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I. INFORMACJE OGÓLNE na dzień 11 sierpnia 2017 roku 

 

WŁADZE SPÓŁKI 

 

RADA NADZORCZA  

Adam Stankiewicz   -  Przewodniczący Rady Nadzorczej  

Eugeniusz Gorczowski  -  Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej  

Piotr Małecki  -  Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej 

Rafał Byrczek 

Mariusz Śrutwa  

Jerzy Weindich 

 

ZARZĄD 

 

Janusz Paterman   - Prezes Zarządu    

Michał Dubiel  - Wiceprezes Zarządu  

 

 

Pełna nazwa (firma): „RUCH” Chorzów Spółka Akcyjna w restrukturyzacji 

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: 27.876.695,00 zł 

http://www.ruchchorzow.com.pl/
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I. KWARTALNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE 

 BILANS 

 

Wyszczególnienie Stan na 30.06.2017 Stan na 30.06.2016  

 

      

   AKTYWA   

 A. AKTYWA TRWAŁE   13 666 144,39 13 489 915,76 

 I. Wartości niematerialne i prawne   321 291,03 19 411,32 

 II. Rzeczowe aktywa trwałe   260 582,14 317 899,90 

 III. Należności długoterminowe   46 504,22 46 504,22 

 IV. Inwestycje długoterminowe   13 032 767,00 13 032 767,00 

 V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe   5 000,00 73 333,32 

      

 

Wyszczególnienie Stan na 30.06.2017 Stan na 30.06.2016  

 

 B. AKTYWA OBROTOWE   5 920 324,33 8 770 411,58 

 I. Zapasy   161 757,85 158 868,10 

 II. Należności krótkoterminowe   4 755 458,32 7 522 652,03 

 III. Inwestycje krótkoterminowe   68 480,25 84 166,91 

 
IV. Krótkoterminowe rozliczenia 

międzyokresowe 
  837 308,18 974 654,28 

 AKTYWA RAZEM: 19 586 468,72 22 260 327,34 

      

 

Wyszczególnienie Stan na 30.06.2017 Stan na 30.06.2016  

 

      

   PASYWA   

 A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY   -23 673 736,56 -21 937 446,80 

 I. Kapitał (fundusz) podstawowy   27 876 695,00 25 176 695,00 

 
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość 

ujemna) 
0,00 0,00 

 III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna) 0,00 0,00 

 IV. Kapitał (fundusz) zapasowy 2 983 671,86 2 983 671,86 

 V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny 0,00 0,00 

 VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe 0,00 0,00 

 VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych -52 797 813,66 -53 055 616,45 

 VIII. Zysk (strata) netto roku obrotowego -1 736 289,76 257 802,79 

 
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość 

ujemna) 
0,00 0,00 

 X. Kapitał podstawowy oczekujący na rejestrację 0,00 2 700 000,00 

 B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZ. 43 260 205,28 44 197 774,14 

 I. Rezerwy na zobowiązania   623 866,71 1 211 734,13 

 II. Zobowiązania długoterminowe   12 000 000,00 6 036 478,77 
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 III. Zobowiązania krótkoterminowe   30 636 338,57 36 949 561,24 

 IV. Rozliczenia międzyokresowe   0,00 0,00 

 PASYWA RAZEM: 19 586 468,72 22 260 327,34 

 

 RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 

 (WARIANT PORÓWNAWCZY) 

           

 

Wyszczególnienie 
Od 01.07.2016 

do 30.06.2017 

Od 01.07.2015 

do 30.06.2016 

Od 01.04.2017 

do 30.06.2017 

Od 01.04.2016 

do 30.06.2016 

  

   

   

 A 
Przychody netto ze sprzedaży i 

zrównane z nimi, 
18 731 421,52 14 819 079,98 3 027 175,53 1 819 052,19   

   
w tym: od jednostek 

powiązanych 
      

  I. 
Przychody netto ze sprzedaży 

produktów 
17 515 079,35 15 071 956,75 2 096 840,28 -346 282,32   

  II. 

Zmiana stanu produktów 

(zwiększenie - wartość 

dodatnia, zmniejszenie - 

wartość ujemna) 

531 673,98 -921 006,54 730 917,59 705 196,01   

  III. 
Koszt wytworzenia produktów 

na własne potrzeby jednostki 
      

  IV. 
Przychody netto ze sprzedaży 

towarów i materiałów 
684 668,19 668 129,77 199 417,66 182 879,24   

 B. Koszty działalności operacyjnej 18 092 816,71 18 268 813,95 4 425 293,28 5 654 110,47   

  I. Amortyzacja 93 278,05 203 840,38 22 045,73 28 581,64   

  II. Zużycie materiałów i energii 576 288,46 677 618,47 187 024,85 234 597,87   

  III. Usługi obce 8 631 453,46 8 441 387,59 1 685 063,28 2 502 487,90   

  IV. Podatki i opłaty, w tym: 14 323,42 39 083,43 -13 974,81 26 109,47   

   - podatek akcyzowy       

  V. Wynagrodzenia 6 712 919,78 6 656 830,70 2 144 522,14 2 213 367,51   

  VI. 
Ubezpieczenia społeczne i 

inne świadczenia 
567 661,19 479 596,33 200 919,58 143 789,69   

  VII. Pozostałe koszty rodzajowe 1 067 328,37 1 328 532,46 52 359,54 442 961,05   

  VIII. 
Wartość sprzedanych 

towarów i materiałów 
429 563,98 441 924,59 147 332,97 62 215,34   

 
C

. 
Wynik ze sprzedaży (A-B) 638 604,81 -3 449 733,97 -1 398 117,75 -3 835 058,28   

 D. Pozostałe przychody operacyjne 909 622,13 8 386 482,86 300 580,88 7 898 735,13   

  I. 
Zysk ze zbycia niefinansowych 

aktywów trwałych 
0,00 152 092,80 0,00 0,00   

  II. Dotacje 456 157,14 109 401,14 0,00 0,00   

  III. Inne przychody operacyjne  453 464,99 8 124 988,92 300 580,88 7 898 735,13   

 E. Pozostałe koszty operacyjne 1 069 749,06 1 450 672,13 607 459,12 653 916,47   

  I. 

