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I.

KWARTALNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE
BILANS

Wyszczególnienie

Stan na 31.12.2013

Stan na 31.12.2012

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

14 903 025,33

16 111 168,76

1 439 577,19

2 498 520,60

325 604,23

505 626,82

III. Należności długoterminowe

16 540,00

16 504,22

IV. Inwestycje długoterminowe

13 032 767,00

13 032 767,00

88 572,69

57 750,12

V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe

Wyszczególnienie

Stan na 31.12.2013

B. AKTYWA OBROTOWE

Stan na 31.12.2012

3 888 601,43

3 946 029,73

291 853,14

723 780,01

II. Należności krótkoterminowe

3 121580,98

1 673 174,71

III. Inwestycje krótkoterminowe

80460,65

1 010 276,84

394 706,66

538 798,17

18 791 626,76

20 057 198,49

I. Zapasy

IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe
AKTYWA RAZEM:

Wyszczególnienie

Stan na 31.12.2013

Stan na 31.12.2012

PASYWA
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY

-16 329 591,91

-2 050 627,67

17 559 931,00

16 790 701,00

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

2 752 902,86

0,00

0,00

I. Kapitał (fundusz) podstawowy

IV. Kapitał (fundusz) zapasowy
V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe
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

0,00

0,00

-35 530 752,62

-18 037 967,15

-1 342 442,15

-3 556 264,38

0,00

0,00

35 121 218,67

22 107 826,16

234 974,62

197 200,36

0,00

0
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III. Zobowiązania krótkoterminowe
IV. Rozliczenia międzyokresowe
PASYWA RAZEM:

34 886 244,05

21 786 739,75

0,00

123 886,05

18 791 626,76

20 057 198,49

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
(WARIANT PORÓWNAWCZY)

Wyszczególnienie

A

Przychody netto ze sprzedaży i zrównane
z nimi,

Od 01.10.2013 do Od 01.10.2012 do Od 01.07.2013 do Od 01.07.2012 do
31.12.2013
31.12.2012
31.12.2013
31.12.2012
4 333 613,62

3 302 788,37

9 479 250,35

7 621 483,50

4 273 725,64

3 037 908,64

9 236 831,16

6 923 669,80

-46 237,56

138 227,35

35 207,66

466 347,72

106 125,54

126 602,38

207 211,53

231 465,98

4 653 062,62

6 020 810,49

9 813 051,53

11 053 403,59

I. Amortyzacja

264 556,76

324 693,35

530 434,56

650 991,67

II. Zużycie materiałów i energii

179 626,83

256 004,80

304 023,19

448 431,43

1 375 129,71

1 701 595,35

2 888 090,09

2 978 223,69

9 742,72

23 647,83

11 992,45

31 746,33

2 573 044,29

3 188 995,75

5 435 852,29

6 121 767,46

135 263,59

126 287,14

251 301,14

228 544,18

VII. Pozostałe koszty rodzajowe

53 868,95

335 984,01

260 820,54

481 588,47

Wartość sprzedanych towarów i
VIII.
materiałów

61 829,77

63 602,26

130 537,27

112 110,36

-319 449,00

-2 718 022,12

-333 801,18

-3 341 920,09

174 978,43

850 242,96

175 311,56

850 242,97

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
Ubezpieczenia społeczne i inne
VI.
świadczenia

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

Zysk ze zbycia niefinansowych
aktywów trwałych

II. Dotacje
III. Inne przychody operacyjne
E. Pozostałe koszty operacyjne

112 947,58

112 947,58

62 030,85

850 242,96

62 363,98

850 242,97

51 219,01

471 309,22

90 806,75

532 132,08

51 219,01

471 309,22

90 806,75

532 132,08

-195 689,58

-2 339 088,38

-249 296,37

-3 113 809,20

0,00

6 574,63

1 428,99

6 591,05

0,00

6 312,79

1 428,99

6 329,21

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
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IV. Aktualizacja wartości inwestycji
V. Inne

261,84

H. Koszty finansowe

261,84

668 697,30

300 742,21

1 096 618,13

451 430,56

282 725,69

138 503,47

508 541,13

178 606,50

385 971,61

162 238,74

588 077,00

272 824,06

-864 386,88

-2 633 255,96

-1 344 485,51

-3 558 648,71

0,00

0,00

0,00

0,00

K. Wynik brutto (I+/-J)

-864 386,88

-2 633 255,96

-1 344 485,51

-3 558 648,71

L. Podatek dochodowy

-1021,71

-1 021,33

-2 043,36

-2 384,33

-863 365,17

-2 632 234,63

-1 342 442,15

-3 556 264,38

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)

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
(METODA POŚREDNIA)
Wyszczególnienie

-863 365,17

-2 632 234,63

-1 342 442,15

-3 556 264,38

II.

Korekty razem

-828 833,43

1 752 488,96

186 536,13

3 486 932,93

-1 692 198,60

-879 745,67

-1155 906,02

-69 331,45

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

30 050,64

-36 780,49

40 330,32

196 000,00

-30 050,64

36 780,49

-40 330,32

-196 000,00

III.
C.

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

I.

