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Ninijesze śródroczne sprawozdanie finansowe na dzień 31.12.2020 sporządzone zostało przy 
założeniu kontynuacji działalności gospodarczej przez Spółkę w dającej się przewidzieć 
przyszłości tj. w okresie co najmniej 12 miesięcy po dniu bilansowym. Istnieją jednak 
zagrożenia co do kontunuowania dzialalnośći przez Spólkę w związku z niestabilną sytuacją 
finansową jednostki rozumianą jako zadłużenie jednostki przewyższające sumę aktywów i 
skumulowane straty bilansowe w kwocie -18,8 mln PLN oraz wynik finansowy na dzień 
31.12.2020  w wysokości -9,6 mln PLN, które nie znajdują źródła pokrycia a także epidemia 
koronawirusa. W związku z powyższym Zarząd podjął działania zmierzające do poprawienia 
sytuacji finansowej Spółki oraz zapewnienia stabilności finansowej. Działania zostały opisane 
w pkt. 9 Dodatkowych informacji i objaśnień.

W związku z trwającym od ponad roku stanem epidemii, poszczególne sektory gospodarcze 
są dotykane przez negatywne czynniki ekonomiczne. Pomimo zagrożeń wynikających z 
panującej sytuacji, Kierownictwo Spółki nie przewiduje znaczącego obniżenia możliwości 
prowadzenia podstawowej działalności. Dzięki opracowaniu przez Polski Związek Piłki Nożnej 
oraz Ekstraklasa S.A. działaniom pomocowym, Spółka może rekompensować straty zaistniałe 
m.in. w związku z pogorszeniem się sprzedaży i przychodów jednostki. Opracowane przez 
wyżej wymienione jednostki działania, co do możliwości prowadzenia podstawowej 
działalności Spółki dają pewność, że sytuacja Spółki mogłaby się pogorszyć, tylko w 
momencie, gdy sytuacja epidemiologiczna stałaby się krytyczna. W związku z powyższym, 
Kierownictwo będzie kontynuować działania łagodzące potencjalnie występujące negatywne 
czynniki jednostki.
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Rzeczowe aktywa trwałe 
Rzeczowe aktywa trwałe są ujmowane według cen nabycia lub kosztów poniesionych na ich wytworzenie, rozbudowę bądź modernizację po pomniejszeniu o dotychczas 
dokonane odpisy amortyzacyjne a także odpisy z tytułu utraty ich wartości.

Rzeczowe aktywa trwałe są amortyzowane metodą liniową według stawek wynikających z ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, które są zgodne z ich
ekonomicznym okresem użytkowania, z tym że środki trwałe o wartości do 10 0000 zł amortyzuje się jednorazowo w dniu oddania do użytkowania, natomiast środki trwałe o 
wartości powyżej 10 000- zł amortyzuje się począwszy od następnego miesiąca po miesiącu oddania ich do użytkowania. 
Wartości niematerialne 

Wartości niematerialne (posiadane licencje i oprogramowanie) są ujmowane według cen nabycia lub kosztów poniesionych na ich wytworzenie po pomniejszeniu o 
dotychczas dokonane odpisy amortyzacyjne a także odpisy z tytułu utraty ich wartości 
Wartości niematerialne  są amortyzowane według metody liniowej w okresie ich przewidywanego użytkowania. Przewidywany okres użytkowania wartości niematerialnych  
wynosi od 2 do 5 lat. 
Koszty zakończonych prac rozwojowych amortyzowane są liniowo stawką 20 %.

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty obejmują środki pieniężne w banku i w kasie oraz lokaty krótkoterminowe. Wartość środków pieniężnych na rachunkach walutowych 
przelicza się na złote polskie przy zastosowaniu odpowiednio obowiązującego na dzień bilansowy średniego kursu ustalonego dla danej waluty przez NBP. Powstałe z 
przeliczenia różnice kursowe ujmowane są w pozycji przychody (koszty) finansowe w rachunku zysków i strat..

Aktywa finansowe 

Aktywa finansowe wyceniane są w cenach nabycia.

Transakcje w walutach obcych

Walutą funkcjonalną (wyceny) i walutą prezentacji sprawozdania finansowego Spółki jest polski złoty (zł). Wyrażone w walutach obcych operacje gospodarcze ujmuje się w 
księgach rachunkowych na dzień ich przeprowadzenia odpowiednio po kursie:
- faktycznie zastosowanym w tym dniu, wynikającym z charakteru operacji – w przypadku operacji sprzedaży lub kupna walut lub operacji zapłaty należności lub zobowiązań,
- średnim ogłoszonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski z dnia poprzedzającego ten dzień- w przypadku zapłaty należności lub zobowiązań , jeżeli nie jest 
zasadne zastosowanie kursu , o którym mowa w poprzednim zdaniu a także w przypadku pozostałych operacji.

