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

RAPORT ZA II KWARTAŁ 2016 r.
(IV kwartał roku rozrachunkowego 2015/2016)

Chorzów, dnia 12 sierpnia 2016 roku

RAPORT ZA II Q 2016 RUCH CHORZÓW S.A.
(IV Q ROKU ROZRACHUNKOWEGO 2015/2016)
I. INFORMACJE

OGÓLNE na dzień 12 sierpnia 2016 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:

25.176.695,00 zł

WŁADZE SPÓŁKI
RADA NADZORCZA
Aleksander Kurczyk

– Przewodniczący Rady Nadzorczej

Sławomir Janiszewski

- Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Michał Dubiel

- Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Jerzy Weindich
Eugeniusz Gorczowski
Marta Stryjniak
Beata Drzazga

ZARZĄD

Janusz Paterman

- Prezes Zarządu

Mirosław Mosór

- Wiceprezes Zarządu

Rafał Byrczek

-Wiceprezes Zarządu
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I.

KWARTALNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE
BILANS
Wyszczególnienie

Stan na 30.06.2016 Stan na 30.06.2015

AKTYWA
A. AKTYWA TRWAŁE

13 608 795,07

14 622 599,17

79 757,19

1 055 011,35

317 899,90

384 079,60

III. Należności długoterminowe

46 504,22

46 504,22

IV. Inwestycje długoterminowe

13 032 767,00

13 032 767,00

131 866,76

104 237,00

I. Wartości niematerialne i prawne
II. Rzeczowe aktywa trwałe

V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe

Wyszczególnienie

Stan na 30.06.2016 Stan na 30.06.2015

B. AKTYWA OBROTOWE

9 086 730,26

10 078 527,67

188 491,10

350 069,84

II. Należności krótkoterminowe

8 610 583,41

7 926 402,05

III. Inwestycje krótkoterminowe

84 166,91

201 974,64

IV. Krótkoterminowe rozliczenia
międzyokresowe

203 488,84

1 600 081,14

22 695 525,33

24 701 126,84

I. Zapasy

AKTYWA RAZEM:

Wyszczególnienie

Stan na 30.06.2016 Stan na 30.06.2015

PASYWA
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY
I. Kapitał (fundusz) podstawowy

-20 896 909,96

-24 193 827,96

25 176 695,00

21 676 695,00

II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość
ujemna)

0,00

0,00

III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)

0,00

0,00

2 983 671,86

2 983 671,86

V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny

0,00

0,00

VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe

0,00

0,00

-53 055 616,45

-44 271 666,06

1 298 339,63

-8 082 528,76

0,00

0,00

2 700 000,00

3 500 000,00

43 592 435,29

48 894 954,80

1 802 143,43

305 613,10

0,00

0,00

IV. Kapitał (fundusz) zapasowy

VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych
VIII. Zysk (strata) netto roku obrotowego
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość
ujemna)
X. Kapitał podstawowy oczekujący na rejestrację
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZ.
I. Rezerwy na zobowiązania
II. Zobowiązania długoterminowe
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III. Zobowiązania krótkoterminowe

41 790 291,86

47 089 341,70

0,00

1 500 000,00

22 695 525,33

24 701 126,84

IV. Rozliczenia międzyokresowe
PASYWA RAZEM:

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
(WARIANT PORÓWNAWCZY)

Wyszczególnienie
A

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

Od 01.07.2015 Od 01.07.2014 Od 01.04.2016 Od 01.04.2015
do 30.06.2016 do 30.06.2015 do 30.06.2016 do 30.06.2015
14 455 583,99

17 909 199,02

1 455 556,20

4 715 527,34

15 526 748,61

17 275 418,83

2 877 609,91

4 492 029,18

-1 469 497,39

67 554,07

-1 253 656,86

57 655,02

668 332,77

566 226,12

101 633,15

165 843,14

17 295 753,79

19 778 685,68

4 681 050,31

4 980 086,81

I. Amortyzacja

201 251,88

561 323,92

25 993,14

151 824,00

II. Zużycie materiałów i energii

623 643,28

794 277,07

180 622,68

136 311,40

8 178 823,90

8 223 970,87

2 239 924,21

2 038 894,12

37 880,67

88 252,73

24 906,71

44 258,28

6 055 067,35

8 698 739,65

1 611 604,16

2 123 497,89

Ubezpieczenia społeczne i
inne świadczenia

479 955,21

493 993,24

144 148,57

131 636,20

VII. Pozostałe koszty rodzajowe

1 286 920,46

642 916,73

401 349,05

248 302,75

432 211,04

275 211,47

52 501,79

105 322,17

-2 840 169,80

-1 869 486,66

-3 225 494,11

-264 559,47

8 342 152,10

3 922 941,35

7 854 404,37

11 727,83

152 092,80

871 036,28

0,00

0,00

B. Koszty działalności operacyjnej

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

VIII.

Wartość sprzedanych
towarów i materiałów

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

Zysk ze zbycia niefinansowych
aktywów trwałych

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

109 401,14

159 275,35

0,00

0,00

8 080 658,16

2 892 629,72

7 854 404,37

140 647,83

1 311 183,50

2 513 945,39

514 427,84

1 150 726,20

0,00

0,00

94 027,76

179 667,65

0,00
94 027,76

179 667,65
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III. Inne koszty operacyjne
F.

Wynik z działalności operacyjnej
(C+D-E)

G
Przychody finansowe
.
Dywidendy i udziały w
I.
zyskach, w tym:

1 217 155,74

2 334 277,74

420 400,08

971 058,55

4 190 798,80

-460 490,70

4 114 482,42

-1 403 557,84

227 101,84

130 167,44

117 183,49

8 400,00

0,00

8 415,59

0,00

8 400,00

227 101,81

121 751,85

117 183,49

0,00

3 119 561,01

7 752 205,50

441 950,36

2 254 499,76

1 418 373,18

3 018272,52

424 431,67

1 065 626,77

1 701 187,83

4 733 932,98

17 418,69

1 188 872,99

1 298 339,63

-8 082 528,76

3 789 715,55

-3 649 657,60

0,00

0,00

0,00

0,00

1 298 339,63

-8 082 528,76

3 789 715,55

-3 649 657,60

0,00

0,00

0,00

0,00

1 298 339,63

-8 082 528,76

3 789 715,55

-3 649 657,60

- od jednostek powiązanych
II. Odsetki, w tym:
- od jednostek powiązanych
III. Zysk ze zbycia inwestycji
IV.

