„RUCH” CHORZÓW S.A.
Z SIEDZIBĄ W CHORZOWIE

RAPORT ZA I KWARTAŁ 2015 r.
(III kwartał roku rozrachunkowego)

Chorzów, dnia 15 maja 2015 roku

RAPORT ZA I Q 2015 RUCH CHORZÓW S.A.
(III Q ROKU ROZRACHUNKOWEGO)

I. INFORMACJE OGÓLNE na dzień 15 maja 2015 roku
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:

21 676 695,00 zł

WŁADZE SPÓŁKI
RADA NADZORCZA
Aleksander Kurczyk
Mariusz Jabłoński
Sławomir Janiszewski
Krzysztof Matela
Sławomir Rybka
Ryszard Sasak
Leszek Bulkowski

ZARZĄD

Dariusz Smagorowicz

- Prezes Zarządu

Mirosław Mosór

- Wiceprezes Zarządu
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I.

KWARTALNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE
BILANS

Stan na 31.03.2015

Wyszczególnienie

Stan na 31.03.2014

AKTYWA
A. AKTYWA TRWAŁE
I. Wartości niematerialne i prawne
II. Rzeczowe aktywa trwałe

14 737 418,03

14 787 612,20

1 187 694,97

1 196 600,85

403 259,98

440 000,66

III. Należności długoterminowe

46 504,22

16 504,22

IV. Inwestycje długoterminowe

13 032 767,00

13 032 767,00

67 191,86

101 739,47

V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe

Stan na 31.03.2015

Wyszczególnienie

B. AKTYWA OBROTOWE

Stan na 31.03.2014

12 966 344,22

I. Zapasy

3 688 674,45

372 702,21

367 581,27

II. Należności krótkoterminowe

9 649 159,13

2 819 198,59

III. Inwestycje krótkoterminowe

104 488,62

104 730,58

IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe
AKTYWA RAZEM:

2 839 994,26

397 164,01

27 703 762,25

18 476 286,65

Stan na 31.03.2015

Wyszczególnienie

Stan na 31.03.2014

PASYWA
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY

-24 044 170,36

-17 658 640,53

21 676 695,00

18 676 695,00

II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)

0,00

0,00

III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)

0,00

0,00

2 983 671,86

2 983 671,86

V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny

0,00

0,00

VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe

0,00

0,00

-44 271 666,06

-35 530 752,62

4 432 871,16

-3 788 254,77

0,00

0,00

51 747 932,61

36 134 927,18

I. Kapitał (fundusz) podstawowy

IV. Kapitał (fundusz) zapasowy

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.
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I. Rezerwy na zobowiązania
II. Zobowiązania długoterminowe
III. Zobowiązania krótkoterminowe
IV. Rozliczenia międzyokresowe
PASYWA RAZEM:

375 012,51

226 801,58

0,00

0,00

47 416 351,40

35 908 125,60

3 956 568,70

0,00

27 703 762,25

18 476 286,65

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
(WARIANT PORÓWNAWCZY)

Wyszczególnienie

A

Przychody netto ze sprzedaży i zrównane
z nimi,

Od 01.01.2015 do Od 01.01.2014 do Od 01.07.2014 do Od 01.07.2013 do
31.03.2015
31.03.2014
31.03.2015
31.03.2014
3 329 690,62

3 151 393,10

13 193 671,68

12 630 643,45

3 267 658,32

3 277 363,38

12 783 389,65

12 514 194,54

-60 984,41

-207 467,86

9 899,05

-172 260,20

123 016,71

81 497,58

400 382,98

288 709,11

3 724 895,34

3 728 698,56

14 798 598,87

13 541 750,09

I. Amortyzacja

155 302,10

255 653,33

409 459,92

786 087,89

II. Zużycie materiałów i energii

172 295,35

155 274,23

657 965,67

459 297,42

1 602 267,54

1 345 711,75

6 185 076,75

4 233 801,84

11 712,93

4 620,67

43 994,45

16 613,12

1 560 212,56

1 820 679,76

6 575 241,76

7 256 532,05

100 823,34

114 097,13

362 357,04

365 398,27

VII. Pozostałe koszty rodzajowe

71 817,99

30 534,44

394 613,98

291 354,98

Wartość sprzedanych towarów i
VIII.
materiałów

50 463,53

2 127,25

169 889,30

132 664,52

-395 204,72

-577 305,46

-1 604 927,19

-911 106,64

3 435 442,87

60 571,44

3 911 213,52

235 883,00

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

III. Usługi obce
IV. Podatki i opłaty, w tym:
- podatek akcyzowy
V. Wynagrodzenia
Ubezpieczenia społeczne i inne
VI.
świadczenia

C. Wynik ze sprzedaży (A-B)
D. Pozostałe przychody operacyjne
Zysk ze zbycia niefinansowych
I.
aktywów trwałych

999 956,28

999 956,28

II. Dotacje
III. Inne przychody operacyjne
E. Pozostałe koszty operacyjne

F. Wynik z działalności operacyjnej (C+D-E)
G. Przychody finansowe

112 947,58

2 435 486,59

60 571,44

2 751 981,89

122 935,42

219 733,08

547 189,72

1 363 219,19

637 996,47

Strata ze zbycia niefinansowych
I.
aktywów trwałych
Aktualizacja wartości aktywów
II.
niefinansowych
III. Inne koszty operacyjne

159 275,35

126 789,60

126 789,60

219 733,08

420 400,12

1 363 219,19

511 206,87

2 820 505,07

-1 063 923,74

943 067,14

-1 313 220,11

26 417,43

68 652,64

121 767,44

70 081,63

8,43

67 158,40

15,59

68 587,39

I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:
- od jednostek powiązanych
II. Odsetki, w tym:
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- od jednostek powiązanych
III. Zysk ze zbycia inwestycji
IV. Aktualizacja wartości inwestycji
V. Inne

26 409

1 494,24

121 751,85

1 494,24

1 714 039,73

1 458 714,56

5 497 705,74

2 555 332,69

341 854,66

1 121 234,54

1 952 645,75

1 629 775,67

1 372 185,07

337 480,02

3 545 059,99

925 557,02

1 132 882,77

2 453 985,66

-4 432 871,16

-3 798 471,17

0,00

0,00

0,00

0,00

K. Wynik brutto (I+/-J)

1 132 882,77

-2 453 985,66

-4 432 871,16

-3 798 471,17

L. Podatek dochodowy

0

-8 173,04

0

-10 216,40

1 132 882,77

-2 445 812,62

-4 432 871,16

-3 788 254,77

H. Koszty finansowe
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

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku
M.
(zwiększenia straty)
N. Wynik netto (K-L-M)

II.

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
(METODA POŚREDNIA)

Wyszczególnienie

Od 01.07.2013 do
31.03.2014

I.

Zysk (strata) netto

1 132 882,77

-2 445 812,62

-4 432 871,16

-3 788 257,77

Korekty razem

3 153 237,12

-2 768 404,09

3 376 941,12

-3 698 631,96

4 286 119,89

-5 214 216,71

-1 055 930,04

-7 486 886,73

B.

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

I.

Wpływy

999 956,28

0,00

999 956,28

0,00

II.

Wydatki

0,00

26 189,44

1 535 000,00

66 519,76

999 956,28

-26 189,44

-535 043,72

-66 519,76

III.
C.

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

I.

Wpływy

-399 233,19

7 210 593,11

18 727 882,08

11 992 114,52

II.

