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Z SIEDZIBĄ W CHORZOWIE

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

Chorzów, dnia 12 lutego 2015 roku

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

I. INFORMACJE OGÓLNE na dzień 12 lutego 2015 roku
Pełna nazwa (firma):

„RUCH” Chorzów Spółka Akcyjna

Forma prawna:

Spółka Akcyjna

Kraj:

Polska

Przepisy prawa zgodnie z którymi
działa Spółka:

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

Siedziba:

Chorzów

Adres:

ul. Cicha 6, 41-506 Chorzów

Telefon:

+48 32 24 17 554

Fax:

+48 32 346 35 35

Numer KRS:

0000224997

Numer Identyfikacji Podatkowej:

627-25-24-625

Numer REGON:

278335653

Adres poczty elektronicznej:

ruch@ruchchorzow.com.pl

Adres strony internetowej:

www.ruchchorzow.com.pl

Kapitał zakładowy:

20 676 695,00 zł

WŁADZE SPÓŁKI
RADA NADZORCZA
Aleksander Kurczyk
Mariusz Jabłoński
Sławomir Janiszewski
Krzysztof Matela
Sławomir Rybka
Ryszard Sasak
Leszek Bulkowski

ZARZĄD

Dariusz Smagorowicz

- Prezes Zarządu

Mirosław Mosór

- Wiceprezes Zarządu
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I.

KWARTALNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE
BILANS

Stan na 31.12.2014

Wyszczególnienie

Stan na 31.12.2013

AKTYWA
A. AKTYWA TRWAŁE
I. Wartości niematerialne i prawne
II. Rzeczowe aktywa trwałe

14 723 382,59

14 916 192,11

1 285 787,69

1439 577,19

384 323,68

325 604,23

III. Należności długoterminowe

16 504,22

16 504,22

IV. Inwestycje długoterminowe

13 032 767,00

13 032 767,00

4 000,00

101 739,47

V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe

Stan na 31.12.2014

Wyszczególnienie

B. AKTYWA OBROTOWE

Stan na 31.12.2013

9 481 329,14

I. Zapasy

5 304 425,27

355 420,81

308 233,03

II. Należności krótkoterminowe

7 588 888,98

4 259 734,21

III. Inwestycje krótkoterminowe

115 004,01

162 848,78

IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe
AKTYWA RAZEM:

1 422 015,34

573 609,25

24 204 711,73

20 220 617,38

Stan na 31.12.2014

Wyszczególnienie

Stan na 31.12.2013

PASYWA
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY

-25 356 666,22

-15 838 475,35

20 676 695,00

18 676 695,00

II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)

0,00

0,00

III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)

0,00

0,00

2 983 671,86

2 983 671,86

V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny

0,00

0,00

VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe

0,00

0,00

-44 271 666,06

-35 530 752,62

-4 745367,02

-1 968 089,59

0,00

0,00

49 561 377,95

36 059 092,73

I. Kapitał (fundusz) podstawowy

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

226 801,58

234 974,62

0,00

0,00

44 685 059,62

35 824 118,11

4 649 516,75

0,00

24 204 711,73

20 220 617,38

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
(WARIANT PORÓWNAWCZY)

Wyszczególnienie

A

Przychody netto ze sprzedaży i zrównane
z nimi,

Od 01.10.2014 do Od 01.10.2013 do Od 01.07.2014 do Od 01.07.2013 do
31.12.2014
31.12.2013
31.12.2014
31.12.2013
5 957222,23

4 392 109,41

9 630 133,10

9 537 746,14

5 841 281,07

4 364 888,22

9 464 511,82

9 327 993,74

-52 350,70

-78 904,35

-111 744,99

2 540,87

168 291,86

106 125,54

277 366,27

207 211,53

6 394 478,73

4 501 305,02

11 615 407,23

9 661 293,93

I. Amortyzacja

157 078,00

261 983,26

244 612,22

527 861,06

II. Zużycie materiałów i energii

286 630,80

184 444,91

551 026,48

308 841,27

1 814 210,65

1 540 698,52

4 430 582,70

3 053 658,90

38 496,30

12 655,64

66 106,52

14 905,37

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

B. Koszty działalności operacyjnej

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

3 591 819,06

2 263 168,80

5 455 766,27

5 125 976,80

Ubezpieczenia społeczne i inne
VI.
świadczenia

274 337,67

124 185,65

372 236,64

240 223,20

VII. Pozostałe koszty rodzajowe

165 921,00

52 338,47

369 652,58

259 290,06

65 985,25

61 829,77

125 423,82

130 537,27

-437 256,50

-109195,61

-1 985 274,13

-123 547,79

168 092,02

235 549,62

199 092,02

235 883,00

159 275,35

112 947,58

159 275,35

112 947,58

8 816,67

122 602,04

39 816,67

122 935,42

222 013,04

298 465,67

675 982,83

338 053,41

Wartość sprzedanych towarów i
VIII.
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

