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

RAPORT ZA II KWARTAŁ 2014 r.
(IV kwartał roku rozrachunkowego)

Chorzów, dn. 14.08.2014 r.

RAPORT ZA II Q 2014 RUCH CHORZÓW S.A.
(IV Q ROKU ROZRACHUNKOWEGO)

INFORMACJE OGÓLNE na dzień 14.08.2014 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 :

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 :

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 30.06.2014

Stan na 30.06.2013

AKTYWA
A. AKTYWA TRWAŁE

14 434 330,00

15 437 814,04

I. Wartości niematerialne i prawne

952 792,44

1 933 778,27

II. Rzeczowe aktywa trwałe

428 266,34

321 507,39

III. Należności długoterminowe

16 504,22

16 504,22

IV. Inwestycje długoterminowe

13 032 767,00

13 032 767,00

4 000,00

133 257,16

V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe

Wyszczególnienie

Stan na 30.06.2014

B. AKTYWA OBROTOWE

Stan na 30.06.2013

5 423 958,15

4 551 841,38

282 501,12

464 457,06

II. Należności krótkoterminowe

4 775 414,13

3 244 211,70

III. Inwestycje krótkoterminowe

165 198,62

54 121,86

IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

200 844,28

789 050,76

18 858 288,15

19 989 655,42

I. Zapasy

AKTYWA RAZEM:

Wyszczególnienie

Stan na 30.06.2014

Stan na 30.06.2013

PASYWA
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY

-20 745 165,64

-14 987 149,76

18 676 695,00

17 559 931,00

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

2 983 671,86

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

-6 874 779,88

-17 492 785,47

0,00

0,00

40 603 453,79

34 976 805,18

1 423 301,58

227 980,31

0,00

0

39 180 152,21

34 748 491,74

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

333,13

19 858 288,15

19 989 655,42

II.

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
(WARIANT PORÓWNAWCZY)

Wyszczególnienie

A

Przychody netto ze sprzedaży i zrównane
z nimi,

Od 01.04.2014 do Od 01.04.2013 do Od 01.07.2013 do Od 01.07.2012 do
30.06.2014
30.06.2013
30.06.2014
30.06.2013
4 757 226,28

2 710 454,02

17 387 869,73

12 727 492,43

4 717 798,76

2 737 997,56

17 231 993,30

12 115 235,15

-54 583,53

-90 216,37

-226 843,73

258 449,44

94 011,05

62 672,83

382 720,16

353807,84

6 528 508,53

10 953 634,98

20 070 258,62

27 207 583,46

I. Amortyzacja

255 542,73

309 256,50

1 041 630,62

1 266 771,88

II. Zużycie materiałów i energii

211 054,29

496 677,77

670 351,71

1 243 353,65

2 007 854,78

1 821 106,65

6 241 656,62

6 224 182,92

1 638,33

3 596,61

18 251,45

40 205,16

3 570 413,75

7 720 632,78

10 826 945,80

16 827 669,61

312 827,95

217 959,67

678 226,22

466 511,38

58 916,55

355 999,38

350 271,53

965 934,67

110 260,15

28 405,62

242 924,67

172 954,19

-1 771 282,25

-8 243 180,96

-2 682 388,89

-14 480 091,03

27 917,51

-447 372,60

263 800,51

1 203 050,65

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
VII. Pozostałe koszty rodzajowe
VIII.

