
31.12.2008                                             

rok 
poprzedni 

Podatek bieżący  517 136,00 1 011 
773,00 

Podatek odroczony - 826 879,33 688 094,89 

Razem 
- 309 743,33 

1 699 
867,89 
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Bieżące obciążenie podatkowe jest obliczane na podstawie obowiązujących przepisów podatkowych – różnicujących zysk 

(stratę) podatkową od zysku (straty) bilansowego netto o koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów oraz 

przychody nie stanowiące przychodów podatkowych w podziale na różnice stałe (nigdy w przyszłości nie będą stanowiły 

kosztu uzyskania przychodu) oraz różnice przejściowe. W roku 2009 obowiązuje 19% stawka podatku dochodowego, 

przepisy w dzisiejszym brzmieniu nie przewidują zmiany stawek podatkowych w kolejnych okresach. 

 

6. Działalnośd zaniechana 
 
Spółka w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 roku nie zaniechała żadnego z rodzaju prowadzonej działalności. 

7. Podział wyniku finansowego i dywidendy 

 
W dniu 29 czerwca 2009 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę nr 3 w sprawie podziału zysku za 

okres od 31.08.2008 roku do 31.12.2008 roku 

Zysk netto wykazany w bilansie na dzieo 31.12.2008 roku w wysokości 5 752 277,22 postanowiono podzielid w następujący 

sposób: 

1. Na pokrycie straty wynikającej z przekształceo lat ubiegłych -2 898 046,90 
2. Na wypłatę dywidendy 575 227,72 
3. Na kapitał zapasowy 2 279 002,60 
 
Zarząd przedstawi Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu propozycję przeznaczenia wyniku finansowego za rok 
2009 na podwyższenie kapitału zapasowego. 
 

8. Wartości niematerialne i prawne 

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE 
stan na 31.12.2009    

rok bieżący 
stan na 31.12.2008   

rok poprzedni 

a) koszty zakooczonych prac rozwojowych 0,00 0,00 

c) nabyte koncesje, patenty, licencje i prawa autorskie, w tym: 0,00 0,00 

d) inne wartości niematerialne i prawne – oprogramowanie 75 128,92 11 210,81 

e) zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 

Wartości niematerialne i prawne razem 75 128,92 11 210,81 

 

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (STRUKTURA 
WŁASNOŚCIOWA) 

stan na 31.12.2009    
rok bieżący 

stan na 31.12.2008    
rok poprzedni 

a) własne 75 128,92 11 210,81 

b) używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, 
w tym umowy leasingu, w tym: 

0,00 0,00 

Wartości niematerialne i prawne razem 75 128,92 11 210,81 
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Zmiany w stanie wartości niematerialnych i prawnych od 1.01.2009r. do 31.12.2009r. 

Wartośd brutto 

Koszty 
zakooczonych prac 

rozwojowych Oprogramowanie Inne Razem 

Stan na 1 stycznia 2009 0,00 82 684,95  82 684,95 

Zwiększenia 0,00 104 133,04  104 133,04 

Zakup 0,00 104 133,84  104 133,84 

Zmniejszenia 0,00 426,22  426,22 

Likwidacja 0,00 426,22  426,22 

Stan na 31 grudnia 2009 0,00 186 391,77 0,00 186 391,77 

Umorzenie       0,00 

Stan na 1 stycznia 2009 0,00 71 474,14  71 474,14 

Zwiększenia 0,00 40 214,93  40 214,93 

amortyzacja za okres 0,00 40 214,93  40 214,93 

Zmniejszenia 0,00 426,22  426,22 

Likwidacja 0,00 426,22  426,22 

Stan na 31 grudnia 2009 0,00 111 262,85   111 262,85 

Wartośd netto na dzieo 1 stycznia 2009 0,00 11 210,81 0,00 11 210,81 

Wartośd netto na dzieo 31 grudnia 2009 0,00 75 128,92 0,00 75 128,92 

 
Wartości niematerialne i prawne nie były przedmiotem zabezpieczeo. Wszystkie wykazane wartości niematerialne i prawne 

są własnością spółki. 
 

9. Połączenia jednostek gospodarczych 
 
W roku 2009 nie nastąpiło prawne połączenie TAMEX Obiekty Sportowe S.A. z inną spółką. 

10. Rzeczowe aktywa trwałe 

RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE 
stan na 31.12.2009    

rok bieżący 
stan na 31.12.2008    

rok poprzedni 

a) środki trwałe, w tym: 3 343 643,00 3 374 243,76 

    - grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 0,00 0,00 

    - budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 0,00 0,00 

    - urządzenia techniczne i maszyny 1 598 778,62 1 457 895,27 

    - środki transportu 1 600 275,97 1 762 784,62 

    - inne środki trwałe 144 588,41 153 563,87 

b) środki trwałe w budowie 0,00 0,00 

c) zaliczki na środki trwałe w budowie 0,00 67 071,07 

Rzeczowe aktywa trwałe, razem 3 343 643,00 3 441 314,83 

 

ŚRODKI TRWAŁE BILANSOWE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA) 
stan na 31.12.2009    

rok bieżący 
stan na 31.12.2008    

rok poprzedni 

a) własne 1 947 322,46 2 069 938,53 

b) używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej 
umowy, w tym umowy leasingu, w tym:   
   - umowy leasingu 1 396 320,54 1 304 305,23 

Środki trwałe bilansowe razem 3 343 643,00 3 374 243,76 

 
 



87 
 

 

 
 
 
Zmiany w stanie wartości środków trwałych  od 1.01.2009r. do 31.12.2009r. 

  

urządzenia 
techniczne 
i maszyny  

środki 
transportu  

inne środki 
trwałe  

 Środki trwałe, 
razem  

Wartośd brutto środków trwałych na początek okresu  2 558 925,85 2 887 793,09 291 838,93 5 738 557,87 

zwiększenia (z tytułu) 549 188,35 1 026 540,79 9 190,09 1 584 919,23 

  - zakup 549 188,35 1 026 540,79 9 190,09 1 584 919,23 

w tym z leasingu 0,00 1 026 540,79 0,00 1 026 540,79 

zmniejszenia (z tytułu) 80 115,68 708 166,08 110 129,94 898 411,70 

  - sprzedaż 0,00 705 466,08 0,00 705 466,08 

-  likwidacja 80 115,68 2 700,00 110 129,94 192 945,62 

wartośd brutto środków trwałych na koniec okresu 3 027 998,52 3 206 167,80 190 899,08 6 425 065,40 

skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek 
okresu 

1 101 030,44 1 125 008,61 138 275,06 2 364 314,11 

Zmiana umorzenia w okresie, w tym:  328 189,69 480 882,99 -91 964,39 717 108,29 

- amortyzacja za okres 406 527,37 877 234,93 18 165,55 1 301 927,85 

-zmniejszenie umorzenia z tyt. sprzedaży  393 651,94  393 651,94 

-likwidacja 78 337,68 2 700,00 110 129,94 191 167,62 
skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec 
okresu 

1 429 220,13 1 605 891,60 46 310,67 3 081 422,40 

Wartośd netto środków trwałych na początek okresu 1 457 895,41 1 762 784,48 153 563,87 3 374 243,76 

Wartośd netto środków trwałych na koniec okresu 1 598 778,39 1 600 276,20 144 588,41 3 343 643,00 

w tym z tytułu leasingu 33 069,60 1 363 250,94 0,00 1 396 320,54 

 
Środki trwałe nie były przedmiotem zabezpieczeo.  

 

11. Planowane nakłady inwestycyjne na niefinansowe aktywa trwałe w 
kolejnym okresie sprawozdawczym 

 
Spółka będzie ponosid wydatki na niefinansowe aktywa trwałe w wysokości niezbędnej na  odtworzenie zużytego majątku 

trwałego. 

 

12. Udział we wspólnych przedsięwzięciach 

 
Spółka w okresie od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r. nie brała udziału we wspólnych przedsięwzięciach. 

 

13. Jednostki powiązane 

 
Jednostki powiązane z TAMEX Obiekty Sportowe S.A. na dzieo 31.12.2009 
 

Spółka Siedziba 
Przedmiot  

działalności 
Charakter   

powiązania 

Tamex Inwestycje S.A. Warszawa Wynajem nieruchomości, sprzętu, usługi 
budowlane 

Osobowo/kapitałowy 
pośredni 

PUHIT S.A. Warszawa Usługi hotelarsko-konferencyjne osobowy 
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14. Zapasy 

ZAPASY 
stan na 31.12.2009     

rok bieżący 
stan na 31.12.2008    

rok poprzedni 

a) materiały 1 285 692,75 1 271 968,08 

d) towary 0,00 0,00 

e) zaliczki na dostawy 0,00 0,00 

Zapasy, razem 1 285 692,75 1 271 968,08 

 
Zapasy nie stanowiły zabezpieczenia kredytów lub pożyczek zarówno w roku 2009 jak i w 2008. Nie dokonano odpisów 

aktualizujących zapasy. 

 

15. Kontrakty długoterminowe 

 
Wycena niezakooczonych zleceo usługowych 

stan na 31.12.2009    
rok bieżący 

stan na 31.12.2008 
rok poprzedni 

Zlecenia usługowe niezakooczone   

Kwoty przychodów z tytułu realizacji umów usługowych 18 837 116,87 34 145 639,29 
Poniesione koszty realizacji umów usługowych 14 830 666,24 28 857 935,30 
   
Przychody zafakturowane 13 624 281,86 27 530 639,23 
Kwoty należne od zamawiającego ujęte w należnościach i 
przychodach 5 371 168,84 6 698 215,53 
Kwoty należne zamawiającym ujęte w zobowiązaniach 
zmniejszające przychody 158 333,83 83 215,47 
   

16. Należności krótkoterminowe 
 
Nota 19  

 
 
 

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE 
stan na 31.12.2009    

rok bieżący 
stan na 31.12.2008    

rok poprzedni 

a) od jednostek powiązanych  0,00 25 389,44 

    - z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0,00 25 389,44 

         - do 12 miesięcy 0,00 25 389,44 

         - powyżej 12 miesięcy 0,00 0,00 

     - inne 0,00 0,00 
     - dochodzone na drodze sądowej 0,00 0,00 

b) należności od pozostałych jednostek 5 848 446,94 11 590 618,78 
      - z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 5 332 718,92 11 476 813,43 

          - do 12 miesięcy 5 304 718,92 11 476 813,43 
          - powyżej 12 miesięcy 28 000,00 0,00 

      - z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeo społecznych 
i zdrowotnych oraz innych świadczeo 253 498,00 441,69 
      - inne 262 230,02 113 363,66 
      - dochodzone na drodze sądowej 0,00 0,00 

Należności krótkoterminowe netto, razem  5 848 446,94 11 590 618,78 
c) odpisy aktualizujące wartośd należności  z tytułu dostaw i 
usług 654 355,47 745 557,00 

Należności krótkoterminowe brutto, razem 6 502 802,41 12 336 175,78 
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ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚD NALEŻNOŚCI 
KRÓTKOTERMINOWYCH 

stan na 31.12.2009    
rok bieżący 

stan na 31.12.2008    rok 
poprzedni 

Stan na początek okresu 745 557,00 82 676,22 

zwiększenia (z tytułu) 654 355,47 662 880,78 

   - ogłoszona upadłośd 0,00 0,00 

   - utworzenie  654 355,47 662 880,78 

zmniejszenia (z tytułu) 745 557,00 0,00 

    -  spisano 114 131,09 0,00 

   -   zapłacono/rozliczono 631 425,91 0,00 

Stan odpisów aktualizujących wartośd należności krótkoterminowych 
na koniec okresu 654 355,47 745 557,00 

 
W bieżącym okresie spółka utworzyła odpis aktualizujący na należności nieściągalne. 

W spółce istnieją procedury weryfikacji kontrahentów, dlatego też Zarząd uważa, iż nie istnieje dodatkowe ryzyko 

kredytowe związane  z bieżącą działalnością operacyjną. 

 

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE  Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG 
BRUTTO (STRUKTURA WALUTOWA) 

stan na 31.12.2009    rok 
bieżący 

stan na 31.12.2008    
rok poprzedni 

w walucie polskiej 5 217 928,05 12 426 983,71 

w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) 114 790,87 0,00 

jednostka/waluta  EUR 27 941,89 0,00 

     tys. zł 114 790,87 0,00 

Należności krótkoterminowe brutto, razem  5 332 718,92 12 426 983,71 

   

 

NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG - O POZOSTAŁYM OD DNIA 
BILANSOWEGO OKRESIE  SPŁATY: 

stan na 31.12.2009    rok 
bieżący 

stan na 31.12.2008    
rok poprzedni 

do 1 miesiąca 2 258 172,72 9 155 474,28 

powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy  0,00 

należności przeterminowane 4 244 629,69 3 066 896,08 

Należności z tytułu dostaw i usług, razem (brutto) 6 502 802,41 12 222 370,36 

odpisy aktualizujące wartośd należności z tytułu dostaw i usług  654 355,47 745 557,00 

Należności z tytułu dostaw i usług, razem (netto) 5 848 446,94 11 476 813,36 

   

 

 
NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG, PRZETERMINOWANE -  Z 
PODZIAŁEM NA NALEŻNOŚCI NIE SPŁACONE W OKRESIE: 

stan na 31.12.2009    rok 
bieżący 

stan na 31.12.2008    
rok poprzedni 

do 1 miesiąca 669 641,49 0,00 

powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy 624 038,08 2 391 026,98 

powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy 222 533,93 291 827,90 

powyżej 6 miesięcy do 1 roku 2 435 182,89 97 831,06 

powyżej 1 roku 293 233,30 286 210,14 

Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (brutto)  4 244 629,69 3 066 896,08 
odpisy aktualizujące wartośd należności z tytułu dostaw i usług, 
przeterminowane  654 355,47 745 557,00 

Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (netto)  3 590 274,22 2 321 339,08 
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17. Rozliczenia międzyokresowe czynne 

KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE  
stan na 31.12.2009    rok 

bieżący 
stan na 31.12.2008    

rok poprzedni 

Krótkoterminowe 5 794 017,92 7 119 999,03 

- wycena robót długoterminowych 5 371 188,15 6 698 215,51 

- gwarancje na budowy 192 375,59 82 286,88 

-ubezpieczenia  73 540,34 80 700,80 

-koszty wejścia na GPW 0,00 190 888,26 

-reklama 122 590,04 0,00 

- pozostałe 34 323,80 67 907,58 

Długoterminowe  0,00 
 
 
 
 
 
 
   

18. Środki pieniężne  i ich ekwiwalenty 

KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE 
stan na 31.12.2009    rok 

bieżący 
stan na 31.12.2008    

rok poprzedni 

w jednostkach zależnych 0,00 0,00 
     - udzielone pożyczki 0,00 0,00 
w pozostałych jednostkach  0,00 0,00 
     - udziały lub akcje przeznaczone do obrotu 0,00 0,00 
środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 8 606 479,84 10 892 368,11 

        - środki pieniężne w kasie i na rachunkach  8 606 479,84 10 892 368,11 

        - lokaty krótkoterminowe 0,00 0,00 

        - depozyt na zabezpieczenie kredytu 0,00 0,00 
Krótkoterminowe aktywa finansowe, razem 8 606 479,84  10 892 368,11 

 

ŚRODKI PIENIĘŻNE I INNE AKTYWA PIENIĘŻNE (STRUKTURA 
WALUTOWA) 

stan na 31.12.2008    rok 
bieżący 

stan na 31.12.2008    
rok poprzedni 

w walucie polskiej 8 604 651,67 10 890 687,59 
w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) 1 828,17 1 680,52 

jednostka/waluta EUR 445,00 402,77 

      w zł 1 828,17 1 680,52 
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne, razem 8 606 479,84 10 892 368,11 

 
Do lokowania nadwyżek finansowych TAMEX Obiekty Sportowe S.A. wykorzystywała następujące produkty depozytowe  
i lokacyjne: 

 automatyczne i negocjowane złotowe i walutowe lokaty o/n 
 negocjowane złotowe i walutowe lokaty terminowe 
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19. Kapitał podstawowy i kapitały zapasowe 

 
Kapitał podstawowy TAMEX OBIEKTY SPORTOWE S.A. wynosił na dzieo 31 grudnia 2009 roku 1 945 000,00 zł i dzielił się na 
19 450 000 akcji o wartości 0,10 zł każda, wszystkie akcje są akcjami na okaziciela i nie posiadają uprzywilejowania, w tym: 

 - 18 520 000 akcji serii A, 
 - 930.000 akcji serii B, 

 
Akcjonariusze posiadający znaczne ilości akcji na dzieo 31 grudnia 2009 roku: 

Akcjonariusz 
Liczba  

posiadanych 
akcji 

Udział w  
kapitale  

zakładowym 

Liczba głosów 
na Walnym 

Zgromadzeniu 

Udział w ogólnej 
liczbie głosów  

na Walnym  
Zgromadzeniu 

Investors TFI S.A. 6 482 000 33,% 6 482 000 33% 
AJW Investment Limited 6 019 000 31% 6 019 000 31% 
Konrad Sobecki 6 019 000 31% 6 019 000 31% 
Pozostali Akcjonariusze 930 000 5% 930 000 5% 

 
W roku 2009 nie nastąpiły żadne zmiany w kapitale podstawowym. 

 

KAPITAŁ ZAPASOWY 
stan na 31.12.2009    rok 

bieżący 
stan na 31.12.2008    

rok poprzedni 

a) ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej 0,00 0,00 

c) z zysku 6 669 507,21 4 390 504,61 

Kapitał zapasowy, razem 6 669 507,21 4 390 504,61 

 
Na kapitał zakładowy zgodnie z kodeksem spółek handlowych Spółka przeznacza co najmniej 8% zysku netto do momentu 

osiągnięcia 1/3 kapitału podstawowego. Z zysku lat poprzednich Spółka przeznaczyła na kapitał zapasowy kwotę 

4 390 504,61 zł. oraz z zysku roku 2008  kwotę 2 279 002,60. O przeznaczeniu kapitału zapasowego w kwocie stanowiącej 

nadwyżkę nad 1/3  wartości kapitału podstawowego decyduje Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.  

 

20. Świadczenia pracownicze 
 

Spółka tworzy rezerwy na odprawy emerytalne na pracowników którzy osiągnęli wiek emerytalny w wysokości 100% - w 

roku 2009  jest to kwota 10 000,00 zł 

Spółka tworzy rezerwę na niewykorzystane urlopy w roku 2009 w kwocie 49 971,35 

 
 

21. Oprocentowane kredyty bankowe i pożyczki, leasing 

KREDYTY I POŻYCZKI BANKOWE, LEASING, FAKTORING 
stan na 31.12.2009    

rok bieżący 
stan na 31.12.2008    

rok poprzedni 

Zobowiązania z tytułu kredytów bankowych 0,00 252 187,64 

Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego 1 279 632,85 1 250 661,16 

Kredyty i pożyczki bankowe, leasing, factoring, razem 1 279 632,85 1 502 848,80 

 
 
Spółka TAMEX Obiekty Sportowe S.A. korzysta z produktów bankowych, będących zabezpieczeniem płynności finansowej: 

Rodzaj kredytu Nazwa banku Termin spłaty 
Kwota 

 

    

1. Linia  gwarancyjna Raiffeisen Bank Polska SA 30.04.2013  2  000 000,00 zł 

Wykorzystanie na 31.12.2009 – 0,00 
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Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego 
 

Leasing finansowy 
stan na 31.12.2009    

rok bieżący 

stan na 
31.12.2008    

rok poprzedni 

Kwoty płatne zgodnie z umowami leasingu finansowego: 1 384 421,92 1 341 698,96 

w ciągu 1 roku 728 218,22 767 049,86 

od 2 do 5 roku 656 203,70 574 649,10 

Zdyskontowana wartośd bieżąca zobowiązao z tytułu leasingu finansowego 1 279 632,85 1 250 661,16 
Minus: Kwota należna z tytułu rozliczenie w ciągu 12 miesięcy (wykazywana jako 
zobowiązania krótkoterminowe) 651 787,43 700 011,10 

Kwota wymaganej spłaty po 12 miesiącach 627 875,42 550 650,06 

22. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz inne zobowiązania 
Nota 25 w tys. zł 

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG 
stan na 31.12.2009    

rok bieżący 
stan na 31.12.2008    

rok poprzedni 

wobec jednostek powiązanych 0,00 75 078,00 

     - z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0,00 75 078,00 

        - do 12 miesięcy 0,00 75 078,00 

        - powyżej 12 miesięcy 0,00 0,00 

     - zaliczki otrzymane na dostawy 0,00 0,00 

     - inne  0,00 0,00 

wobec pozostałych jednostek  8 583 374,58 15 244 571,15 

     - z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 8 299 183,21 15 097 103,54 

        - do 12 miesięcy 8 299 183,21 15 097 103,54 

        - powyżej 12 miesięcy 0,00 0,00 

     - zaliczki otrzymane na dostawy 0,00 0,00 

     - inne  284 191,37 147 467,61 

Zobowiązania krótkoterminowe, razem 8 583 374,58 15 244 571,15 

 
 
w tys. zł 

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG 
(STRUKTURA WALUTOWA) 

stan na 31.12.2009    
rok bieżący 

stan na 31.12.2008    
rok poprzedni 

w walucie polskiej 6 342 441,40 12 283 655,04 

w walutach obcych  (wg walut i po przeliczeniu na zł) 1 956 741,81 2 813 448,50 

jednostka/waluta    tys. EUR 476 301,49 674 301,81 
      w tys. zł  1 956 741,81 2 813 448,50 

Zobowiązania krótkoterminowe, razem 8 299 183,21 15 097 103,54 

 

ZOBOWIĄZANIA BUDŻETOWE 
stan na 31.12.2009    

rok bieżący 
stan na 31.12.2008    

rok poprzedni 

Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego 0,00 468 548,22 

Pozostałe zobowiązania publicznoprawne 3 387 038,02 4 172 313,34 

    Podatek VAT 2 860 988,00 2 176 997,00 

   Podatek VAT do rozliczenia w następnych okresach  321 657,59 1 767 099,92 

    Podatek dochodowy od osób fizycznych 77 898,00 64 265,00 

    Zakład Ubezpieczeo Społecznych 126 494,43 163 951,50 

Zobowiązania budżetowe, razem 3 387 038,02 4 640 861,64 
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23. Przychody przyszłych okresów i rozliczenia międzyokresowe bierne 

PRZYCHODY PRZYSZŁYCH OKRESÓW stan na 31.12.2009    rok bieżący 
stan na 

31.12.2008    
rok poprzedni 

przychody z rozliczenia środka trwałego - darowizna 42 344,85 83 562,50 
w tym długoterminowe 0,00 43 452,50 
przychody z tytułu sprzedaży usług 27 998,40 0,00 

Inne rozliczenia międzyokresowe, razem 70 343,25 83 562,50 

 

 
ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE BIERNE 

stan na 31.12.2009    
rok bieżący 

stan na 31.12.2008    
rok poprzedni 

- rozliczenie robót długoterminowych  714 800,69 1 344 657,39 

- koszty  0,00 83 215,47 

- rezerwa na urlopy 49 971,35 67 013,66 

-wycena kontraktów 158 333,83 0,00 

-przychody przyszłych okresów 70 343,25  

Inne rozliczenia międzyokresowe, razem 993 449,12 1 494 886,52 

REZERWY   
stan na 

01.01.2009 Zwiększenia Zmniejszenia 
stan na 

31.12.2009 

rezerwy  z tyt. odroczonego podatku 
dochodowego  1 751 048,53 1 082 103,22 1 751 048,53 1 082 103,22 
Rezerwa na świadczenia emerytalne   10 000 10 000 10 000 10 000 
Rezerwy na naprawy gwarancyjne   1 110 462,18 1 536 910,50 1 110 462,18 1 536 910,50 

w tym długoterminowe  702 667,85 930 960,49 702 667,85 930 960,49 

W tym krótkoterminowe  407 794,33 605 950,01 407 794,33 605 950,01 

Razem  2 871 510,71 2 629 013,72 2 871 510,71 2 629 013,72 

      

24. Zobowiązania warunkowe 

 
W TAMEX Obiekty Sportowe S.A. stan zobowiązao warunkowych na dzieo bilansowy przedstawiał się następująco:  

 

 
stan na  

31 grudnia 2009 

Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)   
Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)  777 115,45 
 zawartych umów leasingowych  777 115,45 

   

25. Informacje dodatkowe do rachunku przepływów pieniężnych 
 
Nie wystąpiły różnice między wartością bilansową w rachunku przepływów  pieniężnych . 