156 832,57

156 832,57

222 013,04

141 633,10

675 982,83

181 220,84

-491 177,52

-172 111,41

-2 462 164,94

-225 718,20

-1 594,56

5 376,96

45 663,40

6 805,95

0,00

2 800,00

7,15

4 228,99

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

-1 594,56

2 576,96

45 656,25

2 576,96

1 560 918,10

1 323 299,87

2 328 865,48

1 751 220,70

514 822,55

937 328,26

580 702,03

1 163 143,70

1 046 095,55

385 971,61

1 748 163,45

588 077,00

-2 053 690,18

-1 490 034,32

-4 745 367,02

-1 970 132,95

0,00

0,00

0,00

0,00

K. Wynik brutto (I+/-J)

-2 053 690,18

-1 490 034,32

-4 745 367,02

-1 970 132,95

L. Podatek dochodowy

0

-1 021,71

0

-2 043,36

-2 053 690,18

-1 489 012,61

-4 745 367,02

-1 968 089,59

H. Koszty finansowe
I. Odsetki, w tym:
- dla jednostek powiązanych
II. Strata ze zbycia inwestycji
III. Aktualizacja wartości inwestycji
IV. Inne
I. Wynik z działalności gospod. (F+G-H)
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I-J.II)
I. Zyski nadzwyczajne
II. Straty nadzwyczajne

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku
M.
(zwiększenia straty)
N. Wynik netto (K-L-M)

II.

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
(METODA POŚREDNIA)

Wyszczególnienie

I.

Zysk (strata) netto

II.

Korekty razem

III.

B.

Od 01.07.2013 do
31.12.2013

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

-2 053 690,18

-1 489 012,61

-4 745 367,02

-1 968 089,59

646 343,82

-3 092 922,61

-3 890 991,76

-2 077 553,05

-1 407 346,36

-4 581 935,22

-8 636 358,78

-4 045 642,64

Wpływy

0,00

0,00

0,00

0,00

II.

Wydatki

2 898,99

30 050,60

1 422 900,00

40 330,32

-2 898,99

-30 050,64

-1 422 900,00

-40 330,32

C.

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

I.

Wpływy

3 731 380,57

4 813 955,55

13 992 192,68

6 504 862,86

II.

Wydatki

2 291 225,51

172 456,72

3 983 109,33

2 305 962,98

1 440 154,06

4 641 498,83

10 009 083,35

4 198 899,88

29 908,71

29 512,97

-50 175,43

112 926,92

29 908,71

29 512,97

-50 175,43

112 926,92

44 566,53

92 807,04

124 650,67

9 393,09

III.

F.

Od 01.07.2014 do
31.12.2014

I.

III.

E.

Od 01.10.2013 do
31.12.2013

PRZEPŁYWY ŚRODKÓW
PIENIĘŻNYCH Z
DZIAŁALNOŚCI
OPERACYJNEJ

A.

D.

Od 01.10.2014 do
31.12.2014

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
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G.

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

74 475,24

122 320,01

74 475,24

122 320,01

ZESTAWIENIE ZMIAN
W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM

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

Od 01.07.2014 do
31.12.2014

Od 01.07.2013 do
31.12.2013

-22 611 299,19

-14 987 149,76

0,00

0,00

II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)

-25 356 666,22

-15 838 475,35

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

-25 356 666,22

-15 838 475,35

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

II.

INFORMACJE O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU,
W TYM INFORMACJE O ZMIANACH STOSOWANYCH ZASAD (POLITYKI)
RACHUNKOWOŚCI
Zasady ( polityka) rachunkowości
Informacje zawarte w sprawozdaniu finansowym za okres 01.07.2014 do 31.12.2014 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
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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

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

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 II Q roku obrotowego ( IV kwartału 2014 roku )
Od pierwszego października 2014 roku przestał pełnić swoją funkcję Wiceprezes
Zarządu „Ruchu” Chorzów S.A., pan Marek Glogaza.
W dniu 4 listopada 2014 roku Zarząd Spółki "Ruch" Chorzów S.A. z/s w Chorzowie (zw. dalej
„Spółką” lub „Klubem”) otrzymał postanowienie Sądu Rejonowego Katowice - Wschód
w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, na mocy którego
został dokonany wpis podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z kwoty 18 676 695,00 zł do
kwoty 20 676 695,00 zł wynikający z emisji 2 000 000 akcji zwykłych na okaziciela serii „O”
o wartości nominalnej 1,00 zł każda.
Kapitał zakładowy "Ruchu" Chorzów S.A. z/s w Chorzowie obecnie wynosi 20 676 695,00 zł akcji
o wartości nominalnej 1,00 zł każda.
Zarząd Spółki „Ruch” Chorzów S.A. z/s w Chorzowie ( zw. dalej „Spółką”) w dniu 23 grudnia 2014
roku podjął uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału
docelowego z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy o kwotę 1.000.000
zł (słownie: milion złotych) poprzez emisję 1.000.000 (słownie: milion) akcji zwykłych na
okaziciela serii "P" nowej emisji, o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda.
Uchwała w przedmiocie podwyższenia kapitału została podjęta na podstawie upoważnienia
zawartego w § 10 Statutu Spółki wynikającego z Uchwały nr 20 Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 31 grudnia 2013 roku pod warunkami tam zawartymi.
Objęcie akcji nastąpiło na podstawie art. 431 § 2 pkt 1 ksh w drodze złożenia oferty prywatnej
przez Spółkę i jej przyjęcia przez określonego adresata.
W ostatnim kwartale rozpoczęło się również Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Ruchu”
Chorzów S.A., które zakończyło swoje obrady 23 stycznia 2015 roku po ogłoszonej przerwie.

