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

RAPORT ZA III KWARTAŁ 2014 r.
(I kwartał roku rozrachunkowego)

Chorzów, dn. 14.11.2014 r.

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

I. INFORMACJE OGÓLNE na dzień 14.11.2014 r.
Pełna nazwa (firma):

„RUCH” Chorzów Spółka Akcyjna

Forma prawna:

Spółka Akcyjna

Kraj:

Polska

Przepisy prawa zgodnie z którymi
działa Spółka:

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

Siedziba:

Chorzów

Adres:

ul. Cicha 6, 41-506 Chorzów

Telefon:

+48 32 24 17 554

Fax:

+48 32 346 35 35

Numer KRS:

0000224997

Numer Identyfikacji Podatkowej:

627-25-24-625

Numer REGON:

278335653

Adres poczty elektronicznej:

ruch@ruchchorzow.com.pl

Adres strony internetowej:

www.ruchchorzow.com.pl

Kapitał zakładowy:

20 676 695,00 zł

WŁADZE SPÓŁKI
RADA NADZORCZA
Skład Rady Nadzorczej :

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

- Przewodniczący RN
- Z-ca Przewodniczącego RN
- Członek RN
- Członek RN
- Członek RN
- Członek RN
- Członek RN

ZARZĄD
Skład Zarządu :

Dariusz Smagorowicz
Mirosław Mosór

- Prezes Zarządu
- Wiceprezes Zarządu
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I.

KWARTALNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE
BILANS

Wyszczególnienie

Stan na 30.09.2014

Stan na 30.09.2013

AKTYWA
A. AKTYWA TRWAŁE

14 888 227,30

15 441 079,94

1 435 285,29

1 702 305,29

400 670,79

448 374,13

III. Należności długoterminowe

16 504,22

16 504,22

IV. Inwestycje długoterminowe

13 032 767,00

13 032 767,00

3 000,00

241 129,30

I. Wartości niematerialne i prawne
II. Rzeczowe aktywa trwałe

V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe

Wyszczególnienie

Stan na 30.09.2014

B. AKTYWA OBROTOWE

Stan na 30.06.2013

13 057 497,50

4 102 661,64

300 506,61

337 277,20

II. Należności krótkoterminowe

10 920 471,20

3 385 946,21

III. Inwestycje krótkoterminowe

85 095,30

127 807,04

1 751 424,39

251 631,19

27 945 724,80

19 543 741,58

I. Zapasy

IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe
AKTYWA RAZEM:

Wyszczególnienie

Stan na 30.06.2014

Stan na 30.06.2013

PASYWA
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY
I. Kapitał (fundusz) podstawowy
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)
III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)

-25 302 976,04

-10 749 482,31

18 676 695,00

17 559 931,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 983 671,86

2 983 671,86

V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny

0,00

0,00

VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe

0,00

0,00

-44 271 666,06

-30 814 008,19

-2 691 676,84

-479 076,98

0,00

0,00

53 248 700,84

30 293 223,89

1 423 301,58

56 433,78

0,00

0,00

46 288 820,66

30 236 790,11

IV. Kapitał (fundusz) zapasowy

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

5 536 578,60

0,00

27 945 724,80

19 543 741,58

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
(WARIANT PORÓWNAWCZY)

Wyszczególnienie

A

Przychody netto ze sprzedaży i zrównane
z nimi,

Od 01.07.2014 do Od 01.07.2013 do Od 01.07.2014 do Od 01.07.2013 do
30.09.2014
30.09.2013
30.09.2014
30.09.2013
3 672 910,87

5 145 636,73

3 672 910,87

5 145 636,73

3 623 230,75

4 963 105,52

3 623 230,75

4 963 105,52

-59 394,29

81 445,22

-59 394,29

81 445,22

109 074,41

101 085,99

109 074,41

101 085,99

5 220 928,50

5 159 988,91

5 220 928,50

5 159 988,91

87 534,22

265 877,80

87 534,22

265 877,80

264 395,68

124 396,36

264 395,68

124 396,36

2 616 372,05

1 512 960,38

2 616 372,05

1 512 960,38

27 610,22

2 249,73

27 610,22

2 249,73

1 863 947,21

2 862 808,00

1 863 947,21

2 862 808,00

97 898,97

116 037,55

97 898,97

116 037,55

203 731,58

206 951 59

203 731,58

206 951 59

59 438,57

68 707,50

59 438,57

68 707,50

-1 548 017,63

-14 352,18

-1 548 017,63

-14 352,18

31 000,00

333,38

31 000,00

333,38

31 000,00

333,38

31 000,00

333,38

453 969,79

39 587,74

453 969,79

39 587,74

453 969,79

39 587,74

453 969,79

39 587,74

-1 970 987,42

-53 606,79

-1 970 987,42

-53 606,79

47 257,96

1 428,99

47 257,96

1 428,99

45 656,25

1 428,99

45 656,25

1 428,99

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

B. Koszty działalności operacyjnej
I. Amortyzacja
II. Zużycie materiałów i energii
III. Usługi obce
IV. Podatki i opłaty, w tym:
- podatek akcyzowy
V. Wynagrodzenia
Ubezpieczenia społeczne i inne
VI.
świadczenia
VII. Pozostałe koszty rodzajowe
VIII.

Wartość sprzedanych towarów i
materiałów

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

1 601,71

H. Koszty finansowe

1 601,71

767 947,38

427 920,83

767 947,38

427 920,83

65 879,48

225 815,44

65 879,48

225 815,44

702 067,90

202 105,39

702 067,90

202 105,39

-2 691 676,84

-480 098,63

-2 691 676,84

-480 098,63

0,00

0,00

0,00

0,00

K. Wynik brutto (I+/-J)

-2 691 676,84

-480 098,63

-2 691 676,84

-480 098,63

L. Podatek dochodowy

0

-1 021,65

0

-1 021,65

-2 691 676,84

-479 076,98

-2 691 676,84

-479 076,98

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

-2 691 676,84

-479 076,98

-2 691 676,84

-479 076,98

II.

Korekty razem

-4 537 335,58

1 015 369,56

-4 537 335,58

1 015 369,56

-7 229 012,42

536 292,58

-7 229 012,42

536 292,58

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

I.

Wpływy

0,00

0,00

0,00

0,00

II.

Wydatki

1 420 000,01

10 279,68

1 420 000,01

10 279,68

-1 420 000,01

-10 279,68

-1 420 000,01

-10 279,68

III.
C.

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

I.

Wpływy

10 260 812,11

1 690 907,31

10 260 812,11

1 690 907,31

II.

Wydatki

1 691 883,82

2 133 506,26

1 691 883,82

2 133 506,26

8 568 928,29

-442 598,95

8 568 928,29

-442 598,95

-80 084,14

83 413,95

-80 084,14

83 413,95

-80 084,14

83 413,95

-80 084,14

83 413,95

124 650,67

9 393,09

124 650,67

9 393,09

44 566,53

92 807,04

44 566,53

92 807,04

III.

