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Raport GKS GieKSa Katowice S.A. za I kwartał roku 2020 został przygotowany zgodnie z aktualnym stanem prawnym w oparciu o 
Regulamin Alternatywnego Systemu Obrotu Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz Załącznik nr 3 reg. ASO - 

„Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”. 
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I. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE 

 

 

Nazwa i siedziba:  

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

tel. +48  (032) 254-89-14, fax +48 (032) 479-55-57, w w w . g k s k a t o w i c e . e u ,  

 

biuro@gkskatowice.eu  

 

 

 

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: 241313028 

NIP: 954-26-82-868 

 

Skład Zarządu na dzień 31.03.2020 r.:  

  Prezes Zarządu – Marek Szczerbowski 

 

Skład Rady Nadzorczej na dzień 31.03.2020 r.: 

 Andrzej Noras – Przewodniczący Rady Nadzorczej, 

 Sławomir Witek - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, 

 Małgorzata Wójcik – Sekretarz Rady Nadzorczej, 

 Janusz Olesiński – Członek Rady Nadzorczej, 

 Wojciech Andrzejewski – Członek Rady Nadzorczej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.gkskatowice.eu/
mailto:biuro@gkskatowice.eu
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II. KWARTALNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE 

 

BILANS 

 

Pozycja Wyszczególnienie 
 na dzień 

31.03.2020 r  
 na dzień 

31.12.2019 r  

Wiersz AKTYWA     

1 2     

A Aktywa trwałe 842 438,56  763 746,85  

I Wartości niematerialne i prawne 575 876,90  492 971,27  

II Rzeczowe aktywa trwałe 79 361,66  83 575,58  

III Należności długoterminowe 0,00  0,00  

IV Inwestycje długoterminowe 187 200,00  187 200,00  

V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0,00  0,00  

B Aktywa obrotowe 4 683 114,43  1 790 285,67  

I Zapasy 1 831,94  41 666,67  

II Należności krótkoterminowe, w tym 408 482,82  700 870,23  

  a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 116 487,11  289 024,61  

  - do 12 miesięcy 116 487,11  289 024,61  

  - powyżej 12 miesięcy 0,00  0,00  

  
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń 
społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów 
publicznoprawnych 

217 015,15  378 189,36  

  c) inne 74 980,56  33 656,26  

  d) dochodzone na drodze sądowej 0,00  0,00  

III Inwestycje krótkoterminowe, w tym 4 136 094,29  886 121,50  

  a) krótkoterminowe aktywa finansowe, w tym 4 136 094,29  886 121,50  

   środki pieniężne w kasie i na rachunkach 4 136 094,29  886 121,50  

IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 136 705,38  161 627,27  

C 
Należne wpłaty na kapitał (fundusz) 
podstawowy 

0,00  0,00  

D Udziały (akcje) własne 0,00  0,00  

  Aktywa razem : 5 525 552,99  2 554 032,52  

    Wiersz PASYWA     

1 2     

A Kapitał (fundusz)  własny 1 001 676,03  -1 652 309,85  

I Kapitał (fundusz) podstawowy 68 223 735,00  68 223 735,00  

II Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym  6 714,06  6 714,06  

  
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości 
emisyjnej) nad wartością udziałów (akcji) 

0,00  0,00  

III Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym 0,00  0,00  

  - z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0,00  0,00  

IV Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe 0,00  0,00  

V Zysk (strata) z lat ubiegłych -69 882 758,91  -64 096 682,98  

VI Zysk (strata) netto 2 653 985,88  -5 786 075,93  

VII 
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego 
(wartość ujemna) 

0,00  0,00  
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B Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 4 523 876,96  4 206 342,37  

I Rezerwy na zobowiązania, w tym 0,00  0,00  

  - rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 0,00  0,00  

II Zobowiązania długoterminowe, w tym 0,00  0,00  

  - z tytułu kredytów i pożyczek 0,00  0,00  

III Zobowiązania krótkoterminowe 4 523 876,96  4 206 342,37  

  1. wobec pozostałych jednostek, w tym: 4 523 876,96  4 206 342,37  

  a) z tytułu kredytów i pożyczek 2 831 241,10  2 831 241,10  

  b) z tytułu dostaw i usług, w tym 976 483,38  735 632,53  

  - do 12 miesięcy 976 483,38  735 632,53  

  - powyżej 12 miesięcy 0,00  0,00  

  
c) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń 
społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów 
publicznoprawnych 

