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

RAPORT ZA II KWARTAŁ 2015 r.
(IV kwartał roku rozrachunkowego)

Chorzów, dnia 12 sierpnia 2015 roku

RAPORT ZA II Q 2015 RUCH CHORZÓW S.A.
(IV Q ROKU ROZRACHUNKOWEGO)

I. INFORMACJE OGÓLNE na dzień 12 sierpnia 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

2

RAPORT ZA II Q 2015 RUCH CHORZÓW S.A.
(IV Q ROKU ROZRACHUNKOWEGO)

I.

KWARTALNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE
BILANS
Stan na 30.06.2015

Wyszczególnienie

Stan na 30.06.2014

AKTYWA
A. AKTYWA TRWAŁE

14 622 599,17

I. Wartości niematerialne i prawne

13 556 761,52

1 055 011,35

86 472,48

384 079,60

417 017,82

III. Należności długoterminowe

46 504,22

16 504,22

IV. Inwestycje długoterminowe

13 032 767,00

13 032 767,00

104 237,00

4 000,00

II. Rzeczowe aktywa trwałe

V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe

Stan na 30.06.2015

Wyszczególnienie

B. AKTYWA OBROTOWE
I. Zapasy
II. Należności krótkoterminowe
III. Inwestycje krótkoterminowe
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe
AKTYWA RAZEM:

Stan na 30.06.2014

10 215 076,13

6 900 538,68

361 621,44

266 281,83

8 062 636,39

6 300 915,82

191 477,16

165 179,44

1 599 341,14

168 161,59

24 837 675,30

20 457 300,20

Stan na 30.06.2015

Wyszczególnienie

Stan na 30.06.2014

PASYWA
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY

-21 826 911,32

-22 611 299,19

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

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

-44 271 666,06

-35 530 752,62

-5 715 612,12

-8 740 913,43

0,00

0,00

X. Kapitał podstawowy oczekujący na rejestrację

3 500 000,00

0,00

B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZ.

46 664 586,62

43 068 599,39

375 012,51

1 423 301,58

0,00

0,00

44 789 574,11

41 245 297,81

VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych
VIII. Zysk (strata) netto roku obrotowego
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)

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

1 500 000,00

400 000,00

24 837 675,30

20 457 300,20

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
(WARIANT PORÓWNAWCZY)

Wyszczególnienie

A

Przychody netto ze sprzedaży i zrównane
z nimi,

Od 01.04.2015 do Od 01.04.2014 do Od 01.07.2014 do Od 01.07.2013 do
30.06.2015
30.06.2014
30.06.2015
30.06.2014
3 438 945,02

4 354 458,71

16 632 616,70

16 985 102,16

4 492 029,18

4 317 798,76

17 275 418,83

16 831 993,30

-1 218 927,30

-56 759,77

-1 209 028,25

-229 016,97

165 843,14

93 416,72

566 226,12

382 125,83

4 388 368,37

6 657 626,47

19 186,967,24

20 199 376,56

I. Amortyzacja

151 864,00

266 791,25

561 323,92

1 052 879,14

II. Zużycie materiałów i energii

272 136,92

211 519,65

930 102,59

670 817,07

1 911 290,61

1 913 639,61

8 096 366,36

6 147 441,45

44 258,28

1 638,33

88 252,73

18 251,45

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

1 565 564,88

3 739 154,40

8 140 806,64

10 995 686,45

Ubezpieczenia społeczne i inne
VI.
świadczenia

100 354,27

321 413,80

462 711,31

686 812,07

VII. Pozostałe koszty rodzajowe

168 852,25

91 730,17

563 466,23

383 085,15

174 048,16

111 739,26

343 937,46

244 403,78

-949 423,35

-2 303 167,76

-2 554 350,54

-3 214 274,40

VIII.

Wartość sprzedanych towarów i
materiałów

C. Wynik ze sprzedaży (A-B)
D. Pozostałe przychody operacyjne

-3 364,79

186 517,68

3 907 848,73

422 400,68

Zysk ze zbycia niefinansowych
I.
aktywów trwałych

0,00

0,00

999 956,28

0,00

II. Dotacje

0,00

0,00

159 275,35

112 947,58

-3 364,79

186 517,68

2 748 617,10

309 453,10

23 596,90

1 117 024,83

1 386 816,09

1 755 021,30

29 328,60

89 234,59

29 328,60

216 024,19

-5 731,70

1 027 790,24

1 357 487,49

1 538 997,11

-976 385,09

-3 233 674,91

-33 317,95

-4 546 895,02

0,00

-1 305,55

121 767,44

68 776,08

0,00

8,23

121 767,39

68 595,62

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
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

0,00

-1 313,78

0,00

180,46

306 355,82

1 717 678,20

5 804 061,56

4 273 010,89

443 696,65

983 317,56

2 396 342,40

2 613 093,23

-137 340,83

734 360,64

3 407 719,16

1 659 917,66

-1 282 740,96

-4 952 658 66

-5 715 612,12

-8 751 129,83

0,00

0,00

0,00

0,00

K. Wynik brutto (I+/-J)

-1 282 740,96

-4 952 658,66

-5 715 612,12

-8 751 129,83

L. Podatek dochodowy

0

0

0

-10 216,40

-1 282 740,96

-4 952 658,66

-5 715 612,12

-8 740 913,43

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

M.

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku
(zwiększenia straty)

N. Wynik netto (K-L-M)

II.

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
(METODA POŚREDNIA)

Wyszczególnienie

-1 282 740,96

-4 952 658,66

-5 715 612,12

-8 740 913,43

II.

Korekty razem

-3 250 835,49

1 979 452,56

126 105,63

-1 719 179,40

-4 533 576,45

-2 973 206,10

-5 589 506,49

-10 460 092,83

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

I.

Wpływy

133 908,72

0,00

1 133 865,00

0,00

II.

Wydatki

0,00

0,00

1 535 000,00

66 519,72

133 908,72

0,00

-401 135,00

-66 519,72

III.
C.

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

I.

Wpływy

-8 366 378,59

8 347 836,23

10 361 503,49

20 339 950,75

II.

Wydatki

-12 853 034,86

5 314 181,31

4 344 564,28

9 698 080,62

4 486 656,27

3 033 654,92

6 016 939,21

10 641 870,13

86 988,54

60 448,86

26 297,72

115 257,58

86 988,54

60 448,86

26 297,72

115 257,58

63 959,85

64 201,81

124 650,67

9 393,09

150 948,39

124 650,67

150 948,39

124 650,67

III.

G.

Od 01.07.2013 do
30.06.2014

Zysk (strata) netto

B.

F.

Od 01.07.2014 do
30.06.2015

I.

III.

E.

Od 01.04.2014 do
30.06.2014

PRZEPŁYWY ŚRODKÓW
PIENIĘŻNYCH Z
DZIAŁALNOŚCI
OPERACYJNEJ

A.

D.