Aktualizacja wartości
inwestycji

V. Inne
H. Koszty finansowe
I. Odsetki, w tym:
- dla jednostek powiązanych
II. Strata ze zbycia inwestycji
III.

Aktualizacja wartości
inwestycji

IV. Inne
Wynik z działalności gospod.
(F+G-H)
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych
J.
(J.I-J.II)
I.

I. Zyski nadzwyczajne
II. Straty nadzwyczajne
K. Wynik brutto (I+/-J)
L. Podatek dochodowy
Pozostałe obowiązkowe
M
zmniejszenia zysku (zwiększenia
.
straty)
N Wynik netto (K-L-M)
II.
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
(METODA POŚREDNIA)

Wyszczególnienie

Od 01.07.2015
do 30.06.2016

Od 01.07.2014
do 30.06.2015

Od 01.04.2016
do 30.06.2016

Od 01.04.2015
do 30.06.2015

PRZEPŁYWY ŚRODKÓW
PIENIĘŻNYCH Z
DZIAŁALNOŚCI
OPERACYJNEJ

A.

I.

Zysk (strata) netto

1 298 339,63

-/ 082 528,76

3 789 715,55

-3 649 657,60

II.

Korekty razem

-4 322 076,85

-1 400 099,42

-6 650 026,02

-4 777 040,54

III.

Przepływy pieniężne
netto z działalności

-3 023 737,22

-9 482 628,18

-2 860 310,47

-8 426 698,14
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operacyjnej (I +/-II)
PRZEPŁYWY ŚRODKÓW
PIENIĘŻNYCH Z
DZIAŁALNOŚCI
INWESTYCYJNEJ

B.

I.

Wpływy

1 707 911,25

1 133 865,00

54 060,00

133 908,72

II.

Wydatki

23 951,22

1 535 000,00

0,00

0,00

1 683 960,03

-401 135,00

54 060,00

133 908,72

III.

C.

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

I.

Wpływy

5 716 229,23

16 655 507,35

2 805 863,32

-2 072 374,73

II.

Wydatki

4 494 259,77

6 743 348,97

283 368,69

-10 454 250,17

1 221 969,46

9 912 158,38

2 522 494,63

8 381 875,44

-117 807,73

28 395,20

-283 755,84

89 086,02

-117 807,73

28 395,20

-283 755,84

89 086,02

153 045,87

124 650,67

318 993,98

63 959,85

35 238,14

153 045,87

35 238,14

153 045,87

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)

ZESTAWIENIE ZMIAN
W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM

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

Od 01.07.2015 do
30.06.2016

Od 01.07.2014 do
30.06.2015

-24 193 827,96

-22 611 299,19

0,00

0,00

II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)

-20 896 909,96

-24 193 827,96

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

-20 896 909,96

-24 193 827,96

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 01.07.2015 do 30.06.2016 roku
obejmującym bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w kapitale własnym, rachunek
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przepływów pieniężnych oraz noty objaśniające sporządzone zostały zgodnie z Ustawą z dnia
29 września 1994 roku o rachunkowości. Przychody otrzymywane przez klub 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 pozwoliło na wyeliminowanie zawyżania wyniku w niektórych
kwartałach i zaniżania w innych. Dane porównywalne
tj. dane za okres 01.07.2015 – 30.06.2015 uwzględniają korekty wprowadzone przez biegłego
rewidenta.
Wartości niematerialne i prawne
Wartości niematerialne i prawne to nabyte przez Spółkę aktywa trwałe w postaci praw
majątkowych, nadające się do gospodarczego wykorzystania, o przewidywanym okresie
ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, przeznaczonym do używania na własne potrzeby
Spółki.
Wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia pomniejszonych o odpisy
amortyzacyjne oraz o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.
Stawki amortyzacyjne ustalone zostały z uwzględnieniem okresu ekonomicznej użyteczności
wartości niematerialnych i prawnych.
Wartości niematerialne i prawne, których wartość początkowa nie przekracza 3 500,00 zł
amortyzowane są jednorazowo w miesiącu wprowadzenia do ewidencji.




Rzeczowe aktywa trwałe
Środki trwałe to rzeczowe aktywa trwałe i zrównoważone z nimi, o przewidywanym okresie
ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na
potrzeby Spółki.
Do środków trwałych zalicza się:
Nieruchomości – w tym grunty, prawo wieczystego użytkowanie gruntów, budowle, budynki
przeznaczone do używania na potrzeby Jednostki;
Maszyny, urządzenia, środki transportu i inne rzeczy;
Ulepszenia w obcych środkach trwałych.






Środki trwałe w budowie, to środki trwałe w okresie ich budowy, montażu lub ulepszenia już
istniejących obiektów. Środki trwałe w budowie nie są amortyzowane do momentu
zakończenia ich budowy i oddania do użytkowania.
Środki trwałe Spółka wycenia na dzień bilansowy według ceny nabycia, pomniejszonej
o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.
Wartość początkowa środków trwałych podlega podwyższeniu o wartości nakładów
poniesionych na ich ulepszenie (przebudowę, modernizację, rekonstrukcję).
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

7

RAPORT ZA II Q 2016 RUCH CHORZÓW S.A.
(IV Q ROKU ROZRACHUNKOWEGO 2015/2016)
Do należności krótkoterminowych Spółka zalicza ogół należności z tytułu dostaw i usług
(bez względu na termin wymagalności), a także całość lub część należności z innych tytułów
niezliczonych do aktywów finansowych, które stają się wymagalne w ciągu 12 miesięcy od dnia
bilansowego.









