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INFORMACJE OGÓLNE na dzień 15.05.2014 r.
Pełna nazwa (firma):

„RUCH” Chorzów Spółka Akcyjna

Forma prawna:

Spółka Akcyjna

Kraj:

Polska

Przepisy prawa zgodnie z którymi
działa Spółka:

Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek
Handlowych (Dz.U. nr 94,poz.1037 z późn. zm.),
Statut Spółki, inne przepisy dotyczące spółek prawa
handlowego

Siedziba:

Chorzów

Adres:

ul. Cicha 6, 41-506 Chorzów

Telefon:

+48 32 24 17 554

Fax:

+48 32 346 35 35

Numer KRS:

0000224997

Numer Identyfikacji Podatkowej:

627-25-24-625

Numer REGON:

278335653

Adres poczty elektronicznej:

ruch@ruchchorzow.com.pl

Adres strony internetowej:

www.ruchchorzow.com.pl

Kapitał zakładowy:

18 676 695,00 zł

WŁADZE SPÓŁKI
RADA NADZORCZA
Skład Rady Nadzorczej (stan na 15.05.2014 r.):

Aleksander Kurczyk
Mariusz Jabłoński
Mariusz Jawoszek
Krzysztof Matela
Sławomir Rybka
Ryszard Sasak
Leszek Bulkowski

- Przewodniczący RN ,
- Z-ca Przewodniczącego RN
- Członek RN
- Członek RN
- Członek RN
- Członek RN.
- Członek RN

ZARZĄD
Skład Zarządu (stan na 15.05.2014 r.):

Dariusz Smagorowicz
Mirosław Mosór
Marek Glogaza

- Prezes Zarządu
- Wiceprezes Zarządu
- Wiceprezes Zarządu
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I.

KWARTALNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE
BILANS

Wyszczególnienie

Stan na 31.03.2014

Stan na 31.03.2013

AKTYWA
A. AKTYWA TRWAŁE

14 787 612,20

15 994 624,23

1 196 600,85

2 219 607,63

440 000 66

484 616,08

III. Należności długoterminowe

16 504,22

16 504,22

IV. Inwestycje długoterminowe

13 032 767,00

13 032 767,00

101 739,47

241 129,30

I. Wartości niematerialne i prawne
II. Rzeczowe aktywa trwałe

V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe

Wyszczególnienie

Stan na 31.03.2014

B. AKTYWA OBROTOWE

Stan na 31.03.2013

3 688 674,45

3 671 423,44

367 581,27

605 301,02

II. Należności krótkoterminowe

2 819 198,59

1 700 577,73

III. Inwestycje krótkoterminowe

104 730,58

1 118 753,79

IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

397 164,01

246 790,90

18 476 286,65

19 666 047,67

I. Zapasy

AKTYWA RAZEM:

Wyszczególnienie

Stan na 31.03.2014

Stan na 31.03.2013

PASYWA
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY

-17 658 640,53

-4 956 838,39

18 676 695,00

16 790 701,00

II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)

0,00

0,00

III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)

0,00

0,00

I. Kapitał (fundusz) podstawowy

IV. Kapitał (fundusz) zapasowy

2 983 671,86

2 752 902,86

V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny

0,00

0,00

VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe

0,00

0,00

-35 530 752,62

-18 037 967,15

-3 788 254,77

-6 462 475,10

0,00

0,00

36 134 927,18

24 622 886,06

226 801,58

58 477,03

0,00

0

35 908 125,60

24 551 076,96

VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych
VIII. Zysk (strata) netto roku obrotowego
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZ.
I. Rezerwy na zobowiązania
II. Zobowiązania długoterminowe
III. Zobowiązania krótkoterminowe
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IV. Rozliczenia międzyokresowe
PASYWA RAZEM:

0,00

13 332,07

18 476 286,65

19 666 047,67

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
(WARIANT PORÓWNAWCZY)

Wyszczególnienie

A

Przychody netto ze sprzedaży i zrównane
z nimi,

Od 01.01.2014 do Od 01.01.2013 do Od 01.07.2013 do Od 01.07.2012 do
31.03.2014
31.03.2013
31.03.2014
31.03.2013
3 151 393,10

2 395 554,91

12 630 643,45

10 017 038,41

3 277 363,38

2 453 567,79

12 514 194,54

9 377 237,59

-207 467,86

-117 681,91

-172 260,20

348 665,81

81 497,58

59 669,03

288 709,11

291 135,01

3 728 698,56

5 200 544,89

13 541 750,09

16 253 948,48

255 653,33

306 523,71

786 087,89

957 515,38

w tym: od jednostek powiązanych
Przychody netto ze sprzedaży
produktów
Zmiana stanu produktów (zwiększenie II. wartość dodatnia, zmniejszenie wartość ujemna)
Koszt wytworzenia produktów na
III.
własne potrzeby jednostki
Przychody netto ze sprzedaży towarów
IV.
i materiałów
I.