211 275,66  172 549,86  

  d) z tytułu wynagrodzeń 358 635,92  213 307,09  

  e) inne 146 240,90  253 611,79  

  2. fundusze specjalne 0,00  0,00  

IV Rozliczenia międzyokresowe 0,00  0,00  

   długoterminowe 0,00  0,00  

  krótkoterminowe 0,00  0,00  

  Pasywa razem : 5 525 552,99  2 554 032,52  

 

 

 

 

Rachunek zysków i strat 
 
 

Pozycja Wyszczególnienie 
 za okres                      

01.01.2020 - 
31.03.2020  

 za okres                      
01.01.2019 - 31.12.2019  

 
A. 

Przychody netto ze sprzedaży produktów, 
towarów i materiałów 406 545,71  4 408 907,71  

  
Przychody netto ze sprzedaży 406 545,71  4 408 907,71  

B.  Koszty sprzedanych produktów, towarów i 
materiałów 5 545 911,66  22 849 347,55  

  
 Koszt wytworzenia sprzedanych produktów  5 545 911,66  22 849 347,55  

C. 
 Koszty sprzedaży  0,00  0,00  

D. 
 Koszty ogólnego zarządu  196 010,45  1 327 966,29  

E. 
 Zysk (strata) ze sprzedaży (A-C-D-E)   -5 335 376,40  -19 768 406,13  

F. 
 Pozostałe przychody operacyjne, w tym 8 029 108,64  14 943 550,43  

  - aktualizacja wartości aktywów 
niefinansowych  0,00  0,00  

  
- dotacje  8 000 000,00  14 647 711,65  

  
-  inne przychody operacyjne 29 108,64  295 838,78  

G. 
 Pozostałe koszty operacyjne, w tym 28 197,21  857 476,81  

  - aktualizacja wartości aktywów 
niefinansowych   0,00  27 766,13  

  - inne koszty operacyjne 28 197,21  829 710,68  
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H. 
 Przychody finansowe  259,38  64 422,72  

 
I 

 Dywidendy i udziały w zyskach od jednostek, 
w których jednostka posiada zaangażowanie w 
kapitale, w tym  0,00  0,00  

  

- od jednostek powiązanych, w których 
jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0,00  0,00  

II 
 Odsetki, w tym  259,38  10 268,74  

  
- od jednostek powiązanych 0,00  0,00  

III 
 Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, 
w tym 0,00  0,00  

  - w jednostkach powiązanych 0,00  0,00  

IV  Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0,00  0,00  

V  Inne  0,00  54 153,98  

I.  Koszty finansowe , w tym 11 808,53  168 166,14  

I  Odsetki, w tym 420,31  148 686,64  

  - dla jednostek powiązanych 0,00  0,00  

II 
 Strata z rozchodu aktywów finansowych, w 
tym 0,00  0,00  

  - w jednostkach powiązanych 0,00  0,00  

III  Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0,00  0,00  

IV  Inne  11 388,22  19 479,50  

J.  Zysk (strata) brutto (E+F-G+H-I) 2 653 985,88  -5 786 075,93  

K.  Podatek dochodowy  0,00  0,00  

L.  Zysk (strata) netto (N-O-P)   2 653 985,88  -5 786 075,93  

 
 
 
 
 

1 2 w zł w zł

I
KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY NA

POCZĄTEK OKRESU (BO)
(-) 1 652 309,85 (-) 8 166 233,92

 IA.

KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY NA

POCZĄTEK OKRESU (BO), PO

KOREKTACH

(-) 1 652 309,85 (-) 8 166 233,92

II
KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY NA KONIEC

OKRESU (BZ)
1 001 676,03 (-) 1 652 309,85

III

KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY PO

UWZGLĘDNIENIU PROPONOWANEGO

PODZIAŁU ZYSKU (POKRYCIA STRATY)

1 001 676,03 (-) 1 652 309,85

Zestawienie Zmian w Kapitale (Funduszu) Własnym 2020 2019
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Przepływy pieniężne  31.03.2020 r   31.12.2019 r  

A. Przepływy środków pieniężnych z działalności  operacyjnej:     

     I. Zysk (strata) netto         2 653 985,88     -       5 786 075,93     

     II. Korekty razem: -       7 290 272,47     -    18 325 549,41     

     III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej ( I +/- 
II ) -       4 636 286,59     -    24 111 625,34     

B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej:     