Na dzień bilansowy należności wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty, z zachowaniem
zasady ostrożności. W wycenie tej uwzględnia się ewentualne, należne na dzień bilansowy
odsetki z tytułu zwłoki w zapłacie, jeżeli Spółka nie zrezygnowała z ich dochodzenia. Należność
główną na dzień bilansowy powiększa się o odsetki tylko wówczas, gdy Spółka obciąży
odsetkami dłużnika, wystawioną w tym celu notą księgową oraz w każdym przypadku, gdy
w umowie (np. o pożyczkę lub z innego tytułu) odsetki takie zostały przewidziane.
Odpisu aktualizującego Spółka dokonuje uwzględniając stopień prawdopodobieństwa zapłaty
w stosunku do należności:
od dłużników postawionych w stan likwidacji lub w stan upadłości – do wysokości należności
nie objętej gwarancją lub innym zabezpieczeniem należności,
od dłużników w razie oddalenia wniosku o ogłoszenie ich upadłości, gdy ich majątek
nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania upadłościowego – w pełnej wysokości
należności
kwestionowanych przez dłużnika oraz z zapłatą których dłużnik zalega, a według oceny jego
sytuacji majątkowej i finansowej spłata należności w umownej kwocie nie jest prawdopodobna
– do wysokości należności niepokrytej gwarancją lub innym zabezpieczeniem,
nieprzeterminowanych o dużym prawdopodobieństwie nieściągalności – w pełnej wysokości
należności,
przeterminowanych – według oceny indywidualnej
Odpisy aktualizujące wartości należności Spółka zalicza do pozostałych kosztów operacyjnych
lub do kosztów operacji finansowych – zależnie od rodzaju należności, której dotyczy odpis
z tytułu aktualizacji.
Należności umorzone przedawnione lub nieściągalne, zmniejszają dokonane uprzednio odpisy
aktualizacyjne ich wartości.
W przypadku ustania przyczyny, dla której dokonano odpisu aktualizującego wartość
należności (np. zmiana sytuacji majątkowej dłużnika), równowartość całości lub odpowiedniej
części uprzednio odpisanej wartości Spółka zalicza do pozostałych przychodów operacyjnych
lub przychodów z operacji finansowych.
Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych
Do rozchodu rzeczowych aktywów obrotowych Spółka stosuje metodę FIFO “pierwsze przyszło –
pierwsze wyszło”.
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,
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inne koszty proste i złożone, poniesione w bieżącym okresie sprawozdawczym, a dotyczące
przyszłych okresów, których zaliczenie – ze względu na ich wielkość - może powodować
zniekształcenie wyniku finansowego.
Kapitały
Spółka ujmuje kapitały własne w księgach rachunkowych w wartości nominalnej, z podziałem
na ich rodzaje i według zasad określonych przepisami prawa.
Kapitał podstawowy wykazywany jest według wartości nominalnej, w wysokości zgodnej
z wpisem w rejestrze sądowym.
Kapitał zapasowy Spółki tworzony jest zgodnie ze Statutem Spółki z odpisu z zysku, z nadwyżki
osiągniętej przy emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej.







Rezerwy
Rezerwy są to zobowiązania, których termin wymagalności lub kwota nie są pewne.
Spółka tworzy rezerwy, gdy spełnione są łącznie następujące warunki:
na Spółce ciąży istniejący obowiązek ( prawny lub zwyczajowy), wynikający ze zdarzeń
przeszłych;
prawdopodobne jest, ze spełnienie obowiązku spowoduje konieczność wpływu środków
uosabiających korzyści ekonomiczne;
można dokonać wiarygodnego szacunku kwoty tego obowiązku.
Spółka tworzy rezerwy na zobowiązania według następujących tytułów:
pozostałe rezerwy ( m.in. z tytułu skutków toczących się postępowań przeciwko Spółce
lub innych przyszłych zobowiązań wynikających ze spraw w toku).
Rozwiązanie niewykorzystanych rezerw następuje na dzień, na który okazały się zbędne.
Powstanie zobowiązania, na które uprzednio utworzono rezerwę, powoduje wykorzystanie
rezerwy.
Zobowiązania
Zobowiązaniem Spółki jest wynikający z przeszłych zdarzeń obowiązek wykonywania świadczeń
o wiarygodnie określonej wartości, które spowodują wykorzystanie już posiadanych lub
przyszłych aktywów Spółki. Zobowiązania Spółka dzieli na krótkoterminowe i długoterminowe
oraz zobowiązania wobec jednostek powiązanych i pozostałych jednostek. Na dzień bilansowy
Spółka wycenia zobowiązania z tytułu dostaw i usług w kwocie wymagającej zapłaty.




Rozliczenia międzyokresowe ( pasywne)
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
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powstająca z tytułu rozliczenia aktywów i zobowiązań finansowych w ciągu roku oraz wyceny
aktywów i zobowiązań ujmowana jest w przychodach finansowych okresu, natomiast
nadwyżka ujemnych różnic finansowych nad dodatnimi w kosztach finansowych.
Przychody i koszty działalności operacyjnej
Przychody ze sprzedaży towarów i produktów stanowią kwotę należną z tego tytułu
od odbiorcy pomniejszoną o należny podatek od towarów i usług.
Koszty sprzedanych towarów i usług ujmowane są współmiernie do przychodów ze sprzedaży
i obejmują wartość sprzedanych produktów (usług) i innych składników wycenionych po
koszcie wytworzenia.
Pozostałe przychody i koszty operacyjne.
Pozostałe przychody i koszty operacyjne nie są związane bezpośrednio z działalnością Spółki.
W skład pozostałych przychodów operacyjnych zalicza się przychody ze sprzedaży rzeczowych
aktywów trwałych, rozwiązanie rezerw, nadwyżki inwentaryzacyjne i inne.
W skład pozostałych kosztów operacyjnych zalicza się wartość sprzedanych i zlikwidowanych
składników rzeczowych aktywów trwałych, koszty tworzonych rezerw, niezawinione niedobory
inwentaryzacyjne, przekazane darowizny, odpisy aktualizujące należności i inne.
Przychody i koszty finansowe
Przychody finansowe obejmują, przypadające na okres sprawozdawczy odsetki od udzielonych
pożyczek, rachunków bankowych oraz dodatnie różnice kursowe.
Koszty finansowe obejmują odsetki związane z wykorzystywanymi kredytami, zapłacone
prowizje oraz ujemne różnice kursowe powstałe z operacji w walutach obcych.
W rachunku zysków i strat różnice kursowe prezentowane są per saldo.

III.

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
W badanym kwartale udało się utrzymać tendencję spadkową kosztów działalności
operacyjnej , co zostało osiągnięte dzięki realizowanym przez Zarząd działaniom naprawczym.
Na rejestrację oczekuje na emisja akcji na okaziciela serii „S” w kwocie 2,7 mln. zł.
W badanym okresie został osiągnięty dodatni wynik na działalności operacyjnej . Dzięki
ugodzie i spełnieniu przez klub jej warunków uzyskano umorzenie części zobowiązań
finansowych z tytułu umów cesji wierzytelności.
Mimo zmian w zarządzie nadal będzie prowadzona dotychczasowa polityka
naprawcza oraz ostrożna polityka transferowa ( w przypadku pozyskiwania nowych
zawodników). Planuje się także
finalizację transferów zawodników do innych klubów
w następnych kwartałach.