Działalność sportowa

W ostatnim kwartale 2014 roku zostało rozegrane 9 kolejek o Mistrzostwo T-Mobile
Ekstraklasy. Pierwsza Drużyna „Ruchu” Chorzów wygrała w IV kwartale 3 mecze; w 15. kolejce
Jagiellonią Białystok (5:2), w 16. kolejce ze Śląskiem Wrocław (1:0) oraz w 18. kolejce
z Podbeskidziem Bielsko-Biała (2:0). Drużyna Niebieskich uległa w ostatnim kwartale 6 razy
drużynom z najwyższej klasy rozgrywkowej, tj. w 11. kolejce przegrywając Wielkie Derby Śląskie
z Górnikiem Zabrze 1:2, w 12. kolejce ulegając Cracovii (1:0), w 13. kolejce Koronie Kielce (0:1),
w 14. kolejce Legii Warszawa (2:1), w 17. kolejce Górnikowi Łęczna (3:0) oraz w ostatniej – 19.
kolejce przegrywając z Wisłą Kraków. Tym samym przed zimową przerwą „Ruch” Chorzów
nadal znajduje się w strefie spadkowej, tj. na 15 miejscu tabeli T-Mobile Ekstraklasy, gdzie do 14stej Korony Kielce i 13-stej Lechii Gdańsk brakuje „Niebieskim” 4 punktów.
W ostatnim kwartalne minionego roku, w rozgrywkach o mistrzostwo T-Mobile Ekstraklasy
zadebiutował Patryk Lipski.
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„Ruch” II Chorzów przed zimową przerwą również w czwartym kwartale rozegrał
9 meczów w III Lidze (grupa opolska-śląska), 5 razy wygrywając, 3 razy remisując oraz raz
przegrywając. Jedynym zespołem, któremu uległ II zespół Niebieskich był w ostatniej 21.
Kolejce Górnik II Zabrze (0:1). Trzy punkty zespół rezerw zdobył w 13. kolejce wygrywając
z Piastem II Gliwice (2:5), w 16. kolejce z GKS Jastrzębie (2:1), w 17. kolejce z LKS Czaniec (0:1)
oraz kolejno w kolejkach 19. wygrywając z Małą Panew Ozimek 1:2 oraz w 20. kolejce ze
Skalnikiem Gracze (3:1). Drużyna prowadzona przez
Trenera Marka Wleciałowskiego
zremisowała kolejno w 14. i 15. kolejce ze Swornicą Czarnowąsy, Górnikiem Wesoła Mysłowice
2:2 oraz w kolejce 18. Z Grunwaldem Ruda Śląska (1:1). Rok 2014 Druga Drużyna Niebieskich
zakończyła na 9. miejscu w tabeli III Ligi.
Na szóstym miejscu tabeli Centralnej Ligi Juniorów (grupy zachodniej) zakończyła 2014
rok drużyna juniorska „Ruchu”. Drużyna pod wodzą Trenera Ireneusza Psykały również rozegrała
w ostatnim kwartale 2014 roku 9 ligowych spotkań, z których 5 wygrała, 2 razy przegrała oraz
2 razy zremisowała. Niebiescy Juniorzy ulegli jedynie w 9. kolejce Odrze Opole (2:1) oraz
w kolejce 11. Lechii Gdańsk (2:0). Nierozstrzygnięte, tj. zakończone remisem zostały mecze 13.
kolejki, gdzie podopieczni Trenera Psykały spotkali się z zespołem UKP Zielona Góra (2:2) oraz 15.
kolejki – rozegranej z Górnikiem Zabrze (0:0). Zwycięskie mecze zostały rozegrane w 10. kolejce
z Zagłębiem Lubin (1:0), w 12. kolejce z Wartą Poznań (3:0), w 14. kolejce z Pogonią Szczecin
(3:0). 16. kolejce z Olimpią Grudząc (1:3) oraz w 17. kolejce z MKS Kluczbork z wynikiem 6:0.