     I. Wpływy:                     259,38                                  -       

     II. Wydatki:             114 000,00                149 650,68     

     III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej ( I - 
II ) -          113 740,62     -          149 650,68     

C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej:     

     I. Wpływy:         8 000 000,00           29 747 711,65     

     II. Wydatki:                              -               6 484 475,06     

     III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej  ( I - II )         8 000 000,00           23 263 236,59     

D. Przepływy pieniężne netto razem ( A.III. +/- B.III. +/- C.III. )         3 249 972,79     -          998 039,43     

E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:         3 249 972,79     -          998 039,43     

       -  zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych                              -                                    -       

F. Środki pieniężne na początek okresu             886 121,50             1 884 160,93     

G. Środki pieniężne na koniec okresu ( F+/- D ), w tym         4 136 094,29                886 121,50     

       -  o ograniczonej  możliwości dysponowania                 2 185,00                118 730,26     

 

 

III. INFORMACJE O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU, 

W TYM INFORMACJE O ZMIANACH STOSOWANYCH ZASAD (POLITYKI) 

RACHUNKOWOŚCI 

 

Zgodnie z Uchwałą nr 18/06/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki 

GKS GieKSa Katowice S.A. z dnia 13 czerwca 2017 roku Spółka sporządza jednostkowe 

sprawozdania finansowe, na podstawie ksiąg rachunkowych, zgodnie z Ustawą o rachunkowości. 

 

Rzeczowe aktywa trwałe 

Na dzień początkowego ujęcia rzeczowe aktywa trwałe wycenia się w cenie nabycia/koszcie 

wytworzenia. Cenę nabycia/koszt wytworzenia powiększają koszty finansowania zewnętrznego 

zaciągniętego na sfinansowanie nabycia lub wytworzenie środka trwałego. Jeżeli cena nabycia nie 

przekracza 10.000,- zł, przedmiot zakupu zostaje zakwalifikowany do środków niskocennych, a 

wartość zakupu od razu zostaje zarachowana w koszty. 

Na koniec okresu sprawozdawczego, rzeczowe aktywa trwałe wyceniane są w cenie nabycia lub 

koszcie wytworzenia pomniejszonych o skumulowane odpisy amortyzacyjne i odpisy z tytułu utraty 

wartości. 

Odpisy amortyzacyjne środków trwałych dokonywane są metodą liniową przez przewidywany okres 

użytkowania danego środka trwałego. 
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Wartości niematerialne 

Na dzień początkowego ujęcia wartości niematerialne wycenia się w cenie nabycia lub koszcie 

wytworzenia. Na koniec okresu sprawozdawczego wartości niematerialne wycenia się w cenie 

nabycia lub koszcie wytworzenia pomniejszonym o kwotę odpisów amortyzacyjnych i kwotę 

odpisów aktualizacyjnych z tytułu utraty wartości. Jeżeli cena nabycia nie przekracza 10.000,- zł,  

wartość zakupu od razu zostaje zarachowana w koszty. 

Odpisów amortyzacyjnych od wartości niematerialnych dokonuje się metodą liniową, przez okres 

przewidywanego użytkowania. 

Znaku towarowego Spółka nie amortyzuje. 

Aktywa finansowe 

W sprawozdaniu z sytuacji finansowej aktywa finansowe obejmują: 

 - pożyczki, 

 - udziały 

             -            akcje. 

Pożyczki udzielone zalicza się do aktywów obrotowych, o ile termin ich wymagalności nie 

przekracza 12 miesięcy od końca okresu sprawozdawczego. Pożyczki udzielone o terminie 

wymagalności przekraczającym 12 miesięcy od końca okresu sprawozdawczego zalicza się do 

aktywów trwałych. 

Pożyczki wycenia się w wysokości zamortyzowanego kosztu przy zastosowaniu efektywnej stopy 

procentowej. 

Udziały w jednostkach zalicza się do aktywów trwałych, o ile jednostka nie zamierza zbyć ich w 

ciągu 12 miesięcy od końca okresu sprawozdawczego. 

Udziały w jednostkach pozostałych wycenia się po początkowym ujęciu w wartości godziwej. 

Jeżeli nie jest  możliwe ustalenie wartości godziwej tych aktywów wówczas ich wyceny dokonuje 

się w cenie nabycia. 

 

Należności 

Należności z tytułu dostaw i usług ujmuje się w kwocie wymagalnej zapłaty, z uwzględnieniem 

odpisów z tytułu utraty wartości.   