Strata ze zbycia 

niefinansowych aktywów 

trwałych 

0,00  0,00 0,00   
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  II. 
Aktualizacja wartości 

aktywów niefinansowych 
33 599,76 94 027,76 -1 372,60 94 027,76   

  III. Inne koszty operacyjne  1 036 149,30 1 356 644,37 608 831,72 559 888,71   

 F. 
Wynik z działalności operacyjnej 

(C+D-E) 
478 477,88 3 486 076,76 -1 704 995,99 3 409 760,38   

 
G

. 
Przychody finansowe 547 525,61 335 648,31 312 690,22 225 729,96   

  I. 
Dywidendy i udziały w 

zyskach, w tym: 
      

   - od jednostek powiązanych        

  II. Odsetki, w tym: 25 890,41 0,00 25 890,41 0,00   

   - od jednostek powiązanych        

  III. Zysk ze zbycia inwestycji        

  IV. 
Aktualizacja wartości 

inwestycji 
      

  V. Inne 521 635,20 335 648,31 286 799,81 225 729,96   

 H. Koszty finansowe 2 762 293,25 3 563 922,28 753 817,68 886 311,63   

  I. Odsetki, w tym: 2 329 817,45 1 857 167,40 795 004,08 863 325,89   

   - dla jednostek powiązanych        

  II. Strata ze zbycia inwestycji        

  III. 
Aktualizacja wartości 

inwestycji 
      

  IV. Inne  432 475,80 1 706 754,88 -41 186,40 22 985,74   

 I. 
Wynik z działalności gospod. 

(F+G-H) 
-1 736 289,76 257 802,79 -2 146 123,45 2 749 178,71   

 J. 
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych 

(J.I-J.II) 
0,00 0,00    0,00 0,00   

  I. Zyski nadzwyczajne       

  II. Straty nadzwyczajne       

 K. Wynik brutto (I+/-J) -1 736 289,76 257 802,79 -2 146 123,45 2 749 178,71   

 L. Podatek dochodowy 0,00 0,00 0,00 0,00   

 
M

. 

Pozostałe obowiązkowe 

zmniejszenia zysku (zwiększenia 

straty) 

      

 N Wynik netto (K-L-M) -1 736 289,76 257 802,72 -2 146 123,45 2 749 178,71   

II.  

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH 

(METODA POŚREDNIA) 

          

Wyszczególnienie 
Od 01.07.2016 

do 30.06.2017 

Od 01.07.2015 

do 30.06.2016 

Od 01.04.2017 

do 30.06.2017 

Od 01.04.2016 

do 30.06.2016 

  

  

  

A. 

PRZEPŁYWY ŚRODKÓW 

PIENIĘŻNYCH Z 

DZIAŁALNOŚCI 

OPERACYJNEJ 

      

I. Zysk (strata) netto -1 736 289,76 257 802,79 -2 146 123,45 2 749 178,71   
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II. Korekty razem 6 564 834,61 -3 154 576,27 2 569 289,71 -5 482 525,44   

III. 

Przepływy pieniężne 

netto z działalności 

operacyjnej (I +/-II) 

4 828 544,85 -2 896 773,48 423 166,26 -2 733 346,73   

B. 

PRZEPŁYWY ŚRODKÓW 

PIENIĘŻNYCH Z 

DZIAŁALNOŚCI 

INWESTYCYJNEJ 

      

I. Wpływy 0,00 1 650 051,00 0,00 -3 800,25   

II. Wydatki 379 140,00 23 951,22 306 300,00 0,00   

III. 

Przepływy pieniężne 

netto z działalności 

inwestycyjnej (I-II) 

-379 140,00 1 626 099,78 -306 300,00 -3 800,25   

C. 

PRZEPŁYWY ŚRODKÓW 

PIENIĘŻNYCH Z 

DZIAŁALNOŚCI 

FINANSOWEJ 

      

I. Wpływy 380 000,00 5 712 699,87 90 000,00 2 802 333,96   

II. Wydatki 4 796 162,74 4 559 833,90 155 192,93 348 942,82   

III. 

Przepływy pieniężne 

netto z działalności 

finansowej (I-II) 

-4 416 162,74 1 152 865,97 -65 192,93 2 453 391,14   

D. 

PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE 

NETTO, RAZEM (A.III+/-

B.III+/-C.III) 

33 242,11 -117 807,73 51 673,33 -283 755,84   

E. 
BILANSOWA ZMIANA 

ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH 
33 242,11 -117 807,73 51 673,33 -283 755,84   

F. 
ŚRODKI PIENIĘŻNE NA 

POCZĄTEK OKRESU 
35 238,14 153 045,87 16 806,92 318 993,98   

G. 
ŚRODKI PIENIĘŻNE NA 

KONIEC OKRESU (F+/-D) 
68 480,25 35 238,14 68 480,25 35 238,14   

 

 

ZESTAWIENIE ZMIAN 

W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM 

 

Wyszczególnienie 
Od 01.07.2016 do 

30.06.2017 

Od 01.07.2015 do 

30.06.2016 

I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO) -21 937 446,80 -24 193 827,96 

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

do danych porównywalnych 
0,00 0,00 

II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ) -23 673 736,56 -21 937 446,80 

III. Kapitał własny po uwzględnieniu proponowanego podziału 

zysku (pokrycia straty) 
-23 673 736,56 -21 937 446,80 
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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 01.07.2016 do 30.06.2017 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. Przychody otrzymywane przez klub z Ekstraklasy, 

wynikające z umowy ujmowane są jako przychody przyszłych okresów i przenoszone 

proporcjonalnie na przychody poszczególnych miesięcy. Dotyczy to również podpisanych 

umów reklamowych. Takie ujęcie pozwoliło na wyeliminowanie zawyżania wyniku w niektórych 

kwartałach i zaniżania w innych. Dane porównywalne 

tj. dane za okres 01.07.2015 – 30.06.2016 uwzględniają korekty wprowadzone przez biegłego 

rewidenta. 

