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I. INFORMACJE OGÓLNE 

 

WŁADZE SPÓŁKI : 

 

RADA NADZORCZA: 

Adam Stankiewicz   –  Przewodniczący Rady Nadzorczej  

Eugeniusz Gorczowski  –  Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej  

Piotr Małecki   –  Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej  

Rafał Byrczek   –  Członek Rady Nadzorczej 

Mariusz Śrutwa   –  Członek Rady Nadzorczej 

Jerzy Weindich   –  Członek Rady Nadzorczej 

 

ZARZĄD: 

Janusz Paterman   –  Prezes Zarządu  

Michał Dubiel  –  Wiceprezes Zarządu (do 20 września 2017 r.) 

 

Dnia 20 września 2017 r. Spółka otrzymała od Pana Michała Dubiela rezygnację z pełnienia funkcji 

Wiceprezesa Zarządu podpisaną dnia 19 września 2017 r. (EBI 22/2017).  

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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KWARTALNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE 

 BILANS 

 

Wyszczególnienie Stan na 30.09.2017 Stan na 30.09.2016  

 

      

   AKTYWA   

 A. AKTYWA TRWAŁE   13 680 658,92 13 485 655,96 

 I. Wartości niematerialne i prawne   305 933,83                     103 082,99 

 II. Rzeczowe aktywa trwałe   248 346,36 303 301,75 

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

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

 V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe                         47 107,51                                0,00 

 

Wyszczególnienie Stan na 30.09.2017 Stan na 30.09.2016  

 

 B. AKTYWA OBROTOWE   7 428 745,93 10 361 933,17 

 I. Zapasy   336 563,88 237 787,74 

 II. Należności krótkoterminowe   5 794 087,81 8 982 617,78 

 III. Inwestycje krótkoterminowe   122 854,41 93 751,90 

 IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe   1 175 239,83 1 047 775,75 

 AKTYWA RAZEM: 21 109 404,85 23 847 589,13 

      

 

Wyszczególnienie Stan na 30.09.2017 Stan na 30.09.2016  

 

      

   PASYWA   

 A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY   -24 377 363 05 -20 281 140,62 

 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 -55 445 024,63 -52 797 813,66 

 VIII. Zysk (strata) netto roku obrotowego -1 792 705,28 1 656 306,18 

 IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0,00 0,00 

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

 B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZ. 45 486 767,90 44 128 729,75 

 I. Rezerwy na zobowiązania    1 280 446,13 

 II. Zobowiązania długoterminowe   12 000 000,00 12 066 807,53 

 III. Zobowiązania krótkoterminowe   32 919 599,36 26 216 619,09 

 IV. Rozliczenia międzyokresowe   0,00 4 564 857,00 

 PASYWA RAZEM: 21 109 404,85 23 847 589,13 
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 RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 

 (WARIANT PORÓWNAWCZY) 

           

 

Wyszczególnienie Od 01.07.2017 do 

30.09.2017 
Od 01.07.2016 do 

30.09.2016 
Od 01.07.2017 do 

30.09.2017 
Od 01.07.2016 do 

30.09.2016 

  

   

   