G.

Od 01.07.2013 do
30.09.2013

Zysk (strata) netto

B.

F.

Od 01.07.2014 do
30.09.2014

I.

III.

E.

Od 01.07.2013 do
30.09.2013

PRZEPŁYWY ŚRODKÓW
PIENIĘŻNYCH Z
DZIAŁALNOŚCI
OPERACYJNEJ

A.

D.

Od 01.07.2014 do
30.09.2014

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

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

Od 01.07.2014 do
30.09.2014

Od 01.07.2013 do
30.09.2013

-22 611 299,19

-10 270 405,33

0,00

0,00

II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)

-25 302 976,04

-10 749 482,31

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

-25 302 976,04

-10 749 482,31

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 30.09.2014 roku
obejmującym bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w kapitale własnym, rachunek
przepływów pieniężnych oraz noty objaśniające sporządzone zostały zgodnie z Ustawą z dnia
29 września 1994 roku o rachunkowości. 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;
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Ulepszenia w obcych środkach trwałych.






Środki trwałe w budowie, to środki trwałe w okresie ich budowy, montażu lub ulepszenia już
istniejących obiektów. Środki trwałe w budowie nie są amortyzowane do momentu
zakończenia ich budowy i oddania do użytkowania.
Środki trwałe Spółka wycenia na dzień bilansowy według ceny nabycia, pomniejszonej
o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.
Wartość początkowa środków trwałych podlega podwyższeniu o wartości nakładów
poniesionych na ich ulepszenie (przebudowę, modernizację, rekonstrukcję).
Stawki amortyzacyjne ustalone zostały z uwzględnieniem okresu ekonomicznej użyteczności
składników majątku. Rzeczowe aktywa trwałe amortyzuje się metodą liniową przy zastosowaniu
następujących okresów:
Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 10-40lat
Urządzenia techniczne i maszyny 3-14 lat
Środki transportu 3-5 lat
Inne środki trwałe 5-10 lat
Rozpoczęcie naliczania odpisów amortyzacyjnych Spółka dokonuje począwszy od pierwszego
dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek trwały przyjęto do używania. Środki
trwałe, których wartość początkowa nie przekracza 3 500,00 zaliczane są do zużycia
materiałów w miesiącu ich nabycia.
Należności
Spółka kwalifikuje należności z podziałem na długoterminowe
oraz od jednostek powiązanych i od pozostałych jednostek.

i

krótkoterminowe

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









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





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







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




Rozliczenia międzyokresowe ( pasywne)
Rozliczenia międzyokresowe w Spółce po stronie pasywów obejmują:
bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów,
rozliczenia międzyokresowe przychodów.
Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów obejmują kwoty zaliczane do kosztów bieżącego
okresu, których pokrycie nastąpi w przyszłości. Rozliczenia te Spółka stosuje w odniesieniu
do kosztów występujących nieperiodycznie, a wymagających równomiernego rozłożenia
na poszczególne okresy sprawozdawcze.
Spółka
dokonuje
biernych
rozliczeń
międzyokresowych
kosztów
w
wysokości
prawdopodobnych zobowiązań przypadających na bieżący okres sprawozdawczy,
wynikających ze świadczeń na rzecz Spółki przez kontrahentów i których kwotę zobowiązania
można oszacować w sposób wiarygodny.
Wycena transakcji wyrażonych w walutach obcych.
Na dzień bilansowy aktywa i zobowiązania wyrażone w walutach obcych, wykazane
w księgach rachunkowych, Spółka wycenia według średniego kursu NBP, ogłoszonego dla
danej waluty. Nadwyżka dodatnich różnic kursowych nad ujemnymi różnicami kursowymi
powstająca z tytułu rozliczenia aktywów i zobowiązań finansowych w ciągu roku oraz wyceny
aktywów i zobowiązań ujmowana jest w przychodach finansowych okresu, natomiast
nadwyżka ujemnych różnic finansowych nad dodatnimi w kosztach finansowych.
Przychody i koszty działalności operacyjnej
Przychody ze sprzedaży towarów i produktów stanowią kwotę należną z tego tytułu
od odbiorcy pomniejszoną o należny podatek od towarów i usług.
Koszty sprzedanych towarów i usług ujmowane są współmiernie do przychodów ze sprzedaży
i obejmują wartość sprzedanych produktów (usług) i innych składników wycenionych po
koszcie wytworzenia.
Pozostałe przychody i koszty operacyjne.
Pozostałe przychody i koszty operacyjne nie są związane bezpośrednio z działalnością Spółki.
W skład pozostałych przychodów operacyjnych zalicza się przychody ze sprzedaży rzeczowych
aktywów trwałych, rozwiązanie rezerw, nadwyżki inwentaryzacyjne i inne.
W skład pozostałych kosztów operacyjnych zalicza się wartość sprzedanych i zlikwidowanych
składników rzeczowych aktywów trwałych, koszty tworzonych rezerw, niezawinione niedobory
inwentaryzacyjne, przekazane darowizny, odpisy aktualizujące należności i inne.
Przychody i koszty finansowe
Przychody finansowe obejmują, przypadające na okres sprawozdawczy odsetki od udzielonych
pożyczek, rachunków bankowych oraz dodatnie różnice kursowe.
Koszty finansowe obejmują odsetki związane z wykorzystywanymi kredytami, zapłacone
prowizje oraz ujemne różnice kursowe powstałe z operacji w walutach obcych.
W rachunku zysków i strat różnice kursowe prezentowane są per saldo.
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III.