Wydatki

4 897 551,04

1 948 717,03

17 197 599,14

4 383 899,31

-5 296 784,23

5 261 876,08

1 530 282,94

7 608 215,21

-10 708,06

21 469,93

-60 690,82

54 808,72

-10 708,06

21 469,93

-60 690,82

54 808,72

74 667,91

42 731,88

124 650,67

9 393,09

III.

F.

Od 01.07.2014 do
31.03.2015

II.
III.

E.

Od 01.01.2014 do
31.03.2014

PRZEPŁYWY ŚRODKÓW
PIENIĘŻNYCH Z
DZIAŁALNOŚCI
OPERACYJNEJ

A.

D.

Od 01.01.2015 do
31.03.2015

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

5

RAPORT ZA I Q 2015 RUCH CHORZÓW S.A.
(III Q ROKU ROZRACHUNKOWEGO)
G.

ŚRODKI PIENIĘŻNE NA
KONIEC OKRESU (F+/-D)

63 959,85

64 201,81

63 959,85

64 201,81

ZESTAWIENIE ZMIAN
W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM

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

Od 01.07.2014 do
31.03.2015

Od 01.07.2013 do
31.03.2014

-22 611 299,19

-14 987 149,76

0,00

0,00

II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)

-24 044 170,36

-17 658 640,53

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

-24 044 170,36

-17 658 640,53

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 01.07.2014 do 31.03.2015 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. W bieżącym roku obrotowym czyli od 01.07.2014 do
30.06.2015 zastosowano nową politykę rachunkowości, która zmienia nieco ujęcie przychodów
danego okresu. Ponieważ przychody otrzymywane przez klub z tytułu umów z Ekstraklasą
fakturowane były ratami okresowo , przychody były nierównomiernie rozłożone. Umowa
z Ekstraklasą obejmuje cały sezon (rok obrotowy), a więc wszystkie przychody z Ekstraklasy,
wynikające z umowy ujmowane są jako przychody przyszłych okresów i przenoszone
proporcjonalnie na przychody poszczególnych miesięcy. Dotyczy to również podpisanych
umów reklamowych. Takie ujęcie pozwoli na wyeliminowanie zawyżania wyniku w niektórych
kwartałach i zaniżania w innych.
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
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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).
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
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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”.
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).
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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)
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.
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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
Istotne zdarzenia III Q roku obrotowego ( I kwartału 2015 roku )

W I kwartale 2015 roku Zarząd Spółki "Ruch" Chorzów S.A. z/s w Chorzowie (zw. dalej
„Spółką” lub „Klubem”) otrzymał postanowienie Sądu Rejonowego Katowice - Wschód
w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, na mocy którego
został dokonany wpis podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z kwoty 20 676 695,00 zł do
kwoty 21 676 695,00 zł wynikający z emisji 1 000 000 akcji zwykłych na okaziciela serii „P”
o wartości nominalnej 1,00 zł każda.
Kapitał zakładowy "Ruchu" Chorzów S.A. z/s w Chorzowie obecnie wynosi 21 676 695,00 zł akcji
o wartości nominalnej 1,00 zł każda.
27 lutego Europejska Federacja zaproponowała chorzowskiemu klubowi ugodę, na
mocy której Ruch w ciągu najbliższego roku musi wypełnić wymagane przez UEFA progi
rentowności. Porozumienie mogło zostać zawarte ponieważ Federacja pozytywnie oceniła
systematyczną poprawę stanu finansów Ruchu. Proces, w trakcie którego badano sytuację
ekonomiczną klubu z Cichej, został zakończony w styczniu. Z raportu przygotowanego na
podstawie zgromadzonych w czasie kontroli informacji i dokumentów wynika, że Ruch
przekroczył limity finansowe nałożone przez UEFA. Jednak Komisja badająca sytuację
ekonomiczną klubów dostrzegła i doceniła fakt, że wprowadzona kilka lat temu strategia
restrukturyzacji finansów polegająca m.in. na zwiększeniu przychodów i ograniczaniu
zobowiązań, przynosi wymierne efekty. Dlatego postanowiono, że Ruch nie będzie podlegał
sankcjom wynikającym z regulaminu „Financial Fair Play”. Aby umożliwić klubowi
kontynuowanie z sukcesem planu naprawczego zaproponowano w zamian porozumienie,
którego celem jest trwała stabilizacja finansowa „Niebieskiej” spółki i wypełnienie zaleceń UEFA
dotyczących rentowności. Warto podkreślić, że wypracowane wspólnie z UEFA porozumienie
i pozytywna ocena działań Zarządu zmierzających do poprawy sytuacji finansowej Ruchu, to
bardzo dobry sygnał w kontekście przygotowań do procesu licencyjnego.
31 marca Ruch Chorzów S.A. złożył do Komisji ds. Licencji Klubowych PZPN dokumentację
niezbędną do ubiegania się o licencję na grę w rozgrywkach Ekstraklasy w sezonie 2015/2016.
Do Komisji zostały przekazane wszystkie materiały niezbędne do otrzymania zgody na występy
w najwyższej klasie rozgrywkowej w przyszłym sezonie. Istotne jest, że przygotowując się do
procesu licencyjnego Klub uregulował wszystkie zobowiązania licencyjne, więc zawieranie
ugód nie było konieczne. Do 15 marca 2015 roku kluby Ekstraklasy, a wśród nich Ruch
Chorzów, składały wnioski o przyznanie licencji oraz wymagane podręcznikiem licencyjnym
załączniki
dotyczące
kryteriów
sportowych,
prawnych,
administracyjnych
oraz
infrastrukturalnych. Dzisiaj do Komisji Licencyjnej PZPN wysłana została pełna dokumentacja
finansowa.
Warto zwrócić również uwagę iż konsekwentnie realizowany przez Zarząd plan
naprawczy oraz systematyczne obniżanie kosztów działalności (w tym kosztów zatrudnienia), jak
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również przeprowadzenie dwóch zagranicznych transferów, (o których mowa w części
sportowej raportu) pozwoliła w głównej mierze na osiągnięcie dodatniego wyniku finansowego
na koniec pierwszego kwartału 2015 roku.
Działalność sportowa

