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

RAPORT ZA III KWARTAŁ 2018 r.
(I kwartał roku rozrachunkowego 2018/2019)

Chorzów, dnia 14 listopada 2018 roku

RAPORT ZA III Q 2018 RUCH CHORZÓW S.A.
(I Q ROKU ROZRACHUNKOWEGO 2018/2019)
I. INFORMACJE OGÓLNE na dzień 14 listopada 2018 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:

54 730 789,00 zł

WŁADZE SPÓŁKI na dzień 30 września 2018 roku
RADA NADZORCZA
Zdzisław Bik

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Janusz Paterman

Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Marcin Michalik

Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Michał Dubiel
Eugeniusz Gorczowski
Piotr Małecki
Jerzy Weindich

ZARZĄD

Jan Chrapek

Prezes Zarządu
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I.

KWARTALNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE
BILANS
Stan na
30.09.2018

Wyszczególnienie

Stan na
30.09.2017

AKTYWA
A. AKTYWA TRWAŁE

13 381 706,53

13 680 658,92

I. Wartości niematerialne i prawne

152 121,22

305 933,83

II. Rzeczowe aktywa trwałe

201 238,23

248 346,36

III. Należności długoterminowe

46 504,22

46 504,22

IV. Inwestycje długoterminowe

12 974 187,00

13 032 767,00

7 655,86

47 107,51

V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe

Stan na
30.09.2018

Wyszczególnienie
B. AKTYWA OBROTOWE

Stan na
30.09.2017

3 959 956,20

I. Zapasy

7 428 745,93

235 903,37

336 563,88

II. Należności krótkoterminowe

2 201 477,40

5 794 087,81

III. Inwestycje krótkoterminowe

189 719,10

122 854,41

IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe
AKTYWA RAZEM:

1 332 856,33

1 175 239,83

17 341 662,73

21 109 404,85

Stan na
30.09.2018

Wyszczególnienie

Stan na
30.09.2017

PASYWA
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY

-8 871 817,78

-24 377 363,05

I. Kapitał (fundusz) podstawowy

54 730 789,00

27 876 695,00

II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość
ujemna)

0,00

0,00

III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)

0,00

0,00

IV. Kapitał (fundusz) zapasowy

2 983 671,86

2 983 671,86

V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny

0,00

0,00

VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe

0,00

0,00

-66 207 857,83

-55 445 024,63

-378 420,81

-1 792 705,28

0,00

0,00

0,00

2 000 000,00

26 213 480,51

45 486 767,90

465 442,55

567 168,54

II. Zobowiązania długoterminowe

12 000 000,00

12 000 000,00

III. Zobowiązania krótkoterminowe

13 748 037,96

32 919 599,36

0,00

0,00

17 341 662,73

21 109 404,85

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 rejestracje
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZ.
I. Rezerwy na zobowiązania

IV. Rozliczenia międzyokresowe
PASYWA RAZEM:
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RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
(WARIANT PORÓWNAWCZY)

