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I. KWARTALNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE 

 

 
BILANS 

      

 
Wyszczególnienie Stan na 30.09.2013 Stan na 30.09.2012 

 

 

      

   
AKTYWA 

  

 
A. AKTYWA TRWAŁE 

  
15 441 115,72 16 482 195,65 

 
I. Wartości niematerialne i prawne 

  
1 702 305,29 2 884 869,62 

 
II. Rzeczowe aktywa trwałe 

  
448 374,13 528 054,81 

 
III. Należności długoterminowe 

  
16 540,00 16 504,22 

 
IV. Inwestycje długoterminowe 

  
13 032 767,00 13 032 767,00 

 
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 

  
241 129,30 20 000,00 

      

 
Wyszczególnienie Stan na 30.09.2013 Stan na 30.09.2012 

 

 

 
B. AKTYWA OBROTOWE 

  
4 102 625,86 2 972 669,05 

 
I. Zapasy 

  
337 277,20 673 308,20 

 
II. Należności krótkoterminowe 

  
3 385 910,43 1 777 075,64 

 
III. Inwestycje krótkoterminowe 

  
127 807,04 17 400,96 

 
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 

  
251 631,19 504 884,25 

 
AKTYWA RAZEM: 19 543 741,58 19 454 864,70 

      

 
Wyszczególnienie Stan na 30.09.2013 Stan na 30.09.2012 

 

 

      

   
PASYWA 

  

 
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY 

  
-10 749 482,31 263 524,48 

 
I. Kapitał (fundusz) podstawowy 

  
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 

 
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy 2 983 671,86 2 668 105,26 

 
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 -30 814 008,19 -18 271 252,03 

 
VIII. Zysk (strata) netto roku obrotowego -479 076,98 -924 029,75 
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IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0,00 0,00 

 
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZ. 30 293 223,89 19 191 340,22 

 
I. Rezerwy na zobowiązania 

  
56 433,78 198 221,69 

 
II. Zobowiązania długoterminowe 

  
0,00 36 043,97 

 
III. Zobowiązania krótkoterminowe 

  
30 236 790,11 18 833 188,51 

 
IV. Rozliczenia międzyokresowe 

  
0,00 123 886,05 

 
PASYWA RAZEM: 19 543 741,58 19 454 864,70 

 

 
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 

 
(WARIANT PORÓWNAWCZY) 

           

 
Wyszczególnienie Od 01.07.2013 do 

30.09.2013 
Od 01.07.2012 do 

30.09.2012 
Od 01.07.2013 do 

30.09.2013 
Od 01.07.2012 do 

30.09.2012 

  

   

   

 
A Przychody netto ze sprzedaży i zrównane 

z nimi, 5 145 636,73 4 318 695,13 5 145 636,73 4 318 695,13 
  

   
w tym: od jednostek powiązanych 

      

  
I. Przychody netto ze sprzedaży 

produktów 4 963 105,52 3 885 761,16 4 963 105,52 3 885 761,16 
  

  
II. 

Zmiana stanu produktów (zwiększenie - 
wartość dodatnia, zmniejszenie - 
wartość ujemna) 

81 445,22 328 070,37 81 445,22 328 070,37 
  

  
III. Koszt wytworzenia produktów na 

własne potrzeby jednostki       

  
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów 

i materiałów 101 085,99 104 863,60 101 085,99 104 863,60 
  

 
B. Koszty działalności operacyjnej 5 159 988,91 5 032 593,10 5 159 988,91 5 032 593,10 

  

  
I. Amortyzacja 265 877,80 326 298,32 265 877,80 326 298,32 

  

  
II. Zużycie materiałów i energii 124 396,36 192 426,63 124 396,36 192 426,63 

  

  
III. Usługi obce 1 512 960,38 1 276 628,34 1 512 960,38 1 276 628,34 

  

  
IV. Podatki i opłaty, w tym: 2 249,73 8 098,50 2 249,73 8 098,50 

  

   
- podatek akcyzowy 

      

  
V. Wynagrodzenia 2 862 808,00 2 932 771,71 2 862 808,00 2 932 771,71 

  

  
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne 

świadczenia 116 037,55 102 257,04 116 037,55 102 257,04 
  

  
VII. Pozostałe koszty rodzajowe 206 951,59 145 604,46 206 951,59 145 604,46 

  

  
VIII. Wartość sprzedanych towarów i 

materiałów 68 707,50 48 508,10 68 707,50 48 508,10 
  

 
C. Wynik ze sprzedaży (A-B) -14 352,18 -713 897,97 -14 352,18 -713 897,97 

  

 
D. Pozostałe przychody operacyjne 333,13 0,01 333,13 0,01 

  

  
I. Zysk ze zbycia niefinansowych 

aktywów trwałych       

  
II. Dotacje 

      

  
III. Inne przychody operacyjne 

 
333,13 0,01 333,13 0,01 

  

 
E. Pozostałe koszty operacyjne 39 587,74 60 822,86 39 587,74 60 822,86 

  

  
I. Strata ze zbycia niefinansowych 

aktywów trwałych       



RAPORT ZA III Q 2013 RUCH CHORZÓW S.A. 
(I Q ROKU ROZRACHUNKOWEGO) 

 

 5 

  
II. Aktualizacja wartości aktywów 

niefinansowych       

  
III. Inne koszty operacyjne 

 
39 587,74 60 822,86 39 587,74 60 822,86 

  

 
F. Wynik z działalności operacyjnej (C+D-E) -53 606,79 -774 720,82 -53 606,79 -774 720,82 

  

 
G. Przychody finansowe 1 428,99 16,42 1 428,99 16,42 

  

  
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 

      

   
- od jednostek powiązanych 

       

  
II. Odsetki, w tym: 1 428,99 16,42 1 428,99 16,42 

  

   
- od jednostek powiązanych 

       

  
III. Zysk ze zbycia inwestycji 

       

  
IV. Aktualizacja wartości inwestycji 

      

  
V. Inne 

      

 
H. Koszty finansowe 427 920,83 150 688,35 427 920,83 150 688,35 

  

  
I. Odsetki, w tym: 225 815,44 40 103,03 225 815,44 40 103,03 

  

   
- dla jednostek powiązanych 

       

  
II. Strata ze zbycia inwestycji 

       

  
III. Aktualizacja wartości inwestycji 

      

  
IV. Inne 

 
202 105,39 110 585,32 202 105,39 110 585,32 

  

 
I. Wynik z działalności gospod. (F+G-H) -480 098,63 -925 392,75 -480 098,63 -925 392,75 

  

 
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) -480 098,63 -925 392,75 -480 098,63 -925 392,75 

  

 
L. Podatek dochodowy -1 021,65 -1 363,00 -1 021,65 -1 363,00 

  

 
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku 

(zwiększenia straty)       

 
N. Wynik netto (K-L-M) -479 076,98 -924 029,75 -479 076,98 -924 029,75 

  
 

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH 

(METODA POŚREDNIA) 

          

Wyszczególnienie Od 01.07.2013 do 
30.09.2013 

Od 01.07.2012 do 
30.09.2012 

Od 01.07.2013 do 
30.09.2013 

Od 01.07.2012 do 
30.09.2012 

  

A. 