 

Wartości niematerialne i prawne 

Wartości niematerialne i prawne to nabyte przez Spółkę aktywa trwałe w postaci praw 

majątkowych, nadające się do gospodarczego wykorzystania, o przewidywanym okresie 

ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, przeznaczonym do używania na własne potrzeby 

Spółki. 

Wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia pomniejszonych o odpisy 

amortyzacyjne oraz o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. 

Stawki amortyzacyjne ustalone zostały z uwzględnieniem okresu ekonomicznej użyteczności 

wartości niematerialnych i prawnych. 

Wartości niematerialne i prawne, których wartość początkowa nie przekracza 3 500,00 zł 

amortyzowane są jednorazowo w miesiącu wprowadzenia do ewidencji. 

Rzeczowe aktywa trwałe 

Środki trwałe to rzeczowe aktywa trwałe i zrównoważone z nimi, o przewidywanym okresie 

ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na 

potrzeby Spółki. 

Do środków trwałych zalicza się: 

• Nieruchomości – w tym grunty, prawo wieczystego użytkowanie gruntów, budowle, 

budynki przeznaczone do używania na potrzeby Jednostki; 

• Maszyny, urządzenia, środki transportu i inne rzeczy; 

• Ulepszenia w obcych środkach trwałych. 

Środki trwałe w budowie, to środki trwałe w okresie ich budowy, montażu lub ulepszenia już 

istniejących obiektów. Środki trwałe w budowie nie są amortyzowane do momentu 

zakończenia ich budowy i oddania do użytkowania. 

Środki trwałe Spółka wycenia na dzień bilansowy według ceny nabycia, pomniejszonej o 

odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. 

Wartość początkowa środków trwałych podlega podwyższeniu o wartości nakładów 

poniesionych na ich ulepszenie (przebudowę, modernizację, rekonstrukcję). 

Stawki amortyzacyjne ustalone zostały z uwzględnieniem okresu ekonomicznej użyteczności 

składników majątku. Rzeczowe aktywa trwałe amortyzuje się metodą liniową przy zastosowaniu 

następujących okresów: 

• Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 10-40lat 
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• 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 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 
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Do rozchodu rzeczowych aktywów obrotowych Spółka stosuje metodę FIFO “pierwsze przyszło 

– pierwsze wyszło”. 

Wycena poszczególnych składników rzeczowych aktywów obrotowych dokonywana jest dla 

materiałów i towarów według cen nabycia, z uwzględnieniem odpisów aktualizujących. 

Odpisy aktualizujące wartość rzeczowych składników aktywów obrotowych związane z utratą 

ich wartości lub wyceną na dzień bilansowy obciążają pozostałe koszty operacyjne. W 

przypadku ustania przyczyny dokonania odpisu aktualizującego wartość rzeczowych 

składników obrotowych jest odnoszona na dobro pozostałych przychodów operacyjnych. 

Rozliczenia międzyokresowe (aktywne) 

Koszty dotyczące przyszłych okresów sprawozdawczych Spółka zalicza do rozliczeń 

międzyokresowych kosztów, z podziałem na długoterminowe i krótkoterminowe. Zaliczone do 

aktywów Spółki rozliczenia międzyokresowe kosztów są następnie, stosownie do upływu czasu 

lub wielkości świadczeń, odpisywane w ciężar odpowiednich kont wynikowych – aż do chwili, 

kiedy na wynik zostaną przeniesione wszystkie koszty zaliczone uprzednio do aktywów. Czas i 

sposób rozliczenia uzależniony jest od charakteru rozliczanych kosztów. 

Do rozliczeń międzyokresowych kosztów Spółki zalicza się: 

• opłacone z góry prenumeraty czasopism i innych fachowych publikacji, 

• koszty poniesione z tytułu ubezpieczeń majątkowych i osobowych za przyszłe okresy 

sprawozdawcze, 

• inne koszty proste i złożone, poniesione w bieżącym okresie sprawozdawczym, a 

dotyczące przyszłych okresów, których zaliczenie – ze względu na ich wielkość - może 

powodować zniekształcenie wyniku finansowego. 

Kapitały 

Spółka ujmuje kapitały własne w księgach rachunkowych w wartości nominalnej, z podziałem 

na ich rodzaje i według zasad określonych przepisami prawa. 

Kapitał podstawowy wykazywany jest według wartości nominalnej, w wysokości zgodnej z 

wpisem w rejestrze sądowym. 

Kapitał zapasowy Spółki tworzony jest zgodnie ze Statutem Spółki z odpisu z zysku, z nadwyżki 

osiągniętej przy emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej. 

Rezerwy 

Rezerwy są to zobowiązania, których termin wymagalności lub kwota nie są pewne. 

Spółka tworzy rezerwy, gdy spełnione są łącznie następujące warunki: 

• na Spółce ciąży istniejący obowiązek ( prawny lub zwyczajowy), wynikający ze zdarzeń 

przeszłych; 

• prawdopodobne jest, ze spełnienie obowiązku spowoduje konieczność wpływu 

środków uosabiających korzyści ekonomiczne; 

• można dokonać wiarygodnego szacunku kwoty tego obowiązku. 

• Spółka tworzy rezerwy na zobowiązania według następujących tytułów: 

• pozostałe rezerwy ( m.in. z tytułu skutków toczących się postępowań przeciwko Spółce 

lub innych przyszłych zobowiązań wynikających ze spraw w toku). 

Rozwiązanie niewykorzystanych rezerw następuje na dzień, na który okazały się zbędne. 

Powstanie zobowiązania, na które uprzednio utworzono rezerwę, powoduje wykorzystanie 

rezerwy. 
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Zobowiązania 

Zobowiązaniem Spółki jest wynikający z przeszłych zdarzeń obowiązek wykonywania świadczeń 

o wiarygodnie określonej wartości, które spowodują wykorzystanie już posiadanych lub 

przyszłych aktywów Spółki. Zobowiązania Spółka dzieli na krótkoterminowe i długoterminowe 

oraz zobowiązania wobec jednostek powiązanych i pozostałych jednostek. Na dzień bilansowy 

Spółka wycenia zobowiązania z tytułu dostaw i usług w kwocie wymagającej zapłaty. 