Od 01.04.2015 do
30.06.2015

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
ŚRODKI PIENIĘŻNE NA
KONIEC OKRESU (F+/-D)
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ZESTAWIENIE ZMIAN
W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM

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

Od 01.07.2014 do
31.03.2015

Od 01.07.2013 do
31.03.2014

-21 826 911,32

-22 611 299,19

0,00

0,00

II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)

-21 826 911,32

-22 611 299,19

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

-21 826 911,32

-22 611 299,19

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
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.
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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
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
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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).
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
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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.
W rachunku zysków i strat różnice kursowe prezentowane są per saldo.
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III.

CHARAKTERYSTYKA ISTOTNYCH DOKONAŃ 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 II KWARTAŁU 2015 ROKU (IV KWARTAŁU ROKU OBRACHUNKOWEGO
2014/2015)
Priorytetem w realizacji strategii przebudowy finansów Spółki jest sukcesywne
zmniejszanie poziomu zobowiązań oraz regularne zwiększanie przychodów co umożliwi
wypracowanie dodatniego wyniku finansowego. Dlatego niezwykle istotne, w kontekście
podjętych przez Zarząd działań, jest zmniejszenie poziomu deficytu kapitałów oraz istotne
zmniejszenie kosztów działalności operacyjnej o ponad 2 mln PLN w stosunku do analogicznego
okresu ubiegłego roku. Na uzyskanie tak pozytywnych rezultatów wpływ również miały
konkretne działania takie jak:


ograniczenie o 1,5 mln. tzw. „innych zobowiązań”



spadek o 1 mln zł należności z tytułu wynagrodzeń



zmniejszenie świadczeń z tytułu dostaw i usług – o 1,2 mln

Dzięki wysokiej efektywności projektu naprawy finansów Spółka może także wykazać
dodatkowe 1,5 mln uzyskane z przychodów z umów reklamowych od 1 lipca 2014 do 30
czerwca 2015. Ta kwota zostanie odnotowana w raporcie podsumowującym nowy rok
obrotowy, w pozycji „Rozliczeń międzyokresowych przychodów”. Na znaczne obniżenie
deficytu wpływ miały także emisje nowych akcji.
Do ważnych wydarzeń drugiego kwartału należy przyznanie licencji na grę w lidze
zawodowej. Na początku maja Komisja Licencyjna Polskiego Związku Piłki Nożnej udzieliła
„Ruchowi” Chorzów zgody na grę w Ekstraklasie w sezonie 2015/2016. Przygotowując wniosek
Klub wszystkie wymogi zawarte w podręczniku licencyjnym, a także uzupełnił dokumentację
w oparciu o wskazówki i sugestie Komisji. Na mocy uchwały Komisji Licencyjnej, „Ruch” będzie
mógł występować w najwyższej klasie rozgrywkowej w sezonie 2015/2016, ale Komisja
postanowiła objąć „Niebieskich” nadzorem finansowym i infrastrukturalnym. Jednocześnie
zdecydowano nie nakładać na nasz Klub limitu płacowego dotyczącego wynagrodzeń
zawodników.W przyszłym sezonie Ruch Chorzów będzie rozgrywał mecze T-Mobile Ekstraklasy
w roli gospodarza na Stadionie Miejskim przy ulicy Cichej 6 w Chorzowie. Jest to jedyny obiekt
zgłoszony we wniosku licencyjnym.
Zarząd Spółki „Ruch” Chorzów S.A. z/s w Chorzowie ( zw. dalej „Spółką”) w dniu 11 maja
2015 roku podjął uchwałę Zarządu w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w ramach
kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy o kwotę
3.500.000 zł (słownie: trzy miliony pięćset tysięcy) poprzez emisję 3.500.000 (słownie: trzy miliony
pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii "R" 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 grudnia 2013 roku pod warunkami tam
zawartymi.
Objęcie akcji nastąpiło na podstawie art. 431 § 2 pkt 1 ksh w drodze złożenia oferty prywatnej przez
Spółkę i jej przyjęcia przez określonego adresata. Subskrypcja akcji zakończyła się z końcem czerwca
2015 roku.

26 czerwca 2015 roku Ekstraklasa S.A. wraz z doradcą MP & Silva ogłosiła wyniki
przetargu na sprzedaż praw medialnych do transmisji meczów na żywo w telewizji płatnej. Przez
najbliższe cztery sezony mecze najwyższej polskiej klasy rozgrywkowej będzie można oglądać
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w nc+ i Eurosporcie. Sześć z ośmiu meczów każdej kolejki pojawi się w kanałach CANAL+,
a dwa – w stacji Eurosport 2. Wartość czteroletniej umowy pozwala mówić o "kontrakcie
wszechczasów", jeśli chodzi o sprzedaż praw do transmisji meczów Ekstraklasy. Ok. 95%
przychodów spółki Ekstraklasa S.A. ze sprzedaży praw mediowych i marketingowych zasila
budżety akcjonariuszy spółki, czyli Klubów Ekstraklasy i Polskiego Związku Piłki Nożnej.
Generowanie wysokich przychodów to obok zarządzania rozgrywkami jeden z głównych celów
funkcjonowania ligowej spółki.
DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWA
I Drużyna „Ruchu” Chorzów
W II kwartale 2015 roku zostało rozegranych 12 kolejek T-Mobile Ekstraklasy. Od sezonu
2013/2014 Ekstraklasa, aby uatrakcyjnić rozgrywki przyjęła system rozgrywek „ESA-37”. Do
przerwy zimowej kluby rozegrały aż 20 spotkań sezonu zasadniczego. Od 14 lutego do 29
kwietnia, czyli przez niespełna dwa miesiące, trwał sezon zasadniczy który zatrzymał się na 30
kolejkach. Po tym czasie tabela została podzielona na grupę mistrzowską (miejsca 1-8) oraz
walczącą o utrzymanie (miejsca 9-16). Po sezonie zasadniczym dorobek punktowy wszystkich
klubów został podzielony na pół i zaokrąglony do góry.
W finałowej części sezonu zostało rozegranych siedem kolejek. Zespoły z miejsc 1-4 oraz 9-12
miały cztery spotkania u siebie, natomiast zespoły z miejsc 5-8 oraz 13-16 – po trzy na własnym
obiekcie.
W całym II kwartale 2015 roku Pierwsza Drużyna Niebieskich 5 razy wygrała, 4 razy
zremisowała i 3 razy przegrała z zespołami grającymi w najwyższej klasie rozgrywkowej. Sezon
zasadniczy II kwartału 2015 roku zakończył się po 5 rozegranych kolejkach, gdzie Pierwsza
Drużyna uległa jedynie Jagielloni Białystok w 30. Kolejce (2:0), wygrała z Cracovią w 27. kolejce
(3:0) oraz zremisowała w 26. kolejce z Górnikiem Zabrze (2:2), w 28. kolejce z Koroną Kielce (0:0)
i w 29. kolejce z Legią Warszawa (0:0).
Po sezonie zasadniczym „Ruch” Chorzów uplasował się na 14. miejscu w tabeli.
W rundzie dodatkowej „Niebiescy” rozegrali 7 kolejek; 4 razy wygrywając, 2 razy przegrywając
i raz remisując. Pierwsza Drużyna pokonała w rundzie finałowej Koronę Kielce (0:2) w 30.
kolejce., Podbeskidzie Bielsko-Biała w 33. kolejce (0:2), Górnika Łęczną w 35. kolejce (0:1) oraz
Zawiszę Bydgoszcz w ostatniej – 37. kolejce T-Mobile Ekstraklasy (3:2). „Niebiescy” ulegli jedynie
GKS-owi Bełchatów w 34. kolejce (2:4) oraz Cracovii w 36. kolejce T-Mobile Ekstraklasy (1:0).
Ostatecznie Pierwsza Drużyna „Ruchu” Chorzów zakończyła sezon 2014/2015 na 10. miejscu
w tabeli T-Mobile Ekstraklasy z 30 punktowym dorobkiem - wyprzedzając w bilansie punktowym cztery drużyny grupy mistrzowskiej (Lechię Gdańsk, Wisłę Kraków, Pogoń Szczecin i Górnika
Zabrze).
W ciągu 37. ekstraklasowych spotkań zapunktowało 15. graczy „Niebieskich”.
Popularny „Figo” miał na koncie 16 punktów. Na ten dorobek złożyło się po osiem bramek
i asyst. Tuż za plecami Starzyńskiego znalazł się najlepszy strzelec „Ruchu”,Grzegorz Kuświk. Na
najniższym stopniu podium uplasował się Marek Zieńczuk, który okazał się najlepszym
asystentem w zespole z Cichej.
Klasyfikacja kanadyjska Ruchu po 37. Kolejkach sezonu 2014/2015:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Filip Starzyński – 16 (8 goli + 8 asyst)
Grzegorz Kuświk – 15 (14 goli + 1 asysta)
Marek Zieńczuk – 10 (1 gol + 9 asyst)
Rołand Gigołajew – 8 (4 gole + 4 asysty)
Bartłomiej Babiarz – 5 (1 gol + 4 asysty)
Michał Efir – 5 (3 gole + 2 asysty)
Jakub Kowalski – 4 (3 gole + 1 asysta)
Eduards Visnakovs – 3 (3 gole)
Daniel Dziwniel – 2 (1 gol + 1 asysta)
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9.