W I kwartale 2015 roku odbyło się 6 spotkań o mistrzostwo T-Mobile Ekstraklasy. Pierwsza
drużyna Niebieskich wygrała 3 spotkania; z Piastem Gliwice w 20. Kolejce (2:0), w 23. i 24.
pokonując kolejno Pogoń Szczecin (2:1) oraz GKS Bełchatów (0:1). Drużyna „Ruchu” uległa
w 21. kolejce Lechowi Poznań (2:1) oraz Zawiszy Bydgoszcz w 25. kolejce (1:2). Bez
rozstrzygnięcia pozostał mecz 22. kolejki T-Mobile Ekstraklasy rozegrany i zremisowany (1:1)
z Lechią Gdańsk.
Druga drużyna – Ruch II Chorzów grająca w trzeciej lidze opolsko-śląskiej rozegrała w I kwartale
3 spotkania ulegając w 22. I 23. kolejce Polonii Bytom (0:1) oraz Odrze Opole (1:3) i remisując
bezbramkowo w 24. kolejce z Szombierkami Bytom.
Centralna Liga Juniorów (zachód) rozegrała w I kwartale 4 spotkania; 2 z nich wygrywając,
jeden raz przegrywając i jeden raz remisując. W 18. kolejce juniorzy „Ruchu” wygrali ze Śląskiem
Wrocław (1:2). Niebiescy juniorzy pokonali również KS Stilon Gorzów Wielkopolski w 20. kolejce
(0:2). Młodzieżówka „Ruchu” w pierwszym kwartale uległa jedynie Lechowi Poznań w 19. serii
rozgrywek (0:3) oraz zremisowała w 21. kolejce z Bałtykiem Koszalin (2:2).
Udana inauguracja piłkarskiej wiosny w wykonaniu I Drużyny Ruchu nie uszła uwadze
mediów. Piłkarze „Niebieskich” znaleźli się w kilku zestawieniach najlepszych piłkarzy 20. serii
rozgrywek. Grzegorz Kuświk i Marek Zieńczuk trafili do Jedenastki Kolejki oficjalnego serwisu
Ekstraklasy oraz Canal+Sport, Onet.pl, Przeglądu Sportowego, Sportu, Wirtualnej Polski,
Sportowych Faktów, Ekstraklasa.net, goal.pl i 2x45.info.
Debiutujący w barwach Ruchu Słowak po meczu z Piastem Gliwice zaimponował kibicom
„Niebieskich” swoją interwencją z 10. minuty spotkania, kiedy to popisał się fantastycznym
refleksem przy strzale głową napastnika gliwiczan Kamila Wilczka. „Puto” uchronił chorzowian
od straty bramki, a cały mecz zakończył z czystym kontem.
Bardzo dobry występ piłkarzy Ruchu w meczu z Pogonią również został zauważony przez media.
Gracze „Niebieskich” znaleźli się w kilku zestawieniach najlepszych zawodników 23. kolejki TMobile Ekstraklasy. Grzegorz Kuświk trafił do Jedenastki Kolejki oficjalnego serwisu Ekstraklasy
i stacji Canal + Sport, Onet.pl, Piłki Nożnej, Sportu, Wirtualnej Polski, Sportowych Faktów,
Ekstraklasa.net i 2x45.info.
Cudowny gol z 23 serii rozgrywek Bartłomieja Babiarza z meczu z Pogonią Szczecin został
uznany w głosowaniu internautów za najładniejszą bramkę 23. serii gier T-Mobile Ekstraklasy.
Rywalizacja nie była zbyt zacięta. W głosowaniu przeprowadzonym przez serwis Ekstraklasa TV
na gola „Babiego” oddano aż 72,2% głosów!
Niesamowita gra Matusa Putnockiego, obrona rzutu karnego w ostatniej minucie i zachowane
czyste konto w meczu z Bełchatowem sprawiły, że słowacki golkiper Ruchu znalazł się
w Jedenastce 24. kolejki T-Mobile Ekstraklasy wytypowanej przez oficjalny serwis ligi i stację
Canal + Sport. Interwencja Matusa została nominowana również przez serwis Ekstraklasa TV do
tytułu
najlepszej
interwencji
24.
kolejki
T-ME.
W
90.
minucie
starcia
z „Brunatnymi” Putnocky obronił „jedenastkę” egzekwowaną przez Marcina Flisa, ratując dla
chorzowian niezwykle ważne 3 punkty.
I kwartał 2015 roku to przede wszystkim okres przygotowawczy do rundy wiosennej.
Ruch w pierwszym meczu w okresie przygotowawczym pokonał MFK Karvina 3:1. Sparing
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z czeskim drugoligowcem był dla piłkarzy Ruchu zwieńczeniem pierwszego tygodnia okresu
przygotowawczego. 14 stycznia podopieczni trenera Fornalika pokonali czeską Opavę 2:1.
Mecz kontrolny z Opavą został rozegrany w Kamieniu. Na zakończenie zgrupowania
w Kamieniu piłkarze Ruchu pokonali w sparingu lidera II ligi Energetyka ROW Rybnik 2:0 po
dwóch golach Grzegorza Kuświka. W ostatnim sparingu przed wyjazdem na zgrupowanie do
Turcji drużyna Ruchu pokonała drugoligowy Rozwój Katowice 2:1 po bramkach Mateusza
Kwiatkowskiego i Marka Zieńczuka. W pierwszym meczu kontrolnym na zgrupowaniu w tureckim
Side Ruch zremisował ze szwajcarskim FC Winterthur 1:1. Bramkę dla „Niebieskich” zdobył
Eduards Visnakovs. W swoim drugim sparingu na zgrupowaniu w Turcji „Niebiescy” wygrali
z ukraińskim zespołem Illicziweć Mariupol 1:0. Zwycięską bramkę dla chorzowian zdobył Marek
Zieńczuk. 2 lutego „Niebiescy” pokonali w meczu kontrolnym macedoński FK Horizont Turnovo
3:1. Ozdobą spotkania była piękna bramka Filipa Starzyńskiego. 3 lutego, w czwartym sparingu
na zgrupowaniu w Turcji „Niebiescy” zremisowali z wiceliderem ligi macedońskiej Rabotniczki
Skopje. „Niebiescy” mieli zagrać z gruzińskim Spartaki Cchinwali. Doszło jednak do zmiany
sparingpartnera i naprzeciwko chorzowskiego zespołu stanął mistrz Macedonii Rabotniczki