 

26. Wynagrodzenia Członków organów zarządzających i nadzorujących Spółki 
 
Wynagrodzenie wypłacone członkom Zarządu, członkom Rady Nadzorczej przedstawiało się następująco: 

 
 01.01.2009   31.12.2009                                             

rok bieżący 
01.01.2008   31.12.2008                                           

rok poprzedni 

Zarząd,  293 182,02 462 655,02 
Rada Nadzorcza,  0,00 0,00 
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27. Sprawy sądowe  
 
1 Sygn. Akt XXGC 381/09 pozew z dn. 05.05.2009 przeciwko Insgraf Sp.z o.o,w artośd przedmiotu sporu 163 072,47 zł + 

119 000  zł odsetki .Pozew Wzajemny Tamex Obiekty Sportowe  S.a. 173 419,38  zł. 

 

2 Sygn. Akt IC1781/2009/15 pozew z dn. 03.06.2009 przeciwko Gmina Środa WLKP ,wartośd przedmiotu sporu 631 425 zł. 

Pozew Wzajemny Tamex Obiekty Sportowe  S.A. 2 883 222,05 zł. 

 

3 Sygn. Akt XGU-310/09/10 pozew z dn. 12.02.2010 przeciwko KEM Sp zo o ,zgłoszenie wierzytelności 152 256 zł. 

 

Poza powyższymi nie są prowadzone żadne spory sądowe w których TAMEX Obiekty Sportowe S.A. byłby stroną. 

 

28. Znaczące zdarzenia w okresie sprawozdawczym 

 

 Zgromadzenia Akcjonariuszy 
 
Zgromadzenie Akcjonariuszy 

 - akt notarialny z 29 czerwca 2009 roku  Repertorium A nr 10032/2009 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania 

finansowego, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2008 rok; w sprawie podziału zysku netto za okres od 1 stycznia 

2008 roku do 31 grudnia 2008 roku; w sprawie udzielenie absolutorium poszczególnym członkom Zarządu, oraz członkom 

Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków za 2008 rok; w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego, 

sprawozdania Zarządu za okres od 1 stycznia 2007 roku do 30 sierpnia 2007 roku; w sprawie pokrycia straty netto za okres 

od 1 stycznia 2007 roku do 30 sierpnia 2007 roku. 

 

Rada Nadzorcza 

 - protokół nr 01/2009 z 8 kwietnia 2009 roku w sprawie: Uchwała nr 1 wybór Członków Rady Nadzorczej odpowiedzialnych 

za przygotowanie sprawozdania RN za 2008 rok; Uchwała nr 2 wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie 

sprawozdania finansowego za 2008 rok; 

 - uchwała nr 1 z dnia 2 czerwca 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawieranie umów o wartości przekraczającej 3 

mln zł Pani Teresie Wołoszko na podstawie udzielonego pełnomocnictwa ważnego do dnia 30 czerwca 2009 roku 

 - protokół z posiedzenia RN z 29 czerwca 2009 roku w sprawie: uchwała nr 1 przyjęcie opinii i raportu biegłego rewidenta  z 

badania SF za okres od 1 stycznia 2008 do 31 grudnia 2008 roku; uchwała nr 2 ocena sprawozdania finansowego, 

sprawozdania zarządu za 2008 rok;  uchwała nr 3 pozytywne zaopiniowanie wniosku Zarządu  w sprawie przeznaczenia 

zysku za 2008 rok; uchwała nr 4 przyjęcia sprawozdania z działalności za 2008 rok; uchwała nr 5,6,7 wyrażenie zgody na 

zawieranie przez Prezesa Zarządu, Wiceprezesa  Zarządu oraz Prokurenta Spółki umów o wartościach przekraczających 

3 mln PLN w terminie do dnia odbycia WZA zatwierdzającego sprawozdanie za 2009 rok. 

- protokół z 10 sierpnia 2009 roku w sprawie: Uchwała nr 1 w sprawie wyboru biegłego rewidenta przeprowadzającego 

badanie półrocznego sprawozdania finansowego Spółki na dzieo 30 czerwca 2009 roku zgodnie z MSR/MSSF dla potrzeb 

prospektu emisyjnego Spółki . 

- protokół z posiedzenia RN z 19 LISTOPADA 2009 roku – omówienie wyników Spółki za trzy kwartały 2009 roku; omówienie 

planowanego wyniku finansowego Spółki; rozpoczęcie prac nad listem intencyjnym, jak również omówienie 

przypuszczalnego modelu transakcji i zasad przejęcia Unipol Sp. z o.o. przez Spółkę; omówienie prac związanych z 

prospektem emisyjnym jak również harmonogramem upublicznienia Spółki w 2010 roku - RN nie podejmowała na tym 

posiedzeniu żadnych uchwał. 

- protokół z posiedzenia RN z 23 lutego 2010 roku  podjęcie uchwały nr 1 w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie 

zobowiązania kredytowego do kwoty 16 mln PLN w Alior Bank S.A. przez Zarząd Spółki w terminie do dwóch miesięcy od 

dnia podjęcia uchwały  

 -protokół z posiedzenia RN z dnia 26 lutego 2010 roku podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez 

Zarząd Spółki aneksów do umów zawartych przez Spółkę z Raiffeisen Bank Polska S.A. 

 -protokół z posiedzenia RN z dnia 5 marca 2010 roku podjęcie uchwały dotyczącej wyboru firmy Grant Thornton 

Frąckowiak Sp. z o.o. do badania sprawozdania finansowego Spółki za 2009 rok 
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-protokół z posiedzenia RN z dnia 15 marca 2010 roku podjęcie uchwały:  uchwała nr 1 o wyrażeniu zgody na udzielenie 

przez Zarząd Spółki prokury Pani Teresie Wołoszko; uchwała nr 2 wyrażenia zgody na zawieranie umów o wartości 

przekraczającej 3 mln zł Pani Teresie Wołoszko ważnej do dnia 30 czerwca 2010 roku 

-protokół z posiedzenia RN z dnia 12  maja 2010 roku  przedstawienie sprawozdania finansowego Spółki za 2009 rok (wynik 

finansowy, bilans); przedstawienie wyniku Spółki za I kwartał 2010 r.; przedstawienie prognozy kosztów stałych wyniku i 

prognozy kontraktów Spółki w 2010 roku; przedstawienie budżetu spółki na 2010 rok; przedstawienie i omówienie listu 

intencyjnego podpisanego pomiędzy Spółką UNIPOL  Sp. z o.o.  i NOVA SPORT Sp. z o.o. w organizacji a Robertem Kotem 

oraz statusu inwestycji kapitału Tamex Obiekty Sportowe S.A. w spółkę  Unipol Obiekty Sportowe S.A.- RN nie podejmowała 

na tym posiedzeniu żadnych uchwał . 

 

Zarząd 

- uchwałą nr 1/2010 z dnia 31 marca 2010 roku w sprawie przyznania nagrody za wzorcowe wypełnianie swoich 

obowiązków i przejawianie inicjatywy w pracy Pani Violettcie Wileoskiej.    

 - uchwałą nr 1/2009 z dnia 5 czerwca 2009 roku w sprawie przyznania nagród dotyczących pozyskania kontraktów dla 

Spółki w I półroczu 2009 roku wybranym pracownikom Spółki  . 

29. Zdarzenia dotyczące lat ubiegłych 
 

Nie wystąpiły żadne znaczące zdarzenia dotyczące lat ubiegłych, które zostałyby ujęte w sprawozdaniu finansowym z okres 

od 1 stycznia 2009 do 31 grudnia 2009 roku. 

30. Zdarzenia po dniu bilansowym mogące wpłynąd na przyszłe wyniki 
finansowe 

       

Na dzieo sporządzenia sprawozdania finansowego nie są znane zdarzenia pod dniu bilansowym mogące wpłynąd na przyszłe 

wyniki finansowe. 

31. Transakcje z podmiotami powiązanymi 
Sprzedaż oraz zakupy za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 roku (w okresie powiązania) oraz należności i zobowiązania 

na dzieo 31 grudnia 2009 roku z podmiotami powiązanymi przedstawiały się następująco: 

 
w tys. zł 

Podmiot powiązany Sprzedaż na rzecz 
podmiotów 

powiązanych 

Zakupy od 
podmiotów 

powiązanych 

Należności od 
podmiotów 

powiązanych 

Zobowiązania wobec 
podmiotów 

powiązanych 

Tamex Inwestycje S.A. 278 771,88 771 836,43 0,00 0,00 
PUHIT S.A. 0,00 52 222,97 0,00 0,00 

32. Transakcje zawarte na innych warunkach niż rynkowe ze stronami 
powiązanymi 

 
W okresie od 1 stycznia 2009 do 31 grudnia 2009 roku nie wystąpiły żadne transakcje z podmiotami powiązanym na innych 

warunkach niż rynkowe.  

33. Informacje o zawartych umowach nieuwzględnionych w bilansie w 
zakresie niezbędnym do oceny ich wpływu na sytuację majątkową, 
finansową i wynik finansowy jednostki.  

 
W okresie od 1 stycznia 2009 do 31 grudnia 2009 roku nie wystąpiły umowy nieuwzględnione w bilansie w zakresie 

niezbędnym do oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki. 
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34. Udzielone pożyczki osobom zarządzającym i nadzorującym 

 
Na dzieo 31 grudnia 2009 roku nie istnieją żadne niespłacone pożyczki, udzielone gwarancje oraz poręczenia na rzecz 

Członków Zarządu, Rady Nadzorczej i członków ich rodzin. 

35. Wynagrodzenie biegłego rewidenta 

 
Rok 2009 

Sprawozdanie finansowe za rok 2009 zostało poddane badaniu przez podmiot uprawniony do badania sprawozdao 

finansowych Grant Thorton Frąckowiak Sp. z o.o. wpisany na listę podmiotów uprawnionych pod numerem 238 wartośd 

usługi 25 000,00 netto (wypłacono zaliczkę w 2009 roku w kwocie 10 000,00 netto) 

 

Rok 2008 

Sprawozdanie finansowe za rok 2008 zostało poddane badaniu przez podmiot uprawniony do badania sprawozdao 

finansowych Grant Thorton Frąckowiak Sp. z o.o. wpisany na listę podmiotów uprawnionych pod numerem 238 wartośd 

usługi 32.200,00 netto (wypłacono zaliczkę w 2009 roku w kwocie 13 749,40) 

Ponadto z w/w podmiotem spółka podpisała umowę której przedmiotem są usługi związane z wsparciem w zakresie 

wprowadzenia spółki do publicznego obrotu; w roku 2008 zostały wypłacone zaliczki w kwocie 39 113,20. 

36. Struktura zatrudnienia 
Zatrudnienie przeciętne w Spółce przedstawiało się następująco: 

 
 stan na 31.12.2009 stan na 31.12.2008 

Zarząd  2 2 
Pracownicy na stanowiskach bezpośrednio 
produkcyjnych  

 
33 

 
16 

Pracownicy obsługi 22 18 
Kadra Kierownicza 8 4 
Samodzielne stanowiska 5 5 
 Razem 70 45 
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6.2 Opinia niezależnego biegłego rewidenta dotycząca sprawozdania finansowego 
Spółki za okres od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku 

 

 

Opinia niezależnego  
biegłego rewidenta 

Dla Akcjonariuszy Tamex Obiekty Sportowe SA 

Przeprowadziliśmy badanie załączonego sprawozdania finansowego Tamex Obiekty Sportowe SA (Spółka) z siedzibą 

w Warszawie, przy ul. Tamka 38, obejmującego: 

wprowadzenie do sprawozdania finansowego, 

bilans sporządzony na dzieo 31 grudnia 2009 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 26 636 976,10 

złotych, 

rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku wykazujący zysk netto w kwocie 

371 138,28 złotych, 

zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego w okresie od 1 stycznia 

2009 roku do 31 grudnia 2009 roku o kwotę 204 089,44 złotych,  

rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych w okresie od 1 stycznia 

2009 roku do 31 grudnia 2009 roku o kwotę 2 285 847,99 złotych, 

dodatkowe informacje i objaśnienia. 

 

Za sporządzenie i rzetelną prezentację sprawozdania finansowego, zgodnego z przyjętą polityką rachunkowości, odpowiada 

Zarząd Spółki. Obowiązki z tym związane obejmują zaprojektowanie, wdrożenie i zapewnienie działania kontroli 

wewnętrznej związanej ze sporządzaniem i rzetelną prezentacją sprawozdao finansowych, dobór i zastosowanie 

odpowiedniej polityki rachunkowości oraz dokonywanie, uzasadnionych w danych okolicznościach, szacunków 

księgowych. 

Naszym zadaniem było zbadanie załączonego sprawozdania finansowego i wyrażenie opinii, na podstawie badania, czy 

sprawozdanie to jest prawidłowe, to znaczy zgodne z zastosowanymi zasadami (polityką) rachunkowości, czy 

przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku 

finansowego Spółki oraz czy zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych.  

Badanie załączonego sprawozdania finansowego przeprowadziliśmy: 
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stosownie do przepisów rozdziału 7 Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity: Dz. U. 

z 2009 roku nr 152, poz. 1223 z późniejszymi zmianami) (Ustawa), 

zgodnie z Krajowymi Standardami Rewizji Finansowej wydanymi przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów,  

Badanie to zaplanowaliśmy i przeprowadziliśmy w taki sposób, aby uzyskad wystarczającą pewnośd, że zbadane 

sprawozdanie finansowe nie zawiera istotnych nieprawidłowości. Badanie polegało na sprawdzeniu – w dużym stopniu 

w sposób wyrywkowy - dokumentów i zapisów księgowych potwierdzających kwoty i informacje zawarte w zbadanym 

sprawozdaniu finansowym. Badanie obejmowało też ocenę zastosowanych przez Zarząd Spółki zasad (polityki) 

rachunkowości, znaczących szacunków przeprowadzonych przez Zarząd Spółki, jak również ocenę ogólnej prezentacji 

sprawozdania finansowego. Uważamy, że przeprowadzone przez nas badanie dostarczyło wystarczających podstaw do 

wyrażenia opinii o sprawozdaniu finansowym. 

Naszym zdaniem zbadane sprawozdanie finansowe, obejmujące dane liczbowe i objaśnienia słowne: 

przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej Spółki na dzieo 

31 grudnia 2009 roku, jak też jej wyniku finansowego za rok obrotowy od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 

2009 roku, 

sporządzone zostało we wszystkich istotnych aspektach prawidłowo, to jest zgodnie z określonymi w powołanej wyżej 

Ustawie zasadami (polityką) rachunkowości oraz na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych, 

jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi przepisami prawa i postanowieniami statutu Spółki. 

 

Zapoznaliśmy się ze sporządzonym przez Zarząd sprawozdaniem z działalności Spółki za okres od 1 stycznia 2009 roku do 

31 grudnia 2009 roku. Naszym zdaniem, sprawozdanie to spełnia w istotnych aspektach wymogi art. 49 ust. 2 Ustawy o 

rachunkowości. Zawarte w tym sprawozdaniu z działalności kwoty i informacje pochodzące ze zbadanego przez nas 

sprawozdania finansowego są z nim zgodne. 
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Raport uzupełniający opinię  
z badania sprawozdania finansowego  
za 2009 rok 

Tamex Obiekty Sportowe SA 
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Informacje o Spółce 

 

Tamex Obiekty Sportowe S.A. (Spółka) powstała dnia 20 lipca 2007 roku z przekształcenia Spółki Tamex 

Obiekty Sportowe Sp. z o.o. powstałej dnia 12 kwietnia 2001 roku. Spółka została powołana na czas 

nieokreślony. Siedziba Spółki znajduje się w Warszawie, przy ul. Tamka 38. 

 

Zasadniczym przedmiotem działalności Spółki jest kompleksowe wykonawstwo obiektów sportowych, od 

koncepcji, poprzez wykonanie projektu, do realizacji obiektu wraz z wyposażeniem. 

 

Spółka została wpisana w dniu 31 sierpnia 2007 roku do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru 

Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. ST. Warszawy w Warszawie, XII Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000287548.  

Spółka posiada numer NIP 525-22-18-385 oraz symbol REGON 017270901. 

Kapitał zakładowy Spółki na dzień kończący rok obrotowy, to jest 31 grudnia 2009 roku, wynosił 1 

945 tysięcy złotych. Kapitał własny Spółki na ten dzień wynosił 8 986 tysięcy złotych.  

Zgodnie z notą 19 dodatkowych informacji i objaśnień do sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia 

2009 roku struktura własności kapitału zakładowego Spółki była następująca: 

Akcjonariusz   
Liczba 

          akcji 
Liczba 
głosów 

Wartość 
nominalna 

akcji  

Udział 
w kapitale 

podstawowym 

Investors TFI S.A. 6 482 000 6 482 000 648 200  33,33% 

AJW Investment Limited 6 019 000 6 019 000 601 900 30,95% 

Konrad Sobecki 6 019 000 6 019 000 6 01 900 30,95% 

Pozostali Akcjonariusze 930 000 930 000 93 000 4,77% 

Razem 19 450 000 19 450 000 1 945 000 100% 

     

 

Zgodnie ze stanem księgi akcyjnej na dzień 18 czerwca 2010 roku w okresie od 1 stycznia 2009 roku do 

31 grudnia 2009 roku oraz po dniu bilansowym, do dnia wydania niniejszego raportu, nie wystąpiły 

zmiany właścicieli Spółki. 

 

W skład Zarządu Spółki na dzień 18 czerwca 2010 roku wchodzili: 

Konrad Bogusław Sobecki - Prezes Zarządu, 

Andrzej Wójcik - Wiceprezes Zarządu. 

 

W okresie od 1 stycznia 2009 roku do 18 czerwca 2010 roku skład Zarządu Spółki nie zmienił się.  

 

Sprawozdanie finansowe za rok poprzedni 

 

Sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2008 roku (poprzedni rok 

obrotowy) zostało zbadane przez Grant Thornton Frąckowiak Sp. z o.o. w imieniu której działał biegły 

rewident Sławomir Mirkowski, nr ewidencyjny 9639/7208. O zbadanym sprawozdaniu finansowym 

wydaliśmy opinię bez zastrzeżeń.  
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Sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2008 roku zostało zatwierdzone 

przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy  w dniu 29 czerwca 2010 roku. Akcjonariusze podjęli uchwałę, 

że zysk netto za 2008 rok w kwocie 5 752 tysięcy złotych zostanie przeznaczony na: 

dywidendy dla akcjonariuszy 575 tysięcy złotych, 

kapitał zapasowy 2 279 tysięcy złotych, 

pokrycie strat z lat ubiegłych 2 898 tysięcy złotych.  

 

Sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2008 roku (poprzedni rok 

obrotowy) wraz z opinią biegłego rewidenta, uchwałami Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy o 

zatwierdzeniu sprawozdania finansowego i o podziale zysku  oraz sprawozdaniem z działalności Spółki 

zostały złożone w dniu 6 lipca 2009 roku w Krajowym Rejestrze Sądowym.  

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, bilans na dzień 31 grudnia 2008 roku, rachunek zysków i 

strat, zestawienie zmian w kapitale własnym oraz rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy 

zakończony 31 grudnia 2008 roku (poprzedni rok obrotowy) wraz z opinią biegłego rewidenta, uchwałami 

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego i o podziale zysku  w 

dniu 17 września 2009 roku zostały ogłoszone w Monitorze Polskim B numer 1658.  

 

Informacje o podmiocie uprawnionym do badania i biegłym rewidencie 

 

Grant Thornton Frąckowiak Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, pl. Wiosny Ludów 2, jest podmiotem 

uprawnionym do badania sprawozdań finansowych, wpisanym pod numerem 238 na listę Krajowej Rady 

Biegłych Rewidentów w Polsce.  

W imieniu Grant Thornton Frąckowiak Sp. z o.o. badaniem sprawozdania finansowego Spółki kierowała 

biegły rewident Elżbieta Grześkowiak, nr ewidencyjny 5014.  

Grant Thornton Frąckowiak Sp. z o.o. została wybrana w dniu 5 marca 2010 roku do przeprowadzenia 

badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2009 roku przez Radę 

Nadzorczą. Badanie tego sprawozdania finansowego przeprowadziliśmy na podstawie umowy zawartej w 

dniu 12 marca 2010 roku z Zarządem Spółki.  

 

Zakres i termin badania 

 

Celem naszego badania było wyrażenie pisemnej opinii wraz z raportem, czy sprawozdanie finansowe za 

rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2009 roku we wszystkich istotnych aspektach jest prawidłowe, to 

znaczy zgodne z zastosowanymi zasadami (polityką) rachunkowości oraz rzetelnie i jasno przedstawia 

sytuację majątkową i finansową, jak też wynik finansowy Spółki.  

W badaniu poszczególnych pozycji sprawozdania finansowego i ksiąg rachunkowych posłużyliśmy się 

testami i próbami właściwymi dla rewizji finansowej. Na podstawie wyników tych testów i prób 

wnioskowaliśmy o poprawności badanych pozycji. Badanie ograniczone do wybranych prób 

zastosowaliśmy również w odniesieniu do rozrachunków i obciążeń z tytułu podatków, w związku z czym 

mogą wystąpić różnice pomiędzy naszymi ustaleniami a wynikami ewentualnych kontroli uprawnionych 

organów skarbowych. 
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Nie stanowiło przedmiotu naszego badania ustalenie i wyjaśnienie zdarzeń, które mogłyby – gdyby 

wystąpiły - stanowić podstawę do wszczęcia postępowania karnego przez powołane do tego organy. 

Przedmiotem badania nie były również inne kwestie, które mogły wystąpić poza systemem rachunkowości 

Spółki, lecz niemające wpływu na zbadane przez nas sprawozdanie finansowe. 

Badanie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2009 roku 

przeprowadziliśmy od 19 kwietnia 2010 roku do 18 czerwca 2010 roku, w tym w siedzibie Spółki od dnia 

19 kwietnia 2010 roku do dnia 23 kwietnia 2010 roku. 

 

Deklaracja niezależności 

 

Grant Thornton Frąckowiak Sp. z o.o., członkowie zarządu i organów nadzorczych, sieć, do której należy 

podmiot uprawniony do badania, biegły rewident kierujący badaniem oraz inne osoby uczestniczące w 

badaniu spełniają warunki do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o zbadanym sprawozdaniu 

finansowym Spółki określone w art. 56 ustawy z dnia 7 maja 2009 roku o biegłych rewidentach i ich 

samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze 

publicznym (Dz. U. Nr 77 poz. 649). 