ZWIĘZŁA CHARAKTERYSTYKA ISTOTNYCH DOKONAŃ LUB NIEPOWODZEŃ
EMITENTA W OKRESIE, KTÓREGO DOTYCZY RAPORT, WRAZ Z OPISEM
NAJWAŻNIEJSZYCH CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, W SZCZEGÓLNOŚCI O
NIETYPOWYM CHARAKTERZE, MAJĄCYCH WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE
WYNIKI
Istotne zdarzenia I Q roku obrotowego ( III kwartału 2014 roku )
Udział w rozgrywkach Ligi Europejskiej wpłynął w istotny sposób na zwiększenie kosztów
z działalności operacyjnej. Problemy z murawą spowodowały konieczność wynajęcia innego
stadionu na mecze w ramach Ligi Europejskiej i T-Mobile Ekstraklasy. Ten fakt oraz koszty
związane z wyjazdami zawodników na mecze w kilku krajach europejskich (czartery samolotów,
hotele, wyżywienie i obsługa ) wygenerowały dodatkowe koszty.
W badanym okresie na słabszy wynik miał również wpływ fakt, iż przychody z udziału
w rozgrywkach Ligi Europejskiej pojawią się dopiero w IV kwartale 2014r ( II kwartał roku
obrotowego) .
W III kwartale 2014 r. rezygnację z pełnionej funkcji Wiceprezesa Zarządu złożył Pan Marek
Glogaza.
Również w III kwartale 2014 r. Biuro Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Chorzów
poinformowało o wyniku przetargu na promocję miasta poprzez sport. Zwycięzcą został „Ruch”
Chorzów S.A., który z tego tytułu otrzyma kwotę 2 mln zł. Umowa między Miastem Chorzów, a
„Ruchem” ma zostać zrealizowana w terminie nieprzekraczającym 15 grudnia 2014 r.
22 sierpnia 2014 r. rozstrzygnięto przetarg na budowę zadaszenia Stadionu Śląskiego.
Zadaszenie „Kotła Czarownic” wykona niemiecka firma „Pfeifer: Seil-und Hebetechnik”, która
przedstawiła najlepszą ofertę. Stadion ma być oddany do użytku w 2016 roku. Przetarg
obejmował badanie lin, które pozostały na budowie po awarii łączników, tzw. „krokodyli”
w lipcu 2011 i określenie ich przydatności do ponownego wykorzystania, montaż konstrukcji
zadaszenia widowni z pokryciem z poliwęglanu oraz monitoring konstrukcji. Koszt tego zadania
oszacowano w ogłoszeniu przetargowym na ok. 45 mln złotych. Niemiecka firma zaoferowała
cenę ok. 70 mln zł. Oferta firmy Pfeifer Seil und Hebentechnik jest wyższa niż kwota określona
w przetargu, głównie ze względu na dokonaną przez potencjalnego wykonawcę wycenę
ryzyka – mówi Witold Trólka z Urzędu Marszałkowskiego. Wysokość oferty niemieckiej firmy
wynika głównie z wyceny ryzyka. Niemcy szacują swoje ryzyko ze względu na kontynuację
realizacji zadania po poprzednim wykonawcy oraz na udzielaną gwarancję – 60 miesięcy dla
montażu konstrukcji oraz 180 miesięcy dla zabezpieczenia antykorozyjnego. Termin na
ukończenie robót objętych zakresem tego przetargu to początek 2016 roku. Jest to o tyle
istotne, iż „Ruch” Chorzów docelowo wg podpisanego już Listu Intencyjnego, ma grać na
Stadionie Śląskim, przenosząc się z Cichej 6 na Katowicką 10.
Pierwsze mecze „Ruchu” Chorzów w ramach T-Mobile Ekstraklasy oraz Pucharów Europejskich
UEFA były rozgrywane na gliwickim stadionie, a nie przy ul. Cichej 6. Powodem, dla którego
„Ruch” Chorzów nie grał na macierzystym stadionie był zły stan murawy. UEFA wyraziła zgodę
na przeniesienie spotkania II rundy eliminacyjnej Ligi Europy pomiędzy Ruchem Chorzów a FC
Vaduz do Gliwic. Ostatecznie „Ruch” zmierzył się z zespołem z Liechtensteinu na Stadionie
Miejskim w Gliwicach przy ul. Okrzei 20. Miejski Ośrodek Rekreacji i Sportu w Chorzowie
poinformował, że murawa boiska na stadionie miejskim przy ul. Cichej 6 – na dzień 14 lipca br. –
nie jest zdatna do użytku. Przyczyną takiego stanu rzeczy był brak efektów prac renowacyjnopielęgnacyjnych trawy wykonanych na płycie głównej w okresie między rozgrywkami.
W trakcie okresu przygotowawczego do sezonu 2014/2015 Miejski Ośrodek Rekreacji i Sportu,
który jest zarządcą obiektów sportowych użytkowanych przez „Ruch” Chorzów, zdecydował się
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na przeprowadzenie na murawie chorzowskiego stadionu zabiegów pielęgnacyjnych
i renowacyjnych. Zarząd Klubu był wielokrotnie zapewniany, że prace na stadionie zakończą się
przed powrotem drużyny ze zgrupowania w Popradzie, a murawa będzie optymalnie
przygotowana do treningów i rozgrywania spotkań domowych organizowanych przez „Ruch”.
10.07.2014 r., MORiS zwrócił się „Ruchu” Chorzów z prośbą o przeniesienie zaplanowanego na
niedzielę, 13 lipca, otwartego treningu I drużyny ze stadionu na boisko boczne wyjaśniając, że
właściwe przygotowanie murawy przed meczem wymaga więcej czasu. Jednocześnie Zarząd
Klubu otrzymał informację, że płyta główna będzie na pewno udostępniona zawodnikom
„Ruchu” i FC Vaduz 16.07.2014 r., czyli w dniu oficjalnego treningu obydwu drużyn, dzień przed
spotkaniem pucharowym. Biorąc pod uwagę fakt, że płyta główna chorzowskiego stadionu
była zawsze optymalnie przygotowana do gry, a osoby za ten proces odpowiedzialne
posiadają wiedzę i doświadczenie w tej kwestii, nie było podstaw do tego, aby nie wierzyć tym
zapewnieniom. Ostatecznie jednak MORiS poinformował Klub, że murawa stadionu przy Cichej,
nie jest zdatna do użytku, a przeprowadzone prace nie przyniosły spodziewanego efektu.
Wydział Gier Śląskiego Związku Piłki Nożnej stwierdził, że znaczne ubytki trawy na całym boisku
nie pozwalają na rozgrywanie meczów o mistrzostwo Ekstraklasy przy ul. Cichej 6.
Ważnym wydarzeniem dla piłkarskiego świata jest również informacja iż 25.09.14 w Warszawie
odbyło się doroczne Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Ekstraklasa S.A., które
podsumowało rok obrotowy 2013/2014. Na nową, roczną kadencję powołano również
członków Rady Nadzorczej spółki. W składzie Rady znalazł się prezes „Ruchu” Chorzów Dariusz
Smagorowicz.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołało na nową, roczną kadencję Radę Nadzorczą
spółki Ekstraklasa S.A. w skład której automatycznie weszli reprezentanci czterech najlepszych
Klubów minionego sezonu:






Maciej Wandzel (reprezentant Legii Warszawa)
Marcin Bilik (reprezentant Lecha Poznań)
Dariusz Smagorowicz (reprezentant „Ruchu” Chorzów)
Maciej Bałaziński (reprezentant Lechii Gdańsk)

Ponadto dwóch członków zostało wybranych przez pozostałych 12 klubów Ekstraklasy. Są to:




Wojciech Borecki (prezes Podbeskidzia Bielsko-Biała)