 A Przychody netto ze sprzedaży i zrównane 

z nimi, 1 748 732,19 8 620 778,50 1 748 732,19 8 620 778,50   

   w tym: od jednostek powiązanych       

  I. Przychody netto ze sprzedaży 

produktów 1426 484,40 8 471 603,79 1 426 484,40 8 471 603,79   

  II. 
Zmiana stanu produktów 

(zwiększenie - wartość dodatnia, 

zmniejszenie - wartość ujemna) 
174 786,43 -4 636,49 174 786,43 -4 636,49   

  III. Koszt wytworzenia produktów na 

własne potrzeby jednostki       

  IV. Przychody netto ze sprzedaży 

towarów i materiałów 147 461,36 153 811,20 147 461,36 153 811,20   

 B. Koszty działalności operacyjnej 3 305 074,25 6 496 694,75 3 305 074,25 6 496 694,75   

  I. Amortyzacja 57 459,46 19 226,48 57 459,46 19 226,48   

  II. Zużycie materiałów i energii 88 968,25  146 411,44 88 968,25 146 411,44   

  III. Usługi obce 1 392 365,76 4 187 081,07 1 392 365,76 4 187 081,07   

  IV. Podatki i opłaty, w tym: 1 528,14 13 772,78 1 528,14 13 772,78   

   - podatek akcyzowy       

  V. Wynagrodzenia 1 309 751,05 1 516 199,92 1 309 751,05 1 516 199,92   

  VI. Ubezpieczenia społeczne i inne 

świadczenia 108 646,09 112 637,20 108 646,09 112 637,20   

  VII. Pozostałe koszty rodzajowe 258 893,43 416 119,17 258 893,43 416 119,17   

  VIII. Wartość sprzedanych towarów i 

materiałów 87 462,07 85 246,69 87 462,07 85 246,69   

 C. Wynik ze sprzedaży (A-B) -1 556 342,06 2 124 083,75 -1 556 342,06 2 124 083,75   

 D. Pozostałe przychody operacyjne 90 100,00 207 473,20 90 100,00 207 473,20   

  I. Zysk ze zbycia niefinansowych 

aktywów trwałych 0,00 0,00 0,00 0,00   

  II. Dotacje 90 000,00 111 235,45 90 000,00 111 235,45   

  III. Inne przychody operacyjne  100,00 96 237,75 100,00 96 237,75   

 E. Pozostałe koszty operacyjne 0,00 163 230,81 0,00 163 230,81   

  I. Strata ze zbycia niefinansowych 

aktywów trwałych 0,00  0,00    

  II. Aktualizacja wartości aktywów 

niefinansowych 0,00 0,00 0,00 0,00   

  III. Inne koszty operacyjne  0,00 163 230,81 0,00 163 230,81   

 F. Wynik z działalności operacyjnej (C+D-E) -1 466 242,06 2 168 326,14 -1 466 242,06 2 168 326,14   

 G. Przychody finansowe 0,00 215 056,75 0,00 215 056,75   

  I. Dywidendy i udziały w zyskach, w 

tym:       

   - od jednostek powiązanych        

  II. Odsetki, w tym: 0,00 0,00 0,00 0,00   

   - od jednostek powiązanych        

  III. Zysk ze zbycia inwestycji        

  IV. Aktualizacja wartości inwestycji       

  V. Inne 0,00 215 056,75 0,00 215 056,75   
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 H. Koszty finansowe 326 463,22 262 535,63 326 463,22 262 535,63   

  I. Odsetki, w tym: 326 463,22 726 599,71 326 463,22 726 599,71   

   - dla jednostek powiązanych        

  II. Strata ze zbycia inwestycji        

  III. Aktualizacja wartości inwestycji       

  IV. Inne   477,00  477,00   

 I. Wynik z działalności gospod. (F+G-H) -1 792 705,28 1 656 306,18 -1 792 705,28 1 656 306,18   

 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) -1 792 705,28 1 656 306,18 -1 792 705,28 1 656 306,18   

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

 
M

. 
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia 

zysku (zwiększenia straty)       

 N. Wynik netto (K-L-M) -1 792 705,28 1 656 306,18 -1 792 705,28 1 656 306,18   

 

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH 

(METODA POŚREDNIA) 

          

Wyszczególnienie Od 01.07.2017 do 

30.09.2017 
Od 01.07.2016 do 

30.09.2016 
Od 01.07.2017 do 

30.09.2017 
Od 01.07.2016 do 

30.09.2016 

  

  

  

A. 
PRZEPŁYWY ŚRODKÓW 

PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI 

OPERACYJNEJ 
      

I. Zysk (strata) netto -1 792 705,28 1 656 306,19 -1 792 705,28 1 656 306,19   

II. Korekty razem -123 077,57 5 442 330,08 -123 077,57 5 442 330,08   

III. 
Przepływy pieniężne netto z 

działalności operacyjnej (I +/-

II) 
-1 915 782,85 7 098 636,27 -1 915 782,85 7 098 636,27   

B. 
PRZEPŁYWY ŚRODKÓW 

PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI 

INWESTYCYJNEJ 
      

I. Wpływy 0,00 0,00 0,00 0,00   

II. Wydatki 29 866,48 73 300,00 29 866,48 73 300,00   

III. Przepływy pieniężne netto z 

działalności inwestycyjnej (I-II) -29 866,48 -73 300,00 -29 866,48 -73 300,00   

C. 
PRZEPŁYWY ŚRODKÓW 

PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI 

FINANSOWEJ 
      

I. Wpływy 2 000 000,00 250 000,00 2 000 000,00 250 000,00   

II. Wydatki 0,00 7 265 751,28 0,00 7 265 751,28   

III. Przepływy pieniężne netto z 

działalności finansowej (I-II) 2 000 000,00 -7 015 751,28 2 000 000,00 -7 015 751,28   

D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO, 

RAZEM (A.III+/-B.III+/-C.III) 54 350,67 9 584,99 54 350,67 9 584,99   

E. BILANSOWA ZMIANA 

ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH 54 350,67 9 584,99 54 350,67 9 584,99   

F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA 

POCZĄTEK OKRESU 68 503,74 35 238,14 68 503,74 35 238,14   

G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC 

OKRESU (F+/-D) 122 854,41 44 823,13 122 854,41 44 823,13   
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ZESTAWIENIE ZMIAN 

W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM 

 

Wyszczególnienie Od 01.07.2017 do 

30.09.2017 
Od 01.07.2016 do 

30.09.2016 

I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO) -24 584 657,77 -21 937 446,81 

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

porównywalnych 0,00 0,00 

II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ) -24 377 363,05 -20 281 140,62 

III. Kapitał własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku 

(pokrycia straty) -24 377 363,05 -20 281 140,62 

 

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 01.07.2017 do 30.09.2017 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. 

 

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. 
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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 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. 
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Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych 

Do rozchodu rzeczowych aktywów obrotowych Spółka stosuje metodę FIFO “pierwsze przyszło – 

pierwsze wyszło”. 