PRZEPŁYWY ŚRODKÓW 
PIENIĘŻNYCH Z 
DZIAŁALNOŚCI 
OPERACYJNEJ 

      

I. Zysk (strata) netto -479 076,98 -924 029,75 -479 076,98 -924 029,75 
  

II. Korekty razem 1 015 369,56 1 734 443,97 1 015 369,56 1 734 443,97 
  

III. Przepływy pieniężne netto z 
działalności operacyjnej (I +/-II) 536 292,58 810 414,22 536 292,58 810 414,22 

  

B. 

PRZEPŁYWY ŚRODKÓW 
PIENIĘŻNYCH Z 
DZIAŁALNOŚCI 
INWESTYCYJNEJ 

      

I. Wpływy 0,00 0,00 0,00 0,00 
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II. Wydatki 10 279,68 232 780,49 10 279,68 232 780,49 
  

III. Przepływy pieniężne netto z 
działalności inwestycyjnej (I-II) -10 279,68 -232 780,49 -10 279,68 -232 780,49 

  

C. 
PRZEPŁYWY ŚRODKÓW 
PIENIĘŻNYCH Z 
DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ       

I. Wpływy 1 690 907,31 802 208,22 1 690 907,31 802 208,22 
  

II. Wydatki 2 133 506,26 1 384 624,50 2 133 506,26 1 384 624,50 
  

III. Przepływy pieniężne netto z 
działalności finansowej (I-II) -442 598,95 -582 416,28 -442 598,95 -582 416,28 

  

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

83 413,95 -4 782,55 83 413,95 -4 782,55 
  

E. BILANSOWA ZMIANA 
ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH 83 413,95 -4 782,55 83 413,95 -4 782,55 

  

F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA 
POCZĄTEK OKRESU 9 393,09 22 183,51 9 393,09 22 183,51 

  

G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA 
KONIEC OKRESU (F+/-D) 92 807,04 17 400,96 92 807,04 17 400,96 

  
 

ZESTAWIENIE ZMIAN 

W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM 

 

Wyszczególnienie 
Od 01.07.2013 do 

30.09.2013 
Od 01.07.2012 do 

30.09.2012 

I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO) -10 270 405,33 1 505 636,71 

I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do 
danych porównywalnych 0,00 0,00 

II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ) -10 749 482,31 263 524,48 

III. Kapitał własny po uwzględnieniu proponowanego podziału 
zysku (pokrycia straty) -10 749 482,31 263 524,48 

 

 

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 30.09.2013 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. 
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Rzeczowe aktywa trwałe 

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

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

potrzeby Spółki. 

Do środków trwałych zalicza się: 

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

przeznaczone do używania na potrzeby Jednostki; 

 Maszyny, urządzenia, środki transportu i inne rzeczy; 

 Ulepszenia w obcych środkach trwałych. 

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

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

zakończenia ich budowy i oddania do użytkowania. 

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

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

Wartość początkowa środków trwałych podlega podwyższeniu o wartości nakładów 

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

Stawki amortyzacyjne ustalone zostały z uwzględnieniem okresu ekonomicznej użyteczności 

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

następujących okresów: 

 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 10-40lat 

 Urządzenia techniczne i maszyny 3-14 lat 

 Środki transportu 3-5 lat 

 Inne środki trwałe 5-10 lat 

 

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. 
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Należności umorzone przedawnione lub nieściągalne, zmniejszają dokonane uprzednio odpisy 

aktualizacyjne ich wartości. 

W przypadku ustania przyczyny, dla której dokonano odpisu aktualizującego wartość 

należności (np. zmiana sytuacji majątkowej dłużnika), równowartość całości lub odpowiedniej 

części uprzednio odpisanej wartości Spółka zalicza do pozostałych przychodów operacyjnych 

lub przychodów z operacji finansowych. 

 

Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych 

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

pierwsze wyszło”. 

Wycena poszczególnych składników rzeczowych aktywów obrotowych dokonywana jest dla  

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

Odpisy aktualizujące wartość rzeczowych składników aktywów obrotowych związane z utratą 

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

przypadku ustania przyczyny dokonania odpisu aktualizującego wartość rzeczowych 

składników obrotowych jest odnoszona na dobro pozostałych przychodów operacyjnych. 

 

Rozliczenia międzyokresowe (aktywne) 

Koszty dotyczące przyszłych okresów sprawozdawczych Spółka zalicza do rozliczeń 

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

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

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

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

sposób rozliczenia uzależniony jest od charakteru rozliczanych kosztów. 

 Do rozliczeń międzyokresowych kosztów Spółki zalicza się: 

 opłacone z góry prenumeraty czasopism i innych fachowych publikacji, 

 koszty poniesione z tytułu ubezpieczeń majątkowych i osobowych za przyszłe okresy 

sprawozdawcze, 

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

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

zniekształcenie wyniku finansowego. 

 

Kapitały 

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

na ich rodzaje i według zasad określonych przepisami prawa. 

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

wpisem w rejestrze sądowym. 

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

osiągniętej przy emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej. 

 

Rezerwy 

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

Spółka tworzy rezerwy, gdy spełnione są łącznie następujące warunki: 

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

przeszłych; 

 prawdopodobne jest, ze spełnienie obowiązku spowoduje konieczność wpływu środków 

uosabiających korzyści ekonomiczne; 

 można dokonać wiarygodnego szacunku kwoty tego obowiązku. 

 

Spółka tworzy rezerwy na zobowiązania według następujących tytułów: 

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

innych przyszłych zobowiązań wynikających ze spraw w toku). 

  

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. 
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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. 
 

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 

Prezentacja danych w ujęciu narastającym jest identyczna z danymi za kwartał, ponieważ jest 

to pierwszy kwartał nowego roku obrotowego. 