B. Koszty działalności operacyjnej
I. Amortyzacja
II. Zużycie materiałów i energii
III. Usługi obce
IV. Podatki i opłaty, w tym:

155 274 23

298 244,45

459 297 42

746 675,88

1 345 711,75

1 424 852,58

4 233 801,84

4 403 076,27

4 620,67

4 862,22

16 613,12

36 608,55

1 820 679,76

2 985 269,37

7 256 532,05

9 107 036,83

114 097,13

20 007,53

365 398,27

248 551,71

30 534,44

128 346,82

291 354,98

609 935,29

2 127,25

32 438,21

132 664,52

144 548,57

-577 305,46

-2 804 989,98

-911 106,64

-6 236 910,07

60 571,44

800 180,28

235 883,00

1 650 423,25

- podatek akcyzowy
V. Wynagrodzenia
Ubezpieczenia społeczne i inne
VI.
świadczenia
VII. Pozostałe koszty rodzajowe
Wartość sprzedanych towarów i
VIII.
materiałów
C. Wynik ze sprzedaży (A-B)
D. Pozostałe przychody operacyjne
Zysk ze zbycia niefinansowych
I.
aktywów trwałych

603 719,66

II. Dotacje
III. Inne przychody operacyjne
E. Pozostałe koszty operacyjne
Strata ze zbycia niefinansowych
aktywów trwałych
Aktualizacja wartości aktywów
II.
niefinansowych

603 719,66

158 427,93

112 947,58

158 427,93

60 571,44

38 032,69

122 935,42

888 275,66

547 189,72

-54 357,94

637 996,47

477 774,14

126 789,60

38 576,74

126 789,60

38 576,74

420 400,12

-92 934,68

511 206,87

439 197,40

-1 063 923,74

-1 950 451,76

-1 313 220,11

-5 064 260,96

68 652,64

98 629,50

70 081,63

105 220,55

67 158,40

98 629,50

68 587,39

104 958,71

I.

III. Inne koszty operacyjne
F. Wynik z działalności operacyjnej (C+D-E)
G. Przychody finansowe
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:
- od jednostek powiązanych
II. Odsetki, w tym:
- od jednostek powiązanych
III. Zysk ze zbycia inwestycji
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IV. Aktualizacja wartości inwestycji
V. Inne

1 494,24

H. Koszty finansowe

1 494,24

261,84

1 458 714,56

1 055 410,13

2 555 332,69

1 506 840,69

1 121 234,54

802 808,28

1 629 775,67

981 414,78

337 480,02

252 601,85

925 557,02

525 425,91

-2 453 985,66

-2 907 232,39

-3 798 471,17

-6 465 881,10

0,00

0,00

0,00

0,00

K. Wynik brutto (I+/-J)

-2 453 985,66

-2 907 232,39

-3 798 471,17

-6 465 881,10

L. Podatek dochodowy

-8 173,04

-1 021,67

-10 216,40

-3 406,00

-2 445 812,62

-2 906 210,72

-3 788 254,77

-6 462 475,10

I. Odsetki, w tym:
- dla jednostek powiązanych
II. Strata ze zbycia inwestycji
III. Aktualizacja wartości inwestycji
IV. Inne
I. Wynik z działalności gospod. (F+G-H)
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I-J.II)
I. Zyski nadzwyczajne
II. Straty nadzwyczajne

M.

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku
(zwiększenia straty)

N. Wynik netto (K-L-M)

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
(METODA POŚREDNIA)
Wyszczególnienie

-2 445 812,62

-2 906 210,72

-3 788 257,77

-6 462 475,10

II.

Korekty razem

-2 768 404,09

2 154 499,42

-3 698 631,96

5 641 432,35

-5 214 216,71

-751 711,30

-7 486 886,73

-821 042,75

Przepływy pieniężne netto z
działalności operacyjnej (I +/-II)
PRZEPŁYWY ŚRODKÓW
PIENIĘŻNYCH Z
DZIAŁALNOŚCI
INWESTYCYJNEJ

I.

Wpływy

0,00

603 719,66

0,00

603 719,66

II.

Wydatki

26 189,44

6 600,00

66 519,76

202 600,00

-26 189,44

597 119,66

-66 519 76

401 119,66

III.
C.

Przepływy pieniężne netto z
działalności inwestycyjnej (I-II)
PRZEPŁYWY ŚRODKÓW
PIENIĘŻNYCH Z
DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ

I.

Wpływy

7 210 593,11

226 719,20

11 992 114,52

4 646 788,05

II.

Wydatki

1 948 717,03

69 280,11

4 383 899,31

4 235 924,18

5 261 876,08

157 439,09

7 608 215,21

410 863,87

21 469,93

2 847,45

54 808,72

-9 059,22

21 469,93

2 847,45

54 808,72

-9 059,22

42 731,88

10 276,84

9 393,09

22 183,51

64 201,81

13 124,29

64 201,81

13 124,29

III.

G.

Od 01.07.2012 do
31.03.2013

Zysk (strata) netto

B.

F.

Od 01.07.2013 do
31.03.2014

I.

III.

E.

Od 01.01.2013 do
31.03.2013

PRZEPŁYWY ŚRODKÓW
PIENIĘŻNYCH Z
DZIAŁALNOŚCI
OPERACYJNEJ

A.

D.

Od 01.01.2014 do
31.03.2014

Przepływy pieniężne netto z
działalności finansowej (I-II)
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE
NETTO, RAZEM (A.III+/-B.III+/C.III)
BILANSOWA ZMIANA
ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH
ŚRODKI PIENIĘŻNE NA
POCZĄTEK OKRESU
ŚRODKI PIENIĘŻNE NA
KONIEC OKRESU (F+/-D)
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ZESTAWIENIE ZMIAN
W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM

Wyszczególnienie
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO)

Od 01.07.2013 do
31.03.2014

Od 01.07.2012 do
31.03.2013

-14 987 149,76

1 505 636,71

0,00

0,00

II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)

-17 658 640,53

-4 956 838,39

III. Kapitał własny po uwzględnieniu proponowanego podziału
zysku (pokrycia straty)

-17 658 640,53

-4 956 838,39

I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do
danych porównywalnych

II.