Odpisu z tytułu utraty wartości należności dokonuje się, gdy istnieją obiektywne dowody na to, że 

jednostka nie będzie w stanie otrzymać wszystkich należnych kwot z uwzględnieniem stopnia 

ryzyka jakie wiąże się z daną należnością. Odpis tworzy się w ciężar kosztów w sprawozdaniu z 

całkowitych dochodów.  

Wszelkie przekazane zaliczki, jak na poczet przyszłych dostaw towarów i usług, na środki trwałe w 

budowie, na objęcie udziałów i akcji, nabycie wartości niematerialnych i inne, ujmuje się w 

pozostałych należnościach. 
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Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty obejmują środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych, 

depozyty bankowe płatne na żądanie, inne krótkoterminowe inwestycje o okresie zapadalności nie 

przekraczającym trzech miesięcy. 

Środki pieniężne wycenia się w wartości nominalnej, natomiast depozyty bankowe w kwocie 

wymaganej zapłaty. 

 

Kapitał własny 

Kapitał własny jednostki stanowią: 

 - kapitał akcyjny, 

 - pozostałe kapitały, na które składają się kapitały rezerwowe i zapasowe, 

 - zyski zatrzymane, na które składają się:  

 niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych (skumulowane zyski/straty z lat 

 ubiegłych), 

 wynik finansowy bieżącego okresu obrotowego. 

       Instrumenty kapitałowe wyemitowane przez jednostkę ujmowane są w wartości uzyskanych 

wpływów pomniejszonych o bezpośrednie koszty emisji. 

 

Zobowiązania 

Zobowiązania ujmuje się w kwocie wymagającej zapłaty to znaczy z uwzględnieniem nie 

zapłaconych na koniec okresu sprawozdawczego odsetek. 

 

Rezerwy 

Rezerwy tworzone są w przypadku, kiedy na jednostce ciąży istniejący obowiązek prawny lub 

zwyczajowo oczekiwany, wynikający ze zdarzeń przeszłych i gdy prawdopodobne jest, że 

wypełnienie tego obowiązku spowoduje konieczność wypływu środków uosabiających korzyści 

ekonomiczne oraz można dokonać wiarygodnego szacunku kwoty tego zobowiązania. 

 

Utrata wartości 

Na koniec każdego okresu sprawozdawczego dokonuje się przeglądu wartości bilansowej 

składników majątku w celu stwierdzenia, czy nie występują przesłanki wskazujące na możliwość 

utraty ich wartości. W przypadku, gdy stwierdzono istnienie takich przesłanek, szacowana jest 

wartość danego składnika aktywów, w celu ustalenia potencjalnego odpisu z tego tytułu.  

Przyjęte przez jednostkę zasady rachunkowości stosowane są w sposób ciągły i nie różnią się od 

zasad stosowanych w poprzednich kwartałach tego roku obrotowego. Przedstawiane są jedynie wg  

nowo obowiązującego  wzoru, zgodnego z Ustawą o rachunkowości oraz wytycznymi GPW SA w 

Warszawie ( Zał. Nr 3 do Regulaminu ASO). 

 W bieżącym okresie nie nastąpiły zmiany w zakresie polityki rachunkowości. 
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IV. ZWIĘZŁA CHARAKTERYSTYKA ISTOTNYCH DOKONAŃ LUB NIEPOWODZEŃ 

EMITENTA W OKRESIE, KTÓREGO DOTYCZY RAPORT, WRAZ Z OPISEM 

NAJWAŻNIEJSZYCH CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, W SZCZEGÓLNOŚCI O 

NIETYPOWYM CHARAKTERZE, MAJĄCYCH WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI 

W dniu 10 stycznia 2020 r. Spółka zawarła z Miastem Katowice umowę, mocą której Miasto 

Katowice zobowiązało się do przekazania na wsparcie realizacji zadania „Organizacja 

uprawiania sportu w 2020 roku” dotacji w wysokości 11.200.000,00 zł. W okresie 

sprawozdawczym działalność Spółki w głównej mierze skoncentrowana była na prowadzeniu 

drużyn w rozgrywkach siatkówki mężczyzn, piłki nożnej kobiet i mężczyzn oraz hokeja na 

lodzie. Z tymi zdarzeniami oraz wydatkami na poczet wynagrodzeń wiązały się główne koszty 

w zakresie wydatków I kwartału 2020 r. W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa 