Wyszczególnienie
A Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi,

Od 01.07.2018
do 30.09.2018

Od 01.07.2017
do 30.09.2017

1 864 610,82

1 748 732,19

1 814 207,95

1 426 484,40

0,00

174 786,43

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

0,00

0,00

50 402,87

147 461,36

2 273 907,19

3 305 074,25

I. Amortyzacja

78 250,48

57 459,46

II. Zużycie materiałów i energii

76 473,58

88 968,25

1 045 865,17

1 392 365,76

10 442,93

1 528,14

V. Wynagrodzenia

885 835,64

1 309 751,05

VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia

107 484,28

108 646,09

VII. Pozostałe koszty rodzajowe

24 903,92

258 893,43

VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów

44 651,19

87 462,07

-409 296,37

-1 556 342,06

25 204,59

90 100,00

25 203,25

0,00

II. Dotacje

0,00

90 000,00

III. Inne przychody operacyjne

1,34

100,00

15 350,65

0,00

0,00

0,00

B. Koszty działalności operacyjnej

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

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

E. Pozostałe koszty operacyjne
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych

0,00

0,00

15 350,65

0,00

- 399 442,43

-1 466 242,06

21 600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

III. Zysk ze zbycia inwestycji

0,00

0,00

IV. Aktualizacja wartości inwestycji

0,00

0,00

21 600,00

0,00

578,38

326 463,22

578,38

326 463,22

II. Strata ze zbycia inwestycji

0,00

0,00

III. Aktualizacja wartości inwestycji

0,00

0,00

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

V. Inne
H. Koszty finansowe
I. Odsetki, w tym:
- dla jednostek powiązanych
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IV. Inne
I. Wynik z działalności gospod. (F+G-H)

0,00

0,00

-378 420,81

-1 792 705,28

0,00

0,00

0,00

0,00

J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I-J.II)
I. Zyski nadzwyczajne
II. Straty nadzwyczajne
K. Wynik brutto (I+/-J)

0,00

0,00

-378 420,81

- 1 792 705,28

0,00

0,00

0,00

0,00

-378 420,81

-1 792 705,28

L. Podatek dochodowy
M.

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia
straty)

N Wynik netto (K-L-M)

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
(METODA POŚREDNIA)
Od 01.07.2018
do 30.09.2018

Wyszczególnienie
A.
I.

Od 01.07.2017
do 30.09.2017

PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI
OPERACYJNEJ
Zysk (strata) netto

-378 420,81

- 1 792 705,28

II. Korekty razem

-524 528,12

-123 077,57

III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I +/-II)

-902 948,93

-1 915 782,85

Wpływy

960 816,41

0,00

II. Wydatki

0,00

29 866,48

960 816,41

-29 866,48

Wpływy

0,00

2 000 000,00

II. Wydatki

5 982,95

0,00

-5 982,95

2 000 000,00

PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI
INWESTYCYJNEJ

B.
I.

III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)
C.
I.

PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI
FINANSOWEJ

III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)
D.

PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO, RAZEM (A.III+/-B.III+/-C.III)

51 884,53

54 350,67

E.

BILANSOWA ZMIANA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

51 884,53

54 350,67

F.

ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU

137 834,57

68 503,74

G.

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

189 719,10

122 854,41

ZESTAWIENIE ZMIAN
W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM
Wyszczególnienie

Od 01.07.2018
do 30.09.2018

Od 01.07.2017
do 30.09.2017

I. Kapitał własny na początek okresu (BO)

-8 493 396,97

- 24 584 657,77

II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)

-8 871 817,78

-24 377 363,05

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

-8 871 817,78

-24 377 363,05
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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 01.07.2018 do 30.09.2018 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 ( tekst jednolity Dz. U z 2018r. poz.
395 z poźn. zm.) i wydanymi na tej podstawie przepisami wykonawczymi, w tym
rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie instrumentów finansowych(tj. Dz. U. z 2017r.
poz. 277 z poźn. zm.)
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.
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
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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 i krótkoterminowe
oraz od jednostek powiązanych i od pozostałych jednostek.
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.
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W przypadku ustania przyczyny dokonania odpisu aktualizującego wartość rzeczowych
składników obrotowych jest odnoszona na dobro pozostałych przychodów operacyjnych.





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







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



Rozliczenia międzyokresowe ( pasywne)
Rozliczenia międzyokresowe w Spółce po stronie pasywów obejmują:
bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów,
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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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II.

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
Spółka w I kwartale roku obrachunkowego osiągnęła wyższe przychody oraz niższe
koszty niż w analogicznym okresie w 2017 r. Dodatkowo zredukowano do minimum
koszty finansowe. Jest to efekt ograniczania kosztów w Spółce takich jak:


zmniejszenie usług obcych o 25% r/r,



zmniejszenie kosztów wynagrodzeń o 32% r/r,



zmniejszenie pozostałych kosztów rodzajowych o 90% r/r.

