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1. Pismo Zarządu do Akcjonariuszy 

 
 
 
 

Szanowni Państwo, Drodzy Akcjonariusze, 

 

Rozpoczynając pracę na stanowisku prezesa zarządu Tylko Piłka S.A, chciałbym 

poinformować o przyszłych planach spółki. Ze względu na negatywne tendencje światowych 

rynków wydawnictw papierniczych, spółka zdecydowała o przygotowaniu tygodnika „Tylko 

Piłka” w formie elektronicznej. i stworzeniu nowego medium informacji na urządzenia 

mobilne. Dzięki analizie jaką spółka poczyniła w grupie czytelników tygodnika „Tylko Piłka”, 

aż 90% z odbiorców czasopisma ma dostęp do Internetu lub posiada nowoczesne nośniki 

informacji, dzięki czemu będą mieli dostęp do nowych treści dostarczanych przez Emitenta. 

Na bazie zdobytego doświadczenia oraz dzięki posiadanemu „know how” jesteśmy w pełni 

przygotowani do stworzenia aplikacji na urządzenia mobilne. Nowa forma wydawnictwa, 

pozwoli również spółce rozszerzyć swoją działalność na inne rynki, dzięki możliwości 

stworzenia aplikacji w innych językach, co przy drukowanej formie czasopisma było by 

procesem niezwykle kosztownym i czasochłonnym, a wręcz niemożliwym.  

Spółka planuje również czynnie zaangażować się w rynek „Games”. Wszystkie 

aplikacje z jej zakresu związane będą z działalnością marketingowo-medialną i będą miały za 

zadanie pozyskać nowych klientów. Działania te spółka podejmować będzie jedynie na 

rynkach w których czynności te są dozwolone, poprzez lokalne firmy z którymi współpracuje. 

Na innych obszarach aplikacje i technologie będą przez Emitenta prezentowane w formie 

Fun. Niestety ze względu na system polskiego prawa, a przede wszystkim Ustawy 

Hazardowej, spółka nie będzie mogła świadczyć wszystkich swoich usług polskiemu odbiorcy. 

Tylko Piłka S.A. ma nadzieje, że ustawodawca w najbliższej przyszłości zmieni przepisy 

dotyczące tego segmentu rynku w Polsce, gdyż w naszym przekonaniu Ustawa Hazardowa 

spowalnia rozwój gospodarki, a przede wszystkim sportu. 

Tylko Piłka S.A. w jeszcze większym stopniu planuje zaangażować się w segment 

nowoczesnych technologii. Wykorzystana zostanie w tym celu możliwość dodatkowego 
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przekazu w formie Rzeczywistości Rozszerzonej w oparciu o technologię ARFixer na 

urządzenia mobilne. 

Tylko Piłka S.A. planuje w jak największy sposób zaangażować się w rynki prężnie 

rozwijające się, zdobywające coraz większe uznanie wśród klientów, charakteryzujące się 

dużą elastycznością i możliwością rozszerzania działalności o nowe rynki. Spółka uważa, że w 

tych segmentach rynku, jakimi są zakłady bukmacherskie oraz rynek „Games”, istnieje  

ogromny potencjał, który ma szanse w pełni wykorzystać. 

Doświadczenie jakie zdobyłem w Londynie, dotyczącego zakładów sportowych oraz 

rynku „Games”, będę starał się przełożyć na jeszcze większy sukces spółki. Moim głównym 

celem jest rozwój oraz wzrost znaczenia Tylko Piłki S.A. na rynku, czego bezpośrednią 

wykładnią powinien być wzrost wartości spółki, a w konsekwencji ceny akcji spółki. Pragnę 

również podziękować dotychczasowemu prezesowi zarządu, Panu Stanisławowi Wedler, za 

prowadzenie spraw spółki w ostatnich latach. Przede wszystkim za sprawne wprowadzenie 

akcji spółki TYLKO PIŁKA S.A. do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku 

NewConnect organizowanym przez giełdę Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie.   

 

Dominik Matusek 

   Prezes Zarządu 
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2. Informacje ogólne 
 

Dane Grupy Kapitałowej 
 
 

Adres rejestrowy  

  

TYLKO PIŁKA  S.A. 