Skopje.
5 stycznia Pierwszy zespół wrócił do treningów po 3-tygodniowej przerwie.
Przygotowania z zespołem rozpoczęło dwóch zawodników dotychczas występujących
w drugiej drużynie – Mateusz Kwiatkowski i Miłosz Trojak. 20-letni Miłosz Trojak przedłużył kontrakt
z „Niebieskimi”. Nowa umowa pomocnika obowiązywać będzie do 30 czerwca 2017 r. w opcją
przedłużenia o kolejne sezony. Trojak od początku okresu przygotowawczego trenował
z pierwszą drużyną Ruchu. 20-latek wystąpił także we wszystkich rozegranych dotąd sparingach.
Jesienią Trojak zaliczył 17 spotkań w II zespole „Niebieskich”. Miłosz Trojak urodził się 5 maja 1994
r. w Wałbrzychu. Jest wychowankiem tamtejszego Górnika. Na Cichą trafił latem 2010 r.
Warto podkreślić iż pierwszy kwartał roku to również - ze względu na trwające zimowe
okno transferowe - zmiany w składzie osobowym drużyny.
Klub przedłużył kontrakty z dwoma „Niebieskimi” wychowankami, którzy przy Cichej
przeszli wszystkie szczeble szkolenia. Nowe umowy Michała Helika i Macieja Urbańczyka
obowiązywać będą do 30 czerwca 2017 r. z opcją przedłużenia o kolejne dwa lata.
Michał Helik urodził się 9 września 1995 r. w Chorzowie. Pierwsze piłkarskie kroki stawiał w UKS-ie
Oczko działającym przy Szkole Podstawowej nr 21 w Chorzowie. Następnie trafił do Ruchu,
gdzie przeszedł wszystkie szczeble szkolenia i latem 2013 roku został włączony do kadry I drużyny
„Niebieskich”. Zaledwie 6 dni po 18. urodzinach Michał Helik zadebiutował w Ekstraklasie. Do tej
pory w pierwszym zespole Ruchu rozegrał 19 spotkań – 15 w lidze i 4 w eliminacjach Ligi Europy.
Maciej Urbańczyk urodził się 2 kwietnia 1995 r. w Mikołowie. Treningi piłkarskie rozpoczął
w Chorzowie już w wieku 7 lat. Podobnie jak Helik przeszedł przy Cichej wszystkie szczeble
szkolenia. Do pierwszej drużyny trafił latem 2013 r. W pierwszym zespole zadebiutował niemal rok
później, w ligowym starciu z Lechem. W sumie ma na koncie dwa występy w najwyższej klasie
rozgrywkowej.
W marcu na zajęciach pierwszego zespołu pojawiło się kilku młodych zawodników na
co dzień występujących w drużynach rezerw i juniorów. W zajęciach z drużyną
trenera Waldemara Fornalika udział wzięło siedmiu zawodników: Michał Bobryk (rocznik
1995), Patryk Cheba (96), Kamil Grabara (99), Adam Krakowski (91), Łukasz Siedlik (97), Michał
Szal (95) i Jakub Żmuda (97). Sztab szkoleniowy „Niebieskich” mógł bliżej przyjrzeć się
zawodnikom, którzy w przyszłości mogą stanowić o sile Ruchu.
Do zajęć z pierwszym zespołem „Niebieskich” dołączył Konrad Mularczyk. 20-letni pomocnik
uczestniczył w testach szybkościowych. Mularczyk ostatnie pół roku spędził na wypożyczeniu
w drugoligowej Kotwicy Kołobrzeg, gdzie jesienią wystąpił w 17. meczach. Wcześniej przez dwa
sezony reprezentował barwy Ruchu – grał w zespole Młodej Ekstraklasy, a później
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w trzecioligowych rezerwach. Przez kilka miesięcy znajdował się również w kadrze pierwszej
drużyny.
8 stycznia przy Cichej pojawił się Matúš Putnocký. 30-letni słowacki golkiper. Matúš
Putnocký urodził się 1 listopada 1984 r. w Preszowie. Jest wychowankiem BŠK Bardejów.
Występował również m.in. w MFK Koszyce i Slovanie Bratysława. Ze stołecznym zespołem
zdobył dwa tytuły mistrza Słowacji oraz krajowy puchar. W poprzednim roku występował na
wypożyczeniu w klubie FC Nitra. Z kolei trzy ostatnie miesiące minionego roku spędził w MFK
Ružomberok. Putnocký rozegrał łącznie 209 spotkań w słowackiej ekstraklasie.
Dotychczasowy pierwszy bramkarz „Ruchu” Krzysztof Kamiński przeszedł na zasadzie transferu
definitywnego do klubu Jubilo Iwata występującego w II lidze japońskiej. 24-letni golkiper trafił
do Chorzowa latem 2012 r. z Wisły Płock. W pierwszym zespole zadebiutował w kwietniu
następnego roku w półfinałowym meczu Pucharu Polski z Legią Warszawa (0:0). W barwach
chorzowskiego klubu rozegrał 45 oficjalnych spotkań – 35 w Ekstraklasie, 4 w Pucharze Polski
i 6 w Lidze Europy. W czerwcu 2014 r. zajął z „Niebieskimi” III miejsce w rozgrywkach T-Mobile
Ekstraklasy, dające prawo gry w eliminacjach Ligi Europy. Jubilo Iwata, nowy pracodawca
„Kamyka”, to jeden z najbardziej utytułowanych japońskich klubów. Na swoim koncie ma m.in.
3 tytuły mistrza Japonii (1997, 1999 i 2002) oraz zwycięstwo w Azjatyckiej Lidze Mistrzów (1999).
W 2013 roku, po 20 latach występów w J-League (najwyższej klasie rozgrywkowej Japonii,
powstałej w 1992 r.), Jubilo Iwata spadło do drugiej ligi. W sezonie 2014 (w Japonii obowiązuje
system wiosna-jesień) nowy klub Kamińskiego zajął 4. miejsce na drugim froncie, po czym
przegrał w barażach o awans. W zespole Jubilo Iwata występuje znany z gry w Lechii
Gdańsk Daisuke Matsui.