Rafał Grodzicki 2 (1 gol + 1 asysta)
Martin Konczkowski – 2 (1 gol + 1 asysta)
Michał Helik 1 (1 gol)
Marcin Kuś – 1 (1 asysta)
Piotr Stawarczyk – 1 (1 gol)
Łukasz Surma – 1 (1 gol)

II Drużyna „Ruchu” Chorzów
W II kwartale 2015 roku Drużyna Rezerw „Niebieskich” rozegrała 14 kolejek w III Lidzie
(opolsko-śląskiej). Druga drużyna przegrała 5 razy: w 29. kolejce z Podbeskidziem II Bielsko-Biała
(0:1), w 31. kolejce z Rekordem Bielsko-Biała (4:3), w 32. kolejce z Piastem II Gliwice (1:2), w 33.
kolejce ze Swornicą Czarnowąsy (3:2) oraz w 35. kolejce z GKS-em Jastrzębie Zdrój (5:1). Bez
rozstrzygnięcia pozostały mecze 25. kolejki ze Skrą Częstochowa (0:0), 26. kolejki z Pniówkiem
Pawłowice Śląskie (1:1), 30. kolejki z BKS-em Stalą Bielsko-Biała (1:1), z Grunwaldem Ruda Śląska
w 37. kolejce (2:2) oraz z Małąpanew Ozimek (0:0) w ostatniej 38. kolejce. Rezerwy „Ruchu”
wygrały natomiast z Polonią Łaziska Górne w 27. kolejce (3:0), w 28. kolejce z Ruchem
Zdzieszowice (1:4), z Górnikiem Wesoła Mysłowice w 34. Kolejce (5:3) oraz w 36. kolejce z LKS
Czańcem (1:0).
Drużyna prowadzona przez trenera Mateusza Sobotę zakończyła ostatecznie rozgrywki na 13.
miejscu w tabeli.
Centralna Liga Juniorów
W Centralnej Lidze Juniorów (grupie zachodniej) zostało rozegrane 9 kolejek w II
kwartale 2015 roku. Podopiecznie Trenera Ireneusza Psykały 3 razy wygrali, 3 razy przegrali
i 3 razy zremisowali.
Juniorzy „Ruchu” ulegli w 23. kolejce Zawiszy Bydgoszcz (2:0), Zagłębiu Lubin w 25. Kolejce (1:0)
oraz Warcie Poznań w 27. kolejce rozgrywek (2:1). Młodsi podopieczni „Ruchu” Chorzów
zremisowali w 22. kolejce z Arką Gdynia (1:1), w 24. kolejce z Odrą Opole (0:0) oraz w 26.
kolejce z Lechią Gdańsk (0:0). „Niebiescy Juniorzy” wygrali w trzech ostatnich kolejkach
rozgrywek (tj. 28., 29. i 30.) kolejno z UKP Zielona Góra (1:0), z Pogonią Szczecin (2:3) i Górnikiem
Zabrze (1:0) – ostatecznie kończąc rozgrywki sezonu 2014/2015 na 7. miejscu.
Gra „Niebieskich” w mediach
Dobra gra Zawodników „Ruchu” w meczu z Górnikiem Zabrze z 26. kolejki rozgrywek nie
uszła uwadze mediów sportowych. Dwójka „Niebieskich”, Grzegorz Kuświk i Filip Starzyński,
znalazła się w kilku zestawieniach najlepszych zawodników 26. serii rozgrywek. Grzegorz Kuświk
trafił do Jedenastki Kolejki oficjalnego serwisu Ekstraklasy i stacji Canal + Sport. Zawodnicy
„Ruchu” Chorzów zostali również wybrani do jedenastek kolejki takich portali jak Sport, Piłka
nożna, WP.pl, weszło.com, Ekstraklasa.net, Sportowe Fakty i goal.pl.
Rewelacyjny występ zawodników „Ruchu” w meczu z Cracovią nie uszedł uwadze
mediów sportowych. Aż pięciu „Niebieskich” znalazło się w zestawieniach najlepszych
zawodników 27. serii rozgrywek. Bartłomiej Babiarz i Grzegorz Kuświk trafili do Jedenastki Kolejki
oficjalnego serwisu Ekstraklasy i stacji Canal + Sport, Przeglądu Sportowego, Sportu, Piłki Nożnej,
weszlo.com, WP.pl, ekstraklasy.net, Sportowych Faktów, goal.pl i 2x45.info. Najładniejszą obroną
27. serii gier uznano interwencję golkipera Ruchu z 44. minuty meczu, kiedy „Puto” efektownie
odbił strzał z dystansu Denissa Rakelsa ratując chorzowian przed stratą bramki. W sondzie
przeprowadzonej przez serwis Ekstraklasa TV Matus uzyskał aż 62,9% głosów. Dla Słowaka to
trzecie zwycięstwo w plebiscycie w tym roku. Wcześniej jego parady uznawano za najładniejsze
w 20. i 24. Kolejce.
Parada Matusa Putnockiego z meczu w Kielcach została wybrana najlepszą
interwencją
28.
serii
gier
T-Mobile
Ekstraklasy.
W
68.
minucie
spotkania
z Koroną „Puto” przytomnym wyjściem z bramki uchronił „Niebieskich” od straty gola broniąc
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strzał Pawła Golańskiego. Internauci oddali na tę interwencję aż 55% głosów! Drugie miejsce
zajął Grzegorz Sandomierski z Zawiszy Bydgoszcz (24%), a trzecie Sergiusz Prusak z Górnika
Łęczna (13,2%).
Fantastyczny występ Matusa Putnockiego w meczu z Legią, okraszony obroną rzutu
karnego, znalazł odzwierciedlenie w zestawieniach najlepszych graczy 29. serii gier T-Mobile
Ekstraklasy. „Puto” znalazł się we wszystkich jedenastkach kolejki proponowanych przez media
sportowe. Wyróżnieni zostali także Michał Helik i Martin Konczkowski (znaleźli się oni
w Jedenastkach Kolejki takich serwisów jak Sport, Piłka Nożna, Ekstraklasa.net, Weszlo.com,
WP.pl, Sportowe Fakty i goal.pl). Obrona rzutu karnego przez Matusa Putnockiego w piątkowym
meczu z Legią została uznana najlepszą interwencją 29. kolejki T-Mobile Ekstraklasy w sondzie
tradycyjnie organizowanej przez serwis Ekstraklasa TV. W 34. minucie starcia
z „Wojskowymi” Matus obronił „jedenastkę” egzekwowaną przez Brazylijczyka Guilherme. Jak
można było przeczytać w serwisie Ekstraklasa TV: „Matus Putnocky zrobił coś, co do tej pory nie
udało się jeszcze nikomu - trzeci raz z rzędu wygrał głosowanie na najlepszą interwencję kolejki.
W 29. serii gier parada Słowaka w meczu z Legią też waszym zdaniem nie miała sobie
równych.”
Obrona Matusa Putnockiego z meczu z Jagiellonią została uznana w głosowaniu
internautów najładniejszą interwencją 30. kolejki T-Mobile Ekstraklasy. W 10. minucie starcia w
Białymstoku, „Puto” obronił groźny strzał głową Michała Pazdana, ratując chorzowian przed