W rozgrywkach Pucharu Polski na szczeblu Podokręgu Katowice los skojarzył ze sobą
drugi zespół Ruchu z Reprezentacją Oldbojów Śląska. Przy Cichej mogliśmy obserwować starcie
„Niebieskiej” młodzieży z dawnymi gwiazdami śląskiej piłki. W składzie Oldbojów znalazło się
również kilku byłych piłkarzy Ruchu – Krzysztof Bizacki, Dariusz Gęsior, Radosław Gilewicz, Marek
Kolonko, Adam Kryger i Mirosław Mosór. Drugi zespół „Ruchu” pokonał Reprezentację
Oldbojów Śląska 4:0 a 14 października 2014 roku na wyjeździe rezerwy Rozwoju Katowice 2:1
w półfinale Pucharu Polski na szczeblu Podokręgu Katowice. Tym samym „Niebiescy” zagrali
w finale rozgrywek. W spotkaniu rozegranym na boisku Kolejarza w Katowicach bramki dla
naszej drużyny zdobyli Kamil Bobryk (na zdjęciu) i Kamil Szczygieł. Rywalem rezerw w meczu
finałowym został, tak jak przed rokiem, Grunwald Ruda Śląska, który w drugim półfinale
pokonał na wyjeździe AKS Wyzwolenie Chorzów 4:1, jednak rezerwy „Ruchu” przegrały
z Grunwaldem Ruda Śląska w finale rozgrywek Pucharu Polski podokręgu Katowice 3:2.
Na początku października z drużyną „Ruchu” Chorzów rozstał się główny szkoleniowiec
Niebieskich - Jan Kocian. Urodził się 13 marca 1958 w Zlatych Moravcach. Jako zawodnik
występował na pozycji środkowego obrońcy. W trakcie kariery piłkarskiej reprezentował ZŤS
Martin, Duklę Bańska Bystrzyca i niemiecki FC St. Pauli. Ján Kocian z powodzeniem występował
też w reprezentacji narodowej, w której zadebiutował w 1984 roku. Sześć lat później był
kapitanem drużyny narodowej Czechosłowacji na Mistrzostwach Świata we Włoszech. W tym
samym roku został wybrany najlepszym piłkarzem Czechosłowacji.
Karierę trenerską rozpoczął w 1993 roku jako asystent Jozefa Venglosa, selekcjonera nowo
powstałej wówczas reprezentacji Słowacji. W 1996 roku został pierwszym trenerem Dukli Bańska
Bystrzyca i zajął z nią 5. miejsce w pierwszej lidze słowackiej. Następnie prowadził czeską Petrę
Drnovice oraz 1. FC Koszyce (4. miejsce w lidze). W latach 1999 – 2002 Kocian był asystentem
Ewalda Lienena w 1. FC Koln, a w latach 2002 – 2004 Willi Reimanna w Eintrachcie Frankfurt.
Następnie, już samodzielnie, prowadził drużyny z 2. Bundesligi: Rot-Weiss Erfurt i Sportfreunde
Siegen. 3 listopada 2006 roku został selekcjonerem reprezentacji Słowacji. Pracował z kadrą
narodową do 2008 roku, a od lata 2008 do 2009 roku był asystentem Karela Brucknera
w reprezentacji Austrii. W latach 2011-2012 pracował w chińskich klubach Jiangsu Sainty i South
China AA. Trener Kocian związał się z „Ruchem” 19 września 2013 roku, przejmując zespół
znajdujący się na 14. miejscu w ligowej tabeli. Słowacki szkoleniowiec w poprzednim sezonie
zajął z chorzowską drużynę 3. miejsce w T-Mobile Ekstraklasie, a następnie jego podopieczni
z powodzeniem reprezentowali polski futbol w rozgrywkach europejskich. Drużynę „Niebieskich”
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łącznie poprowadził w 41. meczach Ekstraklasy. Jego bilans to 16 zwycięstw, 13 remisów
i 12 porażek.

Z dniem 7 października obowiązki I trenera „Ruchu” Chorzów przejął Waldemar Fornalik. Dla 51letniego szkoleniowca jest to powrót na Cichą po ponad dwóch latach! Były selekcjoner
reprezentacji Polski związał się z „Niebieskimi” umową obowiązującą do końca czerwca 2017 r.
W codziennej pracy z piłkarzami „Ruchu” trenerowi pomagać będzie jego młodszy brat
Tomasz. Waldemar Fornalik urodził się 11 kwietnia 1963 r. w Myślenicach. Całą karierę piłkarską
spędził w „Ruchu”. W pierwszym zespole debiutował wiosną 1983 roku. W chorzowskim zespole
występował do 1994 r. Łącznie w niebieskich barwach rozegrał 286 meczów (233 w najwyższej
klasie rozgrywkowej, 28 w II lidze, 23 w Pucharze Polski i 2 w europejskich pucharach),
zdobywając w nich 4 bramki. Z „Ruchem” świętował zdobycie tytułu Mistrza Polski w 1989 r.
Pracę trenerską rozpoczął już w trakcie kariery piłkarskiej. W swoim ostatnim sezonie w „Ruchu”
(1993/1994) był grającym asystentem trenera Edwarda Lorensa. Następnie pracował w Górniku
Zabrze, Polonii Bytom, Wiśle Kraków, Amice Wronki, Odrze Wodzisław, Polonii Warszawa, GKS-ie
Bełchatów i Widzewie Łódź. 27 kwietnia 2009 roku został trenerem „Ruchu”. Z „Niebieskimi”
zdobył dwa medale mistrzostw Polski – „brąz” w 2010 r. i „srebro” w 2012 r. oraz dwukrotnie
docierał do finału Pucharu Polski (2009 i 2012). Po wspomnianym wicemistrzostwie otrzymał
tytuł „Trenera Sezonu”. 10 lipca 2012 r. został selekcjonerem reprezentacji Polski, którą prowadził
do 17 października 2013 r. Od 7 października 2014 r. ponownie prowadzi drużynę „Ruchu”
Chorzów.
Członkiem sztabu szkoleniowego „Niebieskich” oraz trenerem „Ruchu” II Chorzów został
w październiku Marek Wleciałowski. Były piłkarz i trener „Ruchu”, który siedem lat temu
wprowadził chorzowian do Ekstraklasy, będzie pełnił funkcję asystenta Waldemara Fornalika.
Marek Wleciałowski urodził się 31 stycznia 1970 r. w Chorzowie i w tym mieście spędził całą
swoją karierę piłkarską. Zaczynał w wieku 12 lat w Konstalu. Następnie w latach 1986-1988
reprezentował Stadion Śląski. Sezon 1988/1989 spędził w trzecioligowym wówczas AKS-ie, po
czym trafił na Cichą. W drużynie „Ruchu” występował do 2003 r. z krótką przerwą na ponowną
grę w AKS-ie (jesień 1994). Dla „Niebieskich” rozegrał łącznie 249 ekstraklasowych spotkań.
W 1996 r. zdobył z „Ruchem” Puchar Polski.
Karierę trenerską Marek Wleciałowski rozpoczynał w sezonie 2002/2003 jako grający asystent
trenera Niebieskich, Bogusława Pietrzaka. Rok później był asystentem w Górniku Zabrze,
a następnie pierwszym trenerem tego zespołu. W sezonie 2006/2007 poprowadził „Niebieskich”
do awansu do Ekstraklasy. Później pracował jeszcze w takich klubach jak GKS Bełchatów, Piast
Gliwice, Cracovia czy Śląsk Wrocław. W 2012 r. został asystentem Waldemara Fornalika
w sztabie reprezentacji Polski. Ostatnio prowadził drużynę Energetyka ROW Rybnik.
Ostatni kwartał 2014 obfitował również w serie powołań zawodników „Ruchu” do
reprezentacji kraju. Selekcjoner reprezentacji Polski Adam Nawałka powołał zawodników
z polskiej Ekstraklasy na mecze eliminacji do Mistrzostw Europy z Niemcami i Szkocją. Wśród
nominowanych znalazł się pomocnik Niebieskich – Filip Starzyński! Z Niemcami Polacy zagrali 11
października, a ze Szkocją 14 października. Oba mecze zostały rozegrane na Stadionie
Narodowym w Warszawie. Filip Starzyński ma już za sobą debiut w pierwszej reprezentacji. Na
początku września zaliczył kilkanaście minut w wygranym meczu eliminacji Mistrzostw Europy,
w którym Polska rozbiła na wyjeździe Gibraltar 7:0.
Powołania do seniorskiej reprezentacji Łotwy otrzymał również napastnik „Ruchu” - Eduards
Višņakovs. „Viśnia” został powołany na mecze eliminacyjne do Mistrzostw Europy w 2016 r.,
gdzie wystąpił w meczu przeciwko Islandii, Turcji oraz Holandii. Łotysz zagrał we wszystkich
meczach, tylko raz będąc zmiennikiem.
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Zawodnik Akademii Piłkarskiej „Ruchu” Chorzów Dominik Małkowski wystąpił w meczu
towarzyskim reprezentacji Polski do lat 16 przeciwko rówieśnikom ze Szwajcarii. Biało-czerwoni
wygrali 3:2. W spotkaniu rozegranym w Świebodzinie Dominik Małkowski pojawił się na placu gry
w 78. minucie zmieniając Marco Drawza. Chwilę później Polacy zdobyli zwycięską bramkę.
Dominik Małkowski (rocznik 1999) jest zawodnikiem zespołu juniorów młodszych naszej Akademii
Piłkarskiej. Dominik występuje na pozycji środkowego obrońcy. Często powoływany jest do
reprezentacji Śląska.