Wycena poszczególnych składników rzeczowych aktywów obrotowych dokonywana jest dla  

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

Odpisy aktualizujące wartość rzeczowych składników aktywów obrotowych związane z utratą 

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

W przypadku ustania przyczyny dokonania odpisu aktualizującego wartość rzeczowych 

składników obrotowych jest odnoszona na dobro pozostałych przychodów operacyjnych. 

 

Rozliczenia międzyokresowe (aktywne) 

Koszty dotyczące przyszłych okresów sprawozdawczych Spółka zalicza do rozliczeń 

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

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

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

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

i sposób rozliczenia uzależniony jest od charakteru rozliczanych kosztów. 

 Do rozliczeń międzyokresowych kosztów Spółki zalicza się: 

• opłacone z góry prenumeraty czasopism i innych fachowych publikacji, 

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

sprawozdawcze, 

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

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

zniekształcenie wyniku finansowego. 

 

Kapitały 

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

na ich rodzaje i według zasad określonych przepisami prawa. 

Kapitał podstawowy wykazywany jest według wartości nominalnej, w wysokości zgodnej 

z wpisem w rejestrze sądowym. 

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

osiągniętej przy emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej. 

 

Rezerwy 

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

Spółka tworzy rezerwy, gdy spełnione są łącznie następujące warunki: 

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

przeszłych; 

• prawdopodobne jest, ze spełnienie obowiązku spowoduje konieczność wpływu środków 

uosabiających korzyści ekonomiczne; 

• można dokonać wiarygodnego szacunku kwoty tego obowiązku. 

 

Spółka tworzy rezerwy na zobowiązania według następujących tytułów: 

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

lub innych przyszłych zobowiązań wynikających ze spraw w toku). 

  

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

Powstanie zobowiązania, na które uprzednio utworzono rezerwę, powoduje wykorzystanie 

rezerwy. 

 

Zobowiązania 

Zobowiązaniem Spółki jest wynikający z przeszłych zdarzeń obowiązek wykonywania świadczeń 

o wiarygodnie określonej wartości, które spowodują wykorzystanie już posiadanych lub 
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przyszłych aktywów Spółki. Zobowiązania Spółka dzieli na krótkoterminowe i długoterminowe 

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

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

 

Rozliczenia międzyokresowe ( pasywne) 

 Rozliczenia międzyokresowe w Spółce po stronie pasywów obejmują: 

• bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów, 

• rozliczenia międzyokresowe przychodów. 

 

Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów obejmują kwoty zaliczane do kosztów bieżącego 

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

do kosztów występujących nieperiodycznie, a wymagających równomiernego rozłożenia 

na poszczególne okresy sprawozdawcze. 

 

Spółka dokonuje biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów w wysokości 

prawdopodobnych zobowiązań przypadających na bieżący okres sprawozdawczy, 

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

można oszacować w sposób wiarygodny. 

 

Wycena transakcji wyrażonych w walutach obcych.  

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

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

danej waluty. Nadwyżka dodatnich różnic kursowych nad ujemnymi różnicami kursowymi 

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

aktywów i zobowiązań ujmowana jest w przychodach finansowych okresu, natomiast 

nadwyżka ujemnych różnic finansowych nad dodatnimi w kosztach finansowych. 

 

Przychody i koszty działalności operacyjnej 

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

od odbiorcy pomniejszoną o należny podatek od towarów i usług. 

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

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

koszcie wytworzenia. 

 

Pozostałe przychody i koszty operacyjne. 

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

W skład pozostałych przychodów operacyjnych zalicza się przychody ze sprzedaży rzeczowych 

aktywów trwałych, rozwiązanie rezerw, nadwyżki inwentaryzacyjne i inne. 

W skład pozostałych kosztów operacyjnych zalicza się wartość sprzedanych i zlikwidowanych 

składników rzeczowych aktywów trwałych, koszty tworzonych rezerw, niezawinione niedobory 

inwentaryzacyjne, przekazane darowizny, odpisy aktualizujące należności i inne. 

 

Przychody i koszty finansowe 

Przychody finansowe obejmują, przypadające na okres sprawozdawczy odsetki od udzielonych 

pożyczek, rachunków bankowych oraz dodatnie różnice kursowe.  

Koszty finansowe obejmują odsetki związane z wykorzystywanymi kredytami, zapłacone 

prowizje oraz ujemne różnice kursowe powstałe z operacji w walutach obcych. 

 W rachunku zysków i strat różnice kursowe prezentowane są per saldo. 
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III. 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 badanym kwartale spółka osiągnęła ujemny wynik finansowy. Jest to spowodowane 

spadkiem do niższej klasy rozgrywkowej, w związku z czym nie osiąga przychodów z tyt. 

sprzedaży praw medialnych do Ekstraklasy oraz nie otrzymuje dofinansowania do szkolenia 

młodzieży jak w porównywalnym okresie. W związku z powyższym Spółka ograniczyła koszty o 

około 50% - Usługi obce zostały zredukowane z 4,2 mln do poziomu 1,4 mln PLN. Niestety 

pomimo znacznego cięcia kosztów, nie udało się wypracować dodatniego wyniku 

finansowego. Spółka planuje w przyszłych okresach pozyskać nowych Sponsorów, zwiększyć 

sprzedaż przy dalszej redukcji kosztów. 

