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1.PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE. 
 

 

Nazwa i siedziba:  

GKS GieKSa Katowice S.A., 40-108 Katowice, ul. Bukowa 1, 

  

Podstawowy przedmiot działalności jednostki:  

Podstawowy przedmiot działalności wg PKD: 93.12.Z Działalność klubów 

sportowych, 

 

Wskazanie właściwego sądu lub innego organu prowadzącego 

rejestr: 

Spółka została zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Katowicach Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS : 

0000336380. 

 

REGON: 24313028 

 

NIP: 954-26-82-868 

 

Skład Zarządu:  

Jacek Krysiak – Prezes Zarządu, 

Tomasz Karczewski – Wiceprezes Zarządu, 

 

Skład Rady Nadzorczej: 

Ireneusz Król – Przewodniczący Rady Nadzorczej, 

Jerzy W. Łączkowski – Sekretarz Rady Nadzorczej, 

Romuald Lasczyk – Członek Rady Nadzorczej, 
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2.WYBRANE DANE FINANSOWE: 

 

Raport kwartalny obejmuje okres od dnia 1 kwietnia 2011 r. do  dnia 30 

czerwca 2011 r., oraz dane porównywalne.  

Raport kwartalny przygotowano zgodnie z par. 5 Załącznika nr 3 do 

Regulaminu ASO New Connect. 

 

2.1. WYBRANE DANE Z SYTUACJI FINANSOWEJ. 
 

 

  
Stan na 30.06.2011 

w zł. 

Stan na 30.06.2010 

w zł. 

Kapitał własny 

 
7 139 222,42 776 039,96 

Długoterminowe należności i 

rozliczenia międzyokresowe 

 

0,00 0,00 

Należności krótkoterminowe i 

rozliczenia międzyokresowe 

 

2 589 160,42 4 415 398,10 

Pozostałe aktywa finansowe 

 
10 184 449,15 439 788,34 

Środki pieniężne i inne aktywa 

pieniężne 

 

22 070,21 14 343,89 

Zobowiązania długoterminowe 

i rezerwy 

 

1 763 077,00 3 054,00 

Zobowiązania krótkoterminowe 

i rezerwy 

 

5 632 641,52 4 311 829,05 
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2.2. WYBRANE DANE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW. 
 

 
 

Za okres od 

01.04.2011 do 

30.06.2011 

w zł. 

Za okres od 

01.01.2011 

do 

30.06.2011 

w zł. 

Za okres od 

01.04.2010 do 

30.06.2010 

w zł. 

Za okres od 

01.01.2010 do 

30.06.2010 

w zł. 

Przychody netto ze 

sprzedaży 

  

184 555,38 503 247,09 38 180,84 42 747,99 

Zysk (strata) brutto ze 

sprzedaży 

 

184 555,38 503 247,09 38 180,84 42 747,99 

Zysk (strata) z 

działalności operacyjnej 

 

(2 224 253,42) (4 188 681,18) (4 054 672,75) (4 126 503,68) 

Zysk (strata) brutto 

 
5 681,51 (1 630 218,23) (4 047 793,30) (4 119 652,63) 

Zysk (strata) netto 

 
(486 629,49) (2 337 278,23) (4 043 837,30) (4 118 746,63) 

Amortyzacja 

 
8 058,12 16 116,24 0,00 0,00 

 
    

 

3. INFORMACJA ZARZĄDU NA TEMAT AKTYWNOŚCI JAKĄ  

W OKRESIE OBJĘTYM RAPORTEM SPÓŁKA PODEJMOWAŁA  

W OBSZARZE ROZWOJU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI. 

W ciągu pierwszych miesięcy 2011 roku Spółka z sukcesem 

przeprowadziła kolejną subskrypcję akcji, zakończoną podwyższeniem 
kapitału zakładowego, w ramach kapitału docelowego o kwotę 

1.575.000,00 zł. Po zarejestrowaniu przedmiotowego podwyższenia 
kapitał zakładowy Spółki wzrósł do wartości: 10.675.878,00 zł. Dążąc do 

dalszego wzmacniania struktury kapitałowej, mając na uwadze 

stosunkowo szybką realizację poczynionych dotychczas w tym zakresie 
założeń, wyczerpanie uchwalonego uprzednio kapitału docelowego jak 

również uwzględniając otrzymane od dotychczasowych Akcjonariuszy 
deklaracje zwiększania swojego zaangażowania, władze Spółki 

wnioskowały do Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy o podjęcie 
stosownej uchwały w sprawie uchwalenia nowego kapitału docelowego.  