Spółka na koniec września 2018 r. zapłaciła wierzycielom pierwszą ratę układową
wynikającą z postanowienia Sądu z dnia 14 grudnia 2017 r. o zatwierdzenie układu.

ISTOTNE ZDARZENIA III KWARTAŁU
OBRACHUNKOWEGO 2018/2019)

2018

ROKU

(I

KWARTAŁU

ROKU

Dnia 11 lipca 2018 roku Zbigniew Piątek złożył rezygnację z pełnienia funkcji
Wiceprezesa Zarządu Spółki ze skutkiem na dzień złożenia oświadczenia. Ponadto
rezygnacje z pełnienia funkcji Członków Rady Nadzorczej złożyli Mariusz Śrutwa i Rafał
Byrczek. Adam Stankiewicz złożył rezygnację z pełnienia funkcji Przewodniczącego
Rady Nadzorczej.
Dnia 11 lipca 2018 roku odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki
„Ruch” Chorzów Spółka Akcyjna, podczas którego podjęto uchwałę w sprawie
upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału
docelowego poprzez emisję akcji na okaziciela kolejnych serii, z wyłączeniem prawa
poboru w całości w stosunku do wszystkich dotychczasowych akcjonariuszy oraz
zmiany artykułu 10 Statutu Spółki i wygaszenia upoważnienia udzielonego Zarządowi
uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 5/2016 z dnia 25 maja 2016
roku, oraz uchwały w sprawie zmian osobowych w Radzie Nadzorczej Spółki. Na
mocy tych uchwał Zarząd Spółki został upoważniony do podwyższenia kapitału
zakładowego w ramach kapitału docelowego o kwotę 15 269 211 zł, tj. do wysokości
70 000 000 zł, w terminie trzech lat, w drodze jednej lub kilku emisji akcji, a członkami
Rady Nadzorczej Spółki zostali Zdzisław Bik, Janusz Paterman, Marcin Michalik
i Michał Dubiel.
W związku z faktem, że do Spółki wpłynęło żądanie, o którym mowa w art. 428
§ 1 Kodeksu spółek handlowych, Wnioskodawca-Akcjonariusz uzyskał informacje na
piśmie z dnia 9 lipca 2018 roku, które zostały następnie ujawnione na Nadzwyczajnym
Walnym Zgromadzeniu.
Podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłoszono do protokołu
następujące sprzeciwy:
1. Wybór Przewodniczącego NWZA (głosowanie w trybie tajnym) – sprzeciw
akcjonariusza Mirosława Kaczmarek;
2. Uchylenie tajności głosowania w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej – sprzeciw
akcjonariusza Mirosława Kaczmarek;
3. Wybór komisji skrutacyjnej - sprzeciw akcjonariusza Mirosława Kaczmarek;
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4. Przyjęcie porządku obrad - sprzeciw akcjonariusza Mirosława Kaczmarek;
5. Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach
kapitału docelowego poprzez emisję akcji na okaziciela kolejnych serii, z
wyłączeniem prawa poboru w całości w stosunku do wszystkich dotychczasowych
akcjonariuszy oraz zmiany artykułu 10 Statutu Spółki i wygaszenia upoważnienia
udzielonego Zarządowi uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr
5/2016 z dnia 25.05.2016 roku - sprzeciw akcjonariusza Mirosława Kaczmarek;
6. Powołanie członka Rady Nadzorczej w osobie Pana Zdzisława Bik – sprzeciw
akcjonariusza Mirosława Kaczmarek;
7. Powołanie członka Rady Nadzorczej w osobie Pana Marcina Michalik – sprzeciw
akcjonariusza Mirosława Kaczmarek;
8. Powołanie członka Rady Nadzorczej w osobie Pana Michała Dubiel– sprzeciw
akcjonariusza Mirosława Kaczmarek.
Obradująca w dniu 16 lipca 2018 roku Rada Nadzorcza Spółki podjęła