INFORMACJE O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU,
W TYM INFORMACJE O ZMIANACH STOSOWANYCH ZASAD (POLITYKI)
RACHUNKOWOŚCI
Zasady ( polityka) rachunkowości
Informacje zawarte w sprawozdaniu finansowym za okres 01 07.2013 do 31.03.2014 roku
obejmującym bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w kapitale własnym, rachunek
przepływów pieniężnych oraz noty objaśniające sporządzone zostały zgodnie z Ustawą z dnia
29 września 1994 roku o rachunkowości.
Wartości niematerialne i prawne
Wartości niematerialne i prawne to nabyte przez Spółkę aktywa trwałe w postaci praw
majątkowych, nadające się do gospodarczego wykorzystania, o przewidywanym okresie
ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, przeznaczonym do używania na własne potrzeby
Spółki.
Wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia pomniejszonych o odpisy
amortyzacyjne oraz o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.
Stawki amortyzacyjne ustalone zostały z uwzględnieniem okresu ekonomicznej użyteczności
wartości niematerialnych i prawnych.
Wartości niematerialne i prawne, których wartość początkowa nie przekracza 3 500,00 zł
amortyzowane są jednorazowo w miesiącu wprowadzenia do ewidencji.





Rzeczowe aktywa trwałe
Środki trwałe to rzeczowe aktywa trwałe i zrównoważone z nimi, o przewidywanym okresie
ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na
potrzeby Spółki.
Do środków trwałych zalicza się:
Nieruchomości – w tym grunty, prawo wieczystego użytkowanie gruntów, budowle, budynki
przeznaczone do używania na potrzeby Jednostki;
Maszyny, urządzenia, środki transportu i inne rzeczy;
Ulepszenia w obcych środkach trwałych.
Środki trwałe w budowie, to środki trwałe w okresie ich budowy, montażu lub ulepszenia już
istniejących obiektów. Środki trwałe w budowie nie są amortyzowane do momentu
zakończenia ich budowy i oddania do użytkowania.
Środki trwałe Spółka wycenia na dzień bilansowy według ceny nabycia, pomniejszonej
o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.
Wartość początkowa środków trwałych podlega podwyższeniu o wartości nakładów
poniesionych na ich ulepszenie (przebudowę, modernizację, rekonstrukcję).
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Stawki amortyzacyjne ustalone zostały z uwzględnieniem okresu ekonomicznej użyteczności
składników majątku. Rzeczowe aktywa trwałe amortyzuje się metodą liniową przy zastosowaniu
następujących okresów:
Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 10-40lat
Urządzenia techniczne i maszyny 3-14 lat
Środki transportu 3-5 lat
Inne środki trwałe 5-10 lat
Rozpoczęcie naliczania odpisów amortyzacyjnych Spółka dokonuje począwszy od pierwszego
dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek trwały przyjęto do używania. Środki
trwałe, których wartość początkowa nie przekracza 3 500,00 zaliczane są do zużycia
materiałów w miesiącu ich nabycia.
Należności
Spółka kwalifikuje należności z podziałem na długoterminowe
oraz od jednostek powiązanych i od pozostałych jednostek.

i

krótkoterminowe

Do należności krótkoterminowych Spółka zalicza ogół należności z tytułu dostaw i usług
(bez względu na termin wymagalności), a także całość lub część należności z innych tytułów
niezliczonych do aktywów finansowych, które stają się wymagalne w ciągu 12 miesięcy od dnia
bilansowego.









Na dzień bilansowy należności wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty, z zachowaniem
zasady ostrożności. W wycenie tej uwzględnia się ewentualne, należne na dzień bilansowy
odsetki z tytułu zwłoki w zapłacie, jeżeli Spółka nie zrezygnowała z ich dochodzenia. Należność
główną na dzień bilansowy powiększa się o odsetki tylko wówczas, gdy Spółka obciąży
odsetkami dłużnika, wystawioną w tym celu notą księgową oraz w każdym przypadku, gdy
w umowie (np. o pożyczkę lub z innego tytułu) odsetki takie zostały przewidziane.
Odpisu aktualizującego Spółka dokonuje uwzględniając stopień prawdopodobieństwa zapłaty
w stosunku do należności:
od dłużników postawionych w stan likwidacji lub w stan upadłości – do wysokości należności
nie objętej gwarancją lub innym zabezpieczeniem należności,
od dłużników w razie oddalenia wniosku o ogłoszenie ich upadłości, gdy ich majątek
nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania upadłościowego – w pełnej wysokości
należności
kwestionowanych przez dłużnika oraz z zapłatą których dłużnik zalega, a według oceny jego
sytuacji majątkowej i finansowej spłata należności w umownej kwocie nie jest prawdopodobna
– do wysokości należności niepokrytej gwarancją lub innym zabezpieczeniem,
nieprzeterminowanych o dużym prawdopodobieństwie nieściągalności – w pełnej wysokości
należności,
przeterminowanych – według oceny indywidualnej
Odpisy aktualizujące wartości należności Spółka zalicza do pozostałych kosztów operacyjnych
lub do kosztów operacji finansowych – zależnie od rodzaju należności, której dotyczy odpis
z tytułu aktualizacji.
Należności umorzone przedawnione lub nieściągalne, zmniejszają dokonane uprzednio odpisy
aktualizacyjne ich wartości.
W przypadku ustania przyczyny, dla której dokonano odpisu aktualizującego wartość
należności (np. zmiana sytuacji majątkowej dłużnika), równowartość całości lub odpowiedniej
części uprzednio odpisanej wartości Spółka zalicza do pozostałych przychodów operacyjnych
lub przychodów z operacji finansowych.
Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych
Do rozchodu rzeczowych aktywów obrotowych Spółka stosuje metodę FIFO “pierwsze przyszło –
pierwsze wyszło”.
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Wycena poszczególnych składników rzeczowych aktywów obrotowych dokonywana jest dla
materiałów i towarów według cen nabycia, z uwzględnieniem odpisów aktualizujących.
Odpisy aktualizujące wartość rzeczowych składników aktywów obrotowych związane z utratą
ich wartości lub wyceną na dzień bilansowy obciążają pozostałe koszty operacyjne.
W przypadku ustania przyczyny dokonania odpisu aktualizującego wartość rzeczowych
składników obrotowych jest odnoszona na dobro pozostałych przychodów operacyjnych.