W III kwartale 2013 r. nastąpił wzrost o ok. 19% przychodów w stosunku do okresu 

porównywanego. Podniesienie poziomu przychodów dotyczy głównie przychodów z tytułu 

usług reklamowych. Jest on wynikiem podpisania nowych umów reklamowych bądź 

zwiększenia wartości usług dla dotychczasowych reklamodawców, np. poprzez zwiększenie 

zakresu usług reklamowych. Strata I kwartale roku obrachunkowego wyniosła -479 076,98 zł, co 

mimo wszystko jest poprawą w stosunku do 2012 roku, gdy była ona równa - 924,029,75 zł.  
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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 III kwartale. 

W odniesieniu do kosztów działalności operacyjnej, to udało się utrzymać je na zbliżonym 

poziomie. Niewielki wzrost odnotowano w kosztach usług outsourcingowych i pozostałych 

kosztach.  

 

W badanym kwartale znacząco wzrosły koszty finansowe. Jest to 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 znaczącą poprawę. Nastąpił wzrost przychodów, szczególnie z usług 

reklamowych, podczas gdy poziom kosztów w zasadzie pozostał na tym samym poziomie.  

Lepsza gra I 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 III kwartału 2013 roku 

 

W dniu 20 sierpnia do siedziby Spółki wpłynął wyrok Piłkarskiego Sądu Polubownego Polskiego 

Związku Piłki Nożnej, dotyczący zapłaty kwoty wynikającej z umowy transferu definitywnego, 

Macieja Sadloka z Polonii Warszawa do Ruchu Chorzów. Zgodnie z wyrokiem, Spółka została 

zobowiązana do płatności kwoty transferu wraz z odsetkami ustawowymi od dnia 1 czerwca 

2013 r. Wyrok nie został opatrzony klauzulą natychmiastowej wykonalności, a Spółka w dniu 

2 września 2013 r. złożyła wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy, tj. odwołanie od wyroku 

Piłkarskiego Sadu Polubownego Polskiego Związku Piłki Nożnej, dotyczącego zapłaty kwoty 

wynikającej z umowy transferu definitywnego. 

Dnia 11 września 2013 r. Rada Nadzorcza Spółki działając na podstawie art. 21 ust. 2 pkt 6 w zw. 

art. 12 ust. 2 Statutu Spółki, powołała Uchwałą nr 3/2013 z dnia 11 września 2013 r. na 

stanowisko Wiceprezesa Zarządu Pana Mirosława Mosóra. Zarząd Ruchu Chorzów S.A. informuje 

również, iż Rada Nadzorcza „Ruchu” Chorzów S.A., uchwałą nr 4/2013 z dnia 11 września 2013 r. 

powołała na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Pana Marka Glogazę. W tym samym dniu 

Zarząd odwołał prokurę samoistną Pana Mirosława Mosóra. 

 

Decyzja o wprowadzeniu nowych osób do Zarządu to nie jedyne zmiany w strukturach klubu. 

Władze „Niebieskiej” Spółki postanowiły także powierzyć stanowisko doradcy Zarządu do spraw 

sportowych Mariuszowi Klimkowi, byłemu akcjonariuszowi i członkowi Rady Nadzorczej Ruchu. 

Wraz z wiceprezesem Mirosławem Mosórem, Mariusz Klimek będzie odpowiadał za 

funkcjonowanie pionu sportowego oraz zmiany kadrowe w I i II drużynie Ruchu. 

 

W III kwartale 2013 roku Polski Związek Piłki Nożnej oficjalnie zgłosił do UEFA Stadion Narodowy w 

Warszawie i Stadion Śląski w Chorzowie, jako polskie kandydatury na mistrzostwa Europy 2020. 

Impreza odbędzie się w 13 krajach. Każdy z nich będzie reprezentowany tylko przez jeden 

obiekt. Pełna lista kandydatur powstanie do 12 września, a ostateczny wybór zostanie 

dokonany pod koniec 2014 roku. To dowód na to, że Stadion Śląski zostanie dokończony. 

Przebudowa obiektu utknęła w miejscu po tym, jak doszło do katastrofy budowlanej, której 

powodem były wadliwe łączenia zadaszenia. W ostatnich dniach Województwo Śląskie 

podpisało z GMP Architekten umowę na projekt zamienny zadaszenia Stadionu Śląskiego. 

Zaostrzono wymogi bezpieczeństwa. Łączenia zadaszenia zostaną wykonane ze stali 

walcowanej, z której łatwiej będzie je wykonać w określonym standardzie niż z przewidzianego 

wcześniej żeliwa. Stadion Śląski przed rozpoczęciem przebudowy służył również Ruchowi 

Chorzów. Na tym obiekcie rozgrywane były niezapomniane Wielkie Derby Śląska z Górnikiem 
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Zabrze, które oglądało z trybun ponad 40.000 kibiców. Jest to również pozytywna informacja 

dla Klubu, gdyż docelowo „Ruch” Chorzów ma rozgrywać mecze w roli gospodarza na 

Stadionie Śląskim. 

 

W raportowanym okresie nastąpiły także zmiany w sztabie szkoleniowym. 16 września 2013 r. 

Szkoleniowiec „Niebieskich” Jacek Zieliński, po wysokiej przegranej z Jagiellonią Białystok, złożył 

rezygnację, a zarząd Ruchu postanowił ją przyjąć. Już 19 września Zarząd przedstawił nowego 

trenera „Ruchu”, a został Ján Kocian, były zawodnik reprezentacji Czechosłowacji i 

doświadczony szkoleniowiec, który pracował jako selekcjoner reprezentacji Słowacji i asystent 

trenera kadry narodowej Austrii. 

 

We wrześniu 2013 r. została również podpisana nowa umowa z Partnerem Strategicznym Spółki, 

którym jest Grupa kapitałowa Węglokoks S.A. z/s w Katowicach. Współpraca została 

przedłużona do 31 grudnia 2014 r. Największy eksporter węgla kamiennego w Polsce będzie 

nadal Partnerem Strategicznym klubu z Cichej. Na mocy nowej umowy Węglokoks będzie 

wspierał czternastokrotnego mistrza Polski w sezonie 2013/2014. Logo firmy, podobnie jak w 

poprzednim sezonie, będzie umieszczone na przodzie koszulki, a także na bandach 

reklamowych na stadionie przy Cichej oraz we wszystkich publikacjach meczowych 

sygnowanych przez „Niebieski” klub.. 

  

 

Działalność sportowa 

 

Z uwagi na likwidację Młodej Ekstraklasy, zgodnie z przepisami wewnętrznymi Polskiego Związku 

Piłki Nożnej, reaktywowany został zespół rezerw Ruchu Chorzów. Występuje on w III lidze 

opolsko-śląskiej (północ), jako Ruch II Chorzów.  