Zyski lub straty kursowe powstałe w wyniku przeliczenia na dzień bilansowy aktywów i zobowiązań wyrażonych w walutach obcych lub w wyniku rozliczenia należności lub 
zobowiązania wyrażonego w walucie obcej są księgowane jako przychody lub koszty finansowe w rachunku zysków i strat. Na dzień bilansowy Spółka wycenia wyrażone w 
walutach obcych składniki aktywów i pasywów po obowiązującym na ten dzień średnim kursie ustalonym przez Narodowy Bank Polski. 
Należności 

Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności wykazuje się w wysokości  kwoty wymaganej zapłaty (nominalnej)  z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny. 
Wartość należności aktualizuje się poprzez dokonanie odpisu aktualizującego na wszystkie należności, których ściągalność jest wątpliwa, zaliczanego odpowiednio do 
pozostałych kosztów operacyjnych lub do kosztów finansowych – zależnie od rodzaju należności, której dotyczy odpis aktualizujący. 

Zapasy

Materiały zakupione i wydane do zużycia zaraz po zakupie nie są objęte ewidencją ilościowo-wartościową. Ze względu na specyfikę działalności Spółka nie dokonuje 
zakupów materiałów podlegających magazynowaniu.

Stany i rozchody towarów wycenia się według metody FIFO, która stosowana jest dla jednorodnych towarów, natomiast dla pozostałych asortymentów, które posiadają 
numery seryjne stosuje się metodę szczegółowej identyfikacji. W bilansie towary wykazywane są po pomniejszeniu o dokonane odpisy aktualizujące odpowiadającej 
stwierdzonej na dzień bilansowy utracie wartości.
Kapitały własne

• Kapitał zakładowy
Kapitał zakładowy jednostki wykazywany jest w wartości nominalnej zarejestrowanych akcji, wynikającej ze statutu Spółki i wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego
• Kapitał zapasowy
Kapitał zapasowy jest tworzony z zysków i emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej 

• Kapitał rezerwowy
Kapitał rezerwowy tworzony jest z części wypracowanego zysku w latach ubiegłych i przeznaczony jest na finansowanie działalności operacyjnej i inwestycyjnej. 

• Kapitał  z aktualizacji wyceny
Kapitał z aktualizacji wyceny stanowi różnicę miedzy wartością godziwą aktywów finansowych i transakcji walutowych a ceną ich nabycia, z uwzględnieniem rezerwy na 
podatek odroczony          

• Zysk ( strata ) netto w kwocie wykazanej w rachunku zysków i strat

Rezerwy

Rezerwy tworzone są wówczas, gdy na Spółce ciąży 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 oszacowania kwoty tego 
zobowiązania. 
W związku z przejściowymi różnicami między wykazywaną w księgach wartością aktywów i pasywów a ich wartością podatkową oraz stratą podatkową możliwą do odliczenia 
w przyszłości, Spółka tworzy rezerwę i ustala aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego, którego jest podatnikiem. Aktywa z tytułu odroczonego podatku 
dochodowego są ujmowane do kwoty, której rozliczenie przez Spółę będzie możliwe w przyszłości.
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług i pozostałe zobowiązania

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług i pozostałe zobowiązania są ujmowane w kwocie wymagającej zapłaty. 

Rozliczenia  międzyokresowe kosztów czynne

W przypadku, gdy moment poniesienia kosztów przez Spółkę wyprzedza okres, którego te koszty dotyczą stosuje się rozliczenia międzyokresowe kosztów, z uwzględnieniem 
obowiązku systematycznego rozliczania kosztów stosownie do okresu, jakiego dotyczą.
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Za przychody i zyski Spółka uznaje uprawdopodobnione powstanie w okresie 
sprawozdawczym korzyści ekonomicznych o wiarygodnie określonej wartości w formie 
zwiększenia wartości aktywów albo zmniejszenia wartości zobowiązań, które doprowadzą do 
wzrostu kapitału własnego lub zmniejszenia jego niedoboru w inny sposób niż wniesienie 
wkładów przez udziałowców lub właścicieli.

Przez koszty i straty jednostka rozumie uprawdopodobnione zmniejszenia w okresie 
sprawozdawczym korzyści ekonomicznych o wiarygodnie określonej wartości w formie 
zmniejszenia wartości aktywów albo zwiększenia wartości zobowiązań i rezerw, które 
doprowadzą do zmniejszenia kapitału własnego lub zwiększenia jego niedoboru w inny sposób 
niż wycofanie środków przez udziałowców lub właścicieli. 