stratą bramki. Dla Matusa była to już szósta nominacja w tym roku! Wszystkie poprzednie
kończyły się jego zwycięstwami. Ta interwencja uzyskała 48,3% głosów. Vytautas
Cerniauskas z Korony Kielce, który zajął drugie miejsce, zdobył 35,5% głosów internautów.
„Niebiescy” pokonali Koronę 2:0 po dwóch fantastycznych strzałach Filipa
Starzyńskiego i Marka Zieńczuka. Oba trafienia piłkarzy Ruchu zostały nominowane do tytułu
najładniejszej bramki 31. kolejki T-Mobile Ekstraklasy. Precyzyjny strzał z rzutu wolnego Filipa
Starzyńskiego w doliczonym czasie pierwszej połowy dał chorzowianom prowadzenie. Kielczan
dobił w 83. minucie Marek Zieńczuk, który uderzył z dystansu w samo okienko bramki rywali.
Obrona Matusa Putnockiego z meczu z Koroną została uznana najładniejszą interwencją 31.
kolejki T-Mobile Ekstraklasy. W 38. minucie starcia w Kielcach „Puto” fantastyczną paradą
obronił strzał głową Kamila Sylwestrzaka, ratując chorzowian przed stratą bramki. W sondzie
przeprowadzonej tradycyjnie przez serwis Ekstraklasa TV interwencja Matusa zdobyła aż 66,9%
głosów. Obrona z meczu z Cracovią została uznana najlepszą interwencją kwietnia.
Parada Matusa Putnockiego z meczu z Piastem została uznana najładniejszą
interwencją 32. kolejki ligowej. Dla golkipera „Ruchu” Chorzów to szóste z rzędu i ósme w tym
roku zwycięstwo w plebiscycie organizowanym przez serwis Ekstraklasa TV. „Puto” popisał się
kapitalną paradą w 50. minucie spotkania z Piastem, kiedy najpierw fantastycznie odbił strzał
Kamila Wilczka, a po chwili także dobitkę Bartosza Szeligi, choć ten znajdował się na pozycji
spalonej. W sondzie przeprowadzonej przez serwis Ekstraklasa TV Matus uzyskał aż 72,6% głosów!
To ósme zwycięstwo Słowaka w rundzie wiosennej. Wcześniej jego parady uznawano za
najlepsze w 20., 24., 27., 28., 29., 30. i 31. serii gier.
Dobry występ Zawodników „Ruchu” w meczu z Podbeskidziem znalazł odzwierciedlenie
w zestawieniach najlepszych graczy 33. serii gier T-Mobile Ekstraklasy. Strzelec pierwszego gola,
Rafał Grodzicki, trafił do Jedenastki Kolejki oficjalnego serwisu Ekstraklasy i stacji Canal + Sport,
weczlo.com, Ekstraklasa.net, goal.pl i Sportowe Fakty. Wyróżniony został również Marek
Zieńczuk. Trafienie Rołanda Gigołajewa z meczu z Podbeskidziem Bielsko-Biała zostało uznane
w głosowaniu internautów najładniejszą bramką 33. kolejki T-Mobile Ekstraklasy. W plebiscycie
tradycyjnie
organizowanym
przez
serwis
Ekstraklasa
TV
pomocnik
Niebieskich
uzyskał 39,5% głosów. Dla Gigołajewa to drugie zwycięstwo w plebiscycie. Jego bramka
z jesiennego starcia z Podbeskidziem została uznana za najładniejszy gol 18. kolejki.
Również piękna bramka Grzegorz Kuświka, która dała „Niebieskim” niezwykle cenne
trzy punkty w meczu z Górnikiem Łęczna, została wybrana w głosowaniu internautów
najładniejszym golem 35. kolejki T-Mobile Ekstraklasy.
Interwencja Matusa Putnockiego z meczu z Piastem Gliwice, która została wybrana
najładniejszą w 20. kolejce została nominowana do najlepszej obrony całych rozgrywek.
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„Puto” świetnie przedstawił się wtedy chorzowskiej publiczności. W meczu z Piastem Gliwice
przy Cichej, które było dla niego debiutem w „Niebieskich” barwach, zachował czyste konto.
Największe wrażenie zrobiła jednak jego parada z 10. minuty spotkania, kiedy obronił
strzał Kamila Wilczka, wykazując się przy tym fantastycznym refleksem.
Tydzień przed ostatnią kolejką Kapituła Dziennikarska zebrała się, aby wyróżnić
poszczególnych zawodników. W kilku kategoriach nominowani zostali zawodnicy Ruchu.
Nominację otrzymali Matus Putnocky, Michał Helik i Grzegorz Kuświk. „Puto” został nominowany
do miana „Bramkarza Sezonu”, „Helio” został nominowany w kategorii „Odkrycie Sezonu”,
a Grzegorz Kuświk dostał nominację w kategorii „Napastnik Sezonu”.
30 czerwca 2015 roku w serwisie Ekstraklasa TV rozpoczął się plebiscyt, w którym
internauci wybierali najlepszą „jedenastkę” minionego sezonu. Wśród nominowanych znalazł się
oczywiście golkiper „Ruchu” Chorzów Matus Putnocky. Matus reprezentuje „Niebieskie” barwy
od początku roku. W sezonie 2014/2015 wystąpił w 18. ligowych spotkaniach, osiem z nich
kończył z czystym kontem. Również ośmiokrotnie jego parady wybierane były najlepszymi
interwencjami kolejki.
Kontrakty Zawodników na sezon 2015/2016
W II kwartale 2015 roku kontrakt z „Niebieskimi” przedłużył Patryk Lipski. Nowa umowa
niespełna 21-letniego pomocnika obowiązywać będzie do 30 czerwca 2017 r. z opcją
przedłużenia o kolejne dwa lata.
Patryk Lipski urodził się 12 czerwca 1994 r. w Szczecinie i w tamtejszym Salosie zdobywał
pierwsze piłkarskie szlify. Na początku 2012 r. trafił do zespołu Młodej Ekstraklasy Ruchu.
W pierwszym zespole „Niebieskich”, z którym trenuje od lata 2013 r., zadebiutował w jesiennym
spotkaniu z Jagiellonią. Chorzowianie wygrali wówczas 5:2, a „Lipa” w końcówce meczu
zastąpił Grzegorza Kuświka. Patryk jest filarem zespołu rezerw Ruchu. W trwających
rozgrywkach III ligi opolsko-śląskiej zanotował 21 występów, w których strzelił 4 bramki.
W II kwartale również 16-letni golkiper Akademii Piłkarskiej Ruchu Chorzów, Kamil