W III kwartale 2013 r. rozegranych zostało dziewięć kolejek w III lidze, w których drużyna rezerw 

„Ruchu” („Ruch” II Chorzów) 4 razy wygrała, 4 razy przegrała i raz zremisowała. „Ruch” II 

Chorzów wygrał z Piastem Strzelce Opolskie w pierwszej kolejce, z Ruchem Radzionków w 

drugiej kolejce, ze Szczakowianką Jaworzno w siódmej kolejce oraz pokonał Start Namysłów w 

dziewiątej kolejce III Ligi grupy śląsko-opolskiej (północ). Druga drużyna „Ruchu” uległa w 

kolejce trzeciej Piastowi II Gliwice, Skrze Częstochowa w czwartej kolejce, Szombierkom Bytom 

w piątej i Górnikowi Wesoła z Mysłowic w kolejce szóstej. Rezerwy „Ruchu” zremisowały tylko raz 

w III kwartale ze Startem Namysłów. 

 

Od 28 czerwca do 07 lipca pierwsza drużyna „Niebieskich” przebywała na zgrupowaniu 

przedsezonowym w Rybniku-Kamieniu. Dnia 05 lipca 2013 r. na boisku w Rybniku-

Boguszowicach Ruch Chorzów wygrał z II-ligowym Zagłębiem Sosnowiec 1 do 0. Bramkę dla 

zespołu Ruchu strzelił Artur Gieraga.  

 

Drużyna „Ruchu” Chorzów w okresie przygotowawczym do sezonu 2013/2014 zremisowała w 

Chorzowie bezbramkowo z MFK Karvina, klubem, który występuję w 2. lidze czeskiej. W dniu 13 

lipca 2013 r. odbył się ostatni sparing I drużyny „Niebieskich”, który zakończył się wysokim 

zwycięstwem „Ruchu”. „Niebiescy” wygrali również w Krakowie z Wisłą po bramkach Marcina 

Malinowskiego i Grzegorza Kuświka 1:4. 

 

Na początku lipca 2013 r. I drużyna „Ruchu” Chorzów w rozegranym w Ptakowicach koło 

Tarnowskich Gór meczu kontrolnym, pokonała Polonię Bytom. Natomiast drużyna rezerw 

prowadzona przez Karola Michalskiego pokonała w dniu 11 lipca 2013 r. w spotkaniu 

sparingowym z Górnikiem Wesoła. „Ruch” II Chorzów pokonał również 17 lipca Odrę 

Wodzisław. Rezerwy „Ruchu” bardzo wysoko pokonały Gwarek Ornontowice oraz Fortecę 

Świerklany. Mecz przy ul. Cichej z Gwarkiem zakończył się wynikiem 9:1, natomiast mecz z 

Fortecą zakończył się wynikiem 7:2 i wskazuje na dobre przygotowanie rezerw „Ruchu” do 

sezonu 2013/2014. 

 



RAPORT ZA III Q 2013 RUCH CHORZÓW S.A. 
(I Q ROKU ROZRACHUNKOWEGO) 

 

 12 

W III kwartale 2013 r. I drużyna „Ruchu” rozegrała 10 spotkań w T-Mobile Ekstraklasie; 5 razy 

remisując, 3 razy przegrywając i wygrywając 2 razy (w dziewiątej kolejce z Widzewem, i w 

czwartej kolejce z Legią). Drużyna uległa w trzeciej kolejce Cracovii, w szóstej Zagłębiu Lubin i w 

siódmej Jagielloni Białystok. „Niebiescy” zremisowali w pierwszej kolejce z Lechem Poznań, w 

drugiej z Lechią Gdańsk, a w piątej kolejce w Górnikiem Zabrze, w ósmej kolejce ze Śląskiem 

Wrocław oraz w dziesiątej z Wisłą Kraków. 

 

18 sierpnia 2013 r. „Ruch” Chorzów zmierzył się w Pucharze Polski w Arką Gdynia, która to 

wyeliminowała „Niebieskich” z dalszych rozgrywek. Mecz zakończył się wynikiem 3:2. Warto 

podkreślić, iż  w ostatnich siedmiu edycjach Pucharu Polski dwukrotnie był w finale i nigdy nie 

schodził poniżej ćwierćfinału. W składzie „Ruchu” nastąpiło kilka zmian. Trener Jacek Zieliński nie 

zabrał do Gdyni pięciu podstawowych zawodników – Marcina Malinowskiego, Marka 

Zieńczuka, Marka Szyndrowskiego, Grzegorza Kuświka oraz kontuzjowanego Artura Gieragi. 

Zadebiutował w oficjalnym meczu „Ruchu”, na stoperze, Bartosz Brodziński. Pierwszy raz w tym 

sezonie pojawił się w jedenastce Łukasz Tymiński.  

 

„Ruch” II Chorzów pewnie wygrał w Pucharze Polski  z A-klasowym zespołem Naprzód Lipiny. W 

meczu III rundy Pucharu Polski śląskiego podokręgu. Rezerwy chorzowskiego Ruchu pokonały 

na boisku w Lipinach tamtejszy Naprzód. Tym razem druga drużyna Ruchu oparta była na 

zawodnikach grających w trzeciej lidze oraz na grupie utalentowanych juniorów, a zespół 

prowadził trener Ireneusz Psykała. 

 

Drużyna „Ruchu” w okienku transferowym 2013/2014m dokonała poważnych wzmocnień. 1 

lipca Klub związał się dwuletnimi kontraktami z Danielem Dziwnielem oraz Bartoszem 

Brodzińskim. Daniel Dziwniel ma 21 lat. Przygodę z piłką rozpoczynał w Eintrachcie Frankfurt, 

skąd w sezonie 2011/2012 przeszedł do  Offenbacher FC Kickers . Lewonożny obrońca, który 

posiada także obywatelstwo niemieckie, ma na koncie również kilka występów w 

młodzieżowych reprezentacjach Polski: zagrał z reprezentacją do lat 21 przeciwko Norwegii, 

Litwie i Łotwie. Wystąpił także w zespole trenera Stefana Majewskiego (u-23) w spotkaniach z 

towarzyskich z Grecją oraz Bośnią i Hercegowiną. 

Bartosz Brodziński wkrótce skończy 22 lata. Pierwsze piłkarskie szlify zdobywał w  zespole juniorów 

warszawskiego  Drukarza skąd w sezonie 2007/2008 trafił do juniorów Dyskoboli Grodzisk 

Mazowiecki. Począwszy od sezonu 2008/2010 grał w Arce Gdynia. 