Wpływy

1 973 850,10

3 617 860,63

3 664 757,41

4 420 068,85

II.

Wydatki

301 676,02

2 782 019,57

2 435 182,28

4 166 644,07

1 672 174,08

835 841,06

1 229 575,13

253 424,78

-50 075,16

-7 124,12

33 338,79

-11 906,67

-50 075,16

-7 124,12

33 338,79

-11 906,67

92 807,04

17 400,96

9 393,09

22 183,51

42 731,88

10 276,84

42 731,88

10 276,84

III.

G.

Od 01.07.2012 do
31.12.2012

Zysk (strata) netto

B.

F.

Od 01.07.2013 do
31.12.2013

I.

III.

E.

Od 01.10.2012 do
31.12.2012

PRZEPŁYWY ŚRODKÓW
PIENIĘŻNYCH Z
DZIAŁALNOŚCI
OPERACYJNEJ

A.

D.

Od 01.10.2013 do
31.12.2013

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 01.07.2013 do
31.12.2013

Od 01.07.2012 do
31.12.2012

-14 987 149,76

1 505 636,71

0,00

0,00

II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)

-16 329 591,91

-2 050 627,67

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

-16 329 591,91

-2 050 627,67

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 07.2013 do 31.12.2013 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.
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
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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 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. 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.
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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,
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.
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Przychody i koszty działalności operacyjnej
Przychody ze sprzedaży towarów i produktów stanowią kwotę należną z tego tytułu od
odbiorcy pomniejszoną o należny podatek od towarów i usług.
Koszty sprzedanych towarów i usług ujmowane są współmiernie do przychodów ze sprzedaży i
obejmują wartość sprzedanych produktów (usług) i innych składników wycenionych po koszcie
wytworzenia.
Pozostałe przychody i koszty operacyjne.
Pozostałe przychody i koszty operacyjne nie są związane bezpośrednio z działalnością Spółki.
W skład pozostałych przychodów operacyjnych zalicza się przychody ze sprzedaży rzeczowych
aktywów trwałych, rozwiązanie rezerw, nadwyżki inwentaryzacyjne i inne.
W skład pozostałych kosztów operacyjnych zalicza się wartość sprzedanych i zlikwidowanych
składników rzeczowych aktywów trwałych, koszty tworzonych rezerw, niezawinione niedobory
inwentaryzacyjne, przekazane darowizny, odpisy aktualizujące należności i inne.
Przychody i koszty finansowe
Przychody finansowe obejmują, przypadające na okres sprawozdawczy odsetki od udzielonych
pożyczek, rachunków bankowych oraz dodatnie różnice kursowe.
Koszty finansowe obejmują odsetki związane z wykorzystywanymi kredytami, zapłacone
prowizje oraz ujemne różnice kursowe powstałe z operacji w walutach obcych.
W rachunku zysków i strat różnice kursowe prezentowane są per saldo.

III.