Rozliczenia międzyokresowe ( pasywne) 

Rozliczenia międzyokresowe w Spółce po stronie pasywów obejmują: 

• bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów, 

• rozliczenia międzyokresowe przychodów. 

Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów obejmują kwoty zaliczane do kosztów bieżącego 

okresu, których pokrycie nastąpi w przyszłości. Rozliczenia te Spółka stosuje w odniesieniu do 

kosztów występujących nieperiodycznie, a wymagających równomiernego rozłożenia na 

poszczególne okresy sprawozdawcze. 

Spółka dokonuje biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów w wysokości 

prawdopodobnych zobowiązań przypadających na bieżący okres sprawozdawczy, 

wynikających ze świadczeń na rzecz Spółki przez kontrahentów i których kwotę zobowiązania 

można oszacować w sposób wiarygodny. 

Wycena transakcji wyrażonych w walutach obcych. 

Na dzień bilansowy aktywa i zobowiązania wyrażone w walutach obcych, wykazane 

w księgach rachunkowych, Spółka wycenia według średniego kursu NBP, ogłoszonego dla 

danej waluty. Nadwyżka dodatnich różnic kursowych nad ujemnymi różnicami kursowymi 

powstająca z tytułu rozliczenia aktywów i zobowiązań finansowych w ciągu roku oraz wyceny 

aktywów i zobowiązań ujmowana jest w przychodach finansowych okresu, natomiast 

nadwyżka ujemnych różnic finansowych nad dodatnimi w kosztach finansowych. 

Przychody i koszty działalności operacyjnej 

Przychody ze sprzedaży towarów i produktów stanowią kwotę należną z tego tytułu od 

odbiorcy pomniejszoną o należny podatek od towarów i usług. 

Koszty sprzedanych towarów i usług ujmowane są współmiernie do przychodów ze sprzedaży i 

obejmują wartość sprzedanych produktów (usług) i innych składników wycenionych po koszcie 

wytworzenia. 

Pozostałe przychody i koszty operacyjne. 

Pozostałe przychody i koszty operacyjne nie są związane bezpośrednio z działalnością Spółki. 

W skład pozostałych przychodów operacyjnych zalicza się przychody ze sprzedaży rzeczowych 

aktywów trwałych, rozwiązanie rezerw, nadwyżki inwentaryzacyjne i inne. 

W skład pozostałych kosztów operacyjnych zalicza się wartość sprzedanych i zlikwidowanych 

składników rzeczowych aktywów trwałych, koszty tworzonych rezerw, niezawinione niedobory 

inwentaryzacyjne, przekazane darowizny, odpisy aktualizujące należności i inne. 

Przychody i koszty finansowe 

Przychody finansowe obejmują, przypadające na okres sprawozdawczy odsetki od udzielonych 

pożyczek, rachunków bankowych oraz dodatnie różnice kursowe. 

Koszty finansowe obejmują odsetki związane z wykorzystywanymi kredytami, zapłacone 

prowizje oraz ujemne różnice kursowe powstałe z operacji w walutach obcych. 
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W rachunku zysków i strat różnice kursowe prezentowane są per saldo. 

 
III.  CHARAKTERYSTYKA ISTOTNYCH DOKONAŃ EMITENTA W OKRESIE, KTÓREGO 

DOTYCZY RAPORT, WRAZ Z OPISEM NAJWAŻNIEJSZYCH CZYNNIKÓW I 

ZDARZEŃ, W SZCZEGÓLNOŚCI O NIETYPOWYM CHARAKTERZE, MAJĄCYCH 

WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI  
 

W drugim kwartale udało się utrzymać tendencję spadkową kosztów działalności operacyjnej 

w porównaniu do analogicznego okresu w 2016 roku. 

W badanym okresie Spółka osiągnęła dodatni wynik ze sprzedaży. Ze względu duże koszty 

zadłużenia, Spółka poniosła stratę netto. Zarząd w kolejnych okresach planuje stopniowo 

ograniczać zadłużenie poprzez spłatę zobowiązań w procesie restrukturyzacyjnym oraz 

terminowe regulowanie bieżących zobowiązań. 

 

ISTOTNE ZDARZENIA II KWARTAŁU 2017 ROKU (IV KWARTAŁU ROKU 

OBRACHUNKOWEGO 2016/2017) 

 

3 kwietnia 2017 r. przy Cichej odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej Ruchu Chorzów S.A. 

Rada Nadzorcza Spółki, po zapoznaniu się z kandydaturą osób na stanowisko 

Przewodniczącego oraz Zastępców Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki, postanowiła, 

że funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej obejmie Pan Adam Stankiewicz. Ponadto, 

szczególnym zaufaniem obdarzono Panów Piotra Małeckiego oraz Eugeniusza Gorczowskiego, 

pełniących odtąd funkcje Zastępców Przewodniczącego Rady Nadzorczej. W dalszej części 

obrad, zgodnie postanowiono oddelegować Pana Rafała Byrczka do pełnienia stałych funkcji 

nadzorczych wobec Zarządu Spółki. Takie ukonstytuowanie się Rady Nadzorczej, przyniosło 

współmierny efekt w postaci lojalnego współdziałania organów spółki.  

 

W kontekście powyższego stało się wyraźnie widoczne, że władze spółki określają zgodnie 

kierunki rozwoju i działania w dłuższej perspektywie, uwzględniając obecną sytuację 

majątkową i finansową Spółki. Zapoznanie się ze wstępnymi wynikami finansowymi spółki 

przyniosło wiele wniosków, w szczególności skłoniło do podejmowania dalszych prób 

poszukiwania środków na spłatę zobowiązań, bieżącej działalności spółki oraz negocjowania 

umów z potencjalnymi inwestorami. Częstym tematem w obradach stało się otwarcie 

postępowania restrukturyzacyjnego. 