 

9 lipca 2013 r. szeregi pierwszej drużyny zasilił Łukasz Surma. Surma był ważnym zawodnikiem 

Ruchu w latach 1998-2002. Rozegrał w tym czasie 128 meczów w ekstraklasie, w których zdobył 

sześć goli. Szybko wywalczył miejsce w pierwszym składzie i razem z drużyną dążył do zdobycia 

mistrzostwa Polski. Ostatecznie drużyna zakończyła rozgrywki w sezonie 1999/2000 na trzecim 

miejscu i w nagrodę grała w Pucharze UEFA z Żalgirisem Wilno oraz z Interem Mediolan. 

Defensywny pomocnik uchodził wtedy za wyróżniającą się postać w ekstraklasie, co sprawiło, 

że zainteresowała się nim Legia Warszawa. Piłkarz został wytransferowany po rozpoczęciu 

sezonu 2002/2003. Żegnał się z Ruchem w meczu z GKS-em Katowice. Z Legią zdobył 

mistrzostwo Polski. Następnie trafił do Izraela. Grał w Maccabi Hajfa i Ihud Bnei Sakhnin. Potem 

przyszła pora na epizod w austriackim klubie Admira Wacker Moedling.  Na początku 2009 roku 

wrócił do Polski i zasilił szeregi Lechii. Od tego momentu był podstawowym zawodnikiem 

zespołu z Gdańska. Strzelił w jego barwach sześć goli w ekstraklasie. 

 

17 lipca „Ruch” Chorzów  związał się 2-letnią umową o profesjonalne uprawianie piłki nożnej w  

z Adrianem Mrowcem. Zawodnik jest wychowankiem Górnika Wałbrzych, skąd trafił do szkoły 

Mistrzostwa Sportowego we Wrocławiu. W sezonie 1990/2000 młodym obrońcą zainteresowała 

się krakowska Wisła, proponując mu zajęcia z drużyną juniorów Białej Gwiazdy. W czasie 

kilkuletniego „krakowskiego” epizodu” był wypożyczony m.in. do Szczakowianki Jaworzno. W 

2005 roku związał się z litewskim FC Vilnius.  Dwa lata później zasilił szeregi innej litewskiej drużyny: 

FBK Kaunas. Z nowym zespołem zdobył w 2007 roku mistrzostwo kraju, a rok później Puchar 

Litwy. W sezonie 2008/2009 został wypożyczony do szkockiego Heart of Midlothian FC. Sezon 
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2009/2010 spędził na wypożyczeniu w Arce Gdynia. Jesienią ubiegłego roku trafił do 

niemieckiego RB Leipzig, skąd przed inauguracja rundy wiosennej przeniósł się do Chemnitzer 

FC. 

 

W III kwartale 2013 roku Ruch Chorzów przedłużył kontrakt  z kapitanem Marcinem Malinowskim, 

który będzie reprezentował barwy chorzowskiego klubu do końca sezonu 2013/2014. 

Doświadczony pomocnik Ruchu, który z powodzeniem gra także na pozycji stopera to 

prawdziwy rekordzista najwyższej klasy rozgrywkowej. Do końca ubiegłego sezonu rozegrał w 

sumie 401 spotkań, zdobywając 11 bramek.  

 

W ekstraklasie zadebiutował 8 marca 1997 roku, w barwach Odry Wodzisław, w wygranym 2:1 

spotkaniu z Górnikiem Zabrze. Jest wychowankiem rybnickiego ROW-u, skąd trafił do Gwarka 

Zabrze i potem do Polonii Bytom. Następnie grał w Odrze Wodzisław, skąd trafił do Ruchu. Przy 

Cichej zadebiutował 3 sierpnia 2002 roku w zremisowanym bezbramkowo spotkaniu z 

Górnikiem Zabrze. Jeszcze raz, w sezonie 2004/2005 przeniósł się do Wodzisławia, skąd już na 

stałe wrócił „do siebie”, czyli do Chorzowa. Jego ponowny debiut w gronie czternastokrotnych 

mistrzów Polski miał miejsce 1 lipca 2010 roku, w wygranym 2:1 meczu I rundy eliminacji Ligi 

Europy z Szachtiorem w Karagandzie. 

Warto podkreślić, że dobry występ kapitana „Niebieskich” w meczu z Lechem Poznań w 

pierwszej kolejce T-Mobile Ekstraklasy został doceniony przez dziennikarzy i komentatorów 

sportowych oceniających spotkania drużyn z najwyższej klasy rozgrywkowej. 

Marcin Malinowski trafił do zestawienia „Asy i cieniasy”  portalu Interia i został uznany za 

jednego z najlepszych zawodników inauguracyjnej kolejki, a po drugiej kolejce pomocnik 

„Niebieskich”, który w pojedynku z Lechią Gdańsk strzelił przepiękną bramkę, znalazł się w 

jedenastce kolejki opracowanej przez dziennikarzy sport.tvn24.pl. 

 

Kontrakt przedłużył również 24-letni pomocnik „Ruchu” Chorzów – Bartłomiej Babiarz. Umowa 

została przedłużona na następne 2 lata. Bartłomiej Babiarz karierę piłkarską rozpoczynał w 

katowickim Klubie Sportowym Hetman. Jako 13 – latek trafił do juniorów Ruchu, z którymi 

trenował do końca rundy wiosennej sezonu 2008/2009. Przez 4 lata był wypożyczony do GKS-u 

Tychy. Przed inauguracją obecnego sezonu rozgrywkowego dołączył do zespołu trenera Jacka 

Zielińskiego. 21 lipca zadebiutował w najwyższej klasie rozgrywkowej w konfrontacji z Lechem 

Poznań. 

 

22 lipca 2013 r. Klub związał się kontraktem z 26-letnim pomocnikiem Jakubem Kowalskim. Nowy 

zawodnik „Niebieskich” swoją przygodę z piłką zaczynał w Żyrardowiance Żyrardów. W 2005 

roku trafił do Szkoły Mistrzostwa Sportowego UKS-u Łódź. Skąd w następnym sezonie przeniósł się 

do Unii Skierniewice. Przed inauguracją rundy wiosennej sezonu 2006/2007 związał się z 

Concordią Piotrków Trybunalski. Zanim przed startem sezonu 2010/2011 zasilił szeregi Arki Gdynia 

reprezentował jeszcze Wigry Suwałki i OKS 1945 Olsztyn. Jesienią sezonu 2011/2012 grał w 

barwach łódzkiego Widzewa, skąd przed wznowieniem rozgrywek przeniósł się do 

Okocimskiego Brzesko. 