5 listopada 2014 roku Komisja Licencyjna postanowiła nałożyć na Klub sankcję
w postaci pozbawienia 2 punktów w rozgrywkach w sezonie 2015/2016 w związku ze złamaniem
postanowień pkt. 4 decyzji nr 15 przyznającej Klubowi licencję na rozgrywki w sezonie 2014/2015
z dnia 14 maja 2014 roku. Zgodnie z pkt. 4 przedmiotowej decyzji Klub zobowiązany był do
terminowego uregulowania ugód zawartych z byłymi i obecnymi pracownikami w celu
spełnienia warunków przyznania licencji . Jednocześnie Komisja postanowiła zawiesić karę
pozbawienia jednego punktu z powyższych dwóch, pod warunkiem terminowego realizowania
ugód zawartych przed dniem wydania licencji oraz spłaty niezapłaconych, wymaganych rat
wynikających z tych ugód do dnia 31 grudnia 2014 roku. „Ruch” Chorzów złożył odwołanie od
decyzji Komisji ds. Licencji Klubowych Polskiego Związku Piłki Nożnej. W odwołaniu Klub
podkreślał, iż uregulowanie zobowiązań z zaledwie czterodniowym opóźnieniem nie wynikało
bezpośrednio z winy Klubu, jedynie z faktu przesunięcia terminów wypłaty środków ze strony
jednego z kontrahentów „Ruchu”, o czym Klub wspomniał w wyjaśnieniach składanych do
Komisji ds. Licencji Klubowych. W ocenie Klubu, sankcja pozbawienia punktów była
nieadekwatna do stopnia zawinienia, a to z uwagi na całkowite pominięcie okoliczności
łagodzących. Stosowanie tego typu surowych kar jest całkowicie uzasadnione jedynie
w przypadku uporczywych i rażących naruszeń. Odwołaniem „Ruchu” zajęła się Komisja
Odwoławcza ds. Licencji Klubowych Polskiego Związku Piłki Nożnej, zawieszając karę dla Klubu
i uwzględniając odwołanie w całości.

Gra „Niebieskiej” Drużyny została wielokrotnie doceniana w IV kwartale 2014 roku przez
dziennikarzy sportowych. I tak gol Rolanda Gigołajewa, dzięki któremu „Ruch” objął
prowadzenie w meczu z Podbeskidziem dostrzegł również serwis Ekstraklasa.TV. Strzał „Gigo”
został wybrany najlepszym golem 18. kolejki T-Mobile Ekstraklasy, a sam Zawodnik znalazł się
w kilku zestawieniach najlepszych piłkarzy 18. kolejki T-Mobile Ekstraklasy m.in. Sportu, Przeglądu
Sportowego, eurosport.onet.pl, Wirtualnej Polski, Sportowych Faktów, Goal.pl oraz
Ekstraklasa.net.
Cudowny strzał przewrotką Filipa Starzyńskiego z sierpniowego meczu z Lechią Gdańsk został
nominowany do tytułu Bramki Jesieni w T-Mobile Ekstraklasie. W II części plebiscytu wśród
nominowanych znalazł się gol zdobyty przez Filipa Starzyńskiego w wyjazdowym spotkaniu
z Lechią Gdańsk (3:3).
W meczu „Ruchu” z Jagiellonią, „Niebieskich” na prowadzenie wyprowadził pięknym strzałem
Jakub Kowalski. Urodę tego trafienia docenił portal ekstraklasa.tv nominując go do tytułu „Gola
15. kolejki”. Koncertowa gra piłkarzy „Ruchu” w meczu z Jagiellonią nie uszła uwadze mediów
sportowych. „Niebiescy” zdominowali zestawienia jedenastek 15. kolejki T-Mobile Ekstraklasy.
Oficjalny serwis Ekstraklasy S.A. w swojej jedenastce umieścił dwóch piłkarzy „Ruchu” – Martina
Konczkowskiego i Grzegorza Kuświka. Obaj nasi zawodnicy znaleźli się we wszystkich
zestawieniach. Ponadto serwisy iGol.pl, 2x45.info, goal.pl, EKSTRAKLASA.net, Sportowe Fakty,
Wirtualna Polska, Weszlo.com, euro sport.onet.pl i Sport wyróżniały również grę Michała Efira,
Rolanda Gigolaeva oraz Daniela Dziwniela.