COVID-19 wszystkie rozgrywki zostały zawieszone. Mając na uwadze powyższe, Spółka 

poinformowała też odpowiednie organy o odwołaniu zaplanowanych imprez masowych (mecze 

piłki nożnej, siatkówki i hokeja). Zarząd GKS GieKSa Katowice S.A. podjął czynności mające 

na celu minimalizację zagrożenia dla pracowników i współpracowników Spółki. W zakresie 

organizacji pracy wprowadzono możliwość pracy zdalnej, do czego wykorzystywane są 

platformy komunikacji elektronicznej. Stosowne komunikaty zostały rozesłane mailowo, a 

Spółka za pośrednictwem mediów społecznościowych informuje o bieżącej sytuacji. 

 

Piłka nożna mężczyzn 

Po udanej rundzie jesiennej sezonu 2019/2020, piłkarze GKS-u Katowice wrócili do pracy na 

początku stycznia i przez blisko dwa miesiące intensywnie budowali formę na drugą część 

rozgrywek. W trakcie zimowego okienka transferowego zespół wzmocnili: napastnik Piotr 

Kurbiel, obrońca Maciej Dampc, pomocnicy Kamil Bętkowski i Danian Pavlas oraz bramkarz 

Łukasz Konefał. GieKSa na inaugurację rundy wiosennej zremisowała przy Bukowej 2:2 z 

Błękitnymi Stargard. Pierwsza bramka dla katowiczan padła po fantastycznie rozegranej akcji z 

rzutu rożnego, której powtórkę oglądali kibice z całego świata. W ostatnim rozegranym meczu 

ligowym podopieczni trenera Rafała Góraka musieli uznać wyższość Olimpii Elbląg ulegając na 

wyjeździe 1:3. Zaraz po tym spotkaniu nastąpiło zawieszenie rozgrywek spowodowane 

pandemią koronawirusa.  

Piłka nożna kobiet 

Szóste miejsce po rundzie jesiennej i zaledwie kilka punktów straty do czołówki oznaczało, że 

piłkarki GieKSy na wiosnę wrócą z ambicją walki o najwyższe cele. Przed rozpoczęciem 

sezonu zespół trenera Witolda Zająca walczył o awans do półfinału Pucharu Polski. W 

dwumeczu lepsze okazały się jednak piłkarki UKS-u SMS Łódź, wygrywając w Katowicach 3:0 

i u siebie remisując 1:1. Zupełnie nie po myśli GKS-u potoczyła się także inauguracja rundy 

rewanżowej Ekstraligi. Solidną lekcję dały nam zawodniczki Czarnych Sosnowiec wygrywając 

u siebie aż 4:0. Z powodu zawieszenia rozgrywek GieKSie nie udało się rozegrać więcej 

meczów sezonu.  
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Siatkówka 

Siatkarze GKS Katowice rozpoczęli rok 2020 od ważnej wygranej 3:2 na wyjeździe z MKS-em 

Malow Ślepskiem Suwałki, beniaminkiem PlusLigi. Drużyna pod kierownictwem trenera 

Dariusza Daszkiewicza wygrała do marca br. 7 z 12 meczów fazy zasadniczej PlusLigi, 

wypracowując sobie zasłużone miano pozytywnej niespodzianki całego sezonu „ligi mistrzów 

świata”. Na uwagę zasługiwały zwłaszcza zwycięstwa siatkarskiej GieKSy na wyjeździe z 

Asseco Resovią Rzeszów (3:1) i Aluron Virtu CMC Zawiercie (3:0), a także pierwsza w historii 

klubu wygrana z Jastrzębskim Węglem (3:1).  Aktualności nie stracił także pogląd o 

szczególnym zamiłowaniu katowickich siatkarzy do tie-breaków; GKS do marca br. rozegrał aż 

12 spotkań, w których konieczne okazało się rozegranie piątego, decydującego seta. 

Przedwczesne zakończenie sezonie 2019/2020 z powodu zagrożenia epidemicznym wirusem 

COVID-19 w Polsce sprawiło, że GKS zakończył rozgrywki PlusLigi na szóstym miejscu, 

najwyższym w historii sekcji siatkarskiej klubu. Drużyna trenera Daszkiewicza rozegrała 

ogółem 24 mecze, z których wygrała 11 (bilans setów 50:54), co dało jej 35 punktów w rundzie 

zasadniczej PlusLigi.  

