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1. Dane Jednostki Dominującej 

Nazwa Jednostki sprawozdawczej lub inne dane identyfikacyjne: STS Holding Spółka Akcyjna (STS Holding S.A.) 

Siedziba jednostki: Katowice, ul. Porcelanowa 8 (kod pocztowy 40-246) 

Forma prawna jednostki: Spółka Akcyjna 

Państwo rejestracji: Polska 

Adres zarejestrowanego biura jednostki: Katowice, ul. Porcelanowa 8 

Podstawowe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej: Katowice, ul. Porcelanowa 8  

Opis charakteru oraz podstawowego zakresu działalności: spółka holdingowa 

Nazwa jednostki dominującej: STS Holding S.A. 

 

Spółka STS Holding SA została założona 10 marca 2021 roku przez spółkę Vistra Shelf Companies sp. z o.o., pod nazwą Vartomil 

Investments Spółka Akcyjna (dalej: Vartomil  Investments S.A.). Spółka ta miała swoją siedzibę w Warszawie, ul. Towarowa 28, oraz 

była wpisana do rejestru przedsiębiorstw prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospo-

darczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000898108. 

Jednostce Dominującej nadano numer statystyczny REGON 388903879 oraz numer identyfikacji podatkowej NIP: 527-295-67-61. 

Przedmiotem działalności Spółki jest wszelka nastawiona na zysk działalność gospodarcza, prowadzona na własny rachunek oraz 

w pośrednictwie, w szczególności określona przez PKD 70.10.Z działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem 

holdingów finansowych. 

Pierwsze notowanie Spółki na rynku regulowanym miało miejsce w dniu 10 grudnia 2021 roku. 

Jednostką Dominującą najwyższego szczebla jest pan Mateusz Juroszek. 

 

2. Czas trwania Grupy Kapitałowej

Spółka Dominująca STS Holding S.A. i pozostałe jednostki Grupy Kapitałowej zostały utworzone na czas nieoznaczony. 

 

3. Sprawozdanie finansowe zawierające dane łączne 

W okresie od 1 stycznia 2022 roku do dnia 30 czerwca 2022 roku w skład przedsiębiorstwa Spółki nie wchodziły wewnętrzne jednostki 

organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdanie finansowe, dlatego Spółka Dominująca nie sporządzała łącznego sprawozda-

nia finansowego. 
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4. Opis działalności Grupy STS Holding S.A 

Założona w 1997 roku, Grupa jest największą firmą bukmacherską w Polsce, która działa również na skalę międzynarodową.  

Grupa posiada licencję w Wielkiej Brytanii oraz Estonii, skąd oferuje usługi na kilku rynkach. Portfolio usług Grupy obejmuje zakłady 

sportowe, sporty wirtualne, kasyno internetowe (z wyłączeniem Polski), BetGames oraz szeroką ofertę zakładów na wyniki wydarzeń 

esportowych. 

Grupa udostępnia usługi online nie tylko za pośrednictwem strony internetowej, ale również jej mobilnej wersji, jak i aplikacjom 

dedykowanym systemom Android i iOS oraz ogólnopolskiej sieci ok. 400 lokali stacjonarnych. Grupa cały czas rozwija ofertę, udo-

stępniając m.in. kolejne zakłady na żywo oraz umacniając wiodącą pozycję w dziedzinie esportu. Grupa stworzyła też własny system 

wypłat – STSpay – pozwalający na szybkie przelewy przez całą dobę przez 7 dni w tygodniu. Grupa jest również właścicielem systemu 

bukmacherskiego Betsys, z którego korzysta. 

Za sprawą efektywnego i całodobowego systemu Customer Service, Grupa jest w stanie odpowiadać na rosnące zapotrzebowania 

klientów. Grupa oferuje ponadto możliwość oglądania transmisji wydarzeń sportowych na żywo w internecie, za pośrednictwem 

STS TV. Usługa jest dostępna także użytkownikom urządzeń mobilnych. Każdego miesiąca firma udostępnia transmisje blisko 5000 

wydarzeń sportowych, w tym m.in. piłki nożnej, tenisa, siatkówki, koszykówki oraz innych sportów.  

Grupa aktywnie angażuje się we wspieranie polskiego sportu, będąc największym prywatnym podmiotem na rodzimym rynku spon-

soringu. Grupa jest oficjalnym sponsorem reprezentacji Polski w piłce nożnej, sponsorem strategicznym Lecha Poznań, sponsorem 

głównym Jagiellonii Białystok a także oficjalnym bukmacherem Zagłębia Lubin, Widzewa Łódź, Lechii Gdańsk, Polskiej Ligi Siatkówki 

czy innych klubów i związków sportowych. Grupa angażuje się także we wspieranie esportu. 

Spółka STS S.A. posiada nowoczesne punkty przyjmowania zakładów, które znajdują się w każdym większym mieście w Polsce –  

łącznie na terenie kraju jest ich ponad 400. Grupa posiada przeszło 1500 pracowników. 

Grupa w lutym 2019 roku rozpoczęła działalność na rynkach europejskich. Poza Polską, spółka STS.BET Ltd na Malcie posiada licencję 

w Wielkiej Brytanii oraz Estonii, skąd oferuje usługi na kilku rynkach. Grupa jest pierwszym polskim bukmacherem, który rozpoczął 

działalność zagraniczną. Grupa prowadzi działalność w Czechach (Betsys s.r.o.) oraz na Malcie (STS Gaming Group Ltd oraz STS.BET 

Ltd). Dodatkowo, Grupa przygląda się rynkowi holenderskiemu i rozważa złożenie wniosku o wydanie zezwolenia na urządzanie gier 

hazardowych w tym kraju. Grupa pozostaje skoncentrowana na Polsce, ale spodziewa się, że jej międzynarodowa oferta, w tym ka-

syno online, będzie stanowić w przyszłości rosnącą i ważną część działalności Grupy. Spółka nie wyklucza również zainteresowania 

nowymi kierunkami ekspansji zagranicznej, jak i komercjalizacji systemu Betsys w celu zaoferowania go innym operatorom zakładów 

bukmacherskich w Europie Środkowo-Wschodniej na rynkach, na których Grupa nie działa. 

 

5. Prezentowane okresy 

Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone na dzień 30 czerwca 2022 roku i obejmuje okres 

6 miesięcy, tj. od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 30 czerwca 2022 roku. 

Dla danych prezentowanych w śródrocznym skróconym skonsolidowanym sprawozdaniu z sytuacji finansowej oraz pozycjach poza-

bilansowych zaprezentowano porównywalne dane finansowe na dzień 31 grudnia 2021 roku. 

Dla danych prezentowanych w śródrocznym skróconym skonsolidowanym sprawozdaniu z całkowitych dochodów, śródrocznym 

skonsolidowanym sprawozdaniu ze zmian w kapitale własnym oraz w śródrocznym skonsolidowanym sprawozdaniu z przepływów 

pieniężnych zaprezentowano porównywalne dane finansowe za okres od 1 stycznia 2021 roku do 30 czerwca 2021 roku. 
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6. Jednostki zależne 

Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres sprawozdawczy kończący się 30 czerwca 2022 roku obejmuje 

następujące jednostki zależne: 

Nazwa Siedziba 
Dane 
rejestrowe 

Przedmiot  
działalności 

Kapitał  
podstawowy  

(W PLN) 
Udział %-owy 

w kapitale 
Udział %-owy w pra-

wach głosu 

STS Spółka Akcyjna 
Katowice, ul. 
Porcelanowa 8 

KRS: 0000829716 Zakłady wzajemne      4 486 000       100% 100% 

STS Gaming Group 
Limited  

Malta, Pieta, 177/179 
Triq Marina 

C 68747 
Dostawca usługi 
bukmacherskiej 

48 039 452 100% 100% 

STS BET Limited 
Malta, Pieta, 177/179 
Triq Marina 

C 77195 Zakłady wzajemne 16 925 697 100% 100% 

BetSys s. r. o. 
Czechy, Praga, 
Karlin, Karolinska 650/1 

ICO: 26499606 
Usługi 
programistyczne 

33 540 74% 74% 

Betsys Poland 
sp. z o.o.  

Katowice, ul. 
Porcelanowa 8 

KRS: 0000693519 
Usługi 
programistyczne 

5 000 74% 74% 

 

 

7. Struktura Grupy Kapitałowej  
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8. Połączenie jednostek gospodarczych oraz utrata kontroli  

W okresie sprawozdawczym od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 30 czerwca 2022 roku nie nastąpiło połączenie jednostek gospo-

darczych. 

 

9. Skład organów Jednostki Dominującej 

Na dzień 30 czerwca 2022 roku oraz na dzień sporządzenia śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego 

Zarząd Jednostki Dominującej składa się z następujących osób: 

 

 

 

 

 

 

 

Na dzień 30 czerwca 2022 roku oraz na dzień sporządzenia śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego 

Rada Nadzorcza Jednostki Dominującej składa się z następujących osób: 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

W okresie od 1 stycznia 2022 do 30 czerwca 2022 roku nie wystąpiły zmiany w składzie Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki. 

 

 

 

 

Mateusz Zbigniew 
Juroszek 

Prezes Zarządu 

Marcin Sylwester 
Walczysko 

Członek Zarządu 

Zdzisław Jan 
Kostrubała 

Członek Zarządu 

Zbigniew Eugeniusz  
Juroszek 

Wice Przewodniczący Rady 
Nadzorczej, Członek  

Komitetu Audytu 

Maciej Fijak 

Przewodniczący Rady  
Nadzorczej 

 

Milena  

Olszewska-Miszuris 

Członek Rady 
Nadzorczej, Przewodnicząca 

Komitetu Audytu 

Elżbieta Spyra 

Członek Rady 

Nadzorczej, Członek Komitetu 

Audytu 

Krzysztof Krawczyk  

Członek Rady 
Nadzorczej 
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10.  Założenie kontynuowania działalności 

Niniejsze śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działal-

ności gospodarczej przez Grupę w dającej się przewidzieć przyszłości, tj. w okresie co najmniej 12 miesięcy po dniu bilansowym. 

Do dnia sporządzenia niniejszego śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia do 

30 czerwca 2022 roku, Zarząd Spółki Dominującej nie powziął informacji o zdarzeniach, które nie zostały, a powinny być ujęte w 

księgach rachunkowych okresu sprawozdawczego. Jednocześnie w niniejszym śródrocznym skróconym skonsolidowanym sprawoz-

daniu finansowym nie zostały ujęte istotne zdarzenia dotyczące lat ubiegłych. 

 

11.  Oświadczenie Zarządu 

Zarząd Jednostki Dominującej oświadcza, że wedle swojej najlepszej wiedzy niniejsze śródroczne skrócone skonsolidowane sprawoz-

danie finansowe i dane porównawcze zostały sporządzone zgodnie z obowiązującymi Grupę zasadami rachunkowości oraz że od-

zwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową Grupy Kapitałowej oraz jej wynik finansowy. 

Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone w oparciu o zasadę kosztu historycznego poza 

wyceną instrumentów finansowych oraz programów określonych świadczeń emerytalnych i programu motywacyjnego, wycenianych 

w wartości godziwej.  

Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności  

gospodarczej Grupy w dającej się przewidzieć przyszłości. 

Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej obejmuje okres 6 miesięcy zakończonych 

30 czerwca 2022 roku oraz zostało sporządzone zgodnie z MSR 34 Śródroczna sprawozdawczość finansowa.  

Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe nie zawiera wszystkich informacji, które ujawniane są w rocznym 

skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym sporządzonym zgodnie z MSSF. Niniejsze śródroczne skrócone skonsolidowane spra-

wozdanie finansowe należy czytać łącznie ze skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym Grupy Kapitałowej za rok 2021, zatwier-

dzonym do publikacji w dniu 27 kwietnia 2021 roku.  

Walutą sprawozdawczą niniejszego śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego jest złoty polski, 

a wszystkie kwoty wyrażone są w złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej). 

Grupa nie informowała o prognozach wyników na 2022 rok oraz lata następne. 

12.  Zatwierdzenie śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania 
finansowego do publikacji 

Niniejsze śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało zatwierdzone do publikacji przez Zarząd Jednostki 

Dominującej w dniu 14 września 2022 roku. 
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Wyszczególnienie Nota 

 

    01.01.2022 – 30.06.2022 

 

    01.01.2021  – 30.06.2021 

    

Przychody z zakładów 8 262 973 185 261 637 958 

Przychody ze sprzedaży 8 29 979 494 919 

Pozostałe przychody operacyjne 10 552 368 1 748 271 

Amortyzacja 9 12 540 320 11 013 083 

Zużycie materiałów i energii 9 5 103 648 6 757 133 

Usługi obce 9 94 110 669 86 222 459 

Podatki i opłaty 9 57 585 54 099 

Świadczenia pracownicze 9 51 784 433 42 377 232 

Pozostałe koszty rodzajowe 9 781 342 1 086 082 

Pozostałe koszty operacyjne 10 11 958 510 4 393 301 

Zysk (strata) na działalności operacyjnej  87 219 025 111 977 759 

Przychody finansowe 11 3 043 816 2 706 261 

Koszty finansowe 11 1 300 110 2 610 094 

Zysk (strata) przed opodatkowaniem  88 962 731 112 074 926 

Podatek dochodowy 12 21 915 398 23 661 322 

Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej  67 047 333 88 413 604 

Zysk (strata) działalność zaniechana  - - 

Zysk / strata netto  67 047 333 88 413 604 

Zysk (strata) przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej  61 963 566 86 792 600 

Zysk (strata) netto przypadające na udziały niesprawujące kontroli  
5 083 767 1 621 004 

Pozostałe całkowite dochody   
-604 863 -329 373 

Pozycje nieprzenoszone do wyniku finansowego   
  

Pozycje przenoszone do wyniku finansowego   
-604 863 -329 373 

 - Różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych  -604 863 -329 373 

Całkowite dochody   
66 442 470 88 084 231 

Całkowite dochody przypadające:  
  

- akcjonariuszom podmiotu dominującego  61 358 703 86 463 227 

- podmiotom niekontrolującym  5 083 767 1 621 004 
 

   

 

Zysk (strata) netto na jedną akcję (w zł) 

Podstawowy za okres obrotowy 14 0,43 0,57 

- Z działalności kontynuowanej 14 0,43 0,57 

- Z działalności zaniechanej  -  

Rozwodniony za okres obrotowy 14 0,43 0,57 

- Z działalności kontynuowanej 14 0,43 0,57 

- Z działalności zaniechanej  -  
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III. Śródroczne skrócone skonsolidowane  sprawozdanie 
z sytuacji finansowej
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AKTYWA Nota 30.06.2022 31.12.2021 

    

Aktywa trwałe  108 552 204 102 993 291 

Rzeczowe aktywa trwałe 15 31 729 445 30 550 219 

Wartości niematerialne  17 17 026 822 7 788 015 

Wartość firmy  11 515 210 11 515 210 

Aktywa z tytułu prawa do użytkowania  16 33 785 468 38 923 797 

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 13 1 063 494 851 205 

Długoterminowe przedpłaty i długoterminowe rozliczenia międzyokresowe czynne   2 865 692 2 817 999 

Pozostałe aktywa finansowe  10 566 073 10 546 846 

Aktywa obrotowe  216 911 325 163 859 794 

Zapasy  95 618 4 524 

Należności handlowe i pozostałe należności  18 249 482 16 404 261 

Pozostałe aktywa finansowe  727 897 1 017 839 

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty  197 838 328 146 433 170 

AKTYWA RAZEM  325 463 529 266 853 085 

   

 

PASYWA Nota 30.06.2022 31.12.2021 

      