Rozliczenia międzyokresowe (aktywne)
Koszty dotyczące przyszłych okresów sprawozdawczych Spółka zalicza do rozliczeń
międzyokresowych kosztów, z podziałem na długoterminowe i krótkoterminowe. Zaliczone do
aktywów Spółki rozliczenia międzyokresowe kosztów są następnie, stosownie do upływu czasu
lub wielkości świadczeń, odpisywane w ciężar odpowiednich kont wynikowych – aż do chwili,
kiedy na wynik zostaną przeniesione wszystkie koszty zaliczone uprzednio do aktywów. Czas
i sposób rozliczenia uzależniony jest od charakteru rozliczanych kosztów.
Do rozliczeń międzyokresowych kosztów Spółki zalicza się:
opłacone z góry prenumeraty czasopism i innych fachowych publikacji,
koszty poniesione z tytułu ubezpieczeń majątkowych i osobowych za przyszłe okresy
sprawozdawcze,
inne koszty proste i złożone, poniesione w bieżącym okresie sprawozdawczym, a dotyczące
przyszłych okresów, których zaliczenie – ze względu na ich wielkość - może powodować
zniekształcenie wyniku finansowego.
Kapitały
Spółka ujmuje kapitały własne w księgach rachunkowych w wartości nominalnej, z podziałem
na ich rodzaje i według zasad określonych przepisami prawa.
Kapitał podstawowy wykazywany jest według wartości nominalnej, w wysokości zgodnej
z wpisem w rejestrze sądowym.
Kapitał zapasowy Spółki tworzony jest zgodnie ze Statutem Spółki z odpisu z zysku, z nadwyżki
osiągniętej przy emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej.







Rezerwy
Rezerwy są to zobowiązania, których termin wymagalności lub kwota nie są pewne.
Spółka tworzy rezerwy, gdy spełnione są łącznie następujące warunki:
na Spółce ciąży istniejący obowiązek ( prawny lub zwyczajowy), wynikający ze zdarzeń
przeszłych;
prawdopodobne jest, ze spełnienie obowiązku spowoduje konieczność wpływu środków
uosabiających korzyści ekonomiczne;
można dokonać wiarygodnego szacunku kwoty tego obowiązku.
Spółka tworzy rezerwy na zobowiązania według następujących tytułów:
pozostałe rezerwy ( m.in. z tytułu skutków toczących się postępowań przeciwko Spółce
lub innych przyszłych zobowiązań wynikających ze spraw w toku).
Rozwiązanie niewykorzystanych rezerw następuje na dzień, na który okazały się zbędne.
Powstanie zobowiązania, na które uprzednio utworzono rezerwę, powoduje wykorzystanie
rezerwy.
Zobowiązania
Zobowiązaniem Spółki jest wynikający z przeszłych zdarzeń obowiązek wykonywania świadczeń
o wiarygodnie określonej wartości, które spowodują wykorzystanie już posiadanych lub
przyszłych aktywów Spółki. Zobowiązania Spółka dzieli na krótkoterminowe i długoterminowe
oraz zobowiązania wobec jednostek powiązanych i pozostałych jednostek. Na dzień bilansowy
Spółka wycenia zobowiązania z tytułu dostaw i usług w kwocie wymagającej zapłaty.
Rozliczenia międzyokresowe ( pasywne)
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Rozliczenia międzyokresowe w Spółce po stronie pasywów obejmują:
bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów,
rozliczenia międzyokresowe przychodów.
Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów obejmują kwoty zaliczane do kosztów bieżącego
okresu, których pokrycie nastąpi w przyszłości. Rozliczenia te Spółka stosuje w odniesieniu
do kosztów występujących nieperiodycznie, a wymagających równomiernego rozłożenia
na poszczególne okresy sprawozdawcze.
Spółka
dokonuje
biernych
rozliczeń
międzyokresowych
kosztów
w
wysokości
prawdopodobnych zobowiązań przypadających na bieżący okres sprawozdawczy,
wynikających ze świadczeń na rzecz Spółki przez kontrahentów i których kwotę zobowiązania
można oszacować w sposób wiarygodny.
Wycena transakcji wyrażonych w walutach obcych.
Na dzień bilansowy aktywa i zobowiązania wyrażone w walutach obcych, wykazane
w księgach rachunkowych, Spółka wycenia według średniego kursu NBP, ogłoszonego dla
danej waluty. Nadwyżka dodatnich różnic kursowych nad ujemnymi różnicami kursowymi
powstająca z tytułu rozliczenia aktywów i zobowiązań finansowych w ciągu roku oraz wyceny
aktywów i zobowiązań ujmowana jest w przychodach finansowych okresu, natomiast
nadwyżka ujemnych różnic finansowych nad dodatnimi w kosztach finansowych.
Przychody i koszty działalności operacyjnej
Przychody ze sprzedaży towarów i produktów stanowią kwotę należną z tego tytułu
od odbiorcy pomniejszoną o należny podatek od towarów i usług.
Koszty sprzedanych towarów i usług ujmowane są współmiernie do przychodów ze sprzedaży
i obejmują wartość sprzedanych produktów (usług) i innych składników wycenionych po
koszcie wytworzenia.
Pozostałe przychody i koszty operacyjne.
Pozostałe przychody i koszty operacyjne nie są związane bezpośrednio z działalnością Spółki.
W skład pozostałych przychodów operacyjnych zalicza się przychody ze sprzedaży rzeczowych
aktywów trwałych, rozwiązanie rezerw, nadwyżki inwentaryzacyjne i inne.
W skład pozostałych kosztów operacyjnych zalicza się wartość sprzedanych i zlikwidowanych
składników rzeczowych aktywów trwałych, koszty tworzonych rezerw, niezawinione niedobory
inwentaryzacyjne, przekazane darowizny, odpisy aktualizujące należności i inne.
Przychody i koszty finansowe
Przychody finansowe obejmują, przypadające na okres sprawozdawczy odsetki od udzielonych
pożyczek, rachunków bankowych oraz dodatnie różnice kursowe.
Koszty finansowe obejmują odsetki związane z wykorzystywanymi kredytami, zapłacone
prowizje oraz ujemne różnice kursowe powstałe z operacji w walutach obcych.
W rachunku zysków i strat różnice kursowe prezentowane są per saldo.