13

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

Działania marketingowe w IV kwartale 2014 r.

Najważniejszym wydarzeniem czwartego kwartału były niewątpliwie 102 Wielkie Derby
Śląska. „Ruch” Chorzów, we współpracy z jednym ze swoich partnerów –Kompanią Piwowarską
S.A., przygotował promocję dedykowaną swoim kibicom. Wszystkie pełnoletnie osoby
posiadające wejściówkę na październikowy mecz miały możliwość otrzymania kuponu
promocyjnego umożliwiającego odebranie jednego darmowego piwa przy zakupie czterech
piw marki „Tyskie”. Promocja była realizowana we współpracy z kilkudziesięcioma sklepami
z następujących „Niebieskich” miast: Katowice, Gliwice, Tychy, Lędziny, Łaziska Górne,
Mikołów, Mysłowice.
W oczekiwaniu na rozpoczęcie Wielkich Derbów Śląska mieliśmy przyjemność być świadkami
piłkarskiego pojedynku pomiędzy zawodnikami, którzy zdobywali z „Ruchem” tytuły mistrzowskie
a Reprezentacją Oldbojów Śląska. Mecz rozegrano w ramach imprezy „Spotkanie Mistrzów”.
Przed rozpoczęciem grupa byłych gwiazd „Ruchu” wśród których znaleźli się m.in. Mirosław Bąk
Jan Benigier, Józef Bon, Augustyn Bujak, Piotr Czaja, Eugeniusz Faber, Waldemar Fornalik,
Eugeniusz Lerch, Edward Lorens, Marian Ostafiński, Antoni Piechniczek, Henryk Pietrek, Jan
Rudnow, Mieczysław Szewczyk, Krzysztof Warzycha, Albin Wira spotkały się z kibicami. Fani mieli
możliwość otrzymania autografów, porozmawiania i wykonania wspólnych zdjęć ze swoimi
idolami. Następnie „Niebieskie Legendy” rywalizowały na boisku z Reprezentacją Oldbojów
Śląska. Wydarzenie cieszyło się ogromnym zainteresowaniem zarówno strony fanów Klubu jak
i przedstawicieli mediów.
Warto podkreślić, że „Ruch” Chorzów bardzo chętnie wspiera akcje charytatywne. Podczas
imprezy „Spotkanie Mistrzów” organizowanej w obiektach sportowych „Kresy” oraz w dniu 102
Wielkich Derbów Śląska przeprowadzona została zbiórka pieniędzy potrzebnych na
rehabilitację dla chorujących na mukowiscydozę synów piłkarza „Ruchu”; Jakuba Kowalskiego.
Osoby, które chciały wesprzeć akcję, a nie mogły być obecne na żadnej z imprez, miały
możliwość przelania środków bezpośrednio na konto potrzebujących. Akcja zakończyła się
sukcesem. Udało się zebrać niespełna 6500 zł. Kibice po raz kolejny udowodnili, że bycie fanem
„Ruchu” Chorzów nie ogranicza się jedynie do wspierania poczynań sportowych swojego
ulubionego klubu, ale że potrafią też połączyć swe siły i pomóc innym w trudnej sytuacji
życiowej. Pieniądze zebrane w czasie akcji zostały przeznaczone na zakup specjalnej kamizelki
drenażowej, niezbędnej w codziennej rehabilitacji chłopców. Akcja ta zapoczątkowała
współpracę Fundacji „Ruchu” Chorzów z Fundacją pomagającą dzieciom chorym na
mukowiscydozę.
Piłkarze „Ruchu” Chorzów odwiedzili również dzieci z chorobami autystycznymi i zachęcali do
głosowania na projekt Fundacji Spectrum Liberi, który ma na celu pozyskanie środków na
wyposażenie i organizację Ośrodka Specjalistycznego dla dzieci z całościowymi zaburzeniami
rozwojowymi oraz ich rodziców.
W grudniu Stowarzyszenie Kibiców „Ruchu” Chorzów „Niebiescy” we współpracy z Klubem
zorganizowało świąteczną zbiórkę gadżetów i słodyczy dla najmłodszych. Zbiórka była
prowadzona do ostatniego meczu z Wisłą Kraków w punktach sprzedaży. Natomiast piłkarze
„Ruchu” wystąpili w rolach Świętych Mikołajów, odwiedzając małych pacjentów z Oddziału
Hematologii i Onkologii Dziecięcej Chorzowskiego Centrum Pediatrii i Onkologii im. dr Edwarda
Hankego. Kolejni przedstawiciele, odwiedzili podopiecznych Domu Dziecka nr 3 im. Astrid
Lindgren w Gliwicach. Następnie dzięki hojności fanów oraz wsparciu „Ruchu” Chorzów,
podopieczni chorzowskiego Ośrodka Wsparcia Rodziny otrzymali sprzęt sportowy i słodycze.
Przed meczem „Ruchu” Chorzów z Wisłą Kraków spełniliśmy marzenie czteroletniego Dominika
cierpiącego na zespół Alagille’a, który chciałby w przyszłości zostać piłkarzem „Ruchu”. Marzył
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również o tym, by otrzymać strój piłkarski. Trener chorzowskiego zespołu Waldemar Fornalik
przekazał chłopcu koszulkę „Niebieskich”.
Koniec ostatniego kwartału oznacza finalizowanie negocjacji umów sponsorskich oraz
wszelkiego rodzaju podsumowania. Wydarzeniem wartym uwagi było podsumowanie I etapu
współpracy na linii Fuchs Oil Corporation Sp z.o.o. – „Ruch” Chorzów S.A. Firma Fuchs Oil,
największy na świecie niezależny producent środków smarnych została Partnerem „Ruchu”
Chorzów w lutym 2014 r. W ramach współpracy Fuchs Oil został Sponsorem Goli „Ruchu”
Chorzów. Za każdego gola strzelonego przez naszych piłkarzy w meczach rozgrywanych przy
Cichej, nasz Partner przekazuje określoną kwotę na rzecz Fundacji „Ruchu” Chorzów, która
przeznaczona zostaje na rzecz rozwoju młodych piłkarzy będących zawodnikami Akademii
Piłkarskiej. Pieniądze przekazane w ramach tego projektu pozwolą pokryć wszelkie koszty
organizacyjne meczów w trakcie całego sezonu wszystkim drużynom Akademii Piłkarskiej
„Ruchu” Chorzów. Podsumowaniem półrocznego okresu współpracy było przekazanie
symbolicznego czeku, który z rąk prezesa Firmy Fuchs Oil Tomasza Jagły odebrał podczas 102
Wielkich Derbów Śląska prezes Akademii Piłkarskiej „Ruchu” Chorzów S.A. Dariusz Gęsior.
„Ruch” Chorzów rozpoczął też stałą współpracę z Agencją Hostess Paulina Piętowska. Hostessy
naszego nowego Partnera uświetnią swoim urokiem mecze „Ruchu” Chorzów oraz inne imprezy
przez nas organizowane.
W IV kwartale Emitent realizował wzmożoną politykę promocyjną. W Sklepie Kibica przy ul.