Kapitał własny  115 035 227 105 401 310 

Kapitał akcjonariuszy jednostki dominującej  110 941 065 101 939 548 

Kapitał zakładowy 21 156 534 958 156 389 998 

Pozostałe kapitały rezerwowe  8 006 521 3 195 596 

Zyski zatrzymane   -53 600 414 -57 646 046 

Kapitał akcjonariuszy niekontrolujących  4 094 162  3 461 762 

Zobowiązania długoterminowe  17 161 802 23 155 144 

Zobowiązania z tytułu prawa do użytkowania 16 16 749 810 22 630 266 

Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego 13 - - 

Rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne 24 411 992 524 878 

Zobowiązania krótkoterminowe  193 266 500 138 296 631 

Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek  - - 

Zobowiązania z tytułu prawa do użytkowania 16 17 997 459 17 373 996 

Zobowiązania handlowe  12 537 782 16 236 637 

Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku 
dochodowego 

 4 490 997 2 923 292 

Pozostałe zobowiązania  155 266 376 99 284 722 

Rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne 24 2 685 082 2 292 807 

Pozostałe rezerwy 24 288 804 185 177 

Zobowiązania razem   210 428 302 
161 451 775 

PASYWA RAZEM  325 463 529 
266 853 085 
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ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE  
GRUPY KAPITAŁOWEJ STS HOLDING S.A.  
za okres od 1 stycznia 2022 roku do 30 czerwca 2022 roku 
(wszystkie dane liczbowe przedstawiono w złotych, o ile nie podano inaczej)  
 

IV. Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie 
ze zmian w kapitale własnym
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ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE  
GRUPY KAPITAŁOWEJ STS HOLDING S.A.  
za okres od 1 stycznia 2022 roku do 30 czerwca 2022 roku 
(wszystkie dane liczbowe przedstawiono w złotych, o ile nie podano inaczej)  
 

 
 

Wyszczególnienie 

Kapitał 

zakładowy 

Nadwyżka 
ceny emisyj-
nej powyżej 
wartości no-

minalnej akcji 
Pozostałe 
kapitały  

Zyski 

Zatrzymane 

Kapitał 
akcjonariuszy 

jednostki 
dominującej 

Kapitał 
akcjonari-

uszy 
niekontro-

lujących 
Kapitał własny 

ogółem 

Kapitał własny na dzień 01.01.2022 156 389 998 - 3 195 596 -57 646 046 101 939 548 3 461 762 105 401 310 

Zmiany zasad (polityki) rachunkowości - - - - - - - 

Kapitał własny po korektach 156 389 998 - 3 195 596 -57 646 046 101 939 548 3 461 762 105 401 310 

Podwyższenie kapitału zakładowego 144 960 - - - 144 960 - 144 960 

Wypłata dywidendy - - - -57 917 934 -57 917 934 -4 451 367 -62 369 301 

Wycena programu motywacyjnego - - 5 415 788 - 5 415 788 - 5 415 788 

Inne dochody całkowite - - -604 863 - -604 863 - -604 863 

Zysk/strata netto za rok obrotowy - - - 61 963 566 61 963 566 5 083 767  67 047 333 

Suma zmian kapitału 144 960 - 4 810 925 4 045 632 9 001 517  632 400 9 633 917 

Kapitał własny na dzień 30.06.2022 156 534 958 - 8 006 521 -53 600 414  110 941 065  4 094 162 115 035 227 

      
  

      
  

Wyszczególnienie 

Kapitał 

zakładowy 

Nadwyżka 
ceny emisyj-
nej powyżej 
wartości no-

minalnej akcji 
Pozostałe 
kapitały  

Zyski 

Zatrzymane 

Kapitał 
akcjonariuszy 

jednostki 
dominującej 

Kapitał 
akcjonari-

uszy 
niekontro-

lujących 
Kapitał własny 

ogółem 

Kapitał własny na dzień 01.01.2021  2 496 000   -     662 063   90 986 206   94 144 269  4 788 003  98 932 272  

Zmiany zasad (polityki) rachunkowości  -     -     -     -     -    -  -    

Kapitał własny po korektach  2 496 000   -     662 063   90 986 206   94 144 269  4 788 003  98 932 272  

Podwyższenie kapitału zakładowego 100 000 - -  100 000 -  100 000  

Wypłata dywidendy - - - -119 565 173 -119 565 173 -5 773 668 -125 338 841  

Wycena programu motywacyjnego - - - - - - - 

Reorganizacja Grupy Kapitałowej STS Hol-
ding SA 

-2 496 000 - -1 990 000 341 297 -4 144 703 - -4 144 703 

Inne dochody całkowite - - -329 373 - -329 373 - -329 373 

Zysk/strata netto za rok obrotowy - - - 86 792 600 86 792 600 1 621 004 88 413 604 

Suma zmian kapitału -2 396 000 - -2 319 373  -32 431 276  -37 146 648  -4 152 664  -41 299 313  

Kapitał własny na dzień 30.06.2021 100 000 - -1 657 310    58 554 930   56 997 621   635 339   57 632 959 
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ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE  
GRUPY KAPITAŁOWEJ STS HOLDING S.A.  
za okres od 1 stycznia 2022 roku do 30 czerwca 2022 roku 
(wszystkie dane liczbowe przedstawiono w złotych, o ile nie podano inaczej)  
 

V. Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie 
z przepływów pieniężnych
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ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE  
GRUPY KAPITAŁOWEJ STS HOLDING S.A.  
za okres od 1 stycznia 2022 roku do 30 czerwca 2022 roku 
(wszystkie dane liczbowe przedstawiono w złotych, o ile nie podano inaczej) 
 

 
Wyszczególnienie 01.01.2022 – 30.06.2022 01.01.2021 – 30.06.2021 

   

Zysk (strata) przed opodatkowaniem 88 962 731   112 074 926 

Korekty razem: 13 415 385 23 405 262 

Amortyzacja 12 540 320 11 013 083 

Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych -604 863 -160 067 

Odsetki i udziały w zyskach  -446 682 476 798 

Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 347 560 -2 610 205 

Zmiana stanu rezerw 383 016 68 977 

Zmiana stanu zapasów -91 094 -75 851 

Zmiana stanu należności handlowych i pozostałych należności -2 105 205 -923 628 

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -2 023 455 15 616 155 

Inne korekty 5 415 788 - 

Razem: Przepływy środków pieniężnych brutto z działalności operacyjnej 102 378 116 135 480 188 

Podatek dochodowy (zapłacony)/zwrócony -21 854 022 -26 623 025 

Przepływy środków pieniężnych netto 
z działalności operacyjnej 

80 524 094 108 857 163 

DZIAŁALNOSĆ INWESTYCYJNA   

Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 169 402 29 810 

Zbycie  aktywów finansowych - 144 033 314 

Odsetki 916 020 34 173 

Nabycie wartości niematerialnych I prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych -16 569 255 -10 216 060 

Wydatki na aktywa finansowe - -36 921 897 

Przepływy pieniężne netto z działalności 
inwestycyjnej 

-15 483 833 96 959 340 

DZIAŁALNOSCI FINANSOWA   

Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz do-
płat do kapitału 144 960 

100 000 

Kredyty i pożyczki - 1 786 800 

Spłaty kredytów I pożyczek - -300 000 

Dywidendy wypłacone -4 451 367 -125 338 841 

Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu 
finansowego 

-8 565 434 -9 195 844 

Odsetki zapłacone -546 184 -488 573 

Inne wpływy /  wydatki finansowe -217 078 -170 600 

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -13 635 103 -133 607 058 

Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów przed skutkami różnic kursowych 51 405 158 72 209 445 

Zyski/straty z tytułu różnic kursowych dotyczące wyceny środków pieniężnych, ekwiwalentów 
środków pieniężnych oraz kredytów w rachunku bieżącym 

- - 

Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych: 51 405 158 72 209 445 

Środki pieniężne na początek okresu 146 433 170 48 652 271 

Środki pieniężne na koniec okresu (F+D), w tym: 197 838 328 120 861 716 

- o ograniczonej możliwości dysponowania 104 437 9 299 090 

 
W pozycji „inne korekty” zaprezentowana jest wycena programu motywacyjnego, odniesiona drugostronnie w kapitały własne Grupy. 

 

Zmiana wysokości środków pieniężnych o ograniczonej możliwości dysponowania wynika z dokonanego na 30 czerwca 2022 roku 

odpisu aktualizującego wartość środków pieniężnych  związanych z blokadą i zabezpieczeniem, opisane szerzej w nocie 20.  
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ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE  
GRUPY KAPITAŁOWEJ STS HOLDING S.A.  
za okres od 1 stycznia 2022 roku do 30 czerwca 2022 roku 
(wszystkie dane liczbowe przedstawiono w złotych, o ile nie podano inaczej) 
 

VI. Wybrane dane finansowe w przeliczeniu na euro 

 PLN  EUR  

Wybrane dane finansowe 
w przeliczeniu na EUR 01.01.2022-30.06.2022 01.01.2021-30.06.2021 01.01.2022-30.06.2022 01.01.2021-30.06.2021 

Przychody z zakładów 262 973 185 261 637 958 56 642 295 57 538 256 

Pozostałe przychody ze sprzedaży 29 979 494 919 6 457 108 840 

Koszty operacyjne 164 377 997 147 510 088 35 405 690 32 439 762 

Zysk/(strata) na działalności operacyjnej 87 219 025 111 977 759 18 786 272 24 625 651 

Zysk/(strata) przed opodatkowaniem 88 962 731 112 074 926 19 161 852 24 647 019 

Zysk/(strata) netto przypisana podmiotowi domi-
nującemu 61 963 566 86 792 600 13 346 451 19 087 043 

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyj-
nej 80 524 094 108 857 163 17 344 238 23 939 383 

Przepływy pieniężne netto z działalności  
inwestycyjnej -15 483 833 96 959 339 -3 335 092 21 322 867 

Przepływy pieniężne netto z działalności  
finansowej -13 635 103 -133 607 057 -2 936 891 -29 382 270 

Przepływy pieniężne netto razem 51 405 158 72 209 445 11 072 255 15 879 980 

Liczba akcji w tysiącach sztuk 156 535 156 250 156 535 156 250 

Zysk/(strata) netto na jedną akcję (w PLN/EUR) 0,43 0,57 0,09 0,12 

Rozwodniony zysk/(strata) na jedną akcję (w 
PLN/EUR) 0,43 0,57 0,09 0,12 

Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR) 0,74 0,37 0,16 0,08 

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w 
PLN/EUR) 0,74 0,37 0,16 0,08 

 
 
 
 

 
PLN 

 
01.01.2022-30.06.2022 01.01.2021-31.12.2021 

 
EUR 

 
01.01.2022-30.06.2022 01.01.2021-31.12.2021 

Aktywa razem 325 463 529 266 853 085 69 534 574 58 019 108 

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 210 428 302 161 451 775 44 957 549 35 102 791 

Zobowiązania długoterminowe 17 161 802 23 155 144 3 666 582 5 034 384 

Zobowiązania krótkoterminowe 193 266 500 138 296 631 41 290 967 30 068 407 

Kapitał własny 115 035 227 105 401 310 24 577 026 22 916 317 

Kapitał zakładowy 156 534 958 156 389 998 33 443 353 34 002 261 

     

Powyższe dane finansowe zostały przeliczone na EUR według następujących zasad:  

Pozycje śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów oraz śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania 

z przepływów pieniężnych przeliczono według kursów stanowiących średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez Naro-

dowy Bank Polski dla euro obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie sprawozdawczym.  

Kursy te wynosiły odpowiednio: od 1 stycznia do 30 czerwca 2022 roku 4,6427 PLN/EUR oraz od 1 stycznia do 30 czerwca 2021 roku 

4,5472 PLN/EUR.  

Pozycje aktywów i pasywów śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej przeliczono według kursów ogło-

szonych przez Narodowy Bank Polski dla euro obowiązujących na ostatni dzień okresu sprawozdawczego. Kursy te wynosiły odpo-

wiednio 4,6806 PLN/EUR na dzień 30 czerwca 2022 roku i 4,5994 PLN/EUR na dzień 31 grudnia 2021 roku. 
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ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE  
GRUPY KAPITAŁOWEJ STS HOLDING S.A.  
za okres od 1 stycznia 2022 roku do 30 czerwca 2022 roku 
(wszystkie dane liczbowe przedstawiono w złotych, o ile nie podano inaczej) 
 

VII. Dodatkowe informacje i objaśnienia do śród-
rocznego skróconego skonsolidowanego spra-
wozdania finansowego 
 

1. Podsumowanie polityki rachunkowości 

Niniejsze śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z zasadami rachunkowości, 

które zostały zaprezentowane w ostatnim skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy za rok zakończony 31 grudnia 2021 

roku z wyjątkiem opisanych poniżej zmian wynikających z wejścia w życie nowych standardów, interpretacji oraz zmian standardów. 

 

Zmiany MSSF 9, przykłady do MSSF 16, MSR 41 w ramach Annual Improvements 2018 – 2020: 

MSSF 9: (1) przy teście 10% dokonywanym w celu stwierdzenia, czy modyfikacja powinna skutkować usunięciem zobowią-

zania, należy uwzględnić tylko opłaty, które są wymieniane między dłużnikiem a wierzycielem; (2) doprecyzowano, że opłaty ponie-

sione w przypadku usunięcia zobowiązania są ujmowane w wyniku, a w przypadku, gdy zobowiązanie nie jest usunięte, należy je 

odnieść na wartość zobowiązania; 

MSSF 16: z przykładu 13 usunięto kwestię zachęty od leasingodawcy w postaci pokrycia kosztów fit-outów poniesionych 

przez leasingobiorcę, która budziła wątpliwości interpretacyjne; 

MSR 41: wykreślono zakaz ujmowania przepływów podatkowych w wycenie aktywów biologicznych. 

Zmiany obowiązują dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2022 roku lub później (z wyjątkiem zmiany przykładu do 

MSSF 16, która obowiązuje od momentu publikacji).  

Powyższe zmiany nie miały wpływu na niniejsze sprawozdanie finansowe. 

Zmiana MSR 16 „Rzeczowe aktywa trwałe” 

Doprecyzowano, że produkcja przeprowadzana w ramach testów środka trwałego przed rozpoczęciem użytkowania środka trwałego 

powinna być ujmowana jako (1) zapas zgodnie z MSR 2 i (2) przychód, gdy nastąpi jego sprzedaż (a nie wpływać na wartość środka 

trwałego). Testowanie środka trwałego jest elementem jego kosztu. Zmiana obowiązuje dla okresów rocznych rozpoczynających się 

1 stycznia 2022 roku lub później. 

Powyższa zmiana nie miała wpływu na niniejsze sprawozdanie finansowe. 

Zmiana MSR 37 „Rezerwy, zobowiązania warunkowe i aktywa warunkowe” 

Doprecyzowano, że koszty wypełnienia umów rodzących obciążenia obejmują koszty przyrostowe (np. koszty pracy) i alokowaną 

część innych kosztów bezpośrednio związanych z kosztem wypełnienia, np. amortyzację. Zmiana obowiązuje dla okresów rocznych 

rozpoczynających się 1 stycznia 2022 roku lub później. 

Powyższa zmiana nie miała wpływu na niniejsze sprawozdanie finansowe. 

Zmiana MSSF 3 „Połączenia przedsięwzięć” 

Doprecyzowano odniesienia do definicji zobowiązań zawartych w założeniach koncepcyjnych i definicji zobowiązań warunkowych 

z MSR 37. Zmiana obowiązuje dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2022 roku lub później. 