 

Dostępność danych i oświadczenia otrzymane 

 

Zarząd Spółki przekazał nam datowane na 18 czerwca  2010 roku pisemne oświadczenie o kompletności, 

rzetelności i prawidłowości zbadanego sprawozdania finansowego oraz, iż pomiędzy dniem bilansowym a 

dniem zakończenia badania nie wystąpiły zdarzenia, które mogłyby wpływać istotnie na sytuację 

finansową i majątkową Spółki i wymagałyby ujęcia w zbadanym sprawozdaniu finansowym. Zarząd Spółki 

potwierdził swoją odpowiedzialność za zatwierdzone sprawozdanie finansowe, a także oświadczył, że 

udostępnił nam w czasie badania wszystkie księgi rachunkowe, dane finansowe, informacje i inne 

wymagane dokumenty oraz przekazał nam wyjaśnienia niezbędne do wydania opinii o zbadanym 

sprawozdaniu finansowym. 

 

System rachunkowości 

 

Księgi rachunkowe Spółki prowadzone są przy użyciu systemu komputerowego SAGE Forte Finanse i 

Księgowość 2010.1b w siedzibie Spółki. Spółka posiada aktualną dokumentację, o której mowa w art. 10 

Ustawy o rachunkowości, w tym również politykę (zasady) rachunkowości. Naszym zdaniem, ujawniona 

we wprowadzeniu do sprawozdania finansowego polityka (zasady) rachunkowości Spółki jest 

dostosowana do specyfiki jej działalności.  

Zatwierdzone salda końcowe na 31 grudnia 2008 roku zostały prawidłowo wprowadzone do ksiąg 

rachunkowych jako salda początkowe na 1 stycznia 2009 roku. 

Nasze badanie nie ujawniło istotnych słabości, które mogłyby wpłynąć na dane finansowe i informacje 

zawarte w zbadanym sprawozdaniu finansowym, a dotyczących: 

dokumentacji operacji gospodarczych, 

rzetelności, bezbłędności i sprawdzalności ksiąg rachunkowych, 

powiązania zapisów księgowych z dowodami księgowymi oraz zbadanym sprawozdaniem finansowym, 

metod zabezpieczenia dostępu do danych i systemu ich przetwarzania za pomocą komputera, 

ochrony dokumentacji księgowej, ksiąg rachunkowych i sprawozdań finansowych. 
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Bilans 

 
AKTYWA (w tys. zł) 31.12.2009 31.12.2008 31.12.2007 

A. AKTYWA TRWAŁE 5 102  4 584  2 107 

1. Wartości niematerialne i prawne 75  11  12 

2. Rzeczowe aktywa trwałe 3 344  3 441  1 528 

3. Należności długoterminowe 452  65  0 

4. Inwestycje długoterminowe -   -   0 

5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1 231  1 066  567 

B. AKTYWA OBROTOWE 21 535  30 900  17 446 

1. Zapasy 1 286  1 272  300 

2. Należności krótkoterminowe 5 848  11 616  9 347 

3. Inwestycje krótkoterminowe 8 606  10 892  6 928 

4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 5 794  7 120  871 

AKTYWA RAZEM: 26 637  35 484  19 553 

    

PASYWA (w tys. zł) 31.12.2009 31.12.2008 31.12.2007 

A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY 8 986  9 190  3 344 

B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA 17 651  26 295  16 209 

1. Rezerwy na zobowiązania 2 679  2 939  1 184 

2. Zobowiązania długoterminowe 1 387  932  414 

3. Zobowiązania krótkoterminowe 12 642  20 913  13 241 

4. Rozliczenia międzyokresowe 943  1 511  1 370 

PASYWA RAZEM: 26 637  35 484  19 553 

    

 
 

Rachunek zysków i strat 

 
PRZYCHODY I KOSZTY (w tys. zł) 2009 2008 2007 

1. Przychody netto ze sprzedaży 87 356  103 703  44 855 

2. Koszty działalności operacyjnej 85 772  94 651  42 581 

3. Zysk (strata) ze sprzedaży 1 585  9 052  2 274 

4. Pozostałe przychody operacyjne 1 652  747  399 

5. Pozostałe koszty operacyjne 2 912  1 273  187 

6. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 325  8 526  2 486 

7. Przychody finansowe 46  22  99 

8. Koszty finansowe 309  1 096  181 

9. Zysk (strata) z działalności gospodarczej 61  7 452  2 404 

10. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych -   -   0 

11. Zysk (strata) brutto 61  7 452  2 404 

12. Podatek dochodowy (310) 1 700  760 

13. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku 
(zwiększenia straty) -   -   0 

14. Zysk (strata) netto 371  5 752  1 644 
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Informacje o niektórych pozycjach sprawozdania finansowego 

 
 

Struktura aktywów i pasywów bilansu Spółki jest przedstawiona w zbadanym przez nas sprawozdaniu 

finansowym za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2009 roku.  

Ostatnią inwentaryzację środków trwałych Spółka przeprowadziła w grudniu 2008 roku. Zgodnie 

z Ustawą o rachunkowości Spółka inwentaryzuje środki trwałe co cztery lata. Inwentaryzację zapasów 

materiałów, Spółka przeprowadziła w okresie od 5 do 6 stycznia 2010 roku. Różnice pomiędzy stanami 

zapasów wynikającymi z ksiąg rachunkowych a ich stanami ustalonymi w drodze inwentaryzacji zostały 

wyjaśnione i rozliczone w księgach rachunkowych roku 2009.  

Przeprowadziliśmy procedurę niezależnego potwierdzenia należności z tytułu dostaw i usług według ich 

stanu na dzień 31 grudnia 2009 roku. Do dnia zakończenia naszego badania potwierdziliśmy 62% 

wybranej przez nas próby należności z tytułu dostaw i usług na dzień inwentaryzacji. Różnice pomiędzy 

otrzymanymi potwierdzeniami a saldami wykazanymi w księgach rachunkowych zostały przez Spółkę 

odpowiednio wyjaśnione i zaksięgowane. 

Przeprowadziliśmy procedurę niezależnego potwierdzenia zobowiązań z tytułu dostaw i usług według ich 

stanu na dzień 31 grudnia 2009 roku. Do dnia zakończenia naszego badania otrzymaliśmy potwierdzenia 

stanowiące 94% wybranej przez nas próby zobowiązań z tytułu dostaw i usług na dzień inwentaryzacji. 

Różnice pomiędzy otrzymanymi potwierdzeniami a saldami wykazanymi w księgach rachunkowych 

zostały przez Spółkę odpowiednio wyjaśnione i zaksięgowane. 

Przychody i związane z nimi koszty zostały ujęte w księgach rachunkowych z uwzględnieniem zasady 

memoriału i współmierności.  

 

Podstawowe dane i wskaźniki finansowe 

 

Niżej przedstawiono wybrane dane i wskaźniki finansowe za lata 2007, 2008 i 2009, charakteryzujące 

sytuację finansową Spółki w tym okresie. Wszystkie wskaźniki wyliczyliśmy na podstawie danych 

zawartych w sprawozdaniach finansowych Spółki za lata zakończone 31 grudnia 2009 roku i 31 grudnia 

2008 roku. 

Wskaźnik 
Formuła 

Obliczeniowa 

Wartość wskaźnika 

2009 2008*** 2007*** 

przychody ze sprzedaży (tys. 
zł)  87 356  103 703  44 855 

wynik finansowy netto 
(tys. zł)  371  5 752  1 644 

kapitały własne  
(tys. zł)  8 986  9 190  3 344 

suma aktywów  
(tys. zł)  26 637  35 484  19 553 

     

rentowność majątku (ROA) 
(%) 

 
wynik finansowy netto / suma aktywów na 

koniec okresu 1,4%  16,2%  8,41% 

rentowność kapitału 
własnego (ROE) (%) 

 
wynik finansowy netto / kapitały własne na 

początek okresu 4,0%  172,0%  30,68% 
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Wskaźnik 
Formuła 

Obliczeniowa 

Wartość wskaźnika 

2009 2008*** 2007*** 

rentowność sprzedaży  
(%) 

 
wynik ze sprzedaży / przychody ze 

sprzedaży produktów i towarów 1,8%  8,7%  5,07% 

wskaźnik płynności I 

 
aktywa obrotowe ogółem* / zobowiązania 

krótkoterminowe* 1,7  1,5  1,32 

wskaźnik płynności III 

 
środki pieniężne / zobowiązania 

krótkoterminowe* 0,7  0,5  0,52 

szybkość obrotu należności 
(w dniach) 

 
należności z tytułu dostaw i usług** x 365 
dni / przychody ze sprzedaży produktów i 

towarów 25  44  76 

okres spłaty zobowiązań 
(w dniach) 

 
zobowiązania z tytułu dostaw i usług x 365 

dni / (koszty działalności operacyjnej +/- 
zmiana stanu produktów +/- koszt 

wytworzenia produktów na własne potrzeby 
– amortyzacja – wynagrodzenia – 

ubezpieczenia społeczne) 38  61 93 

szybkość obrotu zapasów 
(w dniach) 

 
zapasy x 365 dni / (koszty działalności 

operacyjnej +/- zmiana stanu produktów +/- 
koszt wytworzenia produktów na własne 

potrzeby) 6  5  3 

trwałość struktury 
finansowania 

 
(kapitały własne + rezerwy długoterminowe 
+ zobowiązania długoterminowe + bierne 
RMK długoterminowe) / suma pasywów 46,5%  35,5%  21% 

obciążenie majątku 
zobowiązaniami (%) 

 
(pasywa ogółem – kapitały własny) / 

pasywa ogółem 66,3%  74,1%  82,9% 

Wskaźniki inflacji:     

średnioroczny (%)  3,5 4,2 2,5 

od grudnia do grudnia (%)  3,5 3,3 4,0 

     

* bez należności/zobowiązań z tytułu dostaw i usług powyżej 12 miesięcy 
** przed pomniejszeniem o odpisy aktualizujące 
*** wskaźniki dotyczące roku 2007 wyliczono na podstawie danych finansowych , które zostały doprowadzone do 
porównywalności. 

 
 
 

Kontynuowanie działalności gospodarczej 

 

We wprowadzeniu do zbadanego sprawozdania finansowego Spółki za rok zakończony 31 grudnia 

2009 roku Zarząd poinformował, że wspomniane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy 

założeniu kontynuowania działalności przez Spółkę przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy od dnia 

31 grudnia 2009 roku i że nie występują okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania 

działalności przez Spółkę. 

W czasie naszego badania nie odnotowaliśmy istnienia istotnych okoliczności, które mogłyby powodować 

nasze przekonanie, że Spółka nie jest w stanie kontynuować działalności przez co najmniej 12 miesięcy 

licząc od dnia bilansowego, to jest od 31 grudnia 2009 roku w efekcie zamierzonego lub przymusowego 

zaniechania bądź istotnego ograniczenia przez nią dotychczasowej działalności. 
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Informacja dodatkowa 

 

Informacja dodatkowa, składająca się z wprowadzenia oraz dodatkowych informacji i objaśnień, do 

sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2009 roku została sporządzona we 

wszystkich istotnych aspektach zgodnie z przepisami Ustawy o rachunkowości.  

 

Sprawozdanie z działalności Spółki 

 

Zapoznaliśmy się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy zakończony 

31 grudnia 2009 roku. Informacje zawarte w tym sprawozdaniu z działalności pochodzące ze zbadanego 

przez nas sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2009 roku są z nim zgodne. 

Sprawozdanie z działalności Spółki w istotnych aspektach spełnia wymagania art. 49 ust. 2 Ustawy o 

rachunkowości.  

 

Przestrzeganie przepisów prawa 

 

W otrzymanym przez nas pisemnym oświadczeniu Zarząd potwierdził, że zgodnie z jego najlepszą wiedzą 

Spółka przestrzegała wszelkich przepisów prawa, których naruszenie mogłoby w sposób istotny wpłynąć 

na zbadane przez nas sprawozdanie finansowe.  

 

Niniejszy raport zawiera 8 stron. 
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6.3 Sprawozdanie finansowe spółki TAMEX OS za okres 1.01.2010 do 30.06.2010 

                                                                                                                                                                                                                                                     
 

 
 

 
 

TAMEX  
Obiekty Sportowe 

SPÓŁKA AKCYJNA 

 
 
 

Sprawozdanie Finansowe 
za okres od 01.01.2010 do 30.06.2010 rok 

 
  

 
 
 
 

Warszawa, dnia 20.12.2010 roku
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I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego TAMEX Obiekty 
Sportowe S.A. sporządzonego za okres od 1 stycznia 2010 do 30 czerwca 2010 

TAMEX Obiekty Sportowe jest spółką akcyjną  z siedzibą w Warszawie przy ulicy Tamka 38,  jest zarejestrowana 
postanowieniem z dnia 18 października 2001 roku w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w XII Wydziale 
Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000287548.  
Głównym przedmiotem działalności spółki jest budowa, modernizacja i remonty obiektów sportowych. 

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu możliwości dalszego kontynuowania działalności 
gospodarczej w dającej się przewidzied przyszłości. Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie  
kontynuowania działalności. 

Sprawozdanie finansowe obejmuje rok obrotowy od 1 stycznia 2010 roku do 30 czerwca 2010 roku oraz okres 
porównywalny od 1 stycznia 2009 roku do 30 czerwca 2009 roku i  od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 
roku jest sporządzane zgodnie z Ustawą z dnia 29 września 1994r  o rachunkowości . 

TAMEX Obiekty Sportowe sporządza rachunek zysków i strat w wariancie kalkulacyjnym, a rachunek 
przepływów pieniężnych metodą pośrednią. 

Zasady wyceny w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru: 

 Wartości niematerialne i prawne są wyceniane według cen nabycia lub kosztu wytworzenia pomniejszone 
o umorzenie. Wartości niematerialne i prawne amortyzowane są metodą liniową .  

 Rzeczowe składniki majątku trwałego wyceniane są według ceny nabycia lub kosztu wytworzenia 
pomniejszone o umorzenie. Środki trwałe – amortyzowane są metodą liniową . 

 Finansowe składniki majątku trwałego wyceniane są według cen nabycia pomniejszonych o odpisy 
spowodowane trwałą utratą ich wartości. 

 Materiały i towary są wyceniane według cen zakupu przy zachowaniu zasady ostrożnej wyceny. Rozchód 
materiałów i towarów dokonywany jest metodą FIFO – pierwsze weszło-pierwsze wyszło. 

 Należności i zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności są wyceniane na podstawie 
wystawionych faktur w kwocie wymagającej zapłaty, nie obejmują one odsetek za zwłokę, 
z uwzględnieniem odpisu aktualizującego ich wartośd. Jednostka tworzy odpisy aktualizujące na należności, 
dla których upłynęło powyżej 360 dni od daty wymagalności oraz na należności dochodzone w drodze 
sądowej lub kwestionowane przez dłużników. Zobowiązania i należności w walucie obcej na dzieo 
bilansowy są wyceniane według średniego kursu ustalonego dla danej waluty przez NBP. 

 Transakcje walutowe są rejestrowane wg średniego kursu NBP obowiązującego w dniu operacji 
gospodarczej, a rozliczane wg kursu banku realizującego transakcję. 

 Środki pieniężne obejmujące gotówkę w banku, w tym depozyty wykazuje się w wartości nominalnej. 

 Przychody obejmują niewątpliwie należne lub uzyskane korzyści ekonomiczne, o wiarygodnie określonej 
wartości. Ujmowane są w okresach, których dotyczą niezależnie od daty ich otrzymania. 

Przychody z wykonania niezakooczonej usługi, ustala się na dzieo bilansowy proporcjonalnie do stopnia jej 
zaawansowania. Stopieo zaawansowania mierzy się proporcjonalnie do kosztów zrealizowanych w 
stosunku do zabudżetowanych, dodatkowo potwierdzanych metodą obmiaru wykonanych prac. Spółka 
prezentuje pozycję „rozliczeo międzyokresowych” w przypadku, gdy występuje nadwyżka wypracowanych 
przychodów nad przychodami zafakturowanymi. 

 Podatek dochodowy stanowi bieżące opodatkowanie z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych 
naliczane zgodnie z przepisami podatkowymi jak i zmianę stanu rezerw lub aktywów z tytułu odroczonego 
podatku dochodowego. 
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II. Rachunek Zysków i Strat TAMEX Obiekty Sportowe S.A.  
za okres 6 miesięcy – od 1 stycznia 2010 do 30 czerwca 2010 

 

Tytuł 
01.01.2010-30.06.2010 

01.01.2009-
30.06.2009 

A  Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 26 601 22 368  

-  od jednostek powiązanych   

I  Przychody netto ze sprzedaży produktów 26 103 20 590 

II  Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 319 1 365 

III  Przychody netto ze sprzedaży  pozostałej 179 414 

B  Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 22 459 22 494 

-  jednostkom powiązanym 172  

I  Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 22 192 21 170 

II  Wartośd sprzedanych towarów i materiałów 267 1 324 

C  Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B) 4 142 - 126 

D  Koszty sprzedaży 1 682 2 000 

E  Koszty ogólnego zarządu 1 090 1 056 

F  Zysk (strata) ze sprzedaży (C-D-E) 1 370 - 3 182 

G  Pozostałe przychody operacyjne 232 271 

I  Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 79  

II  Dotacje   

III  Inne przychody operacyjne 153 271 

H  Pozostałe koszty operacyjne 752 348 

I  Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych  61 

II  Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych   

III  Inne koszty operacyjne 752 287 

I  Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G-H) 850 - 3 259 

J  Przychody finansowe 14 27 

I  Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:   

-(1)  od jednostek powiązanych   

II  Odsetki, w tym: 13 27 

-(1)  od jednostek powiązanych   

III  Zysk ze zbycia inwestycji   

IV  Aktualizacja wartości inwestycji   

V  Inne 1  

K  Koszty finansowe 268 315 

I  Odsetki, w tym: 268 130 

-(1)  dla jednostek powiązanych   

II  Strata ze zbycia inwestycji   

III  Aktualizacja wartości inwestycji   

IV  Inne  185 

L  Zysk (strata) z działalności gospodarczej (I+J-K) 596 -3 547 

M  Wynik zdarzeo nadzwyczajnych (M.I.-M.II.)   

I  Zyski nadzwyczajne   

II  Straty nadzwyczajne   

N  Zysk (strata) brutto (L±M) 597 -3 547 

O  Podatek dochodowy 305 -1 058 

P  Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)   

R  Zysk (strata) netto (N-O-P) 291 - 2 489 
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III. Bilans TAMEX Obiekty Sportowe S.A na dzieo 30 czerwca 2010 roku 
 

Lp. AKTYWA Stan na 30.06.2010r. Stan na 31.12.2009r. 

A AKTYWA TRWAŁE 5 968 5 102 

I Wartości niematerialne i prawne 59 75 

1 Koszty zakooczonych prac rozwojowych -  -  

2 Wartośd firmy -  -  

3 Inne wartości niematerialne i prawne 59 75 

4 Zaliczki na wartości niematerialne i prawne -  -  

II Rzeczowe aktywa trwałe 2 828 3 344 

1 Środki trwałe 2 828 3 343 

a grunty ( w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) -  -  

b budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej  -  -  

c urządzenia techniczne i maszyny 1 381 1 599 

d środki transportu 1 303 1 600 

e inne środki trwale 144 144 

2 Środki trwałe w budowie -  -  

3 Zaliczki na środki trwałe w budowie -  -  

III Należności długoterminowe 505 452 

1 Od jednostek powiązanych -  -  

2 Od jednostek pozostałych 505 452 

IV Inwestycje długoterminowe -  -  

1 Nieruchomości -  -  

2 Wartości niematerialne i prawne -  -  

3 Długoterminowe aktywa finansowe -  -  

a w jednostkach powiązanych -  -  

  - udziały lub akcje -  -  

  - inne papiery wartościowe -  -  

  - udzielone pożyczki -  -  

  - inne długoterminowe aktywa finansowe -  -  

b w pozostałych jednostkach -  -  

  - udziały lub akcje -  -  

  - inne papiery wartościowe -  -  

  - udzielone pożyczki -  -  

  - inne długoterminowe aktywa finansowe -  -  

4 Inne inwestycje długoterminowe -  -  

V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 2 576 1 231 

1 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2 576 1 231 

2 Inne rozliczenia międzyokresowe -  -  

B AKTYWA OBROTOWE 32 090 21 534 

I Zapasy 2 113 1 286 

1 Materiały 2 113 1 286 

2 Półprodukty i produkty w toku -  -  

3 Produkty gotowe -  -  

4 Towary -  -  

5 Zaliczki na dostawy -  -  

II Należności krótkoterminowe 12 248 5 848 

1 Należności od jednostek powiązanych -  -  

a z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: -  -  

  - do 12 miesięcy -  -  

  - powyżej 12 miesięcy -  -  

b Inne -  -  

2 Należności od pozostałych jednostek 12 248 5 848 
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a z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 11 264 5 333 

  - do 12 miesięcy 11 007 5 305 

  - powyżej 12 miesięcy 257 28 

b 
z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeo społecznych i zdrowotnych 
oraz innych świadczeo 870 253 

c inne 114 262 

d dochodzone na drodze sądowej     

III Inwestycje krótkoterminowe 2 283 8 606 

1 Krótkoterminowe aktywa finansowe 2 283 8 606 

a w jednostkach powiązanych -  -  

  - udziały lub akcje - -  

  - inne papiery wartościowe -  -  

  - udzielone pożyczki -  -  

  - inne krótkoterminowe aktywa finansowe -  -  

b w pozostałych jednostkach 140 -  

  - udziały lub akcje -  -  

  - inne papiery wartościowe -  -  

  - udzielone pożyczki 140 -  

  - inne krótkoterminowe aktywa finansowe   -  

c środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 2 143 8 606 

  - środki pieniężne w kasie i na rachunkach 2 143 8 606 

  - inne środki pieniężne -  -  

  - inne aktywa pieniężne -  -  

2 Inne inwestycje krótkoterminowe -  -  

IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 15 445 5 794 

  w  tym Aktywa z tytułu niezakooczonych robót budowlanych 14 166 5 371 

 AKTYWA RAZEM 38 058 26 637 

 
Lp. PASYWA Stan na 30.06.2010r. Stan na 31.12.2009r. 

A KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY 9 277 8 986 

I Kapitał (fundusz) podstawowy 1 945 1 945 

II Należne wpłaty na kapitału podstawowy (wielkośd ujemna) -  -  

III Udziały (akcje) własne (wielkośd ujemna) -  -  

IV Kapitał (fundusz) zapasowy 7 041 6 670 

V Kapitał (fundusz ) z aktualizacji wyceny -  -  

VI Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe -  -  

VII Zysk (strata) z lat ubiegłych -  -  

VIII Zysk (strata) netto 291 371 

IX Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkośd ujemna) -  -  

B ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA 28 781 17 651 

I Rezerwy na zobowiązania 4 427 2 679 

1 Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2 732 1 082 

2 Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 171 60 

  - długoterminowa  -  -  

  - krótkoterminowa 171 60 

3 Pozostałe rezerwy 1 524 1 537 

  - długoterminowe 934 931 

  - krótkoterminowe 590 606 

II Zobowiązania długoterminowe 1 679 1 387 

1 Wobec jednostek powiązanych -  -  

2 Wobec pozostałych jednostek 1 679 1 387 

a kredyty i pożyczki -  -  

b z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych -  -  
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c inne zobowiązania finansowe 531 608 

d Inne 1148 779 

III Zobowiązania krótkoterminowe 19 268 12 642 

1 Wobec jednostek powiązanych 10 -  

a z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności 10 -  

  - do 12 miesięcy 10 -  

  - powyżej 12 miesięcy - -  

b Inne -  -  

2 Wobec pozostałych jednostek 19 258 12 642 

a kredyty i pożyczki 9 000 -  

b z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych -  -  

c inne zobowiązania finansowe 534 671 

d z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności 8 963 8 299 

  - do 12 miesięcy 8 963 8 299 

  - powyżej 12 miesięcy - -  

e zaliczki otrzymane na dostawy -  -  

f zobowiązania wekslowe -  -  

g z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeo i innych 570 3387 

h z tytułu wynagrodzeo -  -  

i Inne 191 284 

3 Fundusze specjalne -  -  

IV Rozliczenia międzyokresowe 3 407 943 

1 Ujemna wartośd firmy -  -  

2 Inne rozliczenia międzyokresowe 3 407 943 

  - długoterminowe -  -  

  - krótkoterminowe 3 407 943 

  w  tym rozliczenia  międzyokresowe umów budowlanych 166 158 

   PASYWA RAZEM 38 058 26 637 
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IV. Rachunek Przepływów Pieniężnych TAMEX Obiekty Sportowe 
S.A. za okres 12 miesięcy od 1 stycznia 2010 do 30 czerwca 2010 roku 

 

Lp. Tytuł 
1.01.2010 –   
30.06.2010 

1.01.2009 – 
30.06.2009r. 
31.12.2008r. A Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej    

I Zysk (strata) netto 291 -2 489 
 II Korekty razem -15 077 -7 896 

1 Amortyzacja 670 692 
2 Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych - - 
3 Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 265 

 
37 

4 Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej -79 62 
5 Zmiana stanu rezerw 1 748 -8 
6 Zmiana stanu zapasów -828 -1 936 
7 Zmiana stanu należności - 6 453 4 256 
8 Zmiana stanu zobowiązao krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -1 868 -8 210 
9 Zmiana stanu rozliczeo międzyokresowych Czynne -8 532 -2 789 

10 Inne korekty - - 
III Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I ± II) -14 786 -10 384 
B Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej   
I Wpływy 120 703 
1 Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 120 250 
2 Zbycie inwestycji w nieruchomości  oraz wartości niematerialne i prawne - - 
3 Z aktywów finansowych, w tym: - 440 
a) w jednostkach powiązanych - - 
b) w pozostałych jednostkach - 440 
- zbycie aktywów finansowych - - 
- dywidendy i udziały w zyskach - - 
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - 440 
- Odsetki - - 
- inne wpływy z aktywów finansowych - - 
4 Inne wpływy inwestycyjne - 13 
II Wydatki 178 696 
1 Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 38 256 
2 Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne  - 
3 Na aktywa finansowe, w tym: 140 440 
a) w jednostkach powiązanych  - 
b) w pozostałych jednostkach 140 440 

 - nabycie aktywów finansowych  - 
- udzielone pożyczki długoterminowe 140 440 
4 Inne wydatki inwestycyjne  - 
III Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -58 7 
C Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej   
I Wpływy  9 000 244 
1 Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych 

oraz dopłat do kapitału 
 - 

2 Kredyty i pożyczki 9 000 244 
3 Emisja dłużnych papierów wartościowych  - 
4 Inne wpływy finansowe  - 
II Wydatki 619 598 
1 Nabycie udziałów (akcji) własnych - - 
2 Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli - - 
3 Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku  - - 
4 Spłaty kredytów i pożyczek - - 
5 Wykup dłużnych papierów wartościowych - - 
6 Z tytułu innych zobowiązao finansowych - - 
7 Płatności zobowiązao z tytułu umów leasingu finansowego 354 549 
8 Odsetki 265 49 
9 Inne wydatki finansowe - - 
III Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej  (I-II) 8 381 - 354 
D Przepływy pieniężne netto, razem (A.III ± B.III ± CIII) -6 463 -10 732 
E Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: - - 10 732 
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych - - 
F Środki pieniężne na początek okresu 8 606 10 892 
G Środki pienięzne na koniec okresu (F±D), w tym: 2 143 160 
- o ograniczonej możliwości dysponowania  - 
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V. Sprawozdanie Zmian w Kapitale Własnym TAMEX Obiekty 
Sportowe S.A. za okres od 1 stycznia 2010 do 30 czerwca 2010  

 

Lp. Tytuł 
1.01.2010 – 
30.06.2010 

1.01.2009-
30.06.2009 

1.01.2009-
31.12.2009 

I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)  8 986 9 190 9 190 

- 
korekty błędów podstawowych i zmiany zasad 
rachunkowości 

 0 0 

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

8 986 9 190 9 190 

1 Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu  1  945 1 945 1 945 

1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0 0 0 

a zwiększenie (z tytułu) 0 0 0 

- podwyższenie z kapitału zapasowego 0 0 0 

  emisja akcji 0 0 0 

b zmniejszenie (z tytułu) 0 0 0 

- umorzenie akcji 0 0 0 

1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 1 945 1 945 1 945 

2 Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu 0 0 0 

2.1. Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy 0 0 0 

a zwiększenie (z tytułu) 0 0 0 

b zmniejszenie (z tytułu) 0 0 0 

2.2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu 0 0 0 

3 Udziały (akcje) własne na początek okresu 0 0 0 

a Zwiększenie 0 0 0 

b Zmniejszenie 0 0 0 

3.1. Udziały (akcje) własne na koniec okresu 0 0 0 

4 Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 6 670 4 391 4 391 

4.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 371  2 279 2 279 

a zwiększenie (z tytułu) 371 2 279 2 279 

- 
z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną 
wartośd) 

371 2 279 2 279 

b zmniejszenie (z tytułu) 0 0 0 

- przeniesienie na kapitł podstawowy 0 0 0 

  pokrycie podatku PCC 0 0 0 

4.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 7 041 6 670 6 669 

5 Kapitał (fundusz z aktualizacji wyceny na początek okresu 0 0 0 

5.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0 0 0 

a zwiększenie (z tytułu) 0 0 0 

b zmniejszenie (z tytułu) 0 0 0 

5.2. Kapitał (fundusz)   z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0 0 0 

6 
Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek 
okresu 

0 0 0 

6.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0 0 0 

a zwiększenie (z tytułu) 0 0 0 

b zmniejszenie (z tytułu) 0 0 0 

- wykup akcji celem umorzenia 0 0 0 

6.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 0 0 0 

7 Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 371 2 854 2 854 

7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu  371 5 752 5 752 

- 
korekty błędów podstawowych i zmiany zasad 
rachunkowości 

0 0 0 

7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach  371 5 752 5 752 

a zwiększenie (z tytułu)  0 0 

- podziału zysku z lat ubiegłych  0 0 

b zmniejszenie (z tytułu) 371 5 752 5 752 

- przekazanie na kapitał zapasowy 371 2 279  2 279  

- wypłata dywidendy  575 575 

- Pokrycie straty z lat ubiegłych  2 898 2 898 

7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu  0 0 

7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu (-)  2 898 2 898 

- 
korekty błędów podstawowych i zmiany zasad 
rachunkowości 

 0 0 
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7.5 Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach  2 898 2 898 

a zwiększenie (z tytułu)  0 0 

b zmniejszenie (z tytułu)  2 898 2 898 

7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu  0 0 

7.5 Odpisy z zysku na początek okresu  0 0 

a zwiększenie (z tytułu)  0 0 

b zmniejszenie (z tytułu)  0 0 

  Odpisy z zysku na koniec okresu  0 0 

7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu    

8 Wynik netto 291 -2 488 371 

a zysk netto 291 -2 488 371 

b strata netto (wielkośd ujemna)  0 0 

c odpisy z zysku (wielkośd ujemna)  0 0 

II Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 9 277 6 126 8 986 

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

9 277 6 126 8 986 
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VI.   Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego  
TAMEX Obiekty Sportowe S.A. 
za okres 6 miesięcy od 1 stycznia 2010 roku do 30 czerwca 2010 roku 

 

1. Informacje ogólne  

 
TAMEX Obiekty Sportowe Spółka Akcyjna działająca na podstawie Kodeksu Spółek Handlowych z siedzibą w 
Warszawie przy ul. Tamka 38. 
 
TAMEX Obiekty Sportowe S.A. jest zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, 
prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego 
Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000287548. Spółka została wpisana do rejestru przedsiębiorców 
Krajowego Rejestru Sądowego na mocy Postanowienia Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie XII 
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 31 sierpnia 2007 roku  Tamex Obiekty Sportowe 
Spółka akcyjna powstała na skutek przekształcenia ze spółki Tamex Obiekty Sportowe Sp. z o.o. z dniem 
31.08.2007 roku. 
 
Głównym przedmiotem działalności spółki jest budowa, modernizacja i remonty obiektów sportowych:  

 Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej 
niesklasyfikowane PKD 42,99,Z 

 Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych PKD 
41,20,Z 

 Pozostał specjalistyczne roboty budowlane gdzie indziej niesklasyfikowane PKD 43,99,Z 

 Działalnośd obiektów sportowych PKD 93,11,Z 

 Przygotowanie terenu pod budowę PKD 43,12,Z, 
 

 

Skład Zarządu i Rady Nadzorczej oraz zmiany w ciągu roku 
 
Na dzieo sporządzenia  sprawozdania skład Zarządu Spółki przedstawiał się następująco: 

 
Imię i nazwisko Funkcja Okres pełnienia funkcji 

Konrad Sobecki Prezes Zarządu od 12.04.2001 r. 
Andrzej Wójcik Wiceprezes Zarządu od 12.04.2001 r. 

  
Do 30 czerwca 2010 roku nie nastąpiły zmiany w składzie Zarządu. 
 
Na dzieo sporządzenia sprawozdania skład Rady Nadzorczej przedstawiał się następująco: 

 
Imię i nazwisko Funkcja Okres pełnienia funkcji 

Janusz Wójcik Przewodniczący Rady od 31.08.2007 r. 
Zygmunt Grajkowski Członek Rady od 31.08.2007 r. 
Mielcarek Grzegorz Członek Rady od 07.12.2007 r. 
Sobecka Marzena 
Bartkiewicz Jakub 

Członek Rady 
Członek Rady 

od 16.06.2008 r. 
od 24.06.2010 r. 

 
 
 
Do 30 czerwca 2010 nastąpiły zmiany w składzie Rady Nadzorczej. Zgodnie z uchwałą nr 7 Zwyczajne Walne 
Zgromadzenie Spółki powołało do pełnienia funkcji członka rady Nadzorczej Spółki Pana Jakuba Bartkiewicza.  
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2. Identyfikacja skonsolidowanego sprawozdania finansowego 
Spółka nie sporządza skonsolidowanego  sprawozdanie finansowego. 

3. Zasady rachunkowości 

 
Podstawa sporządzenia jednostkowego sprawozdania finansowego 
 
Jednostkowe sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności 
gospodarczej w dającej się przewidzied przyszłości.  

 
Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z Ustawą  o Rachunkowości za okres 6 miesięcy 
zakooczony dnia 30 czerwca 2010 roku; dane porównywalne prezentowane dla bilansu są na 31 grudnia 2009 
pozostałe dane  za okres 6 miesięcy zakooczony 30 czerwca 2009 roku. 
Podstawową walutą środowiska gospodarczego Spółki (waluta funkcjonalna) stanowi złoty polski i w tej walucie 
Spółka sporządziła sprawozdanie finansowe (waluta prezentacji).  
 
 

Zasady wyceny i sposób ujęcia składników majątkowych w sprawozdaniu finansowym 

Rzeczowe aktywa trwałe 

W pozycji tej ujmowane są rzeczowe aktywa o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym 
niż rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone do wykorzystania  na potrzeby jednostki. 
 
Rzeczowe aktywa trwałe wyceniane są na dzieo bilansowy według ceny nabycia lub kosztu wytworzenia, 
pomniejszonej o dotychczasowe umorzenie i odpisy aktualizujące z tytułu trwałej utraty wartości. Wartośd 
początkowa rzeczowych aktywów trwałych obejmuje ich cenę nabycia powiększoną o wszystkie koszty 
bezpośrednio związane z zakupem i przystosowaniem składnika majątku do stanu zdatnego do użytkowania. 
 
Wartośd początkowa środków trwałych podlega podwyższeniu o wartośd nakładów poniesionych na ich 
ulepszenie (przebudowę, rozbudowę, modernizację, rekonstrukcję). 
 
Koszty bieżącego utrzymania środków trwałych, poniesione po dniu oddania środka do użytkowania, takie jak 
koszty konserwacji i napraw, wpływają na wynik finansowy okresu, w którym zostały poniesione. 
 
Jeżeli poszczególne, mające istotną wartośd i dające się wyodrębnid części składowe środków trwałych mają 
różny okres ekonomicznego zużycia, amortyzacja dla tych części składowych jest naliczana odrębnie. 
 
Po początkowym ujęciu środki trwałe podlegają odpisom amortyzacyjnym oraz odpisom z tytułu trwałej utraty 
wartości. Nie dokonuje się odpisów amortyzacyjnych od gruntów własnych. Środki trwałe są amortyzowane 
liniowo w okresie odpowiadającym ich szacowanemu okresowi ekonomicznej użyteczności z uwzględnieniem 
wartości rezydualnej, o ile jest to kwota istotna. Dla obecnie używanych rzeczowych składników majątku 
trwałego Spółka nie rozpoznała istotnych wartości rezydualnych. 
 
Spółka przyjęła następujące okresy ekonomicznej użyteczności środków trwałych: 
 

Rodzaj rzeczowych aktywów trwałych Okres amortyzacji (lata) 

Inwestycje w obcych obiektach 10 
Urządzenia techniczne 5-10 
Środki transportu 5-10 
Pozostałe (obejmuje również urządzenia biurowe) 2-10 

 
Do poszczególnych maszyn i urządzeo oraz środków transportu mogą byd stosowane inne stawki jeśli  wynika 
to z ekonomicznej długości okresu użytkowania . 



119 
 

 

Rzeczowe aktywa nie przekraczające jednostkowo kwoty 1000 zł oraz o przewidywanym okresie używania nie 
przekraczającym jednego roku amortyzowane są jednorazowo w miesiącu przyjęcia ich do używania. 
 
Używane na podstawie umów leasingu finansowego środki  trwałe  podlegają amortyzacji wg zasad 
stosowanych do własnych składników majątku. Jeżeli  brak jest pewności ,że po zakooczeniu umowy leasingu 
Spółka otrzyma prawo własności przedmiotu leasingu, aktywa są amortyzowane w okresie krótszym niż okres 
leasingu i okres ekonomicznej użyteczności przedmiotu leasingu. 
 Poniesione opłaty leasingowe w okresie sprawozdawczym zostały odniesione na zmniejszenie zobowiązania z 
tytułu leasingu finansowego w wielkości równej ratom kapitałowym, natomiast nadwyżka będąca kosztami 
finansowania obciążyła w całości koszty finansowe okresu. 
 
Jako środki trwałe w budowie wykazywane są środki trwałe będące w toku budowy lub montażu, które 
wyceniane są w cenie nabycia lub koszcie wytworzenia. Środki trwałe w budowie nie podlegają amortyzacji do 
czasu zakooczenia budowy i przekazania środka trwałego do używania. 
Cena nabycia i koszt wytworzenia środków trwałych w budowie obejmuje ogół ich kosztów poniesionych przez 
jednostkę za okres budowy, montażu, przystosowania i ulepszenia, do dnia bilansowego lub przyjęcia do 
używania. 

Wartości niematerialne i prawne 

W pozycji tej ujmowane są nabyte, zaliczane do aktywów trwałych, prawa majątkowe nadające się do 
gospodarczego wykorzystania, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, 
przeznaczone do używania na potrzeby jednostek grupy. 

Wartości niematerialne i prawne wyceniane są według cen nabycia pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne 
oraz o ewentualne odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. 
 
Stawki amortyzacyjne ustalone zostały z uwzględnieniem okresu ekonomicznej użyteczności wartości 
niematerialnych i prawnych. Wartości niematerialne amortyzuje się metodą liniową  przy zastosowaniu 
następujących okresów amortyzacji. 
 
 

Rodzaj wartości niematerialnych i prawnych Okres amortyzacji w latach 

Oprogramowanie komputerowe  2-5 
Pozostałe wartości niematerialne i prawne  2-5 
 
 

Utrata wartości rzeczowego majątku trwałego i wartości niematerialnych i prawnych  
W przypadku wystąpienia przesłanek wskazujących na możliwośd utraty wartości posiadanych składników 
rzeczowego majątku trwałego i wartości niematerialnych i prawnych, przeprowadzany jest test na utratę 
wartości, a ustalone kwoty odpisów aktualizujących obniżają wartośd bilansową aktywu, którego dotyczą. 
 
Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości są ujmowane w rachunku zysków i strat w pozycji pozostałe koszty 
operacyjne. 
 
Przy ustalaniu wartości użytkowej, oszacowane przyszłe przepływy pieniężne są dyskontowane do wartości 
bieżącej przy zastosowaniu stopy dyskontowej brutto odzwierciedlającej aktualne ceny rynkowe wartości 
pieniądza w czasie oraz ryzyka związanego z danym składnikiem aktywów. 
 
Kwoty ujętych odpisów aktualizujących ulegają odwróceniu w przypadku ustąpienia przyczyn uzasadniających 
ich utworzenie. Skutki odwrócenia odpisów aktualizujących odnoszone są w  rachunku zysków i strat: na 
pozostałe przychody operacyjne).  
 

Zapasy 
Materiały wyceniane są w cenie zakupu. Koszty finansowania zewnętrznego nie zwiększają ceny zakupu 
zapasów. 
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Rozchód wyceniany jest metodą FIFO (pierwsze weszło - pierwsze wyszło).  
Jeżeli cena zakupu przewyższa przewidywaną cenę sprzedaży zapasów, dokonuje się odpisów aktualizujących 
ich wartośd. Cena sprzedaży stanowi cenę sprzedaży dokonywanej w toku zwykłej działalności gospodarczej, 
pomniejszoną o oszacowane koszty niezbędne do doprowadzenia sprzedaży do skutku.  

Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności 

Należności z tytułu dostaw i usług, są ujmowane według kwot pierwotnie zafakturowanych, z uwzględnieniem 
odpisów na nieściągalne należności. Jednostka tworzy odpisy aktualizujące na należności ,dla których upłynęło 
powyżej 360 dni od daty wymagalności oraz na należności dochodzone w drodze sądowej lub kwestionowane 
przez dłużników. 
W uzasadnionych przypadkach Zarząd może odstąpid od tworzenia odpisów aktualizujących a także utworzyd 
odpisy w przypadkach innych niż opisane powyżej. 
 
Kwoty utworzonych odpisów aktualizujących wartośd należności odnoszone są w pozostałe koszty operacyjne. 
 
Należności inne niż handlowe, które staną się wymagalne w okresie powyżej 12 miesięcy od dnia bilansowego, 
wykazuje się w aktywach trwałych w pozycji „Należności długoterminowe „ 
 
Zdarzenie gospodarcze wyrażone w walutach obcych wycenia się  po kursie średnim ustalonym przez NBP  z 
dnia poprzedzającego dzieo transakcji. Rozliczenie transakcji następuje po kursie obowiązującym w dniu 
realizacji przez bank. 
 
Należności wyrażone w walutach obcych wycenia się na dzieo bilansowy po kursie średnim ustalonym przez 
Narodowy Bank Polski  dla danej waluty na ten dzieo. 
Różnice kursowe od należności wyrażonych w walutach obcych powstałe na dzieo wyceny i przy zapłacie zalicza 
się odpowiednio: ujemne do kosztów finansowych i dodatnie do przychodów finansowych; prezentacja w 
sprawozdaniu finansowym w postaci wyniku uzyskanego na różnicach kursowych. 

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 

Środki pieniężne obejmują gotówkę w kasie i w banku, w tym depozyty. Ekwiwalenty środków pieniężnych 
obejmują inwestycje krótkoterminowe o dużej płynności (początkowy termin zapadalności do 3 miesięcy) łatwo 
wymienialne na określone kwoty środków pieniężnych oraz narażone na nieznaczne ryzyko zmiany wartości. 
 
Saldo środków pieniężnych i ich ekwiwalentów jest tak samo zdefiniowane dla potrzeb rachunku przepływów 
pieniężnych, który prezentuje zmiany w tych środkach i ich ekwiwalentach w okresie obrotowym. 
 
Rozchody środków pieniężnych wyrażonych w walutach obcych wyceniane są za pomocą metody FIFO. 
 
Wyrażone w walutach obcych środki pieniężne wycenia się na dzieo bilansowy po kursie średnim ustalonym 
przez Narodowy Bank Polski  dla danej waluty na ten dzieo . 

Rozliczenia międzyokresowe czynne 

Rozliczenia międzyokresowe kosztów czynne stanowią ujęte w aktywach koszty dotyczące przyszłych okresów 
sprawozdawczych. 
 
Do czynnych rozliczeo międzyokresowych zaliczane są: 

 rozliczenie robót długoterminowych, w przypadku wyższego zaawansowania wykonania robót w 
stosunku do zafakturowania robót na odbiorcę 

 roczne opłaty z tytułu ubezpieczeo majątkowych, osobowych, prenumeraty czasopism, itp. 
 inne koszty opłacone z góry. 

Z punktu widzenia okresu rozliczenia, czynne rozliczenia międzyokresowe kwalifikowane są do aktywów krótko- 
lub długoterminowych. 

Czynne rozliczenia międzyokresowe rozliczane są w indywidualnie oszacowanym okresie, w zależności od 
charakteru i wartości rozliczanej pozycji. 
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Kapitał własny  

Na dzieo bilansowy kapitał zakładowy wykazuje się w wysokości określonej w statucie i wpisanej w KRS. 
Kapitał zapasowy tworzony jest: 

 z podziału zysku, 
 z wnoszonych dopłat , 
 z nadwyżki ceny emisyjnej akcji ponad ich wartośd nominalną (agio). 

Przeznaczenie kapitału zapasowego określa Statut.  
Zysk lub strata z lat ubiegłych odzwierciedla nie rozliczony wynik z lat poprzednich pozostający do decyzji 
Zgromadzenia Akcjonariuszy, a także skutki zmiany zasad rachunkowości i korekt błędów podstawowych 
dotyczących lat poprzednich, a ujawnionych w bieżącym roku obrotowym. 

Rezerwy 

Rezerwy tworzone są wówczas, gdy na Spółce ciąży  obowiązek (prawny lub zwyczajowy) wynikający ze zdarzeo 
przeszłych powodujący koniecznośd wypływu środków, a wartośd wynikającą z tego zobowiązania  można 
wiarygodnie oszacowad. 
 
Rezerwy tworzone są między innymi na poniższe  zobowiązania: 

 odroczony podatek dochodowy, tworzony w związku z wystąpieniem dodatnich różnic przejściowych 
między wartością księgową aktywów i pasywów, a ich wartością podatkową, 

 przyszłe świadczenia pracownicze – odprawy emerytalno-rentowe, 
 przewidywane skutki toczących się postępowao sądowych, 
 inne przyszłe zobowiązania wynikające ze spraw w toku. 

 

Rezerwy na odprawy emerytalno-rentowe wyceniane są przez jednostkę.  

Wartośd pozostałych rezerw  ustalana jest na podstawie szacunków własnych - rezerwy tworzone są w ciężar 
kosztów sprzedaży, kosztów ogólnych i kosztów  pozostałej działalności operacyjnej. 