ISTOTNE ZDARZENIA II KWARTAŁU 2016 ROKU (IV KWARTAŁU ROKU
OBRACHUNKOWEGO 2015/2016)
13 maja 2016 roku „Ruch” Chorzów otrzymał licencję na grę w Ekstraklasie na sezon
2016/2017. Na mocy uchwały piłkarskiej centrali Ruch będzie mógł występować w najwyższej
klasie rozgrywkowej w przyszłym sezonie, ale Komisja postanowiła objąć „Niebieskich”
nadzorem finansowym i infrastrukturalnym. Ponadto Komisja nałożyła na Ruch sankcję
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ograniczenia łącznego budżetu wynagrodzeń pracowników, w tym zawodników do wysokości
przewidzianej w złożonej przez Klub prognozie finansowej.

Emitent na początku maja zawarł umowy z Miastem Chorzów i Centrum Przedsiębiorczości, na
mocy których klub z Cichej otrzymał 18-milionową pożyczkę. Ruch znalazł się w trudnej sytuacji
w związku ze zmianami właścicielskimi funduszu, który w ostatnich latach zapewniał płynność
finansową Klubu. Nowe władze spółki zażądały spłaty całości zobowiązań. Ruch zawarł
porozumienie z funduszem, zgodnie z którym wierzytelności zostały zredukowane z 22 do 12 mln
zł. 31 marca Radni Miasta Chorzów przyjęli poprawkę do budżetu umożliwiającą Prezydentowi
udzielenie Ruchowi pożyczki.
Decyzją chorzowskich radnych podległa miastu spółka Centrum Przedsiębiorczości została
dokapitalizowana kwotą 12 mln zł. Formalnie Ruch otrzymał więc 6 mln zł pożyczki od Miasta i
12 mln zł od Centrum Przedsiębiorczości.
23 czerwca przy Cichej odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej spółki Ruch Chorzów,
na którym powołano nowego Członka Zarządu.
W skład Zarządu Klubu, z ramienia udziałowca – Miasta Chorzów, wszedł Rafał Byrczek.

W 2016 roku rekord frekwencji na stadionach boisk Ekstraklasy został pobity już po raz
czwarty! W 29. kolejce średnia frekwencja przekroczyła 12 tysięcy fanów na mecz. Ekstraklasa
większości fanów kojarzy się z nowoczesnością i profesjonalizmem (66% badanych) oraz
bezpieczeństwem i rzetelnością (53% badanych). Co ważne, obraz ten wciąż się poprawia.
Według kibiców pytanych na stadionach przez firmę badawczą Millward Brown, Ekstraklasa to
wciąż jednak miejsce męskich spotkań i przyjaźni – tak twierdzi 73% ankietowanych. Ponad 90%
uważa, że dzięki zmianom ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych zakup wejściówek nie
jest już problemem.

DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWA
I Drużyna „Ruchu” Chorzów
Pierwsza Drużyna „Ruchu” Chorzów rozegrała w II kwartale dziewięć kolejek
o Mistrzostwo Ekstraklasy, w tym dwie w rundzie zasadniczej z Wisłą Kraków oraz Lechią Gdańsk.
W obydwu meczach niebieska drużyna nie zdobyła punktów.
W związku z wycofaniem przez klub Lechia Gdańsk skargi do Trybunału Arbitrażowego do
Spraw Sportu przy PKOl, w sprawie decyzji Komisji Odwoławczej ds. Licencji Klubowych PZPN
o nałożeniu na klub sankcji w postaci ujemnego punktu w bieżącym sezonie rozgrywkowym
2015/16 „Ruch” Chorzów pozostał w grupie mistrzowskiej.
Podopieczni Waldemara Fornalika rozegrali trzy mecze na własnym boisku, zaś czterokrotnie na
spotkania musieli wyjechać na obiekt przeciwnika. Przy Cichej gościła Legia Warszawa,
Cracovia i Piast Gliwice, zaś na wyjeździe Ruch zmierzł się z Pogonią Szczecin, Lechią Gdańsk,
Zagłębiem Lubin i Lechem Poznań. Ostatecznie kończąc rozgrywki na ósmej pozycji. W rundzie
finałowej zostało rozegranych 7 kolejek. Dwa pierwsze spotkania z Pogonią Szczecin (w 31.
kolejce) i Legią Warszawa (w 32. kolejce) pozostały bez rozstrzygnięcia.

II Drużyna „Ruchu” Chorzów
Rezerwy „Ruchu” Chorzów rozegrały w ostatnim kwartale dwanaście kolejek, jednakże
zajęta 11 pozycja spowodowała spadek drużyny do IV ligi. Ruch II Chorzów pięć razy zakończył
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spotkania z dorobkiem trzech punktów z drużynami Piast II Gliwice, Grunwald Ruda Śląska,
Pniówek Pawłowice Śląskie, Podbeskidzie II BB oraz LKS Czaniec.

Centralna Liga Juniorów
Młodzieżowa Drużyna Niebieskich również nie utrzymała się w Centralnej Lidze
Juniorów. Zajęte na koniec sezonu 13-te miejsce spowodowało spadek drużyny do I
Wojewódzkiej Ligi Juniorów Starszych.
Niebieska młodzież rozegrała w II kwartale osiem kolejek; sześć razy przegrywając, raz
wygrywając i raz remisując.

Gra „Niebieskich” w mediach
Bezbramkowo zremisowany mecz z Legią Warszawa miał najwyższą oglądalność telewizyjną
spośród wszystkich spotkań 32. kolejki Ekstraklasy. Starcie, do którego doszło we wtorek przy
Cichej, było niezwykle emocjonujące, a „Niebiescy” byli o włos od pokonania lidera tabeli.
Spotkanie wzbudziło spore zainteresowanie nie tylko wśród kibiców Ruchu, ale także
telewidzów. Mecz z Legią obserwowało z trybun chorzowskiego stadionu 8 300 fanów,
natomiast transmisję w stacji Canal+ oglądało aż 158 tys. osób! To największa widownia
telewizyjna w całej 32. kolejce Ekstraklasy! Łącznie wszystkie spotkania pierwszej wiosennej serii
gier obejrzało aż 652 tys. widzów.