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
W II kwartale roku obrotowego (IV kwartale roku 2013 ) nastąpił wzrost o ok. 20 %
przychodów w stosunku do okresu porównywanego. Podniesienie poziomu przychodów
dotyczy głównie przychodów z tytułu usług reklamowych. Jest on wynikiem podpisania nowych
umów reklamowych i sponsorskich bądź zwiększenia wartości usług dla dotychczasowych
reklamodawców, np. poprzez zwiększenie zakresu usług.
Również intensywna akcja promocyjna na początku rundy jesiennej zaowocowała wzrostem
sprzedaży karnetów. Należy w tym miejscu podkreślić iż w sezonie 2013/2014 sprzedano
rekordową ilość karnetów tj. prawie 3 500. W lipcu i na początku sierpnia Spółka odnotowała
również większą frekwencję na meczach I zespołu „Ruchu”, co niewątpliwie miało pozytywny
wpływ na przychody w II kwartale roku obrotowego 2013/2014.
W odniesieniu do kosztów działalności operacyjnej, to udało się je znacząco obniżyć
w stosunku do porównywanego okresu – ogółem na koszty działalności operacyjnej są niższe
o ok.1,2 mln. Spadek kosztów jest wynikiem podjętych przez władze klubu działań
naprawczych. Dzięki temu oraz dzięki wzrostowi przychodów udało się znacząco poprawić
wynik w badanym okresie. Niestety w dalszym ciągu na wysokim poziomie utrzymują się koszty
finansowe, co jest spowodowane zwiększonymi kosztami odsetek wynikających z obsługi
pożyczek, kosztami prowizji przygotowawczych, a także odsetek za zwłokę.
Wysokie koszty pozyskania środków na bieżącą działalność w sposób istotny przyczyniły się do
ujemnego wyniku spółki, choć w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku
obrotowego widać istotną poprawę. Również lepsza gra Pierwszej Drużyny w tej rundzie
pozwala mieć nadzieję na większe przychody z transmisji meczów i reklam, a także
z tytułu zajętego miejsca w następnych okresach.
Istotne zdarzenia II kw. roku obrotowego ( IV kwartału 2013 roku )
Najważniejszymi wydarzeniami IV kwartale 2013 r. było bez wątpienia Walne
Zgromadzenie Akcjonariuszy „Ruchu” Chorzów. WZA zatwierdziło sprawozdanie Zarządu
z działalności Spółki oraz sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od
dnia 01.07.2012 roku do dnia 30.06.2013 roku. Podjęto także uchwałę w sprawie upoważnienia
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Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki. Kapitał zakładowy może być
podwyższony w ramach kapitału docelowego o kwotę 14 mln złotych w drodze emisji nowych
akcji.
Decyzją Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy doszło również do zmian w składzie Rady
Nadzorczej. Nowymi członkami zostali Leszek Bulkowski, Krzysztof Matela, Sławomir Rybka oraz
Ryszard Sasak. Z funkcji członka Rady Nadzorczej odwołany został Dariusz Gęsior, będzie
się teraz koncentrować na pracy z młodzieżą i rozwijaniu Akademii Piłkarskiej.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udzieliło absolutorium wszystkim członkom Zarządu jak
i wszystkim członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków.
Działalność sportowa
Ostatni kwartał 2013 r. był bardzo pomyślny dla wszystkich drużyn sportowych „Ruchu”
Chorzów. W T-mobile Ekstraklasie zostało rozegranych 11 kolejek, w których to pierwsza drużyna
„Ruchu” Chorzów 6 razy wygrała, 3 razy zremisowała i 2 razy przegrała. Zwycięstwo, które
najbardziej usatysfakcjonowało kibiców „Niebieskich” to wygrana z Górnikiem Zabrze
w najstarszych w Polsce, 100-tnych Derbach Śląska. Zwycięskie bramki strzelili Filip Starzyński
(golem nominowanym do bramki rundy jesiennej 2013) oraz Piotr Stawarczyk. Honorowego gola
dla Górnika Zabrze strzelił Radosław Sobolewski. Ponadto drużyna „Ruchu” pokonała Piasta
Gliwice (0:2), Koronę Kielce (1:4), Zawiszę Bydgoszcz (1:0) i Zagłębie Lubin (1:2). Wyniki remisowe
chorzowska drużyna uzyskała z Pogonią Szczecin (1:1), Podbeskidziem Bielsko-Biała (0:0) oraz
Lechią Gdańsk (0:0). W IV kwartale 2013 r. pierwsza drużyna „Ruchu” Chorzów uległa tylko
Lechowi Poznań ( 4:2) oraz Legii Warszawa (2:0). Rundę jesienną „Niebiescy” zakończyli
plasując się na piątym miejscu ligowej tabeli – uzyskując 32 punkty.
Bardzo dobre wyniki sportowe uzyskała również rezerwowa drużyna piłkarzy
z Chorzowa. „Ruch” II Chorzów pod wodzą Trenera Karola Michalskiego w 7 meczach nie
przegrał ani razu; wygrywając 5 w meczach i w dwóch remisując. Zwycięskie mecze zostały
rozegrane ze Swornicą Czarnowąsy (2:4), Polonią Łaziska (1:0), Piastem Strzelcem Opolskie (7:1),
Piastem II Gliwice (2:1) oraz Szombierkami Bytom (2:1). Bez rozstrzygnięcia zostały rozegrane
mecze z Ruchem Radzionków (1:1) oraz Skrą Częstochowa (1:1). „Ruch” II Chorzów na koniec
rundy jesiennej uplasował się na 3. miejscu III-ligowej tabeli grupy śląsko-opolskiej (północ)
zdobywając 30 punktów. Niestety II zespół „Ruchu” odpadł z rozgrywek Pucharu Polski po