Cezary Kulesza (prezes Jagiellonii Białystok)
Rada Nadzorcza Ekstraklasy S.A. składa się z siedmiu członków. Zgodnie ze statutem spółki
gwarantowane miejsce w Radzie Nadzorczej Ekstraklasy S.A. mają reprezentanci czterech
pierwszych Klubów w klasyfikacji poprzedniego sezonu oraz reprezentant PZPN (przedstawiciel
federacji w Radzie Nadzorczej nie jest jeszcze znany). Dwóch członków wybieranych jest
natomiast przez 12 pozostałych Klubów spośród zgłoszonych przez nie kandydatur. Członkowie
powołanej dziś Rady Nadzorczej spośród jej składu wybiorą Przewodniczącego oraz
Wiceprzewodniczącego, a także Sekretarza Rady.
Ponadto Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Ekstraklasy S.A. podsumowało rok
obrotowy 2013/2014 (1 lipca 2013 – 30 czerwca 2014 r.). Po raz pierwszy od 4 lat spółka
wygenerowała zysk.
Decyzją uczestników Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy udzielono
absolutorium wszystkim członkom Rady Nadzorczej Ekstraklasy S.A., którzy pełnili tę funkcję w
roku obrotowym 2013/2014. Absolutorium z pełnionych funkcji w minionym roku obrotowym
otrzymał także Zarząd spółki – Bogusław Biszof (Prezes Zarządu) oraz Marcin Animucki
(Wiceprezes Zarządu). Walne Zgromadzenie przyjęło sprawozdanie Zarządu spółki oraz
sprawozdanie finansowe za miniony rok obrotowy.
„Ruch” Chorzów uplasował się na 3. miejscu w rankingu medialności polskich klubów piłkarskich
w miesiącu sierpniu – wynika z badania „Polska Piłka” przygotowanego przez firmę „PRESSSERVICE Monitoring Mediów” Na temat „Niebieskich” ukazało się w sierpniu blisko 3400
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publikacji prasowych i internetowych! Nasz klub zanotował w rankingu awans o jedną lokatę w
porównaniu do poprzedniej analizy.

Wykres. Liczba publikacji prasowych i internetowych na temat dziesięciu najbardziej medialnych klubów TMobile Ekstraklasy.

Badanie „Polska Piłka” prowadzone jest na podstawie monitoringu 1100 tytułów prasy
ogólnopolskiej i regionalnej oraz wybranych portali internetowych.