Na wynik finansowy netto składają się:
- wynik działalności operacyjnej, w tym z tytułu pozostałych przychodów i kosztów 
operacyjnych (pośrednio związanych z działalnością operacyjną jednostki);
- wynik operacji finansowych;
- obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego z tytułu podatku dochodowego, którego 
podatnikiem jest jednostka, i płatności z nim zrównanych, na podstawie odrębnych przepisów;
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Sprawozdanie finansowe jednostki obejmuje:
-wstęp do sprawozdania finansowego,
-bilans,
-rachunek zysków i strat,
-rachunek przepływów pieniężnych,
-zestawienie zmian w kapitale własnym,                
-dodatkowe informacje i objaśnienia,

Rachunek zysków i strat sporządzany jest w wariancie porównawczym.
Rachunek przepływów sporządzony jest metodą pośrednią.
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Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 
września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity Dz.U. z 19.07.2016, poz. 1047, z 
późniejszymi zmianami - dalej „UoR”) .Sprawozdanie finansowe jest przedstawione w zł. 
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Informacja uszegóławiająca
Niniejsze sprawozdanie stanowi śródroczne sprawozdanie finansowe RKS Raków 
Częstochowa S.A. sporządzone za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020.  W zwiazku z decyzją 
Walnego Zgromadzenie Akcjonariuszy dotyczącą zmiany dnia bilansowego z dnia 31 grudnia 
na dzień 30 czerwca, pierwszy rok obrotowy po tej zmianie trwa od 01.01.2020 do 30.06.2021.
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31.12.2020

665 794,34 200 532,57

11 752,16 0,00

0,00 0,00

11 752,16 0,00

596 042,18 142 532,57

225 099,82 134 732,57

27 663,88 28 385,55

38 601,43 47 121,97

158 834,51 59 225,05

370 942,36 7 800,00

0,00 0,00

58 000,00 58 000,00

58 000,00 58 000,00

0,00 0,00

-27 226 952,29 -17 598 550,59

1 200 000,00 1 200 000,00

59 673,11 59 673,11

-18 858 223,70 -10 900 328,52

-9 628 401,70 -7 957 895,18

30 521 235,79 19 083 325,26

150 000,00 0,00

0,00 0,00

150 000,00 0,00

150 000,00 0,00
1 173 874,78 0,00

1 173 874,78 0,00
1 173 874,78 0,00

zł

"RKS RAKÓW CZĘSTOCHOWA 
SPÓŁKA AKCYJNA"
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58 000,00 58 000,00

58 000,00

0,00

0,00

2 628 489,16

69 317,79

1 643,90

67 673,89

0,00

2 250 253,13

0,00

0,00

2 981,52

2 981,52

2 981,52

2 247 271,61

1 305 436,19

1 305 436,19

29 193 582,35

0,00

0,00

35 288,32

35 288,32

35 288,32

29 158 294,03

22 609 378,69

5 060 195,19

5 060 195,19

0,00

696 421,13

274 722,16

517 576,86

3 778,66

3 778,66

3 778,66
0,00

58 000,00

0,00

0,00

1 284 242,10

44 656,90

1 643,90

43 013,00

0,00

1 123 681,89

0,00

0,00

14 051,52

14 051,52

14 051,52

1 109 630,37

582 294,59

582 294,59

19 077 546,50

0,00

0,00

4 826,52

4 826,52

4 826,52

19 072 719,98

7 300 637,17

3 534 932,20

3 534 932,20

6 000 000,00

1 667 622,24

514 759,25

54 769,12

5 778,76

5 778,76

3 778,66
2 000,10
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439 961,36

501 874,06

275 247,05

275 247,05

0,00

0,00

275 247,05

275 247,05

33 671,19

3 294 283,50 3 294 283,50

269 282,87

258 052,91

67 513,97

67 513,97

0,00

0,00

67 513,97

67 513,97

48 389,34

1 484 774,67 1 484 774,67
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01.01.2020 - 31.12.2020

17 095 933,95

16 794 396,78

301 537,17

31 730 312,73
32 522,51

548 723,56
19 968 955,92

3 628 551,00

4 292 117,49
2 483 529,57

368 042,49
407 870,19

-14 634 378,78
5 910 510,28

1 991 621,48

372 672,85
0,00

137 670,55
235 002,30

-9 096 541,35
2 781,68

2 781,68

534 642,03
490 742,36

43 899,67
-9 628 401,70

-9 628 401,70

15 911 261,53

15 647 450,88

263 810,65

26 280 335,96
18 180,83

934 738,60
14 376 269,36

3 580 616,97

4 892 581,22
1 964 262,41

342 880,00
170 806,57

-10 369 074,43
3 124 000,23

1 916 289,04

396 698,32
55 054,88
14 445,63

327 197,81
-7 641 772,52

5,68

5,68

316 128,34
309 572,73

6 555,61
-7 957 895,18

-7 957 895,18

zł

"RKS RAKÓW 
CZĘSTOCHOWA 
SPÓŁKA AKCYJNA"

268 728,75 310 040,73

3 918 888,80 1 207 711,19
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-9 628 401,70

2 000,10

0,00

0,00

1 019 862,83

328 466,18

579 886,05

0,00

0,00

-8 861 978,84

0,00

zł

Liczba dołączonych opisów: 1 Liczba dołączonych plików: 1
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01.01.2020 - 31.12.2020

-17 598 550,59

-17 598 550,59

1 200 000,00

1 200 000,00

59 673,11

59 673,11

zł

-9 640 655,41

-9 640 655,41

1 200 000,00

1 200 000,00

59 673,11

59 673,11

"RKS RAKÓW 
CZĘSTOCHOWA SPÓŁKA 
AKCYJNA"
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-10 900 328,52