Wdrożenie wyżej wymienionych standardów oraz zmiany do istniejących standardów nie miało wpływu na śródroczne sprawozdanie 

finansowe Spółki. 
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Zmiana MSSF 16 „Leasing”  

W 2020 roku Rada opublikowała uproszczenia dla leasingobiorców otrzymujących ulgi ze względu na pandemię COVID-19. Jednym 

z warunków było, by ulgi dotyczyły tylko płatności zapadających do końca czerwca 2021 roku. Teraz przesunięto ten termin na czer-

wiec 2022 roku. Zmiana obowiązuje dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 kwietnia 2021 roku lub później z możliwością wcze-

śniejszego zastosowania. 

 

Zysk przypadający na jedną akcję   

Podstawowy zysk netto przypadający na jedną akcję za każdy okres ustalany jest jako iloraz zysku netto za dany okres i średniej 

ważonej liczby akcji występujących w tym okresie i uwzględnia dodatkowe emisje akcji zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądo-

wym po dniu bilansowym.  

 

2. Dokonane osądy i oszacowania 

Przy sporządzaniu śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Zarząd Spółki Dominującej kieruje się 

osądem przy dokonywaniu licznych szacunków i założeń, które mają wpływ na stosowane zasady rachunkowości oraz prezentowane 

wartości aktywów, zobowiązań, przychodów oraz kosztów. Faktycznie zrealizowane wartości mogą różnić się od szacowanych przez 

Zarząd.  

Informacje o szacunkach i założeniach, które są znaczące dla śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finanso-

wego, zostały zaprezentowane w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za 2021 rok.  

Grupa dokonała z dniem 1 stycznia 2022 roku zmiany szacunku dotyczącego ustalenia krańcowej stopy dyskonta stosowanej do dys-

kontowania przepływów pieniężnych wynikających z nowych zawartych umów najmu. Krańcowa stopa procentowa, która została 

zastosowana do dyskontowania przepływów pieniężnych wynikających z nowych umów leasingu lokali zawartych na czas nieokre-

ślony, została ustalona na podstawie osądu kierownictwa Grupy, dla którego punktem wyjścia były łatwo obserwowalne stopy kre-

dytu o podobnym profilu płatności do leasingu. W tym celu kierownictwo Grupy przeanalizowało możliwe do uzyskania stopy opro-

centowania kredytów na sfinansowanie zakupu lokali na podstawie zebranych ofert od banków, z którymi Grupa współpracuje. Otrzy-

mane oferty kredytów, które poddano analizie, miały podobny profil płatności do leasingu. Biorąc powyższe pod uwagę Kierownictwo 

dokonało osądu ustalając krańcową stopę procentową w wysokości 5%. Zmiana ta nie miała istotnego wpływu na dane finansowe za 

okres objęty niniejszym śródrocznym skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym. 

 

3. Korekty błędów oraz zmiany zasad rachunkowości 

W śródrocznym skróconym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym nie wystąpiły błędy wymagające korekty. Grupa nie doko-

nała również żadnych zmian polityki rachunkowości w stosunku do zasad stosowanych w raporcie rocznym za rok 2021. 

 

4. Informacja dotycząca segmentów operacyjnych, obszarów geograficznych oraz istotnych 
klientów 

Grupa identyfikuje dwa główne segmenty operacyjne w swojej działalności. Są to: 

• segment retail, 

• segment zakładów online. 
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W odniesieniu do wyżej wymienionych części składowych działalności Grupy: 

• występuje zaangażowanie w działalność gospodarczą, w związku z którą istnieje możliwość uzyskiwania przychodów oraz 

ponoszenia kosztów, 

• wyniki działalności są regularnie przeglądane przez Zarząd Jednostki Dominującej, który wykorzystuje te wyniki przy podej-

mowaniu decyzji o zasobach alokowanych do segmentu i przy ocenie wyników działalności segmentu, 

• są dostępne oddzielne informacje finansowe. 

Wyodrębnienie segmentów wynika z zastosowania kryterium kanału dystrybucji usług. Oba segmenty dotyczą zawierania zakładów 

na wynik wydarzeń sportowych. W przypadku segmentu retail klienci zawierają zakłady poprzez fizyczną obecność w placówce sprze-

dażowej. Natomiast w przypadku segmentu online klienci zawierają zakłady przez stronę internetową.  

Obszarem geograficznym dla obu segmentów jest Polska. 

Nie zastosowano łączenia segmentów operacyjnych. 

Grupa nie wyodrębnia jako segment operacyjny pozostałych działalności, z tytułu których uzyskuje przychody z uwagi na ich nieistot-

ność w ogóle działalności. 

 

5. Ujmowanie przychodów 

Ujęcie i wycena przychodów z podstawowej działalności Grupy, czyli przychodów z zakładów regulowane są przez MSSF 9 Instrumenty 

finansowe. Zakłady sportowe zawierane przez Spółkę z klientem są instrumentami pochodnymi, do których ujęcia i wyceny stosuje 

się MSR 32 Instrumenty finansowe: prezentacja oraz MSSF 9 Instrumenty finansowe. Zawarte zakłady są kwalifikowane do kategorii 

instrumentów finansowych wycenianych w wartości godziwej przez wynik. 

Przychody z zakładów wykazywane są w sprawozdaniu z całkowitych dochodów w ujęciu netto, tj. kwoty zawartych zakładów po-

mniejszane są o koszty wypłaconych wygranych oraz o podatek od gier.  

Przychody ze sprzedaży pozostałych usług (głównie usług związanych z organizacją zakładów bukmacherskich) oraz przychody ze 

sprzedaży towarów i materiałów stanowią przychody z umów z klientami objęte zakresem MSSF 15. Sposób ujmowania tych przy-

chodów ze sprzedaży w śródrocznym skróconym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy, w tym zarówno wartość, jak i 

moment rozpoznania przychodów, określa pięcioetapowy model obejmujący następujące kroki: 

• identyfikacja umowy z klientem, 

• identyfikacja zobowiązań do wykonania świadczenia, 

• ustalenie ceny transakcyjnej, 

• przypisanie ceny transakcyjnej do zobowiązań do wykonania świadczenia, 

• ujęcie przychodu podczas wypełniania zobowiązań do wykonania świadczenia lub po ich wypełnieniu. 

 

 

6. Sezonowość działalności 

W obszarze działalności Grupy nie występuje zjawisko sezonowości. 

 

7. Segmenty operacyjne 

Grupa wyróżniła segmenty operacyjne w oparciu o kanały sprzedażowe. Przedstawione segmenty odpowiadają wewnętrznej spra-

wozdawczości regularnie dostarczanej głównym decydentom. Poniżej zaprezentowano identyfikowane przez Grupę segmenty oraz 

ich dane finansowe. 
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Informacje o poszczególnych segmentach operacyjnych występujących w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2022 roku: 

Za okres 01.01.2022- 30.06.2022 Segment Retail 
Segment zakłady 

on-line 
Wartości nieprzypisane 

do segmentów Suma 

Przychody segmentu ogółem 53 336 749 209 916 088 302 695 263 555 532 

Przychody uzyskiwane od zewnętrznych klientów (ze 
sprzedaży gier i zakładów) 53 214 813 209 758 372 - 262 973 185 

Pozostała sprzedaż - - 29 979 29 979 

Pozostałe przychody operacyjne 121 936 157 716 272 716 552 368 

Koszty operacyjne, w tym: 48 975 036 109 334 481 6 068 480 164 377 997 

 koszty rodzajowe 41 746 438 104 038 044 6 053 195 151 837 677 

amortyzacja  7 228 598 5 296 437 15 285 12 540 320 

Pozostałe koszty operacyjne 574 366  11 134 584 249 560 11 958 510 

Wynik operacyjny segmentu 3 787 347 89 447 023 -6 015 345 87 219 025 

Przychody finansowe - - 3 043 816 3 043 816 

Koszty finansowe 546 339 217 082 536 689 1 300 110 

Zysk przed opodatkowaniem 3 241 008 89 229 941 -3 508 218 88 962 731 

Podatek dochodowy - 21 915 398 - 21 915 398 

Zysk netto z działalności 3 241 008 67 314 543 -3 508 218 67 047 333 

Aktywa segmentu na 30.06.2022 35 317 345 33 677 724 256 468 460 325 463 529 

Zobowiązania segmentu na 30.06.2022 34 754 489 65 555 344 110 118 469 210 428 302 

 

Informacje o poszczególnych segmentach operacyjnych występujących w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2021 roku: 

Za okres 01.01.2021- 30.06.2021 Segment Retail Segment zakłady on-line 
Wartości nieprzypisane 

do segmentów Suma 

Przychody segmentu ogółem 52 113 155 211 001 180 766 813 263 881 148 

Przychody ze sprzedaży 51 974 700 209 663 258 - 261 637 958 

Pozostała sprzedaż - - 494 919 494 419 

Pozostałe przychody operacyjne 138 455 1 337 922 271 894 1 748 271 

Koszty operacyjne, w tym: 45 098 670 102 410 955 463 147 510 088 

koszty rodzajowe 37 929 915 98 566 627 463 136 497 005 

amortyzacja  7 168 755 3 844 328 - 11 013 083 

Pozostałe koszty operacyjne 258 450 2 303 602 1 831 249 4 393 301 

Wynik operacyjny segmentu 6 756 035 106 286 623 -1 064 899 111 977 759 

Przychody finansowe - - 2 707 261 2 707 261 

Koszty finansowe 476 798 224 516 1 908 780 2 610 094 

Zysk przed opodatkowaniem 6 279 237 106 062 107 -266 418 112 074 926 

Podatek dochodowy - 23 661 322 - 23 661 322 

Zysk netto z działalności 6 279 237 82 400 785 -266 418 88 413 604 

Aktywa segmentu na 30.06.2021 38 112 583 17 555 810 174 844 085 230 512 478 

Zobowiązania segmentu na 30.06.2021 37 462 883 79 877 555 55 539 081 172 879 519 

     

Koszty programu motywacyjnego prezentowane są w wartościach nieprzypisanych do segmentu z uwagi na przyjętą zasadę, iż są to 

koszty dotyczące STS Holding S.A. Podatek dochodowy w całości został przyporządkowany do segmentu online z uwagi na przeważa-

jący dział tego segmentu w wyniku brutto Grupy. 
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8. Przychody 

Specyfikacja przychodów ze sprzedaży i przychody ogółem przedstawiają się następująco: 

Wyszczególnienie 01.01.2022 – 30.06.2022 01.01.2021 – 30.06.2021 

Działalność kontynuowana   

Przychody z zakładów, w tym:  262 973 185      261 637 958     

- wartość zawartych zakładów*  2 189 461 394      2 221 682 597     

- wartość wypłaconych wygranych  1 641 545 815      1 672 119 729     

- bonusy przyznane klientom  33 381 015      33 853 134     

- podatek od gier  251 561 380      254 071 775     

Przychody ze sprzedaży usług 27 979 490 312 

Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów 2 000 4 607 

Suma przychodów ze sprzedaży 263 003 164  262 132 877     

Pozostałe przychody operacyjne 552 368 1 748 271     

Przychody finansowe 3 043 816 2 707 261 

Suma przychodów ogółem z działalności kontynuowanej 266 599 348 266 588 409     

Przychody z działalności zaniechanej - - 

Suma przychodów ogółem 266 599 348 266 588 409      

 

* Wartość zawartych zakładów to otrzymane wkłady klientów na zakłady zawarte w danym okresie sprawozdawczym, skorygowane 
o kwoty wniesione przez klientów w bieżącym okresie na poczet zawartych zakładów, które nie zostały rozstrzygnięte do dnia bilan-
sowego, jak również o kwoty wniesione w poprzednim okresie a rozstrzygnięte w bieżącym okresie sprawozdawczym.  

9.  Koszty działalności operacyjnej 

Specyfikacja kosztów działalności operacyjnej przedstawia się następująco: 

Wyszczególnienie 01.01.2022 – 30.06.2022 01.01.2021 – 30.06.2021 

Amortyzacja 12 540 320 11 013 083 

Koszty osobowe 51 367 187 41 684 639 

Marketing 40 133 932 30 445 817 

Koszty organizacji usług bukmacherskich 25 957 385 23 432 971 

Koszty informatyczne 9 116 966 15 409 364 

Zgody na wykorzystanie wyników 10 913 912 10 818 161 

Koszty administracyjne 2 970 066 3 880 363 

Koszty majątku 2 542 314 2 672 176 

Media 3 487 300 3 262 305 

Koszty transportu 1 550 286 1 538 474 

Pozostałe 3 798 329 3 352 735 

Razem 164 377 997 147 510 088  

   

Na wartość kosztów osobowych w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2022 roku największy wpływ miało ujęcie rozliczenia programu 

motywacyjnego w wysokości 5,4 mln PLN, jak również wzrost płacy minimalnej oraz wzrost średniego wynagrodzenia w Grupie. 
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Spółka Betsys s.r.o. od 1 stycznia 2022 roku rozpoczęła aktywowanie kosztów związanych z przeprowadzeniem aktualizacji wytwa-
rzanego przez siebie oprogramowania, z uwagi na to, iż koszty te można wiarygodnie oszacować, a Grupa osiągnie korzyści ekono-
miczne związane z użytkowaniem nowych wersji oprogramowania. Z tego tytułu wartość kosztów informatycznych w bieżącym 
okresie zmniejszyła się w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku. 

Wzrost wartości kosztów marketingowych w I półroczu 2022 roku w stosunku do I półrocza roku 2021 wynika z zintensyfikowania 
działań marketingowych skierowanych do klientów onlinowych, głównie na rynku polskim. 

  

10. Pozostałe przychody i koszty operacyjne 

Specyfikacja pozostałych przychodów operacyjnych przedstawia się następująco: 

Pozostałe przychody operacyjne 01.01.2022 – 30.06.2022 01.01.2021 – 30.06.2021 

Zysk ze zbycia majątku trwałego 170 208  44 130 

Rozwiązanie odpisów aktualizujących należności  10 783  - 

Zwrot freebetów (bonusów) – lata poprzednie 47 343  - 

Odszkodowania 122 680  162 491 

Przychody z tytułu kar umownych -  150 000 

Korekta VAT – lata poprzednie 38 170  

Wynagrodzenia z tytułu terminowych wpłat do US 45 034  46 127 

Ujęcie roszczeń spornych - 788 760 

Refaktury 25 095 7 412 

Rozwiązanie rezerw 75 670  472 659 

Pozostałe 17 385 76 692 

Razem 552 368 1 748 271 

 

Zgodnie z polityką rachunkowości freebety – czyli bonusy udzielone i zamknięte (na podstawie regulaminów akcji i promocji) w tym 

samym okresie korygują koszty wygranych. Freebety udzielone w latach poprzednich a zamknięte w okresie bieżącym odnoszone są 

w pozostałe przychody operacyjne. W okresie od 1 stycznia 2022 roku do 30 czerwca 2022 roku odniesiono w pozostałe przychody 

operacyjne kwotę 43 tys. PLN freebetów udzielonych w roku 2021. W roku 2021 odniesiono w pozostałe przychody operacyjne kwotę 

380 tys. PLN freebetów udzielonych w roku 2019, oraz 1,3 mln freebetów udzielonych w roku 2020.  Operacja ta miała miejsce w 

grudniu 2021 roku. 

Specyfikacja pozostałych kosztów operacyjnych przedstawia się następująco: 

Pozostałe koszty operacyjne 01.01.2022 – 30.06.2022 01.01.2021 – 30.06.2021 

Odpisy aktualizujące należności 35 357 785 760 

Darowizny 125 862 154 441 

Reklamacje 279 243 235 263 

Koszty napraw 26 521 34 369 

Kary, grzywny 15 052 13 075 

Likwidacja środków trwałych 4 358 47 593 

Pozostałe – koszty lat ubiegłych 1 178 873 1 107 443 

Koszty egzekucyjne i sądowe - 247 289 

Podatek CIT- korekty za lata poprzednie 323 082 - 

Korekty VAT z lat poprzednich 646 789 1 434 463 

Odpis środków pieniężnych 9 228 194 - 
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Inne pozostałe koszty operacyjne 95 179 333 605 

Razem 11 958 510     4 393 301     

 

W związku z otrzymaniem informacji o zajęciu wierzytelności pieniężnej, spółka STS S.A. wprowadziła w swoich księgach na dzień  

30 czerwca 2022 roku odpis wartości środków pieniężnych. Szerzej sprawa opisana jest w nocie 20. 