Ul. Staromiejska 10 

45-025 Opole 

Akta rejestrowe Sąd Rejonowy w Opolu  

Wydział VIII Gospodarczy  

Krajowego Rejestru Sądowego  

ul. Plebiscytowa 3a 

45-359 Opole  

KRS 0000400030 

NIP 754-302-83-19 

REGON 160378361 

Witryna internetowa www.tylkopilka.biz 

E-mail zarzad@tylkopilka.biz 

Telefon +48 (77) 445-95-03 

FAX +48 (77) 445-95-03 

 

Charakterystyka działalności 
 

Podstawowa działalność Grupy Kapitałowej TYLKO PIŁKA S.A. polega na 

przygotowaniu treści publicystycznych, medialnych oraz poradnikowych związanych z 

rynkiem zakładów sportowych oraz rynkiem „Games”. Przedstawione są one w wersjach 

elektronicznych poprzez stronę www. oraz aplikacje mobilne. Wszystkie produkty Tylko Piłka 

S.A. uzupełnione są  o możliwość wykorzystania dodatkowego przekazu w formie 

Rzeczywistości Rozszerzonej w oparciu o technologię ARFixer poprzez urządzenia mobilne.  

Dodatkowo Emitent, poprzez spółkę zależną Emitenta Vadius Sp. z o.o., oferuje na 

rynek usługi opierające się głównie na rozwiązaniach technologicznych zastosowanych przy 

współpracy Emitenta i Arfixer Sp. z o.o., oraz na usługach będących w portfelu spółki zależnej 

Vadius Sp. z o.o.: 

 pay-per-view - płatna usługa oglądania treści, np. mecz piłkarski oferowany poprzez 

wydawnictwa prasowe; 
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 pośrednictwo w systemach płatności pomiędzy klientami a Tylko Piłka S.A. oraz 

Arfixer Sp. z o.o.;  

 pośrednictwo w zakupach towarów i usług za pomocą technologii Arfixer;  

 usługi związane transmisją wydarzeń sportowych w czasie rzeczywistym;  

 organizowania i obsługi kampanii społecznościowych związanych z obsługą zakupów 

grupowych, programów lojalnościowych;  

 wykonywanie i sprzedaż aplikacji mobilnych na platformy iOS (iPhone) oraz Android z 

zakresu game development oraz aplikacji dedykowanych;  

 usługi związane tworzeniem aplikacji kierowanych np. dla klubów piłkarskich i firm 

oferujących Zakłady Wzajemne. 

Organy 

Zarząd 

W skład Zarządu Tylko Piłka S.A. na dzień sporządzenia niniejszego raportu wchodzą: 

 

Dominik Matusek  Prezes Zarządu 

Magdalena Laszczak Prokurent 

 

W okresie objętym niniejszym raportem oraz do dnia sporządzenia raportu zaszły 

następujące zmiany w składzie Zarządu Spółki:  

 

 w dniu 03 lipca 2013 r. do siedziby Spółki wpłynęło oświadczenie Pani Magdaleny 

Wołąsewicz, w którym oświadczyła, iż z dniem 03 lipca 2013 r. rezygnuje z funkcji 

prokurenta Emitenta,  

 w dniu 03 lipca 2013 r. Prezes Zarządu powołał Prokurenta Spółki w osobie 

Magdaleny Laszczak, 

 w dniu 06 sierpnia 2013 r. do siedziby Spółki wpłynęło oświadczenie Pana Stanisława 

Wedler, w którym oświadczyła, iż z dniem 06 sierpnia 2013 r. rezygnuje z funkcji 

prezesa zarządu Spółki,  

 w dniu 06 sierpnia 2013 r. Rada Nadzorcza Spółki powołała na stanowisko Prezesa 

Zarządu Pana Dominika Matusek. 
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Rada Nadzorcza 
 
W skład Rady Nadzorczej Tylko Piłka S.A. na dzień sporządzenia niniejszego raportu wchodzą: 

 

Waldemar Kos Członek Rady Nadzorczej 

Przemysław Kuliński Członek Rady Nadzorczej 

Magdalena Wołąsewicz Członek Rady Nadzorczej 

Mariusz Kosmaty Członek Rady Nadzorczej 

Ziemowit Grygierczyk Członek Rady Nadzorczej 

 

W okresie objętym niniejszym raportem oraz do dnia sporządzenia raportu zaszły 

następujące zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki: 

 

 w dniu 11 czerwca  2013 r. do siedziby Spółki wpłynęło oświadczenie Pana Patryka 

Dżus, w którym oświadczyła, iż ze skutkiem na dzień 11 czerwca 2013 r. rezygnuje z 

członkostwa w Radzie Nadzorczej Emitenta,  

 w dniu 08 lipca 2013 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołało w 

skład Rady Nadzorczej nowego członka Panią Magdalenę Wołąsewicz, 

 

Struktura akcjonariatu ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających co 
najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu 
 

Na dzień 14 sierpnia 2013 r. struktura akcjonariatu przedstawiała się następująco:  