 

 27 kwietnia 2017 r. Rada Nadzorcza Spółki postanawia pozytywnie rozpatrzyć wniosek 

Zarządu w przedmiocie złożenia wniosku o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego. 

Zaistniała sytuacja finansowa, stwarza uzasadnione przekonanie, że wierzyciele uzyskają 

większe zaspokojenie swoich wierzytelności w ramach postępowania restrukturyzacyjnego, 

niżby to nastąpiło w razie likwidacji majątku dłużnika, a stworzenie możliwości zawarcia układu 

pozwoli na kontynuowanie działalności Spółki i uzyskanie środków pozwalających na spłatę 

wierzytelności objętych układem, zgodnie z propozycjami restrukturyzacyjnymi. Powyższe 

uzasadnia dodatkowo fakt, że pomimo zintensyfikowanych prac i rozmów z potencjalnymi 

sponsorami, nie było możliwe, aby uzyskać dodatkowe finansowanie dla Spółki. 
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 W dniu 28 kwietnia 2017 r. w Sądzie Rejonowym Katowice Wschód w Katowicach IX 

Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych następuje złożenie wniosku o 

otwarcie przyśpieszonego postępowania układowego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia z 

dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne, sygn. akt X GR 7/17/11. Spółka rozsądnie zakłada 

sfinansowanie układu ze źródeł wewnętrznych i zewnętrznych. Pierwotne założenia dotyczą 

przeprowadzenia operacji ekonomicznej polegającą na tym, że dotychczasowy wierzyciel 

stanie się akcjonariuszem w zamian za wygaśnięcie wierzytelności przysługującej mu wobec 

dłużnika. We wstępnym opisie środków restrukturyzacyjnych wskazuje się, że zmieni się sposób 

finansowania dłużnika, z finansowania długiem na finansowanie poprzez wkłady, co ma istotne 

znaczenie praktyczne, ponieważ pozwala na zwiększenie kapitałów własnych dłużnika przy 

niezmienionym poziomie finansowania spółki. Prognozuje się ponadto, że konwersja długu na 

kapitał zakładowy dojdzie do skutku, a zważywszy, że zaproponowana forma finansowania 

dłużnika jest wiarygodna wobec jego wierzycieli, planowane działania oceniono jako 

pożądany środek restrukturyzacyjny. 

 

 Dnia 29 maja 2017 r. pan Aleksander Kurczyk poinformował o nabyciu pakietu akcji 

Ruch Chorzów S.A. Przejął on akcje AMG Silesia sp. z o.o., której jest 100% udziałowcem oraz 

pełni w niej funkcję Prezesa Zarządu. 

 

 Postanowieniem z dnia 23 czerwca 2017 r. wydanym w sprawie X GR 7/17/11, Sąd 

Rejonowy Katowice Wschód w Katowicach IX Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i 

Restrukturyzacyjnych postanawia otworzyć przyśpieszone postępowanie układowe dłużnika 

„RUCH” Chorzów Spółki Akcyjnej z siedzibą w Chorzowie, wyznaczając Sędziego – komisarza w 

osobie SSR Joanny Tuks. Jednocześnie, postanawia wyznaczyć nadzorcę sądowego w osobie 

Pana Bartosza Klepacza (Bartosza Klepacz), posiadającego licencję doradcy 

restrukturyzacyjnego. Celem postępowania restrukturyzacyjnego jest przede wszystkim spłata w 

jak najwyższym możliwym stopniu wierzytelności Spółki przy jednoczesnym zachowaniu 

przedsiębiorstwa. Zarząd planuje pomniejszać swoje ogólne zadłużenie, poprzez spłatę 

zobowiązań w procesie restrukturyzacyjnym. 

 

W dniu 26 czerwca 2017 r. Miasto Chorzów – Miasto na prawach powiatu z siedzibą w 

Chorzowie oraz Centrum Przedsiębiorczości Sp. z o. o. z siedzibą w Chorzowie złożyły wobec 

Spółki oświadczenia w przedmiocie wypowiedzenia łączących je ze Spółką umów pożyczek, z 

uwagi na powzięcie wiedzy w przedmiocie zaciągnięcia przez Spółkę zobowiązania do 

wypłaty na rzecz piłkarzy, trenerów i członków sztabu sportowego Klubu premii za awans do 

pierwszej ósemki rozgrywek Ekstraklasy sezonu 2015/2016. W dniu 28 czerwca 2017 r Spółka 

zwróciła się do Miasta Chorzów – Miasta na prawach powiatu z siedzibą w Chorzowie oraz 

Centrum Przedsiębiorczości Sp. z o. o. z siedzibą w Chorzowie o cofnięcie przez te podmioty 

oświadczeń, o których mowa powyżej, deklarując przy tym pełną gotowość do dalszego 

wywiązywania się ze swoich zobowiązań określonych w umowach pożyczek z Centrum 

Przedsiębiorczości Sp. z o. o. z siedzibą w Chorzowie, jak również wskazując, iż doszło do 

wszczęcia postępowania restrukturyzacyjnego Spółki oraz przyznania Klubowi licencji na udział 

w rozgrywkach ligowych Nice 1 Liga prowadzonych przez Polski Związek Piłki Nożnej. 

 

DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWA 

 

II kwartał 2017 r. to decydująca faza rozgrywek Ekstraklasy, ale jednocześnie etap ubiegania się 

o licencję na udział w najwyższej klasie rozgrywkowej. Nawarstwiające się od lat problemy 

finansowe spowodowały,  że wywiązanie się z wymogów podręcznika licencyjnego stało się 
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ogromnym wyzwaniem. Brak płynności finansowej, znaczne opóźnienia w realizacji zobowiązań 

wobec pracowników i piłkarzy spowodowały, że ci drudzy zaczęli składać terminowe 

wezwania do zapłaty, których niezrealizowanie może spowodować rozwiązania kontraktów z 

winy Klubu. 