Wolności, w ramach akcji „Spadają liście, spadają ceny” w każdym tygodniu listopada fani
„Ruchu” Chorzów S.A. mogli zaopatrzyć się w firmowe gadżety po niższych cenach. Na
początek obniżone zostały ceny pościeli i poduszek, następnie ceny spodni i T-shirtów,
a w ostatnim tygodniu akcji fani mogli zaopatrzyć się w szaliki i smycze po cenach
promocyjnych. Wyprodukowaliśmy również kilka wersji kalendarza na rok 2015. W pierwszej
wersji kalendarza 13-planszowego pt. „Ślązacy są Niebiescy” zamieściliśmy zdjęcia piłkarzy.
Motywem przewodnim fotografii stały się charakterystyczne dla Ślązaków zajęcia, tradycje
i zachowania. W drugiej wersji jednoplanszowej na kalendarzu umieściliśmy archiwalne
zdjęcia oraz daty zdobycia przez „Ruch” kolejnych tytułów mistrzowskich i Pucharów Polski. Klub
postanowił też sprawić przyjemność męskiej części naszych kibiców i utworzył kolejną wersją
kalendarza 13-planszowego, w którym zobaczyć możemy modelki z Agencji Hostess Pauliny
Piętowskiej. Wydany został również kalendarz książkowy służący jako osobisty terminarz.
Jednym z najważniejszych celów Klubu była kontynuacja współpracy z obecnymi partnerami
biznesowymi. „Ruch” Chorzów S.A. podpisał nową umowę z Grupą PGD, największym
dealerem samochodowym w Polsce, w ramach której Klub otrzymał cztery najnowsze modele
Nissana Juke. Nawiązaliśmy współpracę z Japan Motors, marką działającą w ramach Grupy
PGD, w lutym bieżącego roku. Nasz Partner otrzymał wówczas tytuł Partnera Technicznego
„Ruchu” Chorzów. Logotyp firmy Japan Motors eksponowany był na stadionie przy Cichej,
plakatach meczowych, w oficjalnym serwisie klubu czy w biuletynie „Niebieska eRka”. Obie
strony zadowolone z wzajemnej współpracy, postanowiły ją przedłużyć. Zawarta umowa
będzie obowiązywała do końca trwającego sezonu.
W związku ze zbliżającymi się Mikołajkami, a następnie Świętami Bożego Narodzenia, „Ruch”
przygotował dla swoich fanów pięć różnych zestawów upominków. Każdy w specjalnej
świątecznej cenie. Następnie, w dniach 3,18,19 grudnia zaproponowaliśmy fanom pokrycie
kosztów przesyłki zakupionych rzeczy, w Oficjalnym Sklepie Internetowym „Ruchu” Chorzów.
W drugiej części grudnia przygotowaliśmy wyjątkową ofertę. Swoim pociechom fani
„Niebieskich” mogli zrobić prezent w postaci „Niebieskiej” wyprawki. Do sprzedaży trafiła nowa
seria ubranek dla niemowląt.
Przed spotkaniami piłkarskimi rozgrywanymi przez I drużynę „Ruchu” w IV kwartale, Emitent
realizował ciekawe i oryginalne zwiastuny filmowe oraz akcje marketingowe. Celem było
zachęcenie kibiców Klubu do odwiedzenia obiektu przy ulicy Cichej, promowanie sportu wśród
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młodszych fanów, uhonorowanie byłych zawodników oraz kreowanie pozytywnego wizerunku
Emitenta.
W drugiej połowie października Emitent rozpoczął akcję „Futbolandia” oraz „Szkoła w Ruchu”.
W ramach akcji, piłkarze „Ruchu” wśród przedszkolaków i uczniów propagują zdrowy tryb życia,
dzielą się pasją do sportu, zapraszają na mecze „Niebieskich”, ale także zachęcają do
bezpiecznego i zgodnego z literą prawa kibicowania. W trakcie spotkań odwiedzane dzieci
mogą wcielić się w role dziennikarzy i przepytywać naszych futbolistów podczas
zaaranżowanych konferencji prasowych. Towarzyszą temu aktywne zajęcia w postaci zabaw
z piłką, autografy, zdjęcia oraz finalnie konkursy z nagrodami. By uprościć procedury
zgłoszeniowe przedstawiciele Emitenta umieścili na stronie internetowej formularze, oraz dane
kontaktowe osób koordynujących ten projekt. W ramach akcji przedstawiciele „Ruchu”
Chorzów S.A. odwiedzili Szkołę Podstawową nr 21 w Rudzie Śląskiej, dzieci z Przedszkola nr
4 w Chorzowie, uczniów Zespołu Szkół Specjalnych nr 3 w Chorzowie.
W ramach uczczenia pamięci zmarłego przed ponad rokiem Gerarda Cieślika, powstała
inicjatywa wprowadzenia specjalnej nagrody Jego imienia, którą honorowane będą cyklicznie
postacie szczególnie zasłużone dla naszego Klubu. Pierwszy symboliczny „Cieślik” został
wręczony w przerwie meczu z Jagiellonią Białystok z rąk prof. Jerzego Buzka i Aleksandra
Kurczyka Pani Krystynie Cieślik, żonie Legendy „Ruchu” Chorzów – Gerarda Cieślika.
Przed meczem „Ruchu” Chorzów ze Śląskiem Wrocław zorganizowana została akcja pod
tytułem „Pokonać Milę”. Piłkarze „Ruchu” Chorzów wraz z kibicami wystartowali spod budynku
Poczty Polskiej, by pokonać określony dystans czyli symboliczną milę wzdłuż ulicy Wolności
w Chorzowie. Punktem finalnym biegu był oficjalny sklep „Ruchu” Chorzów, gdzie na
uczestników czekała ciepła herbata, okazja do rozmów z zawodnikami, autografy, a także
darmowy bilet na mecz ze Śląskiem Wrocław.
Kolejnym wydarzeniem było zainicjowanie działalności Nowego „Klubu 100”. Teraz całość
kwoty zbieranej co miesiąc od klubowiczów będzie przekazywana Akademii Piłkarskiej.
Ponadto została zmodyfikowana oferta dla uczestników, zapewniająca atrakcyjne korzyści
m.in. karnet na mecze „Ruchu”, zniżki na zakup gadżetów i dedykowany szalik dostępny tylko
dla klubowiczów.
Jednym z wydarzeń wieńczących IV kwartał było tradycyjne spotkanie wigilijne „Niebieskiej”
Rodziny. Była to okazja do składania życzeń świąteczno-noworocznych oraz podsumowania
kończącego się roku. Następnie byliśmy świadkami odsłonięcia ławki legendarnego piłkarza
„Ruchu” Gerarda Cieślika. Upamiętniający pomnik stanął na ul. Wolności w Chorzowie.
Ławeczka została uroczyście odsłonięta w obecności żony legendy „Niebieskich” pani
Krystyny Cieślik.