Działalność sportowa
W III kwartale 2014 r. I drużyna „Ruchu” zaczęła nowy sezon rozgrywek T-Mobile
Ekstraklasy. Rozgrywając 10 kolejek podopieczni Jana Kociana pięć razy zremisowali, raz wygrali
i cztery razy przegrali. Drużna uległa w pierwszej kolejce Śląskowi Wrocław (2:0), w drugiej
Górnikowi Łęczna (1:2), w trzeciej Podbeskidziu Bielsko-Biała (3:0) oraz w dziewiątej GKS-owi
Bełchatów (0:1). „Ruch” Chorzów podzielił się punktami z Wisłą Kraków w czwartej kolejce TMobile Ekstraklasy (2:2), w szóstej z Lechem Poznań (0:0), z Lechią Gdańsk w siódmej kolejce
(3:3), z Pogonią Szczecin w ósmej kolejce (1:1) oraz z Zawiszą Bydgoszcz w dziesiątej kolejce
(1:1). Trzy punkty chorzowska drużyna wywiozła jedynie z Gliwic, pokonując Piasta 0:1.
Zawodnicy „Ruchu” byli umieszczani w tzw. „11 kolejki” przez dziennikarzy i obserwatorów
sportowych. Po szóstej kolejce w „11 kolejki” znalazł się Krzysztof Kamiński. W swoich
zestawieniach Kamińskiego umieściły również m.in. Przegląd Sportowy, Sport, Ekstraklasa.net,
wp.pl, Interia.pl, goal.pl, 2x45.info czy sportowefakty.pl.
Również pomocnik „Niebieskich” Filip Starzyński, który w meczu przeciw Lechii Gdańsk popisał
się fantastycznym golem z przewrotki, znalazł się w Jedenastce Kolejki wybranej wspólnie przez
oficjalny serwis Ekstraklasy S.A. i dziennikarzy Canal + Sport. W tradycyjnym głosowaniu na
najładniejszą bramkę 7. kolejki T-Mobile Ekstraklasy organizowanym przez portal Ekstraklasa.tv
nie mogło zabraknąć fenomenalnego trafienia Filipa Starzyńskiego z meczu przeciw Lechii.
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Bardzo dobrze „Niebiescy” zaprezentowali się w Europejskich Pucharach UEFA dochodząc do
IV rundy eliminacji, (tzw. play-off’ów). Był to najlepszy wynik spośród prawie wszystkich drużyn
występujących z ramienia Ekstraklasy. Jedynie Legia Warszawa zakwalifikowała się do fazy
grupowej rozgrywek. W drugiej fazie eliminacji „Ruch” Chorzów wylosował FC Vaduz, z którym
wygrał na stadionie w Gliwicach 3:2 oraz zremisował bezbramkowo w rewanżu. Po
wyeliminowaniu FC Vaduz z Liechtensteinu „Ruch” Chorzów awansował do III rundy
eliminacyjnej Ligi Europejskiej, w której zmierzył się z duńskim Esbjerg fB.
Pierwsze spotkanie III rundy odbyło się na Stadionie Miejskim w Gliwicach w 31.07.2014 r.
Rewanż odbył się 7.08.2014 r. w Danii. Esbjerg fB to 5. drużyna poprzedniego sezonu duńskiej
Superligi. Klub z nadmorskiego miasta Esbjerg ma w swoim dorobku 5 tytułów mistrza Danii,
a jego ostatnim sukcesem było zdobycie przed rokiem krajowego pucharu. Duńczycy
w II rundzie wyeliminowali kazachski Kajrat Ałamty. W pierwszym spotkaniu rozegranym w Azji
padł remis 1:1. W rewanżu Esbjerg zwyciężył 1:0 po bramce Jakoba Ankersena w 38. minucie.
„Ruch” wyeliminował z rozgrywek europejskich duńską drużynę remisując bezbramkowo
w Gliwicach i remisując na wyjeździe 2:2, mając tym samym lepszy bilans bramek .
O krok chorzowską drużynę dzielił awans do fazy grupowej europejskich rozgrywek, gdyż trzeci
rywal „Ruchu” – Metalist Charków zremisował bezbramkowo w Gliwicach, i jedną bramką
wygrał z „Niebieskimi” w fazie play-off’ów.
Pierwsze spotkanie w ramach rundy play-off zostało rozegrane 21 sierpnia w Gliwicach, rewanż
odbył się tydzień później. Ukraińcy nie rozgrywali poprzednich rund eliminacyjnych i spotkaniem
z „Ruchem” rozpoczęli swój udział w Lidze Europy. Metalist to brązowy medalista ukraińskiej
Premier Lihi. Do największych sukcesów zespołu z Ukrainy należą m.in. Puchar ZSRR (1988),
ćwierćfinał Ligi Europy (2012) i wicemistrzostwo Ukrainy (2013). W nowym sezonie ligowym
Metalist pokonał na wyjeździe Zorię Ługańsk 2:1, a drugiej kolejce przegrał z Dynamem Kijów
1:2.
UEFA poinformowała „Ruch” Chorzów, że miejscem rozegrania rewanżowego meczu IV rundy
eliminacyjnej Ligi Europy pomiędzy Metalistem Charków, a „Ruchem” Chorzów ma być Kijów.
Pierwotnie nasz ukraiński rywal starał się o organizację spotkania na własnym stadionie
w Charkowie. Wobec wniosku „Ruchu” Chorzów oraz napiętej sytuacji politycznej na Ukrainie,
UEFA wskazała Kijów jako miejsce rozegrania rewanżu.
Newralgicznym elementem udziału w rozgrywkach pucharowych UEFA jest zachowanie
kibiców, które niejednokrotnie może wpływać na przychody wynikające z udziału
w europejskich rozgrywkach. Po meczu z FC Vaduz kibice chorzowskiego klubu otrzymali
najwyższe noty w raporcie delegata UEFA. Mimo, że na trybunach stadionu w Gliwicach mogło
zasiąść jedynie 999 fanów, przez całe spotkanie prowadzili oni żywiołowy i kulturalny doping.
W raporcie, który sporządzany jest po każdym meczu, ocenia się m.in. zachowanie
publiczności. Bośniak przyznał, że jest ona przyznawana niezwykle rzadko. Jednak po meczu
z Esbjerg fB, Komisja Kontroli Etyki i Dyscypliny UEFA oskarżyła kibiców Ruchu Chorzów
o zachowania rasistowskie. W konsekwencji podjęła decyzję o zamknięciu pięciu sektorów
stadionu w Gliwicach przed czwartkowym meczem z Metalistem Charków. Kibice nie zasiedli na
sektorach J, K, L, M i N (łącznie 2,5 tysiąca miejsc). Po meczu z Metalistem Charków delegat
UEFA - Belg Jean-François Crucke, był pod dużym wrażeniem atmosfery, jaką na stadionie
stworzyli kibice „Niebieskich”. Delegat chwalił naszych fanów za nieustanny, głośny i kulturalny
doping, dzięki któremu mecz toczył się w niezwykłej atmosferze. Belg w kategorii dotyczącej
zachowania publiczności wystawił naszym kibicom bardzo wysoką notę. Podsumowując – Klub
nie poniesie żadnych konsekwencji finansowych związanych z zachowaniem swoich kibiców,
co jest niezwykle rzadkie.
Niestety „Niebiescy” z racji równoczesnej gry w T-Mobile Ekstraklasie oraz Pucharach
Europejskich, potknęli się już na pierwszej przeszkodzie w Pucharze Polski. Chorzowianie przegrali
w Ostrowie Wielkopolskim z miejscową Ostrovią 1:2 i odpadli z rozgrywek.
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W nadchodzącym sezonie, w III lidze opolsko-śląskiej (w której gra „Ruch” II Chorzów),
rywalizować będzie w jednej grupie 20 zespołów. Oznacza to, że rezerwy „Ruchu” czeka aż 38.
spotkań ligowych – 21 jesienią i 17 wiosną.
W III kwartale 2014 roku „Ruch” II Chorzów rozegrał 12 kolejek w III lidze opolsko-śląskiej –
8 meczów przegrywając, 3 wygrywając i 1 remisując. Podopieczni Tomasza Fornalika ulegli
w drugiej kolejce Górnikowi II Zabrze, w trzeciej kolejce Polonii Bytom, w czwartej Odrze Opole,
w piątej Szombierkom Bytom, w siódmej Pniówkowi Pawłowice Śląskie, w dziewiątej Ruchowi
Zdzieszowice, w jedenastej kolejce BKS-owi Stal Bielsko-Biała oraz w dwunastej kolejce
Rekordowi Bielsko-Biała. Druga drużyna „Ruchu” wygrała natomiast w pierwszej kolejce ze
Skalnikiem Gracze, Polonią Łaziska w ósmej i Podbeskidziem II Bielsko-Biała w dziesiątej.