 

„Ruch” Chorzów przedłużył także kontrakty z młodymi zawodnikami. Sześciu spośród nich 

zostało włączonych do szerokiej kadry pierwszego zespołu. Patryk Lipski związał się z 

"Niebieskimi" dwuletnią umową, natomiast Michał Helik, Aleksander Komor, Konrad Korczyński, 

Konrad Mularczyk, Kamil Lech i Maciej Urbańczyk podpisali trzyletnie kontrakty. Cała szóstka w 

minionym sezonie występowała w Młodej Ekstraklasie. Oprócz Lipskiego wszyscy zostali 

zgłoszeni do trwających rozgrywek Ekstraklasy. Pod koniec sierpnia 2013 r. Ruch podpisał 

kontrakt z 18-letnim bramkarzem: Sewerynem Derbiszem, który będzie reprezentował barwy 

klubu z Cichej przez najbliższe trzy lata. Derbisz jest wychowankiem Lechii Dzierżoniów. Trzy lata 

temu trafił do Lecha Poznań, w którym występował w zespołach juniorów i Młodej Ekstraklasy. 

Ostatnią rundę spędził w Koronie Kielce, w której był w szerokiej kadrze pierwszego zespołu. 

Do grona Zawodników „Ruchu” dołączył również Michał Buchalik. Bramkarz pochodzi z 

Rybnika. Jest wychowankiem miejscowego Górnika Boguszowice. Grał także w Energetyku 
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ROW Rybnik, skąd trafił do Odry Wodzisław, w której barwach zadebiutował w ekstraklasie. Był 

jej podstawowym zawodnikiem w I lidze. W 2011 roku z Wodzisławia przeniósł się do Lechii 

Gdańsk. 

 

Z Klubu odszedł natomiast Pavel Šultes. Zarząd Ruchu doszedł do porozumienia z napastnikiem 

„Niebieskich” w sprawie rozwiązania kontraktu. Oznacza to, że Pavel Šultes, po rozstaniu z 

klubem z Cichej, został wolnym zawodnikiem. Pavel Šultes trafił na Cichą w lipcu 2012 roku 

przechodząc do Ruchu z Polonii Warszawa. W ekstraklasie, w barwach chorzowskiego klubu 

rozegrał w sumie 27 spotkań strzelając trzy bramki. Trzykrotnie wystąpił także w spotkaniach 

rozgrywanych w ramach Pucharu Polski i zdobył jednego gola. 

 

Zawodnik Centralnej Ligi Juniorów „Ruchu” – Bartosz Gęsior otrzymał powołanie na konsultację 

szkoleniową reprezentacji Polski U-16 w Grodzisku Wielkopolskim. Zgrupowanie kadry trenera 

Roberta Wójcika rozpoczęło się 10 sierpnia i trwało cztery dni. Jest to drugie powołanie 

Bartosza. Przed rokiem brał udział w zgrupowaniu Kady U-15, którą opiekował się trener Marcin 

Dorna. 

 

Również Martin Konczkowski (rocznik1993) został jednym z dwóch zawodników Ruchu, obok 

Kamila Włodyki, który otrzymał powołanie do kadry U-20 trenera Jacka Zielińskiego.  

Kulminacyjnym punktem zgrupowania był towarzyski mecz z Litwą, który został rozegrany 14 

sierpnia w Suwałkach. Zaznaczyć należy, że Martin został powołany do kadry U-20 po raz trzeci. 

Młody obrońca „Niebieskich” otrzymał szansę na występ w spotkaniu eliminacyjnym ze Szwecją 

oraz towarzyskim z Portugalią. Mecz eliminacyjny Mistrzostw Europy U21 Szwecja – Polska został 

rozegrany 6 września w Malmo. Z kolei mecz towarzyski z Portugalią odbył się w Melgaco 10 

września. 

Polska reprezentacja do lat 20 rozegrała mecz w ramach Turnieju Czterech Narodów. W 

spotkaniu z Włochami wystąpił  zawodnik Ruchu Chorzów Kamil Włodyka, który rozegrał całą 

drugą połowę, zastępując po przerwie Bartosza Szeligę z Piasta Gliwice.  

 

„Ruch” Chorzów w III kwartale podjął decyzję o  wytransferowaniu czasowym kilku  

zawodników. Pod koniec lipca Patryk Stefański zagrał w pierwszym meczu w barwach 

Okocimskiego KS Brzesko. Z kolei Michał Kołodziejski występuje  w GKS-ie Tychy pod okiem 

trenera Tomasza Fornalika. 20-letni Kołodziejski został wypożyczony przez GKS Tychy na rok. 

Jesienią poprzedniego sezonu piłkarz ten wystąpił w dziewięciu meczach Młodej Ekstraklasy 

Ruchu, zdobywając jedną bramkę. Z kolei wiosną był na wypożyczeniu w I-ligowej Warcie 

Poznań, w której barwach zagrał w ośmiu spotkaniach. Patryk Stefański trafił pod skrzydła 

trenera Piotra Stacha. Zdążył już zagrać w meczu z Sandecją Nowy Sącz. Okocimski wygrał to 

spotkanie 2-0.  

 

Pochwały za swoje występy zbiera młodzież „Ruchu” grająca w Centralnej Lidze Juniorów oraz 

Śląskiej Lidzie Juniorów Młodszych. 

Centralna Liga Juniorów zastąpiła w dużej mierze rozgrywki Młodej Ekstraklasy. Polska została 

podzielona na cztery części i w ubiegłym sezonie trwała walka o to, aby zakwalifikować się do 

nowych rozgrywek. 

Nasze województwo reprezentują Gwarek Zabrze i dwie chorzowskie drużyny: UKS oraz Ruch, 

którego trenerem jest Ireneusz Psykała. Pod jego wodzą młodzi zawodnicy "Niebieskich" odnieśli 

komplet zwycięstw. Wygrali kolejno z MOSiR-em Opole, Zagłębiem Lubin, Zagłębiem Lubin, UKS-

em Chorzów, Śląskiem Wrocław, Pomologią Prószków i ostatnio z UKP Zielona Góra. 

Tak dobrymi wynikami w Centralnej Ligi Juniorów mogą się pochwalić tylko dwa zespoły z 

Grupy A, czyli SMS Łódź oraz Polonia Warszawa. Żaden z klubów obecnie występujących w 

ekstraklasie nie ma tak skutecznej drużyny w Centralnej Lidze Juniorów. 