 

11. Przychody i koszty finansowe 

Specyfikacja przychodów finansowych przedstawia się następująco: 

Przychody finansowe 01.01.2022 – 30.06.2022 01.01.2021 – 30.06.2021 

Przychody z tytułu odsetek, w tym: 1 590 880     130 249 

- odsetki od lokat bankowych 1 409 499     - 

- odsetki budżetowe - zwrot                                       -     72 

- odsetki od pożyczek -     34 235 

- odsetki od obligacji 171 845 95 942 

-odsetki inne 9 535 180 

Różnice kursowe  1 401 169     - 

Zyski z jednostek uczestnictwa 
w funduszach inwestycyjnych 

-     2 468 426 

Aktualizacja wartości aktywów finansowych                             20 383     76 891 

Pozostałe 31 384     31 695 

Razem                          3 043 816     2 707 261 

 

Specyfikacja kosztów finansowych przedstawia się następująco: 

Koszty finansowe 01.01.2022 – 30.06.2022 01.01.2021 – 30.06.2021 

Odsetki od pożyczek -     136 103 

Odsetki bankowe -     11 592 

Odsetki budżetowe                             145 261     567 

Pozostałe odsetki                                4 898    74 833 

Różnice kursowe  -     1 375 476 

Prowizje bankowe                             217 082     224 516 

Odsetki z tytułu umów leasingu                             546 184     476 798 

Wycena obligacji 85 143     64 000 

Straty z jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych                                       -      

Odpisy aktualizujące aktywa finansowe 289 811                                       245 946 

Pozostałe 11 731   263 

Razem 1 300 110     2 610 094 

 

 

 



Załączone noty stanowią integralną część skonsolidowanego sprawozdania finansowego 
 

 

26 
 

ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE  
GRUPY KAPITAŁOWEJ STS HOLDING S.A.  
za okres od 1 stycznia 2022 roku do 30 czerwca 2022 roku 
(wszystkie dane liczbowe przedstawiono w złotych, o ile nie podano inaczej) 
 

12. Podatek dochodowy 

Główne składniki obciążenia podatkowego za okresy od 1 stycznia 2022 roku do 30 czerwca 2022 roku oraz od 1 stycznia 2021 do 30 

czerwca 2021 roku przedstawiają się następująco: 

Podatek dochodowy wykazany w śródrocznym skróconym skonsolidowanym sprawoz-
daniu z całkowitych dochodów 

01.01.2022 – 30.06.2022 01.01.2021 – 30.06.2021 

Bieżący podatek dochodowy 21 944 352 25 655 745 

Dotyczący roku obrotowego 21 944 352 25 655 745 

Korekty dotyczące lat ubiegłych - - 

Zmiana odroczonego podatku dochodowego  -28 954 -1 994 423 

Związany z powstaniem i odwróceniem się różnic przejściowych -28 954 -1 994 423 

Związany z obniżeniem stawek podatku dochodowego - - 

Obciążenie podatkowe wykazane w zysku netto 21 915 398 23 661 322 

Obciążenie podatkowe wykazane w innych całkowitych dochodach - - 

 

13. Aktywa i rezerwa z tytułu podatku dochodowego 

Aktywa oraz rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego zostały ujęte w odniesieniu do poniższych składników aktywów i 

zobowiązań: 

 01.01.2022 – 30.06.2022 01.01.2021 – 31.12.2021 

Aktywa na podatek odroczony, w tym utworzone 
z tytułu: 

9 978 705 8 414 052 

zobowiązania wobec ZUS 380 293 354 706 

rezerwy na świadczenia pracownicze 588 163 535 253 

zobowiązanie z tyt. niewypłaconych wygranych 196 536 198 383 

zobowiązania z tyt. prawa do użytkowania 6 564 079 5 388 907 

wycena należności 299 423 304 861 

niewypłacone wynagrodzenia 133 753 108 414 

pozostałe 533 451 225 792 

 rezerwy 1 124 934 1 142 405 

strata podatkowa 158 073 155 331 

Rezerwa z tyt. podatku odroczonego 8 915 211 7 562 847 

aktywa z tyt. prawa do użytkowania 6 371 874 5 195 554 

wycena inwestycji w jednostki TFI 164 777 16 608 

różnice pomiędzy amortyzacją podatkową I bilansową 139 157 144 275 

wycena i odsetki od udzielonej pożyczki 144 391 - 

pozostałe 1 707 787 1 729 348 

zawarte kupony 387 225 477 062 

Aktywa (rezerwa) netto z tyt. podatku 
odroczonego 

1 063 494 851 205 
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14.  Zysk przypadający na jedną akcję 

Zysk podstawowy przypadający na jedną akcję oblicza się poprzez podzielenie zysku netto za okres przypadającego na zwykłych ak-

cjonariuszy Grupy przez średnią ważoną liczbę wyemitowanych akcji zwykłych występujących w ciągu okresu. 

Zysk rozwodniony przypadający na jedną akcję oblicza się poprzez podzielenie zysku netto za okres przypadającego na zwykłych ak-

cjonariuszy (po potrąceniu odsetek od umarzalnych akcji uprzywilejowanych zamiennych na akcje zwykłe) przez średnią ważoną liczbę 

wyemitowanych akcji zwykłych występujących w ciągu okresu (skorygowaną o wpływ opcji rozwadniających oraz rozwadniających 

umarzalnych akcji uprzywilejowanych zamiennych na akcje zwykłe). 

Wyliczenie zysku na jedną akcje - założenia 01.01.2022 – 30.06.2022 01.01.2021 – 30.06.2021 

Zysk netto z działalności kontynuowanej 67 047 333 88 413 604 

Strata na działalności zaniechanej - - 

Zysk netto przypadający na zwykłych 
akcjonariuszy, zastosowany do obliczenia rozwodnionego zysku na 
jedną akcję 

67 047 333 88 413 604 

Zysk wykazany dla potrzeb wyliczenia wartości rozwodnionego zysku 
przypadającego na jedną akcję 

67 047 333 88 413 604 

 

Liczba wyemitowanych akcji 01.01.2022 – 30.06.2022 01.01.2021 – 30.06.2021 

Średnia ważona liczba akcji wykazana dla potrzeb wyliczenia warto-
ści podstawowego zysku  na jedną akcję w szt. 

156 434 848 156 249 998 

Zysk na jedną akcję 0,43 0,57 

Skorygowana średnia ważona liczba akcji zwykłych zastosowana do 
obliczenia rozwodnionego zysku na jedną akcję 

156 458 603 156 249 998 

Rozwodniony zysk na jedna akcję 
  

0,43 0,57 

 

Dla porównywalności danych na dzień 30 czerwca 2021 roku liczbę akcji przeliczono zgodnie z parytetem zastosowanym po podwyż-

szeniu kapitału w roku 2021. 

W dniu 10 września 2021 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Dominującej podjęło uchwałę nr 3 w przedmiocie podwyż-

szenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii B dla dotychczasowych akcjonariuszy Spółki. Kapitał zakładowy Spółki 

został podwyższony o kwotę 156.149.998,00 PLN poprzez emisję 156.149.998 akcji serii B o wartości nominalnej 1,00 PLN za akcję 

oraz o cenie emisyjnej 19,1767091322446 PLN za akcję. Wszystkie akcje zostały zaoferowane do objęcia na podstawie art. 431 par. 2 

pkt. 1 KSH w drodze subskrypcji prywatnej przez dotychczasowych akcjonariuszy Spółki STS Holding S.A. posiadających akcje spółki 

na dzień prawa poboru, w zamian za wkład niepieniężny w postaci 112.150.000 akcji imiennych serii A i B spółki STS Spółka Akcyjna 

z siedzibą w Katowicach. Łączna wartość wkładu niepieniężnego wyniosła 2.994.443.131,00 PLN. Podwyższenie kapitału zostało  

zarejestrowane przez Sąd Rejestrowy w dniu 4 listopada 2021 roku.  

W okresie od 1 stycznia 2022 roku do 30 czerwca 2022 roku instrumentami rozwadniającymi były uprawnienia oraz warranty  

subskrybcyjne przydzielone w ramach programu motywacyjnego, uprawniające do objęcia w przyszłości akcji Spółki Dominującej.  

Informacje na temat ilości przyznanych uprawnień znajdują się w nocie 27. 
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15. Rzeczowe aktywa trwałe 

Zmianę stanu rzeczowych aktywów trwałych prezentują poniższe tabele: 

Stan na 30 czerwca 2022 roku: 

Na dzień 30 czerwca 2022 roku nie wystąpiły zobowiązania z tytułu zakupu rzeczowych aktywów trwałych. 

 

Stan na 31 grudnia 2021 roku: 

Wyszczególnienie Grunty 
Budynki  

i budowle 
Maszyny 

i urządzenia 
Środki 

transportu 

Pozostałe 
środki 
trwałe 

Środki trwałe  
w budowie Razem 

Wartość bilansowa brutto na dzień 01.01.2021 870 922  10 683 766  31 124 629 3 878 167  7 850 157 5 779 553  60 187 195  

Zwiększenia, z tytułu: - 6 956 849  4 677 724  502 439  1 021 420  9 856 278  23 014 710  

- nabycia środków trwałych - 6 948 304  4 753 824  83 685  1 021 663  9 844 944  22 652 420  

- inne - - - 403 295 - - 403 295 

- różnice kursowe z przeliczenia - 8 545  -76 701  15 459 -243 11 335  -41 005  

Wyszczególnienie Grunty 
Budynki  

i budowle 
Maszyny 

i urządzenia 
Środki 

transportu 

Pozostałe 
środki 
trwałe 

Środki 
trwałe  

w budowie Razem 

Wartość bilansowa brutto na dzień 01.01.2022 870 922 17 640 615 35 005 588 4 328 406 8 673 708 3 884 546 70 403 785 

Zwiększenia, z tytułu: - 1 969 638  2 343 781  885 515   961 447  5 977 011  12 137 392  

- nabycia środków trwałych - 1 964 117  1 181 599  1 065 779  676 059  5 977 011  10 864 565  

- inne - - 1 155 972 -191 131 279 676 - 1 244 517 

- różnice kursowe z przeliczenia - 5 521  6 210  10 867  5 712  -  28 310  

Zmniejszenia, z tytułu: - - -602 852  -335 700  -56 894  -4 066 695  -5 062 141  

- likwidacja i sprzedaż - - -602 852  -335 700  -56 894   -    -995 446  

- przyjęcie na środki trwałe - - - - - -4 066 695 -4 066 695 

Wartość bilansowa brutto na dzień 30.06.2022 870 922 19 610 253  36 746 517  4 878 221  9 578 261  5 794 862  77 479 036  

Umorzenie na dzień 01.01.2022 - -1 327 140 -29 384 999  -2 853 816  -7 641 980   -    -41 207 935  

Zwiększenia, z tytułu: - -364 849  -2 569 100  -745 024  -167 144  -  -3 846 117 

- amortyzacji - -363 779  -891 499  -542 092  -164 003  -  -1 961 373  

- inne -  -    -1 702 739  -193 654     -     -    -1 896 393  

- różnice kursowe z przeliczenia - 1 070   25 138  -9 278  -3 141   -     11 649  

Zmniejszenia, z tytułu: - - 598 494  335 700  56 894  -  991 088  

- sprzedaży i likwidacji - - 598 494  335 700  56 894  -  991 088  

Umorzenie na dzień 30.06.2022 - -1 691 989  -31 355 605  -3 263 140  -7 752 230  -  -44 062 964 

Odpisy aktualizujące na dzień 01.01.2022 - - - - - -34 826 -34 826 

Odpisy aktualizujące na dzień 30.06.2022 - - - - - - - 

Zaliczka na środki trwałe w budowie - - - - - 9 216 9 216 

Wartość bilansowa netto na dzień 30.06.2022 870 922  17 918 264  5 390 912  1 615 081 1 826 031  5 769 252  33 390 462  

Przeniesienie aktywów leasingowanych do akty-
wów z tytułu prawa użytkowania 

- -15 627 - -1 611 734 - - -1 627 361 

Przeniesienie korekty amortyzacji bilansowej do 
MSSF 

 - - - -33 656 - -33 656 

Wartość bilansowa netto na dzień 30.06.2022 po 
przeniesieniu 

870 922  17 902 637  5 390 912  3 347  1 792 375  5 769 252  31 729 445  
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Zmniejszenia, z tytułu: - -  -796 765  -52 200  -197 868  -11 751 286  -12 798 119  

- likwidacja i sprzedaż -  -    -796 765  -52 200  -197 868   -    -1 046 833  

- przyjęcie na środki trwałe - - - - - -11 751 286 -11 751 286 

Wartość bilansowa brutto na dzień 31.12.2021 870 922  17 640 615  35 005 588  4 328 406   8 673 708  3 884 546  70 403 785  

Umorzenie na dzień 01.01.2021 - -724 415  -27 075 282  -1 891 153  - 7 502 299                          -    -37 193 450  

Zwiększenia, z tytułu: - -602 424  -3 071 544  -1 014 863  -311 147   -    -4 999 979  

- amortyzacji - -601 926  -2 961 709  -994 856  -310 667   -    -4 869 158  

- różnice kursowe z przeliczenia - -498  71 180  -20 007  -480   -    50 195  

Zmniejszenia, z tytułu: - -  761 828  52 200  171 466  -  985 494  

- likwidacja I sprzedaż - -  761 828  52 200  171 466  -  985 494  

Umorzenie na dzień 31.12.2021 - -1 327 140  -29 384 999  -2 853 816  -7 641 980   -    -41 207 935  

Odpisy aktualizujące na dzień 01.01.2021 - - - - - -34 826 -34 826 

Odpisy aktualizujące na dzień 31.12.2021 - - - - - - - 

Zaliczka na środki trwałe 
w budowie 

- - - - - 2 449 910 2 449 910 

Wartość bilansowa netto na dzień 31.12.2021 870 922  16 313  476  5 620 589 1 474 590  1 031 728  6 334 456  31 645 761  

Przeniesienie aktywów leasingowanych do akty-
wów z tytułu prawa użytkowania 

- -17 017 - -1 078 525 - - -1 095 542 

Wartość bilansowa netto na dzień 31.12.2021 po 
przeniesieniu 

870 922 16 296 458  5 620 589  396 065  1 031 728  6 334 456  30 550 219  

        

W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły przesłanki świadczące o utracie wartości rzeczowych aktywów trwałych.  

W okresie sprawozdawczym Grupa nie aktywowała kosztów finansowania zewnętrznego. Nie było również istotnych transakcji naby-

cia i sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych. 

 

16. Aktywa i zobowiązania z tytułu prawa do użytkowania  

Aktywa z tytułu prawa do użytkowania 

Grupa użytkuje w ramach umów leasingu finansowego lokale wykorzystywane na potrzeby prowadzenia punktów przyjmowania zakładów, 

urządzenia techniczne oraz samochody. Umowy leasingu zawarte zostały na okresy 2-5 lat, w zależności od umowy leasingowej (24 - 60 

miesięcznych rat).  