Bezbramkowym remisem skończyło się jedynie spotkanie ze Skrą Częstochowa w szóstej kolejce.
Trzeci kwartał to również okres okna transferowego. Z Klubem pożegnali się Michał Buchalik,
Maciej Jankowski oraz Maciej Sadlok. Wszyscy trzej zasilili szeregi Wisły Kraków. Do
chorzowskiego „Ruchu” zostali pozyskani nowi zawodnicy, m.in. Michał Efir (poprzedni klub:
Legia Warszawa), Wojciech Skaba (poprzedni klub: Legia Warszawa), Michał Szewczyk
(poprzedni klub: Wisła Kraków), Marcin Kuś (poprzedni Klub: Crakovia Kraków), Jan Chovanec
(Spratak Trnawa), Senad Krahmet (Mechelen) i Volodymyr Tanchyk ( FC Sewastopol).
Michał Efir to 22-letni wychowanek Wieniawy Lublin w poprzednim sezonie występował głównie
w trzecioligowych rezerwach Legii, dla których strzelił 11 bramek w 17 meczach "Efirek"
występuje na pozycji napastnika, a zatem o miejsce w składzie będzie walczył z Grzegorzem
Kuświkiem.
Wojciech Skaba urodził się 9 kwietnia 1984 roku w Rybniku. Jego pierwszym klubem był Naprzód
Rydułtowy, a kolejnym Rymer Niedobczyce. W 2004 roku przeniósł się do Odry Wodzisław Śląski,
w której blisko rok później zadebiutował w Ekstraklasie w wyjazdowym meczu z Pogonią
Szczecin. Udana wiosna 2007 roku zaowocowała transferem do Legii Warszawa. W zespole
"Wojskowych" występował do końca zakończonego poprzedniego sezonu, z roczną przerwą na
grę w Polonii Bytom (sezon 2009/2010). Z Legią kilka miesięcy temu świętował tytuł mistrza Polski,
a wcześniej aż czterokrotnie zdobywał z warszawskim zespołem Puchar Polski (2008, 2011, 2012
i 2013). Łącznie na boiskach Ekstraklasy wystąpił 77 razy.
Michał Szewczyk wiążąc się z „Ruchem” Chorzów, kontynuuje rodzinną tradycję. Jego ojciec
Mieczysław przez wiele lat był zawodnikiem „Ruchu”, a w 1989 roku zdobył razem z drużyną
tytuł mistrzowski. "Szewa" grał kolejno w Astrze Spytkowice, Skawie Wadowice, Zatorzance Zator,
Wiśle Kraków oraz Okocimskim Brzesko, do którego był wypożyczony w rundzie jesiennej
minionego sezonu. Wiosną rozegrał siedem meczów w T-Mobile Ekstraklasie, jednak za każdym
razem wchodził z ławki rezerwowych.
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. Miniony sezon spędził w Cracovii, w której zaliczył 16 występów w T-Mobile
Ekstraklasie. Łącznie rozegrał 127 spotkań w najwyższej polskiej klasie rozgrywkowej. Na swoim
koncie ma również 7 występów w reprezentacji Polski.
Eduards Visnakovs urodził się 10.05.1990 roku w stolicy Łotwy – Rydze. Pierwsze piłkarskie kroki
stawiał w miejscowym Skonto. Następnie w swojej ojczyźnie reprezentował takie kluby jak
Daugava Ryga, Tranzīts Ventspils oraz FK Ventspils, z którym zdobył mistrzostwo i Puchar Łotwy.
W 2012 roku przeniósł się do kazachskiego Szachtiora Karaganda, skąd latem 2013 r. trafił do
Widzewa. W łódzkim zespole zaliczył w poprzednim sezonie 35 ekstraklasowych spotkań
zdobywając w nich 12 bramek. Visnakovs to również reprezentant Łotwy.
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Visnakovs w poprzednim sezonie był najlepszym strzelcem Widzewa w Ekstraklasie. W 35
meczach zdobył dla łodzian 12 bramek. W nowym sezonie, już na boiskach I ligi, Łotysz wystąpił
w trzech spotkaniach.
W ostatnim dniu okienka transferowego „Ruch” pozyskał nowego zawodnika. Na Cichą trafił
Słowak Ján Chovanec. 30-letni lewy pomocnik przeniósł się do Chorzowa na zasadzie rocznego
wypożyczenia ze słowackiego Spartaka Trnava. Ján Chovanec urodził się 22.03.1984 roku. W
dotychczasowej karierze reprezentował takie kluby jak słowackie OŠK Lipová, FK Púchov, ŠK
Eldus Močenok i MFK Ružomberok oraz czeski FK Teplice. W poprzednim sezonie występował
w słowackim Spartaku Trnava. W minionych rozgrywkach zanotował 31 ligowych spotkań,
w których zdobył 4 bramki. W nowym sezonie zaliczył 6 spotkań w eliminacjach Ligi Europy
i 4 ligowe gry. Chovanec mierzy 178 cm wzrostu i najczęściej występuje na pozycji lewego
pomocnika. Zdarzała mu się również gra na lewej stronie obrony.
Mateusz Prus urodził się 9.03.1990 r. w Zamościu i w miejscowym Hetmanie stawiał pierwsze
piłkarskie kroki. Następnie reprezentował Amicę Wronki, po czym w 2007 r. wrócił do Hetmana.
Wiosnę 2010 r. spędził w Zagłębiu Sosnowiec. Od sezonu 2010/2011 występował w holenderskiej
Rodzie Kerkrade. Prus ma na koncie 20 występów w Eredivisie, najwyższej klasie rozgrywkowej
Holandii. Prus pojawił się przy Cichej 15 września i rozpoczął treningi z I drużyną „Niebieskich”. Po
parafowaniu umowy włączył się do rywalizacji o miejsce w chorzowskiej bramce z Krzysztofem
Kamińskim i Kamilem Lechem i Wojciechem Skaba.
Volodymyr Tanchyk jest niewysokim prawoskrzydłowym (mierzy zaledwie 166 centymetrów),
ale jego atutami są szybkość, technika i umiejętność dryblingów jeden na jeden. W sezonie
2013/14 zagrał w dziewięciu spotkaniach ukraińskiej ekstraklasy i strzelił jednego gola. Jest także
byłym reprezentantem zespołów U-17 i U-18 swojego kraju.
Senad Krahmet urodził się 25.02.1992 w Doboj w ówczesnej Jugosławii. Z pochodzenia jest
Bośniakiem, występował w reprezentacjach młodzieżowych swojego kraju. Posiada również
paszport Belgii, gdzie uczył się gry w piłkę. Pierwsze piłkarskie kroki stawiał w FC Merksem.
W 2001 roku trafił do klubu Tubantia Borgerhout, gdzie spędził kolejne 4 lata. W 2005 roku został
zawodnikiem Royal Antwerp FC, a od 2009 roku reprezentował KV Mechelen. W minionym
sezonie jego zespół zakończył rozgrywki belgijskiej ekstraklasy na 13. miejscu. Bośniak zaliczył
6 ligowych meczów. Karahmet to lewy obrońca, choć może również występować na lewym
skrzydle oraz jako środkowy pomocnik.
Trzeci kwartał obfitował w powołania naszych zawodników do reprezentacji kraju. Do pierwszej
reprezentacji Polski na mecz z Gibraltarem powołany został Filip Starzyński. Pomocnik „Ruchu”,
znalazł się w kadrze prowadzonej przez selekcjonera Adama Nawałkę po raz trzeci.
Kolejnym zawodnikiem Ruchu, który miał okazję reprezentować Polskę w oficjalnym meczu
jest Daniel Dziwniel. Obrońca „Niebieskich” został powołany do „młodzieżówki”, na bardzo
ważne wyjazdowe spotkanie przeciw Grecji.
Na zgrupowanie pierwszej reprezentacji Łotwy wyjechał z kolei Eduards Visnakovs. Nowy
napastnik „Ruchu” wystąpił ze swoim narodowym zespołem w inauguracyjnym spotkaniu
eliminacji Mistrzostw Europy, w którym rywalem Łotyszy był Kazachstan. Napastnik „Ruchu”
Eduards Visnakovs otrzymał również powołanie do reprezentacji Łotwy na mecze eliminacji do
Mistrzostw Europy z Islandią i Turcją. „Wiśnia” znalazł się również w kadrze reprezentacji Łotwy na
wyjazdowy mecz eliminacji do Mistrzostw Europy 2016 przeciw Kazachstanowi. Visnakovs
pojawił się na boisku w 79. minucie zmieniając byłego napastnika Lecha Poznań, króla
strzelców T-Mobile Ekstraklasy sezonu 2011/2012 – Artjomsa Rudnevsa.