przegranym meczu z Grunwaldem Ruda Śląska.
W ostatnim kwartale 2013 roku najlepiej grała jednak juniorska drużyna „Ruchu”
Chorzów prowadzona przez Trenera Ireneusza Psykałę. „Niebiescy” juniorzy wygrali aż
4 spotkania i jedno zremisowali. Mecze zakończone zwycięstwem młodzieżówki z Chorzowa
zostały rozegrane z Gwarkiem Zabrze (1:0), MKS-em Kluczbork (3:0), z Promieniem Żary (5:0) oraz
Polonią Słubice (0:3). Jedynym zremisowanym meczem było spotkanie z Miedzią Legnica (1:1).
Po zakończeniu rundy jesiennej drużyna juniorska „Ruchu” jest na pierwszym miejscu
w Centralnej Lidze Juniorów Grupy C z dorobkiem 31 punktów.
Czwarty kwartał 2013 r. obfitował również w szereg powołań do meczów
reprezentacyjnych w różnych kategoriach wiekowych. W październiku 2013 r. selekcjoner
reprezentacji Polski do lat 20; Jacek Zieliński powołał osiemnastu piłkarzy na mecz wyjazdowy ze
Szwajcarią. Spotkanie odbyło się w dniu 11 października w Le Bouveret. Kamil Włodyka znalazł
się wśród wybrańców, jednak nie zagrał w meczu ze Szwajcarią w ramach Turnieju Czterech
Narodów z powodu kontuzji, której nabawił się w spotkaniu ligowym z Piastem Gliwice.
Nadwyrężony więzozrost piszczelowo-strzałkowy wyłączył Kamila z rozgrywek na kilka tygodni.
Daniel Dziwniel z „Ruchu” Chorzów i Sebastian Steblecki z Cracovii zostali dodatkowo powołani
przez selekcjonera Marcina Dornę do młodzieżowej reprezentacji Polski na mecze eliminacji
mistrzostw Europy ze Szwecją do lat 21. Mecz ze Szwecją odbył się 12 października w Krakowie,
natomiast 15 października został rozegrany mecz z Turcją w mieście Antalya. Obrońca
„Niebieskich” wystąpił w spotkaniu eliminacji mistrzostw Europy z Turcją. Młodzieżowa
reprezentacja Polski przegrała na wyjeździe 0:1. Daniel pojawił się w podstawowym składzie,
a w 76 minucie spotkania na boisku zmienił go Adam Pazio. Po porażce w Antalyi BiałoCzerwoni stracili pozycję lidera. Daniel wystąpił również z wygranym 2:0 meczu ze Szwecją. Na
początku listopada otrzymał kolejne powołanie od selekcjonera Dorny. Selekcjoner
młodzieżowej reprezentacji Polski powołał Daniela do kadry na mecze eliminacji mistrzostw
Europy 2015 z Maltą (15 listopada) i Grecją (19 listopada). Obrońca „Ruchu” Chorzów, rozegrał
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pełne 90 minut w reprezentacji Polski przeciwko Malcie, w spotkaniu które odbyło się w ramach
Eliminacji Mistrzostw Europy U-21.Podopieczni trenera Marcina Dorny zgodnie z założeniami
pokonali przeciwników z reprezentacji Malty 5:1. Gospodarze jedyną bramkę zdobyli w ostatniej
minucie gry po trafieniu z rzutu karnego. Po tym spotkaniu "Biało-czerwoni" objęli prowadzenie
w tabeli swojej grupy eliminacyjnej. Młodzieżowa reprezentacja Polski wygrała również
spotkanie eliminacyjne z Grecją 3-1, a Daniel rozegrał pełne 90 minut na lewej obronie.
Maciej Żukowski - obrońca „Niebieskich” występujący w Centralnej Lidze Juniorów wziął udział
w konsultacji szkoleniowej zgrupowania kadry U-16 prowadzonej przez trenera Roberta Wójcika,
które odbyło się na początku listopada w Woli Chorzelskiej w województwie podkarpackim.
Na początku listopada dwóch młodych zawodników „Ruchu” otrzymało powołania do
młodzieżowych kadr Polski.
Trener reprezentacji do lat 17 – Robert Wójcik, zaprosił Łukasza Siedlika na konsultację
szkoleniową, która odbyła się w dniach 18-21 listopada w Woli Chorzelowskiej. Natomiast na
zgrupowanie selekcyjne kadry U-15, prowadzonej przez trenera Bartłomieja Zalewskiego, które
odbyło się w Gutowie Małym w dniach 23-27 listopada, powołany został Miłosz Mleczko.
Powołaniem do reprezentacji Polski może pochwalić się Filip Starzyński. 17 grudnia 2013 r. Adam
Nawałka ogłosił skład kadry reprezentacji Polski na zgrupowanie w Zjednoczonych Emiratach
Arabskich przygotowujące do meczów z Mołdawią i Norwegią. Wśród nominowanych znalazł
się pomocnik „Niebieskich”. Było to pierwsze w karierze Filipa powołanie do reprezentacji kraju.
Zgrupowanie w ZEA trwało od 14 do 22 stycznia.
Piłkarze pod wodzą Jana Kociana byli również często wyróżniani przez dziennikarzy
sportowych, którzy chętnie umieszczali ich w „11-stce kolejki”. Filip Starzyński znalazł się na
początku października w tym prestiżowym zestawieniu, po zremisowanym spotkaniu przeciwko
Wiśle Kraków( 10.kolejka). Pomocnik „Ruchu” kapitalnym golem i postawą na boisku udowodnił,
że wraca do wysokiej formy. Filip przez kibiców i dziennikarzy nazywany potocznie „Figo” znalazł
się w najlepszej jedenastce kraju również po jedenastej kolejce rozegranej w ramach T-Mobile
Ekstraklasy. W zestawieniu przygotowanym przez oficjalny portal Ekstraklasy Łukasz Janoszka
i Filip Starzyński znaleźli się w jedenastce 14.kolejki.
Uzasadnieniem wyróżnienia dla Janoszki był hat-trick wywalczony przez skrajnego pomocnika.