Grabara, związał się z „Niebieskimi” pierwszym profesjonalnym kontraktem. Umowa
obowiązywać będzie do 30 czerwca 2018 r.
Kamil Grabara urodził się 8 stycznia 1999 r. w Rudzie Śląskiej. W wieku 7 lat rozpoczął treningi
w Wawelu Wirek. W 2011 r. przeniósł się do Stadionu Śląskiego, a już rok później, w wieku 13 lat,
trafił na Cichą. Wysokie umiejętności Kamila sprawiają, że zdecydowanie przerasta swoją
kategorię wiekową. Młody golkiper już w poprzednim sezonie rozpoczął treningi z zespołem
Centralnej Ligi Juniorów. Na swoim koncie ma już kilka występów w tych rozgrywkach.
Kilkukrotnie znalazł się również w kadrze meczowej trzecioligowych rezerw. Ma za sobą także
treningi z pierwszą drużyną Ruchu. Nieprzeciętny talent Grabary dostrzegł również selekcjoner
reprezentacji Polski do lat 16 Bartłomiej Zalewski. Nasz golkiper występował już w barwach
„biało-czerwonych” w oficjalnych meczach międzypaństwowych. Kamil powoływany jest także
do reprezentacji Śląska. Grabara dysponuje świetnymi warunkami fizycznymi. Mając 16 lat
mierzy już ponad 190 cm wzrostu. Zarząd ma nadzieję, że Kamil nadal będzie rozwijał swój talent
i w niedalekiej przyszłości stanie się ważnym ogniwem pierwszej drużyny „Ruchu”.
Pierwszym profesjonalnym kontraktem związał się również z „Ruchem” Chorzów 16-letni
obrońca Akademii Piłkarskiej, Dominik Małkowski. Umowa obowiązywać będzie do 30 czerwca
2018 r.
Dominik Małkowski urodzi się 7 kwietnia 1999 roku. Jest wychowankiem Ruchu. Jesienią
występował w zespole juniorów młodszych naszej Akademii Piłkarskiej. Na początku roku trafił
do kadry drużyny Ruchu występującej w rozgrywkach Centralnej Ligi Juniorów. Dominik
regularnie powoływany jest do reprezentacji Śląska oraz do reprezentacji Polski w swojej
kategorii wiekowej, prowadzonej przez Bartłomieja Zalewskiego. Jesienią wystąpił w dwóch
spotkaniach biało-czerwonych przeciwko Szwajcarii, a w marcu zagrał w dwumeczu z Maltą.
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18-letni napastnik Akademii Piłkarskiej Ruchu Chorzów, Łukasz Siedlik związał się
z „Niebieskimi” pierwszym profesjonalnym kontraktem. Umowa obowiązywać będzie do 30
czerwca 2018 r.
Łukasz Siedlik urodził się 6 maja 1997 roku w Tuchowie. Jest wychowankiem KS Ryglice. Do
Ruchu trafił w 2013 roku z Tarnovii Tarnów. W swoim pierwszym sezonie w „Niebieskich” barwach
występował w zespole trenera Ireneusza Psykały, który gra na szczeblu Centralnej Ligi Juniorów.
W minionych rozgrywkach młody napastnik wystąpił także w 14. spotkaniach drugiego zespołu
Ruchu, grającego w III lidze opolsko-śląskiej.
Martin Konczkowski przedłużył swój kontrakt z Ruchem. Nowa umowa 21-letniego
obrońcy obowiązywać będzie do 30 czerwca 2018 r.
Martin Konczkowski urodził się 14 września w Rudzie Śląskiej. Pierwsze piłkarskie kroki stawiał
w Wawelu Wirek, skąd na początku 2011 roku trafił na Cichą. Po dwóch latach występów
w drużynie Młodej Ekstraklasy wiosnę 2013 rozpoczął jako podstawowy zawodnik pierwszego
zespołu, zaliczając debiut w przegranym meczu z Lechem Poznań (24 lutego 2013).
W trwającym sezonie „Konczi” jest podstawowym prawym obrońcą w drużynie „Niebieskich”,
notując 23 ligowe występy. Łącznie na swoim koncie ma 54 gry dla Ruchu (48 w Ekstraklasie,
4 w Pucharze Polski i 2 w Lidze Europy). Kilka tygodni temu, w meczu z Zawiszą, strzelił swoją
premierową bramkę dla chorzowskiego zespołu.
Matus Putnocky przedłużył kontrakt z Ruchem Chorzów. Nowa umowa słowackiego
bramkarza obowiązywać będzie do 30 czerwca 2016 r. Putnocky trafił na Cichą w styczniu
i szybko stał się ważnym ogniwem w zespole trenera Waldemara Fornalika. 30-letni golkiper od
początku rundy wiosennej jest numerem 1 w chorzowskiej bramce. Wystąpił dotąd w 15.
ligowych spotkaniach, w których kilkukrotnie ratował „Niebieskim” punkty m.in. broniąc aż trzy
rzuty karne i popisując się skutecznymi paradami, z których aż osiem zostało uznanych za
najlepsze interwencje kolejki.
Matus Putnocky 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. Matus rozegrał łącznie 209 spotkań w słowackiej ekstraklasie.
W przyszłym sezonie z „eRką” na piersi nie zagrają już Jakub Kowalski i Bartłomiej
Babiarz. Klub zdecydował nie przedłużać kontraktu z „Kowalem”, zaś „Babi” postanowił
kontynuować karierę w barwach beniaminka z Niecieczy.
Jakub Kowalski dołączył do Ruchu latem 2013 roku. W swoim pierwszym sezonie rozegrał 18
spotkań w T-Mobile Ekstraklasie, zdobywając jedną bramkę w meczu przeciwko Koronie Kielce.
Rozgrywki zakończył z zespołem „Niebieskich” na trzecim miejscu w tabeli, zdobywając
brązowy medal Mistrzostw Polski. W sezonie 2014/2015 „Kowal” zagrał w 33. spotkaniach TMobile Ekstraklasy, zdobywając trzy bramki, 6 razy w rozgrywkach Ligi Europejskiej oraz w
jednym meczu Pucharu Polski.
Bartłomiej Babiarz poinformował zarząd, że podjął decyzję o zmianie Klubu. Od
przyszłego sezonu będzie on piłkarzem Termalici Bruk-Bet Nieciecza. Wychowanek Hetmana
Katowice w „Niebieskich” barwach spędził 4 sezony. Najpierw w latach 2007-2009 w drużynach
młodzieżowych, potem kontynuował karierę w barwach GKS-u Tychy i do Chorzowa powrócił