15

RAPORT ZA III Q 2014 RUCH CHORZÓW S.A.
(I Q ROKU ROZRACHUNKOWEGO)
Trener reprezentacji Polski do lat 17 Robert Wójcik powołał 24 zawodników na konsultację
szkoleniowo-selekcyjną. Wśród nominowanych znalazł się zawodnik „Ruchu” Maciej Żukowski.
W minionym sezonie Żukowski reprezentował „Niebieskie” barwy w rozgrywkach Centralnej Ligi
Juniorów i Śląskiej Ligi Juniorów Młodszych. Zgrupowanie reprezentacji odbyło się w Grodzisku
Wielkopolskim w dniach od 6 do 9 sierpnia.
Selekcjoner reprezentacji Polski do lat 15 Robert Wójcik wybrał również zawodników
„Niebieskich” powołanych na konsultacje selekcyjno-szkoleniowe, a w konsekwencji również
zawodników powołanych na towarzyski dwumecz z Irlandią Północną. Wśród nominowanych
znaleźli się młodzi piłkarze „Ruchu” – Przemysław Bargiel i Patryk Korzec. Bargiel gra na pozycji
środkowego pomocnika, Korzec jest napastnikiem. W minionym sezonie obaj reprezentowali
barwy Ruchu w rozgrywkach trampkarzy rocznika 2000. Byli również regularnie powoływani do
kadry Śląska w swojej kategorii wiekowej.
Selekcjoner reprezentacji Polski do lat 16 Bartłomiej Zalewski podał nazwiska zawodników
powołanych na konsultację szkoleniową bramkarzy. Wśród sześciu nominowanych znalazł się
zawodnik Ruchu – Kamil Grabara. Kamil Grabara to bramkarz drużyny Akademii „Ruchu”
Chorzów, która w poprzednim sezonie występowała w Śląskiej Lidze Trampkarzy rocznika 1999.
Jednak jego wysokie umiejętności sprawiają, że zdecydowanie przerasta swoją kategorię
wiekową. Kamil często grał w drużynie Śląskiej Ligi Juniorów Młodszych, a w końcowej części
sezonu trenował nawet z zespołem Centralnej Ligi Juniorów( dalej: CLJ). Kilkukrotnie znalazł się
także w kadrze meczowej tych rozgrywek. Niewiele ponad miesiąc temu Kamil Grabara
wystąpił w wygranym 2:0 meczu reprezentacji Polski do lat 15 przeciwko rówieśnikom ze
Szkocji. W nowym sezonie nasz młody golkiper trenuje z zespołem CLJ, wystąpił nawet
w spotkaniu z MKS-em Kluczbork. Kilkukrotnie znalazł się również w kadrze meczowej
trzecioligowych rezerw.

PZPN poinformował, że w trybie uzupełniającym na zgrupowanie selekcyjne reprezentacji Polski
do lat 16 (rocznik 1999) powołanych zostało dwóch zawodników. Wśród nominowanych znalazł
się zawodnik Akademii Piłkarskiej „Ruchu” Chorzów Szymon Górecki. Zgrupowanie selekcyjne
odbyło się w Gutowie Małym w dniach 18-22 sierpnia. Szymon Górecki jest środkowym
obrońcą. W poprzednim sezonie występował w drużynie prowadzonej przez trenera Sławomira
Podlasa, która uczestniczyła w rozgrywkach Śląskiej Ligi Trampkarzy rocznika 1999. Nasz młody
defensor trenował już także z zespołem juniorów młodszych oraz powoływany był do kadry
Śląska.

Działania marketingowe w III kwartale 2014 r.