W badanym okresie udało się podpisać umowę transferową z klubem AC Milan 

dotyczącą Przemysława Bargiela – za którą Klub otrzymał 1 ratę w wysokości 640 tys. PLN (150 

tys. euro), druga rata w tej samej wysokości, będzie płatna w III kwartale 2018 roku. 

 

ISTOTNE ZDARZENIA III KWARTAŁU 2017 ROKU (I KWARTAŁU ROKU 

OBRACHUNKOWEGO 2017/2018) 

 

Obradująca 30 czerwca w siedzibie Klubu Rada Nadzorcza Spółki postanowiła wyrazić zgodę 

na zawarcie trójstronnego porozumienia z Miastem Chorzów oraz Centrum Przedsiębiorczości 

Sp. z o.o. z/s w Chorzowie z dnia 6 lipca 2017 r., określającego zasady postępowania w 

przedmiocie ustanowionych zabezpieczeń, w związku z: 

a) umową pożyczki z Miastem Chorzów z dnia 09 maja 2016 r. (skutecznie zawartą 13 maja 

2016 r.), o której Spółka informowała raportem EBI  nr 11/2016 z dnia 13 maja 2016 r.; 

oraz 

b) umową pożyczki z Centrum Przedsiębiorczości Sp. z o.o. z/s w Chorzowie z dnia 12 maja 

2016 r. (skutecznie zawartą 13 maja 2016 r.), o której Spółka informowała w dniu 13 

maja 2016 r. raportem EBI nr 12/2016; które  

– zostały wypowiedziane 26 czerwca 2017 r., o czym Spółka informowała raportem ESPI 

nr 13/2017 z dnia 29 czerwca 2017 r.    

Ponadto, Porozumienie zawiera postanowienia dotyczące objęcia 2.000.000 akcji Spółki przez 

Miasto Chorzów oraz dalsze ustalenia dotyczące stosunków stron w związku z prowadzonym 

postępowaniem restrukturyzacyjnym.  

 

Nadzorca Sądowy Bartosz Klepacz pismem z dnia 21 lipca 2017 r. wyraził zgodę na 

podwyższenie kapitału zakładowego Spółki poprzez objęcie 2.000.000,00  (dwóch milionów) 

akcji przez Miasto Chorzów - Miasto na prawach powiatu, za kwotę 2.000.000,00 zł (dwa miliony 
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złotych) pod warunkiem wpłaty całości tej kwoty na kapitał zakładowy dłużnika, czyli na 

kapitał zakładowy Spółki pod firmą: "RUCH" CHORZÓW Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z 

siedzibą w Chorzowie. 

 

W związku z podjęciem uchwały nr 5/2016 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki 

z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału 

zakładowego w ramach kapitału docelowego oraz w związku z podjęciem uchwały Zarządu 

Spółki z dnia 21 lipca 2017 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w ramach 

kapitału docelowego, dnia 21.07.2017 r. Spółka zawarła z Miastem Chorzów umowę objęcia 

akcji na okaziciela serii T w liczbie 2.000.000 (15/2017 ESPI).  

W dniu 5 lipca 2017 r. Spółka otrzymała Ofertę na badanie sprawozdania finansowego za rok 

obrotowy od 1.07.2016 r. do 30.06.2017 r., która została przesłana przez spółkę Śląska Firma 

Auditingu i Doradztwa „AUDIT” Sp. z o.o.  

W związku z podjęciem przez Radę Nadzorczą Uchwały nr 4 z dnia 20 lipca 2017 r. w 

przedmiocie wyboru biegłego rewidenta, który sporządzi opinię z przeglądu śródrocznego 

sprawozdania finansowego Spółki, tj. za okres od 1 lipca 2016 r. do 30 czerwca 2017 r., Spółka w 

dniu 1 sierpnia 2017 r. zawarła umowę ze spółką Śląska Firma Auditingu i Doradztwa „AUDIT” 

Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach w przedmiocie sporządzenia  opinii z przeglądu 

śródrocznego sprawozdania finansowego Spółki, tj. za okres od 1.07.2016 r. do 30.06.2017 r.  

 

Uchwałą Zarządu z dnia 2 sierpnia 2017 r. udzielono prokury samoistnej, o której mowa 

w art. 1094 § 1 k.c. Panu Adamowi Krawiec.  