Drugie miejsce w tabeli zajmował pod koniec III kwartału z kolei nasz zespół ze Śląskiej Ligi 

Juniorów Młodszych. Wyprzedza kilka zespołów z Bielska-Białej, Jastrzębia, Rybnika, Żywca oraz 

szkółkę Stadionu Śląskiego Chorzów. Zawodnicy Mateusza Michalika pod koniec III kwartału 
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zajęli drugą pozycję w grupie, dając się wyprzedzić tylko GKS-owi Katowice. Grupa „Ruchu” jest 

nieparzysta, dlatego co kolejkę jeden zespół pauzuje.  

 

Wart podkreślenia jest również fakt, iż „Ruch” Chorzów został wybrany wizytówką Chorzowa 

oraz wizytówką województwa śląskiego w plebiscytach  zorganizowanych przez portal 

naszemiasto.pl. Dzięki naszym sympatykom, klub z Cichej zdobył ponad 42 tysiące głosów i 

zajął pierwsze miejsce w rywalizacji, która wyłoniła najbardziej reprezentatywne i 

rozpoznawalne symbole naszego regionu. Sukces w głosowaniu, w którym wzięli udział 

mieszkańcy Śląska może w kolejnych kwartałach zaowocować zwiększonymi wpływami z 

reklam w następnych kwartałach. 

 

Już po raz piąty specjaliści firmy konsultingowej E&Y we współpracy z Ekstraklasą SA zajrzeli do 

budżetów liczących się w kraju klubów i swoje wnioski zawarli w raporcie „Ekstraklasa 

Piłkarskiego Biznesu”. Poza częścią finansową pojawiła się nowy, obszerny rozdział poświecony 

działalności sportowej, infrastrukturze, marketingowi i medialności. Pod uwagę brano 16 klubów 

ekstraklasy z sezonu 2012/13 oraz aktualnych beniaminków. Na uwagę zasługuje  fakt,  że Ruch 

Chorzów, w porównaniu do wcześniejszego sezonu, awansował  o pięć pozycji w ostatecznym 

rankingu, zajmując w najnowszym zestawieniu 10 miejsce. Eksperci sporządzający raport 

zauważyli, że średnio każdy mecz Ruchu w TV oglądało prawie 24% kobiet, co jest 5. wynikiem 

spośród wszystkich klubów Ekstraklasy. Bardzo popularna jest strona internetowa chorzowskiego 

klubu, średnio odwiedza ją 190 tys. unikalnych użytkowników w ciągu miesiąca, co jest 3. 

wynikiem w rankingu stron internetowych.  

 

Działania marketingowe w  III kwartale 2013 

 

Aby zachęcić kibiców do nabycia stałego abonamentu na mecze „Ruchu” Chorzów S.A. w 

sezonie 2013/2014, a tym samym pobić rekord zakupu karnetów,  w lipcu zorganizowany został 

konkurs, Każdy posiadacz karnetu dobrze odpowiadając na pytanie mógł wygrać jedną z 65 

wyjątkowych nagród. Do zdobycia były między innymi: kolacje z zawodnikami I drużyny, sesje 

zdjęciowe, pakiety SPA, koszulki z podpisami zawodników, trening przeprowadzony przez 

zawodników I drużyny itp. Wyniki rywalizacji zostały ogłoszone we wrześniu.  

 

Specjalnie dla naszych fanów, którzy chcieli dopingować swój ulubiony zespół z sektora numer 

8 czyli z młyna Klub przygotował atrakcyjny cennik biletów i karnetów. Wierząc, że głośny i 

gorący doping naszych sympatyków poprowadzi naszą drużynę do zwycięstw karnety na młyn 

sprzedawane były za 90 zł, a bilety za wyjątkowo niską cenę 8zł. 

 

W ramach przygotowań do nowego sezonu w lipcu  zawodnicy Ruchu Chorzów wybrali się do 

Kamienia w Rybniku. Razem z telewizją klubową COMTV oraz dziennikarzami z zaprzyjaźnionych 

mediów dział marketingu i PR Ruchu Chorzów odwiedził drużynę Niebieskich i przygotował z tej 

wizyty relację zarówno fotograficzną jak i felieton wideo. Dzięki temu kibice „Ruchu Chorzów” 

mogli ujrzeć kulisy przygotowań swojej ukochanej drużyny do zbliżającego się sezonu 2013/2014. 

 

Przed inauguracją nowego sezonu Emitent zorganizował również szereg akcji i eventów 

promujących nowy cennik biletów i zachęcających do regularnego odwiedzania stadionu przy 

Cichej. Jednym z takich wydarzeń był „Niebieski” happening przy ulicy Jagiellońskiej. Na 

mieszkańców Chorzowa spacerujących po ulicy Wolności w tygodniu poprzedzającym 

rozpoczęcie sezonu czekały liczne niespodzianki: piłkarskie sztuczki, słodkości, roztańczone 

cheerleaderki i szansa na spotkanie „oko w oko” z zawodnikami Ruchu. Kibice mogli także 

wziąć udział w konkursie podbijania piłki, w którym w rolę trenerów wcielili się Daniel Dziwniel i 

Bartosz Brodziński. Chorzowianie mogli również odwiedzić usytuowany przy ulicy Jagiellońskiej 

salon fryzjerski i zafundować sobie uczesanie podobne do tego, jakie nosi na głowie ulubiony 

zawodnik. Każdy chętny i odważny mógł  wybrać  fryzurę ze specjalnie przygotowanego na tą 

okazję katalogu. Sportowy happening Ruchu przy ulicy Wolności spodobał się mieszkańcom 

Chorzowa, którzy chętnie angażowali się w piłkarsko- taneczne konkursy i pozowali do zdjęć z 
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zawodnikami Ruchu. Najmłodszy sympatyk „Niebieskich”, którego mama poprosiła 

zawodników chorzowskiej ekipy o pamiątkową fotografię, miał zaledwie 2 miesiące. 

 

Trzy dni przed spotkaniem z Lechem Poznań, którym „Niebiescy” inicjowali sezon, na stadionie 

przy Cichej  odbył się otwarty trening I drużyny prowadzony przez spikera Niebieskich-  DJ 

Cube’a. Podczas tego eventu  kibice mieli szansę poznać nowych zawodników Ruchu, spotkać 

się z nimi osobiście oraz życzyć im powodzenia przed startem rozgrywek. . Po  zakończeniu zajęć 

na murawie trener I zespołu Jacek Zieliński wręczył koszulki nowym zawodnikom. Później cała 

drużyna rozdawała autografy kibicom. Nie zabrakło konkursów z nagrodami, piwa 

niskoprocentowego oraz grilla z kiełbaskami. Wszystko razem złożyło się na wyjątkowy, rodzinny 

piknik przy Cichej. 