Starzyński został doceniony nie tylko za zdobytą asystę, ale również za zaangażowanie
i boiskową inteligencję.
Po przegranym meczu z Lechem Poznań zawodnik Pierwszej Drużyny – Grzegorz Kuświk został
indywidualnie doceniony i wyróżniony za pracę na boisku. Dwie bramki strzelone w Poznaniu nie
dały jednak żadnego punktu w ligowej tabeli chorzowianom.
Kuświk znalazł się w najlepszej jedenastce kolejki dziennikarzy C+.
Daniel Dziwniel również został dostrzeżony przez sportowe media. Eksperci C+ oraz dziennikarze
sportowi uważają, że już niedługo będziemy mogli oglądać Daniela w reprezentacji Polski. Lewy
obrońca po meczu z Cracovią znalazł się właściwie w najlepszych jedenastkach kolejki
wszystkich mediów, począwszy od telewizyjnego magazynu Liga+, przez największe dzienniki
sportowe. Serwis 2x45.com.pl uznał chorzowskiego zawodnika za jedno z największych odkryć
roku. Piłkarza docenił również "Przegląd Sportowy", a katowicki "Sport" do swojej jedenastki
wstawił również nazwisko Filipa Starzyńskiego.
Po ligowej konfrontacji z „Białą Gwiazdą”, która została rozegrana 28 września 2013 r. do władz
miasta i Wojewody został złożony wniosek o zamknięcie stadionu przy Cichej. W trakcie tego
meczu na sektorze numer 8, pod „sektorówką” z napisem „Niebiescy” odpalono środki
pirotechniczne, których używanie, zgodnie z ustawą o bezpieczeństwie imprez masowych, jest
zakazane. Po wszczęciu postępowania, Klub, który był organizatorem meczu, musiał złożyć
wyjaśnienia szczegółowo opisujące zastosowane w trakcie meczu środki bezpieczeństwa.
Wojewoda przyjął jednak wyjaśnienia władz Klubu oraz docenił podjęte działania
prewencyjne.
13 listopada 2013 r. został rozstrzygnięty konkurs na opracowanie koncepcji
architektonicznej stadionu piłkarskiego przy ulicy Cichej 6 w Chorzowie. Wg katowickiego
Oddziału Stowarzyszenia Architektów Polskich, które oceniało prace konkursowe, wygrał
projekt autorstwa firmy GMT Mysłowice. Obiekt ma mieć pojemność 12 tysięcy miejsc
siedzących, ale jednym z atutów zwycięskiej pracy jest możliwość jego łatwej i niewymagającej
dużych kosztów rozbudowy do 16 tysięcy miejsc.
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Do konkursu wpłynęło 21 zgłoszeń, ale nadesłano 14 prac. Zadaniem było uzyskanie
najlepszych pod względem architektonicznym, funkcjonalnym, estetycznym i eksploatacyjnym
wielowariantowych rozwiązań projektowych stadionu piłkarskiego wraz z zagospodarowaniem
terenu. Zdaniem organizatorów najlepiej warunki spełnił projekt numer 14 autorstwa firmy GMT
Mysłowice.
Pod koniec listopada Komisja ds. Licencji Klubowych Polskiego Związku Piłki Nożnej
postanowiła upomnieć klub z Cichej karą finansową w wysokości 5 000 zł.
Powodem takiej decyzji było, wg Komisji, naruszenie dyscypliny procesu licencyjnego poprzez
niedostarczenie dokumentów finansowych ekspertowi Komisji w czasie wizyty w klubie,
wykonywanej w ramach nadzoru finansowego W oficjalnym komunikacie zamieszczonym na
stronie internetowej Związku poinformowano także, że Komisja podjęła decyzję o zwiększeniu
nadzoru finansowego. Najwyższa Komisja Odwoławcza jednak uchyliła w drugiej instancji
decyzję Komisji ds. Licencji Klubowych, anulując nałożoną karę.
16 grudnia 2013 r. Komisja Licencyjna ustanowiła nową kwotę limitu rejestracji zawodników
z tytułu wszystkich wynagrodzeń dla zawodników rejestrowanych przez „Ruch” Chorzów. Na
mocy tych ustaleń piłkarze, z którymi „Ruch” podpisze kontrakt, nie będą mogli zarabiać więcej
niż 5 000,00 złotych brutto miesięcznie. Ograniczenie będzie obowiązywać do czasu
dostarczenia wiarygodnych danych finansowych Komisji oraz zaakceptowania przez Komisję
realnego i udokumentowanego planu naprawczego.
19 grudnia 2013 r. Rada Miasta Chorzowa, przyjęła uchwałę budżetową na 2014 rok. Nie
znalazły się w niej pieniądze potrzebne do rozpoczęcia budowy nowego stadionu „Ruchu” przy
Cichej, ale miasto przeznaczy 4 mln zł na promocję Chorzowa poprzez piłkę nożną.
Zgodnie z przyjętymi poprawkami do budżetu, zrezygnowano z przeznaczania 10 mln zł na
opracowanie projektu nowego obiektu i rozpoczęcie pierwszych prac ziemnych. Jednocześnie
zdecydowano, że Miasto Chorzów przekaże 40% tej kwoty na promocję miasta przez piłkę
nożną, o które ubiegać się może Klub.
W grudniu 2013 r. z „Ruchem” Chorzów rozstał się zawodnik Łukasz Janoszka. Nazwany przez
kibiców „Ecik” trafił na Cichą w 2004 roku. W pierwszej drużynie „Ruchu” zadebiutował
w wyjazdowym meczu ze Świtem Nowy Dwór Mazowiecki w kwietniu 2005 roku. W „niebieskiej”
koszulce rozegrał łącznie 228 spotkań, w których zdobył 35 bramek. Z „Ruchem” zdobył
wicemistrzostwo Polski w 2012 roku. Ostatnie spotkanie w barwach Naszego Klubu rozegrał
w Lubinie, przeciwko Zagłębiu, gdzie strzelił też ostatnią bramkę dla „Niebieskich” i to właśnie
Zagłębie Lubin będzie nowym klubem byłego już piłkarza „Ruchu”.