III.

ZWIĘZŁA CHARAKTERYSTYKA ISTOTNYCH DOKONAŃ LUB NIEPOWODZEŃ
EMITENTA W OKRESIE, KTÓREGO DOTYCZY RAPORT, WRAZ Z OPISEM
NAJWAŻNIEJSZYCH CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, W SZCZEGÓLNOŚCI O
NIETYPOWYM CHARAKTERZE, MAJĄCYCH WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE
WYNIKI
W III kwartale roku obrotowego (I kw. roku 2014 ) nastąpił wzrost o ok. 26 % przychodów w
stosunku do okresu porównywanego. Podniesienie poziomu przychodów dotyczy głównie
przychodów z tytułu usług reklamowych. Jest on wynikiem podpisania nowych umów
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reklamowych bądź zwiększenia wartości usług dla dotychczasowych reklamodawców, np.
poprzez zwiększenie zakresu usług reklamowych.
W odniesieniu do kosztów działalności operacyjnej, to udało się je znacząco obniżyć w stosunku
do porównywanego okresu. Spadek kosztów jest wynikiem podjętych przez władze klubu
działań naprawczych. Niestety w dalszym ciągu na wysokim poziomie utrzymują się koszt
finansowe, co jest spowodowane zwiększonymi kosztami odsetek wynikających z obsługi
pożyczek, kosztami prowizji przygotowawczych, a także odsetek za zwłokę. Wysokie koszty
pozyskania środków na bieżącą działalność w sposób istotny przyczyniły się do ujemnego
wyniku spółki, choć w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku obrotowego
widać istotną poprawę. Spadły koszty działalności operacyjnej – zużycie materiałów, usług
obcych, a szczególnie wynagrodzeń, co jest związane z wdrażanym programem naprawczym.
Również lepsza gra pierwszej drużyny wygenerowała większe przychody z transmisji meczów i
reklam, a także z tytułu zajętego miejsca (przychód w następnym kwartale) .
Istotne zdarzenia III Q roku obrotowego ( I kwartału 2014 roku )
Władze chorzowskiego klubu i Zarząd Województwa Śląskiego 8 stycznia podpisały list intencyjny
deklarujący chęć zawarcia wieloletniej umowy, w oparciu o którą „Ruch” Chorzów będzie mógł
rozgrywać mecze w roli gospodarza na Stadionie Śląskim. Gra na nowoczesnej, funkcjonalnej
arenie daje „Ruchowi” możliwość stworzenia profesjonalnego zaplecza sportowego dla I drużyny
oraz zwiększa szansę na pozyskanie nowych partnerów biznesowych i budowanie frekwencji
adekwatnej do ambicji i aspiracji czternastokrotnego mistrza Polski.
W pierwszym kwartale 2014 r. Zarząd "Ruchu" Chorzów S.A. z/s w Chorzowie (w dniu 11 marca
2014) roku na podstawie wniosku akcjonariusza, podjął uchwałę w sprawie zamiany akcji
imiennych na akcje na okaziciela.
Na podstawie wniosku akcjonariusza Emitent zgodnie z art. 334 § 2 Kodeksu spółek handlowych
dokonał zamiany (konwersji) 2 000 (słownie: dwa tysiące) akcji imiennych serii A o numerach A 1
do A 2 000 jak również 50 000 (słownie: pięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych serii A o numerach
od A 390 001 do A 440 000 oraz 356 000 (słownie: trzysta pięćdziesiąt sześć tysięcy) akcji serii D od
D 50 001 do D 406 000. Zamiana przedmiotowych akcji imiennych nie powoduje zmiany w
ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. W związku z powyższym Zarząd
postanowił dokonać stosownych wpisów w księdze akcyjnej Spółki oraz wprowadzić do porządku
obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki punkt obejmujący głosowanie
nad uchwałą wprowadzającą stosowne zmiany w brzmieniu Statutu Spółki.
Zgodnie z raportem Ekstraklasy opublikowanym w I kwartale 2014 r., blisko 7 na 10 Polaków
deklaruje zainteresowanie piłką nożną, a ponad 50 procent - najwyższa klasą rozgrywkową, czyli
Ekstraklasą. Takie wyniki przynoszą badania Millward Brown. Mecze T-Mobile Ekstraklasy w