 Liczba akcji Liczba głosów Udział w 
kapitale 

zakładowym 

Udział w 
głosach na 

walnym 
zgromadzeniu 

Kosmaty Mariusz 1 475 000 1 475 000 10,13% 10,13% 
Sławomir  
Krasek  

1 417 000  1 417 000  9,73%  9,73%  

Stanisław  

Wedler  

783 333  783 333  5,38%  5,38%  

WOLPI Sp. z o.o. 737 859 737 859 5,07% 5,07% 

Pozostali 

akcjonariusze  

10 150 141 
 

10 150 141 
 

69,70%  69,70%  

RAZEM 14 563 333  14 563 333  100,00%  100,00%  
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3. Dane finansowe 
 

Poniżej zaprezentowano wybrane dane finansowe Grupy Kapitałowej Tylko Piłka S.A. za II 

kwartał 2013r. wraz z danymi porównywalnymi. 

Wybrane dane finansowe z bilansu 

 30 czerwca 2013 roku  30 czerwca 2012 roku  

Kapitał własny 3 893 714,57 2 590 812,26 

Należności długoterminowe 0,00 0,00 

Należności krótkoterminowe 1 110 135,14 1 314 607,13 

Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 134 782,50 50 201,09 

Zobowiązania długoterminowe 39 203,00 162 167,00 

Zobowiązania krótkoterminowe 1 792 378,32 551 481,96 

 

Wybrane dane finansowe z rachunku zysków i strat 
 

 od 1 kwietnia 

2013 roku 

do 30 czerwca 

2013 roku 

od 1 kwietnia 

2012 roku 

do 30 czerwca 

2012 roku 

od 1 stycznia 

2013 roku 

do 30 czerwca 

2013 roku  

od 1 stycznia 

2012 roku 

do 30 czerwca 

2012 roku 

Amortyzacja  0,00 0,00 0,00 0,00 

Przychody ze sprzedaży 80 544,72 462 180,49 336 239,49 573 384,93 

Zysk/strata ze sprzedaży -43 899,83 -6 903,34 -286 388,02 10 468,49 

Zysk/strata z działalności 

operacyjnej 

-43 899,20 -863,13 -286 388,77 17 046,10 

Zysk/strata brutto -47 567,34 -12 112,09 -294 485,61 2 500,54 

Zysk/strata netto -47 567,34 -9 782,09 -294 485,61 1 835,54 
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Poniżej zaprezentowano wybrane dane finansowe spółki Tylko Piłka S.A. za II kwartał 2013r. 

wraz z danymi porównywalnymi. 

Wybrane dane finansowe z bilansu 

 30 czerwca 2013 roku  30 czerwca 2012 roku  

Kapitał własny 2 307 839,61 2 601 388,62 
 

Należności długoterminowe 0,00 0,00 

Należności krótkoterminowe 1 096 160,48 
 

1 301 577,59 

Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 16 771,34 46 227,31 
 

Zobowiązania długoterminowe 39 203,00 
 

162 167,00 
 

Zobowiązania krótkoterminowe 1 646 267,46 
 

523 902,28 
 

 

Wybrane dane finansowe z rachunku zysków i strat 
 

 od 1 kwietnia 

2013 roku 

do 30 czerwca 

2013 roku 

od 1 kwietnia 

2012 roku 

do 30 czerwca 

2012 roku 

od 1 stycznia 

2013 roku 

do 30 czerwca 

2013 roku  

od 1 stycznia 

2012 roku 

do 30 czerwca 

2012 roku 

Amortyzacja  0,00 0,00 0,00 0,00 

Przychody ze sprzedaży 79 296,75 460 061,25 132 754,26 568 113,03 

Zysk/strata ze sprzedaży -41 871,48 -6 141,34 -277 979,59 11 612,99 

Zysk/strata z działalności 

operacyjnej 

-41 871,65 -6 101,13 -277 981,14 17 890,60 

Zysk/strata brutto -45 314,24 -11 350,09 -285 852,43 3 345,04 

Zysk/strata netto -45 314,24 -9 020,09 -285 852,43 2 680,04 
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Dodatkowe dane, jeżeli ich uwzględnienie w raporcie kwartalnym jest 

konieczne dla przedstawienia aktualnej sytuacji majątkowej i finansowej 

Emitenta w sposób rzetelny i kompletny. 

 

W opinii Zarządu Emitenta, rzetelne i kompletne przedstawienie aktualnej sytuacji 

majątkowej i finansowej Grupy nie wymaga uwzględniania dodatkowych danych. 

 

Komentarz zarządu na temat czynników i zdarzeń, które miały wpływ na 

osiągnięte wyniki finansowe. 