uchwałę o powierzeniu funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Zdzisławowi Bik,
a funkcji Zastępców Przewodniczącego Rady Nadzorczej- Januszowi Paterman i
Marcinowi Michalik. Ponadto, Rada Nadzorcza ustaliła, iż Zarząd Spółki będzie
wykonywał swoje czynności w składzie jednoosobowym z ustaleniem funkcji Prezesa
Zarządu.
W dniu 20 lipca 2018 roku wpłynęło do siedziby Spółki zawiadomienie
akcjonariusza Skarb Państwa o zwiększeniu udziału w ogólnej liczbie głosów w spółce
„Ruch” Chorzów Spółka Akcyjna powyżej ustawowego progu 5%.
W dniu 8 sierpnia 2018 roku wpłynęło do siedziby Spółki zawiadomienie byłego
akcjonariusza Debt Collector Sp. z o.o. o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów
w spółce „Ruch” Chorzów Spółka Akcyjna poniżej ustawowego progu 5% oraz
zawiadomienie akcjonariusza ADO-MED Sp. z o.o. o zwiększeniu udziału w ogólnej
liczbie głosów w spółce „Ruch” Chorzów Spółka Akcyjna powyżej ustawowego progu
5%.
W dniu 8 sierpnia 2018 roku do siedziby Spółki wpłynęło pismo Ministra
Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 2 sierpnia 2018 roku, w którym to Minister- w
imieniu akcjonariusza- Skarbu Państwa wystąpił z żądaniem umieszczenia w porządku
obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia Spółki następujących punktów
dotyczących podjęcia uchwał w sprawie:
1. Szczególnych zasad postępowania w zakresie rozporządzania składnikami
aktywów trwałych Spółki, dokonywania niektórych czynności prawnych oraz
kształtowania składu osobowego Zarządu Spółki;
2. Ustalenia zasad zbywania składników aktywów trwałych;
3. Zasad postępowania kwalifikacyjnego na członka Zarządu Spółki;
4. Zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Spółki;
5. Zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej Spółki;
6. Zmiany statutu Spółki.
W dniu 21 sierpnia 2018 roku wpłynęło do siedziby Spółki Postanowienie Sądu
Okręgowego w Katowicach z dnia 2 sierpnia 2018 roku, zgodnie z którym Sąd udzielił
zabezpieczenia powództwa uprawnionego Akcjonariusza przeciwko Spółce o
stwierdzenie nieważności uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z
dnia 11 lipca 2018 roku o numerach 6/2018, 8/2018 i 9/2018 oraz stwierdzenie
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nieważności lub uchylenie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„RUCH” Chorzów S.A. w Chorzowie z dnia 11 lipca 2018 roku o numerze 5/2018,
6/2018, 8/2018 i 9/2018 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „RUCH” Chorzów
S.A. w Chorzowie z dnia 11 lipca 2018 roku. Jednocześnie Sąd zobowiązał
uprawnionego do złożenia stosownego powództwa w terminie dwóch tygodni pod
rygorem upadku zabezpieczenia.
W dniu 24 sierpnia 2018 roku wpłynęło do siedziby Spółki zawiadomienie
akcjonariusza „Carbonex” Sp. z o.o. o zwiększeniu udziału w ogólnej liczbie głosów w
spółce „Ruch” Chorzów Spółka Akcyjna.
W dniu 27 sierpnia 2018 roku wpłynęło do siedziby Spółki zawiadomienie
akcjonariusza Janusza Paterman o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów w
spółce „Ruch” Chorzów Spółka Akcyjna poniżej ustawowego progu 5%.
W dniu 28 września 2018 roku zawarto z podmiotem trzecim odpłatną umowę
przelewu wierzytelności przysługującej Spółce w tytułu zapisów Umowy transferowej z
dnia 29 sierpnia 2016 roku.

DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWA
I Drużyna „Ruchu” Chorzów
Początek III kwartału to przygotowania do udziału w rozgrywkach II ligi, w
której Ruch znalazł się po raz pierwszy w swojej historii. W drużynie doszło do wielu
zmian personalnych. Pożegnano się z Nikołajem Bankowem, Hubertem Kotusem,
Adamem Setlą, Pawłem Wojciechowskim, Mateuszem Zawalem, Sławomirem
Jaworskim, Miłoszem Trojakiem i Kacprem Czajkowskim. Na wypożyczenia
powędrowali Michał Rutkowski (trzecioligowa Soła Oświęcim), Paweł Starzyński
(trzecioligowy Gwarek Tarnowskie Góry) i Kewin Paszek (trzecioligowa Stal Brzeg).
Ponadto do pierwszoligowej Stali Mielec sprzedany został pomocnik Bartosz Nowak.
Doszło również do zmian sztabie szkoleniowym. Do pracy z bramkarzami wrócił
Ryszard Kołodziejczyk, a nowym trenerem przygotowania fizycznego został Adrian
Gach.
W drużynie znalazło się kilku nowych zawodników. Kontrakty z Ruchem
podpisali Kamil Lech, Wojciech Kędziora, Tomasz Podgórski, Robert Obst i Mateusz
Bartolewski. Ponadto na stałe do pierwszego zespołu włączona została spora grupa
juniorów.
W lipcu „Niebiescy” rozegrali cztery mecze kontrolne – z Widzewem Łódź (0:0),
francuskim AS Monaco (0:3), Odrą Opole (2:1) i Pniówkiem Pawłowice Śląskie (1:0).
Początek rozgrywek II ligi nie wypadł najlepiej. Na inaugurację Ruch przegrał w
Tarnobrzegu z Siarką 0:1, a następnie przed własną publicznością z Radomiakiem 0:2.
Następnie podopieczni trenera Dariusza Fornalaka wysoko pokonali przy Cichej Skrę
Częstochowa (4:0). Kolejny wyjazd przyniósł jednak równie wysoką porażkę. Nasz
zespół uległ w Łęcznej Górnikowi 1:5. W dalszej części rozgrywek chorzowianie
zanotowali serię aż siedmiu spotkań bez porażki, jednak aż pięć z nich to remisy, co
nie przyniosło spodziewanego efektu punktowego i dawało miejsce jedynie w środku
ligowej stawki.
Szeroko zakrojone poszukiwania wzmocnień przyniosły efekt w drugiej połowie
sierpnia, kiedy wypożyczono trzech zawodników – Słowaka Lukasa Duriskę z Rakowa
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Częstochowa, Adama Wilka z Cracovii i Piotra Giela z GKS Tychy. We wrześniu
kontrakt z klubem podpisał ponadto młody pomocnik Paweł Mandrysz, a kadrę
zamknięto pod koniec kwartału wiążąc się umową z ukraińskim obrońcą Pawło
Miahkowem. Końcówka kwartału nie przyniosła spodziewanych efektów sportowych.
Ruch odpadł z rozgrywek Pucharu Polski przegrywając u siebie z pierwszoligową Odrą
Opole aż 1:5, a następnie uległ w lidze drużynie ROW-u Rybnik 0:1. W efekcie
„Niebiescy” na koniec III kwartału zajmowali rozczarowujące 12. miejsce w tabeli ze
stratą dziewięciu punktów do lokaty premiowanej awansem do I ligi.