W meczu przeciwko Legii z bardzo dobrej strony zaprezentował się cały zespół Ruchu.
Dwóch piłkarzy „Niebieskich” – Łukasza Monetę i Patryka Lipskiego, eksperci z Ekstraklasy, nc + i
Onetu wytypowali do Jedenastki 32. Kolejki.
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Powołania Zawodników do reprezentacji Polski drużyn prowadzonych przez „Ruch”
Chorzów

Napastnik Ruchu Mariusz Stępiński znalazł się w szerokiej kadrze reprezentacji Polski na
Mistrzostwa Europy we Francji. Selekcjoner Adam Nawałka powołał w sumie 28. zawodników,
w tym czterech bramkarzy. Nominowanych, w tym Mariusza Stępińskiego, czekała rywalizacja
o 23 miejsca w drużynie, która wyjedzie na mistrzostwa do Francji. 30 maja Selekcjoner
reprezentacji Polski Adam Nawałka ogłosił ścisłą kadrę na Mistrzostwa Europy we Francji. Wśród
wybrańców znalazł się napastnik Ruchu, Mariusz Stępiński. Spośród zawodników, którzy
przygotowywali się do turnieju na zgrupowaniach w Juracie i Arłamowie w kadrze na Euro
zabrakło miejsca dla Przemysława
Tytonia, Pawła Dawidowicza i byłego piłkarza
„Niebieskich”, Artura Sobiecha. Wcześniej z powodu kontuzji wypadli Paweł Wszołek i Maciej
Rybus. „Stępel” jest pierwszym w historii piłkarzem Ruchu, który będzie miał szansę występu na
Mistrzostwach Europy.
Selekcjoner reprezentacji Polski do lat 16 Robert Wójcik 24 kwietnia powołał zawodników na
zgrupowanie kadry turniej UEFA U-16 Development, który zostanie rozegrany w naszym kraju.
Wśród nominowanych znalazł się Przemysław Bargiel z Ruchu. Przemek Bargiel to jeden
z najbardziej utalentowanych piłkarzy Ruchu. Zimą dołączył do pierwszej drużyny „Niebieskich”,
związał się z Klubem profesjonalnym kontraktem i wyjechał z zespołem na zimowe zgrupowanie
na Cypr. Na początku kwietnia został zgłoszony do rozgrywek Ekstraklasy. Jest także etatowym
reprezentantem Polski w swojej kategorii wiekowej. W biało-czerwonych barwach rozegrał
dotąd 15 spotkań, w których strzelił 3 gole. Polska reprezentacja U-16 wygrała cały turniej.

Inne wyróżnienia „Niebieskich”
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„Ruch” Chorzów jest klubem, gdzie gra najwięcej polskich zawodników. W poniższym
zestawieniu pod uwagę została liczba minut spędzonych na ligowych boiskach przez naszych
rodaków. Polacy z Cichej rozegrali blisko 88% ogólnego czasu gry.
Klub

Minuty
ogółem

liczba

Obcokrajowcy
Minuty

%

liczba

Polacy
Minuty

%

Ruch

29624

3

3491

11,8

23

26133

88,2

Pogoń

29681

5

5463

18,4

21

24218

81,6

Termalica

29644

9

6670

22,5

20

22974

77,5

Górnik

29601

10

8217

27,8

26

21384

72,2

Łęczna

29477

8

8339

28,3

19

21138

71,7

Jagiellonia

29584

9

9073

30,7

23

20511

69,3

Wisła

29628

8

9379

31,7

22

20249

68,3

Cracovia

29700

9

9745

32,8

16

19955

67,2

Lechia

29529

14

10171

34,4

17

19358

65,6

Śląsk

29691

11

10829

36,5

18

18862

63,5

Podbeskidzie

29460

11

10787

36,6

20

18673

63,4

Zagłębie

29654

7

11013

37,1

19

18641

62,9

Legia

29665

10

11832

39,9

19

17833

60,1

Korona

29689

11

13826

46,6

17

15863

53,4

Lech

29690

14

15306

51,6

15

14384

48,4

Piast

29684

11

16550

55,8

13

13134

44,2

Niebiescy” są nie tylko najbardziej polskim klubem w ligowej stawce. To także przy
Cichej najchętniej stawia się na młodych piłkarzy.
W sezonie 2015/2016 w Chorzowie bardzo odważnie postawiono na młodych zawodników,
którzy w dużej mierze stanowili o sile zespołu, zwłaszcza ofensywnej. Znajduje to potwierdzenie
w statystykach. W trakcie rozgrywek w zespole Ruchu oglądaliśmy ośmiu młodych Polaków i to
właśnie młodzież „Niebieskich” grała najwięcej w całej lidze!
Patryk Lipski (1994), Kamil Mazek (1994), Mariusz Stępiński (1995) Maciej Urbańczyk (1995),
Łukasz Moneta (1994), Łukasz Siedlik (1997), Kamil Włodyka (1994) i najmłodszy z tego
grona Przemysław Bargiel(2000) uzbierali łącznie aż 9674 minuty! Młodzi chorzowianie byli
czołowymi postaciami zespołu. Mariusz Stępiński w 34. występach zdobył 15 bramek, co czyni
go najskuteczniejszym Polakiem w Ekstraklasie. Gdy dodamy do tego cztery
trafienia Lipskiego i trzy Mazka, wychodzi na to, że trio młodych chorzowian zdobyło łącznie 22
bramki, czyli aż 55% ogólnego dorobku Ruchu w zakończonym sezonie. „Niebieska” młodzież
zdominowała rozgrywki, co potwierdza poniższa tabela, zawierająca również dane dotyczące
pozostałych ligowych drużyn.
Kolejno: nazwa klubu, liczba młodych zawodników w sezonie (urodzeni w 1994 i później), łączna
liczba minut młodzieży, procentowy udział młodych w ogólnym czasie gry całego zespołu,
liczba strzelonych bramek.
1

Ruch Chorzów

8

9674

26,47

22

2

Jagiellonia Białystok

11

8017

21,96

12

3

Lech Poznań

7

6517

17,80

11

4

Zagłębie Lubin

8

4985

13,63

13

5

Cracovia

6

4701

12,83

6

6

Pogoń Szczecin

8

3838

10,48

2

7

Piast Gliwice

5

3270

8,94

1

8

Korona Kielce

4

2911

7,95

5

9

Wisła Kraków

10

2869

7,85

0
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Podbeskidzie Bielsko-Biała