-10 900 328,52

-10 900 328,52
-7 957 895,18

korekta wyniku z lat ubiegłych 0,00

-18 858 223,70
-18 858 223,70

-9 628 401,70

9 628 401,70

-27 226 952,29

-27 226 952,29

-8 313 648,16

-8 313 648,16

-8 313 648,16
-2 586 680,36

0,00

-10 900 328,52
-10 900 328,52

-7 957 895,18

7 957 895,18

-17 598 550,59

-17 598 550,59

7 957 895,18 2 586 680,36
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zł

-9 628 401,70
-5 683 315,94

32 522,51

465 381,30
0,00

150 000,00
-24 660,89

-1 126 571,24
-5 192 705,67

12 718,05
0,00

-15 311 717,64

0,00
0,00

0,00

0,00

497 784,28
497 784,28

0,00

0,00
0,00

-497 784,28

17 157 235,00

17 157 235,00

1 140 000,00

1 140 000,00

16 017 235,00
207 733,08
207 733,08

67 513,97
275 247,05

7 752,97

-7 957 895,18
7 381 930,77

319 011,25

269 729,41
55 054,88

0,00
-31 030,39

-161 798,26
6 934 523,19

-3 559,31
0,00

-575 964,41

121 951,22
121 951,22

0,00

0,00

255 613,84
197 613,84

58 000,00

58 000,00
58 000,00

-133 662,62

1 050 000,00

1 050 000,00

440 000,00

440 000,00

610 000,00
-99 627,03
-99 627,03

167 141,00
67 513,97

0,00

01.01.2020 - 31.12.2020
"RKS RAKÓW 
CZĘSTOCHOWA 
SPÓŁKA AKCYJNA"



Dodatkowe informacje i objaśnienia - dla jednostki innej

Dodatkowe informacje i objaśnienia
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RKS Raków Częstochowa S.A.

 Dodatkowe informacje i objaśnienia do śródrocznego sprawozdania finansowego za okres 01.01.2020 do 31.12.2020 r.

Koszty prac 
rozwojowych

Wartość firmy
Koncesje, 
patenty, 
licencje

Oprogramowanie 
komputerów

Inne Razem

Wartość brutto na 01.01.2020 0,00 2 578 546,41 0,00 0,00 0,00 2 578 546,41

Zwiększenia z tytułu: 0,00 0,00 0,00 13 431,04 0,00 13 431,04

- nabycia 0,00 0,00 0,00 13 431,04 0,00 13 431,04
Zmniejszenie  z tytułu: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- likwidacji 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- sprzedaży 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Wartość brutto na 31.12.2020 0,00 2 578 546,41 0,00 13 431,04 0,00 2 591 977,45

Umorzenie na 01.01.2020 0,00 2 578 546,41 0,00 0,00 0,00 2 578 546,41
Amortyzacja za okres 0,00 0,00 0,00 1 678,88 0,00 1 678,88
Zmniejszenie  z tytułu: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- likwidacji 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- sprzedaży 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Umorzenie na 31.12.2020 0,00 2 578 546,41 0,00 1 678,88 0,00 2 580 225,29

Wartość księgowa netto 31.12.2020 0,00 0,00 0,00 11 752,16 0,00 11 752,16

1.1 Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych.

Zmiany w wartościach niematerialnych i prawnych w 2020

1
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Grunty

Prawo 
wieczystego 
użytkowania 

gruntów

Budynki i 
budowle

Maszyny i 
urządzenia

Środki 
transportu

Pozostałe 
środki trwałe

Środki trwałe 
w budowie

Razem

Wartość brutto na 01.01.2020 0,00 0,00 28 866,66 121 138,12 0,00 73 161,54 7 800,00 230 966,32
Zwiększenia z tytułu: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 121 210,88 363 142,36 484 353,24
- nabycia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 121 210,88 363 142,36 484 353,24
- leasingu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Zmniejszenie  z tytułu: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- likwidacji 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- sprzedaży 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Wartość brutto na 31.12.2020 0,00 0,00 28 866,66 121 138,12 0,00 194 372,42 370 942,36 715 319,56

Umorzenie na 01.01.2020 0,00 0,00 481,11 74 016,15 0,00 13 936,49 0,00 88 433,75
Amortyzacja za okres 0,00 0,00 721,67 8 520,54 0,00 21 601,42 0,00 30 843,63
Zmniejszenie  z tytułu: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- likwidacji 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- sprzedaży 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Umorzenie na 31.12.2020 0,00 0,00 1 202,78 82 536,69 0,00 35 537,91 0,00 119 277,38

Wartość księgowa netto 31.12.2020 0,00 0,00 27 663,88 38 601,43 0,00 158 834,51 370 942,36 596 042,18
Stopień zużycia od wartości początkowej (%) 0,00 0,00 0,00 68,13 0,00 18,28 0,00 16,67

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Spółka posiada  58.000 akcji imiennych seriiA o numerach od 942001 do 1000000 o wartości nominalnej 1,00 zł Spółki Ekstraklasa S.A z siedzibą w Warszawie.