Na koniec okresu sprawozdawczego wartość netto aktywów z tytułu prawa do użytkowania wyniosła: 

Wyszczególnienie 30.06.2022 31.12.2021 

Urządzenia techniczne i maszyny - - 

Środki transportu 1 611 734 1 078 525 

PWUG 590 616 595 408 

Wynajmowane lokale 31 583 118 37 249 864 

Razem 33 785 468 38 923 797 

 

Urządzenia techniczne i maszyny oraz środki transportu stanowią jednocześnie zabezpieczenie zobowiązań z tytułu leasingu. W związku z 

umowami leasingu Grupa wystawiła weksle na zabezpieczenie. 
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Zobowiązania z tytułu prawa do użytkowania 

Grupa korzysta z leasingu finansowego, dzierżawiąc samochody, urządzenia techniczne i maszyny oraz lokale użytkowe. 

Dane dotyczące leasingu finansowego zaprezentowano w poniższych tabelach. 

Wyszczególnienie 30.06.2022 31.12.2021 

Płatne w okresie do 1 roku 17 997 459 17 373 996 

Płatne w okresie od 1 roku  16 749 810 22 630 266 

Razem zobowiązania finansowe  34 747 269 40 004 262 

 

Wyszczególnienie 

30.06.2022 31.12.2021 

Opłaty minimalne Wartość bieżąca opłat Opłaty minimalne Wartość bieżąca opłat 

W okresie 1 roku 18 560 686 17 997 459 17 845 041 17 373 996 

W okresie od 1 do 5 lat 16 596 221 16 170 864 24 892 038 22 630 266 

Powyżej 5 lat 1 000 611 578 964 - - 

Minimalne opłaty leasingowe ogółem 36 157 518 34 747 269 42 737 078 40 004 262 

Przyszły koszt odsetkowy (wartość ujemna) -1 410 249 - -2 732 816 - 

Wartość bieżąca opłat leasingowych,  w tym: 34 747 269 34 747 269 40 004 262 40 004 262 

 - krótkoterminowe 17 997 459 17 997 459 17 373 996 17 373 996 

 - długoterminowe 16 749 810 16 749 810 22 630 266 22 630 266 

 

 

17. Wartości niematerialne i prawne 

Zmianę stanu wartości niematerialnych prezentują poniższe tabele.  

Stan na 30 czerwca 2022 roku: 

Wyszczególnienie 

Platforma informa-
tyczna do obsługi 

transakcji  
bukmacherskich  

Inne wartości  
niematerialne I prawne 

Wartości 
niematerialne w 

budowie Razem 

Wartość bilansowa brutto na dzień 01.01.2022 8 499 277 3 144 853 249 180 11 893 260 

Zwiększenia, z tytułu: 10 460 717 37 905 10 505 595 21 004 217  

- nabycia 10 460 717 93 271 10 498 973 21 052 961 

- inne - -55 366 6 622 -48 744 

Zmniejszenia, z tytułu: - - -10 467 340 -10 467 340 

- przyjęcia WNIP do użytkowania - - -10 467 340 -10 467 340 

Wartość bilansowa brutto na dzień 30.06.2022 18 959 944 3 182 758 287 435 22 430 137 

Umorzenie na dzień 01.01.2022 
-1 133 

231 
-2 971 143 - -4 104 374 

Zwiększenia, z tytułu: -1 276 676 -48 614 -13 895 -1 339 185 

- amortyzacji -1 276 676 -48 614 -13 895 -1 339 185 

Zmniejszenia, z tytułu: - - - - 

- likwidacji lub sprzedaży - - - - 

Umorzenie na dzień 30.06.2022 -2 409 907 -3  019 757 -13 895 -5 443 559 
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-  różnice kursowe z przeliczenia sprawozdania finansowego jed-
nostek zagranicznych 

- 40 244 - 40 244 

Wartość bilansowa netto na dzień 30.06.2022 16 550 037 203 245 273 540 17 026 822 

     

Spółka Betsys s.r.o. od 1 stycznia 2022 roku rozpoczęła aktywowanie kosztów związanych z przeprowadzeniem aktualizacji wytwa-
rzanego przez siebie oprogramowania, z uwagi na to, iż koszty te można wiarygodnie oszacować, a Grupa osiągnie korzyści ekono-
miczne związane z użytkowaniem nowych wersji oprogramowania.  

 

Stan na 31 grudnia 2021 roku: 

Wyszczególnienie 

Platforma informa-
tyczna  

do obsługi transakcji  
bukmacherskich  

Inne wartości  
niematerialne 

I prawne 

Wartości 
niematerialne w 

budowie Razem 

Wartość bilansowa brutto na dzień 01.01.2021 8 499 277 3 246 315 - 11 745 542 

Zwiększenia, z tytułu: - 121 936 346 525 486 461 

- nabycia - 121 936 346 525 486 461 

Zmniejszenia, z tytułu: - -223 398 -115 345 -338 743 

- przyjęcie WNIP do użytkowania - - -115 345 -115 345 

- likwidacji lub sprzedaży - -223 398 - -223 398 

Wartość bilansowa brutto na dzień 31.12.2021 8 499 277 3 144 853 249 180 11 893 260 

Umorzenie na dzień 01.01.2021 -283 308 -2 940 668 - -3 223 976 

Zwiększenia, z tytułu: -849 923 -253 873 - -1 103 796 

- amortyzacji -849 923 -253 873 - -1 103 796 

Zmniejszenia, z tytułu: - 223 398 - 223 398 

- likwidacji lub sprzedaży - 223 398 - 223 398 

Umorzenie na dzień 31.12.2021 -1 133 231 -2 971 143 - -4 104 374 

-  różnice kursowe z przeliczenia sprawozdania finansowego 
jednostek zagranicznych 

- -871 - -871 

Wartość bilansowa netto na dzień 31.12.2021 7 365 966 172 839 249 180 7 788 015 
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18. Instrumenty finansowe 

Przypisanie aktywów finansowych i zobowiązań finansowych do kategorii instrumentów finansowych wymienionych w MSSF 9 
przedstawia się następująco: 

  
Wartość bilansowa Wartość godziwa 

Pozycja 
Kategoria instru-
mentu zgodnie z 

MSSF 9 
30.06.2022 31.12.2021 30.06.2022 31.12.2021 

Aktywa           

Długoterminowe przedpłaty i długoterminowe rozli-
czenia międzyokresowe, w tym: 

   2 865 692                       2 817 999   2 865 692                          2 817 999  

- należności z tytułu kaucji AZK  1 962 771                       1 858 713   1 962 771                          1 858 713  

Pozostałe aktywa finansowe długo-i krótkoterminowe, 
w tym: 

   11 293 970                     11 564 685   11 293 970                        11 564 685  

- jednostki uczestnictwa w funduszach AWF  4 187 146                       4 159 622   4 187 146                          4 159 622  

- akcje spółki notowanej na GPW AWF  727 897                       1 017 839   727 897                          1 017 839  

- obligacje korporacyjne AZK  6 378 927                       6 387 224   6 378 927                          6 387 224  

Należności handlowe AZK  2 346 219                       1 604 779   2 346 219                          1 604 779  

Pozostałe należności (krótkoterminowe), w tym:    15 903 263                     14 799 482   15 903 263                        14 799 482  

- należności z tytułu podatków (niebędące instrumen-
tami finansowymi) 

   5 566 362                       5 122 147   5 566 362                          5 122 147  

- pozostałe należności AZK  10 336 901                       9 677 335   10 336 901                          9 677 335  

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty, w tym: AZK           197 838 328                   146 433 170            197 838 328                     146 433 170  

 - lokaty             116 974 120                     31 616 873            116 974 120                        31 616 873  

Zobowiązania         

Zobowiązania z tytułu prawa do użytkowania (długo- i 
krótkoterminowe) 

ZZK             34 747 269                     40 004 262              34 747 269                        40 004 262  

Inne zobowiązania długoterminowe    -   -   -   -  

Kredyty i pożyczki ZZK  -   -   -   -  

Zobowiązania handlowe ZZK             12 537 782                     16 236 637              12 537 782                        16 236 637  

Pozostałe zobowiązania, w tym:             159 757 373                   102 208 014            159 757 373                     102 208 014  

- zobowiązania publicznoprawne (niebędące instrumen-
tami finansowymi) 

              55 401 802                     59 874 124              55 401 802                        59 874 124  

- zobowiązania wobec klientów z tytułu depozytów, bo-
nusów i nierozstrzygniętych zakładów, w tym: 

ZWF + ZZK             30 824 497                     30 961 998              30 784 579                        30 961 998  

• zobowiązania z tytułu nierozstrzygniętych 
zakładów 

ZWF               1 548 899                       1 908 250                1 548 899                         1 908 250  

- zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                 5 153 455                       4 683 056                5 153 455                          4 683 056  

- pozostałe zobowiązania ZZK 68 377 619                       6 688 836  68 417 537                          6 688 836  

 

Kategorie instrumentów finansowych zgodnie z MSSF 9 (objaśnienie symboli): 

• AZK - aktywa finansowe wyceniane w zamortyzowanym koszcie, 

• AWF - aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy, 

• ZZK - zobowiązania finansowe wyceniane w zamortyzowanym koszcie, 

• ZWF - zobowiązania finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy.  
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19. Hierarchia pomiaru wartości godziwej 

W śródrocznym skróconym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym w wartości godziwej wycenione zostały na koniec każdego 
roku obrotowego jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych oraz zobowiązania wobec klientów z tytułu depozytów, bo-
nusów i nierozstrzygniętych na dzień bilansowy zakładów. Ujawnienia dotyczące hierarchii pomiaru wartości godziwej, która odzwier-
ciedla znaczenie danych wejściowych wykorzystywanych przy pomiarze wartości godziwej zawarte są w poniższych tabelach. 

Wyszczególnienie 

30.06.2022 

Poziom 1 Poziom 2 Poziom 3 

Aktywa - Jednostki uczestnictwa w funduszach 
inwestycyjnych 

2 145 008     2 042 138      

Zobowiązania - Zobowiązania wobec klientów z tytułu depozytów, bo-
nusów i nierozstrzygniętych zakładów 

  1 548 899     

RAZEM 2 145 008      2 042 138      1 548 899     

 

Wyszczególnienie 

31.12.2021 

Poziom 1 Poziom 2 Poziom 3 

Aktywa - Jednostki uczestnictwa w funduszach 
inwestycyjnych 

2 127 982 2 031 640 - 

Zobowiązania - Zobowiązania wobec klientów z tytułu depozytów, bo-
nusów i nierozstrzygniętych zakładów 

  1 908 250 

RAZEM 2 127 982 2 031 640 1 908 250 

 

Poziom 1 hierarchii wartości godziwej to aktywa finansowe, których wartość godziwa wyceniana jest na podstawie cen notowanych 

na aktywnych rynkach dla identycznych aktywów.  Poziom 2 hierarchii wartości godziwej to aktywa finansowe, których wartość go-

dziwa wyceniana jest za pomocą modeli wyceny, w przypadku których wszystkie znaczące dane wejściowe są obserwowalne na rynku 

w sposób bezpośredni (jako ceny) lub pośrednio (bazujące na cenach). Do tej kategorii klasyfikowane są instrumenty finansowe, dla 

których brak jest aktywnego rynku. Grupa do tej kategorii klasyfikuje jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych. Grupa 

jako dane wejściowe identyfikuje wartość aktywów netto funduszu na tytuł (jednostkę) uczestnictwa. Przyjętą i stosowaną przez  

Grupę metodą wyceny jest wycena według oficjalnej wartości aktywów netto funduszu na jednostkę uczestnictwa na dzień bilan-

sowy, ogłoszonej przez instytucję wspólnego inwestowania. 

Techniki wyceny oraz dane wejściowe stosowane przez Grupę dla pomiarów wartości godziwej sklasyfikowanych na poziomie 3 hie-

rarchii wartości godziwej: 

• w przypadku zobowiązań wobec klientów z tytułu wpłaconych depozytów oraz przyznanych klientom bonusów oszacowaną war-

tością godziwą jest wartość nominalna wniesionych przez klientów depozytów i przyznanych klientom bonusów; 

• w przypadku nierozstrzygniętych na dzień bilansowy zakładów oszacowaną wartością godziwą jest wartość skorygowana o prze-

widywaną marżę Grupy na podstawie danych z ostatnich trzech lat i istotne informacje dostępne na dzień sprawozdawczy.  

Na koniec każdego roku obrotowego dokonywana jest wycena zobowiązań z tytułu nierozstrzygniętych zakładów. Efekt wyceny uj-

mowany jest w przychodach ze sprzedaży (przychody z zakładów).  
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Zmiany wartości nierozstrzygniętych zakładów oraz kwoty wynikające z wyceny ujęte w wyniku finansowym w poszczególnych latach 

przedstawiają się następująco: 

Wyszczególnienie 30.06.2022 31.12.2021 

Zobowiązania z tytułu nierozstrzygniętych zakładów na początek roku po wycenie              1 908 250     1 176 482 

Rozliczenie - rozstrzygnięcie zakładów - 1 908 250     - 1 176 482 

Zobowiązania z tytułu nierozstrzygniętych zakładów na koniec roku przed wyceną              2 038 025     2 510 855 

Różnica z wyceny - ujęta w wyniku finansowym (przychody z zakładów) -489 126     -602 605 

Zobowiązania z tytułu nierozstrzygniętych zakładów na koniec roku po wycenie              1 548 899     1 908 250 

 

20. Odpisy aktualizujące wartości aktywów 

Zmiana stanu odpisów aktualizujących wartość należności handlowych z tytułu oczekiwanych strat kredytowych: 

Wyszczególnienie 30.06.2022 31.12.2021 

Podmioty powiązane   

Stan odpisów aktualizujących wartość należności handlowych 
z tytułu oczekiwanych strat na początek okresu 

- - 

Zwiększenia - - 

Zmniejszenia - - 

Stan odpisów aktualizujących wartość z tytułu oczekiwanych strat należności  
handlowych od jednostek powiązanych na koniec okresu 

- - 

Podmioty pozostałe   

Stan odpisów aktualizujących wartość należności handlowych 
z tytułu oczekiwanych strat na początek okresu 

958 806 912 073 

Zwiększenia, w tym: 21 767 46 733 

- dokonanie odpisów na należności przeterminowane i sporne 21 767 46 733 

Zmniejszenia w tym: - - 

- rozwiązanie odpisów aktualizujących w związku ze spłatą należności - - 

Stan odpisów aktualizujących wartość należności handlowych 
z tytułu oczekiwanych strat od jednostek pozostałych na koniec okresu 

980 574 958 806 

Stan odpisów aktualizujących wartość należności handlowych 
z tytułu oczekiwanych strat ogółem na koniec okresu 

980 574 958 806 

 

Zmiana stanu odpisów aktualizujących wartość należności pozostałych: 

Wyszczególnienie 30.06.2022 31.12.2021 

Podmioty powiązane  - 

Podmioty pozostałe   

Stan odpisów aktualizujących wartość pozostałych należności na początek okresu 1 605 636 745 713 

Utworzenie/rozwiązanie odpisów aktualizujących -499 211 859 923 

Stan odpisów aktualizujących wartość pozostałych należności na koniec okresu 1 106 425 1 605 636 

 

Aktualizacja spraw sądowych na dzień 30 czerwca 2022 roku: 

Postanowieniem Prokuratury Okręgowej w Ostrowie Wielkopolskim z 11 sierpnia 2021 roku (następnie zmienianym), sygn. akt: PO I 

Ds. 57.2021, dokonano blokady środków znajdujących się na jednym z rachunków bankowych STS S.A. do kwoty: 6.008.115,09 zł 

w związku z podejrzeniem popełnienia przestępstwa tzw. „prania pieniędzy” przez jedną z klientek STS S.A. zawierającą zakłady 

w STS S.A. Wykonania postanowienia dokonano poprzez blokadę środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku STS S.A. 
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w mBank S.A. (na podstawie art. 86 ust. 10 w zw. z ust. 9 i 11 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terrory-

zmu). Blokada została założona na okres 6 miesięcy, tj. do dnia 11 lutego 2022 roku. Zażalenie STS S.A. na ww. blokadę zostało odda-

lone w dniu 8 listopada 2021 roku przez Sąd Okręgowy w Kaliszu. Blokadę rachunku, zamieniono następnie Postanowieniem Proku-

ratury Okręgowej w Ostrowie Wielkopolskim z dnia 3 listopada 2021 roku, którym dokonano zabezpieczenia majątkowego na mieniu 

podejrzanej grożącego jej przepadku na rzecz Skarbu Państwa korzyści majątkowej pochodzącej z popełnienia przestępstwa lub 

zwrotu na rzecz pokrzywdzonej korzyści majątkowej, jaką sprawca osiągnął z popełnionego przestępstwa, poprzez zajęcie mienia 

w postaci środków pieniężnych pochodzących z popełnienia przestępstwa i zgromadzonych na ww. rachunku bankowym prowadzo-

nym na rzecz STS S.A. STS S.A. nie jest ani bezpośrednim, ani pośrednim sprawcą czynu będącego przedmiotem postępowania pro-

wadzonego pod sygn. akt PO 1 Ds. 57.2021, dlatego też zdaniem Zarządu, podejmowanie przez Prokuraturę tak surowych działań 

w stosunku do STS S.A. jest niewspółmierne i niecelowe. Na chwilę obecną trudno ustalić szanse STS na zwolnienie ww. zabezpieczo-

nej kwoty, gdyż STS S.A. nie jest stroną postępowania karnego w ramach którego dokonano blokady a następnie zabezpieczenia 

mienia. Na dzień 20 lipca 2022 r. Sąd Okręgowy w Kaliszu nie rozpoznawał jeszcze zażalenia STS S.A. na postanowienie Prokuratury o 

zabezpieczeniu. Poza ww. środkiem odwoławczym do czasu prawomocnego rozstrzygnięcia sprawy karnej klientki, STS S.A. nie przy-

sługują dodatkowe środki prawne pozwalające na kwestionowanie decyzji Prokuratury o zabezpieczeniu. 