6

2767

7,61

0

11

Lechia Gdańsk

5

1600

4,39

2

12

Śląsk Wrocław

5

1470

4,02

1

13

Górnik Łęczna

1

1184

3,25

0

14

Górnik Zabrze

6

1114

3,05

0

15

Legia Warszawa

2

390

1,07

0

16

Termalica Bruk-Bet Nieciecza

1

350

0,96

1

Szczegółowy dorobek „Niebieskiej” młodzieży:
Patryk Lipski
36 meczów, 3109 minut, 4 bramki, 6 asyst
Mariusz Stępiński
34 mecze, 2639 minut, 15 bramek, 2 asysty
Kamil Mazek
28 meczów, 2209 minut, 3 bramki, 4 asysty
Maciej Urbańczyk
10 meczów, 822 minuty
Łukasz Moneta
13 meczów, 776 minut, 1 asysta
Przemysław Bargiel
4 mecze, 87 minut
Łukasz Siedlik
2 mecze, 27 minut
Kamil Włodyka
1 mecz, 5 minut
Matus Putnocky, Patryk Lipski i Mariusz Stępiński znaleźli się w gronie kandydatów do
nagród Ekstraklasy. Słowacki golkiper „Niebieskich” został nominowany w kategorii bramkarza
sezonu. Rywalizował będzie z Jakubem Szmatułą, Jasminem Buriciem, Emilijusem Zubasem
i Arkadiuszem Malarzem. W gronie najlepszych napastników znalazł się Mariusz Stępiński. Innymi
kandydatami
do
miana
snajpera
sezonu
zostali Namanja Nikolić,
Deniss Rakels,
Flavio Paixao i Airam Cabrera. Z kolei Patryk Lipski został nominowany w kategorii odkrycia
roku, gdzie konkurował będzie z Bartoszem Kapustką,
Jakubem Czerwiński, Krzysztofem
Piątkiem i Adamem Mójtą.
Jakub Arak - 21-letni napastnik podpisał pod koniec czerwca kontrakt z „Niebieskimi”.
Umowa będzie obowiązywać przez najbliższe trzy lata. Arak ma 21 lat. Jest wychowankiem
Victorii Głosków. Od 2006 r. jest związany z Legią Warszawa. Ostatnie dwa lata spędził na
zasadzie wypożyczenia w Zagłębiu Sosnowiec. W poprzednim sezonie wystąpił w 31. meczach
na zapleczu Ekstraklasy. Strzelił w nich 8 bramek. Jest młodzieżowym reprezentantem Polski.

Zakończenie kontraktów

Między słupkami chorzowskiej bramki nie zobaczymy w sezonie 2016/2017 Matusa
Putnockiego. Słowak przeszedł do Lecha Poznań.
Jego
umowa
z
Ruchem
wygasła
30
czerwca
2016
r.
i
nie
została
przedłużona. „Puto” zdecydował się bowiem zmienić barwy klubowe. Matúš Putnocký urodził
się 1 listopada 1984 r. w Preszowie. Jest wychowankiem BŠK Bardejów. Występował również
m.in. w MFK Koszyce i Slovanie Bratysława, z którym zdobył dwa tytuły mistrza Słowacji oraz
krajowy puchar. Na Cichą trafił w styczniu 2015 r. z MFK Ružomberok i od razu stał się
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podstawowym golkiperem „Niebieskich”. Przebojem wdarł się do polskiej Ekstraklasy. Jego
interwencje uratowały chorzowianom wiele ligowych punktów, a także wielokrotnie zwyciężały
w plebiscytach na najlepsze interwencje. Dotychczas „Puto” zanotował 52. występy
w barwach Ruchu. Od momentu przyjścia na Cichą opuścił tylko jedno ligowe spotkanie.
Wygasający z końcem czerwca kontrakt Marka Szyndrowskiego z „Niebieskimi” nie
został
przedłużony.
Marek
Szyndrowski urodził
się
30
października
1980
roku
w Świętochłowicach. Jest wychowankiem Ruchu. W pierwszym zespole zadebiutował jesienią
2000 roku w wyjazdowym meczu III rundy Pucharu Polski z Dyskobolią Grodzisk Wielkopolski, który
chorzowianie wygrali 3:1. Pierwszy występ w ekstraklasie zanotował miesiąc później
w przegranym meczu z Legią (1:4). Latem 2004 roku „Skuter” przeniósł się do Korony Kielce,
gdzie grał do końca sezonu 2006/2007. Następnie na zasadzie wypożyczenia trafił na rok do
Arki Gdynia. Rozgrywki 2008/2009 ponownie spędził w Kielcach, a po sezonie związał się z GKSem Bełchatów. Na Cichą powrócił w listopadzie 2010 r. W barwach Ruchu rozegrał łącznie 189
spotkań (145 w ekstraklasie, 24 w II lidze, 14 w Pucharze Polski, 2 w Pucharze Ligi
i 4 w europejskich pucharach). Z „Niebieskimi” zdobył dwa medale mistrzostw Polski – „srebro”
w 2012 r. i „brąz” w 2014 r.
Z końcem czerwca wygasł również kontrakt Marka Zieńczuka z „Niebieskimi”. „Zieniu”
opuścił Ruch po ponad 5 latach gry. Marek Zieńczuk urodził się 24 września 1978 r. w Gdańsku.
Karierę rozpoczynał w miejscowych klubach – Polonii i Lechii. Wiosną 2000 roku był już piłkarzem
Amiki Wronki, w barwach której zadebiutował w ekstraklasie. Latem 2004 przeniósł się do
krakowskiej Wisły, w której spędził 5 lat i trzykrotnie świętował zdobycie mistrzostwa Polski.
W sezonie 2009/2010 występował w greckim AÓ Xánthi. Jesienią 2011 wrócił do Lechii, lecz już
po kilku miesiącach przeniósł się na Cichą, gdzie podpisał wówczas 1,5-roczny kontrakt.
Ostatecznie spędził w Chorzowie pięć i pół roku. W „Niebieskich” barwach rozegrał w sumie
177 spotkań, w których strzelił 18 bramek. Z Ruchem zdobywał wicemistrzostwo Polski w 2012 r.
oraz 3. miejsce w 2014 r. W polskiej Ekstraklasie wystąpił łącznie aż 416 razy, co daje mu
5. miejsce w klasyfikacji wszechczasów. Strzelił w nich 73 bramki.
Drużyna pożegnała również z końcem czerwca Tomasza Podgórskiego. Po niespełna roku 30letni pomocnik opuszcza klub z Cichej, a w zbliżającym się sezonie będzie reprezentował
barwy pierwszoligowego Podbeskidzia Bielsko-Biała. Tomasz Podgórski urodził się 30 grudnia
1985 r. w Gliwicach. Od początku swojej kariery związany był z miejscowym Piastem. W tym
klubie zaczynał piłkarskie treningi. Przy Okrzei występował aż do końca sezonu 2014/2015,
z półroczną przerwą na grę w Zawiszy Bydgoszcz wiosną 2010 r. Do Ruchu trafił w lipcu
ubiegłego roku. W zespole „Niebieskich” zadebiutował pod koniec sierpnia w wyjazdowym
meczu z Zagłębiem Lubin. Łącznie zanotował 27 występów z „eRką” na piersi strzelając jedną
bramkę.
Wygasający z końcem czerwca kontrakt Konrada Korczyńskiego z Ruchem nie został
przedłużony. 21-latek opuści klub z Cichej. Korczyński urodził się 26 września 1994 r. w Gryfinie.
Jest wychowankiem klubu Łabędź Widuchowa. Futbolu uczył się także w Energetyku Gryfino
i Salosie Szczecin skąd na początku 2012 r. trafił do Ruchu. Początkowo występował
w zespołach juniorów starszych i Młodej Ekstraklasy. Latem 2013 r. został włączony do kadry
I zespołu, grał jednak w rezerwach. Sezon 2014/2015 spędził na wypożyczeniu w drugoligowej
Kotwicy Kołobrzeg. Po powrocie do Chorzowa znalazł się w drugim zespole, a jesienią
ubiegłego roku ponownie zaczął treningi z pierwszą drużyną. Nie zdołał jednak zadebiutować
w meczu o stawkę. Zaliczył natomiast 52 występy w trzecioligowych rezerwach, strzelił w nich
3 bramki.
Podobnie Kamil Włodyka - 21-letni pomocnik żegna się z czternastokrotnym Mistrzem Polski.
Kamil Włodyka urodził się 11 października 1994 r. w Jaworznie. Treningi piłkarskie rozpoczął
w miejscowej Szczakowiance. Następnie występował w MCKiS Sokół. Do Ruchu przeszedł latem
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2010 r. Po dwóch latach spędzonych w drużynie Młodej Ekstraklasy trafił do I zespołu, w którym
debiutował w październiku 2012 r. w wyjazdowym meczu z Polonią Warszawa. Wiosnę 2015 r.
spędził na wypożyczeniu w pierwszoligowej wówczas Termalice Bruk-Bet Nieciecza. Latem
ubiegłego roku znów pojawił się przy Cichej, ale w minionym sezonie zanotował tylko jeden
występ w Ekstraklasie, grał głównie w rezerwach. Dotychczas w pierwszym zespole Ruchu
rozegrał łącznie 40 spotkań (37 w lidze, 1 w Pucharze Polski i 3 w europejskich pucharach).
Strzelił w nich jedną bramkę. W czerwcu 2014 r. świętował z „Niebieskimi” zdobycie brązowego
medalu mistrzostw Polski.