1.2 Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych

1.3 Kwota kosztówzakończonych prac rozwojowych oraz kwota wartości firmy, a także wyjaśnienia okresu ich odpisywania

1.4 Wartość gruntów użytkowanych wieczyście

1.5 Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu leasingu

1.6 Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych lub praw, w tym świadectw udziałowych, zamiennych dłużnych papieró wartościowych, warrantów  i opcji, ze 
wskazaniem praw, jakie przyznają

Zmiany w środkach trwałych w 2020

W 2020 r. Spółka nie dokonywała odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych

Spółka zamortyzowała przyjętą wartość firmy dla celów bilansowych stawką 20%. Nie dokonuje się amortyzacji dla celów podatku dochodowego. Wartość firmy została w pełni zamortyzowana w 
latach poprzednich

2
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Stan na pierwszy dzień roku 
obrotowego

Zwiększenia Wykorzystanie Rozwiązanie
Stan na ostatni dzień 

roku obrotowego
Należności krótkoterminowe 434 577,06 137 670,55 -                            0,00 572 247,61
Pozostałe 46 305,09 -                            -                            -                            46 305,09
Razem 480 882,15 137 670,55 0,00 0,00 618 552,70

Kapitał podstawowy
31.12.2020

1 200 000,00
120,00

- akcje/udziały zwykłe 120,00
-                            

3. Struktura własności, w tym: 120,00
-krajowe osoby fizyczne 119,00
-krajowe osoby prawne 1,00

10 000,00

Nie dotyczy

Zarząd proponuje pokryć stratę z  zysków lat następnych

Utworzono rezerwę w wysokosci 150 000,00 PLN . Stan rezerw na dzień 31.12.2020 wynosi 150 000,00 PLN.

Spółka otrzymała subwencję z PFR w wysokości 1 657 235,00. Długoterminowa wartośc w okresie rozliczeniowym  od 01.2022 do 05.2023- tj 17 miesięcy (1-3) lat to 1 173 874,78.
Wartośc krótkoterminowa subwencjj w okresie rozliczenioeym od 06/2021 do 12/2021 -tj 7 mcy  w kwocie 483 360,22

Nie dotyczy

1.7 Dane o odpisach aktualizujących wartość należności

Odpisy aktualizujące wartość należności

1.8 Dane o strukturze własności kapitału podstawowego oraz liczbie i wartości nominalej akcji

1. Wysokość kapitału podstawowego

1.12 Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przeiwdywanym umową, okresie spłaty

2. Ilość akcji tworzących kapitał, w tym:

- akcje/udziały uprzywilejowane

4. Wartość nominalna jednej akcji/jednego udziału

1.9 Stan na początek roku obrotowego, zwiąkszenia i wykorzystanie oraz stan końcowy kapitałów zapasowych, rezerwowych i kapitału z aktualizacji wyceny, o ile Spółka nie sporządza zestawienia zmian w 
kapitale własnym

1.10 Propozycja co do sposobu podziału zyskulub pokrycia straty za rok obrotowy

1.11 Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym

1.13 Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku Spółki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń

1.14 Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń miedzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych 
składników aktywów  a zobowiązaniem zapłąty za nie
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31.12.2020

-                            
-                            

Razem 0,00

- ubezpieczenia 11 986,40
-                            

- pozostałe 21 684,79
Razem 33 671,19

1. Ujemna wartość firmy -                            
-                            

3 778,66
a) długoterminowe 3 778,66

3 778,66
- inne -                            
b) krótkoterminowe

Razem 3 778,66

Otrzymana subwencja/ pożyczka PFR:
część krotkoterminowa 483 360,22
część długoterminowa 1 173 874,78

Na dzień bilansowy Spółka jest stroną kontraktów piłakrskich z zawodnikami o profesjonalne uprawianie piłki nożnej oraz z trenerami o świadczenie usług trenerskich.
Niektóre z kontraktów zawierają zapisy przewidujące dodatkowe wynagrodzenie dla zawodnika czy trenera w przypadku realizacji określonych warunków.
Spółka nie jest w stanie oszacować pełnej kwoty zobowiązań warunkowych w tym zakresie.
Na dzień bilansowy Spółka jest stroną umów handlowych, których drugą stroną jest klub piłkarski odstępujący prawa do rejestracji zawodnika.
Umowy przewidują płatności środków przez Spółkę do klubów odstępujacych w przypadku realizacji określonych warunków.
Spółka nie jest w stanie oszacować pełnej kwoty zobowiązań warunkowych w tym zakresie.
Na dzień bilansowy Spółka jest stroną umów handlowych, których drugą stroną są pośrednicy wspierajacy Spółkę w przeprowadzaniu transferów do oraz ze Spółki,
które przewidują płatności dla pośredników w przypadku realizacji określonych warunków.
Spółka nie jest w stanie oszacować pełnej kwoty zobowiązań warunkowych w tym zakresie.