W styczniu 2020 roku środki pieniężne na rachunku bankowym spółki STS S.A. w wysokości 9,2 mln PLN zostały zablokowane i zabez-

pieczone w związku z toczącym się postępowaniem karnym jako środki potencjalnie pochodzące z przestępstwa, którego dopuściła 

się osoba będąca w przeszłości klientem Grupy i która została oskarżona o pranie pieniędzy.  

W maju 2021 roku spółka STS S.A. wystąpiła z powództwem cywilnym przeciwko Skarbowi Państwa o zwolnienie zablokowanych i 

zabezpieczonych środków. W dniu 29 sierpnia 2022 roku Spółka Dominująca otrzymała informację o zajęciu wierzytelności pieniężnej 

z rachunku bankowego spółki STS S.A. na kwotę 9,2 mln PLN. Zajęcia dokonano na skutek prawomocnego zakończenia postępowania 

karnego względem byłego klienta STS S.A. oraz realizacji postanowienia o zabezpieczeniu majątkowym i w przedmiocie blokad ra-

chunków bankowych. Na dzień publikacji niniejszego raportu egzekucja ze środków objętych zabezpieczeniem nie została zakoń-

czona, a sama spółka STS S.A. podejmie wszelkie dostępne na tym etapie kroki prawne przysługujące spółce w postępowaniu egze-

kucyjnym celem ochrony środków objętych zabezpieczeniem. 

STS S.A. nie była stroną postępowania karnego przeciwko wymienionemu powyżej byłemu klientowi i nie posiadała odpowiednich  

narzędzi procesowych umożliwiających ochronę interesów Spółki w ramach toczącego się postępowania karnego. W maju 2021 roku, 

spółka STS S.A. wystąpiła jednakże z powództwem cywilnym przeciwko Skarbowi Państwa z roszczeniem na kwotę 9,2 mln PLN, od-

powiadającej wysokości środków objętych aktualnym zajęciem. Postępowanie jest obecnie w toku i nie zostało rozstrzygnięte. 

STS S.A. zamierza wykorzystać wszelkie przysługujące jej środki prawne w celu ochrony swoich interesów majątkowych. W opinii 

Zarządu STS Holding S.A. zaistniała sytuacja nie ma istotnego wpływu na sytuację finansową Grupy STS. 

W związku z otrzymaniem informacji o zajęciu wierzytelności pieniężnej, spółka STS S.A. wprowadziła w swoich księgach na dzień 30 

czerwca 2022 roku odpis aktualizujący wartość środków pieniężnych w wysokości 9,2 mln PLN. 

 

 

21. Kapitał zakładowy 

Struktura kapitału zakładowego według serii akcji na 30 czerwca 2022 roku przedstawia się następująco: 

Seria/emisja 
akcji 

Rodzaj 
uprzywilejowania akcji 

Rodzaj 
ograniczenia 
praw do akcji Liczba akcji 

Wartość 
jednostkowa 

Wartość 
serii / emisji 
wg wartości 
nominalnej 

Sposób 
pokrycia 
kapitału 

A Brak Brak 100 000 1 100 000,00 Gotówka 

B Brak Brak 156 149 998 1 156 149 998,00 Aport 

C Brak Brak 140 000 1 140 000,00 Gotówka 

D Brak Brak 144 960 1 144 960 Gotówka 

Razem x x 156 534 958 x 156 534 958,00 x 
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Struktura kapitału zakładowego wg serii akcji na 31 grudnia 2021 roku przedstawia się następująco: 

Seria/emisja 
akcji 

Rodzaj 
uprzywilejowania akcji 

Rodzaj 
ograniczenia 
praw do akcji Liczba akcji 

Wartość 
jednostkowa 

Wartość 
serii / emisji 
wg wartości 
nominalnej 

Sposób 
pokrycia 
kapitału 

A Brak Brak 100 000 1 100 000,00 Gotówka 

B Brak Brak 156 149 998 1 156 149 998,00 Aport 

C Brak Brak 140 000 1 140 000,00 Gotówka 

Razem x x 156 389 998 x 156 389 998,00 x 

 

Spółka STS Holding SA została założona 10 marca 2021 roku przez spółkę Vistra Shelf Companies sp. z o.o., pod nazwą  

Vartomil Investments Spółka Akcyjna (dalej: Vartomil Investments S.A.). Spółka ta miała swoją siedzibę w Warszawie, ul. Towarowa 

28, oraz była wpisana do rejestru Przedsiębiorstw prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy  w Warszawie, XIII Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000898108.  

W dniu 10 czerwca 2021 roku akcje spółki zostały nabyte przez spółki: Betplay Capital sp. z o.o. (dawniej: Betplay International sp. 

Z o.o.), Juroszek Investments sp. z o.o. oraz MJ Investments sp. z o.o.  

W dniu 10 września 2021 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Dominującej podjęło uchwałę nr 3 w przedmiocie podwyż-

szenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii B dla dotychczasowych akcjonariuszy Spółki. Kapitał zakładowy Spółki 

został podwyższony o kwotę 156.149.998,00 PLN poprzez emisję 156.149.998 akcji serii B o wartości nominalnej 1,00 PLN za akcję 

oraz o cenie emisyjnej 19,1767091322446 PLN za akcję. Wszystkie akcje zostały zaoferowane do objęcia na podstawie art. 431 par. 2 

pkt. 1 KSH w drodze subskrypcji prywatnej przez dotychczasowych akcjonariuszy Spółki STS Holding S.A. posiadających akcje spółki 

na dzień prawa poboru, w zamian za wkład niepieniężny w postaci 112.150.000 akcji imiennych serii A i B spółki STS Spółka Akcyjna 

z siedzibą w Katowicach. Łączna wartość wkładu niepieniężnego wyniosła 2.994.443.131,00 PLN. 

Podwyższenie kapitału zostało zarejestrowane przez Sąd Rejestrowy w dniu 4 listopada 2021 roku. 

W dniu 21 października 2021 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki STS Holding S.A. podjęło uchwałę nr 5  

w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego spółki w drodze emisji akcji serii C z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariu-

szy spółki w całości prawa poboru oraz rejestracji akcji spółki w depozycie papierów wartościowych  prowadzonym przez Krajowy 

Depozyt Papierów Wartościowych S.A. , oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii C do obrotu na rynku regulowa-

nym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie. Kapitał zakładowy spółki został podwyższony o kwotę 

140.000,00 PLN w drodze emisji 140.000 akcji zwykłych imiennych serii C. Akcje zostały objęte przez pana Zdzisława Kostrubałę 

(członka Zarządu Spółki) w liczbie 70.000 akcji, w zamian za wkład pieniężny w wysokości 70.000,00 PLN, oraz pana Marcina Walczysko 

(członka Zarządu Spółki) w liczbie 70.000 akcji, w zamian za wkład pieniężny w wysokości 70.000,00 PLN.  

 

W dniu 23 listopada 2021 roku Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła Prospekt Emisyjny STS Holding S.A. Proces oferty i przy-

dzielania inwestorom akcji serii A i B zakończył się w dniu 8 grudnia 2021 roku. Akcje serii A, B i C są notowane na Giełdzie Papierów 

wartościowych w Warszawie od dnia 10 grudnia 2021 roku pod symbolem STH (ISIN: PLSTSHL00012). 

 

W dniu 5 maja 2022 roku Zarząd Spółki STS Holding S.A. podjął uchwałę nr 3 w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego 

Spółki w drodze emisji akcji serii D z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru oraz rejestracji 

akcji Spółki w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. oraz ubiegania 

się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii D do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościo-

wych w Warszawie S.A., w związku z realizacją „Programu Motywacyjnego STS Holding S.A.”. Podwyższenie kapitału zakładowego 

nastąpiło w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii D w liczbie 144.960 akcji o wartości nominalnej 1,00 zł każda akcja oraz o 

cenie emisyjnej jednej akcji wynoszącej 1,00 zł. Akcje nowej emisji serii D, zgodnie i na warunkach wynikających z Regulaminu „Pro-

gramu Motywacyjnego STS Holding S.A.” zostały zaoferowane kluczowym menedżerom Grupy STS. Wpłaty na akcje zostały dokonane 
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przed dniem podjęcia uchwały nr 3. Podwyższenie kapitału zakładowego zostało zarejestrowane przez Sąd Rejestrowy w dniu 

1 czerwca 2022 roku. 

 

Struktura kapitału zakładowego wg akcjonariuszy posiadających więcej niż 5% głosów na WZA na 14 września 2022 roku przedstawia 

się następująco: 

 

W dniu 13 lipca 2022 roku MJ Investments sp. z o.o. nabyło 74 474 akcji spółki STS Holding S.A. 

 

 

Struktura kapitału zakładowego wg akcjonariuszy posiadających więcej niż 5% głosów na WZA na 30 czerwca 2022 roku przedstawia 

się następująco: 

 

 

 

 

 

 

Akcjonariusze Liczba akcji 
Wartość nominalna akcji 

(zł) 

Udział  
w kapitale 

zakładowym 
(%) Liczba głosów 

Udział  
w ogólnej liczbie 
głosów na WZA 

(%) 

Mateusz Juroszek i Zbigniew Juroszek, w tym: 109 619 476 109.619.476,00 PLN 70,03% 109 619 476 70,03% 

• Juroszek Holding sp. Z o.o. 52 713 314 52.713.314,00 PLN 33,68% 52 713 314 33,68% 

• MJ Investments sp. z o.o. 39 859 376 39.859.376,00 PLN 25,46% 39 859 376 25,46% 

• Betplay Capital sp. z o.o. 17 046 786 17.046.786,00 PLN 10,89% 17 046 786 10,89% 

Norges Bank 10 145 400 10.145.400,00 PLN 6,48% 10 145 400 6,48% 

Nationale Nederlanden Powszechne Towarzy-
stwo Emerytalne S.A. 

9 375 000 9.375.000,00 PLN 5,99% 9 375 000 5,99% 

Pozostali 27 395 082 27.395.082,00 PLN 17,50% 27 395 082 17,50% 

Razem: 156 534 958 156.534.958,00 PLN 100,00 % 156 534 958 100,00 % 

Akcjonariusze Liczba akcji 
Wartość nominalna akcji 

(zł) 

Udział  
w kapitale 

zakładowym 
(%) Liczba głosów 

Udział  
w ogólnej liczbie 
głosów na WZA 

(%) 

Mateusz Juroszek i Zbigniew Juroszek, w tym: 109 545 002 109.545.002,00 PLN 69,98% 109 545 002 69,98% 

• Juroszek Holding sp. Z o.o. 52 713 314 52.713.314,00 PLN 33,68% 52 713 314 33,68% 

• MJ Investments sp. z o.o. 39 784 902 39.784.902,00 PLN 25,41% 39 784 902 25,41% 

• Betplay Capital sp. z o.o. 17 046 786 17.046.786,00 PLN 10,89% 17 046 786 10,89% 

Norges Bank 10 145 400 10.145.400,00 PLN 6,48% 10 145 400 6,48% 

Nationale Nederlanden Powszechne Towarzy-
stwo Emerytalne S.A. 

9 375 000 9.375.000,00 PLN 5,99% 9 375 000 5,99% 

Pozostali 27 469 556 27.469.556,00 PLN 17,55% 27 469 556 17,55% 

Razem: 156 534 958 156.534.958,00 PLN 100,00 % 156 534 958 100,00 % 
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Struktura kapitału zakładowego wg akcjonariuszy posiadających więcej niż 5% głosów na WZA na 31 grudnia 2021 roku przedstawia 

się następująco: 

 

22.  Dywidendy  

W dniu 25 maja 2022 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie STS S.A. podjęło uchwałę nr 3 w sprawie podziału zysku netto Spółki 

STS S.A. za rok 2021 w wysokości 153 325 065,11 PLN, pomniejszonego o wypłaconą na rzecz Akcjonariusza STS Holding S.A. zaliczkę 

na poczet dywidendy w kwocie 67 454 043,94 PLN. Pozostała do rozporządzenia kwota w wysokości 85 871 021,17 PLN została wy-

płacona Akcjonariuszowi tytułem dywidendy w dniu 27 czerwca 2022 roku. 

Zgodnie z uchwałą z dnia 22 czerwca 2022 roku podjętą przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy STS Holding S.A. w 

sprawie wypłaty dywidendy i podziału zysku Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanowiło przeznaczyć zysk netto Spółki za 

rok 2021 w kwocie 57 917 934,46 PLN na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki.  Dzień dywidendy został wyznaczony na dzień 

16 sierpnia 2022 roku, a dzień wypłaty do dnia 26 sierpnia 2022 roku. 

 

23. Udzielone gwarancje i poręczenia oraz zobowiązania warunkowe 

 

W dniu 14 czerwca 2022 roku Spółka STS S.A.  podpisała umowę o kredyt w rachunku bieżącym w  kwocie nie wyższej niż 20 mln PLN. 

Ostateczna spłata salda musi nastąpić do 30 maja 2023 roku. Zabezpieczenie spłaty należności Banku stanowi weksel in blanco, wy-

stawiony przez kredytobiorcę, zaopatrzony w deklarację wekslową z dnia 14 czerwca 2022 roku. 

W dniu 2 września 2021 roku została zawarta umowa limitu kredytowego wielocelowego pomiędzy: Powszechna Kasa Oszczędności 

Bank Polski Spółka Akcyjna, oraz STS S.A. i Betplay Capital sp. z o.o. (dawniej Betplay International sp. z o.o.) (Kredytobiorcy).  W dniu 

31 maja 2022 roku podpisano aneks do umowy na mocy którego zmieniono umowę w zakresie obniżenia limitu kredytu do kwoty 20 

mln PLN, przedłużenia okresu na który limit został udzielony do dnia 31 maja 2023 oraz zwolnienia Betplay Capital Sp. z o.o. z wszel-

kich zobowiązań zaciągniętych na podstawie Umowy. Zabezpieczeniem spłaty kredytu jest weksel in blanco wystawiony przez Spółkę 

STS S.A. , wraz z deklaracją wekslową, oraz poręczenia cywilne panów: Zbigniewa Juroszka do kwoty 30 mln PLN oraz Mateusza 

Juroszka do kwoty 30 mln PLN. 