 

W II kwartale 2013 roku Grupa Tylko Piłka S.A. zanotowała 80 544 zł przychodów netto ze 

sprzedaży. W porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego Grupa odnotowała 

spadek wartości osiąganych przychodów ze sprzedaży. Związane było to z zawieszeniem 

wydawania tygodnika w wersji papierowej Tylko Piłka na okres przerwy w rozgrywkach 

klubowych w Europie i na Świecie. Od nowego sezonu wydawnictwa Emitenta publikowane 

będą w wersjach elektroniczny na stronach www oraz aplikacje mobilne. 

Grupa poniosła również duże koszty przygotowując produkty na platformy iOS, Android i 

Arfixer na rynek światowy, w branży sportowej, które są obecnie głównym celem rozwoju 

Tylko Piłka S.A. Produkty przeszły już etap przygotowań oraz testów, co wymagało dużego 

zaangażowania sił i środków, w tym finansowych. Prace nad aplikacją zostały już zakończone 

i Emitent planuje wprowadzenie jej na rynek, początkowo na sytemu operacyjne  iOS, w 

sierpniu 2013 r. Prace nad aplikacją na kolejnych systemach operacyjnych, tj. Androidzie oraz 

Windows Phone, nadal trwają, jednak Emitent planuje wprowadzić ją na rynek do końca 

2013r. 

  

Stanowisko zarządu odnośnie zrealizowanych publicznych prognoz wyników 

na dany rok w świetle wyników zaprezentowanych w danym raporcie 

kwartalnym. 

 

Zarząd Emitenta nie przekazywał do publicznej wiadomości prognoz finansowych. 
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Wykazanie jednostek wchodzących w skład grupy kapitałowej emitenta na 

ostatni dzień okresu objętego raportem kwartalnym. 

 

Na ostatni dzień okresu objętego raportem Grupa Kapitałowa składała się z następujących 

podmiotów:  

 TYLKO PIŁKA S.A. (Emitent) jest jednostką dominującą Grupy Kapitałowej TYLKO PIŁKA 

S.A.,  

 VADIUS Sp. z o.o. Spółka zależna w której Emitent posiada 91% udziałów.  

 

Informacje na temat aktywności, jaką w okresie objętym raportem emitent 

podejmował w obszarze rozwoju prowadzonej działalności, w szczególności 

poprzez działania nastawione na wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych w 

przedsiębiorstwie. 

 

Zarząd Spółki w okresie objętym niniejszym raportem wspierał zespół Tylko Piłki we 

wdrażanych projektach, rozmowach i negocjacjach handlowych. Prowadzone rozmowy i 

negocjacje handlowe przyczyniły się do pozyskania przez Emitenta 39,8% udziałów w spółce 

Polish Sports Agency Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie. 

W II kwartale 2013 r. Emitent wraz ze Spółką ARFixer Sp. z o.o. prowadził dalsze działania 

mające na celu stworzeniu rozwiązań z wykorzystaniem rzeczywistości rozszerzonej. Prace 

nad aplikacją są już zakończone i spółka planuje wprowadzenie jej na rynek, początkowo na 

sytemu operacyjne  iOS, w sierpniu 2013 r. Prace nad aplikacją na kolejnych systemach 

operacyjnych, tj. Androidzie oraz Windows Phone, nadal trwają, jednak Emitent planuje 

wprowadzić ją na rynek do końca 2013r. 

W badanym okresie Grupa Kapitałowa w istotny sposób zaangażowała  się w rynek „Games”. 

Podjęte zostały prace nad stworzeniem aplikacji oraz technologii z tego zakresu, który 

związany będzie głównie z działalnością marketingowo-medialną. Emitent planuje 

angażować się w tym zakresie jedynie w obszary w których czynności te są dozwolone, 

poprzez lokalne firmy z którymi współpracuje. Na innych obszarach aplikacje i technologie 

będą przez Emitenta prezentowane w formie Fun. 
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4. Oświadczenia Zarządu 

 
 

Opole, 14 sierpnia 2013r. 
 

 
 
 

 

Oświadczenie Zarządu TYLKO PIŁKA S.A. 

 
 
 

Zarząd TYLKO PIŁKA S.A. oświadcza, że wedle jego najlepszej wiedzy, kwartalne 

sprawozdanie finansowe i dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z przepisami 

obowiązującymi Emitenta lub standardami uznawanymi w skali międzynarodowej. 

Wspomniane sprawozdanie odzwierciedla w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację 

majątkową i finansową Emitenta oraz jego wynik finansowy oraz, że sprawozdanie z 

działalności Emitenta zawiera prawdziwy obraz sytuacji Emitenta, w tym opis podstawowych 

zagrożeń i ryzyk. 

 
 

Dominik Matusek      Magdalena Laszczak 
  Prezes Zarządu                 Prokurent 

 