Działania marketingowe w IV kwartale 2013 r.
W IV kwartale zakończyła się wyjątkowa akcja Kompanii Piwowarskiej oraz Kibiców
i Klubu „Ruch” Chorzów. Akcja polegała na zgromadzeniu przez sympatyków „Niebieskiego”
zespołu określonej przez partnera Emitenta liczby kapsli po piwie Tyskie. Za ten wyczyn kibice
otrzymali 30 000 złotych do wydania na oprawę wizualną 100. Wielkich Derbów Śląska, czyli
meczu z Górnikiem Zabrze. Nagroda została przekazana w trakcie meczu „Ruch” Chorzów –
Pogoń Szczecin. Pomysł ten spotkał się z pozytywną reakcją sympatyków „Ruchu”. Specjalnie
dla chorzowskiego klubu musiała zostać dostarczona dodatkowa urna, która i tak nie
pomieściła wszystkich zebranych kapsli (dotyczyło to wyłącznie kapsli Tyskie Gronie i Klasyczne).
Przed spotkaniami w IV kwartale Emitent realizował ciekawe i oryginalne zwiastuny filmowe
meczów, których celem było zachęcenie kibiców do wcielenia się w rolę 12 zawodnika na
stadionie „Ruchu” i zwiększenie frekwencji na meczach domowych chorzowskiej drużyny. Klub
kontynuował również wysyłanie do swoich sympatyków zaproszeń sms-owych, zachęcających
do przychodzenie na mecze organizowane przez Emitenta jak i akcję „As szpilu”.
W sklepach kibica „Ruchu” Chorzów pojawiły się nowe gadżety, zostały one przygotowane
specjalnie z myślą o kibicach. W asortymencie oferowanym w klubowym sklepie pojawiło się
11 nowych pozycji: specjalny kalendarz na 2014 rok ze zdjęciami piłkarzy „Ruchu”
odwiedzających charakterystyczne miejsca „Niebieskich” miast na Górnym Śląsku, 4 rodzaje
czapek zimowych, T-shirt z wizerunkiem Gerarda Cieślika, plakat I drużyny na sezon 2013/2014,
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torebka na ramię, kolekcjonerski bilet upamiętniający 100. Wielkie Derby Śląska oraz nowa linia
kubków. Produkty te można nabywać w Strefie Kibica „Ruchu” Chorzów, w Strefie marek
Allegro oraz na stronie internetowej: sklep.ruchchorzow.com.pl .
W październiku piłkarze i przedstawiciele „Ruchu” Chorzów udali się z wizytą do szkoły
podstawowej nr 16 w Rudzie Śląskiej na Bykownie. W skład niebieskiej delegacji weszli: Martin
Konczkowski (absolwent odwiedzanej szkoły), Kamil Włodyka, Mateusz Kwiatkowski. Uczniowie
szkoły podstawowej byli znakomicie przygotowani na wizytę znanych gości. W listopadzie
piłkarze „Ruchu” Chorzów odwiedzili z kolei Gimnazjum nr 5 w Świętochłowicach. Do uczniów
szkoły im. Marii Dulcissimy Hoffman przyjechali Michał Buchalik i Adrian Mrowiec. Uczniowie mieli
okazję do poznania swoich idoli z boiska i zadawania im niezliczonej ilości pytań.
Kolejnym, organizowanym przez klub eventem był „Niebieski WF”. 11 października po południu
na bocznym boisku przy ulicy Cichej 6 swoje piłkarskie umiejętności w ramach wyjątkowej lekcji
wychowania fizycznego szlifowali uczniowie z Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących
nr 1 z Chorzowa. Celem akcji była popularyzacja futbolu i zachęcenie młodych ludzi do
regularnego uprawiania sportu. W zajęciach uczestniczyli młodzi kibice „Ruchu”, dla których
trening pod okiem fachowców był niesamowitym wydarzeniem.
W rolę nauczycieli
wychowania fizycznego wcielili się pomocnicy chorzowskiego klubu - Łukasz Surma i Marek
Zieńczuk.
W IV kwartale dla kibiców, którzy zakupili plakat drużyny, zostało zorganizowane specjalne
wydarzenie. W strefie kibica mogli się oni spotkać z gwiazdami I drużyny „Niebieskich”, czekali
na nich: Marcin Malinowski, Marek Zieńczuk, Łukasz Surma, Filip Starzyński, Łukasz Janoszka,
Bartłomiej Babiarz oraz Michał Buchalik.
Na początku ligowego spotkania ze szczecińską Pogonią nad stadionem „Ruchu” przelatywał
dron (bezzałogowy statek latający), który z wysokości, niezwykle precyzyjnie, uwiecznił fanów
i obiekt. Całą akcję przeprowadził jeden ze sponsorów – firma Eurosystem S.A. Wykonane w