W dniu 14 czerwca 2022 Spółka STS S.A. podpisała umowę o kredyt w rachunku bieżącym w kwocie nie wyższej niż 20 mln PLN. 

Ostateczna spłata salda musi nastąpić do 30 maja 2023 roku. Zabezpieczenie spłaty należności Banku stanowi weksel in blanco, wy-

stawiony przez kredytobiorcę, zaopatrzony w deklarację wekslową z dnia 14 czerwca 2022. 

Akcjonariusze Liczba akcji 
Wartość nominalna akcji 

(zł) 

Udział  
w kapitale 

zakładowym (%) Liczba głosów 

Udział  
w ogólnej licz-
bie głosów na 

WZA (%) 

Mateusz Juroszek i Zbigniew Juroszek, w tym: 109 375 000 109.375.000,00 PLN 69,94% 109 375 000 69,94% 

• Juroszek Holding sp. Z o.o. 52 628 313 52.628.313,00 PLN 33,65% 52 628 313 33,65% 

• MJ Investments sp. z o.o. 39 699 901 39.699.901,00 PLN 25,39% 39 699 901 25,39% 

• Betplay Capital sp. z o.o. 17 046 786 17.046.786,00 PLN 10,90% 17 046 786 10,90% 

Norges Bank 10 145 400 10.145.400,00 PLN 6,49% 10 145 400 6,49% 

Nationale Nederlanden Powszechne Towarzy-
stwo Emerytalne S.A. 

9 375 000 9.375.000,00 PLN 5,99% 9 375 000 5,99% 

Pozostali 27 494 598 27.494.598,00 PLN 17,58% 27 494 598 17,58% 

Razem: 156 389 998 156.389.998,00 PLN 100,00 % 156 389 998 100,00 % 
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Na dzień bilansowy 30 czerwca 2022 roku oraz na dzień sporządzenia niniejszego śródrocznego skróconego skonsolidowanego spra-

wozdania finansowego spółka STS S.A. nie wykorzystała przyznanych linii kredytowych.  

STS S.A. jest stroną umowy leasingowej samolotu, w której leasingobiorcą jest spółka nadrzędna - Betplay Capital Sp. z o.o. (dawniej 

Betplay International sp. z o.o. - BI) z siedzibą w Katowicach a leasingodawcą jest mLeasing Sp. z o.o. Jest to umowa trójstronna, gdzie 

STS S.A. występuje w roli poręczającego weksle in blanco, wystawione przez BI będące zabezpieczeniem umowy oraz na podstawie 

umowy warunkowego przejęcia praw i obowiązków ponosi solidarną odpowiedzialność na wypadek gdyby BI przestał spłacać raty 

leasingu. Wartość przedmiotów leasingu to 37 mln PLN, miesięczna rata leasingu 520 tys PLN, okres leasingu: 5 lat. 

W dniu 25 stycznia 2022 roku do spółki zależnej Emitenta tj. STS S.A. wpłynęła decyzja GIIF w sprawie nałożenia kary administracyjnej 

na STS S.A. w związku z naruszeniem określonych przepisów ustawy z dnia 1 marca 2018 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy 

oraz finansowaniu terroryzmu („Ustawa AML”). Zgodnie z uzyskanymi informacjami, GIIF decyzją z dnia 14 stycznia 2022 roku nałożył 

na STS S.A. karę administracyjną w wysokości 2.950.000 PLN. 

W opinii Emitenta, nałożenie kary administracyjnej przez GIIF oraz wszczęcie przedmiotowego postępowania było nieuzasadnione. 

W szczególności, przedstawione przez STS S.A. wyjaśnienia złożone zarówno w ramach postępowania kontrolnego, jak i administra-

cyjnego, nie zostały wzięte przez GIIF pod uwagę. W ocenie Zarządu Emitenta, STS S.A. dochowała wszelkich procedur wymaganych 

przez prawo, w tym w zakresie weryfikacji graczy, raportowania, jak i stosowania się do innych obowiązków wynikających z Ustawy 

AML. W związku z tym, STS S.A. odwołała się od decyzji GIIF oraz będzie wykorzystać wszelkie przysługujące jej środki odwoławcze, 

łącznie z drogą odwoławczą do sądu administracyjnego. 

W opinii Emitenta, kara administracyjna nałożona przez GIIF nie będzie miała istotnego znaczenia dla sytuacji finansowej Grupy Emi-

tenta. Na obecnym etapie decyzja GIIF nie jest ostateczna, zaś kara będzie wymagalna dopiero od dnia, w którym decyzja o jej nało-

żeniu stanie się ostateczna. 

Administracyjne kary pieniężne są typowymi sankcjami administracyjnymi za nieprzestrzeganie obowiązków regulacyjnych. Jednakże 

jedną z sankcji przewidzianych przez Ustawę o Grach Hazardowych za nieprzestrzeganie obowiązków związanych z przeciwdziałaniem 

praniu pieniędzy lub finansowaniu terroryzmu jest cofnięcie odpowiednich zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie zakła-

dów bukmacherskich. Jakiekolwiek nałożone sankcje lub zastosowane środki regulacyjne mogą wymagać od Grupy zaangażowania 

znacznego kapitału lub innych zasobów, zmiany wewnętrznych standardów, procedur, systemów lub oferty produktowej Grupy a 

także mogą wymagać zmiany bądź zaprzestania działalności Grupy, co może mieć negatywny wpływ na działalność, zyski, perspek-

tywy, wartość, sytuację finansową i wyniki działalności operacyjnej Grupy. W ocenie Grupy prawdopodobieństwo zmaterializowania 

się tego ryzyka jest średnie. 

 

24. Rezerwy  

Wyszczególnienie 
Rezerwy na odprawy 
emerytalne i rentowe 

Rezerwy na 
niewykorzystane urlopy 

Stan na 01.01.2021  434 501      1 844 310     

Utworzenie / aktualizacja rezerwy  524 878      2 292 807     

Koszty wypłaconych świadczeń 
(wykorzystanie rezerwy) 

 -      

Rozwiązanie rezerwy -434 501     -1 844 310     

Stan na 31.12.2021, w tym:  524 878      2 292 807     

- długoterminowe  524 878      -     

- krótkoterminowe  -      2 292 807     

Stan na 01.01.2022 524 878      2 292 807     

Utworzenie / aktualizacja rezerwy 411 992 2 684 516 

Koszty wypłaconych świadczeń (wykorzystanie rezerwy) - - 

Rozwiązanie rezerwy -524 878 -2 292 242 

Stan na 30.06.2022, w tym: 411 992 2 685 082 

- długoterminowe 411 922 - 

- krótkoterminowe - 2 685 082 
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Informacje o pozostałych rezerwach zaprezentowano w poniższych tabelach. 

Wyszczególnienie 30.06.2022 31.12.2021 

Pozostałe, w tym rezerwa na badanie sprawozdania finansowego 288 804 185 177 

- krótkoterminowe 288 804 185 177 

 

Zmiana stanu rezerw: 

Wyszczególnienie Pozostałe rezerwy - krótkoterminowe 

Stan na 01.01.2021 55 474 

Utworzone w ciągu roku obrotowego 348 757 

Wykorzystane -43 050 

Rozwiązane -176 004 

Stan na 31.12.2021 185 177 

Utworzone w ciągu roku obrotowego 127 920 

Wykorzystane -24 294 

Rozwiązane - 

Stan na 30.06.2022 288 804 

 

W okresie od 1 stycznia 2022 roku do 30 czerwca 2022 roku nie wystąpiły rezerwy na koszty restrukturyzacji. 

 

 

25. Transakcje z podmiotami powiązanymi 

Jednostka Dominująca dokonała identyfikacji podmiotów powiązanych zgodnie z zasadami MSR 24.  

Za podmioty powiązane uznano: 

• jednostki zależne: 

o STS S.A. 

o STS Gaming Group Ltd 

o STS BET Ltd. 

o Betsys s.r.o. 

o Betsys Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością; 

• członków Rady Nadzorczej: 

o Zbigniew Eugeniusz Juroszek 

o Maciej Fijak 

o Elżbieta Spyra 

o Milena Olszewska – Miszuris 

o Krzysztof Krawczyk 

• członków kluczowego personelu: 

o Mateusz Zbigniew Juroszek – Prezes Zarządu, 

o Marcin Sylwester Walczysko – Wiceprezes Zarządu, 

o Zdzisław Jan Kostrubała – Członek Zarządu; 

• pozostałe podmioty powiązane z osobami wymienionymi w powyższych punktach: 

o Stowarzyszenie Pracodawców i Pracowników firm Bukmacherskich, 

o Sport Twoją Szansą, 

o Betplay Capital spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 

o MJ Investments spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 
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o ZJ-Invest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 

o ATAL Construction spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,  

o ATAL Spółka Akcyjna, 

o Metan Energy P. Basista Spółka Jawna,  

o ATAL ART Invest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dawniej ATAL Services spółka z ograniczoną odpowiedzialnością), 

o Juroszek Holding spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dawniej Juroszek Investments spółka z ograniczoną odpowiedzial-

nością), 

o ATAL - Nowe Polesie 2 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji, 

o ZJ-Invest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, 

o JP Construct spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, 

o Temisto 9 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 

o Juroszek Catch Me spółka jawna, 

o JP Construct spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji, 

o Juroszek Apartments spółka jawna, 

o WM Advisory spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 

o ATAL Development GmbH, 

o Yestersen spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. 

 

Wszystkie transakcje z podmiotami powiązanymi odbywały się na warunkach rynkowych.  

Zaległe zobowiązania na koniec okresu są nieoprocentowane i rozliczane gotówkowo lub bezgotówkowo, z wyjątkiem zobowiązań z 

tytułu pożyczek, do których są naliczane odsetki zgodnie z zawartymi umowami. Zobowiązania wobec podmiotów powiązanych nie 

zostały objęte żadnymi gwarancjami udzielonymi lub otrzymanymi. Nie są one także zabezpieczone w innych formach. Na koniec 

okresu obrotowego, tj. 30 czerwca 2022 roku w Grupie nie występowały należności wątpliwe od podmiotów powiązanych.  Transak-

cje między Jednostką Dominującą a jej jednostkami zależnymi wchodzącymi w zakres niniejszego skonsolidowanego sprawozdania 

finansowego zostały wyeliminowane w trakcie konsolidacji i nie wykazano ich w niniejszej nocie. Dane dotyczące transakcji przepro-

wadzonych z pozostałymi podmiotami powiązanymi oraz informacje dotyczące nierozliczonych sald prezentuje tabela. 

Podmiot powiązany  
    

Sprzedaż na rzecz podmiotów powiązanych Zakupy od podmiotów powiązanych 

  30.06.2022 30.06.2021 30.06.2022 30.06.2021 

Betplay Capital spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 60 761 1 014 - - 

MJ Investments spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 10 400 600 - 12 300 

ZJ-Invest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 1 721 3 252 599 484 344 382 

ATAL Spółka Akcyjna - 61 9 978 2 996 

Juroszek Catch Me spółka jawna 270 - - - 

Juroszek Apartments spółka jawna 1 362 1 362 - - 

Yestersen spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. - - - 44 888 

 

 Podmiot powiązany 
Należności od podmiotów 

powiązanych 
w tym przeterminowane 

Zobowiązania wobec pod-
miotów powiązanych 

w tym przeterminowane 

  30.06.2022 30.06.2021 30.06.2022 30.06.2021 30.06.2022 30.06.2021 30.06.2022 30.06.2021 

Betplay Capital spółka z ograni-
czoną odpowiedzialnością, 

387 164 193 82 - - - - 

MJ Investments spółka z ograni-
czoną odpowiedzialnością, 

12 177 246 12 054 246 - - - - 

ZJ-Invest spółka z ograniczoną od-
powiedzialnością, 

- -  -  -  6 598  - -  -  

 

Nie wystąpiły transakcje z udziałem kluczowego personelu kierowniczego, z wyjątkiem transakcji objęcia akcji w podwyższonym ka-

pitale spółki Dominującej. Transakcja jest opisana szczegółowo w nocie 21 „Kapitał zakładowy”. 



Załączone noty stanowią integralną część skonsolidowanego sprawozdania finansowego 
 

 

42 
 

ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE  
GRUPY KAPITAŁOWEJ STS HOLDING S.A.  
za okres od 1 stycznia 2022 roku do 30 czerwca 2022 roku 
(wszystkie dane liczbowe przedstawiono w złotych, o ile nie podano inaczej) 
 

26. Wynagrodzenia wyższej kadry kierowniczej i rady nadzorczej 

Poniżej przedstawiono dane na temat wynagrodzeń Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej, którzy zostali zidentyfikowani jako klu-

czowy personel kierowniczy zgodnie z MSR 24. 

Nie wystąpiły świadczenia długoterminowe ani po okresie zatrudnienia jak również świadczenia z tytułu rozwiązania stosunku pracy.  

W okresie od 1 stycznia 2022 roku do 30 czerwca 2022 roku wystąpiły płatności w formie akcji w stosunku do dwóch członków Zarządu 

Spółki Dominującej. 

 

Świadczenia wypłacane Członkom Zarządu 

Wyszczególnienie 01.01.2022 – 30.06.2022 01.01.2021 – 30.06.2021 

Wynagrodzenia Członków Zarządu  548 400 289 765 

Program motywacyjny 1 923 402 - 

 
 

Świadczenia wypłacane Członkom Rady Nadzorczej 

Wyszczególnienie 01.01.2022 – 30.06.2022 01.01.2021 – 30.06.2021 

Wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej 177 110 - 

 

27. Płatności w formie akcji 

Program motywacyjny STS Holding został przyjęty na podstawie dwóch uchwał:  

- uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki STS Holding SA (dalej: „Spółka”) z dnia 21 października 2021 

roku w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii C z pozbawieniem dotychczasowych akcjo-

nariuszy Spółki w całości prawa poboru.  Zgodnie z tą uchwałą kapitał zakładowy Spółki podwyższono o kwotę 140.000,00 PLN w 

drodze emisji 140.000 sztuk akcji zwykłych imiennych serii C o wartości nominalnej 1,00 PLN każda akcja, oraz o cenie emisyjnej jednej 

akcji wynoszącej 1,00 PLN. Akcje te zostały zaoferowane do objęcia w drodze subskrypcji prywatnej przez Pana Zdzisława Kostrubałę 

(członka Zarządu Spółki) w liczbie 70.000 akcji serii C w zamian za wkład pieniężny w wysokości 70.000,00 PLN, oraz Pana Marcina 

Walczysko (członka Zarządu Spółki) w liczbie 70.000 akcji serii C w zamian za wkład pieniężny w wysokości 70.000,00 PLN. Podwyż-

szenie kapitału zostało zarejestrowane przez Sąd Rejestrowy w dniu 29 listopada 2021 roku. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, po 

zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniającą powody pozbawiania akcjonariuszy Spółki prawa poboru oraz propo-

nowaną ceną emisyjną akcji serii C, w interesie Spółki postanowiło pozbawić akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru wszystkich 

akcji serii C; 

 

Prawa do nabycia 1 akcji Spółki po cenie 1 PLN zostały nabyte w dacie 21 października 2021 roku. Nabyte akcje są objęte okresem 

ograniczenia ich zbywalności przez 12 miesięcy od daty ich przydziału (okres Lock – up). Uprawnienie nie zawiera tzw. Warunków 

nabycia uprawnień, odnoszących się do okresu jego nabywania. Liczba przyznanych uprawnień to 140.000; w tym przypadku doszło 

do nowej emisji aktywów bazowych. Wyceniane w tej części raportu uprawnienia są akcjami nabywanymi od razu w dniu ich przy-

znania, w związku z czym zostały wycenione na podstawie ich ceny rynkowej. 