Świadczenia pracownicze 

Zgodnie z przyjętym w Spółce systemem wynagradzania pracownicy mają prawo do odpraw emerytalnych, 
rentowych i pośmiertnych wynikających z przepisów prawa pracy. Odprawy emerytalne są wypłacane w 
formie jednorazowego świadczenia w chwili przejścia pracownika na emeryturę, którego wysokośd zależy od 
kwoty  wynagrodzenia. Na odprawy emerytalne nie tworzy się specjalnych funduszy i nie wydziela się aktywów 
służących zaspokojeniu przyszłych roszczeo pracowników. Koszty związane z odprawami emerytalnymi 
rozpoznaje się w okresie, w którym pracownik świadczył pracę. 

Spółka określiła wartośd bieżącą zobowiązao z tytułu odpraw emerytalno-rentowych i pośmiertnych, które w 
sprawozdaniu finansowym zostały wykazane jako rezerwy. Naliczone zobowiązania dotyczą przyszłych  wypłat, 
do których pracownicy nabyli prawo przed dniem bilansowym, skorygowanych wskaźnikiem rotacji kadr 
(prawdopodobieostwo otrzymania wypłaty). Na koniec roku wartośd zobowiązao Spółki z tytułu odpraw 
emerytalno-rentowych i pośmiertnych została oszacowana przez aktuariusza. W kolejnych latach wartośd 
zobowiązania korygowana jest o wpływ wynikający ze zmiany poziomu zatrudnienia, średniego wynagrodzenia 
pracowników, wskaźnika rotacji oraz stóp procentowych. 

Kredyty i pożyczki oprocentowane 

Kredyty i pożyczki oprocentowane klasyfikowane są w Spółce jako zobowiązania finansowe.  
W momencie początkowego ujęcia, kredyty bankowe i pożyczki są ujmowane według ceny nabycia 
odpowiadającej wartości godziwej otrzymanych środków pieniężnych, pomniejszonych o koszty związane z 
uzyskaniem kredytu lub pożyczki. 
 
W następnych okresach, kredyty i pożyczki są wyceniane według zamortyzowanej ceny nabycia, przy 
zastosowaniu efektywnej stopy procentowej. Przy ustalaniu zamortyzowanej ceny nabycia uwzględnia się 
wszystkie koszty związane z uzyskaniem kredytu lub pożyczki oraz dyskonta lub premie uzyskane przy 
rozliczaniu zobowiązania. 
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Jeżeli wycena kredytów i pożyczek według skorygowanej ceny nabycia nie odbiega w istotny sposób od wyceny 
w kwocie wymagającej zapłaty, zobowiązania wyceniane są na dzieo bilansowy w kwocie wymagającej zapłaty, 
tj. powiększone o odsetki naliczone memoriałowo. 
W rachunku zysków i strat są ujmowane wszystkie skutki dotyczące wyceny według zamortyzowanej ceny 
nabycia oraz skutki usunięcia zobowiązania z bilansu lub stwierdzenia utraty jego wartości. 

Leasing finansowy 

Umowa leasingu finansowego, to umowa używania aktywów trwałych, która przenosi na Spółkę zasadniczo 
całe ryzyko i wszystkie pożytki wynikające z posiadania przedmiotu leasingu.  

Opłaty leasingowe są rozdzielane pomiędzy koszty finansowe i spłatę rat kapitałowych z zastosowaniem stopy 
procentowej właściwej dla danej umowy. Koszty finansowe są ujmowane bezpośrednio w rachunku zysków i 
strat. 

Używane na podstawie umów leasingu finansowego środki trwałe podlegają amortyzacji według zasad 
stosowanych do własnych składników majątku. Jeżeli brak jest pewności, że po zakooczeniu umowy leasingu 
Spółka otrzyma prawo własności przedmiotu leasingu, aktywa są amortyzowane w okresie krótszym spośród 
okresu leasingu i okresu ekonomicznej użyteczności przedmiotu leasingu. 

Umowy leasingowe, zgodnie z którymi leasingodawca zachowuje zasadniczo całe ryzyko i wszystkie pożytki 
wynikające z posiadania przedmiotu leasingu, klasyfikowane są jako umowy leasingu operacyjnego. Opłaty 
leasingowe z tytułu leasingu operacyjnego ujmowane są w kosztach w rachunku zysków i strat metodą liniową 
przez okres trwania leasingu. 

Zobowiązania i rozliczenia międzyokresowe bierne 

Za zobowiązania uznaje się wynikający z przeszłych zdarzeo obowiązek wykonania świadczeo o wiarygodnie 
określonej wartości, które spowodują wykorzystanie już posiadanych lub przyszłych aktywów. 
 
Na dzieo powstania zobowiązania wycenia się według wartości nominalnej lub w kwocie wymagającej zapłaty. 
 Rozliczenie transakcji następuje po kursie obowiązującym w dniu realizacji przez bank. 
 
Zobowiązania w walucie obcej są przeliczane na złote polskie według średniego kursu waluty ustalonego przez 
Narodowy Bank Polski z dnia poprzedzającego  dzieo transakcji (dla zakupu usług) lub kursu waluty ustalonego 
w dokumentach celnych (dla importu towarów). Na dzieo bilansowy zobowiązania wyceniane są według 
średniego kursu ustalonego dla tej waluty przez Narodowy Bank Polski.  
 
Wyłączeniu z powyższej reguły podlegają zobowiązania finansowe, których /zgodnie z warunkami umowy/ 
uregulowanie następuje drogą wydania aktywów finansowych innych niż środki pieniężne lub drogą wymiany 
na instrumenty finansowe.  

Rozliczenia międzyokresowe bierne 

Do biernych rozliczeo międzyokresowych zaliczane są uzyskane świadczenia, które nie stanowią jeszcze 
zobowiązania do zapłaty. Świadczenia te (za wyjątkiem kosztów urlopów pracowniczych) ustala się w ich 
przewidywanej wysokości, przypadającej na bieżący okres. Przy ustalaniu odpisów rozliczeo międzyokresowych, 
uwzględniana jest zasada ostrożności, a przede wszystkim zasada współmierności  kosztów do przychodów, 
których uzyskaniu one służą. 

Koszt urlopów pracowniczych 

Pracownikom przysługuje prawo do urlopów na warunkach określonych w przepisach kodeksu pracy. Spółka 
uznaje koszt urlopów pracowniczych na bazie memoriałowej. Zobowiązanie z tytułu urlopów pracowniczych 
ustalane jest w oparciu o różnicę pomiędzy faktycznym stanem wykorzystania urlopów przez pracowników, a 
stanem jaki wynikałby z wykorzystania .Świadczenia prezentowane są w bilansie w rezerwach na świadczenia 
pracownicze krótkoterminowe . 

Rozliczenia robót długoterminowych w toku wykazuje się w przypadku kiedy zaawansowanie robót związanych 
z wykonaniem kontraktu jest niższe niż zafakturowane prace na odbiorcę tych robót. 
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Przychody i  zyski 

Za przychody i zyski uznaje się uprawdopodobnione powstanie w okresie sprawozdawczym korzyści 
ekonomicznych, o wiarygodnie określonej wartości, w formie zwiększenia wartości aktywów, albo zmniejszenia 
wartości zobowiązao, które doprowadzą do wzrostu kapitału własnego lub zmniejszenia jego niedoboru w inny 
sposób niż wniesienie kapitału przez akcjonariuszy.  

Przychody są rozpoznawane według zasady memoriałowej, tj. w okresach, których dotyczą, niezależnie od daty 
otrzymania. 

Przychody ze sprzedaży towarów i produktów ujmowane są w rachunku zysków i strat, gdy Spółka przekazała 
nabywcy ryzyko oraz korzyści i można wycenid je w wiarygodny sposób. 

Przychody z odsetek są uznawane w momencie ich naliczenia przy uwzględnieniu efektywnej stopy zwrotu z 
aktywów. 

Dywidendy są ujmowane w momencie ustalenia praw akcjonariuszy do ich otrzymania. 

Przychody z wyceny kontraktów usługowych 

Przychody z wykonania niezakooczonej usługi, wykonanej na dzieo bilansowy w istotnym stopniu, ustala się, 
na dzieo bilansowy proporcjonalnie do stopnia zaawansowania usługi, jeżeli stopieo ten, jak również 
przewidywane całkowite koszty wykonania usługi za cały czas jej realizacji, można ustalid w sposób 
wiarygodny. 

Stopieo zaawansowania usługi mierzy się: 

1) udziałem kosztów poniesionych od dnia zawarcia umowy do dnia ustalenia przychodu w całkowitych 
kosztach wykonania usługi – dla zleceo z wynagrodzeniem ryczałtowym, 

Dla danego kontraktu przychody wykazywane za dany okres sprawozdawczy ustalane są z uwzględnieniem 
przychodów wykazanych w okresach poprzednich. 

Bez względu na zastosowany sposób ustalania przychodów na wynik finansowy wpływają przewidywane straty 
związane z wykonaniem usługi objętej umową. 

Spółka prezentuje w aktywach w pozycji „Rozliczenia międzyokresowe czynne krótkoterminowe” w przypadku 
gdy występuje nadwyżka poniesionych kosztów i ujętych zysków z tytułu kontraktów długoterminowych, nad 
wartością zafakturowanej sprzedaży do kontrahentów. W przeciwnym przypadku, tj. gdy występuje nadwyżka 
zafakturowanej sprzedaży do kontrahentów nad wartością poniesionych kosztów i ujętych zysków z tytułu 
kontraktów długoterminowych, Spółka prezentuje w pozycji „Rozliczenia międzyokresowe bierne”. W/w 
nadwyżki są ustalane dla każdego kontraktu osobno i prezentowane rozdzielnie bez kompensowanie 
poszczególnych pozycji. 

Darowizny 

Nierozliczona, otrzymana kwota darowizny środków trwałych jest ujmowana w bilansie jako przychody 
przyszłych okresów z podziałem na długoterminowe i krótkoterminowe. Otrzymane środki trwałe finansowane 
z dotacji są wykazywane w aktywach trwałych w odpowiednich grupach tak jak środki trwałe sfinansowane ze 
środków własnych. 

Koszty i straty 

Przez koszty i straty rozumie się uprawdopodobnione zmniejszenia w okresie sprawozdawczym korzyści 
ekonomicznych, o wiarygodnie określonej wartości, w formie zmniejszenia wartości aktywów, albo zwiększenia 
wartości zobowiązao i rezerw, które doprowadzą do zmniejszenia kapitału własnego lub zwiększenia jego 
niedoboru w inny sposób niż wycofanie środków przez udziałowców lub właścicieli.  

Podatek dochodowy 

Obciążenia podatkowe obejmują bieżące opodatkowanie podatkiem dochodowym od osób prawnych  i zmianę 
stanu rezerw lub aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego.  
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Bieżące zobowiązania podatkowe zostały ustalone na podstawie aktualnie obowiązujących w Polsce przepisów 
podatkowych i ustalonego dochodu do opodatkowania.  

Odroczony podatek dochodowy stanowiący obciążenie wyniku obejmuje zmianę stanu rezerwy oraz aktywów z 
tytułu odroczonego podatku dochodowego.  

Podstawą tworzenia rezerwy oraz aktywów z tytułu podatku dochodowego odroczonego jest przejściowa 
różnica między wartością księgową i podatkową aktywów i pasywów oraz wartośd strat podatkowych 
możliwych do odliczenia w przyszłości od dochodu podatkowego. 

Aktywa i rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego są wykazywane jako aktywa i rezerwy 
długoterminowe. 
 
Aktywa z tytułu podatku dochodowego  
 
Aktywa z tytułu podatku odroczonego ustala się w wysokości kwoty przewidzianej w przyszłości do odliczenia 
od podatku dochodowego, w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi, które spowodują w przyszłości 
zmniejszenie podstawy obliczenia podatku dochodowego oraz straty możliwej do odliczenia, przy zachowaniu 
zasady ostrożności.  

Wartośd bilansowa składnika aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego jest weryfikowana na 
każdy dzieo bilansowy i podlega odpisowi w przypadku kiedy zachodzi wątpliwośd wykorzystania przez 
jednostkę korzyści ekonomicznych związanych z wykorzystaniem aktywów podatkowych. 
 
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 
 
Jednostka tworzy rezerwę z tytułu odroczonego podatku dochodowego w związku z występowaniem dodatnich 
różnic przejściowych między wykazywaną w księgach rachunkowych wartością aktywów  i pasywów, a ich 
wartością podatkową. 

Rezerwę z tytułu podatku odroczonego tworzy się w wysokości kwoty podatku dochodowego, wymagającej w 
przyszłości zapłaty, w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi, które spowodują w przyszłości zwiększenie 
podstawy obliczenia podatku dochodowego.  

Odroczony podatek dochodowy jest obliczany na podstawie stawek podatkowych, które według przewidywao 
kierownictwa będą obowiązywały w okresie, gdy składnik aktywów zostanie zrealizowany lub rezerwa 
wykorzystana, przyjmując za podstawę stawki podatkowe prawnie lub faktycznie obowiązujące na dzieo 
bilansowy. 
Rezerwy i aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego, dotyczące operacji rozliczanych z kapitałem 
własnym, odnosi się również na kapitał własny. 

Wynik finansowy 

Rachunek zysków i strat sporządza się w wersji kalkulacyjnej. 

Transakcje w walucie obcej  

Transakcje w walucie obcej są przeliczane na złote polskie według kursu poprzedzającego dzieo transakcji. Na 
dzieo bilansowy aktywa i pasywa pieniężne przeliczone zostały według średniego kursu ustalonego dla tej 
waluty przez Narodowy Bank Polski obowiązującego na dzieo bilansowy. Powstałe w wyniku przeliczenia 
różnice kursowe, ujęte zostały w przychodach bądź kosztach finansowych. W rachunku zysków i strat dodatnie i 
ujemne różnice kursowe wykazane zostały per saldo. 
Aktywa i zobowiązania  wyrażone w walucie obcej wycenione zostały na dzieo bilansowy według kursu 
historycznego, jaki obowiązywał na dzieo dokonania transakcji. 
Następujące kursy zostały przyjęte dla potrzeb wyceny bilansowej: 
 

Waluta 30.06.2010 30.06.2009 31.12.2009 

EUR 4,1458 4,4696 4,1082 
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4. Przychody i koszty  

 
PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA RZECZOWA - 
RODZAJE DZIAŁALNOŚCI) 

01.01.2010   
30.06.2010                                             
rok bieżący 

01.01.2009   
30.06.2009                                             

rok poprzedni 

Budowa obiektów sportowych 26 103 20 590  

Konserwacja obiektów sportowych 43 113 

Dzierżawa sprzętu oraz elementów wyposażenia 77 120 

Refaktury 55 0 

Pozostałe 4 181 

Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem 26 282 21 004 

 
 

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA 
RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNOŚCI) 

01.01.2010   
30.06.2010                                             
rok bieżący 

01.01.2009   
30.06.2009                                             

rok poprzedni 

Sprzedaż elementów do budowy obiektów sportowych 319 1 365 

   

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem 319 1 365 

 

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY Usług  (STRUKTURA TERYTORIALNA) 
01.01.2010  

  30.06.2010                                             
rok bieżący 

01.01.2009   
30.06.2009                                             

rok poprzedni 

a) kraj 25 659 21 004  

region I   centrum                  11 947  10 651 

region II   śląsk                      3 795 2 099 

region III  wschód północ        2 000 3 220 

region IV zachód południowy   4 824 1 881 

region V zachód północny      3 093 3 153 
b) eksport 444  0 
Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem 26 103 21 004 

 
Zależnośd od kluczowego odbiorcy 
 
Spółka posiada szeroki wachlarz odbiorców są nimi m.in. samorządy, gminy, a obiekty są realizowane często na 
podstawie zamówieo publicznych co zmniejsza ryzyko wycofania się z  realizacji inwestycji oraz zapłaty 
należności. 

KOSZTY WEDŁUG RODZAJU 
01.01.2010  

  30.06.2010                                             
rok bieżący 

01.01.2009 
   30.06.2009                                             

rok poprzedni 

Amortyzacja 670 692 

Zużycie materiałów i energii 4 820 5 519 

Usługi obce 16 527 14 378 

Podatki i opłaty 73 75  

Wynagrodzenia 1 843 2 133 

Świadczenia na rzecz pracowników 292 364 

Pozostałe 739 1 065 

Razem 24 964 24 226 

Zmiana stanu produktów   

   

Koszty sprzedaży 1 682 2 000 

Koszty ogólnego zarządu 1 090 1 056 

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 22 192 21 170 

Razem 24 964 24 226 

Wartośd sprzedanych towarów i materiałów 267 1 324 
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POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE 
 

01.01.2010  
  30.06.2010                                             
rok bieżący 

01.01.2009 
   30.06.2009                                             

rok poprzedni 

Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 79 0 

Pozostałe, w tym: 203 271 

   - kary umowne 26 162 

   - rabaty od obrotu 0 0 

   - rozwiązanie rezerw  9 0 

   - rozliczenie przychodu - darowizna maszyny 21 22 

   - odszkodowania i zwroty składek  10 13 

   - różnice inwentaryzacyjne 0 0 

   - rozliczenie umów leasingowych 0 0 

  - rozliczenie odpisu aktualizującego należności 0 0 

  - przychody nie stanowiące  128 0 

   - pozostałe 9 74 

Pozostałe przychody operacyjne, razem 282 271 

 

 
POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE 

01.01.2010  
  30.06.2010                                             
rok bieżący 

01.01.2009 
   30.06.2009                                             

rok poprzedni 

Pozostałe, w tym: 752 348 

   - kary umowne  92 3 

   - szkody powypadkowe 10 21 

   - różnice inwentaryzacyjne 0 0 

   - rozliczenie umów leasingowych 0 0 

   - odpis aktualizujący należności 174 225 

   - koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów 0 0 

   - koszty wprowadzenia na giełdę 0 0 

   - rozwiązanie rezerw 0 0 

  - rezerwa na naprawy gwarancyjne 442 0 

   - pozostałe 34 99 

Pozostałe koszty operacyjne, razem 752 348 

 
 

PRZYCHODY FINANSOWE  
01.01.2010  

  30.06.2010                                             
rok bieżący 

01.01.2009 
   30.06.2009                                             

rok poprzedni 

Zysk ze zbycia aktywów finansowych 0 0 

Dywidendy i udziały w zyskach 0 0 

Przychody z tytułu odsetek, w tym: 14 25 

-przychody z tytułu odsetek pozostałych 7 13 

-przychody z tytułu odsetek od lokat i konta bieżącego 6 12 

Różnice kursowe 1 0 

Pozostałe przychody finansowe 0 2 

Przychody finansowe, razem 14 27 

Przychody finansowe, razem 14 27 

 

KOSZTY FINANSOWE  
01.01.2010  

  30.06.2010                                             
rok bieżący 

01.01.2009 
   30.06.2009                                             

rok poprzedni 

Różnice kursowe 0 225 

Odsetki od leasingu 45 49 

Odsetki od kredytu w rachunku bieżącym 220 34 

Odsetki budżetowe 0 7 

Odsetki handlowe 3  0 

Koszty finansowe z tytułu odsetek, razem 268  315 
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5. Podatek dochodowy 
W okresie od 1 stycznia 2010 do 30 czerwca 2010 dochód Spółki obciążony został podatkiem dochodowym od 

osób prawnych w wysokości 19%, w roku poprzednim stawka podatkowa była również na poziomie 19%. 
Termin realizacji aktywa i rezerwy z tytułu odroczonego podatku jest planowany na 2010 rok. 

ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU 
ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO   

stan na 01.01.  
2010 Zwiększenia Zmniejszenia 

stan na 
30.06.2010   

Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku 
dochodowego   1 231 1 358 14 2 575 

rzeczowe aktywa trwałe Podstawa 42 0 21 21 

 Podatek 8 0 4 4 

należności z tytułu dostaw i usług Podstawa 542 325 0 867 

 Podatek 102 62 0 164 

inwestycje krótkoterminowe Podstawa 0 0 0 0 

 Podatek 0 0 0 0 

rozliczenia międzyokresowe czynne Podstawa 4 142 6 816 0 10 958 

 Podatek 787 1 295 0 2 082 

rezerwy na zobowiązania Podstawa 1 596 0 53 1 543 

 Podatek 303  0 10 293 

zobowiązania budżetowe i z tyt dost i usług Podstawa     

 Podatek     

rozliczenia międzyokresowe bierne Podstawa 158 8 0 166 

 Podatek 31 1 0 32 

ZMIANA STANU REZERWY Z 
TYTUŁU ODROCZONEGO 
PODATKU DOCHODOWEGO   

stan na 
01.01.2010 Zwiększenia Zmniejszenia 

stan na 
30.06.2010 

Stan rezerwy z tytułu 
odroczonego podatku 
dochodowego   1 082 1 671 21 2 732 

rzeczowe aktywa trwałe Podstawa 196 0 79  117 

 Podatek 37 0 15 22 
rozliczenia międzyokresowe 
czynne Podstawa 5 371 8 795 0 14 166 

 Podatek 1 021 1 670 0 2 691 

zobowiązania Podstawa 128 0 34 94 

 Podatek 24 0 6 18 
 

PODATEK DOCHODOWY BIEŻĄCY 

01.01.2010   
30.06.20010                                             
rok bieżący 

01.01.2009   
31.12.2009                                           

rok poprzedni 

Zysk (strata) brutto 597 61 
Różnice pomiędzy zyskiem (stratą) brutto a podstawą opodatkowania podatkiem 
dochodowym (wg tytułów) -1 853 -2 660 

    - przychody stanowiące przychody podatkowe 5 213 6 615 

      - zrealizowane różnice kursowe  0 0 

     - przychody z rozliczenia projektów długoterminowych 2009 5 213 6 615 

   - przychody nie stanowiące przychodów podatkowych -14 159 -6 244 

      - przychody z rozliczenia projektów długoterminowych -14 000 -5 213 

      - rozwiązanie rezerw -1 -67 

      - rozwiązany odpis aktualizacyjny 0 -795 

      - pozostałe  -150 -169 

   - koszty stanowiące koszty uzyskania przychodów 5 148 5 846 

      - koszty z rozliczenia projektów 2009 4 142 3 189 

      - koszty rat kapitałowych 341 814 
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      - koszty rozliczenia  rmk opłat wstępnych  68 149 
 

149 317,11 
 
 
 

      - zrealizowane różnice kursowe  0 
00 

0 
00       - opłacone składki ZUS 0 77  

-rozliczenie rezerw na gwarancje 598 1 060 

-amortyzacja podatkowa 0 557 

   - koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów -12 241 -8 136 

      - nadwyżka kosztów projektów nad przychodami podatkowymi  -10 958 -4 141 

      - rezerwa na naprawy gwarancyjne -441 -1 488 

      - opłaty wstępne leasingu  0 0 

      - amortyzacja bilansowa w tym leasing -398 -1 343 

      - odsetki budżetowe 0 -7 

      - niezrealizowane różnice kursowe -32 -5  

      - odpis aktualizujący -174 -818 

      - PFRON -24 -56  

     - reprezentacja  -20 -53 

     - nie zapłacone składki ZUS 0 0 

     - pozostałe -28 -123 

     - koszty wprowadzenia na giełdę 0 -276 

-odwrócenie ujemnych rk z wyceny rozr.2009 5 223 

-rezerwy na niewykorzystane urlopy -171 -49 

Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym  -1 256 2 722 

Obniżenie podstawy opodatkowania - strata z lat poprzednich 0 0 

Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym  -1 256 2 722 

Podatek dochodowy według stawki 19% 0 517 

Podatek ujęty w rachunku zysków i strat   

   
Podatek dochodowy wykazany w Rachunku Zysków i Strat 01.01.2010   

30.06.2010                                             
rok bieżący 

01.01.2009  
31.12.2009                                             

rok poprzedni 

Podatek bieżący  0 517  

Podatek odroczony 305 - 827 

Razem 305 - 310 

 
Bieżące obciążenie podatkowe jest obliczane na podstawie obowiązujących przepisów podatkowych – 
różnicujących zysk (stratę) podatkową od zysku (straty) bilansowego netto o koszty nie stanowiące kosztów 
uzyskania przychodów oraz przychody nie stanowiące przychodów podatkowych w podziale na różnice stałe 
(nigdy w przyszłości nie będą stanowiły kosztu uzyskania przychodu) oraz różnice przejściowe. W roku 2010 
obowiązuje 19% stawka podatku dochodowego, przepisy w dzisiejszym brzmieniu nie przewidują zmiany 
stawek podatkowych w kolejnych okresach. 