13 stycznia piłkarzem „Niebieskich” został Rafał Grodzicki. 31-letni obrońca związał się
z Ruchem kontraktem obowiązującym do 30 czerwca 2017 r. „Grodek” wraca na Cichą po 2,5
roku. Rafał Grodzicki przy Cichej występował od początku 2008 roku do końca sezonu
2011/2012. Z Ruchem zdobył dwa medale mistrzostw Polski – brąz w 2010 roku i srebro dwa lata
później. Był również kapitanem chorzowskiego zespołu. Łącznie w „Niebieskich” barwach
rozegrał 146 spotkań, w których zdobył 4 bramki. Przez ostatnie 2,5 roku „Grodek” był piłkarzem
Śląska Wrocław.
Po 1,5 roku spędzonych w klubie z Cichej, Adrian Mrowiec odszedł z „Ruchu” Chorzów. 31-letni
obrońca rozwiązał za porozumieniem stron swój kontrakt z „Niebieskimi”, a następnie związał się
z Miedzią Legnica. Adrian Mrowiec trafił na Cichą latem 2013 roku z niemieckiego Chemnitzer
FC. W zespole „Niebieskich” zadebiutował w 99. Wielkich Derbach Śląska. W pierwszej drużynie
zaliczył w sumie 5 występów. Minioną rundę spędził w trzecioligowych rezerwach. Nowy klub
Mrowca – Miedz Legnica – to 13. zespół I ligi.
16 stycznia do Chorzowa przyjechał Kamil Mazek. 20-letni pomocnik przeszedł badania ze
współpracującym z Ruchem Centrum Medycznym „Silesia Clinic”. Kamil Mazek urodził się 22
lipca 1994 r. Jest wychowankiem stołecznej Legii. Ostatnie 1,5 roku spędził na wypożyczeniu
w Dolcanie Ząbki. W rundzie jesiennej rozegrał w barwach pierwszoligowca 18 spotkań
ligowych, w których zdobył 2 bramki. Mazek to lewy pomocnik, choć zdarzało mu się także
występować na prawej stronie lub jako ofensywny pomocnik. 20-letni pomocnik związał się
z Ruchem umową obowiązującą do 30 czerwca 2017 r.
Od 16 stycznia Artur Gieraga nie jest już piłkarzem „Niebieskich”. Kontrakt 26-letniego obrońcy
został dziś rozwiązany za porozumieniem stron. Artur Gieraga trafił na Cichą latem 2013 roku
z Łódzkiego Klubu Sportowego. Szybko wywalczył sobie miejsce w wyjściowej jedenastce
„Niebieskich”. Niestety Artura nie omijały kontuzje, które uniemożliwiały mu pokazanie pełni
umiejętności. W barwach Ruchu rozegrał 4 spotkania. W czerwcu 2014 r. na jego szyi zawisł
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medal za 3. miejsce w rozgrywkach T-Mobile Ekstraklasy. Gieraga od 7 stycznia trenuje
z pierwszoligowym GKS-em Tychy.
Obrońca „Niebieskich” Bartosz Brodziński został wypożyczony do pierwszoligowego Widzewa
Łódź. Umowa będzie obowiązywać do końca roku. „Broda” z łódzką drużyną trenował już w
grudniu, a obecnie przebywa z nowym zespołem na zgrupowaniu w tureckiej Antalyi. Po
rundzie jesiennej Widzew zajmuje ostatnią, 18. pozycję w tabeli I ligi. Bartosz Brodziński jest
wychowankiem Drukarza Warszawa. Piłkarskie umiejętności nabywał również w stołecznej
Agrykoli oraz Dyskobolii Grodzisk Wielkopolski. Na Cichą trafił latem 2013 roku z Arki Gdynia.
W pierwszym zespole „Niebieskich” wystąpił raz – w sierpniu 2013 r. zagrał w meczu Pucharu
Polski z Arką (2:3), wpisując się również na listę strzelców. Minionej jesieni Brodziński zanotował
6 gier w trzecioligowych rezerwach Ruchu.
22-letni obrońca „Ruchu” – Daniel Dziwniel został zawodnikiem szwajcarskiego FC Sankt Gallen.
Dziwniel podpisał indywidualny 3,5-letni kontrakt, a 20 stycznia doszło do porozumienia między
klubami. Daniel Dziwniel trafił na Cichą latem 2013 r. z niemieckiego Offenbacher FC Kickers.
Bardzo szybko wywalczył sobie miejsce w podstawowej jedenastce „Niebieskich” walnie
przyczyniając się do zdobycia przez Ruch brązowego medalu mistrzostw Polski. W chorzowskim
zespole wystąpił łącznie w 56. meczach (48 w lidze, 2 w Pucharze Polski i 6 w Lidze Europy),
w których strzelił dwie bramki.
21 stycznia w sparingowym meczu rozegranym z Rozwojem Katowice wystąpił Pawel Oleksy.
Oleksy występował ostatnio w pierwszoligowym Zagłębiu Lubin. Jesienią wystąpił w siedmiu
spotkaniach. 12 stycznia rozwiązał swój kontrakt z „Miedziowymi”. Wcześniej występował m.in.
w Piaście Gliwice, Zawiszy Bydgoszcz czy Arce Gdynia. Na swoim koncie ma 36 ekstraklasowych
występów. Nowym zawodnikiem „Niebieskich” został 10 lutego. Niespełna 24-letni obrońca
związał się z Ruchem umową obowiązującą do 30 czerwca 2017 r. Zawodnik jest
wychowankiem Skalnika Czarny Bór.
Od 22 stycznia Mateusz Prus nie jest już piłkarzem „Niebieskich”. Kontrakt niespełna 25-letniego
bramkarza został rozwiązany za porozumieniem stron. Mateusz Prus trafił na Cichą w połowie
września ubiegłego roku. Wcześniej przez cztery lata był zawodnikiem holenderskiej Rody
Kerkrade. Prus związał się z Ruchem umową obowiązującą do końca sezonu. Nie zdołał jednak
zadebiutować w I drużynie „Niebieskich”. Jesienią wystąpił w trzech meczach zespołu rezerw.
Pomocnik Ruchu Kamil Włodyka został wypożyczony do Termaliki Bruk-Bet Nieciecza. 20-latek
będzie występował w zespole pierwszoligowca do końca sezonu. Włodyka trenował
z Termaliką od stycznia. Wystąpił także w czterech sparingach „Słoników”, w których zdobył
jedną bramkę. Kamil Włodyka jest wychowankiem Szczakowianki Jaworzno. Do Ruchu trafił
latem 2010 roku z MCKiS Sokół Jaworzno. W pierwszym zespole „Niebieskich” zadebiutował
jesienią 2012 r. w wyjazdowym meczu z Polonią Warszawa. Łącznie zagrał w 40. meczach
Ruchu (36 w lidze, 1 w Pucharze Polski i 3 w Lidze Europy), w których strzelił jedną bramkę.
W poprzednim sezonie zdobył z „Niebieskimi” brązowy medal T-Mobile Ekstraklasy. Na swoim
koncie ma również liczne występy w młodzieżowych reprezentacjach Polski. Nowy klub Włodyki
to lider I ligi. Termalica po 19. kolejkach wyprzedza o 3 punkty drugą w tabeli Wisłę Płock
i wiosną będzie walczyć o awans do T-Mobile Ekstraklasy.
21-letni pomocnik Michał Rzuchowski rundę wiosenną spędza w pierwszoligowej Arce Gdynia.
Wychowanek Salosu Szczecin trafił do Trójmiasta na zasadzie wypożyczenia. Po wyjeździe
„Niebieskich” na zgrupowanie do Turcji Rzuchowski rozpoczął treningi z pierwszoligową Olimpią
Grudziądz. Ostatecznie jednak doszedł do porozumienia ze swoim byłym klubem – Arką
Gdynia. Michał do końca czerwca będzie reprezentował drużynę z Trójmiasta na zasadzie
wypożyczenia. Nowy-stary zespół Michała po rundzie jesiennej zajął 9. miejsce w tabeli I ligi.
Michał Rzuchowski urodził się 27 grudnia 1993 roku w Szczecinie. Pierwsze piłkarskiej kroki stawiał
w miejscowym Salosie. W 2009 roku trafił do Legii Warszawa, gdzie występował w drużynach
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juniorskich i w zespole Młodej Ekstraklasy, z którym w 2012 roku zwyciężył w tych rozgrywkach.
Latem tego samego roku przeniósł się do Arki Gdynia, gdzie spędził dwa sezony. Na Cichej
pojawił się latem ubiegłego roku. Szybko jednak nabawił się urazu przepukliny pachwinowej,
przez który stracił całą rundę jesienną i nie zdołał wystąpić w żadnym oficjalnym spotkaniu. Do
treningów wrócił w grudniu.