Nie dotyczy

31.12.2020

7 752,97

Rozliczenia międzyokresowe (pasywa), w tym:

2. Inne rozliczenia międzyokresowe
3. Rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym:

Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
2. Inne rozliczenia międzyokresowe

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe, w tym:

- koszty roku następnego

1.17 Składniki aktywów niebędące instrumentami finansowymi, wyceniane według wartości godziwej

1.18 Środki pienieżne zgromadzone na rachunku VAT

1. Rachunek ING Bank Śląski SA- VAT

- dotacje

1.15 Powiązania pomiędzy pozycjami aktywów lub pasywów, dotyczy to w szczególności podziału należności i zobowiązań na część długoterminową i krótkoterminową

1.16 Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym udzielonych przez Spółkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykaznych w bilansie
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01.01.2020-31.12.2020 01.01.2019-31.12.2019

Sprzedaż usług 15 930 435,63 15 294 211,23
Sprzedaż materiałów -                               -                               
Sprzedaż towarów 301 537,17 263 810,65
Sprzedaż produktów -                               -                               
Z działalności statutowej 863 961,15 353 239,65
Razem 17 095 933,95 15 911 261,53
w tym:
Sprzedaż dla odbiorców krajowych 17 095 933,95 15 911 261,53
Sprzedaż eksportowa 0,00 0,00

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Struktura rzeczowa i terytorialna przychodów ze sprzedaży towarów i produktów
2.1  Struktura rzeczowa i terytorialna przychodów ze sprzedaży

2.2  W przypadku jednostek, które sporządzają rachunek zysków i strat w wariancie kalkulacyjnym, dane o kosztach wytworzenia produktów na własne potrzeby oraz o 
kosztach rodzajowych

2.3  Wysokosć i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujacych środki trwałe

2.5 Informacje o przychodach, koztach i wynikach działalności zaniechanej w rokuobrotowum lub przewidzianej do zaniechania w roku nstępnym

2.4  Wysokosć i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujacych wartość zapasów

1



RKS Raków Częstochowa S.A.

01.01.2020-31.12.2020 01.01.2019-31.12.2019

ZYSK / STRATA brutto -9 628 401,70 -7 957 895,18
Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów, w tym: 1 348 309,01 1 452 849,24
Zużcie materiałów i energii 872,66 1 479,21
Odpis aktualizujący wartość zapasów 0,00
Różnica między amortyzacją bialnsową i podatkową- wartość firmy 2 000,10 300 830,42
Pozostałe koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów 376 519,20 234 140,59
Podatki i opłaty 16 206,90 24 359,97
Różnice kursowe 0,00 93,49
Wynagrodzenie z umów cywilnoprawnych 256 987,65 458 792,57
Odsetki 486 593,42 297 613,88
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowycg 137 670,55 14 445,63
Składki ZUS 71 458,53 121 093,48
Koszty podatkowe nie zaliczone do kosztów rachunkowych, w tym: 579 886,05 282 216,19
Wynagrodzenie z umów cywilnoprawnych 458 792,57 103 556,12
Składki ZUS 121 093,48 178 660,07
Przychody księgowe nie zaliczane do podatkowych, w tym: 2 000,10 2 089,95
Przychody podatkowe nie zaliczone do księgowych, w tym: 0,00 0,00
Odliczenie od dochodu 0,00 0,00
Podstawa opodatkowania -8 861 978,84 -6 787 262,13
Podatek dochodowy bieżący 0,00 0,00
Zmiana stanu aktywów na podatek odroczony 0,00 0,00
Zmiana stanu rezerwy na podatek odroczony 0,00 0,00
Podatek stanowiący zobowiązanie, wykazany w rachunku zysków i
strat 0,00 0,00

Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego
(zysku, straty) brutto

2.6 Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkeim dochodowym a wynikiem finansowym

2
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Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nakłady w 2020 roku
Nakłady planowane 
na rok 2021

Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00
Środki trwałe przyjęte do użytkowania 121 210,88 170 000,00
  w tym na ochronę środowiska
Środki trwałe w budowie 363 142,36 100 000,00
  w tym na ochronę środowiska
Inwestycje w nieruchomości i prawa przyjęte do użytkowania
Razem 484 353,24 270 000,00

Spółka otrzymała wsparcie solidarnosciowe w formie dofinansowania z PZPN w wysokości 1 843 750,00

Nie dotyczy

3. Dla pozycji sprawozdania wyrażonych w walutach obcych-kursy przyjęte do ich wyceny
Kurs przyjęty do wyceny to kurs średni NBP na dzień bilansowy wynoszący 4,6148 PLN/EUR

2.7 Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w roku obrotowym

2.8 Odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły cenę nabycia towarów lub kozt wytworzenia produktów w roku obrotowym

2.9 Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe, odrębnie należy wykazać poniesione i planowane nakłady na 
ochronę środowiska