 

6. Działalnośd zaniechana 
Spółka w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2010 roku nie zaniechała żadnego z rodzaju prowadzonej 
działalności. 

7. Podział wyniku finansowego i dywidendy 
 
W dniu 24 czerwca 2010 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę nr 3 w sprawie podziału 
zysku za okres od 01.01.2009 roku do 31.12.2009 roku. 
 
Zysk netto wykazany w bilansie na dzieo 31.12.2009 roku w wysokości 371 138,28 zł postanowiono w całości 
przekazad na kapitał zapasowy Spółki. 
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8. Wartości niematerialne i prawne 

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE 
stan na 30.06.2010  

   rok bieżący 
stan na 31.12.2009   

rok poprzedni 

a) koszty zakooczonych prac rozwojowych 0 0 

c) nabyte koncesje, patenty, licencje i prawa autorskie, w tym: 0 0 

d) inne wartości niematerialne i prawne – oprogramowanie 59 75 

e) zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0 0 

Wartości niematerialne i prawne razem 59 75 

 

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA) 
stan na 30.06.2010    

 rok bieżący 
stan na 31.12.2009    

rok poprzedni 

a) własne 59 75 

b) używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w 
tym umowy leasingu, w tym: 

0 0 

Wartości niematerialne i prawne razem 59 75 

 
 
 
Zmiany w stanie wartości niematerialnych i prawnych od 1.01.2010r. do 30.06.2010r. 

Wartośd brutto 
Koszty zakooczonych 

prac rozwojowych Oprogramowanie Inne Razem 

Stan na 1 stycznia 2010 0 186  186 

Zwiększenia 0 3  3 

Zakup 0 3  3 

Zmniejszenia 0 0  0 

Likwidacja 0 0  0 

Stan na 30 czerwca 2010 0 189  0,00 189 

Umorzenie       0,00 

Stan na 1 stycznia 2010 0 111  111 

Zwiększenia 0 20  20 

amortyzacja za okres 0 20  20 

Zmniejszenia 0 0  0 

Likwidacja 0 0  0 

Stan na 30 czerwca 2010 0 131   131 

Wartośd netto na dzieo 1 stycznia 2010 0,00 75 0,00 75  

Wartośd netto na dzieo 30 czerwca 2010 0,00 58 0,00 58 

 

Wartości niematerialne i prawne nie były przedmiotem zabezpieczeo. Wszystkie wykazane wartości 
niematerialne i prawne są własnością spółki. 

9. Połączenia jednostek gospodarczych 
W pierwszym półroczu 2010 nie nastąpiło prawne połączenie TAMEX Obiekty Sportowe S.A. z inną spółką. 

10. Rzeczowe aktywa trwałe 

RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE 
stan na 30.06.2010    

rok bieżący 
stan na 31.12.2009   

  rok poprzedni 

a) środki trwałe, w tym: 2 828 3 344  

    - grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 0 0  
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    - budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 0 0  

    - urządzenia techniczne i maszyny 1 381 1 599  

    - środki transportu 1 303 1 600  

    - inne środki trwałe 144 145  

b) środki trwałe w budowie 0 0  

c) zaliczki na środki trwałe w budowie 0 0  

Rzeczowe aktywa trwałe, razem 2 828 3 344  

 

ŚRODKI TRWAŁE BILANSOWE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA) 
stan na 30.06.2010   

  rok bieżący 
stan na 31.12.2009    

rok poprzedni 

a) własne 1 683 1 947  

b) używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w 
tym umowy leasingu, w tym:    
   - umowy leasingu 1 145 1 397  

Środki trwałe bilansowe razem 2 828 3 344  

 
Zmiany w stanie wartości środków trwałych  od 1.01.2010r. do 30.06.2010r. 

  

urządzenia 
techniczne 
i maszyny  

środki 
transportu  

inne środki 
trwałe  

 Środki trwałe, 
razem  

Wartośd brutto środków trwałych na początek okresu  3 028 3 206 191 6 425 

zwiększenia (z tytułu) 24  141  11 176 

  - zakup 24 141 11 176 

w tym z leasingu 0 141  0 141 

zmniejszenia (z tytułu)  433  433 

  - sprzedaż  433  433 

-  likwidacja     

wartośd brutto środków trwałych na koniec okresu 3 052 2 914 202 6 168 

skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek 
okresu 

1 428 1 606 47  3 081 

Zmiana umorzenia w okresie, w tym:  243 5 11 259 

- amortyzacja za okres 243 396 11 650 

-zmniejszenie umorzenia z tyt. sprzedaży  391  391 

-likwidacja     

skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu 1 671 1 610 58  3 340 

Wartośd netto środków trwałych na początek okresu 1 600 1 600 144 3 344 

Wartośd netto środków trwałych na koniec okresu 1 381 1 303 144 2 828 

w tym z tytułu leasingu 7 1137   

 
 

Środki trwałe nie były przedmiotem zabezpieczeo.  

11. Planowane nakłady inwestycyjne na niefinansowe aktywa trwałe w 
kolejnym okresie sprawozdawczym 

Spółka będzie ponosid wydatki na niefinansowe aktywa trwałe w wysokości niezbędnej na odtworzenie 
zużytego majątku trwałego. 

12. Udział we wspólnych przedsięwzięciach 
Spółka w okresie od 1 stycznia 2010 r. do 30 czerwca 2010 r. nie brała udziału we wspólnych przedsięwzięciach. 
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13. Jednostki powiązane 
Jednostki powiązane z TAMEX Obiekty Sportowe S.A. na dzieo 30.06.2010 

Spółka Siedziba 
Przedmiot  

działalności 
Charakter   

powiązania 

Tamex Inwestycje S.A. Warszawa Wynajem nieruchomości, sprzętu, usługi 
budowlane 

Osobowo/kapitałowy 
pośredni 

PUHIT S.A. Warszawa Usługi hotelarsko-konferencyjne Osobowy 

14. Zapasy 

ZAPASY 
stan na 30.06.2010     

rok bieżący 
stan na 31.12.2009     

rok bieżący 

a) materiały 2 113 1 286 

d) towary 0 0 

e) zaliczki na dostawy 0 0 

Zapasy, razem 2 113 1 286 

 
Zapasy nie stanowiły zabezpieczenia kredytów lub pożyczek zarówno w roku 2010 jak i w 2009. Nie dokonano 
odpisów aktualizujących zapasy. 

15. Kontrakty długoterminowe 
 
Wycena niezakooczonych zleceo usługowych 

stan na 30.06.2010    
 rok bieżący 

stan na 31.12.2009    
 rok bieżący 

Zlecenia usługowe niezakooczone   

Kwoty przychodów z tytułu realizacji umów usługowych 26 103 18 837 
Poniesione koszty realizacji umów usługowych 20 557 14 831 
   
Przychody zafakturowane 17 315 13 624 
Kwoty należne od zamawiającego ujęte w należnościach i 
przychodach 14 166 5 371 
Kwoty należne zamawiającym ujęte w zobowiązaniach 
zmniejszające przychody 166 158 

16. Należności krótkoterminowe 

 

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE 
stan na 30.06.2010   

  rok bieżący 
stan na 31.12.2009   

  rok bieżący 

a) od jednostek powiązanych  0 0  

    - z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0 0  

         - do 12 miesięcy 0 0  

         - powyżej 12 miesięcy 0 0  

     - inne 0 0  
     - dochodzone na drodze sądowej 0 0  

b) należności od pozostałych jednostek 12 248 5 848  
      - z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 11 264 5 333  

          - do 12 miesięcy 11 007 5 305  
          - powyżej 12 miesięcy 257 28  

      - z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeo społecznych i 
zdrowotnych oraz innych świadczeo 870 253  
      - inne 114 262  
      - dochodzone na drodze sądowej 0 0  

Należności krótkoterminowe netto, razem  11 264 5 848  
c) odpisy aktualizujące wartośd należności  z tytułu dostaw i usług 676 654  

Należności krótkoterminowe brutto, razem 11 940 6 502  
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ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚD NALEŻNOŚCI 
KRÓTKOTERMINOWYCH 

stan na 30.06.2010     
rok bieżący 

stan na 31.12.2009     
rok bieżący 

Stan na początek okresu 654  746 

zwiększenia (z tytułu) 174 654 

   - ogłoszona upadłośd 0 0 

   - utworzenie  174 654 

zmniejszenia (z tytułu) 152 746 

    -  spisano 152 115 

   -   zapłacono/rozliczono 0 631 

Stan odpisów aktualizujących wartośd należności krótkoterminowych 
na koniec okresu 676 654 

 
W bieżącym okresie spółka utworzyła odpis aktualizujący na należności nieściągalne. 
W spółce istnieją procedury weryfikacji kontrahentów, dlatego też Zarząd uważa, iż nie istnieje dodatkowe 
ryzyko kredytowe związane z bieżącą działalnością operacyjną. 

 
NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE  Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG 
NETTO (STRUKTURA WALUTOWA) 

stan na 30.06.2010 
   rok bieżący 

stan na 31.12.2009  
   rok bieżący 

w walucie polskiej 10 803 5 218 

w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) 461 115 

jednostka/waluta  EUR 111 28 

     w  zł. 461 115 

Należności krótkoterminowe netto, razem  11 264 5 333 

   

 

NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG - O POZOSTAŁYM OD DNIA 
BILANSOWEGO OKRESIE  SPŁATY: 

stan na 30.06.2010    
 rok bieżący 

stan na 31.12.2009    
 rok bieżący 

do 1 miesiąca 5 154 2 257 

powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy 0 0 

należności przeterminowane 6 786 4 245 

Należności z tytułu dostaw i usług, razem (brutto) 11 940 6 502 

odpisy aktualizujące wartośd należności z tytułu dostaw i usług  676 654 

Należności z tytułu dostaw i usług, razem (netto) 11 264 5 848 

   

 

 
NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG, PRZETERMINOWANE -  Z 
PODZIAŁEM NA NALEŻNOŚCI NIE SPŁACONE W OKRESIE: 

stan na 30.06.2010  
   rok bieżący 

stan na 31.12.2009    
 rok bieżący 

do 1 miesiąca 1 958 670 

powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy 2 038 624 

powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy 277  223 

powyżej 6 miesięcy do 1 roku 108 2 434 

powyżej 1 roku 2 405 293 

Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (brutto)  6 786 4 244 
odpisy aktualizujące wartośd należności z tytułu dostaw i usług, 
przeterminowane  676 654 

Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (netto)  6 110 3 590 

17. Rozliczenia międzyokresowe czynne 

KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE  
stan na 30.06.2010     

rok bieżący 
stan na 31.12.2009    

rok poprzedni 



133 
 

 

Krótkoterminowe 15 445 5 794 

- wycena robót długoterminowych 14 166 5 371 

- gwarancje na budowy 225 192 

-ubezpieczenia  59 74 

-sprzedaż usług 751 0 

-reklama 167 123 

- pozostałe 77 34 

Długoterminowe   

18. Środki pieniężne  i ich ekwiwalenty 

KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE 
stan na 30.06.2010 

    rok bieżący 
stan na 31.12.2009 

    rok bieżący 

w jednostkach zależnych 0 0 

     - udzielone pożyczki 0 0 

w pozostałych jednostkach  0 0 

     - udziały lub akcje przeznaczone do obrotu 0 0 

środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 2 143 8 606 

        - środki pieniężne w kasie i na rachunkach  2 143 8 606 

        - lokaty krótkoterminowe 0 0 

        - depozyt na zabezpieczenie kredytu 0 0 

Krótkoterminowe aktywa finansowe, razem 2 143  8 606  

 

ŚRODKI PIENIĘŻNE I INNE AKTYWA PIENIĘŻNE (STRUKTURA 
WALUTOWA) 

stan na 30.06.2010    
rok bieżący 

stan na 31.12.2009    
rok poprzedni 

w walucie polskiej 2 127 8 604  

w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) 16 2  

jednostka/waluta EUR 4 1  

      w zł 16 2  

Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne, razem 2 143 8 606  

 
Do lokowania nadwyżek finansowych TAMEX Obiekty Sportowe S.A. wykorzystywała następujące produkty 
depozytowe  
i lokacyjne: 

 automatyczne i negocjowane złotowe i walutowe lokaty o/n 
 negocjowane złotowe i walutowe lokaty terminowe 

 

19. Kapitał podstawowy i kapitały zapasowe 
Kapitał podstawowy TAMEX OBIEKTY SPORTOWE S.A. wynosił na dzieo 30 czerwca 2010 roku 1 945 000 zł i 
dzielił się na 19 450 000 akcji o wartości 0,10 zł każda, wszystkie akcje są akcjami na okaziciela i nie posiadają 
uprzywilejowania, w tym: 

 - 18 520 000 akcji serii A, 
 - 930.000 akcji serii B, 

 
Akcjonariusze posiadający znaczne ilości akcji na dzieo 30 czerwca 2010 roku: 

Akcjonariusz 
Liczba  

posiadanych 
akcji 

Udział w  
kapitale  

zakładowym 

Liczba głosów 
na Walnym 

Zgromadzeniu 

Udział w ogólnej 
liczbie głosów  

na Walnym  
Zgromadzeniu 

Investors TFI S.A. 6 482 000 33,33% 6 482 000 33,33% 
AJW Investment Limited 6 019 000 30,95% 6 019 000 30,95% 
Konrad Sobecki 6 019 000  30,95% 6 019 000  30,95% 
Pozostali Akcjonariusze 930 000  4,77% 930 000  4,77% 
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W roku 2010 nie nastąpiły żadne zmiany w kapitale podstawowym. 
 

KAPITAŁ ZAPASOWY 
stan na 30.06.2010   

  rok bieżący 
stan na 31.12.2009     

rok poprzedni 

a) ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej 0,00 0,00 

c) z zysku 7 041 6 670 

Kapitał zapasowy, razem 7 041 6 670 

 
Na kapitał zakładowy zgodnie z kodeksem spółek handlowych Spółka przeznacza co najmniej 8% zysku netto do 
momentu osiągnięcia 1/3 kapitału podstawowego. Z zysku lat poprzednich Spółka przeznaczyła na kapitał 
zapasowy kwotę 6 669 507,21  zł. oraz z zysku roku 2009  kwotę 371 138. O przeznaczeniu kapitału zapasowego 
w kwocie stanowiącej nadwyżkę nad 1/3 wartości kapitału podstawowego decyduje Walne Zgromadzenie 
Akcjonariuszy.  

20. Świadczenia pracownicze 
Spółka tworzy rezerwę na niewykorzystane urlopy w okresie od 01.01.2010 do 30.06.2010 w kwocie 171 tys. 
PLN  
 
Z uwagi na brak pracowników, którzy osiągnęli wiek emerytalny Spółka w okresie od 01.01.2010 do 30.06.2010 
nie utworzyła rezerwy na odprawy emerytalne. 

21. Oprocentowane kredyty bankowe i pożyczki, leasing 

KREDYTY I POŻYCZKI BANKOWE, LEASING, FAKTORING 
stan na 30.06.2010  

   rok bieżący 
stan na 31.12.2009    

rok poprzedni 

zobowiązania z tytułu kredytów bankowych 9 000 0,00 

Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego 1 066 1 279 

Kredyty i pożyczki bankowe, leasing, factoring, razem 10 066 1 279 

 
 
    

Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego 
 

Leasing finansowy 
stan na 30.06.2010    

rok bieżący 
stan na 31.12.2009    

rok bieżący 

Kwoty płatne zgodnie z umowami leasingu finansowego: 1 129 1 384 

w ciągu 1 roku 586 728 

od 2 do 5 roku 543 656 

Zdyskontowana wartośd bieżąca zobowiązao z tytułu leasingu finansowego 1  066 1 279 
Minus: Kwota należna z tytułu rozliczenie w ciągu 12 miesięcy (wykazywana jako 
zobowiązania krótkoterminowe) 534 652 

Kwota wymaganej spłaty po 12 miesiącach 532 627 

22. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz inne zobowiązania 

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG 
stan na 30.06.2010    

rok bieżący 
stan na 31.12.2009    

rok bieżący 

wobec jednostek powiązanych 10 0 

     - z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 10 0 

        - do 12 miesięcy 10 0 

        - powyżej 12 miesięcy 0 0 

     - zaliczki otrzymane na dostawy 0 0 

     - inne  0 0 
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wobec pozostałych jednostek  9 154 8 583 

     - z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 8 963 8 299 

        - do 12 miesięcy 8 963 8 299 

        - powyżej 12 miesięcy 0 0 

     - zaliczki otrzymane na dostawy 0 0 

     - inne  191 284  

Zobowiązania krótkoterminowe, razem 9 164 8 583 

 

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG 
(STRUKTURA WALUTOWA) 

stan na 30.06.2010    
rok bieżący 

stan na 31.12.2009    
rok bieżący 

w walucie polskiej 5 913 6 342 

w walutach obcych  (wg walut i po przeliczeniu na zł) 3 050 1 957 

jednostka/waluta    EUR 736 476 
       w zł. 3 050 1 957 

Zobowiązania krótkoterminowe, razem 8 963 8 299 

 

ZOBOWIĄZANIA BUDŻETOWE 
stan na 30.06.2010    

rok bieżący 
stan na 31.12.2009    

rok poprzedni 

Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego 0 0 

Pozostałe zobowiązania publicznoprawne 0 3 387 

    Podatek VAT 0 2 861 

   Podatek VAT do rozliczenia w następnych okresach  442 322 

    Podatek dochodowy od osób fizycznych 29 78 

    Zakład Ubezpieczeo Społecznych 99 126 

Zobowiązania budżetowe, razem 570 3 387 

23. Przychody przyszłych okresów i rozliczenia międzyokresowe bierne 

 

PRZYCHODY PRZYSZŁYCH OKRESÓW 
stan na 30.06.2010     

rok bieżący 
stan na 31.12.2009    

rok poprzedni 

przychody z rozliczenia środka trwałego - darowizna 22 42 
w tym długoterminowe 0 0 
przychody z tytułu sprzedaży usług 0 28 

Inne rozliczenia międzyokresowe, razem 22 70 

 

 
ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE BIERNE 

 
stan na 30.06.2010    

 rok bieżący 

 
stan na 31.12.2009    

rok poprzedni 

- rozliczenie robót długoterminowych  3 219 715 

- koszty 0 0 

- rezerwa na urlopy 0 50 

-wycena kontraktów 166 158 

-przychody przyszłych okresów 22 70  

Inne rozliczenia międzyokresowe, razem 3 407 993 

REZERWY   
stan na 

01.01.2010 Zwiększenia Zmniejszenia 
stan na 

30.06.2010 

rezerwy  z tyt. odroczonego podatku 
dochodowego  1 082 1 674 24 2 732 
Rezerwa na świadczenia emerytalne   10 171 10 171 
Rezerwy na naprawy gwarancyjne   1 537 594 607 1 524 

w tym długoterminowe  931 3  934 
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W tym krótkoterminowe  606 152 168 590 

Razem  2 629 2 439 641 4 427   

24. Zobowiązania warunkowe 
W TAMEX Obiekty Sportowe S.A. stan zobowiązao warunkowych na dzieo bilansowy przedstawiał się 
następująco:  

 
stan na  

30 czerwca 2010 

Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)   
Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)  74 
 zawartych umów leasingowych  74 

25. Informacje dodatkowe do rachunku przepływów pieniężnych 
Nie wystąpiły różnice między wartością bilansową w rachunku przepływów  pieniężnych . 

26. Wynagrodzenia Członków organów zarządzających i nadzorujących Spółki 
Wynagrodzenie wypłacone członkom Zarządu, członkom Rady Nadzorczej przedstawiało się następująco: 
 

 01.01.2010   
 30.06.2010                                             
rok bieżący 

01.01.2009   
 30.06.2009                                           

rok poprzedni 

Zarząd,  165 211 
Rada Nadzorcza,  0 0 

27. Sprawy sądowe  
1. Sygn. Akt XXGC 381/09 pozew z dn. 05.05.2009 przeciwko Insgraf Sp. z o.o. wartośd przedmiotu sporu 

163 072,47 zł + 119 000  zł odsetki .Pozew Wzajemny Tamex Obiekty Sportowe  S.A. 173 419,38  zł. 
 
2. Sygn. Akt IC1781/2009/15 pozew z dn. 03.06.2009 przeciwko Gmina Środa WLKP ,wartośd przedmiotu 

sporu 631 425 zł. Pozew Wzajemny Tamex Obiekty Sportowe  S.A. 2 883 222,05 zł. 
 
3. Sygn. Akt XGU-310/09/10 pozew z dn. 12.02.2010 przeciwko KEM Sp. z o.o. ,zgłoszenie wierzytelności 

152 256 zł. 
 

4. Sygn. akt XX GC 298/10 pozew z dn. 23 kwietnia 2010 roku przeciwko WOSiR. Pozew o zapłatę z tytułu 
umowy Nr 215/02/VII/08/SV/IR z dn. 23.07.2008 r. Wartośd przedmiotu sporu 638 107,70 zł. 

 
5.  Pozew o zapłatę za wykonanie robót dodatkowych przeciwko Gminie Jednorożec z dn. 30 czerwca 2010 r. 

Wartośd przedmiotu sporu 92 286,83zł. 
 
Poza powyższymi nie są prowadzone żadne spory sądowe w których TAMEX Obiekty Sportowe S.A. byłby 
stroną. 

28. Znaczące zdarzenia w okresie sprawozdawczym 

 

 Zgromadzenia Akcjonariuszy 
- akt notarialny z 24 czerwca 2010 roku  Repertorium A nr 10356/2010 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania 
finansowego, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2010 rok; w sprawie podziału zysku netto za okres 
od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku; Uchwała nr 3 w sprawie podziału zysku netto za okres od 
01.01.2009 roku do 31.12.2009 roku. Uchwała nr 4/a w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki Panu 
Konradowi Sobeckiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym. Uchwała nr 
4/b w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Andrzejowi Wójcikowi absolutorium z wykonywania przez 
niego obowiązków w roku obrotowym 2009. Uchwała nr 5/a w sprawie udzieleni Panu Januszowi Wójcikowi, 
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Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 
2009. Uchwała nr 5/b w sprawie udzielenia Darlenie Marzenie Sobeckiej, członkowi Rady Nadzorczej 
absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2009. Uchwała nr 5/c  w sprawie 
udzielania Zygmuntowi Grajkowskiemu, członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez niego 
obowiązków w roku obrotowym 2009. Uchwała nr 5/d w sprawie udzielenia Grzegorzowi Mielcarkowi, 
członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2009. 
Uchwała nr 6 w sprawie odwołania Rady Nadzorczej.  Uchwała nr 7  w sprawie powołania Rady Nadzorczej 
Spółki nowej kadencji. 