Wartość sprzedanych towarów i
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
I.
aktywów trwałych
Aktualizacja wartości aktywów
II.
niefinansowych
III. Inne koszty operacyjne
F. Wynik z działalności operacyjnej (C+D-E)
G. Przychody finansowe

112 947,58

158 427,93

27 917,51

-447 372,60

150 852,93

440 903,06

63 479,99

450 053,48

701 476,46

927 827,62

-126 789,60

174 674,16

190 269,59

275 379,32

701 476,46

714 576,72

-1 806 844,73

-9 140 607,04

-3 120 064,84

-14 204 868,00

-1 305,55

46 126,67

68 776,08

151 347,22

8,23

46 126,67

68 595,62

151 085,38

213 250,90

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

-1 313,78

H. Koszty finansowe

180,46

261,84

1 278 374,83

1 936 851,60

3 833 707,52

3 443 692,29

574 540,39

841 113,02

2 204 316,06

1 822 527,80

703 834,44

1 095 738,58

1 629 391,46

1 621 164,49

-3 086 525,11

-11 031 331,97

-6 884 996,28

-17 497 213,07

0,00

0,00

0,00

0,00

K. Wynik brutto (I+/-J)

-3 086 525,11

-11 314 331,97

-6 884 996,28

-17 497 213,07

L. Podatek dochodowy

0

-1 021,67

-10 216,40

-4 427,60

-3 086 525,11

-11 030 310,37

-6 874 779,88

-17 492 785,47

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)

III.

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
(METODA POŚREDNIA)
Wyszczególnienie

Od 01.04.2014 do
30.06.2014

Od 01.04.2013 do
30.06.2013

Od 01.07.2013 do
30.06.2014

Od 01.07.2012 do
30.06.2013

PRZEPŁYWY ŚRODKÓW
PIENIĘŻNYCH Z
DZIAŁALNOŚCI
OPERACYJNEJ

A.
I.

Zysk (strata) netto

II.

Korekty razem

III.

B.

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

-3 086 525,11

-11 030 310,37

-6 874 779,88

-17 492 785,47

2 051 159,59

-4 527 677,60

-1 647 472,37

1 113 754,75

-1 035 365,52

-15 557 987,97

-8 522 252,25

-16 379 030,72

I.

Wpływy

0,00

0,00

0,00

603 719,66

II.

Wydatki

0,00

5 000,00

66 519,76

207 600,00

0,00

-5 000,00

-66 519 76

396 119,66

III.
C.

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

I.

Wpływy

5 884 337,32

16 862 295,20

17 876 451,84

21 509 083,25

II.

Wydatki

4 788 503,80

1 303 038,43

9 172 403,11

5 538 962,61

1 095 833,52

15 559 256,77

8 704 048,73

15 970 120,64

60 468,04

-3 731,20

115 276,76

-12 790,42

60 468,04

-3 731,20

115 276,76

-12 790,42

64 201,81

13 124,29

9 393,09

22 183,51

124 669,85

9 393,09

124 669,85

9 393,09

III.
D.
E.
F.
G.

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)

IV.

ZESTAWIENIE ZMIAN
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W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM

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

Od 01.07.2013 do
30.06.2014

Od 01.07.2012 do
30.06.2013

-14 987 149,76

1 505 636,71

0,00

0,00

II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)

-20 745 165,64

-14 987 149,76

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

-20 745 165,64

-14 987 149,76

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

V.

VI.

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 30.06.2014 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. Oddzielnie zaprezentowany został IV kwartał roku
obrotowego czyli okres od 01.04.2014 do 30.06.2014.
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.
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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
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
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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).
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.
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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.
W rachunku zysków i strat różnice kursowe prezentowane są per saldo.

VII.