W dniu 8 marca 2011 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło uchwałę 
nr 17/03/2011 upoważniając Zarząd do przeprowadzenia podwyższenia 

kapitału Spółki do kwoty nie większej niż 6.800.000,00 zł. W bieżącym 
okresie sprawozdawczym Zarząd podejmował działania mające na celu 

zaoferowanie wybranym podmiotom akcje w ramach uprawnień 
wynikających z w/w uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.  

W II kwartale bieżącego roku złożono oferty objęcia akcji  
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i przeprowadzono  negocjacje z wybranymi podmiotami. Zakłada się, iż 

większa część akcji objęta zostanie przez podmioty najbardziej 
zaangażowane kapitałowo dotychczas w Spółkę, co cementowałoby 

strukturę akcjonariatu wokół podmiotów zainteresowanych jej dalszym 
rozwojem i zwiększaniem potencjału oraz wiarygodności jako partnera 

handlowego i finansowego. 

Zgodnie z przyjętymi założeniami Spółka udanie zadebiutowała na rynku 

New Connect w dniu 25 lipca 2011 r. Upublicznienie walorów Spółki było 
jednym z elementów realizowanego procesu restrukturyzacji i spotkało się 

z dużym zainteresowaniem ze strony zarówno mediów jak i inwestorów. 

W okresie sprawozdawczym prowadzono również działania mające na celu 
zwiększenie przychodów ze sprzedaży powierzchni reklamowych.  

Działania te będą intensyfikowane w drugim półroczu w związku  

z rozpoczęciem kolejnej rundy rozgrywkowej. Spółka podjęła również 
rozmowy w sprawie możliwości rozgrywania meczów GKS Katowice na 

zmodernizowanym Stadionie Śląskim, co winno przyczynić się do wzrostu 
wartości marki oraz zwiększenia potencjału reklamowego jakim Spółka 

dysponuje, a w konsekwencji winno mieć odzwierciedlenie we wzroście 
przychodów i poprawie wyniku finansowego Spółki. 

 

4. KOMENTARZ ZARZĄDU SPÓŁKI NA TEMAT CZYNNIKÓW  

I ZDARZEŃ KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI 

FINANSOWE. 

II kwartał bieżącego roku to okres, w którym kontynuowane były prace 
związane z restrukturyzacją zadłużenia Spółki wynikającego z przejęcia 

długu od stowarzyszenia, które prowadziło klub piłkarski GKS Katowice  
w poprzednich rozgrywkach. Spółka sukcesywnie realizuje przyjęty 

harmonogram działań w tym zakresie, informując na bieżąco stosowne 
organy Polskiego Związku Piłki Nożnej o postępach. Na szybkość 

prowadzonego procesu miało wpływ nieoczekiwane wycofanie się  
w styczniu bieżącego roku z umowy sponsorskiej firmy Energomontaż 

Płd., co spowodowało, iż Spółka zmuszona była do wprowadzenia korekty 
jeżeli chodzi o termin zakończenia całego procesu restrukturyzacji 

przejętego zadłużenia. Podjęte działania umożliwiły prowadzenie bieżącej 
działalności bez większych zakłóceń natomiast sam fakt wycofania się tak 

istotnego podmiotu, nie pozostał bez wpływu na proces realizacji spłaty 

zadłużenia, który uległ wydłużeniu oraz na spadek przychodów możliwych 
do uzyskania. 

Niezależnie od powyższego w wyniku prowadzonych działań uzyskano 

wzrost przychodów w odniesieniu do porównywalnego okresu 
sprawozdawczego (kwartał do kwartału) o kwotę: 146.374,54 zł.  Główną 

część przychodów stanowią przychody ze sprzedaży reklam. 
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Spółka w okresie sprawozdawczym zanotowała stratę netto, wielkość 

straty uległa znacznemu zmniejszeniu, w odniesieniu do danych 
porównywalnych o kwotę: 3.557.207,81 zł. Zmniejszenie straty wynika  

z konsekwentnego realizowania programu restrukturyzacji zadłużenia, 
które zostało  przejęte przez Spółkę w związku z przejęciem klubu 

piłkarskiego GKS Katowice od stowarzyszenia kibiców prowadzącego ten 
klub w poprzednich rozgrywkach.  

W wyniku prowadzonych działań Spółka zwiększyła poziom kapitału 
własnego w odniesieniu do porównywalnych danych finansowych o kwotę: 

6.363.182,46 zł. Wzmacnianie kapitału Spółki realizowane jest w oparciu  
o uchwały Walnego Zgromadzenia, jego zasadniczym celem jest 

zapewnienie środków na realizację procesu restrukturyzacji zadłużenia 
oraz zapewnienia bieżącego funkcjonowania Spółki.  

 

 

 

Jacek Krysiak - Prezes Zarządu 
 
 
Tomasz Karczewski – Wiceprezes Zarządu 

 

 

 

 

 

Katowice, 16 sierpnia 2011 roku       

 