AKADEMIA PIŁKARSKA
Trzeci kwartał 2018 roku rozpoczął się okresem wakacyjnym, przy czym
najstarsze z drużyn, czyli juniorzy U18 oraz juniorzy młodsi U17, występujący w Ligach
Centralnych okres odpoczynku zawęziły odpowiednio do dwóch oraz trzech tygodni.
Pozostali zawodnicy lipiec mieli do swojej dyspozycji, natomiast ich powrót do
treningów nastąpił z początkiem sierpnia.
Sierpień to czas pracy na własnych obiektach, mecze kontrolne oraz
tradycyjne wyjazdy na tygodniowe obozy sportowe. Najmłodsze z zespołów, tj. U11,
U12 oraz U13 zgrupowanie spędziły w Szaflarach, U14, U15, U16 oraz U17 w
Straszęcinie, natomiast U18 w Cieszynie.
Trzeci kwartał to również czas transferów – w trakcie tegorocznego okienka, tj.
od 1 lipca do 31 sierpnia Akademia pozyskała 31. nowych zawodników, z czego 16.
na zasadzie wypożyczenia, a 21 poprzez transfer definitywny. Ponadto 15. naszych
młodych piłkarzy odeszło definitywnie do innych klubów, a 12., na zasadzie transferu
czasowego, zmieniło przynależność klubową na czas trwania sezonu 2018/2019.
W sierpniu odbyła się również coroczna akcja dla dzieci w wieku od 4 do 10 lat
pod hasłem „Wakacje z Ruchem”, w której wzięło udział blisko 100 chłopców i
dziewczynek. Zwieńczeniem letnich treningów odbywających się dwa razy w
tygodniu było uroczyste zakończenie na głównej płycie stadionu przy ul. Cichej, gdzie
narybek Niebieskich miał możliwość wykonywania ćwiczeń i rozegrania meczu z
pierwszą drużyną Ruchu Chorzów.
Sierpień to miesiąc inauguracji nowego sezonu, w którym do rozgrywek
ligowych zostało zgłoszonych dziesięć drużyn – jedna juniorów starszych, dwie
juniorów młodszych, dwie trampkarzy, trzy młodzików oraz dwie orlików.
Dwa z naszych zespołów występują na szczeblu ogólnopolskim Centralnym,
cztery w ligach wojewódzkich oraz cztery w ligach okręgowych (katowickich):
U-18 Liga Centralna
U-17 Liga Centralna
U-17 II Wojewódzka Liga Juniorów Młodszych B1
U-15 I Wojewódzka Liga Trampkarzy C1
U-14 III Wojewódzka Liga Trampkarzy Młodszych C2
U-13 III Wojewódzka Liga Młodzików D1
U-13 IV Katowicka Liga Młodzików D1
U-12 V Katowicka Liga Młodzików Młodszych D2
U-11 IV Katowicka Liga Orlików E1
U-10 V Katowicka Liga Orlików Młodszych E2
Równolegle do rozgrywek ligowych w miesiącu wrześniu rozpoczęły się
popołudniowe zajęcia dla grup naborowych, tj. roczników 2009– 2014, w których
bierze udział ok. 250 dzieci.
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III kwartał to również seria powołań dla zawodników naszej Akademii na
zgrupowania Reprezentacji Polski, Kadr Śląska oraz Podokręgu.
Biało – czerwone barwy reprezentował Mateusz Bogusz (U19) oraz Mateusz
Lipp (U15). W konsultacjach kadr wojewódzkich wystąpili Dominik Łosik i Marco Wollny
(U14) oraz Szymon Bąk i Maciej Wolski (U13).
Na konsultacje kadr podokręgu zostali powołani: Bogusz Szymon, Gielza
Olivier, Hachuła Ksawery, Wollny Aleksander, Leks Bruno, Rams Mateusz, Rosół
Mateusz i Lipik Paweł (wszyscy 2008) oraz Chodzidło Filip, Gielezy Bartosz, Koszembar
Paweł, Molerus Dominik i Sprot Igor (wszyscy 2009)
Wzorem wcześniejszych miesięcy nad „Niebieską” młodzieżą – łącznie 450
zawodników przydzielonych do 18 grup – czuwa 23-osobowy sztab szkoleniowy, w
skład którego wchodzi 21 trenerów, w tym trzech trenerów bramkarzy oraz trener
przygotowania motorycznego, a także dwóch fizjoterapeutów.