W sezonie 2013/2014 I drużyna Emitenta utrzymywała się w czołówce najlepszych zespołów
Ekstraklasy, zajmując ostatecznie III miejsce i zdobywając brązowy medal Mistrzostw Polski. Tym
samym, po raz trzeci w ciągu ostatnich 5 lat,
Ruch zagwarantował sobie udział w
kwalifikacjach Ligi Europy i otrzymał szansę na reprezentowanie polskiej najwyższej klasy
rozgrywkowej na arenie międzynarodowej. Sukces sportowy i wyróżnienia indywidualne dla
członków sztabu szkoleniowego i zawodników Ruchu (ówczesny szkoleniowiec I zespołu Ján
Kocian został uhonorowany tytułem najlepszego trenera, bramka strzelona przez kapitana
Marcina Malinowskiego została uznana za najpiękniejszego gola sezonu, a zawodnicy
„Niebieskich”: Daniel Dziwniel, Grzegorz Kuświk i Filip Starzyński otrzymali nominacje do nagród
piłkarskich) to skuteczna promocja i zwiększona liczba publikacji w mediach, a także możliwość
dotarcia do potencjalnych kontrahentów i pozyskania nowych partnerów biznesowych. Lipiec
to dla Spółki czas intensywnych przygotowań do nowego sezonu rozgrywkowego 2014/2015.
Drużyna 14-krotnego mistrza Polski wyjechała do miejscowości Poprad na Słowację, gdzie
intensywnie trenowała, oraz rozgrywała mecze kontrolne, mające zagwarantować udany start
w rozgrywkach ligowych i eliminacjach do Ligi Europy.
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Przed inauguracją nowego sezonu Ruch zorganizował wiele akcji promocyjnych i eventów
zachęcających sympatyków piłki nożnej w naszym regionie do zakupu karnetów
i regularnego odwiedzania stadionu przy ulicy Cichej 6. W połowie lipca Ruch Chorzów zaprosił
wszystkich swoich sympatyków i partnerów biznesowych na otwarty trening I drużyny, w którym
udział wzięli wyjątkowi goście - byłe gwiazdy „Niebieskich”: Augustyn Bujok, Tadeusz Małnowicz,
Jan Benigier, Jan Woś i Mirosław Bąk. W punktach sprzedaży Emitenta pojawiły się również
koszulki dedykowane na sezon 2014/2015, w które sympatycy chorzowskiej drużyny mogli
zaopatrzyć się przed startem rozgrywek.
Natomiast w ramach kampanii „Pokażmy się Europie” zawodnicy I drużyny „Ruchu” wraz
z klubową maskotką odwiedzali mieszkańców śląskich miast i osobiście zapraszali na mecze
pucharowe. Celem akcji było propagowanie sportu i zdrowego trybu życia, dotarcie do nowej
grupy fanów oraz sprzedaż biletów w miejscach, które odwiedziliśmy, bez konieczności podróży
do Chorzowa. Realizując ten projekt dotarliśmy do większej liczby sympatyków „Niebieskich”.
W ramach akcji odwiedziliśmy Świętochłowice, Wojewódzki Park Kultury i Wypoczynku
w Chorzowie, Radlin, Mikołów, oraz Wyry.
W sierpniu „Ruch” Chorzów S.A. wygrał przetarg na promocję miasta Chorzów poprzez sport.
Emitent otrzymał od miasta subwencje w wysokości 2 mln złotych. Zgodnie ze specyfikacją
przetargu „Ruch” Chorzów S.A. promuje miasto podczas meczów Ekstraklasy oraz eventów
organizowanych przez klub. Logotyp „Chorzów wprawia w ruch” będzie eksponowany m.in. :na
koszulkach meczowych I drużyny, na stadionie przy Cichej podczas spotkań Ekstraklasy, czy
podczas konferencji prasowych organizowanych przez klub. Umowa między Miastem Chorzów
a „Ruchem” ma zostać zrealizowana w terminie nieprzekraczającym 15 grudnia 2014.
Niewątpliwie jednym z najważniejszych wydarzeń w III kwartale 2014 roku było podpisanie
umowy z nowym Partnerem Biznesowym. Z wielką przyjemnością mogliśmy informować
wszystkich sympatyków chorzowskiej drużyny, że „Ruch” Chorzów S.A. rozpoczął współpracę
z Polskim Górnictwem Naftowym i Gazownictwem (PGNiG), które otrzymało tytuł Sponsora
Głównego naszego Klubu w sezonie 2014/2015. PGNiG – lider rynku gazu w Polsce oraz „Ruch”
Chorzów – jeden z najbardziej utytułowanych i rozpoznawalnych klubów piłkarskich w naszym
kraju postanowiły połączyć siły, by wspólnie propagować pozytywny wizerunek futbolu
i edukować najmłodsze pokolenia poprzez sport.
Niezwykle istotna w kontekście budowania długoletniej strategii rozwoju Klubu była informacja
o rozstrzygnięciu przetargu na budowę Stadionu Śląskiego, ponieważ Na mocy podpisanego
z Marszałkiem Województwa Śląskiego listu intencyjnego, w ciągu dwóch lat „Ruch” przeniesie
się na śląska arenę, który posiada oficjalny status Areny Narodowej Polskiego Związku Piłki
Nożnej. Obiekt, na którym „Ruch” będzie rozgrywał mecze w roli gospodarza wielokrotnie gościł
reprezentację narodową w piłce nożnej. Przeprowadzka na Stadion o pojemności 55 000
miejsc, z tak wspaniałą historią, to szansa na jeszcze bardziej skuteczną promocję i reklamę dla
naszych partnerów biznesowych.
Warto podkreślić, że „Ruch” stara się wykorzystywać popularność piłki nożnej i siłę
marketingową „Niebieskiej” marki angażując się w liczne projekty społeczne i charytatywne. Po
raz kolejny chorzowski Klub postanowił wesprzeć ogólnopolską akcję KolorujeMY skierowaną do
najmłodszych miłośników futbolu, w trakcie której gromadzone są środki na wsparcie domów
dziecka. W trakcie rozgrywanego w sierpniu na stadionie przy Cichej meczu z Lechem Poznań
mali kibice mogli bawić się na „dmuchawcach” i zjeżdżalniach oraz wziąć udział w malowaniu
flagi, która została wyeksponowana na sektorze w trakcie meczu Na najmłodszych czekało
również wiele zabaw i gier sportowych. Dla pierwszych 200 dzieci przygotowano okazjonalne
koszulki. Wpisując się w nurt społecznej odpowiedzialności biznesu Klub, wspólnie ze
Stowarzyszeniem Kibiców „Niebiescy” przygotował drugą edycję akcji „Niebieski opiekun”,
w ramach której każdy sympatyk Klubu z Cichej mógł ufundować karnet dla dzieci, których
rodzice nie mogli pozwolić sobie na zakup abonamentu. Do projektu przyłączyli się także
zawodnicy I drużyny.
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Korzystając z wrześniowej przerwy na mecze reprezentacji „Ruch” Chorzów rozegrał spotkanie
z Elaną Toruń. Mecz, który został zorganizowany przez kibiców Elany, którzy sympatyzują
z fanami „Ruchu”, odbył się pod hasłem „bratERstwo dla piłki”. Dochód ze sprzedaży biletów
został przekazany Fundacji „Serce Dzieciom" oraz Domowi Dziecka nr 2 w Toruniu.
W ramach promocji domowych spotkań rozgrywanych przez I drużynę „Ruchu”, Klub
przygotował projekt „Twój pierwszy raz przy Cichej” w ramach którego nowi sympatycy
„Niebieskich” otrzymywali w prezencie Kartę Kibica i zaproszenie na swój pierwszy mecz. Dzięki
realizacji tego projektu do grona sympatyków „Ruchu” dołączyło aż 800 nowych osób!
Jednym z ciekawszych eventów zorganizowanych w III kwartale był piknik „Szkoła bezpiecznej
jazdy przy Cichej”, który został zorganizowany wspólnie z naszym partnerem technicznym
Japan Motors w środę, 17 września. Celem eventu było propagowanie bezpiecznego stylu
jazdy w czym pomogli nam instruktorzy z OSK „Elmak“ z Chorzowa. W czasie imprezy grupa
ratowników
z
oddziału
rejonowego
PCK
zaprezentowała
pokaz
ratownictwa
przedmedycznego. Na parkingu ustawiony został również specjalny ambulans, w którym każdy
chętny mógł oddać krew. Nie nudzili się również najmłodsi, dla których Emitent zorganizował
gry i zabawy sportowe prowadzone przez zawodników I drużyny „Ruchu” Chorzów S.A. oraz
trenerów Akademii Piłkarskiej.
Warto podkreślić, że oceniane pozytywnie postawa zawodników I drużyny w rozgrywkach
eliminacji Ligi Europejskiej oraz liczne akcje promocyjne organizowane przez Klub sprawiły, że
w sierpniu „Ruch” Chorzów S.A. uplasował się na 3. miejscu w rankingu medialności polskich
klubów piłkarskich w miesiącu sierpniu przygotowanym przez firmę „PRESS-SERVICE Monitoring
Mediów” w ramach projektu „Polska Piłka”. Na temat emitenta ukazało się w sierpniu blisko
3400 publikacji prasowych i internetowych. Ruch Chorzów S.A. zanotował w rankingu awans
o jedną lokatę w porównaniu do poprzedniej analizy.

IV.

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

V.

OPIS STANU REALIZACJI DZIAŁAŃ
HARMONOGRAMU ICH REALIZACJI

I

INWESTYCJI

EMITENTA

ORAZ

Nie dotyczy.

VI.

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

VII.

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

VIII.

WSKAZANIE PRZYCZYN NIESPORZĄDZENIA SKONSOLIDOWANYCH SPRAWOZDAŃ
FINANSOWYCH
Nie dotyczy.
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IX.

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

Nazwa akcjonariusza

Ilość akcji

Wartość
nominalna

Udział w kapitale
zakładowym

Udział w głosach na
Walnym Zgromadzeniu
Akcjonariuszy

1.

4Energy S.A.

6 757 019

6 757 019,00 zł

32,68%

32,68%

Dariusz Smagorowicz

4 373 755

4 373 755,00 zł

21,15%

21,15%

Aleksander Kurczyk

2 931 349

2 931 349,00 zł

14,18%

14,18%

4.

Miasto Chorzów

4 153 845

4 153 845,00 zł

20,09%

20,09%

5.

Pozostali

2 460 727

2 460 727,00 zł

11,90%

11,90%

20 676 695

20 676 695,00 zł

100,00%

100,00%

2.
3.

Razem

X.

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

Liczba pełnych etatów

Umowa o pracę

22

22

Umowa o dzieło, zlecenie i inne

95

----

Forma zatrudnienia

Dane na koniec III kwartału 2014 r.
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