Dzięki wsparciu podmiotów zewnętrznych Ruch Chorzów S.A. uregulował w znacznej części  

zobowiązania finansowe wynikające z wymogów licencyjnych i decyzją Komisji ds. Licencji 

Klubowych Polskiego Związku Piłki Nożnej z dnia 15 maja 2017 r. uzyskał prawo gry w Ekstraklasie 

w sezonie 2017/2018. Jednocześnie Komisja postanowiła objąć „Niebieskich” nadzorem 

finansowym i infrastrukturalnym, a w związku z przekroczeniem terminu spłaty zobowiązań 

licencyjnych nałożyła na klub sankcję w postaci 3 ujemnych punktów na sezon 2017/2018. 

Jeszcze w trakcie rozgrywek, w konsekwencji braku uregulowania zobowiązań kontraktowych, 

decyzją Izby ds. Rozwiązywania Sporów Sportowych Polskiego Związku Piłki Nożnej został 

rozwiązany z winy Klubu kontrakt z czołowym piłkarzem Patrykiem Lipskim. 

Niespodziewanie, na 7 kolejek przed zakończeniem rozgrywek, czyli tuż przed startem rundy 

finałowej Ekstraklasy, rezygnację z funkcji I trenera złożył p. Waldemar Fornalik. Spotęgowało to 

i tak już napiętą atmosferę w szatni i całym Klubie. Zarząd zmuszony był w trybie nagłym do 

poszukiwania nowego szkoleniowca, którym został p. Krzysztof Warzycha, w przeszłości wybitny 

piłkarz Ruchu i Panathinaikosu Ateny. Wszystko to znalazło odbicie w rezultatach sportowych. 

Drugi kwartał sezonu 2017 r. był katastrofalny dla Ruchu Chorzów S.A. biorąc pod uwagę wynik 

sportowy. W 11 spotkaniach rozegranych od początku kwietnia do początku czerwca drużyna 

zdobyła tylko 5 punktów, notując fatalny bilans 0 zwycięstw, 5 remisów i 6 porażek. 

Najboleśniejsza z nich to 0:6 we Wrocławiu ze Śląskiem. Ostatecznie „Niebiescy” zakończyli 

rozgrywki na ostatnim, 16. miejscu i spadli do I ligi. Pamiętając o fatalnym zakończeniu sezonu i 

burdach na płycie boiska zakończonych interwencja Policji w trakcie meczu z Górnikiem 

Łęczna, wszyscy związani z klubem z pokorą przyjęli wiadomość o karze nałożonej na klub przez 

Komisję Ligi Ekstraklasy SA. Dwa mecze mistrzowskie sezonu 2017/18 bez udziału publiczności, 

60000 zł jako kara finansowa i zakaz wyjazdów zorganizowanych grup kibiców do końca 2017 r. 

– takie obostrzenia spotkały klub na starcie nowego sezonu.  

W kwietniu zawodnicy wystąpili z roszczeniami finansowymi dotyczącymi obiecanej im przez 

poprzedni Zarząd premii za sezon 2015/2016 w wysokości 1 mln zł. Sprawa była zupełnie 

nieznana nowemu kierownictwu klubu. Zasadność jej wypłacenia od początku wzbudzała 

wątpliwości. Brakowało regulaminu potwierdzającego przyznanie takiej nagrody. 

Fragmentaryczne zapisy domniemanego dokumentu również budziły wątpliwości. Ponadto 

wypłacenie jej spowodowałoby złamanie warunków zawartych w umowie pożyczki, jakiej 

Miasto Chorzów udzieliło Klubowi w 2016 r. Sprzeczność prawa związkowego z prawem 

powszechnym i nieuregulowanie powyższego zobowiązania spowodowało, że Komisja ds. 

Licencji Klubowych PZPN zawiesiła licencję na grę w Ekstraklasie w sezonie 2017/2018. 

Wyniki sportowe dopełniły czary goryczy sezonu 2016/2017. Drużyna po zakończeniu rozgrywek 

spadła do I ligi. Tenże rezultat, brak uregulowań finansowych w stosunku m.in. do zawodników 

spowodowała, że znaczna część drużyny pożegnała się z Ruchem: 

- z winy Klubu (ponad dwumiesięczne zaległości w wypłacie wynagrodzeń) 

- z braku możliwości finansowych Klubu, co do zaspokojenia oczekiwań finansowych 

- nie przedłużono kontraktów 

- koniec wypożyczeń 

Odejście piłkarzy stanowiących trzon zespołu i tych, którzy w kolejnym sezonie mieli ten trzon 

stanowić (Rafał Grodzicki, Michał Helik, Michał Koj, Martin Konczkowski, Marcin Kowalczyk, 

Patryk Lipski, Łukasz Moneta, Jarosław Niezgoda, Łukasz Surma) rozmontowało zespół nie tylko 

ilościowo, ale przede wszystkim jakościowo. Powstałe luki są trudne do uzupełnienia z uwagi na 

możliwości ekonomiczne. 
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Klub prowadził usilne starania o uzyskanie Licencji na grę w I lidze. W dniu 23 czerwca 2017 r. 

Komisja ds. Licencji Klubowych PZPN rozpatrzyła pozytywnie wniosek Klubu Ruch Chorzów S.A. i 

postanowiła przyznać licencję upoważniającą klub do uczestnictwa w rozgrywkach I ligi w 

sezonie 2017/2018. Jednocześnie Komisja nałożyła na klub sankcje regulaminową w postaci 

odjęcia 5 punktów w sezonie rozgrywkowym 2017/2018 oraz ograniczyła wysokość  łącznych 

kosztów wynagrodzeń dla wszystkich pracowników do wysokości zadeklarowanej w prognozie 

finansowej. Komisja zobowiązała jednocześnie klub do realizacji ugód zawartych z byłymi i 

obecnymi  pracownikami klubu. Ponadto, na podstawie decyzji wydanej w lutym 2017 r., Ruch 

nie może do dnia 15 sierpnia 2017 r. uprawniać do gry nowych zawodników. 