 
Rada Nadzorcza 
 
- protokół z posiedzenia RN z 23 lutego 2010 roku  podjęcie uchwały nr 1 w sprawie wyrażenia zgody na 
zaciągnięcie zobowiązania kredytowego do kwoty 16 mln PLN w Alior Bank S.A. przez Zarząd Spółki w terminie 
do dwóch miesięcy od dnia podjęcia uchwały  
 -protokół z posiedzenia RN z dnia 26 lutego 2010 roku podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 
zawarcie przez Zarząd Spółki aneksów do umów zawartych przez Spółkę z Raiffeisen Bank Polska S.A. 
 -protokół z posiedzenia RN z dnia 5 marca 2010 roku podjęcie uchwały dotyczącej wyboru firmy Grant 
Thornton Frąckowiak Sp. z o.o. do badania sprawozdania finansowego Spółki za 2009 rok 
-protokół z posiedzenia RN z dnia 15 marca 2010 roku podjęcie uchwały:  uchwała nr 1 o wyrażeniu zgody na 
udzielenie przez Zarząd Spółki prokury Pani Teresie Wołoszko; uchwała nr 2 wyrażenia zgody na zawieranie 
umów o wartości przekraczającej 3 mln zł Pani Teresie Wołoszko ważnej do dnia 30 czerwca 2010 roku 
-protokół z posiedzenia RN z dnia 12  maja 2010 roku  przedstawienie sprawozdania finansowego Spółki za 
2009 rok (wynik finansowy, bilans); przedstawienie wyniku Spółki za I kwartał 2010 r.; przedstawienie prognozy 
kosztów stałych wyniku i prognozy kontraktów Spółki w 2010 roku; przedstawienie budżetu spółki na 2010 rok; 
przedstawienie i omówienie listu intencyjnego podpisanego pomiędzy Spółką UNIPOL  Sp. z o.o.  i NOVA SPORT 
Sp. z o.o. w organizacji a Robertem Kotem oraz statusu inwestycji kapitału Tamex Obiekty Sportowe S.A. w 
spółkę  Unipol Obiekty Sportowe S.A.- RN nie podejmowała na tym posiedzeniu żadnych uchwał . 
- protokół z 24 czerwca 2010 roku w sprawie: Uchwała nr 1 w sprawie przyjęcia opinii i raportu biegłego 
rewidenta z badania finansowego Spółki za okres od dnia0 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009roku. 
Uchwała nr 2 w sprawie oceny sprawozdania zarządu z działalności Spółki oraz oceny sprawozdania 
finansowego Spółki za okres od dnia 01 styczeo 2009r. do 31 grudnia 2009r. w zakresie ich zgodności z księgami 
i dokumentami, jak i stanem faktycznym. Uchwała nr 3 w sprawie przeznaczenia zysku wypracowanego przez 
Spółkę w okresie od dnia 01 stycznia 2009r. do 31 grudnia2 009r . w całości na kapitał zapasowy Spółki. 
Uchwała nr 4 w sprawie przedstawienia wniosku o udzielenie wszystkim członkom Zarządu Spółki absolutorium 
z wykonania przez nich obowiązków roku 2009. Uchwała nr 5 w sprawie postanowienia przyjęcia swojego 
sprawozdania z działalności za rok 2009. Uchwała nr 6 w sprawie odwołania Prezesa Zarządu Spółki w osobie 
Pana Konrada Sobeckiego oraz Wiceprezesa Zarządu Spółki w osobie Pana Andrzeja Wójcika. Uchwała nr 7 w 
sprawie powołania do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Pana Konrada Sobeckiego i ustalenia jego 
wynagrodzenia oraz powołanie do pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu Spółki w osobie Pana Andrzeja 
Wójcika i ustalenie jego wynagrodzenia. Uchwała nr 8 w sprawie wyrażenia zgody na zawieranie przez Prezesa 
Zarządu Spółki Pana Konrada Sobeckiego umów o wartościach przekraczających 3.000.000,00 zł w terminie do 
dnia odbycia Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok 2O1O. 
Uchwała nr 9 w sprawie wyrażenia zgody na zawieranie przez Wiceprezesa Zarządu Spółki Pana Andrzeja 
Wójcika umów o wartościach przekraczających 3.000.000,00 zł w terminie do dnia odbycia Walnego 
Zgromadzenia Akcjonariuszy zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok 2O1O. Uchwała nr 10 w sprawie 
wyrażenia zgody na zawieranie przez Prokurenta Spółki Panią Ewę Sobecką umów o wartościach 
przekraczających 3.000.000,00 zł w terminie do dnia odbycia Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 
zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok 2O1O. Uchwała nr 11 w sprawie wyrażenia zgody na 
zawieranie przez Prokurenta Spółki Panią Teresę Wołoszko umów o wartościach przekraczających 3.000.000,00 
zł w terminie do dnia odbycia Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zatwierdzającego sprawozdanie finansowe 
za rok 2O1O. Uchwała nr 12 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółkę umów :pomiędzy spółką 
UNIPOL Sp. z o.o., a NOVA SPORST Sp. z o.o. w organizacji, a Robertem Kotem oraz umowy sprzedaży udziałów 
Nova Spor Sp. z o. o .z siedzibą w Szczecinie. Uchwała nr 13 w sprawie zaleca Zarządowi Spółki opracowania 
dokumentacji finansowo prawnej Spółki związanej z planowanym wejściem Spółki na rynek publiczny w Polsce. 
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Zarząd 
- uchwałą nr 1/2010 z dnia 31 marca 2010 roku w sprawie przyznania Głównej Księgowej nagrody za wzorcowe 
wypełnianie swoich obowiązków i przejawianie inicjatywy w pracy. 
- uchwałą nr 1/2010 z dnia 10 czerwca 2010 roku w sprawie przyznania pracownikom jednorazowych nagród 
pieniężnych. 
 

29. Zdarzenia dotyczące lat ubiegłych 
Nie wystąpiły żadne znaczące zdarzenia dotyczące lat ubiegłych, które zostałyby ujęte w sprawozdaniu 
finansowym z okres od 1 stycznia 2010 do 30 czerwca 2010 roku. 

30. Zdarzenia po dniu bilansowym mogące wpłynąd na przyszłe wyniki 
finansowe  

W dniu 20 lipca 2010 roku w Warszawie została podpisana umowa sprzedaży udziałów pomiędzy „FAIRFAX 
POLSKA” Sp. 
 z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, a TAMEX Obiekty Sportowe S.A. z siedzibą w Warszawie. Przedmiotem, której 
było nabycie stu Udziałów Spółki. Na dzieo sporządzenia sprawozdania finansowego nie są znane żadne inne 
zdarzenia po dniu bilansowym mogące wpłynąd na przyszłe wyniki finansowe. 

31. Transakcje z podmiotami powiązanymi 
Sprzedaż oraz zakupy za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2010 roku (w okresie powiązania) oraz należności i 
zobowiązania na dzieo 30 czerwca 2010 roku z podmiotami powiązanymi przedstawiały się następująco: 
 

 
Podmiot powiązany Sprzedaż na rzecz 

podmiotów 
powiązanych 

Zakupy od 
podmiotów 

powiązanych 

Należności od 
podmiotów 

powiązanych 

Zobowiązania wobec 
podmiotów 

powiązanych 

Tamex Inwestycje S.A. 0,00 161 612,28 0,00 7 686,00 
PUHIT S.A. 0,00 10 837,79 0,00 1 910,00 

32. Transakcje zawarte na innych warunkach niż rynkowe ze stronami 
powiązanymi 

W okresie od 1 stycznia 2010 do 30 czerwca 2010 roku nie wystąpiły żadne transakcje z podmiotami 
powiązanym na innych warunkach niż rynkowe.  

33. Informacje o zawartych umowach nieuwzględnionych w bilansie w 
zakresie niezbędnym do oceny ich wpływu na sytuację majątkową, 
finansową i wynik finansowy jednostki.  

W okresie od 1 stycznia 2010 do 30 czerwca 2010 roku nie wystąpiły umowy nieuwzględnione w bilansie w 
zakresie niezbędnym do oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki. 

34. Udzielone pożyczki osobom zarządzającym i nadzorującym 
Na dzieo 30 czerwca 2010 roku nie istnieją żadne niespłacone pożyczki, udzielone gwarancje oraz poręczenia na 
rzecz Członków Zarządu, Rady Nadzorczej i członków ich rodzin. 

35. Wynagrodzenie biegłego rewidenta 
Pierwsze półrocze roku 2010. 
Sprawozdanie finansowe za pierwsze półrocze roku 2010 zostało poddane badaniu przez podmiot uprawniony 
do badania sprawozdao finansowych Grant Thorton Frąckowiak Sp. z o.o. wpisany na listę podmiotów 
uprawnionych pod numerem 238 wartośd usługi 20.800,00 netto. 
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Rok 2009 
Sprawozdanie finansowe za rok 2009 zostało poddane badaniu przez podmiot uprawniony do badania 
sprawozdao finansowych Grant Thorton Frąckowiak Sp. z o.o. wpisany na listę podmiotów uprawnionych pod 
numerem 238 wartośd usługi 25 000,00 netto (wypłacono zaliczkę w 2009 roku w kwocie 10 000,00 netto) 

36. Struktura zatrudnienia 
Zatrudnienie przeciętne w Spółce przedstawiało się następująco: 
 stan na 30.06.2010 stan na 30.06.2009 

Zarząd  2 2 
Pracownicy na stanowiskach bezpośrednio produkcyjnych  15 36 
Pracownicy obsługi 12 11 
Kadra Kierownicza 5 4 
Samodzielne stanowiska 15 18 
 Razem 49 71 

 
 
Spadek liczby pracowników na stanowiskach bezpośrednio produkcyjnych wiąże się z faktem, iż firma nie 
przedłużyła umów terminowych pracowników. Prace przez nich wykonywane obecnie są zlecane firmą 
podwykonawców zewnętrznych. 

 
Zarząd Spółki TAMEX Obiekty Sportowe S.A. 

 

 
 
 
Warszawa, 20.12.2010 rok 

 

 
Wyjaśnienie 

W calu  uniknięcia wątpliwości, Zarząd dodatkowo wyjaśnia pomyłkę pisarską, która to pojawiła się w punkcie 30 „Zdarzenia 

po dniu bilansowym mogące wpłynąd na przyszłe wyniki finansowe” powyższego sprawozdania finansowego. W dniu 20 

lipca 2010 roku w Warszawie została podpisana umowa sprzedaży udziałów pomiędzy „FAIRFAX POLSKA” Sp. z o.o. z 

siedzibą we Wrocławiu, a TAMEX Obiekty Sportowe S.A. z siedzibą w Warszawie. Przedmiotem tej umowy było nabycie 

100% udziałów spółki NOVA SPORT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością o której mowa w punkcie 5.11 niniejszego 

dokumentu.[Po cyfrze 100 nie umieszczono znaku %] 
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6.4 Opinia niezależnego biegłego rewidenta dotycząca sprawozdania finansowego 
Spółki TAMEX OS za okres 1.01.2010 do 30.06.2010 
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6.5 Wstępne  skonsolidowane nieaudytowane  sprawozdanie TAMEX Obiekty 
Sportowe S.A.  za 2010 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE  
TAMEX OBIEKTY SPORTOWE S.A.  

ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010 ROKU. 

 
 
  

 
 
 
 
 

MARZEC 2011
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1. Informacje Ogólne 
 
1.1.  Dane jednostki dominującej 

 

NAZWA I SIEDZIBA SPÓŁKI  

TAMEX  Obiekty Sportowe S.A.  00-355 Warszawa ul. Tamka 38 

 

UTWORZENIE SPÓŁKI   

TAMEX Obiekty Sportowe Spółka Akcyjna powstała z przekształcenia TAMEX Obiekty Sportowe Sp. z 
o.o.. Uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wspólników  o przekształceniu została 
podjęta w dniu 20 lipca 2007r. W tym samym dniu został przyjęty statut  spółki.   
 

REJESTRACJA SPÓŁKI  

Spółka TAMEX Obiekty Sportowe S.A. została wpisana w dniu 31 sierpnia 2007 roku do Rejestru 
Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 00000287548 
 

PODSTAWA PRAWNA DZIAŁALNOŚCI 

Spółka działała w 2010 roku na podstawie przepisów Kodeksu Spółek Handlowych, postanowieo 
Umowy Spółki oraz pozostałych przepisów obowiązujących Spółkę. 
 
PODSTAWOWA DZIAŁALNOŚĆ 

Spółka prowadzi działalnośd w zakresie określonym w umowie Spółki.  

Aktualnie podstawowy zakres działania Spółki to działalnośd w branży budownictwa sportowego, a w 
szczególności: 
- budowa obiektów sportowych , 
- projektowanie obiektów sportowych , 
-             sprzedaż materiałów i urządzeo  sportowych. 
 
KAPITAŁ ZAKŁADOWY  

Kapitał zakładowy Tamex Obiekty Sportowe S.A. wynosi 1 945 000,00 zł i obejmuje 1 945 0000 akcji 
po 0,10 zł. każda.   
Od lipca 2010 Spółka posiada 100 % udziałów w spółce Nova Sport Sp. z o.o. , której kapitał 
zakładowy wynosi 6 000,00 zł. 
 
 
ZARZĄD SPÓŁKI  

W 2010 roku Zarząd Spółki działał w następującym składzie: 

-  Konrad Bogusław Sobecki - Prezes Zarządu           
-  Andrzej Wójcik - Wiceprezes Zarządu   
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1.2. Podstawowe informacje o grupie kapitałowej 
 
W skład grupy kapitałowej wchodzą następujące jednostki zależne: 

 Tamex Obiekty Sportowe S.A. z siedzibą w Warszawie ul. Tamka 38 

 Nova Sport Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie ul. Wojska Polskiego 31/5 
 

 
                                          Schemat grupy kapitałowej Tamex Obiekty Sportowe S.A.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1.3. Największe kontrakty zrealizowane przez Grupę w 2010 roku 

 

Kontrakt Przedmiot Zamówienia 

Wrocław Budowa kompleksu boisk do gier otwartych wraz z zapleczem dydaktyczno- naukowym na 
terenie Pól Marsowych w kompleksie Stadionu Olimpijskiego we Wrocław 

Sulejówek Centrum Pobytowe EUR02012-boiska sportowe na terenie położonym w Sulejówku, ze 
środków własnych Wykonawcy kwoty określonej w formularzu ofertowym w okresie do 2020r. 

Poddębice Budowa Centrum Turystyki i Rekreacji -Kraina Bez Barier 

Brzeg Region 1 Centrum Sport owo - Rekreacyjne w Brzegu - prze budowa boi s k z zapleczem 

Puławy Przebudowa i rozbudowa stadionu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Puławach 

Gąsawa Budowa boiska sportowego z trawy syntetycznej stosowanej na boiskach do hokeja na trawie 
wraz z przebudową i rozbudową budynku szatniowo- sanitarnego na stadionie w Gąsawę 

Ełk Modernizacja powiatowego stadionu lekkoatletycznego wraz z kompleksem obiektów 
sportowych przy Zespole Szkół nr 1 im Jędrzeja Śniadeckiego 

Ostrołęka Budowa pełno wymiarowych boisk piłkarskich 

Świebodzice Przebudowa Stadionu Miejskiego w Świebodzicach 

Częstochowa Hala Sportowa Wielofunkcyjna w Częstochowie 

Tarnowo Podgórne Wykonanie boisk zewnętrznych przy Zespole Oświatowo-Sportowym w Baranowie 

Pionki Jedlnia Kolonia Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Jedlnia Kolonia 

TTAAMMEEXX  OOBBIIEEKKTTYY  SSPPOORRTTOOWWEE  SS..AA..  

NNOOVVAA  SSPPOORRTT  SSPP..  ZZ  OO..OO..  

110000%%  
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Zabrze Przebudowa boiska piłkarskiego na terenie GKS "Walka-Makoszowy" w Zabrzu 

Poznao Remont boiska do hokeja na trawie Akademia Wychowania Fizycznego w Poznani u 

Warszawa Wola Modernizacja boisk szkolnych Zespołu Szkół nr 24 w Warszawie 

Żarki Sport bez granic-przebudowa kompleksu sportowego wraz z zakupem niezbędnego 
wyposażenia etap I 

Strzyżów Budowa Regionalne go Integracyjne go Parku Sportu i Rekreacji w Strzyżowie 

Sosnowiec Przebudowa boisk szkolnych w IV Liceum Ogólnokształcącym w Sosnowcu 

Lidzbark Warmioski Moje boisko Orlik 2012 przy Zespole Szkół i Placówek Oświatowych w Lidzbarku Warmioskim 

Zakopane Nowa Ruda Przebudowa boiska piłkarskiego w rejonie średniej Skoczni - Centralny Ośrodek Sport u 
Ośrodek Przygotowao Olimpijskich w Zakopanem Regionalne  Centrum Turystyki aktywnej - 
modernizacja obiektów sportowych przy ul. Kłodzkiej 16 zza gospodarowaniem terenu oraz 
budową boiska o nawierzchni syntetycznej 

Kadzidło Kompleksowa baza sportowa na terenie Gminy Kadzidło 

Białogard Przebudowa boiska sportowego  wraz z bieżnią lekkoatletyczną w kompleksie sportowo- 
rekreacyjnym przy ul. Moniuszki w Białogardzie 

Hrubieszów Przebudowa Areny lekkoatletycznej na terenie Hrubieszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w 
Hrubieszowie 

Ożarów Układanie trawy na stadionie w Ożarowie 

Szczecin - 
Zamoyskiego 

Budowa Orlika  

Szczecin - 
Nałkowskiej 

Budowa Orlika  

Dębno Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Dębno 

 
 
Tamex Obiekty Sportowe S.A. wraz ze spółką Nova Sport Sp. z o.o.  wspólnie realizowały kontrakty: 
na Modernizację powiatowego stadionu lekkoatletycznego wraz z kompleksem obiektów sportowych 
przy Zespole Szkół nr 1 im Jędrzeja Śniadeckiego w Ełku i  modernizację obiektów sportowych w 
Regionalnym Centrum Turystyki aktywnej przy ul. Kłodzkiej z zagospodarowaniem terenu oraz 
budową boiska o nawierzchni syntetycznej. 
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2. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Tamex Obiekty Sportowe 
S.A.  

 

 

Skonsolidowany  nieaudytowany  Rachunek  zysków i strat Grupy Tamex Obiekty 
Sportowe S.A. z a okres 2010 
 

stan na dzieo: 

Audytowane 
sprawozdanie 

finansowe 
31.XII.2009 

Wstępne 
nieaudytowane 
sprawozdanie 

finansowe  
31.XII.2010 

Aktywa trwałe 5 102 8 110 

Wartości niematerialne i prawne 75 46 

Rzeczowe aktywa trwałe 3 344 3 005 

Należności długoterminowe 452 379 

Inwestycje długoterminowe 0 2 020 

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1 231 2 660 

Aktywa obrotowe 21 535 35 614 

Zapasy 1 286 2 306 

Należności krótkoterminowe 5 848 14 745 

Inwestycje krótkoterminowe 8 606 10 802 

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 5 794 7 761 

AKTYWA 26 637 43 725 

      

Kapitał (fundusz) własny 8 986 15 533 

Kapitał (fundusz) podstawowy 1 945 1 951 

Kapitał (fundusz) zapasowy 6 670 7 041 

Zysk (strata) z lat ubiegłych 0 0 

zysk (strata) netto 371 6 541 

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 17 651 28 192 

Rezerwy na zobowiązania 2 679 3 690 

Zobowiązania długoterminowe 1 387 257 

Zobowiązania krótkoterminowe 12 642 23 719 

Rozliczenia międzyokresowe 943 526 

PASYWA 26 637 43 725 

*W roku 2009 Spółka nie konsolidowała wyników innych podmiotów, ponieważ w tym okresie nie posiadała spółek 

zależnych. Wszystkie wartości dla roku 2009 są danymi jednostkowymi. 
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Skonsolidowany  nieaudytowany  Bilans  Grupy  Tamex Obiekty Sportowe S.A. za rok 2010 
   

stan na dzieo: 

Audytowane 
sprawozdanie 

finansowe 
31.XII.2009 

Wstępne 
nieaudytowane 
sprawozdanie 

finansowe  31.XII.2010 

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 87 356 108 714 

Przychody netto ze sprzedaży produktów 84 582 106 761 

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 1 944 1 307 

Przychody netto ze sprzedaży pozostałej 831 647 

Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 80 108 93 775 

Koszty wytworzenia sprzedanych produktów 78 288 92 624 

Wartośd sprzedanych towarów i materiałów 1 820 1 151 

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 7 249 14 939 

Koszty sprzedaży 3 557 3 277 

Koszty ogólnego zarządu 2 107 2 412 

Zysk (strata) ze sprzedaży 1 585 9 250 

Pozostałe przychody operacyjne 1 652 1 204 

Pozostałe koszty operacyjne 2 912 1 598 

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 325 8 856 

Przychody finansowe 46 33 

Koszty finansowe 309 810 

Zysk (strata) z działalności gospodarczej 61 8 079 

Wyniki zdarzeo nadzwyczajnych 0 0 

Zysk (strata) brutto 61 8 079 

Podatek dochodowy -310 1 539 

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku(zwiększenie straty) 0 0 

Zysk (strata) netto 371 6 541 

*W roku 2009 Spółka nie konsolidowała wyników innych podmiotów, ponieważ w tym okresie nie posiadała spółek 

zależnych. Wszystkie wartości dla roku 2009 są danymi jednostkowymi. 

 

Najbardziej istotne pozycje dotyczące wyłączeo w sprawozdaniu skonsolidowanym stanowią: 

 Rozrachunki  
Z uwagi na wzajemne świadczenie usług pomiędzy podmiotami wchodzącymi w skład grupy 
kapitałowej, a konkretnie występujące zobowiązania krótkoterminowe. 

 Roboty w toku 
Firma Tamex Obiekty Sportowe S.A jest firmą budowlaną i kontrakty długoterminowe 
niezakooczone rozlicza robotami w toku. Stopieo zaawansowania usługi liczony jest na 
podstawie stopnia udziału kosztów poniesionych od dnia zawarcia umowy do dnia ustalenia 
przychodu w całkowitych kosztach wykonania usługi. Faktury sprzedaży natomiast są 
wystawiane na podstawie protokołów odbioru, a ponieważ Spółka Nova Sport była jednym z 
podwykonawców na kontraktach takich jak Regionalne Centrum Turystyki aktywnej - 
modernizacja obiektów sportowych z zagospodarowaniem terenu oraz budową boiska o 
nawierzchni sztucznej w Nowej Rudzie oraz Modernizacja powiatowego stadionu 
lekkoatletycznego wraz z kompleksem obiektów sportowych w Ełku, wystąpiła koniecznośd 
dokonania wyłączeo. 

Nadmienid należy, iż zapasy magazynowe nie stanowiły wyłączeo w sprawozdaniu skonsolidowanym 
z uwagi na to, iż żaden z materiałów zakupionych wzajemnie pomiędzy Spółkami nie znajdował się na 
stanie 31.12.2010 roku. 