w rozgrywkach 2013/14 rozgrywając dwa sezony w pierwszym zespole. W sumie w pierwszym
zespole zagrał w 82. meczach, w których zdobył dwa gole.
Po pięciu latach spędzonych na Cichej, z klubem pożegnał się kapitan zespołu, Marcin
Malinowski, z którym „Ruch” nie przedłużył kontraktu. Popularny „Malina” w Chorzowie rozegrał
w sumie 7 sezonów. Najpierw w latach 2002-2004, reprezentując Ruch w rozgrywkach I i II ligi.
Drugie podejście do drużyny było znacznie bardziej udane. Od sezonu 2010/11 był podporą
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defensywy i prawdziwym przywódcą w szatni, przez 3 sezony pełniąc funkcję kapitana zespołu.
Dwukrotnie zdobywał z Ruchem medale mistrzostw polski, jeden srebrny i jeden brązowy,
doszedł również z zespołem do finału Pucharu Polski. Łącznie w niebieskich barwach rozegrał
216 spotkań w lidze, Pucharze Polski i Lidze Europejskiej. Zdobył w nich 7 bramek, w tym
uznanego za najładniejsze trafienie sezonu 2013/14 gola zdobytego w meczu z Lechią Gdańsk.
Klub zdecydował również nie przedłużać kontraktu ze środkowym obrońcą, Piotrem
Stawarczykiem. „Stawar” po 6 latach opuszcza Cichą.
Piotr Stawarczyk do Ruchu dołączył latem 2009 roku. Swoje pierwsze spotkanie z „Erką” na piersi
rozegrał 21 sierpnia 2009 roku przeciwko Zagłębiu Lubin, a swoją premierową bramkę zdobył
w meczu z Piastem Gliwice. W swoim pierwszym sezonie „Stawar” rozegrał 15 oficjalnych
spotkań w Ekstraklasie oraz 6 w Pucharze Polski. Łącznie Piotr Stawarczyk wystąpił 185 razy
w barwach Ruchu strzelając 10 bramek i zdobywając trzy medale Mistrzostw Polski. Dwa
brązowe oraz jeden srebrny.
„Ruch” Chorzów nie przedłużył kontraktu z prawym obrońcą, Marcinem Kusiem, który
dołączył do zespołu „Niebieskich” na początku minionego sezonu. Marcin Kuś jest
wychowankiem Polonii Warszawa. Z „Czarnymi koszulami” w 2000 roku zdobył mistrzostwo Polski,
a rok później Puchar Polski. Reprezentował także barwy Lecha Poznań, angielskiego Queens
Park Rangers FC, rosyjskiego Torpedo Moskwa, Korony Kielce i tureckiego İstanbul Büyükşehir.
Wiosną 2013 roku trenował z Górnikiem Zabrze, lecz nie zagrał w żadnym oficjalnym spotkaniu.
Sezon 2013/2014 spędził w Cracovii, w której zaliczył 16 występów w T-Mobile Ekstraklasie.
W minionych rozgrywkach w zespole „Niebieskich” wystąpił w 13 oficjalnych spotkaniach.
Powołania Zawodników drużyn prowadzonych przez „Ruch” Chorzów
W połowie kwietnia 2015 roku Reprezentacja Polski do lat 15 zremisowała
z rówieśnikami z Finlandii 1:1 w pierwszym meczu towarzyskiego turnieju rozgrywanego
w słowackiej Senecu. W zespole biało-czerwonych wystąpił zawodnik Akademii Piłkarskiej
Ruchu Przemysław Bargiel, a już 16 kwietnia Reprezentacja Polski do lat 15 pokonała w Sencu
Słowację 1:0 i wygrała towarzyski turniej. Kolejne spotkanie w biało-czerwonych barwach
rozegrał zawodnik Akademii Piłkarskiej Ruchu Przemysław Bargiel. Piłkarz „Niebieskich”
rozpoczął mecz w wyjściowym składzie i przebywał na boisku do 61. minuty. Przemek pełnił
również funkcję kapitana biało-czerwonych. Serdecznie gratulujemy występu i życzymy
kolejnych gier w reprezentacji kraju!
27 kwietnia w Izraelu odbył się turniej reprezentacji do lat 16 UEFA Development
Tournament. Zmierzyły się w nim zespoły Polski, Turcji, Ukrainy oraz gospodarze – Izrael.
W drużynie biało-czerwonych zagrało dwóch zawodników Akademii Piłkarskiej „Ruchu”
Chorzów – Kamil Grabara i Dominik Małkowski. Kamil był bohaterem właśnie starcia z Turkami.
W serii rzutów karnych obronił dwie „jedenastki”. W regulaminowym czasie gry padł wynik 1:1,
dlatego do wyłonienia zwycięzcy potrzebne były rzuty karne. Lepiej wykonywali je młodzi
Polacy, którzy wygrali 6-5. Polacy zakończyli turniej na 2. miejscu, ustępując jedynie rówieśnikom
z Izraela.
Na początku maja Wydział Szkolenia Śląskiego Związku Piłki Nożnej podał nazwiska 18.
zawodników powołanych do reprezentacji Śląska rocznika 2000 na mecz z rówieśnikami
z Dolnego Śląska. Wśród nominowanych znalazło się aż pięciu graczy Akademii Piłkarskiej
Ruchu
Chorzów!
Powołania
otrzymali: Przemysław
Bargiel, Tomasz
Hołoś, Patryk
Korzec, Bartłomiej Kulejewski i Mateusz Machała. „Niebiescy” to najliczniejsza grupa wśród
wszystkich nominowanych zawodników.
Mecz pomiędzy reprezentacjami Śląskiego ZPN a Dolnośląskiego ZPN w ramach rozgrywek
o Puchar Kazimierza Górskiego odbył się 20 maja.
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Pod koniec maja Wydział Szkolenia Śląskiego Związku Piłki Nożnej ogłosił nazwiska
zawodników powołanych do reprezentacji Śląska roczników 1999 i 2000 na mecze
z rówieśnikami z Opolszczyzny. Do kadry rocznika 1999 powołanych zostało trzech zawodników
„Niebieskich”: Szymon Górecki, Kamil Grabara i Dominik Małkowski. Reprezentacja Śląskiego
ZPN prowadzona przez trenera Henryka Papieroka zmierzyła się z Opolskim ZPN w ramach
Turnieju o Puchar Kazimierza Deyny.
Z kolei do kadry rocznika 2000 powołanych zostało pięciu naszych graczy. Są
to: Przemysław Bargiel, Tomasz Hołoś, Patryk Korzec, Bartłomiej Kulejewski i Mateusz Machała.
Drużyna prowadzona przez trenerów Grzegorz Dziuka i Jerzego Urbana zagrała z rówieśnikami
z Opolszczyzny w ramach Turnieju o Puchar Kazimeirza Deyny.