 

Z dniem 29 sierpnia 2017 r., zmianie uległ termin Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Spółki, zwołanego pierwotnie przez Zarząd Spółki na dzień 1 września 2017 r. ze względu na 

potrzebę uszczegółowienia proponowanego porządku obrad w kontekście zapewnienia 

przejrzystego prowadzenia polityki informacyjnej Zarządu. Zgodnie z zasadami Dobrych Praktyk 

Spółek Notowanych na NewConnect, zmiany zostały wprowadzone przed dniem odbycia 

walnego zgromadzenia. Zważywszy natomiast, że po objęciu akcji na okaziciela serii T w liczbie 

2.000.000 (15/2017 ESPI) w podwyższonym kapitale zakładowym, konieczne było zgłoszenie 

podwyższenia kapitału do sądu rejestrowego, celem dopuszczenia osób, które objęły akcje w 

podwyższonym kapitale zakładowym do uczestniczenia w walnym zgromadzeniu z prawem 

głosu, pojawiły się nowe okoliczności, które wpłynęły na decyzję o odwołaniu walnego 

zgromadzenia.  Z dniem 12 września 2017 r., odwołano Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 

Spółki, ze względu na toczące się postępowanie rejestrowe. Zważywszy zatem, że kapitał nie 

był podwyższony ze względu na niezależne okoliczności, co oznaczało dodatkowo, że nie 

można było przyjąć istnienia praw akcjonariusza Miasto Chorzów z akcji na okaziciela serii T, 

odwołanie walnego zgromadzenia było konieczne, aby nie naruszyć słusznego interesu 

właściciela akcji.  
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Dnia 20 września 2017 r. Spółka otrzymała od Pana Michała Dubiela rezygnację z pełnienia 

funkcji Wiceprezesa Zarządu podpisaną dnia 19 września 2017 r. (EBI 22/2017). 

 

DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWA 

Początek lipca 2017 r. to w drużynie Ruch Chorzów S. A. czas decyzji transferowych. Po spadku 

zespołu z Ekstraklasy, zespól opuściło 14 zawodników. Kontraktami z Ruchem związali się Vilim 

Posinković, 26-letni napastnik, który związał się z klubem do 30. 06. 2019 r. Bojan Marković 32-

letni środkowy obrońca, kontrakt do 30. 06. 2019 r. Santiago Villafane, 29-letni obrońca, kontrakt 

do 30.06.2018 r. Giacomo Mello Corbellini 25-letni środkowy pomocnik, kontrakt do 30.06.2019 r. 

Nikolay Bankov 26-letni bramkarz, kontrakt do 30. 06. 2019 r. Mateusz Zawal 22-letni środkowy 

obrońca, kontrakt do 30.06.2019 r. Mateusz Hołownia 19-letni obrońca, kontrakt do 30.06.2018 r. 

Sławomir Jaworski 19-letni napastnik, Adam Setla 25-letni napastnik, kontrakt do 30.06.2019 r. 

Adrian Liberacki 23-letni obrońca, kontrakt do 30.06.2018 r. Marcin Kowalczyk 32-letni środkowy 

obrońca, kontrakt do 30.06.2018 r. Michał Rutkowski 23-letni środkowy obrońca, kontrakt do 

30.06.2018 r.  

W ostatnim sezonie w Ekstraklasie, ”Niebiescy” mieli jedną z najmłodszych drużyn, młodzi 

piłkarze odgrywali ważną rolę w drużynie. Nie inaczej jest teraz, zespół jest jeszcze młodszy niż 

rok temu.  

Ostatni mecz w Ekstraklasie 02.06.2017  

- średnia wieku wyjściowej jedenastki: 25.0  

- średnia wieku wszystkich grających w tym meczu (jedenastka + rezerwowi, którzy weszli na 

boisko): 24.36 

Pierwszy mecz w I Lidze - 28.07.2017 

- średnia wieku wyjściowej jedenastki: 22.95 

- średnia wieku wszystkich grających w meczu (jedenastka + rezerwowi, którzy weszli na boisko): 

22,04 

Artur Balicki (18), Gracjan Komarnicki (19), Miłosz Trojak (23), Maciej Urbańczyk (22), Kamil 

Słoma (19), Łukasz Siedlik (20), Kacper Czajkowski (19) - trend stawiania na młodych 

zawodników w Chorzowie w dalszym ciągu kontynuowany.  

W lipcu podjęte zostały rozmowy z futbolowym potentatem A. C. Milan w sprawie transferu 

definitywnego, naszego najbardziej utalentowanego wychowanka Przemysława Bargiela. 

Transfer został sfinalizowany, kwota 300.000 euro płatna w dwóch ratach, 150.000 euro płatne 

do 30.08.2017 r., druga rata w tej samej wysokości płatna do 30.08.2018 r.  

Rozgrywki nowego sezonu 2017/2018 rozpoczęliśmy z ujemnym bilansem punktowym (-5), to 

pokłosie kary, jaka została nałożona na klub przez Komisję Licencyjną w związku z problemami 

finansowymi poprzedniego sezonu 2016/2017.  
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Pierwszym meczem nowego sezonu było spotkanie w Mielcu z tamtejszą ”Stalą” rozegrane 

28.07.2017 r.  

Początek rozgrywek był bardzo słaby w wykonaniu zespołu Ruchu Chorzów. Dość powiedzieć, 

że w spotkaniach rozegranych w lipcu i sierpniu zespół odniósł jedno zwycięstwo i poniósł 6 

porażek.  

W związku z tą sytuacją, w dniu 11.09.2017 r. Zarząd Klubu postanowił powierzyć funkcję 

pierwszego trenera Panu Juanowi Ramonowi Rotsy, byłemu trenerowi Panathinaikosu Ateny. 