DZIAŁANIA MARKETINGOWE W II KWARTALE 2016 ROKU
W drugim kwartale roku 2016 Ruch Chorzów kontynuował organizację akcji
przeznaczonych dla najmłodszych sympatyków klubu. Jednym z programów dedykowanych
dzieciom i młodzieży były spotkania z zawodnikiem Ruchu, Martinem Konczkowskim i ekspertem
z zakresu wystąpień publicznych, Piotrem Pytlem. W pierwszej części spotkań emitowany był film
prezentujący najlepsze interwencje obrońcy „Niebieskich”. Po jego projekcji głos zabierał sam
Konczkowski, który opowiadał historię swojej drogi do Ekstraklasy. Wysłuchawszy wystąpienia
zawodnika Ruchu Chorzów, uczniowie przekonywali się, że zawód piłkarza to droga wzlotów
i upadków, a jedynym sposobem na osiągnięcie sukcesu jest połączenie wiary w siebie, ciężkiej
pracy i konsekwencji w dążeniu do celu. W drugiej części spotkania Piotr Pytel, inspirując się
historią i postacią Martina Konczkowskiego, przeprowadzał warsztaty motywacyjne dla
zgromadzonych uczniów, w czasie których przekonywał uczestników, iż każdy jest zdolny do
realizacji swoich marzeń. Spotkania z Martinem Konczkowskim i Piotrem Pytlem zdobyły
ogromne uznanie wszystkich biorących w nich udział placówek.
W raportowanym okresie klub w dalszym ciągu realizował także projekt „Niebieska
lekcja historii”, który zapoczątkowany został w ubiegłym sezonie rozgrywkowym jako część
kampanii marketingowej „14 Powodów Do Dumy”. W ramach akcji wychowankowie śląskich
szkół i przedszkoli zapraszani są na wycieczkę po stadionie Ruchu Chorzów, podczas której
zwiedzają chorzowski obiekt i poznają historię 14-krotnego Mistrza Polski. Goście mają także
okazję zobaczyć fragment treningu pierwszego zespołu, a na zakończenie spotykają się
z zawodnikami, którzy rozdają im swoje autografy i wykonują sobie z nimi pamiątkowe zdjęcia.
Dużym zainteresowaniem wśród śląskich placówek cieszą się także nieprzerwanie
realizowane akcje „Futbolandia” oraz „Szkoła w Ruchu”. Projekt „Futbolandia” kierowany jest
do wychowanków przedszkoli. W ramach tej akcji piłkarze Ruchu Chorzów odwiedzają
przedszkolaków, przekazują im elementarną wiedzę na temat zdrowego trybu życia
i zachęcają do wspólnej zabawy z piłką. Projekt „Szkoła w Ruchu” zaś to spotkania
„Niebieskich” z uczniami szkół wszystkich poziomów edukacyjnych, podczas których
przeprowadzane są konferencje prasowe z udziałem zawodników, konkursy wiedzy o Ruchu
Chorzów i konkurencje sportowe.