2.10 Kwoty i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydencjalnie

2.11 Informacje o kosztach związanych z pracami badawczymi i pracami rozwojowymi, które nie zostały zakwalifikowane do wartości niematerialnych i prawnych
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31.12.2020 31.12.2019 Zmiana
Środki pieniężne w kasie 118 076,20 0,00 -118 076,20
Środki pieniężne na rachunkach bankowych 157 170,85 67 513,97 -89 656,88
Inne aktywa pieniężne -                               -                               0,00
RAZEM 275 247,05 67 513,97 -207 733,08

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Przeciętna liczba 
zatrudnionych w 
roku obrotowym

24

- uczniowie
- osoby wykonujące pracę nakładczą
RAZEM 24

Wyszczególnienie Wynagrodzenie 
ogółem

Wypłacone Należne

Przegląd śródrocznego sprawozdania finansowego
Inne usługi atestacyjne 4 500,00 4 500,00

2 250,00 2 250,00
Razem 6 750,00 6 750,00 0,00

4. Objaśnienia struktury środków pienieżnych przyjętych do rachunku przepływów pieniężnych

5.2 Transakcje zawarte przez Spółkę na innych warunkach niż rynkowe ze stronami powiązanymi wraz z informacjami określającymi charakter związku ze stronami 
powiązanymi oraz innymi informacjami dotyczącymi transakcji i ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy Spółki

5.3 Przeciętne w roku obrotowym zatrudnienie, z podziałem na grupy zawodowe

Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne

5.1 Charakter i cel gospodarczy zawartych przez Spółkę umów nieuwzględnionych w bilansie w zakresie niezbędnym do oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową 
i wynik finansowy Spółki

- pracownicy umysłowi (na stanowiskach nierobotniczych)
- pracownicy fizyczni (na stanowiskach robotniczych)

5.4 Wynagrodzenie Członków Zarządu wyniosło 43 608 ,00 zł

5.5 Kwoty zaliczek udzielonych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających,nadzorujących wynoszą 227 300,50 zł.

5.6 Wynagrodzenie biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań fnansowych, wypłaconych lub należnych za rok obrotowy

                                    Pozostałe usługi

1
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Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

7.1 Informacje o wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji

7.2 Informacje o transakcjach z jednostkami powiązanymi

Nie dotyczy

Nie wystąpiły

6.1 Informacje o przychodach i kosztach z tytułu błędów popełnionych w latach ubiegłych odnoszonych w roku obrotowym na kapitał własny z podaniem ich kwot i rodzaju

6.2 Informacje o istotnych zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym oraz o ich wpływie na sytuację majątkową, 

6.3 Przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny, jeżeli wywierają one istotny wpływ na sytuację majątkową, 
finansową i wynik finansowy Spółki

6.4 Informacje liczbowe wraz z wyjaśnieniem, zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy

Nie dotyczy

7.5.1 Nazwa i siedziba jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na najwyższym szczeblu grupy kapitałowej

7.5.1 Nazwa i siedziba jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na najniższym szczeblu grupy kapitałowej

7.6 Nazwa, adres siedziby zarządu jednostki oraz forma prawna każdej z jednostek, których dana jednostka jest współnikiem ponoszącym nieograniczoną odpowedzialność 
majątkwą

8 W przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres , w ciągu którego nastąpiło połączenie

7.3 Spółką w której jednostka posiada zaangażowanie w kapitale jest Ekstraklasa S.A.

7.4 Informacje, jeżeli Spółka nie sporządza skonsolidowanego sprawozdanai finansowego, korzystając ze zwolnienia lub wytycznych
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9. Niepewności i zagrożenia co do kontynowania działalności 
 
Sprawozdanie śródroczne na dzień 31.12.2020 sporządzone zostało przy założeniu 
kontynuacji działalności gospodarczej przez Spółkę w dającej się przewidzieć 
przyszłości tj. w okresie co najmniej 18 miesięcy po dniu bilansowym. W związku z 
niestabilną sytuacją finansową jednostki rozumianą jako zadłużenie jednostki 
przewyższające sumę aktywów i skumulowane straty bilansowe w kwocie -18,80 mln 
PLN oraz wynik finansowy na dzień 31.12.2020  w wysokości -9,6 mln PLN, które nie 
znajdują źródła pokrycia. W związku z powyższym Zarząd podjął działania 
zmierzające do poprawienia sytuacji finansowej Spółki oraz zapewnienia stabilności 
finansowej 
 
W związku z trwającą od ponad roku stanem epidemii poszczególne sektory 
gospodarcze są dotykane przez negatywne czynniki ekonomiczne. Pomimo 
zagrożeń wynikających z panującej sytuacji, Kierownictwo Spółki nie przewiduje 
znaczącego obniżenia możliwości prowadzenia podstawowej działalności. Dzięki 
opracowaniu przez Polski Związek Piłki Nożnej oraz Ekstraklasa S.A. działaniom 
pomocowym, Spółka może rekompensować straty zaistniałe m.in. w związku z 
pogorszeniem się sprzedaży i przychodów jednostki. Opracowane przez wyżej 
wymienione jednostki działania, co do możliwości prowadzenia podstawowej 
działalności Spółki dają pewność, że sytuacja Spółki mogłaby się pogorszyć, tylko w 
momencie, gdy sytuacja epidemiologiczna stałaby się krytyczna. W związku z 
powyższym, Kierownictwo będzie kontynuować działania łagodzące potencjalnie 
występujące negatywne czynniki jednostki. 
 