Dotychczasowy trener zespołu, Krzysztof Warzycha został jego asystentem. Juan Ramon Rotsa z 

zespołem Panathinaikosu Ateny dotarł do półfinału Ligi Mistrzów (zwycięstwo w Amsterdamie  

1-0 i porażka w rewanżu w Atenach 0-3). Pod jego wodzą zespół Ruchu rozegrał we wrześniu 5 

spotkań odnosząc 2 zwycięstwa, 1 raz remisując i ponosząc 2 porażki.  

Młodzi piłkarze naszej drużyny znajdowali uznanie w oczach selekcjonerów drużyn 

reprezentacyjnych: 

Mateusz Hołownia reprezentował nasz kraj w spotkaniach: 

U-21 Polska-Szwajcaria czas gry: 90 min 

U-21 Włochy-Polska czas gry: 90 min 

Bartłomiej Kulejewski reprezentował nasz kraj w spotkaniach: 

U-18 Polska-Chile czas gry 90 min 

U-18 Polska-Belgia czas gry 45 min.  

Mateusz Bogusz reprezentował nasz kraj w spotkaniach: 

U-17 Polska- Norwegia czas gry 22 min 

U-17 Polska. -Irlandia Północna czas gry 80 min 

U-17 Polska-Szwecja czas gry 79 min 

U-17 Polska-Węgry czas gry 76 min 

U-17 Polska-Belgia czas gry 62 min 

U-17 Polska-Portugalia czas gry 71 min 

 

Nie próżnowali również nasi najmłodsi piłkarze skupieni wokół Akademii Piłkarskiej Ruch 

Chorzów. 4 sierpnia rozpoczęła się coroczna akcja ”Wakacje z Ruchem”, która skierowana jest 

do najmłodszych tj. 4-10 latków. W tym roku cieszyła się wyjątkową popularnością - w 

sierpniowych treningach odbywających się dwa razy w tygodniu wzięło udział 70 dzieci. W 

sezonie 2017/2018 po raz pierwszy do rozgrywek została zgłoszona drużyna Orlików Młodszych 

U-10. Tym samym liczba zawodników zgłoszonych do rozgrywek wynosi 250. Do tego oczywiście 

musimy dodać narybek ‘’Niebieskich’’, czyli tzw. grupy naborowe, w których skupia się dzieci w 
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wieku od czterech do ośmiu lat. W zajęciach ośmiu grup naborowych bierze udział 280 

chłopców. Nad prawidłowym szkoleniem tej pokaźnej liczby dzieci spod znaku niebieskiej 

„eRki” czuwa sztab szkoleniowy składający się z 23 trenerów oraz dwóch fizjoterapeutów.  

    

DZIAŁANIA MARKETINGOWE W III KWARTALE 2017 ROKU 

 

Początek III kwartału to zarazem rozpoczęcie przygotowań do nowego sezonu rozgrywkowego.  

Jak zawsze o tej porze klub wystartował ze sprzedażą karnetów i koszulek meczowych. Cennik 

karnetów został przygotowany w porozumieniu z kibicami. Poziom cen z poprzedniego sezonu 

nie został obniżony. Utrzymany został także program lojalnościowy oraz zniżki dla dzieci, 

młodzieży, seniorów i kobiet. Ceny karnetów na sektory to 250 zł., na trybunę dolną 600 zł., a na 

trybunę  górną 800 zł.  

Dodatkowe korzyści wynikające z posiadania karnetu to: 

• Niska cena w przeliczeniu na jeden mecz 

• Gwarancja obejrzenia wszystkich domowych spotkań Ruchu (łącznie 15 meczów) 

• Rabat na produkty klubowe 

• Gwarancja stałego miejsca na stadionie 

• Stała cena – wartość biletów na pojedyncze mecze będzie różna w zależności od 

atrakcyjności rywala 

• Program lojalnościowy (pod warunkiem corocznego odnawiania karnetu) 

• Darmowe wejścia na domowe mecze Pucharu Polski 

 Jak co roku klub ustalił także wyjątkowe ceny dla karnetów Junior. Dzięki nim najmłodsi 

sympatycy „Niebieskich” będą mogli oglądać mecze za niskie pieniądze. Ceny karnetu Junior 

to zaledwie 15 zł na sektor, 50 zł na trybunę dolną i 70 zł na trybunę górną. 

Na podkreślenie zasługuje fakt, że Klubowi udało się pobić 24-godzinny rekord sprzedaży 

karnetów ustanowiony przez Widzew. Rekord Widzewa wynosił 1227 karnetów po pierwszych 24 

godzinach sprzedaży. Fani spod znaku „Niebieskiej” eRki w tym samym czasie zakupili 1244 

stałe wejściówki.  

W lipcu Klub przeprowadził dwie licytacje, z których dochód został przekazany na akcję 

Niebieski JunioR, skierowaną do najmłodszych kibiców Ruchu, prowadzoną na każdym 

domowym meczu na sektorze rodzinnym. Pod młotek trafiła koszulka Ruchu z podpisami 

drużyny juniorów młodszych, która tydzień wcześniej została Wicemistrzem Polski. Na białym 

trykocie znalazły się podpisy zawodników i trenerów. Zlicytowane zostały także koszulka i 

opaska świeżo upieczonego kapitana Ruchu Macieja Urbańczyka. Koszulka opatrzona została 

autografem kapitana oraz logotypem „Cicha 6”, a więc znakiem Facebook’owej strony 

„Stadion dla Ruchu”, która była pomysłodawcą licytacji. Cały dochód ze sprzedaży 
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przedmiotów został przeznaczony na zakup zabawek, sprzętu sportowego, słodyczy, 

materiałów biurowych itp.  