telewizjach płatnych śledzi bowiem średnio 4 razy więcej kibiców niż najlepsze ligi zagraniczne,
jak angielską Premier League czy hiszpańską Primera Division. Średnia oglądalność meczu
Ekstraklasy w telewizjach płatnych przekracza w tym sezonie 180 tys. widzów, podczas gdy ligę
angielską czy hiszpańską na antenach nc+ ogląda średnio nieco ponad 40 tys. widzów. Wielu
kibiców wyczekiwało także na powrót rozgrywek Ekstraklasy po dwumiesięcznej przerwie. W 16
rozegranych w 2014 r. spotkaniach T-Mobile Ekstraklasy na stadionach pojawiło się blisko 150 tys.
kibiców (dokładnie 149 769), co daje średnią 9360 widzów na mecz. Z odpowiedzi
ankietowanych wynika, że w 2013 r. oglądali blisko 5 meczów Ekstraklasy na stadionach, które
znajdowały się blisko ich miejsca zamieszkania. Dwa mecze w 2013 r. to średni wynik pod
względem meczów oglądanych "na wyjeździe". Tak sukcesywny wzrost zainteresowaniem piłką
nożną przyniesie w przyszłości większe zyski klubów związane z kontraktami marketingowymi oraz
przychodami z meczów.
Dnia 31 marca 2014 r. „Ruch” Chorzów złożył wniosek do Komisji ds. Licencji Klubowy o przyznanie
licencji na grę w T-Mobile Ekstraklasie w sezonie 2014/2015. W połowie maja „Ruch” otrzymał
pozytywną decyzję w sprawie przyznania licencji.
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Działalność sportowa
Piłkarska wiosna, w ramach rozgrywek T-Mobile Ekstraklasy, rozpoczęła się w dniu 14 lutego 2014
roku, a Drużyna z Chorzowa od jej startu podtrzymywała pasmo zwycięstw. Na inaugurację
wiosennych zmagań "Niebescy" pokonali Jagiellonię Białystok. Następnie przyszły wygrane nad
zespołami Śląska Wrocław (2:3), Widzewa Łódź (2:1) oraz Wisły Kraków (0:1). Warto podkreślić, że
Wisła znalazła pogromcę w drużynie „Niebieskich” po raz pierwszy w tym sezonie, po 12 meczach
bez porażki na stadionie przy ul. Reymonta. W następnych trzech meczach, "Ruch" Chorzów
musiał natomiast unzać wyższość drużyn Piasta Gliwice (0:2), Pogoni Szczecin (3:1) oraz
Podbieskidzia Bielsko-Biała (0:1). Pierwsza Drużyna została wzmocniona o Rolanda Gigołajewa
oraz Sebastiana Janika. Umowa Gigołajewa będzie obowiązywać do 30 czerwca 2016 roku zaś
Sebastian Janik związał się z "Ruchem" trzyletnim kontraktem.
Drugi zespół I kwartał 2014 roku rozpoczął od zgrupowania, które miało miejsce w Dzierżoniowie
w dniach 26 lutego – 7 marca. Jeszcze przed jego rozpoczęciem nowym szkoleniowcem rezerw
"Ruchu", występującego w rozgrywkach III ligi śląsko-opolskiej, został Tomasz Fornalik. Pod jego
okiem rezerwy "Ruchu" udanie zainaugurowały wiosenne rozgrywki. W pierwszym meczu
rozegranym w Mysłowicach, „Niebiescy” zwyciężyli miejscowego Górnika Wesoła (0:3), który po
rundzie jesiennej zajmował 2. miejsce w tabeli. Dodatkowo gospodarze spotkania byli do tego
momentu niepokonaną „u siebie" drużyną. W dniu 29 marca 2014 roku "Ruch" II Chorzów
podejmował Szczekowiankę Jaworzno, zwyciężając ją bardzo wysoko, 5:1.
W pierwszym kwartale 2014 roku bardzo dobrze zaprezentowała się również juniorska drużyna
„Ruchu” Chorzów. W pierwszej kolejce rundy rewanżowej Centralnej Ligi Juniorów zespół "Ruchu"
zmierzył się z Odrą Opole, którą pokonał 0:1. Następnie Drużuna Juniorów wygrała swój mecz
z Zagłębiem Lubin 2:1. Pierwsza porażka juniorskiej Drużyny Chorzowa przyszła w dniu 29 marca
2014 roku w spotkaniu z UKS Ruchem Chorzów.
Piłkarze "Ruchu" Chorzów imponują nie tylko wysoką formą sportową,ale są też najrzadziej w
Ekstraklasie upominani kartkami przez arbitrów, dzięki czemu prowadzą w klasyfikacji fair play.
Chorzowianie obejrzeli w tym sezonie zaledwie 42 żółte i 3 czerwone kartki (w tym dwie w