149 
 

 

3. Komentarz do uzyskanych przychodów i kosztów działalności operacyjnej 
Grupy Tamex Obiekty Sportowe S.A. w roku 2010 

 
W okresie od 1.01.2010 do 31.12.2010 roku przychody z działalności operacyjnej wyniosły 108 

715 tys. zł, natomiast koszty działalności operacyjnej ukształtowały się na poziomie 98 314 tys. zł. 
Najwyższą wartośd przychodów i kosztów spółka odnotowała w III i IV kwartale 2010 roku co było 
spowodowane koocową realizacją umów zawartych w 2009 roku oraz zakooczeniem kontraktów 
rozpoczętych w 2010 roku, których realizacja trwała od jednego do kilku miesięcy.  Dodatkowym 
czynnikiem wzrostu powyższych kosztów i przychodów była realizacja kontraktów przez zakupioną w 
lipcu 2010 roku Spółkę zależną Nova Sport Sp. z o.o. 
 

Tabela: koszty działalności bieżącej Grupy  Tamex Obiekty Sportowe S.A. w ujęciu 
rodzajowym w okresie 2010 
 

Koszty rodzajowe 2010 kwota udział 

Usługi obce                        63 580     65% 

Zużycie materiałów i energii                        27 074     28% 

Wynagrodzenia                          3 942     4% 

Pozostałe                          1 531     2% 

Amortyzacja                          1 331     1% 

Świadczenia na rzecz pracowników                              674     1% 

Podatki i opłaty                              182     0% 

Razem                        98 314     100% 
 

Największą pozycją kosztową w Tamex Obiekty Sportowe S.A. w prezentowanym okresie są 
koszty usług obcych czyli podwykonawców. Poziom kosztów usług obcych wzrósł w stosunku do roku 
poprzedniego, co było spowodowane zmniejszeniem zatrudnienia w Tamex Obiekty Sportowe S.A. 
pracowników bezpośrednio produkcyjnych. Wiąże się to z faktem, iż spółka nie przedłużyła umów 
terminowych pracowników, a prace przez nich wykonywane obecnie są zlecane podmiotom 
zewnętrznym.  

 
 

4. Wybrane wskaźniki finansowe 
  wartośd wskaźnika 

Wskaźnik formuła obliczeniowa 
1.01.2010-
31.12.2010 

01.01.2009-
31.12.2009 

przychody ze sprzedaży (tys. Zł)                  108 715                        87 356     

wynik finansowy netto (tys. Zł)                       6 541                             371     

kapitały własne (tys. Zł)                     15 550                          8 986     
    

rentownośd kapitału własnego 
(ROE) % 

wynik finansowy netto/kapitały 
własne na początek okresu 72,8% 4,0% 

wskaźnik płynności III 
środki pieniężne/zobowiązania 

krótkoterminowe 0,5% 0,7% 

wskaźnik rentowności 
sprzedaży ROS % 

zysk ze sprzedaży/przychody ze 
sprzedaży 13,7% 1,8% 
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5. Komentarz Zarządu na temat czynników i zdarzeo, które miały wpływ na 
osiągnięte wyniki finansowe  
 

 

Spółka Tamex Obiekty Sportowe S.A. w 2010 roku osiągnęła jednostkowe przychody na poziomie 
92 833 tys. zł, co stanowi 6% wzrost w stosunku do przychodów z roku poprzedniego. Należy jednak 
zaznaczyd, iż od roku 2010 Spółka Tamex Obiekty Sportowe S.A. realizuje wdrożoną strategię, której 
jednym kluczowych założeo jest stopniowa migracja modelu biznesowego Spółki z realizacji małych i 
średnich obiektów do wykonawstwa dużych. Z tego powodu Spółka Tamex Obiekty Sportowe S.A.  w 
2010 roku w mniejszym stopniu uczestniczyła w przetargach dotyczących programu rządowego Orliki 
2012, a w większej mierze skupiła się na realizacji większych, długoterminowych kontraktów.  
 
Jednocześnie w 2010 roku Spółka Tamex Obiekty Sportowe S.A. wprowadziła działania mające na 
celu optymalizację i restrukturyzację  we wszystkich głównych obszarach jej funkcjonowania 
skierowane na: 
 

 poprawę efektywności gospodarowania środkami trwałymi,  

 większą skutecznośd zarządzania poprzez zastosowanie mechanizmów kontroli,  

 stałe unowocześnianie zasad funkcjonowania Spółki oraz dostosowywanie ich do 

zmieniających się wymogów rynku i konkurencji,  

 budowanie mocnej pozycji rynkowej Spółki,  

 dalszy rozwój nowych kanałów sprzedaży powiązany ze zmianami w portfelu usług,  

 zwiększanie skuteczności procedur rozliczeniowych poprzez wdrożenie obiegu dokumentów 

wewnątrz Spółki,  

 wdrożenie ujednoliconych zasad uruchamiania zadao dla celów inwestycyjnych i 

realizacyjnych w Spółce,  

 dalszą promocja marki TAMEX S.A. oraz oparcie sprzedaży i marketingu na nowoczesnych 

sposobach docierania do klientów  

 
Istotnym działaniem z punktu widzenia wdrożenia przyjętej strategii było przejęcie spółki Nova 

Sport Sp. z o.o. o zbliżonym profilu działalności, jednak skupionej przede wszystkim na realizacji 
mniejszych obiektów sportowych, w której od lipca 2010 roku Spółka posiada 100% udziałów. 
Jednostkowe przychody spółki Nova Sport w 2010 wyniosły 17 841 tys. zł, co sumarycznie daje 
skonsolidowane przychody na poziomie 108 715 tys. zł, co stanowi wzrost o 24,45% w stosunku do 
jednostkowych przychodów spółki Tamex Obiekty Sportowe S.A. w roku 2009.  
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Osiągnięte w 2010 roku wyniki tylko nieznacznie odbiegły od założonych planów budżetowych. W 
roku 2010 Spółka uruchomiła także szereg inicjatyw nastawionych na rozszerzenie zakresu 
potencjalnych rynków docelowych, a co za tym idzie przyszłych przychodów. Przygotowany został 
m.in. zupełnie nowy produkt pod nazwą City-Garden, którego celem jest upowszechnienie na Polskim 
rynku nawierzchnie syntetycznych do zastosowao pozasportowych. Oferta obejmuje pełną gamę 
syntetycznych traw dekoracyjnych, zaprojektowanych z myślą o terenach miejskich, rekreacyjnych, 
strefach komercyjnych oraz ogrodach przydomowych i tarasach. 

 
Dalsza konsekwencja w realizacji przyjętej strategii, a także coraz większy udział w przychodach z 

tytułu realizacji dużych obiektów sportowych powinny przyczynid się do dalszej poprawy wyników 
finansowych oraz do realizacji założonych prognoz. Tym samym podtrzymujemy prognozy 
zamieszczone w dokumencie informacyjnym przygotowanym w związku z wejściem Spółki na 
NewConnet. 
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6.6 Sprawozdanie Zarządu z działalności spółki TAMEX OS w 2010 roku na podstawie 
niezaudytowanych wstępnych jednostkowych wyników  

Sprawozdanie Zarządu z działalności spółki Tamex OS za okres od 01.01.2010 do 

31.12.2010 na podstawie niezaudytowanych wstępnych jednostkowych wyników  

Komentarz Zarządu na temat czynników i zdarzeo, które miały wpływ na osiągnięte wyniki 

finansowe 

Spółka w 2010 roku osiągnęła przychody na poziomie 92 833 tys. zł, co stanowi 6% wzrost w stosunku do przychodów z 

roku poprzedniego. Należy jednak zaznaczyd, iż od roku 2010 Spółka realizuje wdrożoną strategią, której jednym 

kluczowych założeo jest stopniowa migracja modelu biznesowego Spółki z realizacji małych i średnich obiektów do 

wykonawstwa dużych. Z tego powodu Spółka w 2010 roku w mniejszym stopniu uczestniczyła w przetargach dotyczących 

programu rządowego Orliki 2012, a w większej mierze skupiła się na realizacji większych, długoterminowych kontraktów. Od 

połowy 2010 roku Spółka posiada 100% udziałów w Nova Sport, spółce o zbliżonym profilu działalności, jednak skupionej 

przede wszystkim na realizacji mniejszych obiektów sportowych. Jednostkowe przychody spółki Nova Sport w 2010 

wyniosły 17 841 tys. zł, co sumarycznie daje skonsolidowane przychody na poziomie 110 674 tys. zł, co stanowi wzrost o 

27&% w stosunku do jednostkowych przychodów spółki w roku 2009.  

W okresie od 1.01.2010 do 31.12.2010 złożonych zostało przez Spółkę 216 ofert przetargowych z czego 37 zostało 

wygranych co dało skutecznośd 17,12%. Zaznaczyd należy, iż 20 przetargów zostało unieważnionych z powodu braku 

 środków finansowych, z czego 2 takie sytuacje dotyczyły zamówieo, w których Spółka zajmowała pierwszą pozycję. 

Pozostałe realizacje to prace dla Inwestorów prywatnych jak również usługi podwykonawcze w zakresie nawierzchni 

sportowych lub sprzedaży samych nawierzchni.  

Osiągnięte w 2010 roku wyniki tylko nieznacznie odbiegły od założonych planów budżetowych. W roku 2010 Spółka 

uruchomiła także szereg inicjatyw nastawionych na rozszerzenie zakresu potencjalnych rynków docelowych, a co za tym 

idzie przyszłych przychodów. Przygotowany został m.in. zupełnie nowy produkt pod nazwą City-Garden, którego celem jest 

upowszechnienie na Polskim rynku nawierzchnie syntetycznych do zastosowao pozasportowych. Oferta obejmuje pełną 

gamę syntetycznych traw dekoracyjnych, zaprojektowanych z myślą o terenach miejskich, rekreacyjnych, strefach 

komercyjnych oraz ogrodach przydomowych i tarasach. 

Dalsza konsekwencja w realizacji przyjętej strategii, a także coraz większy udział w przychodach z tytułu realizacji dużych 

obiektów sportowych powinny przyczynid się do dalszej poprawy wyników finansowych oraz do realizacji założonych 

prognoz. 
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Największe kontrakty zrealizowane przez Spółkę w 2010 roku 

 

 

Komentarz do uzyskanych przychodów i kosztów działalności operacyjnej Spółki w roku 2010 

W okresie od 1.01.2010 do 31.12.2010 roku przychody z działalności operacyjnej wyniosły 92 833 

tys. zł, natomiast koszty działalności operacyjnej ukształtowały się na poziomie 79 900 tys. zł. 

Najwyższą wartośd przychodów i kosztów spółka odnotowała w III i IV kwartale 2010 roku co było 

Kontrakt Przedmiot zamówienia

Wrocław 

Budowa kompleksu boisk do gier otwartych wraz z zapleczem dydaktyczno-

naukowym na terenie Pól Marsowych w kompleksie Stadionu Olimpijskiego 

we Wrocław

Sulejówek 

Centrum Pobytowe EURO 2012 - boiska sportowe na terenie położonym w 

Sulejówku, ze środków własnych Wykonawcy kwoty określonej w formularzu 

ofertowym w okresie do 2020r. 

Poddębice Budowa Centrum Turystyki i Rekreacji - Kraina Bez Barier 

Brzeg 
Regionalne Centrum Sportowo – Rekreacyjne w Brzegu – przebudowa boisk z 

zapleczem

Puławy
Przebudowa i rozbudowa stadionu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w 

Puławach

Gąsawa 

Budowa boiska sportowego z trawy syntetycznej stosowanej na boiskach do 

hokeja na trawie wraz z przebudową i rozbudową budynku szatniowo-

sanitarnego na stadionie w Gąsawie 

Ełk
Modernizacja powiatowego stadionu lekkoatletycznego wraz z kompleksem 

obiektów sportowych przy Zespole Szkół nr 1 im Jędrzeja Śniadeckiego 

Ostrołęka Budowa pełnowymiarowych boisk piłkarskich 

Świebodzice Przebudowa Stadionu Miejskiego w Świebodzicach

Częstochowa Hala Sportowa Wielofunkcyjna w Częstochowie 

Tarnowo Podgórne 
Wykonanie boisk zewnętrznych przy Zespole Oświatowo-Sportowym w 

Baranowie 

Pionki Jedlnia Kolonia Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Jedlnia Kolonia 

Zabrze
Przebudowa boiska piłkarskiego na terenie GKS "Walka-Makoszowy" w 

Zabrzu 

Poznao 
Remont boiska do hokeja na trawie  Akademia Wychowania  Fizycznego w 

Poznaniu 

Warszawa Wola   Modernizacja boisk szkolnych Zespołu Szkół nr 24  w Warszawie 

Żarki
Sport bez granic - przebudowa kompleksu sportowego wraz z zakupem 

niezbędnego wyposażenia etap I 

Strzyżów Budowa Regionalnego Integracyjnego Parku Sportu i Rekreacji w Strzyżowie 

Sosnowiec Przebudowa boisk szkolnych w IV Liceum Ogólnokształcącym w Sosnowcu 

Lidzbark Warmioski 
Moje boisko Orlik 2012 przy Zespole Szkół i Placówek Oświatowych w 

Lidzbarku Warmioskim 

Zakopane
Przebudowa boiska piłkarskiego w rejonie Średniej Skoczni  - Centralny 

Ośrodek Sportu Ośrodek Przygotowao Olimpijskich w Zakopanem

Nowa Ruda 

Regionalne Centrum Turystyki aktywnej - modernizacja obiektów 

sportowych przy ul. Kłodzkiej 16 z zagospodarowaniem terenu oraz budową 

boiska o nawierzchni syntetycznej 

Kadzidło Kompleksowa baza sportowa na terenie Gminy Kadzidło 

Białogard 
Przebudowa boiska sportwoego wraz z bieżnią lekkoatletyczną w 

kompleksie sportowo - rekreacyjnym przy ul. Moniuszki w Białogardzie

Hrubieszów 
Przebudowa Areny lekkoatletycznej na terenie Hrubieszowskiego Ośrodka 

Sportu i Rekreacji w Hrubieszowie 
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spowodowane koocową realizacją umów zawartych w 2009 roku oraz zakooczeniem kontraktów 

rozpoczętych w 2010 roku, których realizacja trwała od jednego do kilkumiesięcy.  

 
Tabela 16. Koszty działalności bieżącej Tamex OS SA w ujęciu rodzajowym w okresie 2010 

Największą pozycją kosztową w Tamex Obiekty Sportowe S.A. w prezentowanym okresie są 

koszty usług obcych czyli podwykonawców. Poziom kosztów usług obcych wzrósł w stosunku do roku 

poprzedniego, co było spowodowane zmniejszeniem zatrudnienia pracowników bezpośrednio 

produkcyjnych. Wiąże się to z faktem, iż spółka nie przedłużyła umów terminowych pracowników, a 

prace przez nich wykonywane obecnie są zlecane podmiotom zewnętrznym.  

Koszty związane z działalnością centrali Spółki obejmujące wszystkie piony i działy jakie 

funkcjonują w strukturze Spółki zamknęły się kwotą 7 713 tys. zł.  Kwota ta obejmuje pion 

wykonawczy 1 954 tys. zł, który należy uznad za pion bezpośrednio związany z kosztami 

operacyjnymi. 

 
Tabela 17. Koszty w podziale na działy w strukturze spółki  Tamex OS SA w 2010 roku 

 

Koszty pracy w okresie od 01.01.2010 do 31.12.2010 roku wyniosły 4 128 tys. zł. Zdecydowany 

spadek kosztów w stosunku do 2009 roku spowodowany był w głównej mierze przez spadek 

zatrudnienia w firmie (o 26 etatów). Zmniejszenie zatrudnienia spowodowane było wygaśnięciem 

umów terminowych oraz zwiększeniem ilości podpisanych umów z firmami świadczącymi usługi 

podwykonawcze . Zatrudnienie na ostatni dzieo 2010 roku wynosiło 44 osoby. 

Koszty rodzajowe
wartośd 

(tys. zł)

udział

(%)

Usługi obce 55 055 66%

Zużycie materiałów i energii 21 654 26%

Wynagrodzenia 3 522 4%

Amortyzacja 1 173 1%

Świadczenia na rzecz pracowników 606 1%

Podatki i opłaty 163 0%

Pozostałe 1 567 2%

Razem 83 740 100%

Pion w strukturze organizacyjnej
wartośd 

(tys. zł)

udział

(%)

Wykonawczy 1 954 25%

Sprzedaży 1 428 19%

Zarząd 980 13%

Operacyjny 791 10%

Finansowo Księgowy 783 10%

Przygotowania ofert 736 10%

Marketingu 704 9%

Administracyjny 337 4%

Razem 7 713 100%
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Przeprowadzone działania restrukturyzacyjne i reorganizacyjne w roku 2010 

W okresie 2010 roku prowadzone zostały działania optymalizacyjne i restrukturyzujące niemal we wszystkich 
kluczowych obszarach funkcjonowania Spółki skierowane na: 

 

 poprawę efektywności gospodarowania środkami trwałymi, 

 większą skutecznośd zarządzania poprzez zastosowanie mechanizmów kontroli, 

 stałe unowocześnianie zasad funkcjonowania Spółki oraz dostosowywanie ich do zmieniających się wymogów 
rynku i konkurencji, 

 budowanie mocnej pozycji rynkowej Spółki, 

 dalszy rozwój nowych kanałów sprzedaży powiązany ze zmianami w portfelu usług, 

 zwiększanie skuteczności procedur rozliczeniowych poprzez wdrożenie obiegu dokumentów wewnątrz Spółki, 

 wdrożenie ujednoliconych zasad uruchamiania zadao dla celów inwestycyjnych i realizacyjnych w Spółce, 

 dalszą promocja marki TAMEX S.A. oraz oparcie sprzedaży i marketingu na nowoczesnych sposobach 
docierania do klientów 

 

Istotnym działaniem z punktu widzenia wdrożenia przyjętej strategii było przejęcie spółki Nova Sport Sp. z o.o. z branży 

budownictwa sportowego.  
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Niezaudytowane wstępne wyniki jednostkowe spółki Tamex OS SA 
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Niezaudytowane wstępne wyniki jednostkowe spółki Nova Sport Sp. z o.o. 
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7 Załączniki 
 

7.1 Aktualny odpis KRS Spółki 
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7.2 Ujednolicony aktualny tekst statutu Spółki 
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7.3 Definicje i objaśnienia skrótów 

7.3.1 Definicje i skróty formalne 

 
 Akcje: TAMEX Obiekty Sportowe SA z siedzibą w Warszawie. 

 Akcje serii A: 18.520.000 Akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł każda i łącznej wartości 
nominalnej 1.852.000 zł. 

 Akcje serii B: 930.000 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł każda i łącznej wartości 
nominalnej 93.000 zł 

 Akcjonariusz: Uprawniony z Akcji Spółki. 

 ASO, alternatywny system obrotu, Alternatywny System Obrotu: Alternatywny System Obrotu, o którym mowa 
w art. 3 pkt 2 Ustawy o obrocie, organizowany przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie SA 

 Autoryzowany Doradca: Autoryzowany Doradca w Alternatywnym Systemie Obrotu, organizowanym przez GPW 
– Dom Inwestycyjny Investors S.A. z siedzibą w Warszawie. 

 Emitent, Spółka: TAMEX Obiekty Sportowe SA z siedzibą w Warszawie. 

 EUR, Euro: Jednostka monetarna Unii Europejskiej. 

 Giełda, GPW: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA 

 GUS: Główny Urząd Statystyczny. 

 Inwestor finansowy: fundusz Investor FIZ 

 KDPW, KDPW SA: Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych SA z siedzibą w Warszawie. 

 Kodeks Cywilny, K.C.: Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) 

 Kodeks Karny: Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553 z późn. zm.). 

 Kodeks spółek handlowych, KSH, Ksh: Ustawa z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 
94, poz. 1037 z późn. zm.). 

 Komisja, KNF: Komisja Nadzoru Finansowego w Warszawie. 

 Dokument Informacyjny: Niniejszy Dokument przygotowany zgodnie z wymogami określonymi w Załączniku Nr 1 
do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu uchwalonego Uchwałą Nr 147/2007 Zarządu Giełdy Papierów 
Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 1 marca 2007 r. (z późn. zm.). 

 KRS: Krajowy Rejestr Sądowy. 

 NBP: Narodowy Bank Polski. 

 NewConnect, rynek NewConnect: Alternatywny System Obrotu organizowany przez Giełdę Papierów 
Wartościowych w Warszawie SA 

 NWZA, NWZ Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie: Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TAMEX Obiekty Sportowe 
SA. 

 PKD: Polska Klasyfikacja Działalności. 

 PLN, zł, złoty: Jednostka monetarna Rzeczypospolitej Polskiej. 

 RN, Rada Nadzorcza: Rada Nadzorcza TAMEX Obiekty Sportowe SA 

 Regulamin Alternatywnego Systemu Obrotu: Regulamin Alternatywnego Systemu Obrotu uchwalony Uchwałą nr 
147/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA z dnia 1 marca 2007 r. (z późn. zm.). 

 Regulamin GPW, Regulamin Giełdy: Regulamin Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA 

 SA: Spółka Akcyjna. 

 Spółka zależna: Nova Sport Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie 

 Statut, Statut Spółki, Statut Emitenta: Statut TAMEX Obiekty Sportowe SA 

 UOKiK: Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. 

 Ustawa o obrocie instrumentami finansowymi, Ustawa o Obrocie: Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie 
instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2005 r. Nr 183, poz. 1538 z późn. zm.). 

 Ustawa o ofercie publicznej, Ustawa o Ofercie: Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach 
wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych 
(tekst jednolity: Dz. U. z 2009 r. Nr 185, poz. 1439). 

 Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów: Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i 
konsumentów (Dz. U. z 2007 r. Nr 50 poz. 331 z późn. zm.). 

 Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych: Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od 
osób fizycznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307). 

 Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych: Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od 
osób prawnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 54 poz. 654 z późn. zm.). 

 Ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych: Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności 
cywilnoprawnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. Nr 68 poz. 450 z późn. zm.). 
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 Ustawa o rachunkowości, Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity: Dz. U. z 2009 r. Nr 
152, poz. 1223 z późn. zm.). 

 WZA, Walne Zgromadzenie Spółki: Walne Zgromadzenie TAMEX Obiekty Sportowe SA 

 Zarząd, Zarząd Spółki, Zarząd Emitenta Zarząd TAMEX Obiekty Sportowe SA 

 ZWZ Zwyczajne Walne Zgromadzenie TAMEX Obiekty Sportowe SA 

 

7.3.2 Definicje i skróty biznesowe 

 FIFA ( Fédération Internationale de Football Association, Międzynarodowa Federacja Piłki Nożnej) – 

międzynarodowa organizacja pozarządowa zrzeszająca 219 narodowych federacji piłki nożnej. 

 FIFA 1 Star – wymagania FIFA dotyczące nawierzchni sportowych na poziomie jednogwiazdkowym, certyfikat 

nadawany przez FIFA dla obiektów przeznaczonych do rekreacyjnego uprawiania sportu 

 FIFA 2 Star – wymagania FIFA dotyczące nawierzchni sportowych na poziomie dwugwiazdkowym, certyfikat 

nadawany przez FIFA dla obiektów przeznaczonych do profesjonalnego uprawiania sportu 

 FIFA preffered producer – certyfikat nadawany przez FIFA dla spółek produkujących i instalujących nawierzchnie 

sportowe, gwarantuje wysoką jakośd produktów oraz usług instalacyjnych 

 SBR - granulat gumowy będący składnikiem nawierzchni sportowych, szczególnie sztucznych traw. 

 EPDM - elastyczny granulat i trwała warstwa wierzchnia nawierzchni zewnętrznych oraz wypełnienie boisk 

trawiastych. 

 ITF  (International Tennis Federation, Międzynarodowa Federacja Tenisowa) - organizacja przewodząca 

rozgrywkom tenisowym na świecie, skupia dwieście dwie narodowe organizacje. 

 

   
 
 
 

 

 

 