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 IV Q roku obrotowego ( II kwartału 2014 roku )
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Jeszcze w I kwartale 2014 r. „Ruch” Chorzów złożył wniosek do Komisji ds. Licencji
Klubowych o przyznanie licencji na grę w T-Mobile Ekstraklasie w sezonie 2014/2015. Decyzja
w sprawie przyznania licencji zapadła w połowie maja. W drugiej instancji Emitent otrzymał
również licencję na grę w Europejskich Pucharach, co z pewnością będzie miało pozytywny
wpływ na osiągane w przyszłości wyniki finansowe, jak również korzystnie wpłynie na
postrzeganie Klubu przez nowych potencjalnych sponsorów i partnerów, jak również będzie
mieć dodatni wpływ na wartość drużyny oraz wykup dodatkowych reklam marketingowych.
Podjęte przez zarząd działania naprawcze spowodowały istotny spadek kosztów
działalności operacyjnej w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku obrotowego.
Szczególnie widoczne jest to w pozycji wynagrodzeń. Chodzi tu głównie o wynagrodzenia z
kontraktów z zawodnikami, które udało się zredukować o blisko połowę. Wprowadzone
oszczędności pozwoliły również istotnie obniżyć koszty zużycia materiałów i energii. Na poprawę
wyniku miały także wpływ dobre wyniki sportowe drużyny – wysokie miejsce w tabeli Ekstraklasy,
co znalazło przełożenie na przychody z transmisji i reklam.
Zarząd Spółki „Ruch” Chorzów S.A. w dniu 14.05.2014 r. podjął uchwałę w sprawie
podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa
poboru dotychczasowych akcjonariuszy o kwotę 2.000.000 zł (słownie: dwa miliony złotych)
poprzez emisję 2.000.000 (słownie: dwóch milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii "O" nowej
emisji, o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda. Uchwała w przedmiocie
podwyższenia kapitału została podjęta na podstawie upoważnienia zawartego w § 10 Statutu
Spółki wynikającego z Uchwały nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia
31.12.2013 r.
Objęcie akcji nastąpiło na podstawie art. 431 § 2 pkt 1 ksh w drodze złożenia oferty prywatnej
przez Spółkę i jej przyjęcia przez określonego adresata.