 

Pierwszy zespół przygotowania do nowego sezonu rozpoczął 22 czerwca. Miejsca piłkarzy, 

którzy odeszli z klubu, zajęli wychowankowie Akademii Piłkarskiej Ruchu Chorzów: Artur Balicki, 

Kacper Czajkowski, Gracjan Komarnicki, Dominik Lewandowski, Dominik Małkowski, Patryk 

Sikora, Paweł Starzyński i to oni do czasu zakończenia zakazu transferowego otrzymali ogromna 

szansę  zostać podstawowymi zawodnikami drużyny „Niebieskich”. 

 

Przed rozpoczęciem przygotowań doszło również do zmiany na ważnym, ze sportowego punktu 

widzenia, stanowisku. Dotychczasowego dyrektora sportowego Mirosława Mosóra zastąpił 

Grzegorz Kapica, który do tego momentu pełnił funkcję koordynatora ds. szkolenia młodzieży. 
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Powołania zawodników Ruchu do reprezentacji 

16 czerwca 2017 r. rozpoczęły się na polskich stadionach Młodzieżowe Mistrzostwa Europy. W 

kadrze trenera Marcina Dorny znalazło się dwóch piłkarzy Ruchu: Łukasz Moneta i Jarosław 

Niezgoda oraz byli już zawodnicy zespołu z Cichej: Patryk Lipski i Mariusz Stępiński. Moneta i 

Niezgoda grali we wszystkich meczach Polaków, Moneta zdobył nawet bramkę w spotkaniu ze 

Szwecją. Występ naszej reprezentacji okazał się fiaskiem, ale obecność zawodników Ruchu 

warto odnotować. Na szczęście w klubie na bardzo dobrym poziomie stoi praca z młodzieżą. 

Juniorzy młodsi prowadzeni przez trenera Mateusza Michalika zostali wicemistrzami Polski 

ulegając w finałowym dwumeczu rówieśnikom z Lecha Poznań. Ponadto do kadr 

województwa śląskiego decyzją Wydziału Szkolenia Śląskiego Związku Piłki Nożnej powoływani  

w tym czasie byli piłkarze Akademii Piłkarskiej Ruchu: Mateusz Bogusz, Szymon Gemborys, 

Dominik Łosik, Oskar Machulec, Mateusz Maciejowski, Krystian Mucha, Kevin Rocki, Jakub 

Rudek, Dawid Wach, Bartłomiej Wdowik, Tomasz Wójtowicz, a wspomniani Bogusz (rocznik 

2001), Wdowik (2000), Wach (2000), a także zawodnicy pierwszego zespołu Przemysław Bargiel i 

Michał Helik byli powoływani do młodzieżowych reprezentacji Polski. 

Inne wyróżnienia 

Sezon 2016/2017 był fatalny dla Ruchu pod względem sportowym, nie brakowało w nim jednak 

kilku pozytywnych momentów. Podczas corocznej Gali Ekstraklasy podsumowującej rozgrywki 

napastnik „Niebieskich” Jarosław Niezgoda został uznany „Odkryciem Sezonu”. 

 

 

W II kwartale dwóch zawodników znalazło się w jedenastkach kolejki wybieranych przez 

Ekstraklasę. Wyróżnieni zostali Michał Helik i Libor Hrdlicka.  
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Po zakończeniu sezonu 2016/17 w klubie podjęto decyzję o zrezygnowaniu z występów w klasie 

okręgowej zespołu rezerw Ruchu. Część zawodników tej drużyny zasiliła pierwszy zespół, a 

pozostali odeszli do innych klubów. 

 



RAPORT ZA II Q 2017 RUCH CHORZÓW S.A. w restrukturyzacji 
(IV Q ROKU ROZRACHUNKOWEGO 2016/2017) 

 
 

 

 17 

DZIAŁANIA MARKETINGOWE W II KWARTALE 2017 ROKU 

Wraz z początkiem drugiego kwartału roku 2017 polska liga świętowała 90-lecie swojego 

istnienia. W tej okazji Klub wraz ze swoim Sponsorem Firmą Fuchs Oil zorganizowali konkurs, w 

ramach którego kibice przesyłali zdjęcia sprzed lat związane z wizytami przy Cichej, meczami 

wyjazdowymi, samą drogą na mecz, a także fotografie przedstawiające stare bilety, pamiątki, 

szaliki, koszulki i wszystko, co budzi ligowe wspomnienia. Najciekawsze zdjęcie zostało 

nagrodzone podwójnym zaproszeniem VIP na domowy mecz Ruchu, klubowymi gadżetami i 

prezentem od firmy Fuchs Oil. 

W drugim kwartale roku Klub kontynuował akcje prospołeczne kierowane do swoich 

najmłodszych sympatyków. W ramach programów „Szkoła w Ruchu” i „Futbolandia” piłkarze 

„Niebieskich”, wraz z klubową maskotką – Adlerem, propagują wśród przedszkolaków i uczniów 

zdrowy tryb życia, zarażają pasją do sportu, zapraszają na mecze Ruchu oraz uczą 

bezpiecznego kibicowania. Natomiast podczas akcji „Niebieska lekcja historii” dzieci i młodzież 

biorące udział w akcji mają okazję zwiedzić stadion, zajrzeć w miejsca na co dzień niedostępne 

dla kibiców (takie jak kawiarenka klubowa, szatnia piłkarska), a przede wszystkim mają szansę 

zapoznać się z najważniejszymi faktami z bogatej historii 14-krotnego Mistrza Polski. W czasie 

lekcji uczniowie mogą śledzić przygotowania I zespołu do walki o ligowe punkty, a także 

osobiście spotkać się z zawodnikami. Na zakończenie wizyty dzieci biorą udział w wykładzie na 

temat podstawowych zapisów ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych, prowadzonym 

przez specjalistę ds. prawnych lub kierownika ds. bezpieczeństwa. 

Ruch Chorzów, mając na uwadze społeczną odpowiedzialność biznesu, często angażuje się w 

akcje o charakterze prospołecznym i charytatywnym. Podczas meczu z Pogonią gościliśmy przy 

Cichej podopiecznych chorzowskiej Fundacji Spektrum Liberi i Fundacji Pomóc Więcej. Ruch i 

jego kibice przyłączyli się do obchodów Światowego Dnia Wiedzy na temat Autyzmu. 