Selekcjoner reprezentacji Polski do lat 16, Bartłomiej Zalewski, powołał kadrę na
dwumecz z Rumunią. Nominację otrzymał bramkarz Akademii Piłkarskiej Ruchu Chorzów, Kamil
Grabara. Bartłomiej Zalewski dodatkowo powołał trzech piłkarzy na towarzyski dwumecz
z Rumunią. Wśród nich znalazł się Dominik Małkowski, zawodnik Akademii Piłkarskiej Ruchu
Chorzów. Reprezentacja U-16 zremisowała z Rumunią 1:1 w meczu towarzyskim. To pierwsza
konfrontacja obydwu drużyn. Całe spotkanie w zespole biało-czerwonych rozegrał bramkarz
Akademii Piłkarskiej Ruchu, Kamil Grabara. Spotkanie zostało rozegranym w ośrodku National
Training Center Buftea. Bramkę dla polskiego zespołu strzelił Dawid Kopacz. W rewanżowym
spotkaniu Reprezentacja U-16 pokonała Rumunię 2:0. Całe spotkanie rozegrał Dominik
Małkowski. Było to drugie spotkanie przeciwko Rumunii, tym razem trener Bartłomiej
Zalewski postawił w bramce na Kamila Majeckiego, dając odpocząć Kamilowi Grabarze. Cały
mecz rozegrał inny zawodnik "Niebieskich", grający na pozycji środkowego obrońcy Dominik
Małkowski. Bramki dla biało-czerwonych zdobywali Sebastian Szymański i Riccardo Grym.