Działalność sportowa
Drugi kwartał 2014 r. „Ruch” Chorzów może zaliczyć do udanych, gdyż zakończył
rozgrywki o mistrzostwo T-Mobile Ekstraklasy na 3 miejscu. Od kwietnia 2014 r. pierwsza drużyna,
pod wodzą trenera Jana Kociana rozegrała 9 spotkań z czego 4 wygrała, 3 zremisowała,
a 2 przegrała. Najmilej kibice z pewnością wspominają wygraną nad Legią Warszawa (1:2)
pewnie zmierzającą po tytuł mistrzowski, którą „Ruch” pokonał na jej własnym stadionie. Po tym
meczu w jedenastce kolejki znaleźli się Filip Starzyński oraz Piotr Stawarczyk. Ponadto zespół
zwyciężył w meczach z Koroną Kielce (2:0) oraz Zawiszą Bydgoszcz (0:3) i (3:1). Ostateczny
wynik punktowy klubu to 34 pkt, co nie jest jednak miarodajne, z uwagi na nieznaczną redukcję
punktów, przy podziale na grupy mistrzowską i spadkową. Warto dodać iż trzecie miejsce na
podium T-Mobile Ekstraklasy oznacza również grę w Lidze Europy.
Bardzo dobre wyniki uzyskała także drużyna rezerw, prowadzona przez trenera Karola
Michalskiego. Z uwagi na świetny cały sezon, pewnie awansowała do grupy mistrzowskiej III ligi
w grupie opolsko-śląskiej. W niej, na 8 meczów, drużyna wygrała tylko jeden, przeciwko
Nadwiślanowi Góra (3:2), kończąc ostatecznie sezon na 7 miejscu grupy mistrzowskiej.
Najbardziej udany sezon miała jednak drużyna juniorów, prowadzona przez pana
Ireneusza Pyskałę, która, w przepięknym stylu, wygrała grupę w Centralnej Lidze Juniorów.
W okresie
od kwietnia do
czerwca, rozegrała
ona
8
meczów,
z
których
wygrała 7, a 1 zremisowała, strzelając 27 goli przy tylko 3 straconych. Drużyna zakończyła
rozgrywki grupowe wygraną z Polonią Słubice (9:0) oraz z dorobkiem 59 punktów, plasując się
nad drugim w tabeli Zagłębiem Lubin, z aż 9 punktami przewagi. W fazie pucharowej
chorzowscy juniorzy zostali jednak wyeliminowanie przez drużynę Cracovii Kraków. Można
z całą pewnością stwierdzić, że juniorzy „Ruchu” stanowią doskonałą bazę dla składów
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seniorskich. Na obecną chwilę należy wyróżnić Przemysława Węgrzyna – najlepszego strzelca
drużyny.
Również podsumowania sezonu wypadły dla „Niebieskich” bardzo dobrze. Trenerem
sezonu został Jan Kocian. Portal EKSTRAKLASA.NET w swoim podsumowaniu wiosny pisał
o „Fenomenalnych efektach pracy trenera Kociana w Chorzowie”. Trener I Drużyny „Ruchu”
Chorzów został też uhonorowany statuetką dla „Najlepszego Trenera Sezonu 2013/2014”. Za
„Trafienie Sezonu” uznano trafienie Marcina Malinowskiego z meczu z Lechią Gdańsk. Było to
fenomenalne uderzenie zza pola karnego. W „Jedenastce Sezonu” znalazł się natomiast Filip
Starzyński, nazywany „chorzowskim Figo” i regularnie umieszczany w jedenastkach kolejki. Jest
on uważany obecnie za najlepszego wykonawcę w rzutów wolnych w T-Mobile Ekstraklasie.
Ponadto, do nagrody „Odkrycie Roku” nominowany został Daniel Dziwniel. Młody obrońca
rozegrał świetny sezon, czego potwierdzeniem było jego powołanie reprezentacyjne.
Zawodnicy „Ruchu” Chorzów powoływani byli również do drużyn reprezentacyjnych
nasz kraj. Poza powołaniem Filipa Starzyńskiego do reprezentacji seniorskiej należy wspomnieć
o powołaniu Daniela Dziwniela do reprezentacji U-21. W meczu z Bośnią i Hercegowiną rozegrał
bardzo udany mecz na boku obrony, biorąc czynny udział w również w akcjach ofensywnych.
Powoływani do reprezentacji kraju byli również bramkarz Kamil Grabała na dwumecz ze
Szkocją (reprezentacja U-15, prowadzona przez Bartłomieja Zalewskiego) oraz napastnik Bartosz
Gęsior na konsultację szkoleniowo-selekcyjną (reprezentacja U-16, prowadzona przez trenera
Roberta Wójcika).
Warto nadmienić, że „Ruch” Chorzów otrzymał od Komisji Licencyjnej pozwolenie na
grę w Lidze Europejskiej, co oznacza, że jako jedna z czterech drużyn z Polski, reprezentuje nasz