15 stycznia selekcjoner reprezentacji Polski do lat 15 Robert Wójcik podał nazwiska
zawodników powołanych na konsultację szkoleniową. Wśród nominowanych znalazło się
dwóch zawodników Akademii Piłkarskiej Ruchu Chorzów Przemysław Bargiel i Tomasz Hołoś.
Konsultacja odbyła się w dniach 31 stycznia – 4 lutego w Starych Jabłonkach. W listopadzie
Przemysław Bargiel zadebiutował w oficjalnym meczu reprezentacji Polski do lat 15 w starciu
z Irlandią. Dla Tomasza Hołosia to pierwsze powołanie do zespołu biało-czerwonych. 20 lutego
selekcjoner podał nazwiska zawodników powołanych na mecze z Walią. Wśród nominowanych
znalazło się dwóch zawodników Akademii Piłkarskiej Ruchu Chorzów Przemysław Bargiel
i Tomasz Hołoś. Zgrupowanie reprezentacji Polski do lat 15 odbyło się w Płocku w dniach od 8
do 14 marca. W tym czasie biało-czerwoni dwukrotnie zmierzyli się z rówieśnikami z Walii.
Pierwszy mecz został rozegrany 11 marca, a rewanż dwa dni później. Oba spotkania odbyły się
Płocku. Reprezentacja Polski do lat 15 zremisowała w meczu towarzyskim z Walią 2:2. Bargiel
mecz z rówieśnikami z Walii rozpoczął w wyjściowym składzie i na boisku przebywał pełne 80
minut. Przemek zaliczył asystę przy trafieniu Mateusza Szweda, otwierającym wynik. W 64.
minucie na placu gry pojawił się inny z „Niebieskich” Tomasz Hołoś. W meczu rewanżowym
reprezentacja Polski U-15 pokonała rówiesników z Walii 3:1. W zespole biało-czerwonych
wystąpiło dwóch zawodników Akademii Piłkarskiej Ruchu – Przemysław Bargiel i Tomasz Hołoś.
Przemek zdobył w tym spotkaniu dwie kapitalne bramki. Mecz rozgrywany w Płocku obaj nasi
piłkarze rozpoczęli w wyjściowym składzie. Przemysław Bargiel który rozegrał pełne 80 minut,
pełnił w tym spotkaniu funkcję kapitana naszej reprezentacji. Tomasz Hołoś został zmieniony
w 50. minucie gry przez Mateusza Szweda. Przemek dwukrotnie wpisał się na listę strzelców
i walnie przyczynił się do pokonania Walii. Najpierw w pierwszej połowie po solowym rajdzie
przez niemal pół boiska strzelił pewnie w długi róg bramki. Natomiast jego drugie trafienie
śmiało można sklasyfikować jako „gol stadiony świata”. W 73. minucie Przemek otrzymał
podanie na osiemnastym metrze, prawą nogą przerzucił piłkę nad obrońcą, po czy lewą
uderzył z woleja trafiając w okienko bramki Walijczyków, dając prowadzenie biało-czerwonym.
6 lutego selekcjoner reprezentacji Polski do lat 16 Bartłomiej Zalewski podał nazwiska
zawodników powołanych na konsultację w Gutowie Małym. Wśród nominowanych znalazł się
zawodnik Akademii Piłkarskiej Ruchu Chorzów Szymon Górecki. Zgrupowanie odbyło się
w dniach 23-27 lutego. Szymon Górecki ma już za sobą debiut w reprezentacji Polski. We
wrześniu ubiegłego roku wystąpił w dwóch spotkaniach przeciwko rówieśnikom z Irlandii
Północnej.
2 marca zawodnik Akademii Piłkarskiej Ruchu Chorzów Dominik Małkowski otrzymał powołanie
do reprezentacji Polski do lat 16 na towarzyski dwumecz z Maltą.
Pierwsze spotkanie zostało rozegrane 18 marca, a drugie dwa dni później. Oba mecze odbyły
się w Ta'Qali. Selekcjonerem reprezentacji Polski do lat 16 jest Bartłomiej Zalewski. Dominik
Małkowski (rocznik 1999) jest zawodnikiem zespołu juniorów młodszych naszej Akademii
Piłkarskiej. Występuje na pozycji środkowego obrońcy. Często powoływany jest do reprezentacji
Śląska. Jesienią wystąpił w dwóch spotkaniach reprezentacji Polski przeciwko Szwajcarii.
Dominik jest jednym z wyróżniających się zawodników w swojej kategorii wiekowej. Ciągle robi
postępy i jego dobra gra została doceniona przez selekcjonera reprezentacji.
Reprezentacja Polski do lat 16, prowadzona przez trenera Bartłomieja Zalewskiego, pokonała
w meczu towarzyskim rówieśników z Malty 3:1. W spotkaniu rozegranym w Ta'Qali wystąpił
zawodnik Akademii Piłkarskiej Ruchu Chorzów Dominik Małkowski.
Dominik Małkowski rozpoczął mecz w wyjściowym składzie i przebywał na boisku do końca
pierwszej połowy. W przerwie zastąpił go Bartłomiej Gajda z Górnika Zabrze. Dominik jesienią
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grał w zespole juniorów młodszych Ruchu. Od nowego roku znajduje się w kadrze drużyny
występującej w rozgrywkach Centralnej Ligi Juniorów.
Piłkarz „Niebieskich” Przemysław Bargiel rozpoczął mecz w wyjściowym składzie i przebywał na
boisku do 68. minuty, kiedy został zmieniony przez zawodnika Bartłomieja Gajdę z Górnika
Zabrze. Dominik jesienią grał w zespole juniorów młodszych Ruchu. Od nowego roku znajduje
się w kadrze drużyny występującej w rozgrywkach Centralnej Ligi Juniorów.
Przemysław Bargiel został powołany również na mecze z Finlandią i Słowacją. Oba spotkania
zostały rozegrane w miejscowości Senec na Słowacji. Biało-czerwoni zmierzyli się z Finami 15
kwietnia, a ze Słowakami 16 kwietnia.
6 marca selekcjoner reprezentacji Łotwy Marians Pahars ogłosił nazwiska zawodników
powołanych na mecz eliminacji do Mistrzostw Europy 2016 z Czechami oraz na towarzyskie
spotkanie z Ukrainą. Wśród nominowanych znalazł się napastnik „Niebieskich” Eduards
Visnakovs. Mecz eliminacyjny z Czechami został rozegrany 28 marca w Pradze, natomiast
towarzyska gra z Ukrainą 31 marca we Lwowie. Zgrupowanie reprezentacji rozpoczęło się 23
marca w niemieckiej Norymberdze. Napastnik Ruchu Eduards Visnakovs wystąpił w meczu
reprezentacji Łotwy z Ukrainą. Towarzyskie starcie rozegrane we Lwowie zakończyło się remisem
1:1. „Wiśnia” pojawił się na placu gry w 68. minucie spotkania zmieniając Valerijsa Sabalę. Kilka
minut po wejściu na boisko Visnakovs był bliski doprowadzenia do wyrównania. Jego strzał po
indywidualnej akcji zatrzymał jednak ukraiński bramkarz. Łotysze dopieli swego w doliczonym
czasie gry, kiedy piłkę do bramki głową skierował Vitalijs Maksimenko. Dla Eduardsa był to 10.
występ w pierwszej reprezentacji Łotwy.
Selekcjoner reprezentacji Polski do lat 20 Marcin Dorna ogłosił nazwiska zawodników
powołanych na mecz z Niemcami. Wśród nominowanych znalazł się obrońca Ruchu Michał
Helik. Biało-czerwoni zmierzyli się z zachodnimi sąsiadami 27 marca w niemieckiej Jenie. Mecz
został rozegrany w ramach Turnieju Czterech Narodów, w którym oprócz Polaków występowali
także reprezentacje Włoch i Szwajcarii. Było to ostanie spotkanie turnieju.
Wśród powołanych znalazł się również Kamil Mazek.
Drużynie Ruchu przyznano Nagrodę Prezydenta Miasta Chorzów w kategorii „Wybitne
osiągnięcia sportowe za rok 2014”. Indywidualnie wyróżniony został również Marcin Malinowski.
Laureatów nagrodzono podczas 18. Gali wręczenia Nagród Prezydenta Miasta Chorzów
w Dziedzinie Sportu, która w miniony weekend odbyła się w Miejskim Domu Kultury „Batory”.
W tej samej kategorii, ale indywidualnie, wyróżniony został kapitan czternastokrotnych mistrzów
Polski Marcin Malinowski.
Na początku lutego we francuskim mieście Liévin doszło do niezwykłej uroczystości.
Tamtejszy stadion otrzymał imię Eugeniusza Fabera, jednego z najlepszych piłkarzy w historii
Ruchu. Imię Fabera otrzymał obiekt w Parc de Rollencourt, gdzie na co dzień gra zespół U.S.A.
Liévin Football. Eugeniusz Faber to jeden z najwybitniejszych piłkarzy w historii Ruchu. Urodził się
6 kwietnia 1939 r. w Chorzowie. Jest Wychowankiem Prezydenta Chorzów. Na Cichą trafił w
1959 r. W „Niebieskiej” koszulce występował aż 14 sezonów ligowych, w trakcie których rozegrał
284 mecze, strzelając w nich aż 104 bramki! Z Ruchem zdobył dwa tytuły mistrza Polski – w 1960
i 1968 r. W 1971 r. wyjechał do Francji, gdzie przez 5 lat reprezentował RC Lens, stając się
ulubieńcem tamtejszych kibiców. W 1973 roku awansował z drużyną do francuskiej ekstraklasy,
w tym samym sezonie został królem strzelców jednej z grup francuskiej drugiej ligi (21 bramek),
a dwa lata później dotarł z Lens do finału Pucharu Francji. W ostatnim sezonie kariery, w wieku
36 lat, potrafił w tamtejszej ekstraklasie strzelić 10 goli. Faber był także reprezentantem Polski.
W biało-czerwonych barwach rozegrał 36 spotkań, w których strzelił 11 goli. Był w kadrze na
Igrzyska Olimpijskie w Rzymie w 1960 r. Po zakończeniu kariery wrócił do Polski, jednak w 1981 r.
wyjechał do Francji na stałe. Wraz z rodziną osiadł w trzydziestotysięcznym Liévin, miasteczku
oddalonym o 4 km na zachód od Lens. Faber pracował w merostwie. Trenował młodzież
i szukał piłkarskich talentów.
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Działania marketingowe w I kwartale 2015 r.