Podstawowe przychody uzyskane przez Spółkę do dnia 31.12.2020 roku były wyższe 
o 1,2 mln PLN w porównaniu do roku poprzedniego. Wzrosły także koszty 
działalności operacyjnej o kwotę 5,2 mln PLN. 
Najistotniejszym źródłem finansowania działalności Spółki w okresie od 01.01.2020 
do 31.12.2020 były przychody z usług promocji i reklamy. Dzięki awansowi Drużyny 
do ekstraklasy zwiększyła się atrakcyjność klubu dla sponsorów i wartość medialna 
usług reklamowych. Klub ciągle się rozwija. Stale powiększa się grono sponsorów 
zainteresowanych współpracą ze Spółką. 
 
Spółka na początku 2021 r. podpisała Umowę z jednym z zagranicznych Klubów na 
mocy której w okresie do 31.12.2021 r. otrzyma wynagrodzenie z tytułu sprzedaży 
Zawodnika w wysokości 18,0 mln PLN, co znacząco przyczyni się do poprawy 
wyniku następnych okresów. 
 
Zadłużenie Spółki z tytułu pożyczek na dzień 31.12.2020 roku wynosiło 23,8 mln 
PLN. Główny akcjonariusz nadal będzie wspierał stabilizację finansową Spółki czego 
dowodzą podpisane aneksy wydłużające o kolejny rok terminy spłaty zaciągniętych 
przez Spółkę pożyczek. 
 
Najistotniejszym elementem dającym podstawy dalszego funkcjonowania Spółki jest 
Umowa sponsoringowa z firmą X-KOM. Umowa ta gwarantuje Spółce wpływy na 
poziomie podobnym do wpływów z lat poprzednich. 
 



W zakresie modernizacji obiektu przy ul. Limanowskiego 83 aktualnie miasto 
Częstochowa wykonuje prace remontowe i planuje oddać stadion warunkowo do 
użytku, do końca kwietnia 2021 . Zakończenie tej inwestycji jest warunkiem 
koniecznym uzyskania licencji na grę w ekstraklasie w sezonie 2020/2021. 
 
 
Głównymi zamierzeniami Spółki na rok 2021 są: utrzymanie I drużyny w rozgrywkach 
Ekstraklasy na możliwie najwyższym miejscu w tabeli oraz uzyskanie jak 
najwyższego miejsca w rozgrywkach Pucharu Polski , istotna poprawa warunków 
infrastrukturalnych oraz dalszy rozwój „Akademii Raków”. Aktualnie drużyna jest na 
bardzo dobrej drodze do zrealizowania celu sportowego zajmując 3 miejsce w tabeli 
Ekstraklasy oraz awansowała do półfinału Pucharu Polski. Taki wynik sportowy 
wiązać się będą z dodatkowymi przychodami dla Spółki. 
 
Biorąc pod uwagę powyższe, Zarząd Spółki odstąpił od wprowadzenia do 
sprawozdania finansowego korekt, które byłyby konieczne, gdyby założenie 
kontynuacji działalności gospodarczej przez Spółkę nie było zasadne. 
 
W ocenie Zarządu działania przedstawione powyżej dają podstawę do stwierdzenia, 
że sytuacja Spółki będzie ulegać stopniowej poprawie. 
 
Ani Zarząd ani akcjonariusze nie zamierzają likwidować Spółki, nie zamierzają też 
podejmować działań zmierzających do zaniechania działalności. 
 
Z uwagi, iż łączna kwota wyniku netto okresu sprawozdawczego oraz niepokrytych 
strat z lat ubiegłych przekroczyły sumę kapitałów zapasowego i rezerwowego oraz 
jedną trzecią kapitału zakładowego, Zarząd Spółki zgodnie z wymogami art. 397 KSH 
zwoła bez zbędnej zwłoki Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki celem podjęcia 
uchwały o dalszym istnieniu Spółki i prowadzeniu jej dalszej działalności 
gospodarczej. 
 
 
 
10. Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na 
ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki 
 
Niniejsze sprawozdanie stanowi śródroczne sprawozdanie finansowe RKS Raków 
Częstochowa S.A. sporządzone za okres 01.01.2020 do 31.12.2020r. 
W związku z decyzja Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy dotyczącą zmiany dnia 
bilansowego z dnia 31. Grudnia na dzień 30 czerwca, pierwszy rok obrotowy po tej 
zmianie trwa od dnia 01.01.2020 do dnia 30.06.2021 
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