kraj w eliminacjach do tych rozgrywek.
Odnośnie ewentualnych zmian w kadrze, już w czerwcu do klubu przybyli na testy
pomocnicy, 22 -letni Michał Rzuchowski z Arki Gdynia, który w minionym sezonie zdobył
9 bramek w 27 występach oraz 21-letni Michał Szewczyk z Wisły Kraków. W tym okresie Klub
opuścili Michał Buchalik, Maciej Jankowski, Maciej Sadlok oraz Jakub Smektała.
Działania marketingowe w II kwartale 2014 r.
W II kwartale Emitent nawiązał współpracę z nowymi Sponsorami. Z początkiem
kwietnia nowy Partnerem Biznesowym „Ruchu” została firma Vera - producent i dystrybutor
apteczek pierwszej pomocy. W ramach podpisanej umowy logotyp firmy pojawił się m.in. na
stadionie w czasie meczów ligowych, w biuletynie klubowym „Niebieska eRka”, czy na
oficjalnej stronie internetowej Ruchu. Firma „Vera” będzie z kolei zaopatrywać Klub w apteczki
i dbać o ich wyposażenie.
W maju została podpisana umowa sponsorską z firmą Alstom Konstal - czołowym
producentem taboru szynowego w Polsce. Firma będzie sponsorować nie tylko edukację
sportową najmłodszych zawodników trenujących w ramach wspólnego projektu „Ruchu”
Chorzów S.A. oraz Fundacji „Ruch” Chorzów - Akademii Piłkarskiej „Ruchu” Chorzów S.A , ale
także zmagania ich starszych kolegów występujących w rozgrywkach Centralnej Ligi Juniorów.
Logotyp nowego partnera znalazł się na koszulce juniorów, a także będzie wyeksponowany
m.in. na stronie internetowej „Ruchu” i w biuletynie przedmeczowym „Niebieska eRka”.
22.05.2014r. Klub przedłużył o kolejne dwa lata umowę z Kompanią Piwowarską S.A.,
producentem marki Tyskie. Logotyp Kompanii Piwowarskiej obecny będzie na stadionie przy
Cichej podczas meczów T-Mobile Ekstraklasy, w oficjalnym serwisie klubowym, na drukach
meczowych (plakatach, zaproszeniach, składach przedmeczowych) oraz w klubowym
biuletynie „Niebieska eRka”. Podpisanie umowy umożliwi kontynuację sprzedaży piwa Tyskie
Jasne Lekkie na stadionie przy Cichej podczas meczów, które nie będą posiadały statusu
podwyższonego ryzyka.
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W połowie kwietnia uruchomiony został nowy program promocyjny „ Kibicujeszzyskujesz”. W ramach programu, Emitent nawiązał współpracę z kilkoma punktami handlowousługowymi. Każdy fan posiadający Kartę Kibica „Ruchu” Chorzów lub Karnet może skorzystać
ze specjalnie przygotowanych rabatów na zakupy, bądź usługi u partnerów programu,
natomiast klienci partnerów „Ruchu” Chorzów mogą skorzystać ze zniżek w punktach sprzedaży
Emitenta (Sklep Kibica, Strefa Kibica).
W dniach od 16. do 26. kwietnia Klub wprowadził akcję zachęcającą fanów do
nabywania wejściówek na mecze fazy finałowej sezonu 2013/2014, które „Ruch” rozegrał w roli
gospodarza w promocyjnych cenach, obniżonych nawet o 50%. Akcja promocyjna nosiła
nazwę „Pakiet Mistrzowski” nawiązującą do pierwszej 8, w której znalazł się „Ruch” po
zakończeniu rundy zasadniczej. Warunkiem wzięcia udziału w projekcie był zakup biletów na
wszystkie cztery spotkania. Kampania dotyczyła wyłącznie sprzedaży stacjonarnej w Strefie
Kibica przy stadionie oraz w oficjalnym Sklepie Klubowym przy ul. Wolności.
„Ruch” Chorzów w maju bieżącego roku wraz ze swoim Sponsorem Technicznym
przygotował dla swoich kibiców konkurs „Niebieska jazda z Suzuki Japan Motors”. Zadanie
polegało na wysyłaniu do Emitenta zdjęć z wyjazdów na mecze „Ruchu”. Trzy najlepsze
fotografie nagrodzone zostały przejażdżkami z piłkarzami chorzowskiego Klubu oraz
niespodziankami. Zdjęcia można było wysyłać na podany adres mailowy.
W punkcie sprzedaży przy ul. Wolności w Chorzowie w drugiej połowie kwietnia i w maju
realizowany był projekt „Niebieska godzina”. Kibice w wybranym dniu tygodnia, o określonej
godzinie mogli spotkać się z zawodnikami „Ruchu” oraz zakupić klubowe pamiątki