konsekwencji dwóch „żółtych”).
Selekcjoner reprezentacji Polski do lat 21 Marcin Dorna powołał 18 zawodników na towarzyski
mecz z Litwą. Wśród nominowanych znalazł się obrońca "Ruchu" Chorzów Daniel Dziwniel.
Również Filip Starzyński uczestniczył w zgrupowaniu kadry Polski, które odbyło się w styczniu w
Emiratach Arabskich.
Ekstraklasa oraz redakcje sportowe co tydzień wybierają 11 zawodników, którzy wyróżnili się swoją
grą w danej kolejce. Do grona wybrańców zaliczano także piłkarzy Niebieskich: Starzyńskiego,
Stawarczyka, Dziwniela, Surmę i Malinowskiego.
Działania marketingowe w I kwartale 2014 r.
W I kwartale odbyła się inauguracja rundy wiosennej sezonu 2013/2014. Jak zawsze przed
wznowieniem rozgrywek sympatycy chorzowskiej drużyny mogą spotkać się z piłkarzami
i osobiście życzyć im powodzenia przed startem drugiej części sezonu. W tym roku I drużyna
„Ruchu” przedstawiła się swoim fanom w efektowny sposób ponieważ prezentacja odbyła się w
iście wojskowym stylu. Poszczególne elementy programu naszpikowane były filmami z udziałem
piłkarzy „Niebieskich’, którzy m.in. opowiadali, kto jest w ich zespole saperem, snajperem czy
dowódcą, porównywali drużynę piłkarską do armii oraz swojego trenera do generała.
Początek roku to dla „Ruchu” Chorzów czas wielu pozytywnych informacji biznesowych.
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W dniu 27 marca 2014 na sesji Rady Miasta Chorzowa zatwierdziła w planach wydatków
bieżącego roku zakup akcji „Ruchu” Chorzów S.A. za kwotę 2 mln złotych.
W okresie sprawozdawczym do grona partnerów Emitenta dołączył kolejny Sponsor. Jeden z
największych na świecie producentów środków smarnych, firma Fuchs Oil będzie
współpracować z klubem z Cichej przynajmniej do końca bieżącego roku. Partnerzy realizować
będą nietypowy projekt, niestosowany dotąd w klubach ekstraklasy. Fuchs Oil został Sponsorem
Goli, które piłkarze „Ruchu” zdobywać będą na boisku przy Cichej.
Zaledwie dwa tygodnie później kolejnym Sponsorem „Ruchu” została Grupa Miczek i Sól Polska.
Już w grudniu 2013 r. logo nowego Partnera mogliśmy oglądać na koszulkach dzieci
wyprowadzających zawodników I drużyny „Ruchu” Chorzów na mecz z Cracovią. Grupa Miczek
usatysfakcjonowana z dotychczasowej współpracy postanowiła na dłużej związać się
z „Ruchem” Chorzów – zostając Głównym Partnerem akcji - „Wszyscy na Cichą!”. Celem tego
projektu jest promocja meczów rozgrywanych przez ”Ruch” w roli gospodarza i zwiększenie
frekwencji na Stadionie Miejskim przy ulicy Cichej w Chorzowie.
W lutym do grona partnerów biznesowych „Ruchu” Chorzów dołączyła także firma Japan Motors
i będzie współpracować z klubem z Cichej przynajmniej do końca obecnego sezonu. Marka
Japan Motors otrzymała tytuł Sponsora Technicznego „Ruchu”.
Dzięki akcji „Klub 100” zainicjowanej na oficjalnej stronie emitenta, każdy fan „Ruchu” może
zostać sponsorem. Nowa inicjatywa „Ruchu” Chorzów skierowana jest do wszystkich osób, które
są zainteresowane wsparciem klubu. Każdy sympatyk po podpisaniu deklaracji członkowskiej,
zobowiązany będzie do wpłacania minimum 100 zł miesięcznie na konto „Ruchu” Chorzów.
Po podpisaniu umowy fundator zyskuje miano „Super Kibica”, a klub z Cichej stałe, miesięczne
dochody.
Warto podkreślić, że z pozytywnym odbiorem kibiców spotkała się także akcja „Wszyscy w
Ruchu”, którą zapoczątkowano przed rozpoczęciem sezonu. Okazało się, że uproszczenie
cennika jest korzystne nie tylko dla kibiców, ale i dla klubu. Prezentujemy podsumowanie
sprzedaży wejściówek na jesienne mecze przy Cichej. O sukcesie akcji świadczą dane:



120% wzrosła sprzedaż biletów



55% wzrosła sprzedaż karnetów



58% wzrósł przychód ze sprzedaży biletów



62% wzrósł przychód ze sprzedaży karnetów

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych sympatyków 6 marca 2014 r. Emitent otworzył
nowy sklep kibica. Nowoczesny punkt sprzedaży gadżetów i pamiątek klubowych usytuowany
jest w centrum miasta, w Chorzowie przy ulicy Wolności. W dniu otwarcia sklep odwiedziła rzesza
kibiców „Ruchu” Chorzów. Przybyłym kibicom pomagali wyjątkowi doradcy: Krzysztof Kamiński,
Jakub Kowalski i Marek Szyndrowski. Oprócz udzielania cennych rad, rozdawali także autografy i
pozowali do wspólnych zdjęć.
Piłkarze I drużyny zaangażowali się także w odbywający się jak zwykle w pierwszych dniach
stycznia finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy Jerzego Owsiaka. W tym roku wojewódzki
finał WOŚP odbył w Chorzowie, pod szybem „Prezydent”. Organizatorzy przygotowali moc
atrakcji. Do wylicytowania był m.in. „Dzień z Niebieskimi”. Zwycięzca licytacji mógł śledzić kulisy
przygotowań „Ruchu” do spotkania ligowego, czyli m.in. zajrzeć do szatni „Niebieskich” przed
rozpoczęciem meczu, porozmawiać ze sztabem szkoleniowym, wejść do magazynu strojów
meczowych i kabiny spikera, zasiąść w fotelu prezesa, otrzymać catering w strefie VIP, udzielić
wywiadu, który zostanie wykorzystany w relacji meczowej i wziąć udział w pomeczowej
konferencji prasowej.
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Jak co roku w wypełnionej po brzegi hali „Jantor” 11 stycznia odbył się tradycyjny Mecz Przyjaźni.
Na lodowej tafli mierzyły się zespoły Naprzodu Janów i „Ruchu” Chorzów. W trakcie imprezy
zbierano pieniądze na rzecz WOŚP. W przerwach między tercjami przeprowadzano licytacje, z
których dochód zostanie przekazany na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Pod młotek
trafiły m.in. koszulki piłkarzy „Ruchu”, portret Gerarda Cieślika, zaproszenie VIP na mecz z
Jagiellonią, koszulki Łukasza Piszczka, Artura Sobiecha, Kingi Grzyb, Jána Kociana, udział
w treningu z piłkarzami „Niebieskich” czy też pamiątkowe medale z setnych Wielkich Derbów
Śląska.
Zawodnicy „Ruchu” Chorzów w raportowanym okresie odwiedzili również, najmłodszych fanów.
Miedzy innymi złożyli wizytę dzieciom biorącym udział w zimowisku organizowanym przez Miejskie
Centrum Kultury im. Henryka Bisty w Rudzie Śląskiej. W hali MORiS w Nowym Bytomiu, nasi
zawodnicy grali z dziećmi w piłkę i odpowiadali na ich pytania, a na koniec rozdawali autografy i
pozowali do pamiątkowych zdjęć. Również 27 marca piłkarze „Ruchu” odwiedzili uczniów
Zespołu Szkół Technicznych im. Mariana Batko w Chorzowie, gdzie zorganizowano „Niebieską
środę”. W murach szkoły pojawiła się silna delegacja drużyny „Ruchu” – piłkarze: Marcin
Malinowski, Marek Szyndrowski, Piotr Stawarczyk, Maciej Sadlok i Michał Buchalik oraz trener Ján
Kocian.
Z myślą o młodych fanach futbolu powstała także kampania „Bezpiecznie kibicuję - mądrze
dopinguję – młody kibic” skierowana do uczniów I i II klas chorzowskich szkół gimnazjalnych,
którą Emitent realizuje wspólnie z Urzędem Miejskim w Chorzowie. Celem projektu jest m.in.
przekonanie młodych sympatyków sportu, że warto kibicować tylko w bezpieczny, pozytywny i
zgodny z prawem sposób, ale także zarażenie miłością do „Niebieskiej” drużyny kolejnych
pokoleń sympatyków futbolu. „Ruch” Chorzów przekazał także fundacji „Sportowcy Dzieciom”
koszulkę meczową z autografami zawodników. „Niebieski” trykot został wystawiony na licytację.
Cały dochód z aukcji został przeznaczony na cele charytatywne.

IV.

STANOWISKO ODNOŚNIE DO MOŻLIWOŚCI ZREALIZOWANIA PUBLIKOWANYCH
PROGNOZ
WYNIKÓW
NA
DANY
ROK
W
ŚWIETLE
WYNIKÓW
ZAPREZENTOWANYCH W RAPORCIE KWARTALNYM
Emitent nie publikował prognoz finansowych na rok 2014.

V.

OPIS STANU REALIZACJI DZIAŁAŃ
HARMONOGRAMU ICH REALIZACJI

I

INWESTYCJI

EMITENTA

ORAZ

Nie dotyczy.

VI.

INFORMACJE NA TEMAT AKTYWNOŚCI W ZAKRESIE WPROWADZANIA
ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE
Emitent nie podejmował w okresie objętym raportem inicjatyw nastawionych na wprowadzenie
rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie.

VII.

OPIS ORGANIZACJI GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA, ZE WSKAZANIEM
JEDNOSTEK PODLEGAJĄCYCH KONSOLIDACJI
Emitent nie tworzy grupy kapitałowej.

13

RAPORT ZA I Q 2014 RUCH CHORZÓW S.A.
(III Q ROKU ROZRACHUNKOWEGO)

VIII.

WSKAZANIE PRZYCZYN NIESPORZĄDZENIA SKONSOLIDOWANYCH SPRAWOZDAŃ
FINANSOWYCH
Nie dotyczy.

IX.

INFORMACJE O STRUKTURZE AKCJONARIATU EMITENTA, ZE WSKAZANIEM
AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH, NA DZIEŃ PRZEKAZANIA RAPORTU, CO
NAJMNIEJ 5% GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU
Lp.

Nazwa akcjonariusza

Ilość akcji

Wartość
nominalna

Udział w kapitale
zakładowym

Udział w głosach na
Walnym Zgromadzeniu
Akcjonariuszy

1.

4Energy S.A.

6 757 019

6 757 019,00 zł

36,18%

36,18%

2.

Dariusz Smagorowicz

4 373 755

4 373 755,00 zł

23,42%

23,42%

3.

Aleksander Kurczyk

2 931 349

2 931 349,00 zł

15,70%

15,70%

Miasto Chorzów

2 153 845

2 153 845,00 zł

11,53%

11,53%

Pozostali

2 460 727

2 460 727,00 zł

13,17%

13,17%

18 676 695

18 676 695,00 zł

100,00%

100,00%

4.
5.

Razem

X.

INFORMACJE DOTYCZĄCE LICZBY OSÓB ZATRUDNIONYCH PRZEZ
EMITENTA, W PRZELICZENIU NA PEŁNE ETATY
Forma zatrudnienia

Liczba zatrudnionych

Liczba pełnych etatów

Umowa o pracę

23

23

Umowa o dzieło, zlecenie i inne

98

----

Dane na koniec I kwartału 2014 r.

14

