
Raport bieżący 20/2011 – Skonsolidowany Raport roczny za 2010 r. 

Zarząd TAMEX Obiekty Sportowe S.A., przekazuje do publicznej informacji 

skonsolidowany raport roczny za 2010 rok.  

 

PODSTAWA PRAWNA: 

§ 5 ust. 1 pkt. 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu 

"Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na 

rynku NewConnect". 

Osoby reprezentujące spółkę: 

Konrad Sobecki – Prezes Zarządu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Szanowni Akcjonariusze, 

 

Miniony, 2010 rok był bardzo ważnym okresem w historii Grupy  Tamex Obiekty Sportowe. Spółka 

rozpoczęła realizację strategii, której jednym kluczowych założeo jest stopniowa migracja modelu 

biznesowego Grupy z realizacji małych i średnich obiektów do wykonawstwa dużych. Z tego powodu 

Spółka dominująca 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 Grupa 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,  

 dalsza  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.  

Osiągnięte w 2010 roku wyniki nieznacznie odbiegły od założonych planów budżetowych. W roku 

2010 Grupa 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.  

Konrad Sobecki 

Prezes Zarządu 

Tamex Obiekty Sportowe 



 

Wybrane dane ze Skonsolidowanego   Rachunku  Zysków i Strat  Grupy  Tamex  Obiekty 

Sportowe S.A. za okres od 01.01.2010 do 31.12.2010 roku 

 

    PLN EUR 

Wyszczególnienie 2009 2010 2009 2010 

1 Przychody netto ze sprzedaży 87 356 305,05 108 463 482,55 21 263 888,09 27 387 693,50 

2 amortyzacja 1 342 142,66 1 357 798,14 326 698,47 342 852,34 

3 Zysk (strata) ze sprzedaży 1 584 624,30 9 406 728,62 385 722,29 2 375 256,58 

4 
Zysk (starta) na działalności 
operacyjnej 

324 762,10 7 912 180,18 79 052,16 1 997 873,94 

5 Zysk (strata) brutto 61 394,95 6 793 385,91 14 944,49 1 715 371,54 

6 Zysk (strata) netto 371 138,28 5 414 404,16 90 340,85 1 367 170,20 

 

Do wyceny przyjęto kurs średni NBP z dnia 31.12.2010 tab. 255/A/NBP/2010 3,9603, z dnia 

31.12.2009 tab. 255/A/NBP/2009 4,1082. 

 

Wybrane dane ze Skonsolidowanego   Bilansu  Tamex Obiekty Sportowe S.A. za okres od 

01.01.2010 do 31.12.2010 roku 

 

Wyszczególnienie 

PLN EUR 

stan na 
31.12.2009  

stan na 
31.12.2010  

stan na 
31.12.2009  

stan na 
31.12.2010 

1 Należności długoterminowe 452 165,41 624 980,55 110 064,12 157 811,42 

2 Należności krótkoterminowe 5 848 446,94 13 760 181,19 1 423 603,27 3 474 530,01 

3 Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 8 606 479,84 10 827 868,55 2 094 951,52 2 734 103,11 

4 Kapitał (fundusz) własny 8 985 645,49 14 400 049,65 2 187 246,36 3 636 100,71 

5 Zobowiązania długoterminowe 1 387 077,54 1 664 047,07 337 636,32 420 182,07 

6 Zobowiązania krótkoterminowe 12 641 790,23 22 499 477,93 3 077 209,05 5 681 255,95 

 

Do wyceny przyjęto kurs średni NBP z dnia 31.12.2010 tab. 255/A/NBP/2010 3,9603, z dnia 

31.12.2009 tab. 255/A/NBP/2009 4,1082. 



  

Warszawa 30 czerwca 2011r 

 

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU 

 

Zarząd Spółki Dominującej Tamex Obiekty Sportowe S.A. oświadcza, że podmiot uprawniony 

do badania skonsolidowanego sprawozdao finansowych, dokonujący badania rocznego 

sprawozdania finansowego, został wybrany zgodnie z przepisami prawa oraz że podmiot ten 

oraz biegli rewidenci, dokonujący badania tego sprawozdania, spełniali warunki do 

wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badaniu, zgodnie z właściwymi przepisami prawa 

krajowego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Warszawa 30 czerwca 2011r 

 

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU 

 

Zarząd Spółki Dominującej Tamex Obiekty Sportowe S.A. oświadcza, że według jego najlepszej 

wiedzy roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe i dane porównywalne sporządzone 

zostały zgodnie z przepisami obowiązującymi Spółkę oraz, że odzwierciedlają w sposób 

prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową Spółki oraz jej wynik finansowy, 

a sprawozdanie z działalności Spółki zawiera prawdziwy obraz sytuacji, w tym opis ryzyk i 

zagrożeo. 

 

 

 

 

 