W drugim kwartale roku 2016, w ramach akcji dedykowanym najmłodszym kibicom
Ruchu Chorzów, klub spotkał się z wychowankami placówek z Chorzowa, Rudy Śląskiej, Piekar
Śląskich, Siemianowic Śląskich, Świętochłowic, Kalet i Imielina.
Wiosną 2016 roku Ruch Chorzów wspierał liczne akcje charytatywne. W kwietniu,
w czasie domowych meczów z Wisłą Kraków i Legią Warszawa, Ruch zorganizował zbiórkę
pieniędzy na rzecz 11-letniego kibica „Niebieskich”, Olafa Bochenka, który zmaga się
z nowotworem złośliwym – mięsakiem. W tym samym miesiącu klub wsparł także leczenie
6-letniej Ani, chorej na zespół Cockayne’a typu A, wystawiając na aukcję meczowy trykot
Łukasza Surmy z podpisami całej drużyny. Klub pomógł także w zbiórce środków na bardzo
kosztowne leczenie półrocznego Tymonka Palczarskiego, u którego zdiagnozowano
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siatkówczaka złośliwego. Podczas meczu z Cracovią klub zorganizował też zbiórkę środków na
zakup specjalnego, mobilnego pionizatora dla Dominika Matterna cierpiącego na rozszczep
kręgosłupa.
W kwietniu bieżącego roku Ruch Chorzów zaprezentował nową odsłonę swojej
maskotki klubowej. Odświeżona postać orła „Adlera” wykreowana została na śląskiego
superbohatera o wielkim sercu, który wykorzystuje swoją siłę pomagając pracownikom
i kibicom klubu w ich codziennych działaniach. Chcąc oficjalnie przedstawić sympatykom
klubu postać „Adlera”, Ruch nagrał humorystyczny film pt. „Adler reaktywacja”. Filmik spotkał
się z bardzo pozytywnym odbiorem widzów. Został nawet nominowany przez Ekstraklasę do
nagrody kibicowskiego wyróżnienia pierwszych trzech kolejek rundy finałowej. Nominację
otrzymały także Górnik Zabrze za kampanię „Gramy do końca” i Podbeskidzie Bielsko Biała za
akcję „Wymień punkty na autobus”. Ruch Chorzów pokonał jednak swoich konkurentów
zdobywając 70% głosów. Maskotka Ruchu obecna jest nie tylko na stadionie w czasie
boiskowych zmagań pierwszej drużyny „Niebieskich”. „Adler” pojawia się na wielu eventach
organizowanych przez klub i kibiców. Pluszowy orzeł pozyskał sobie szerokie grono fanów.
Zaraz po zakończeniu sezonu 2015/2016 do sprzedaży trafiły karnety na nadchodzące
rozgrywki. Na sprzedaż przeznaczona została liczba 4500 abonamentów. Klub zachęcał
kibiców do nabycia karnetów, ponieważ jest to rozwiązanie znacznie korzystniejsze niż
kupowanie pojedynczych biletów. Zalety posiadania karnetu to przede wszystkim niska cena w
przeliczeniu na jeden mecz, gwarancja obejrzenia wszystkich domowych spotkań Ruchu
(łącznie 18 lub 19 meczów), rabat na gadżety, zapewnienie sobie stałego miejsca na stadionie,
stała cena (wartość biletów na pojedyncze mecze będzie różna w zależności od atrakcyjności
rywala), program lojalnościowy na najwyższym poziomie 50% zniżki, a także darmowe wejścia
na domowe mecze Pucharu Polski. Ceny karnetów na sektory to 219 zł., na trybunę dolną 516
zł., a na trybunę górną 756 zł. Klub przygotował atrakcyjne zniżki dla karnetowiczów na
poziomie od 10% do 50%. Tradycyjnie najwięcej zyskać mogli najwierniejsi fani, którzy od kilku lat
zaopatrują się w karnety.
Przygotowując się do nowego sezonu Ruch Chorzów po raz kolejny postanowił oddać
hołd górnikom i hutnikom. Zapraszanie pracowników hut i kopalń na mecze przy Cichej
w ramach projektu „14 Powodów Do Dumy”, cieszyło się bardzo dużą popularnością, dlatego
też klub postanowił kontynuować tę akcję w nadchodzącym sezonie. Przed rokiem śląskie
zakłady pracy licznie zgłaszały się do wzięcia udziału w akcji. W wielu przypadkach pomysł
klubu spotkał się z niemałym zdziwieniem i niedowierzaniem, jednak wszystkie kopalnie i huty
doceniły inicjatywę klubu. W czerwcu bieżącego roku klub postanowił kontynuować ideę
zapraszania Ludzi Pracy na domowe mecze przy ul. Cichej 6. Wszystkie kopalnie i huty
z Górnego Śląska otrzymały zaproszenie do wzięcia udziału w drugiej edycji projektu. Dla
pracowników przygotowano pulę darmowych karnetów oraz rabaty. Każdy zakład pracy
otrzymał 5 darmowych abonamentów na sektory oraz zniżki 25% i 30% na pozostałe karnety w
zależności liczy zakupionych kart wstępu.

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 2015/2016.

V.

OPIS STANU REALIZACJI DZIAŁAŃ
HARMONOGRAMU ICH REALIZACJI

I

INWESTYCJI

EMITENTA

ORAZ

18

RAPORT ZA II Q 2016 RUCH CHORZÓW S.A.
(IV Q ROKU ROZRACHUNKOWEGO 2015/2016)

Nie dotyczy.

VI.

INFORMACJE NA TEMAT AKTYWNOŚCI W ZAKRESIE
ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE

WPROWADZANIA

Emitent nie podejmował w okresie objętym raportem inicjatyw nastawionych na wprowadzenie
rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie.

VII.

OPIS ORGANIZACJI GRUPY KAPITAŁOWEJ
JEDNOSTEK PODLEGAJĄCYCH KONSOLIDACJI

EMITENTA,

ZE

WSKAZANIEM

Emitent nie tworzy grupy kapitałowej.

VIII.

WSKAZANIE PRZYCZYN NIESPORZĄDZENIA SKONSOLIDOWANYCH SPRAWOZDAŃ
FINANSOWYCH
Nie dotyczy.

IX.

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

Nazwa akcjonariusza

Wartość
nominalna

Udział w kapitale
zakładowym

Udział w głosach na
Walnym Zgromadzeniu
Akcjonariuszy

1.

4Energy S.A.

7 750 754

7 750 754,00 zł

30,78 %

30,78 %

3.

AMG Silesia Sp. z o.o.

8 840 000

8 840 000,00 zł

35,11 %

35,11 %

4.

Miasto Chorzów

5 653 845

5 653 845,00 zł

22,46 %

22,46 %

6.

Pozostali :

2 932 096

2 932 096,00 zł

11,65 %

11,65 %

25 176 695

25 176 695,00 zł

100,00%

100,00%

Razem

X.

Liczba akcji

INFORMACJE DOTYCZĄCE LICZBY OSÓB ZATRUDNIONYCH PRZEZ EMITENTA,
W PRZELICZENIU NA PEŁNE ETATY
Forma zatrudnienia
Umowa o pracę
Umowa o dzieło, zlecenie i
inne
Dane na koniec II kwartału 2016 r.

Liczba zatrudnionych

Liczba pełnych etatów

19

19

77

----
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