20 maja Selekcjoner reprezentacji Polski do lat 15, Robert Wójcik, ogłosił nazwiska
zawodników powołanych na dwumecz ze Szkocją. Wśród nominowanych znalazł się zawodnik
Akademii Piłkarskiej Ruchu Chorzów, Przemysław Bargiel. 10 czerwca 2015 roku reprezentacja
Polski U-15 zremisowała w meczu towarzyskim ze Szkocją 2:2. W roli kapitana biało-czerwonych
cały mecz zagrał zawodnik Akademii Piłkarskiej Ruchu Chorzów Przemysław Bargiel, który
występ okrasił asystą. Spotkanie rozegrane zostało na stadionie miejskim w Kluczborku. Bramki
dla
podopiecznych Roberta Wójcika
zdobyli Mateusz Szwed i Mateusz Praszelik,
który
wykorzystał dośrodkowanie z rzutu wolnego Bargiela. Naszemu zawodnikowi gratulujemy
udanego występu i życzymy powodzenia w kolejnych. Mecz rewanżowy zakończył się wynikiem
3:1 dla podopiecznych Roberta Wójcika. Również w tym meczu w roli kapitana białoczerwonych pierwszą połowę zagrał zawodnik Akademii Piłkarskiej „Ruchu” Chorzów
Przemysław Bargiel. Spotkanie zostało rozegrane na Stadionie Miejskim w Brzesku. Polacy szybko
wyszli na prowadzenie, bo pierwszą bramkę zdobyli już w 3. minucie, a jej autorem
został Mateusz Szwed. Radość nie trwała długo, ponieważ chwilę później golkipera białoczerwonych pokonał Glenn Middelton, doprowadzający do wyrównania. Druga połowa
należała do podopiecznych trenera Roberta Wójcika. W 51. minucie bramkarza rywali
pokonał Mateusz Praszelik, a w ostatnim kwadransie spotkania wynik na 3:1 ustawił Dennis
Jastrzembski.
Selekcjoner reprezentacji Łotwy Marians Pahars ogłosił nazwiska zawodników
powołanych na mecz eliminacji Mistrzostw Europy z Holandią. Wśród nominowanych znalazł się
piłkarz Ruchu Eduards Visnakovs. Spotkanie pomiędzy Łotwą a Holandią w ramach rozgrywek
Grupy A eliminacji do EURO 2016 zostało rozegrane 12 czerwca w Rydze. Łotysze przegrali
z Holandią 0:2 w meczu eliminacji mistrzostw Europy. Napastnik chorzowian spędził na boisku
ostatnie pół godziny. „Wiśnia" wszedł na plac gry w 61. minucie, zmieniając Valerijsa Sabalę.
Jego drużynie nie udało się jednak wywalczyć nawet jednego punktu w pojedynku z dużo
bardziej utytułowanym rywalem. Łotwa w tabeli grupy A zajmuje piąte miejsce, z trzema
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punktami na koncie. Eduards Visnakovs do tej pory wystąpił w 10. Spotkaniach reprezentacji
Łotwy.
DZIAŁANIA MARKETINGOWE W II KWARTALE 2015 ROKU
W związku z 95-leciem istnienia Ruchu Chorzów, 19 kwietnia zorganizowane zostały
urodziny Klubu, które przyciągnęły rzeszę kibiców. Impreza rozpoczęła się od turnieju z udziałem
drużyn byłych piłkarzy Ruchu, Reprezentacji Śląska Oldbojów i zespołu stworzonego przez
kibiców. Następnie odbył się pokazowy mecz pomiędzy zespołem Ruchu a „Niebieskimi
Bajtlami” czyli drużyną składająca się z 95 podopiecznych Akademii Piłkarskiej, który okazał się
największą atrakcją dnia. Kibice mieli okazję do sprawdzenia swoich sił w grze „Bubble Soccer”.
W międzyczasie na parkingu klubowym można było podziwiać wystawę grafik
przedstawiających najciekawsze eksponaty związane z historią klubu oraz odbywały się gry i
zabawy ruchowe dla najmłodszych. Na zakończenie kibice zostali poczęstowani urodzinowym
tortem, a całą imprezę uświetnił występ zespołu „Łzy”. Do sprzedaży trafiła również unikatowa
kolekcja retro gadżetów. Każdy z elementów kolekcji wydany został w liczbie 95 sztuk. W jej
skład wchodziły: koszulki, kubki, poduszki, smycze, proporczyki, wpinki oraz pamiątkowe kartki.
Prawdziwą gratką dla kibiców była skórzana piłka, jaką „Niebiescy” grali na początku istnienia
Klubu. Przy zakupie całego pakietu urodzinowych gadżetów kibic otrzymał unikatowy plakat
gratis.
W drugim kwartale roku 2015 kontynuowane były akcje „Futbolandia” oraz „Szkoła
w Ruchu”. W ramach akcji dzieci mogą wcielić się w role dziennikarzy i przepytywać naszych
futbolistów podczas zaaranżowanych konferencji prasowych. Towarzyszą temu aktywne
zajęcia w postaci zabaw z piłką, zawodnicy rozdają autografy i pozują do wspólnych zdjęć.
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. W ramach powyższych
akcji nasi piłkarze odwiedzili przedszkola i szkoły z Chorzowa i Siemianowic Śląskich. Zawodnik
Ruchu Martin Konczkowski odwiedził Szkołę Podstawową nr 16 oraz Przedszkole nr 43 w Rudzie
Śląskiej, których był wychowankiem.
Warto podkreślić, iż Ruch Chorzów bardzo chętnie wspiera akcje charytatywne
i społeczne. W tym kwartale wzięliśmy udział aż w czterech takich przedsięwzięciach.
Podczas majowego meczu z Piastem Gliwice została przeprowadzona zbiórka pieniędzy dla
Dominika Matterna cierpiącego na rozszczep kręgosłupa. Całość ze zbiórki została
przeznaczona na rehabilitację, leczenie oraz zakup niezbędnego, bardzo kosztownego sprzętu.
Kolejną akcją, w której klub wziął udział była inicjatywa „Piłkarski Uśmiech” wspierająca
Krystiana Żarnowskiego, który w wieku 9 lat zachorował na ostrą białaczkę limfoblastyczną typu
B. Krystian przed chorobą był obiecującym zawodnikiem szkółki piłkarskiej Igloopolu Dębica.
Piłkarze przekazali na licytację koszulkę meczową wraz z autografami całej drużyny oraz
unikatową skórzaną piłkę retro ze specjalnej kolekcji wydanej z okazji 95-lecia Ruchu Chorzów.
W pierwszych dniach czerwca Ruch wsparł akcję „Razem wygrywamy z rakiem piersi”.
Dni Przyjaciół Piłki Nożnej wspierają co roku istotne społecznie inicjatywy związane z kulturą
fizyczną, zdrowiem, bezpieczeństwem i edukacją grając w całej Polsce mecze pod wspólnym
hasłem. Klub zachęcał kibiców, aby zadbali o systematyczne badanie piersi wśród najbliższych
im kobiet. Ponadto Ruch Chorzów przyłączył się do akcji Fundacji DKMS Polska „Razem
przeciwko białaczce”. W dniu meczu z Zawiszą na stadionie odbyła się rejestracja
potencjalnych dawców komórek macierzystych krwi lub szpiku. Podczas meczu zostało
rozstawionych kilka punktów informacyjnych Fundacji DKMS Polska, w których można było
dokonać rejestracji w bazie potencjalnych dawców.
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Przed rozpoczęciem rundy finałowej zachęcaliśmy naszych kibiców do zakupu pakietu
„Mobilizacja” obejmującego trzy spotkania rozgrywane przez „Niebieskich” w roli gospodarza.
Dzięki temu rozwiązaniu kibice mogli jednorazowo nabyć wejściówkę na wszystkie mecze rundy
finałowej rozgrywane w Chorzowie i dodatkowo skorzystać z cen ulgowych.
Aby być w stałym kontakcie z kibicami specjalnie dla nich założone zostało konto na
popularnym portalu Instagram. Dzięki temu kibice mogą przeglądać zdjęcia i filmy pokazujące
życie „Niebieskich” „od kuchni”. Zorganizowaliśmy również akcję „Zapytaj Matusa” dzięki której
kibice mogli zadać dowolne pytanie do słowackiego golkipera Ruchu za pośrednictwem
poczty elektronicznej, Twittera lub Facebooka oznaczając wpisy hashtagiem #ZapytajMatusa.
Wybrane pytania wraz z odpowiedziami zostały umieszczone w numerze biuletynu
meczowego „Niebieska eRka”, który ukazał się przed domowym meczem rozgrywanym
z Piastem Gliwice. Autorzy najciekawszych pytań zostali nagrodzeni podwójnymi wejściówkami
na mecz z Piastem.
W związku z Dniem Dziecka wszyscy kibice do 18 roku życia mogli skorzystać ze
specjalnej promocji. W oficjalnych punktach sprzedaży czekały na sympatyków darmowe bilety
na ostatni mecz sezonu z Zawiszą Bydgoszcz. Przed majowym meczem z Bełchatowem nasz
Partner STS rozdawał sympatykom „Niebieskich” darmowe wejściówki. Jednym z warunków
było obstawienie spotkania Ruchu z „Brunatnymi” za minimum 10 złotych, a następnie
zgłoszenie się po podwójne zaproszenie na poniedziałkowe spotkanie przy Cichej. Akcja
odbywała się w dwóch chorzowskich punktach przy ulicy Wolności 58/2 oraz 3 Maja 23/2.
Koniec drugiego kwartału upływał pod znakiem przygotowań do nowego sezonu.
Niedługo po zakończeniu sezonu 2014/2015 do sprzedaży trafiła nowa limitowana kolekcja
gadżetów pt. „Legenda bez końca”, w skład której wchodziły unikatowe koszulki, szaliki, kubki,
poduszki i smycze oraz nowe koszulki meczowe na nadchodzący sezon w atrakcyjnej cenie – 99
złotych. Numer „12” został zastrzeżony tylko dla kibiców Ruchu Chorzów. Oznacza to, że żaden
z piłkarzy Ruchu nie będzie mógł występować z tym numerem, bowiem prawo do jego
używania ma teraz jedynie 12. Zawodnik „Niebieskich”. Sprzedaż dostępna była w Strefie Kibica
przy stadionie, Sklepie Kibica przy ul. Wolności oraz w sklepie internetowym.

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 2014/2015.

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.
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VII.

OPIS ORGANIZACJI GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA, ZE WSKAZANIEM
JEDNOSTEK PODLEGAJĄCYCH KONSOLIDACJI
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

Lp.

Nazwa akcjonariusza

Liczba 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

31,17%

31,17%

2.

Dariusz Smagorowicz

4 373 755

4 373 755,00 zł

20,18%

20,18%

AMG Silesia sp. z o.o.

2 056 938

2 056 938,00 zł

9, 49 %

9,49 %

Miasto Chorzów

4 153 845

4 153 845,00 zł

19,16%

19,16%

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%

3.
4.
5.

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 II kwartału 2015 r.
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