Hokej 

Drużyna hokejowa rozgrywała mecze IV oraz V rundy sezonu zasadniczego PHL, które 

wyłoniły uczestników fazy play-off. Jeszcze przed zamknięciem okienka transferowego do 

zespołu dołączyli obrońcy Szwed Mathias Porseland i Łotysz Kalvis Ozols oraz napastnik 

Błażej Salamon. Podjęto także decyzję, że wyłączony z gry z powodu choroby doświadczony 

obrońca Dusan Devecka wspomoże sztab szkoleniowy. Warto też odnotować, że reprezentacja 

Polski, w składzie której znaleźli się zawodnicy GKS-u: Michał Kieler, Patryk Wajda, Oskar 

Jaśkiewicz, Filip Starzyński oraz Marcin Kolusz, wygrała w lutym turniej prekwalifikacji do 

Igrzysk Olimpijskich rozgrywany w kazachskim Nur-Sułtan. 

GKS przystąpił do fazy play-off z 5. miejsca, co oznaczało, że w pierwszej rundzie zmierzy się 

z Podhalem Nowy Targ. Pierwsze dwa mecze tej rywalizacji, które rozgrano w Nowym Targu, 

zakończyły się zwycięstwem gospodarzy. Kolejne cztery mecze wygrał jednak GKS, który 

awansował trzeci rok z rzędu do półfinałów. Na tym etapie zespół miał rywalizować z GKS-em 

Tychy. Z powodu zagrożenia epidemią koronawirusa, władze Polskiej Hokej Ligi 

w porozumieniu z wszystkimi klubami uczestniczącym w półfinałach fazy play-off podjęły 

decyzję o zakończeniu rozgrywek. Decyzję podjęto jednogłośnie, kierując się 

odpowiedzialnością i troską o zdrowie i bezpieczeństwo zawodników oraz pozostałych 

uczestników rywalizacji. Zarząd PHL postanowił przyznać miejsca medalowe w sezonie 

2019/2020 klubom, które awansowały do półfinałów play-off według punktacji uzyskanej przez 

kluby w ćwierćfinałach play-off oraz sezonie zasadniczym. Tym samym GKS Katowice został 

sklasyfikowany na 3. miejscu. 
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V. STANOWISKO ODNOŚNIE MOŻLIWOŚCI ZREALIZOWANIA PUBLIKOWANYCH 

PROGNOZ WYNIKÓW NA DANY ROK W ŚWIETLE WYNIKÓW 

ZAPREZENTOWANYCH W RAPORCIE KWARTALNYM  

Emitent nie publikował prognoz finansowych na rok 2020. 

 

VI. OPIS STANU REALIZACJI DZIAŁAŃ I INWESTYCJI EMITENTA ORAZ 

HARMONOGRAMU ICH REALIZACJI 

 Nie dotyczy. 

 

VII. INFORMACJE NA TEMAT AKTYWNOŚCI W ZAKRESIE WPROWADZANIA 

ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE  

Emitent nie tworzy grupy kapitałowej. 

VIII. OPIS ORGANIZACJI GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA, ZE WSKAZANIEM 

JEDNOSTEK PODLEGAJĄCYCH KONSOLIDACJI  

Emitent nie tworzy grupy kapitałowej. 

IX. WSKAZANIE PRZYCZYN NIESPORZĄDZENIA SKONSOLIDOWANYCH 

SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH 

Nie dotyczy. 

 

X. INFORMACJE O STRUKTURZE AKCJONARIATU EMITENTA, ZE WSKAZANIEM 

AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH, NA DZIEŃ PRZEKAZANIA RAPORTU, CO 

NAJMNIEJ 5% GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU 

 

Lp. Podmiot/Os. Fizyczna Ilość akcji % 

1 Miasto Katowice  57 800 000 84,72 % 

2 Trust Trading Sp. z o.o. 5 775 878 8,47 % 

3 Pozostali 4 647 857 6,81 % 

 
Suma 68 223 735 100 % 

 

XI. INFORMACJE DOTYCZĄCE LICZBY OSÓB ZATRUDNIONYCH PRZEZ EMITENTA, 

W PRZELICZENIU NA PEŁNE ETATY 

Forma zatrudnienia Liczba zatrudnionych Liczba pełnych etatów 

Umowa o pracę 23 23 

Umowa o dzieło, zlecenie i inne  147 - 

      Dane na koniec I kwartału 31.03.2020 r.   

 

Katowice, dnia 28.04.2020 r.  