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.
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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
SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH

SKONSOLIDOWANYCH

Nie dotyczy.

IX.

INFORMACJE O STRUKTURZE AKCJONARIATU EMITENTA, ZE WSKAZANIEM
AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH, NA DZIEŃ PRZEKAZANIA RAPORTU, CO
NAJMNIEJ 5% GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.

Liczba akcji

Wartość
nominalna

Udział w kapitale
zakładowym

Udział w głosach na
Walnym Zgromadzeniu
Akcjonariuszy

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%

AMG Silesia sp. z o.o.

2 056 938

2 056 938,00 zł

9, 95 %

9,95 %

Miasto Chorzów

4 153 845

4 153 845,00 zł

20,09%

20,09%

Pozostali

3 335 138

3 335 138,00 zł

16,13%

16,13%

20 676 695

20 676 695,00 zł

100,00%

100,00%

Nazwa akcjonariusza

Razem

X.

INFORMACJE DOTYCZĄCE LICZBY OSÓB
EMITENTA, W PRZELICZENIU NA PEŁNE ETATY

ZATRUDNIONYCH

PRZEZ

Liczba zatrudnionych

Liczba pełnych etatów

Umowa o pracę

22

22

Umowa o dzieło, zlecenie i inne

95

----

Forma zatrudnienia

Dane na koniec IV kwartału 2014 r.
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