Pod młotek trafiła także koszulka Ruchu z nazwiskiem trenera Krzysztofa Warzychy oraz 

podpisami całej drużyny „Niebieskich”. Zysk z licytacji trafił na leczenie 5-letniego Antosia 

cierpiącego na padaczkę lekooporną objawową z napadami zgięciowymi. 

Zapoczątkowana w poprzednim sezonie współpraca z jednym z największych sprzedawców 

sprzętu elektronicznego w Polsce weszła na kolejny poziom. Firma „Progres 24” została 

Partnerem Technologicznym Ruchu. Współpracę z „Progres 24” nawiązano zimą 2017 roku. 

Logotyp bytomskiej firmy był eksponowany podczas meczów rozgrywanych na stadionie przy 

Cichej.  Obie strony postanowiły przedłużyć współpracę i ją pogłębić. Na kooperacji skorzystał 

nie tylko Klub, ale również fani 14-krotnego Mistrza Polski. Zaraz po podpisaniu porozumienia z 

firmą „Progres 24”, nowy Partner Technologiczny przygotował specjalny konkurs dla 

karnetowiczów, którzy w tym sezonie mieli prawo do skorzystania z 50% zniżki na zakup karnetu.  

Program lojalnościowy zakłada zwiększenie poziomu rabatu na zakup karnetu z roku na rok. Dla 

kibiców, którzy kupują stałe wejściówki nieprzerwanie od jego uruchomienia, zniżki sięgają 

nawet -50%. Każda osoba, która w tym sezonie miała możliwość zakupu karnetu z -50% zniżką i 

zdecydowała się z niej zrezygnować oraz dopłacić dodatkowe 125 zł. wzięła udział w 

konkursie, w którym do wygrania były 3 laptopy ufundowane przez firmę Progres. Przed 

meczem z Górnikiem Łęczna przeprowadzony został konkurs sms-owy, podczas którego kibice, 

którzy zrzekli się zniżki na karnety, musieli możliwie jak najszybciej odpowiedzieć na pytanie 

dotyczące roku wybudowania stadionu przy Cichej. Trójka osób, które odpowiedziały 

najszybciej otrzymały od firmy „Progres 24” laptopy, które wręczone zostały im w przerwie 

meczu z Łęczną. 

Przed spotkaniem z GKS-em Tychy, Klub w porozumieniu z kibicami obniżył ceny biletów z 

poziomu 35 zł  na 25 zł. Zmniejszenie cen miało na celu podtrzymanie wysokiej frekwencji na 

meczu. 

Podczas derbów z GKS-em Tychy piłkarze Ruchu Chorzów wystąpili w wyjątkowych koszulkach. 

Na ich przodzie umieszczone zostało hasło Światowego Dnia Świadomości Autyzmu – „Zapal się 

na Niebiesko”. Jest to jednocześnie start akcji promocyjnej wielkiego eventu zaplanowanego 

na wiosnę przyszłego roku, podczas którego będziemy zbierać środki na rzecz Zespołu 

Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych w Cieszynie. 

Ruch Chorzów jest nie tylko najbardziej utytułowanym klubem piłkarskim w Polsce, lecz również 

organizacją kierującą się zasadami społecznej odpowiedzialności biznesu. Mając na uwadze 

dobro naszych interesariuszy oraz wpływ wywierany przez nas na otoczenie społeczno-

ekonomiczne, od dawna angażujemy się w rozmaite akcje charytatywne, a także 

przedsięwzięcia integrujące lokalne społeczności i środowiska biznesowe na terenie całego 

województwa śląskiego. Najnowszą inicjatywą Klubu jest projekt „Twój Biznes – Twój Ruch”. Jest 

on przeznaczony dla przedsiębiorstw pragnących poszerzenia spektrum obecnych kontaktów 

biznesowych oraz poszukujących dodatkowych kanałów promocji swoich produktów i usług w 

oparciu o ścisłą współpracę z Ruchem. Wzorem zachodnich klubów, Ruch chce stworzyć przy 
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Cichej grupę biznesową, która w trudnych czasach będzie wspierać Klub i pomoże w 

odbudowie jego legendy. Nasi partnerzy mogą liczyć na szeroki wachlarz świadczeń m.in. 

promocję na stadionie, udział w cyklicznych spotkaniach biznesowych i klubowych eventach, 

czy spersonalizowane i atrakcyjne kampanie reklamowe za pośrednictwem naszych kanałów 

informacyjnych, dzięki którym można z łatwością dotrzeć ze swoją ofertą do szerokiego grona 

fanów „Niebieskich”.  

W III kwartale roku 2017 Klub kontynuował akcje „Niebieska lekcja historii” oraz „Niebieski wf”. 