czasie tego spotkania fotografie zostaną zamieszczone na oficjalnym serwisie internetowym
„Ruchu”.
Szczególnie ważne wydarzenie nastąpiło w drugiej połowie października, kiedy to Centrala
Zbytu Węgla Węglozbyt S.A., należąca do Grupy Kapitałowej Węglokoks, została Partnerem
Oficjalnym „Ruchu” Chorzów S.A. Logotyp Węglozbytu został umieszczony na przodzie koszulki
meczowej. Oprócz reklamy firmy na strojach sportowych zawodników, logo CZW Węglozbyt
S.A. pojawiło się również w innych miejscach przeznaczonych dla Partnerów, takich jak : bandy
ledowe, banery reklamowe czy publikacje meczowe. Umowa obowiązywać będzie do końca
2014 roku. CZW Węglozbyt S.A. postanowił skupić się na skutecznej promocji i efektywnej
reklamie swojej marki i usług. Był to główny powód dla którego spółka postanowiła związać się
biznesowo z jednym z najbardziej rozpoznawalnych i medialnych klubów piłkarskich w Polsce.
Nie bez znaczenia był także fakt, że siedzibą „Ruchu” Chorzów jest miasto usytuowane w
samym sercu Aglomeracji Śląskiej, stąd łatwe skojarzenie klubu z firmą również mieszczącą się
w tym regionie, oferującą najbardziej charakterystyczny surowiec ze Śląska czyli węgiel.
Kolejnym ważnym wydarzeniem w życiu Klubu była uroczystość z okazji 80-tej rocznicy zdobycia
przez „Ruch” Chorzów pierwszego tytułu Mistrza Polski. Spotkanie pod hasłem „Majstry
z Wielkich Hajduk” odbyło się w Miejskim Domu Kultury "Batory”. O pierwszych sukcesach
„Niebieskich” dyskutowali m.in. Antoni Piechniczek, były zawodnik i trener „Ruchu” i selekcjoner
reprezentacji Polski, Waldemar Fornalik, były piłkarz i szkoleniowiec chorzowskiej drużyny,
a także trener reprezentacji narodowej, Tadeusz Małnowicz, były napastnik zespołu z Cichej,
Jan Kocian, obecny szkoleniowiec chorzowian. Spotkanie, przy kawie i śląskim „kołoczu”
poprowadził Bogdan Kalus, aktor teatru „Korez” i wielki sympatyk „Niebieskich”. Uroczystości
towarzyszyła wystawa pamiątek i fotografii obrazujących przedwojenny okres w historii klubu.
W drugiej połowie listopada „Ruch” Chorzów przekazał na rzecz Towarzystwa Ochrony Praw
i Godności Dziecka „Wyspa” koszulkę z autografami zawodników. „Niebieski” trykot trafił na
Aukcję Charytatywną „Dar serca pod choinkę”, która odbyła się w siedzibie Towarzystwa.
Całkowity dochód z aukcji przeznaczony został na organizację cyklu warsztatów i spotkań
wigilijnych, organizację spotkania ze Świętym Mikołajem, modernizację pomieszczeń, w których
odbywają się warsztaty świetlicowe dla dzieci oraz kontynuowanie misji niesienia pomocy
dzieciom pokrzywdzonym przez los. Emitent wziął udział także w akcji charytatywnej
„Szlachetna Paczka”, podczas której piłkarze śląskich klubów przygotowywali paczki dla
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potrzebujących rodzin. Zadaniem Piotra Stawarczyka i Daniela Dziwniela, piłkarzy którzy
reprezentowali „Ruch” Chorzów w tej akcji, było przygotowanie paczki dla będącej w trudnej
sytuacji materialnej wielodzietnej rodziny. Kolejną akcją charytatywną, w która zaangażował się
„Ruch” było wcielenie się Piłkarzy w role świętych Mikołajów. W takich przebraniach zawodnicy
odwiedzili małych pacjentów z Oddziału Onkologicznego Centrum Zdrowia Matki i Dziecka
w Katowicach-Ligocie. Bartosz Brodziński, Artur Gieraga i Bartosz Soliński, którym towarzyszyli
kibice, obdarowali małych pacjentów specjalnymi upominkami. Zawodnicy „Niebieskich”
pojawili się także na Jarmarku Bożonarodzeniowym w Chorzowie. Marek Szyndrowski i Martin
Konczkowski przekazali na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy olbrzymią bombkę
z podpisami zawodników i sztabu szkoleniowego „Ruchu”, a następnie przeprowadzili konkurs
wiedzy o „Niebieskich”. Każda prawidłowa odpowiedź nagradzana była upominkiem –