DZIAŁANIA MARKETINGOWE
W trzecim kwartale 2018 roku z Ruchem umowy sponsorskie przedłużyły
Kompania Piwowarska i Toyota Czajka. Została także zawarta nowa umowa z
dostawcą sprzętu i strojów sportowych - firmą Vita Sport. Natomiast działania
marketingowe klubu podobnie jak w poprzednim kwartale skupione były głównie na
włączaniu się w różnego typu akcje charytatywne. Nie zapomniano jednak również o
własnych inicjatywach.
Po raz kolejny na początku sierpnia rozpoczęły się „Wakacje z Ruchem”. Akcja
polegająca na doskonaleniu umiejętności piłkarskich poprzez świetną zabawę dla
tych dzieci, które w sierpniu nie wyjechały na wakacyjny wypoczynek. Dla każdego
uczestnika akcji czekały pamiątki w postaci koszulek, a ostatnie zajęcia odbyły się na
płycie głównej stadionu przy ul. Cichej 6.
Bardzo ważnym elementem trzeciego kwartału był również rozwój sektora
rodzinnego, który za sprawą jednego z kibiców od zeszłego sezonu z każdym meczem
rośnie w siłę i obecnie jest jednym z najlepszych i największych w Polsce i stanowi
wizytówkę spotkań Ruchu Chorzów rozgrywanych przy ulicy Cichej 6.
We wrześniu 2018 roku Ruch Chorzów nawiązał współpracę z regionalnym
Centrum Przedsiębiorczości.
III.

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 2018/2019.

IV.

OPIS STANU REALIZACJI DZIAŁAŃ I INWESTYCJI EMITENTA ORAZ HARMONOGRAMU ICH
REALIZACJI

Nie dotyczy.
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V.

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.

VI.

OPIS ORGANIZACJI GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA, ZE WSKAZANIEM JEDNOSTEK
PODLEGAJĄCYCH KONSOLIDACJI

Emitent nie tworzy grupy kapitałowej.

VII.

WSKAZANIE PRZYCZYN
FINANSOWYCH

NIESPORZĄDZENIA

SKONSOLIDOWANYCH

SPRAWOZDAŃ

Nie dotyczy.

VIII.

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

Struktura akcjonariuszy
30 września 2018 roku.

spółki

RUCH

CHORZÓW

SPÓŁKA

AKCYJNA na

dzień

Liczba akcji

Wartość
nominalna

Udział w
kapitale
zakładowym

13 974 921

13 974 921,00 zł

25,53 %

Udział w głosach na
Walnym
Zgromadzeniu
Akcjonariuszy
25,53 %

2. CARBONEX Sp. z o.o.

13 282 682

13 282 682,00 zł

24,27 %

24,27 %

3.

Aleksander Kurczyk

8 956 764

8 956 764,00 zł

16,37 %

16,37 %

5.

ADO-MED Sp. z o.o.

4 318 939

4 318 939,00 zł

7,89 %

7,89 %

6.

Skarb Państwa

2 981 479

2 981 479,00 zł

5,45 %

5,45 %

7.

Pozostali

11 216 004

11 216 004,00 zł

20,49 %

20,49 %

54 730 789

54 730 789,00 zł

100 %

100%

Lp. Nazwa akcjonariusza
1.

Miasto Chorzów

RAZEM
IX.

INFORMACJE DOTYCZĄCE LICZBY OSÓB ZATRUDNIONYCH PRZEZ
PRZELICZENIU NA PEŁNE ETATY
Forma zatrudnienia

EMITENTA, W

Liczba zatrudnionych

Liczba pełnych etatów

17

16

116

---

Umowa o pracę
Umowa o dzieło, zlecenie i
inne
Dane na koniec III kwartału 2018 r.

15