Podczas akcji „Niebieska lekcja historii” dzieci i młodzież 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 pierwszego 

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. W czasie akcji „Niebieski wf” dzieciaki biorą udział w 

profesjonalnych treningach piłkarskich prowadzonych przez zawodników pierwszego zespołu. 

Projekt ma na celu zaszczepianie w najmłodszych mieszkańcach naszego regionu miłości do 

sportu i aktywnego trybu życia. 

 

OPINIE W MEDIACH 

W III kwartale 2017 r. Ruch był zdecydowanie najbardziej medialnym Klubem w Nice 1 Lidze, 

potwierdzają to badania.  

LIPIEC 

W lipcu media najczęściej pisały o przygotowaniach drużyny do nowego sezonu, ruchach 

kadrowych, czy transferze Przemysława Bargiela do włoskiego AC Milan. Szeroko w mediach 

odbiła się również prezentacja nowych koszulek „Niebieskich” na sezon 2017/2018. 
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W lipcu najczęściej informowano o Ruchu w katowickim „Sporcie” oraz na portalu gol24.pl. 

 

SIERPIEŃ 

Głównymi tematami dotyczącymi Ruchu w miesiącu sierpniu były zakończenie zakazu 

transferowego, a co za tym idzie zatwierdzenie do gry pozyskanych latem zawodników, 

pierwsze zwycięstwo w rozgrywkach Nice 1 Ligi (ze Stomilem Olsztyn), kolejne ruchy kadrowe, w 

tym przede wszystkim powrót do zespołu doświadczonego obrońcy Marcina Kowalczyka.  

 

W sierpniu najczęściej informowano o Ruchu w „Sporcie”, oraz na portalach gol24.pl oraz 

sportowefakty.wp.pl. 
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WRZESIEŃ 

Zdecydowanym tematem nr 1 we wrześniu było zatrudnienie przy Cichej argentyńskiego 

trenera Chouana Ramona Rotsy, które pociągnęło za sobą poprawę wyników drużyny. Media 

sporo miejsca poświęciły derbowemu spotkaniu z GKS Tychy oraz zwycięstwom z Pogonią 

Siedlce i Miedzią Legnica. Pod koniec miesiąca szeroko informowano o decyzji Rady Miasta 

Chorzowa, która zaakceptowała projekt uchwały dotyczącej przekazania środków do spółki 

miejskiej na wyłonienie inżyniera kontraktu, który będzie nadzorował budowę nowego stadionu 

przy ul. Cichej. 

 

We wrześniu o „Niebieskich” najczęściej informowały: „Sport”, gol24.pl oraz „Przegląd 

Sportowy”, a także „Dziennik Zachodni” i „Gazeta Wyborcza - Katowice”. 

Szczegółowej analizy ilościowo – jakościowej dotyczącej Nice 1 Ligi za miesiąc wrzesień 

dokonał Polski Związek Piłki Nożnej. Najważniejsze wnioski: 

• Ruch najbardziej medialnym klubem w lidze 

• Na nasz temat pojawiło się aż 835 publikacji, z czego 492 w prasie i 343 na portalach) 

• Aż 367 publikacji pojawiło się w mediach ogólnoinformacyjnych 

• Wartość reklamową publikacji na temat Ruchu w miesiącu wrześniu wyliczono na 

10 072 100 zł (najwięcej w lidze) 

• Według raportu, z informacjami na temat Ruchu zetknęło się blisko 20 mln czytelników 

 

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. 
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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  

 

Struktura akcjonariuszy spółki RUCH CHORZÓW S.A. w restrukturyzacji na dzień 30 września 2017 r. 

Lp. Nazwa 

akcjonariusza 

Liczba 

akcji 

Wartość 

nominalna 

Udział w kapitale 

zakładowym 

Udział w 

głosach na 

Walnym 

Zgromadzeniu 

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% 
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W związku z podjęciem uchwały nr 5/2016 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki 

z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego 

w ramach kapitału docelowego oraz w związku z podjęciem uchwały Zarządu Spółki z dnia 21 lipca 

2017 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, dnia 

21.07.2017 r. Spółka zawarła z Miastem Chorzów umowę objęcia akcji na okaziciela serii T w liczbie 

2.000.000 (15/2017 ESPI). Nie można natomiast oświadczeniu o objęciu akcji w podwyższonym kapitale 

zakładowym przypisać jakichkolwiek skutków w zakresie istnienia i realizacji praw z akcji, przed wpisem 

samego podwyższenia do rejestru. Do momentu wpisu podwyższenia do rejestru (29/2017 EBI) mamy do 

czynienia z kapitałem zakładowym o dotychczasowej wartości.  

 

X.  INFORMACJE DOTYCZĄCE LICZBY OSÓB ZATRUDNIONYCH PRZEZ EMITENTA, 

W PRZELICZENIU NA PEŁNE ETATY  

 

Forma zatrudnienia Liczba zatrudnionych Liczba pełnych etatów 

Umowa o pracę  20 20 

Umowa o dzieło, zlecenie i 

inne  

94 --- 

   Dane na koniec III kwartału 2017 r. 

 