Pierwszy kwartał roku 2015 rozpoczął się od udziału przedstawicieli klubu w VIII edycji
Meczu Przyjaźni rozgrywanego w ramach Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy pomiędzy
hokeistami
Naprzodu
Janów,
piłkarzami
Ruchu
oraz
reprezentacją
Polski
w kickboxingu w formułach K1 i Muai Thai. Podczas imprezy przeprowadzane były licytacje,
z których dochód przeznaczony został na rzecz WOŚP. Wylicytowane m.in. zostały: brązowy
medal Ruchu Chorzów za zajęcie 3. miejsca w T-Mobile Ekstraklasie w sezonie 2013/2014,
koszulka
reprezentacji
Polski
Filipa
Starzyńskiego,
koszulki
meczowe Marcina
Malinowskiego, Łukasza Surmy i Grzegorza Kuświka, koszulka Dariusza Gęsiora z pożegnalnego
benefisu z 2007 roku, koszulka Kingi Grzyb z jesiennych Mistrzostw Świata w Piłce Ręcznej Kobiet,
a także wiele innych trykotów, pamiątek i gadżetów sportowych przygotowanych przez kluby
Ruch Chorzów i Naprzód Janów. Oprócz środków zebranych w czasie Meczu Przyjaźni, klub
wystawił na licytację „Niebieski” Pakiet VIP. W skład licytowanego zestawu wchodziły: 2 karnety
PREMIUM upoważniające do wejścia na wszystkie mecze Ruchu rozgrywane przy ul. Cichej
w Chorzowie, zarówno w rundzie wiosennej, jak i rundzie finałowej (karnet upoważniał również
do zniżki na zakupy w oficjalnych punktach sprzedaży Ruchu Chorzów), koszulka meczowa
Ruchu z podpisami piłkarzy, zestaw „Niebieskich” upominków oraz spotkanie z ulubionym
piłkarzem Ruchu.
W styczniu w Szkole Podstawowej nr 21 w Rudzie Śląskiej odbył się "Miejski Konkurs Savoir-Vivre
wobec osób niepełnosprawnych". Celem projektu było promowanie wśród młodzieży
właściwych postaw i zachowań wobec osób niepełnosprawnych. Ruch poparł tę inicjatywę
i objął konkurs swoim patronatem oraz ufundował nagrody dla finalistów. Konkurs został
zorganizowany z okazji piątej rocznicy przystąpienia rudzkiej szkoły do grona ośrodków
propagujących integrację. Dla uczestników konkursu przygotowany został szereg zadań.
Pierwszy etap, który odbył się na poziomie szkoły, polegał na przygotowaniu tematycznego
plakatu lub komiksu. Drugi etap, międzyszkolny, podczas którego odbyły się rozgrywki finałowe,
składał się z części teoretycznej oraz praktycznej. W części teoretycznej uczniowie musieli
odpowiadać na pytania związane z savoir-vivrem. Z kolei w części praktycznej odegrali krótkie
scenki, promujące właściwe postawy wobec osób niepełnosprawnych. Inicjatywa przyczyniła
się do zwiększenia tolerancji wśród dzieci i uświadomiła im, jak trudne jest życie osób
niepełnosprawnych.
Wraz z początkiem roku powróciły akcje „Futbolandia” oraz „Szkoła w Ruchu”. W ramach tych
przedsięwzięć piłkarze Ruchu odwiedzają przedszkola i szkoły. W czasie spotkań zawodnicy
chorzowskiego zespołu zachęcają dzieci i młodzież do aktywności fizycznej i prowadzenia
zdrowego trybu życia, odpowiadają na pytania uczniów, przeprowadzają z nimi krótkie treningi
piłkarskie. Na koniec każdego spotkania młodzi kibice otrzymują od „Niebieskich” autografy
i wykonują sobie z nimi pamiątkowe zdjęcia. Akcja „Futbolandia” działa na starych zasadach,
natomiast projekt „Szkoła w Ruchu” został zmodyfikowany. Od teraz szkoły podstawowe
biorące udział w projekcie oceniane są pod względem przygotowania się do spotkania
z „Niebieskimi”. Otrzymują punkty za przeprowadzenie oprawy kibicowskiej, poprowadzenie
konferencji prasowej, udział w konkurencji sportowej, wykonanie podobizny piłkarza
„Niebieskich” oraz za odpowiedź na pytania z wiedzy o Ruchu. Najlepsza placówka uzyska
miano Partnera Ruchu Chorzów oraz otrzyma specjalne nagrody. Obie akcje cieszą się dużym
zainteresowaniem wśród placówek edukacyjnych usytuowanych na terenie naszego regionu.
W styczniu drużynie Ruchu Chorzów przyznano Nagrodę Prezydenta Miasta Chorzów
w kategorii „Wybitne osiągnięcia sportowe za rok 2014”. Indywidualnie wyróżniony został
również kapitan zespołu Marcin Malinowski. Laureatów nagrodzono podczas 18. Gali wręczenia
Nagród Prezydenta Miasta Chorzów w Dziedzinie Sportu, która odbyła się w Miejskim Domu
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Kultury „Batory”. Obchodzący w tym roku jubileusz 95-lecia Ruch Chorzów to duma
chorzowskiego i śląskiego sportu, a sukcesy „Niebieskich” nieprzerwanie cieszą kolejne
pokolenia kibiców z naszego miasta i regionu.
Podczas pobytu piłkarzy Ruchu Chorzów na zgrupowaniu w Side, prowadzony był quiz z ich
udziałem noszący nazwę „Z pierwszej piłki”. Zawodnicy odpowiadali na krótkie pytania,
niekoniecznie związane z piłką nożną, na zasadzie pierwszych skojarzeń. Przepytani zostali m.in.
Grzegorz Kuświk, Michał Helik, Piotr Stawarczyk, Jakub Kowalski. Dzięki tej inicjatywie sympatycy
klubu mogli lepiej poznać swoich ulubieńców. Kibice mieli również możliwość przesłania do
redakcji oficjalnej strony internetowej klubu własnych pytań, które chcieliby zadać naszym
zawodnikom.
Przed inauguracją rundy rewanżowej klub postanowił zwrócić się do swoich sympatyków
i zaapelować o wsparcie i pełen zaangażowania doping dla I drużyny w trakcie wiosennych
rozgrywek. W lutym została zainicjowana kampania promocyjna, której hasłem przewodnim
było „Wiosną gramy w 12”. Do sklepów Ruchu Chorzów trafiły oryginalne koszulki meczowe
chorzowskich piłkarzy oraz zestawy gadżetów „12 zawodnika”, w skład których wchodziły:
koszulka, poduszka, szalik, kubek oraz smycz. Kolekcję promowała sesja zdjęciowa z udziałem
zawodników Ruchu. Zrealizowany został także film pokazujący jaką drogę przebywa koszulka
zanim znajdzie się w klubowej szatni. Również odbywająca się w miesiącu lutym prezentacja
I drużyny przed rundą wiosenną odbyła się pod hasłem „Wiosną gramy w 12”. Impreza
rozpoczęła się od meczu Akademii Piłkarskiej Ruchu. Następnie kibice mogli zmierzyć się w
piłkarskich konkurencjach i zawalczyć o tytuł „Turbohanysa”. Za pomocą decybelomierza
sprawdzona została siła dźwięku, jaką wyzwala kibicowski doping. W czasie prezentacji
zawodników prowadzona była sprzedaż koszulek meczowych, kalendarzy oraz innych
klubowych gadżetów.
Podczas ferii zimowych klub zachęcał kibiców do kupna karnetów szkolnych. Uczniowie
i studenci do 26. roku życia mogli zakupić karnet, który dawał im możliwość obejrzenia
wszystkich meczów rundy zasadniczej już za 24 zł.
Przed meczem Ruchu Chorzów z Piastem Gliwice, odbywającym się 14 lutego, została
przeprowadzona akcja zatytułowana „Wyznaj miłość przy Cichej”, w ramach której kibice
przesyłali do klubu swoje życzenia walentynkowe. Wybrane życzenia wyświetlone zostały
w czasie meczu na bandach ledowych okalających boisko. Wszystkie wpisy zostały
sfotografowane, a zdjęcia umieszczone na facebook’owym profilu klubu.
W lutym piłkarze Ruchu Chorzów przyłączyli się do akcji Snow Eagle Challenge, której celem
było zwrócenie uwagi na pogarszającą się kondycje fizyczną dzieci. Sportowcy biorący udział
w inicjatywie chcieli zmobilizować młodych ludzi do ruchu i zachęcić do sportowej rywalizacji.
W tym samym miesiącu Ruch Chorzów podpisał umowę sponsorską z firmą Star-Typ Sport
Zakłady Wzajemne, na mocy której STS stał się Partnerem telewizji klubowej Ruchu. Zgodnie
z postanowieniami umowy logo sponsora widoczne było przed każdym materiałem video
publikowanym na Ruch TV oraz na bandach ledowych w trakcie meczów rozgrywanych na
stadionie przy Cichej. Klub publikował również jeden wpis partnera tygodniowo na swoich
profilach na portalach społecznościowych.
Pod koniec lutego „Niebiescy” uświetnili swoją obecnością III Memoriał im. Karola Łaty, który na
celu miał uczczenie pamięci zmarłego kibica Ruchu. Oldboje Ruchu Chorzów wzięli udział w
pokazowym turnieju, a piłkarze Marcin Kuś i Michał Szewczyk, występujący w imieniu
zawodników I drużyny, podpisywali klubowe plakaty, kalendarze i autogramy. W czasie
memoriału odbyła się zbiórka pieniędzy na rzecz hospicjum Cordis, w którym przed czterema
laty po ciężkiej chorobie zmarł Karol Łata.
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W I kwartale tego roku pojawiła się inicjatywa wprowadzenia do sprzedaży w oficjalnych
sklepach Ruchu Chorzów „Niebieskiej” kawy. Oryginalny pomysł autorstwa Piotra Stawarczyka,
który podjął współpracę z firmą działającą w branży kawowo-herbacianej, szybko został
zrealizowany. Obecnie można zakupić w punktach sprzedaży klubu paczkę dedykowanej
Ruchowi Chorzów kawy w cenie 19,20 zł., a w Strefie Kibica istnieje również możliwość
zamówienia kubka kawy na wynos. Dzięki temu projektowi, Ruch Chorzów jest jedyną drużyną
Ekstraklasy, który oferuje fanom własną kawę.
W miesiącu marcu z okazji zbliżającego się Dnia Kobiet Ruch Chorzów przygotował dla pań
ciekawą ofertę. Wszystkie kobiety mogły obejrzeć spotkanie z Pogonią Szczecin za symboliczną
złotówkę, a karty kibica otrzymywały za darmo. Przygotowana została również promocja dla
„Niebieskich” Karnetowiczek. Każda z pań posiadająca ważny karnet na spotkania domowe
Ruchu, otrzymała zniżkę na zakup koszulek meczowych w wysokości 30%. Zrealizowany został
również filmik, w którym piłkarze Ruchu zwracali się do pań i zachęcali je do odwiedzenia tego
dnia stadionu przy Cichej. W dniu meczu, przy wejściu na stadion, paniom rozdawane były
biało-niebieskie tulipany.
Kolejna promocja mająca zachęcić sympatyków klubu do przyjścia na mecz miała miejsce
przed spotkaniem z Zawiszą Bydgoszcz, który odbywał się w pierwszym dniu wiosny. W czasie
akcji „Nie wagaruj! Przyjdź na mecz!” wszyscy uczniowie i studenci do 26. roku życia mogli
nabyć bilety za jedyne 10 zł. za okazaniem ważnej legitymacji.
Koniec pierwszego kwartału to czas dokonywania rozliczeń podatkowych. W tym czasie klub
nie zapomniał o synach swojego zawodnika Jakuba Kowalskiego, którzy cierpią na
mukowiscydozę i wymagają kosztownego leczenia. Na stronie internetowej Ruchu kilkukrotnie
pojawiła się informacja o możliwości przekazania 1% podatku na rzecz Filipa i Oliwiera.