bombką z podpisem jednego z piłkarzy.
W IV kwartale przy współpracy „Ruchu” Chorzów z Stowarzyszeniem Kibiców „Ruchu” Chorzów
„Niebiescy” odbyło się szkolenie pt. „Bezpieczny Stadion Niebieskich”. Szkolenie miało na celu
uświadomienie kibicom, jakie prawa i obowiązki przysługują uczestnikom imprez masowych.
W takcie warsztatów poruszona została tematyka związana z ustawą regulującą
bezpieczeństwo imprez masowych, do których zaliczają się mecze piłkarskie organizowane na
stadionie przy Cichej. Szkolenie zostało przeprowadzone w trzech blokach tematycznych.
Szkolenie prowadzili Krzysztof Hermanowicz (Kierownik ds. bezpieczeństwa „Ruchu” Chorzów
S.A.), Aleksandra Szklarek (Specjalista ds. prawnych „Ruchu” Chorzów S.A.) oraz przedstawiciele
z Kancelarii Ślązak Zapiór i Wspólnicy, Policji oraz Prokuratury.
W grudniu w klubowej kawiarence odbyło się spotkania mikołajkowe dla młodych piłkarzy
trenujących w Akademii Piłkarskiej „Ruchu” Chorzów. Wszystkie dzieci otrzymały od
„Niebieskiego” Mikołaja paczki, w których nie zabrakło słodyczy i klubowych gadżetów.
Pomocnikami św. Mikołaja byli zawodnicy I drużyny „Ruchu”. Michał Buchalik, Jakub Kowalski,
Jakub Smektała i Piotr Stawarczyk odpowiadali na pytania „niebieskich” pociech, pozowali do
pamiątkowych zdjęć i rozdawali autografy. Trenerzy Akademii przeprowadzali konkursy
piłkarskie.
Na początku grudnia „Ruch” Chorzów zawarł niezwykle nowatorką umowę z firmą „Sól Polska”,
firma ta zasponsorowała bramki zdobywane dla „Niebieskich” w Wielkich Derbach Śląska. „Sól
Polska” to jeden z czołowych dostawców soli w Polsce i Europie Południowej. Przed meczem
z Górnikiem Zabrze w klubowej kawiarence odbyła się tradycyjna konferencja prasowa
poprzedzająca Wielkie Derby Śląska. Na pytania zgromadzonych przedstawicieli mediów
odpowiadali trenerzy Górnika i „Ruchu”: Ryszard Wieczorek i Ján Kocian oraz piłkarze obu
zespołów: Maciej Małkowski i Marcin Malinowski.
W drugiej połowie grudnia zostało zorganizowane tradycyjne spotkanie „Wigilijne”. Kilka
pokoleń piłkarzy, trenerów i sympatyków „Ruchu” Chorzów łamało się opłatkiem w kawiarence
klubowej przy ul. Cichej. „Niebieskie” świąteczne spotkania są długoletnią tradycją
czternastokrotnych mistrzów Polski. Była to okazja do składania życzeń świątecznonoworocznych oraz podsumowania kończącego się roku. W kawiarence klubowej odbyło się
także spotkanie wigilijne grupy Blue Support, czyli grupy znajomych w różnym wieku, która
dobrowolnie wspiera organizację spotkań „Ruchu” Chorzów i okolicznościowych wydarzeń.
Pod koniec IV kwarału Radni miasta Chorzowa przegłosowali w budżecie na 2014 rok pieniądze
na Ławeczkę Gerarda Cieślika, w ten sposób chorzowianie uhonorują postać legendarnego
piłkarza „Ruchu” Chorzów i reprezentacji Polski, który zmarł w listopadzie. Ideę zainicjowaną
i nagłośnioną przez dziennikarzy poparli m.in. Prezes „Ruchu” Dariusz Smagorowicz, Antoni
Piechniczek, radny Ryszard Sadłoń czy aktor Bogdan Kalus.

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 2013.

V.

OPIS STANU REALIZACJI DZIAŁAŃ
HARMONOGRAMU ICH REALIZACJI

I

INWESTYCJI

EMITENTA

ORAZ
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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.

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

36,18%

36,18%

2.

Dariusz Smagorowicz

4 373 755

4 373 755,00 zł

23,42%

23,42%

3.

Aleksander Kurczyk

2 173 702

2 173 702,00 zł

11,64%

11,64%

4.

Miasto Chorzów

2 153 845

2 153 845,00 zł

11,53%

11,53%

5.

Pozostali
Razem

X.

3 218 374

3 218 374,00 zł

17,23%

17,23%

18 676 695

18 676 695,00 zł

100,00%

100,00%

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 IV kwartału 2013 r.
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