Podopieczni fundacji przed meczem mieli możliwość wyjścia na murawę stadionu przy Cichej w 

towarzystwie Adlera, a następnie z trybun obejrzeli potyczkę z Pogonią. Ruch po raz kolejny 

włączył się w obchody Światowego Dnia Wiedzy na temat Autyzmu.  

W kwietniu Klub zachęcał swoich sympatyków do pomocy Frankowi Przybyle poprzez wzięcie 

udziału w licytacji piłki, na której swoje autografy złożyli piłkarze Ruchu. Zysk został przekazany 

na leczenie chłopca, który urodził się w 28. tygodniu ciąży i jest skrajnym wcześniakiem 

chorującym na sepsę, cukrzycę wcześniaczą, niedokrwistość i wylewy dokomorowe III stopnia.  

W maju zawodnicy Ruchu Chorzów Martin Konczkowski i Michał Koj wzięli udział w nagraniu 

płyty z wierszami dla przewlekle chorych dzieci w ramach akcji „Anioły w Piżamkach”. Jest to 

projekt prowadzony w Szkole Podstawowej nr 20 im. Marii Konopnickiej w Rudzie Śląskiej. Jej 

celem jest przybliżenie uczniom rzeczywistości codziennego trudu, z jakim mierzyć się muszą 

dzieci przewlekle chore, pobudzenie do solidaryzowania się z nimi, uwrażliwienia na potrzeby i 

tęsknoty chorych, a także zachęty do różnych form wyrzeczeń i działań na rzecz 

potrzebujących.  

W związku ze zbliżającą się 97. rocznicą powstania Ruchu, Klub przygotował specjalną 

limitowaną edycję urodzinowych gadżetów, wśród których znalazły się koszulki, kubki, poduszki, 

proporczyki. 

 Z okazji świąt wielkanocnych Ruch Chorzów przygotował dla swoich kibiców zniżki na klubowe 

gadżety. W dniach 13 i 14 kwietnia każdy z fanów mógł liczyć na 20% zniżki na cały asortyment 

w oficjalnych punktach sprzedaży Ruchu, a także w sklepie internetowym. Z kolei dla 

Karnetowiczów przygotowany został rabat w wysokości 30%.  

Dnia 22 kwietnia podczas meczu z Lechem Poznań Ruch Chorzów dołączył do inicjatywy 

Fundacji Sport Twoją Szansą, w ramach której „Niebiescy” i „Kolejorz” zagrali w wyjątkowych 

strojach z logo Fundacji. Wspólna akcja jest związana ze zwiększeniem skali działalności 

instytucji udzielającej wsparcia sportowcom z całego kraju. Na stronie www.sporttwojaszansa.pl 

przyjmowane są wnioski od osób i organizacji szukających pomocy w rozwijaniu kariery 
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sportowej. Fundacja powstała z inicjatywy firmy STS – największego bukmachera w Polsce. W 

akcję charytatywną, oprócz sportowców, włączyły się piłkarskie kluby Ekstraklasy, działacze i 

dziennikarze sportowi. 

W drugim kwartale roku 2017 Ruch Chorzów nawiązał współpracę z nowymi partnerami 

biznesowymi. W kwietniu podpisana została umowa z katowicką firmą BetaMed SA, działająca 

w branży medycznej. BetaMed otrzymał tytuł Oficjalnego Partnera Medycznego „Niebieskich” i 

jest odpowiedzialny za opiekę medyczną i fizjoterapeutyczną nad piłkarzami Ruchu. Do grona 

partnerów biznesowych klubu dołączyła także chorzowska firma Czajka-Auto, autoryzowany 

dealer Toyoty. Na mocy zawartej umowy nowy Sponsor przekazał do dyspozycji Klubu 5 

nowych samochodów: dwie Toyoty C-HR, dwie Toyoty Auris oraz jedną Toyotę RAV4. W tym 

samym miesiącu Klub przedłużył także umowę z firmą Kei.pl, która działa w branży usług 

internetowych. Kei.pl należy do czołówki firm świadczących usługi hostingowe. Posiada własne 

Centrum Danych, w którym na ponad 500. serwerach znajduje się kilkadziesiąt tysięcy stron 

WWW. Krakowska firma współpracuje z „Niebieskimi” już od ponad 4 lat, świadcząc dla Klubu 

usługi hostingowe. Nowa umowa rozszerza działania obu stron. W ramach nawiązanej umowy 

Klub wraz z Partnerem będzie przygotowywał konkursy dla kibiców, w których do zdobycia 

będą klubowe gadżety, a także nagrody od Kei.pl. 

 
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 2016/2017. 

V.  OPIS STANU REALIZACJI DZIAŁAŃ I INWESTYCJI EMITENTA ORAZ 

HARMONOGRAMU ICH REALIZACJI  

 
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  
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Lp. Nazwa akcjonariusza Liczba akcji 
Wartość 

nominalna 
Udział w kapitale 

zakładowym 

Udział w głosach na 

Walnym Zgromadzeniu 

Akcjonariuszy 

1. Janusz Paterman 9 880 310 9 880 310,00 zł 35,44 % 35,44 % 

2. Aleksander Kurczyk 8 956 764 8 956 764,00 zł 32,13 % 32,13 % 

3. Miasto Chorzów 5 653 845 5 653 845,00 zł 20,28 % 20,28 % 

4. Pozostali : 3 385 776 3 385 776,00 zł 12,15 % 12,15 % 

RAZEM 27 876 695 27 876 695 100 % 100% 

 

 
X.  INFORMACJE DOTYCZĄCE LICZBY OSÓB ZATRUDNIONYCH PRZEZ EMITENTA, 

W PRZELICZENIU NA PEŁNE ETATY  

 
Forma zatrudnienia Liczba zatrudnionych Liczba pełnych etatów 

Umowa o pracę  23 23 

Umowa o dzieło, zlecenie i 

inne  

75 --- 

   Dane na koniec II kwartału 2017 r. 
 