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
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Emitent nie tworzy grupy kapitałowej.

VIII.

WSKAZANIE
PRZYCZYN
NIESPORZĄDZENIA
SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH

SKONSOLIDOWANYCH

Nie dotyczy.

IX.

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

Liczba akcji

Wartość
nominalna

Udział w kapitale
zakładowym

Udział w głosach na
Walnym Zgromadzeniu
Akcjonariuszy

4Energy S.A.

6 757 019

6 757 019,00 zł

31,17%

31,17%

Dariusz Smagorowicz

4 373 755

4 373 755,00 zł

20,18%

20,18%

3.

AMG Silesia sp. z o.o.

2 056 938

2 056 938,00 zł

9, 49 %

9,49 %

4.

Miasto Chorzów

4 153 845

4 153 845,00 zł

19,16%

19,16%

5.

Pozostali

4 335 138

4 335 138,00 zł

20,00 %

20,00%

21 676 695

21 676 695,00 zł

100,00%

100,00%

Lp.
1.
2.

Nazwa akcjonariusza

Razem

X.

INFORMACJE DOTYCZĄCE LICZBY OSÓB
EMITENTA, W PRZELICZENIU NA PEŁNE ETATY

ZATRUDNIONYCH

PRZEZ

Liczba zatrudnionych

Liczba pełnych etatów

Umowa o pracę

19

19

Umowa o dzieło, zlecenie i inne

86

----

Forma zatrudnienia

Dane na koniec I kwartału 2015 r.
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