 

- uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki STS Holding SA z dnia 29 października 2021 roku w przed-

miocie wprowadzenia programu motywacyjnego dla kluczowych pracowników i współpracowników Grupy STS Holding S.A. Program 

motywacyjny został ustanowiony w celu wprowadzenia w Spółce mechanizmów wpływających na zwiększenie wartości Spółki i jej 

grupy kapitałowej, oraz dalsze umożliwienie kluczowym dla rozwoju Grupy pracownikom i współpracownikom partycypacji w ocze-

kiwanym wzroście wartości Grupy oraz zapewnienie ich trwałego związania z Grupą. Program motywacyjny będzie realizowany w 

oparciu o wyniki finansowe Spółki osiągnięte w poszczególnych latach obrotowych, począwszy od roku obrotowego kończącego się 

w dniu 31 grudnia 2021 roku, do roku obrotowego kończącego się w dniu 31 grudnia 2023 roku. W celu umożliwienia realizacji Pro-

gramu Motywacyjnego postanowiono o upoważnieniu Zarządu do wykorzystania upoważnienia podwyższenia kapitału zakładowego 

w ramach kapitału docelowego ustanowionego zgodnie z warunkami określonymi w Statucie zmienionym uchwałą nr 6 NWZ spółki 
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STS Holding SA z dnia 21 października 2021 roku na potrzeby emisji akcji zgodnie z postanowieniami Regulaminu. W ramach Programu 

Motywacyjnego Zarząd będzie upoważniony do emisji nie więcej niż 714.000 akcji na okaziciela serii D Spółki. 

 

Ogólne założenia Programu Motywacyjnego: 

 

Celem Programu Motywacyjnego jest związanie interesów uczestników Programu z osiągnięciem długoterminowych celów bizneso-

wych oraz realizacji strategii Grupy, jak również utrzymanie stosunku zatrudnienia z Uczestnikami, którzy mają kluczowy wpływ na 

kształtowanie i realizację strategii Grupy. W zakresie uczestników Programu będących Członkami Zarządu, Program Motywacyjny 

realizuje cele polityki wynagrodzeń Spółki poprze stałe związanie interesów członków Zarządu z długoterminowymi celami i strategią 

Grupy w związku z umożliwieniem uczestnictwa członkom Zarządu we wzroście wartości Spółki. Program Motywacyjny będzie reali-

zowany w latach 2022-2024 oraz obejmuje realizację celów za lata obrotowe zakończone 31 grudnia 2021 roku, 2022 oraz 2023 roku. 

Zarząd określił listę uczestników, którzy otrzymali bądź otrzymają list w sprawie uczestnictwa w Programie oraz maksymalną liczbę 

Akcji Premiowych, które może otrzymać dany Uczestnik w ramach Programu Motywacyjnego. Każdy z Uczestników musi podpisać 

List w sprawie uczestnictwa w Programie. 

Zarząd Spółki określił Cel EBITDA za dany okres wyników. Weryfikacja spełnienia Celu EBITDA następuje w terminie dwóch tygodni 

od publikacji Raportu Rocznego Spółki za dany Okres Wyników.  W terminie dwóch tygodni od publikacji Raportu Rocznego Spółki za 

dany Okres Wyników, każdy uczestnik otrzyma od Zarządu Zawiadomienie Powiadamiające, potwierdzające poziom spełnienia celów 

za dany okres wyników oraz łączną liczbę akcji premiowych, do których dany uczestnik jest warunkowo uprawniony. Każdy uczestnik 

zapłaci cenę emisyjną za jedną akcję premiową równą wartości nominalnej akcji Spółki. Zarząd podejmie uchwałę w sprawie podwyż-

szenia kapitału zakładowego Spółki i przydziału Akcji Premiowych niezwłocznie po trzymaniu od każdego z Uczestników potwierdzenia 

zapłaty Ceny Emisyjnej. Okres ograniczenia zbywalności Akcji Premiowych trwa przez okres 12 miesięcy licząc od danej Daty Przy-

działu (Okres „Lock – Up”).  

Wyceniane uprawnienia są akcjami nabywanymi od razu w dniu ich przyznania, w związku z czym zostały wycenione na podstawie 

ich ceny rynkowej. Zaproszenie do programu zostało wysłane w dniu 21 grudnia 2021 roku. Listy o przystąpieniu do programu zostały 

podpisane przez uczestników programu w dniach od 21 grudnia do 30 grudnia 2021 roku. Dzień przyznania był taki sam dla trzech 

rocznych transz.  

Do wyceny wartości uprawnień użyto numerycznej metody przybliżania rozwiązań równań różniczkowych, zwanej metodą różnic 

skończonych. Przyjęta metoda wyceny jest powszechnie używana przy wycenie instrumentów pochodnych i jest zgodna z MSSF 2. 

Jest to rozwiniecie tzw. Modelu Blacka-Scholesa- Mertona. 

 

W dniu 5 maja 2022 roku Zarząd Spółki Dominującej podjął uchwałę nr 3 w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki 

w drodze emisji akcji serii D z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru oraz rejestracji akcji spółki 

w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. oraz ubiegania się o do-

puszczenie i wprowadzenie akcji serii D do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych 

w Warszawie S.A. Kapitał zakładowy Spółki podwyższa się w granicach kapitału docelowego o kwotę 144.960,00 zł, czyli z kwoty 

156.389.998,00 zł do kwoty 156.534.958,00 zł, w związku z uruchomieniem przez Spółkę „Programu motywacyjnego STS Holding 

S.A.”.  

Cena emisyjna jednej akcji wynosi 1,00 PLN. Zarząd Spółki STS Holding S.A. w interesie spółki postanowił pozbawić akcjonariuszy 

Spółki w całości prawa poboru wszystkich akcji serii D. Zgodnie z wymogami wynikającymi ze Statutu Spółki, Rada Nadzorcza podjęła 

uchwałę w przedmiocie wyrażenia zgody na wyłączenie praw poboru w całości przez Zarząd. Wszystkie nowoutworzone akcje serii D 

są akcjami zwykłymi na okaziciela i uczestniczą w dywidendzie począwszy od 1 stycznia 2021 roku. 

Wydatki rozpoznane jako świadczenia pracownicze dotyczące przyznanych praw do nabycia akcji Spółki przedstawia poniższa tabela: 

 01.01-30.06.2022 10.03-31.12.2021 

Całkowity koszt wynikający z płatności w formie akcji rozliczany w instrumentach 
kapitałowych – dotyczy programu dla Członków Zarządu STS Holding S.A. 

5 415 788 3 917 102 

Całkowity koszt wynikający z płatności w formie akcji rozliczany w środkach pie-
niężnych 

- - 

Razem – koszt wynikający z płatności w formie akcji 5 415 788 3 917 102 
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28. Działalność zaniechana  

W Grupie nie wystąpiła działalność zaniechana w okresach objętych niniejszym śródrocznym skróconym skonsolidowanym  

sprawozdaniem finansowym. 

 

29. Znaczące zdarzenia i transakcje 

Wydarzenia sportowe w 2022 roku 

Spółka w III i IV kwartale 2022 roku spodziewa się pozytywnego efektu przede wszystkim dla wyników operacyjnych ze względu na 

Mistrzostwa Świata w piłce nożnej w Katarze i udział w nich polskiej kadry narodowej. Spółka liczy, że wydarzenie pozytywnie przełoży 

się m.in. na akwizycję nowych użytkowników, podobnie jak miało to miejsce w przypadku dużych imprez sportowych w 2020, 2018 

i 2016 roku. Ponadto pozyskanie nowych użytkowników i atrakcyjny poziom retencji graczy w Grupie STS powinny pozytywnie prze-

łożyć się również na dane operacyjne notowane w kolejnych kwartałach 2023 roku. 

 

Wpływ ogłoszenia pandemii Koronawirusa (COVID-19) na bieżącą i przyszłą działalność Grupy 

Od marca 2020 roku rynki światowe narażone są na poważne zakłócenia związane z pandemią COVID-19. W wyniku pandemii po-

szczególne kraje, w tym Polska, podjęły szeroko zakrojone działania mające na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się wirusa oraz 

jego skutków m.in. wprowadzając ograniczenia społeczne, ograniczenia w podróżowaniu i ograniczenia ekonomiczne. W 2021 roku 

restrykcje wprowadzone przez rządy były stopniowo łagodzone, głównie ze względu na rosnący odsetek zaszczepionej populacji.  

Aktualnie obserwuje się zmniejszenie wpływu COVID-19 na bieżące funkcjonowanie społeczeństwa i całej gospodarki, co ma odzwier-

ciedlenie w zniesieniu od dnia 16 maja 2022 roku stanu epidemii obowiązującego w Polsce od I kwartału 2022 roku. 

Jest to spowodowane obniżeniem liczby zanotowanych infekcji, hospitalizacji, a także zgonów z powodu zakażenia koronawirusem.  

W zamian wprowadzono stan zagrożenia epidemicznego, a większość obostrzeń i restrykcji zniesiono już wcześniej. 

 

Obecną sytuację związaną z pojawieniem się koronawirusa Zarząd Grupy postrzega jako zjawisko, które w długiej perspektywie nie 

powinno mieć znaczącego wpływu na rynek pierwotny i na dzień zatwierdzenia niniejszego śródrocznego skróconego skonsolidowa-

nego sprawozdania finansowego do publikacji ocenia, iż nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalno-

ści przez spółki wchodzące w skład Grupy w dającej się przewidzieć przyszłości. 

Zarząd Jednostki Dominującej nie stwierdził istotnej niepewności związanej z kontynuacją działalności przez Grupę, która wynikałaby 

z pandemii COVID-19. Dokonując oceny Zarząd dokonał analizy możliwych negatywnych scenariuszy mogących wpłynąć na przyszłe 

przepływy pieniężne, dostępność finansowania, planowane przychody i wyniki finansowe. 

 

Wpływ wojny w Ukrainie na działalność Grupy 

Na działalność Grupy wpływ ma i może mieć w przyszłości rozpoczęty na szeroką skalę konflikt zbrojny pomiędzy Rosją i Ukrainą. 

Wojna może mieć poważne skutki dla polskiej gospodarki. 

Aktualnie  trudno  precyzyjnie  oszacować  wpływ  wojny  w  Ukrainie  na  funkcjonowanie  Grupy, jednak  na  dzień zatwierdzenia ni-

niejszego śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Zarząd nie zidentyfikował okoliczności wskazują-

cych na zagrożenie kontynuowania działalności. Ze względu na złożoność sytuacji oraz możliwość realizacji wielu scenariuszy rozwój 

sytuacji będzie na bieżąco monitorowany. 
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30. Zestawienie stanu posiadanych akcji emitenta przez osoby zarządzające i nadzorujące 
emitenta 

Stan posiadania akcji STS Holding S.A. przez członków Zarządu i Rady Nadzorczej na dzień 30 czerwca 2022 roku przedstawiał się 

następująco: 

• Zdzisław Kostrubała (Członek Zarządu) posiadał 95 920 akcji,  

• Marcin Walczysko (Członek Zarządu) posiadał 95 920 akcji, 

• Mateusz Juroszek (Prezes Zarządu) przez spółkę w całości kontrolowaną MJ Investments sp. z o.o. posiadał 39 784 902 akcji,  

• Zbigniew Juroszek (Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej) przez spółkę w całości kontrolowaną Juroszek Holding sp. z o.o. 

posiadał 52 713 314 akcji, 

• Mateusz Juroszek i Zbigniew Juroszek ponadto wspólnie za pośrednictwem Betplay Capital sp. z o.o., w której są udziałow-

cami posiadali 17 046 786 akcje. 

Stan posiadania akcji STS Holding S.A. przez członków Zarządu i Rady Nadzorczej na dzień 14 września 2022 roku przedstawiał się 

następująco: 

• Zdzisław Kostrubała (Członek Zarządu) posiadał 95 920 akcji,  

• Marcin Walczysko (Członek Zarządu) posiadał 95 920 akcji, 

• Mateusz Juroszek (Prezes Zarządu) przez spółkę w całości kontrolowaną MJ Investments sp. z o.o. posiadał 39 859 376 akcji,  

• Zbigniew Juroszek (Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej) przez spółkę w całości kontrolowaną Juroszek Holding sp. z o.o. 

posiadał 52 713 314 akcji, 

• Mateusz Juroszek i Zbigniew Juroszek ponadto wspólnie za pośrednictwem Betplay Capital sp. z o.o., w której są udziałow-

cami posiadali 17 046 786 akcje. 

 

31. Zdarzenia po dniu bilansowym 

 

W dniu 13 lipca 2022 roku MJ Investments sp. z o.o. nabyło 74 474 akcji spółki STS Holding S.A. 

 

W dniu 27 lipca 2022 roku zostało zarejestrowane podwyższenie kapitału w spółce zależnej prawa maltańskiego STS BET Limited. 

Kapitał podstawowy został podniesiony o 1.721.767,00 EUR -  z 3.716.097,00 EUR (3.716.097 zwykłych udziałów po 1 EUR każdy) do 

5.437.864,00 EUR (5.437.864 zwykłych udziałów po 1 EUR każdy). 

Nowe udziały objął dotychczasowy udziałowiec, spółka STS S.A. Na podstawie umowy z dnia 10 maja 2022 roku, zobowiązanie z tytułu 

podwyższonego kapitału zostało pokryte wierzytelnościami z tytułu pożyczek od STS BET Limited w wysokości 1.540.000,00 EUR oraz 

850.000,00 PLN, co w przeliczeniu po kursie z dnia umowy tj. 4,6763 daje kwotę 1.721.767,00 EUR. Kwota wierzytelności objęła 

jedynie kwoty główne udzielonych pożyczek, bez odsetek. 

Łączne wierzytelności STS SA od STS BET Limited rozliczone z zobowiązaniem z tytułu objęcia udziałów w podwyższonym kapitale 

wyniosły razem 1.721.767,00 EUR. 

 

W dniu 29 sierpnia 2022 roku Spółka podjęła wiadomość o zajęciu wierzytelności pieniężnej z rachunku bankowego spółki zależnej 

STS S.A. na kwotę 9,2 mln PLN. Zajęcia dokonano na skutek prawomocnego zakończenia postępowania karnego względem byłego 

klienta STS S.A. oraz realizacji postanowienia o zabezpieczeniu majątkowym i w przedmiocie blokad rachunków bankowych. Na dzień 

zatwierdzenia niniejszego śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego egzekucja ze środków objętych 

zajęciem nie została zakończona, a sama spółka STS S.A. podejmie wszelkie dostępne na tym etapie środki prawne przysługujące 

Spółce w postępowaniu egzekucyjnym celem ochrony środków objętych zajęciem. 
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IX. Zatwierdzenie do publikacji 

Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe zawierające śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe jednostki 

dominującej – STS Holding S.A., sporządzone za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2022 roku (wraz z danymi porównawczymi) 

zostało zatwierdzone do publikacji przez Zarząd Spółki Dominującej w dniu 14 września 2022 roku. 

 

 

 

Katowice, dnia 14 września 2022 roku: 

 

 

 

 

  

Mateusz Juroszek  
Prezes Zarządu STS Holding S.A. 

Zdzisław Kostrubała  
Członek Zarządu STS Holding S.A. 

 
 
 
 
 
 

 

Marcin Walczysko  
Członek Zarządu STS Holding S.A. 

Bożena Gwiazda  
Główny Księgowy Grupy 
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