w promocyjnych cenach.
Klub wprowadził również do sprzedaży album „Niebieska Elita”, w którym można było
zbierać podpisy piłkarzy „Ruchu”. Dla łowców autografów Emitent przygotował niespodziankę.
Pierwszych 10 osób, które zebrały wszystkie podpisy i przyszły z wypełnionym albumem do Strefy
Kibica, otrzymały Karnety PREMIUM na kolejny sezon Ekstraklasy.
Pod koniec czerwca Emitent rozpoczął sprzedaż karnetów na zbliżający się sezon
2014/2015. Celem Klubu było pobicie dotychczasowego rekordu, który wyniósł 4000 karnetów.
Dla kibiców przygotowana została specjalna oferta, dzięki, której mogli zaoszczędzić znaczną
sumę pieniędzy w porównaniu z zakupem pojedynczych wejściówek na mecze rozgrywane
przez „Ruch” Chorzów S.A w roli gospodarza. Dodatkowo karnetowiczów obowiązują
specjalne, ulgowe ceny biletów na domowe mecze „Ruchu” w Lidze Europy a na mecze
rozgrywane na stadionie przy ul. Cichej 6 w ramach Pucharu Polski będą mogli wejść za darmo.
Emitent postanowił zaangażować w promowanie karnetów zawodników I drużyny. Pod koniec
czerwca Klub wraz z telewizją internetową COMTV.PL nagrał spot reklamowy w stylu kina
niemego, nawiązując w ten sposób do zbliżających się 95 urodzin klubu.
Klub nie tylko realizuje wiele kampanii promocyjnych i reklamowych, ale także jako
przedsiębiorstwo odpowiedzialne społecznie angażuje się w akcje charytatywne i propagujące
zdrowy tryb życia. W drugim kwartale 2014 roku piłkarze klubów Ekstraklasy wzięli udział
w tegorocznej odsłonie kampanii zdrowotnej „Policzmy się” i zagrzewali do walki z chorobami
nowotworowymi w specjalnie nakręconym spocie promującym powyższą kampanię. W akcji
udział wzięli również zawodnicy „Ruchu”. Emitenta w kampanii reprezentowali Marek Zieńczuk
i Michał Buchalik.
W połowie czerwca na Stadionie Miejskim przy ul. Lompy odbyła się II Letnia
Chorzowska Spartakiada Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie. Do akcji przyłączył się
również „Ruch” Chorzów S.A. W tym roku w zawodach wzięło udział 10 drużyn
reprezentujących szkoły integracyjne i specjalne, warsztaty terapii zajęciowej, domy pomocy
społecznej i stowarzyszenia. Zespoły rywalizowały w różnego rodzaju konkurencjach, m.in. bieg
w workach, tor przeszkód, bieg na 40-60 m, rzuty piłeczkami do celu. Zadania sportowe miały
charakter gier i zabaw. Wszystkie drużyny, które wzięły udział w zawodach otrzymały klubowe
gadżety, a rywalizacji towarzyszyła klubowa maskotka „Adlerek”.
26.06.2014 r. dobiegła końca III już edycja turnieju dla gimnazjalistów „Bezpiecznie
kibicuję – Mądrze dopinguję – Młody kibic” organizowanego przez chorzowski Urząd Miasta przy
współpracy z Emitentem. Finał rozgrywek, które przez cały rok odbywały się w hali
chorzowskiego MORIS-u rozegrany został na stadionie przy ulicy Lompy.
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VIII.

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.

IX.

OPIS STANU REALIZACJI DZIAŁAŃ
HARMONOGRAMU ICH REALIZACJI

I

INWESTYCJI

EMITENTA

ORAZ

Nie dotyczy.

X.

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.

XI.

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

XII.

WSKAZANIE PRZYCZYN NIESPORZĄDZENIA SKONSOLIDOWANYCH SPRAWOZDAŃ
FINANSOWYCH
Nie dotyczy.

XIII.

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%

4.

Miasto Chorzów

2 153 845

2 153 845,00 zł

11,53%

11,53%

5.

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%

Razem

XIV.

INFORMACJE DOTYCZĄCE LICZBY OSÓB ZATRUDNIONYCH PRZEZ
EMITENTA, W PRZELICZENIU NA PEŁNE ETATY
Liczba zatrudnionych

Liczba pełnych etatów

Umowa o pracę

24

24

Umowa o dzieło, zlecenie i inne

92

----

Forma zatrudnienia

Dane na koniec II kwartału 2014 r.
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