 

Przed każdym spotkaniem w III kwartale „Ruch” Chorzów S.A. organizował ciekawe i oryginalne 

zwiastuny  filmowe meczów, których celem było zachęcenie kibiców do wcielenia się w rolę 12 

zawodnika na stadionie Niebieskich i zwiększenie frekwencji na meczach domowych 

chorzowskiej drużyny. Najbardziej nowatorską formę miała zapowiedź meczu z Lechem Poznań, 

którym „Niebiescy” inaugurowali rozgrywki. Po nieudanym sportowo poprzednim sezonie 

zawodnicy Ruchu Chorzów postanowili przygotować i wygłosić 10 punktów „Piłkarskiego 

kodeksu Niebieskich”. Walka o punkty, determinacja i ciężka praca – to tylko część 

zobowiązań, o których mowa w filmie promocyjnym zrealizowanym przed inauguracją sezonu. 

Zwiastun znalazł się nie tylko na oficjalnej stronie internetowej Ruchu, ale był także emitowany 

przez telewizję internetową COMTV.PL, portal youtube, serwis Gazeta.pl, Sport Śląski i Dziennik 

Zachodni. 

 

Aby w sezonie 2013/2014 zachęcić do dopingowania „Niebieskich” jak największą liczbą rodzin 

z małymi dziećmi, Zarząd postanowił zorganizować na stadionie Ruchu „Niebieskie przedszkole” 

i podpisał umowę o współpracy  z niepubliczną placówką „Wesołe pszczółki”. Odtąd na 

meczach Ruchu rozgrywanych na stadionie przy Cichej,  każdy rodzic mógł zostawić swoją 

pociechę pod okiem profesjonalnych opiekunek zapewniających maluchom ciekawe zabawy 

podczas gdy mama i tata w spokoju mogli zobaczyć widowisko sportowe.  

 

Po raz kolejny, obok tradycyjnych metod promocyjnych (plakaty, ulotki, spotkania z 

zawodnikami, otwarte treningi, prezentacje I drużyny) Niebiescy postanowili wspomóc się 

nowoczesnymi narzędziami komunikacji. Przed meczami Ruchu rozgrywanymi w roli gospodarza 

do sympatyków wysyłane są dedykowane smsy z zaproszeniami na mecze, podpisane przez  

zawodników „Ruchu” Chorzów. Dzięki nawiązaniu współpracy z firmą SMSapi, zrealizowany 

został kolejny nowatorski projekt, którego celem była promocja domowych spotkań 

chorzowskiej drużyny.  Pewnego lipcowego wieczoru o godzinie 19:20 do kilku tysięcy kibiców 

zadzwonił … kapitan I zespołu Marcin Malinowski. Udało się zrealizować ten projekt dzięki 

systemowi specjalnych wiadomości VMS. Od tego momentu sympatycy chorzowskiej drużyny 

mogą się spodziewać telefonów nie tylko od  pozostałych zawodników Niebieskich, ale także 

od samego trenera chorzowian. Kolejną „technologiczną nowinką” okazał się konkurs 

organizowany w trakcie meczów Ruchu Chorzów. Kibice od nowego sezonu mogą wybierać 

„Asa szpilu”, czyli najlepszego zawodnika meczu. Wcielając się w rolę piłkarskiego eksperta za 

pomocą wysyłanych wiadomości SMS wybierają zawodnika meczu, jednocześnie mając 

szansę zdobycia oryginalnej koszulki zawodnika Niebieskich z autografem. Szczęśliwcowi wręcza 

ją sam „As szpilu” pozując jednocześnie do zdjęcia. 

 

W III kwartale Emitent rozpoczął także skierowaną do fanów futbolu akcję promocyjną we 

współpracy z Kompanią Piwowarską. Projekt  jest realizowany 3 etapowo. Kompania  nie tylko 

podjęła decyzję o zakupie świadczeń reklamowych na obiekcie Ruchu, ale także jest 

dostawcą piwa  sprzedawanego na stadionie podczas meczów (które nie zostały 

zakwalifikowane jako mecze o podwyższonym ryzyku) oraz wspólnie z Klubem organizuje akcję 

zbierania kapsli przez kibiców. Jeśli sympatycy „Niebieskiego” zespołu zgromadzą określoną 

przez nowego partnera liczbę kapsli, otrzymają 30 000 złotych przeznaczonych na oprawę 
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wizualną Wielkich Derbów Śląska, czyli meczu z Górnikiem Zabrze. Ten pomysł spotkał się z 

pozytywną reakcją sympatyków Ruchu, co pozwala mieć nadzieję, że nawiązana w tym 

sezonie współpraca z Kompanią będzie z powodzeniem kontynuowana.  

 

Ruch Chorzów zaangażował się także  we wsparcie ogólnopolskiej, charytatywnej akcji 

KolorujeMY zorganizowanej w ramach projektu STS Ekstra Trasa. Ma ona na celu zebranie 

funduszy na  wyremontowanie domów dziecka na terenie całego kraju, w tym między innymi 

placówki w Chorzowie. Kilka dni przed startem sezonu na stadionie przy Cichej został 

zorganizowany sportowy piknik dla najmłodszych mieszkańców naszego regionu. Warto 

podkreślić, że  jeszcze na żadną imprezę w trakcie STS Ekstra Trasy nie przybyło tyle osób, ile 

pojawiło się przy Cichej. W akcji charytatywnej wzięło udział ponad  tysiąc sympatyków  

futbolu. Organizatorzy urządzili wielki plac zabaw. Na parkingu nadmuchane zostały namioty, 

zamki i zjeżdżanie. Dzieci wchodziły do nadmuchanych baniek, które pływały po wodzie, a 

także pod okiem kibiców Ruchu tworzyły flagę, która została zaprezentowana przy okazji 

meczu z Zagłębiem Lubin. Natomiast na boisku bocznym odbywały się zajęcia sportowe 

i trening piłkarski dla dzieci w różnym wieku prowadzony przez gwiazdy I drużyny „Niebieskich” 

KolorujeMY to nie jedyny projekt charytatywny, w który w minionym kwartale zaangażował się 

Ruch Chorzów. Przy okazji meczu ze Śląskiem Wrocław w Strefie Kibica przy Cichej 6 w 

Chorzowie została przeprowadzona akcja podczas, której można było zarejestrować się do 

bazy potencjalnych dawców szpiku. Na pomoc czekał dwuletni Bartuś z Rudy Śląskiej, który 

zachorował na białaczkę. Wartym odnotowania jest fakt, że dzięki przeprowadzonej akcji 

udało się znaleźć dawcę! Partnerem akcji była Fundacja DKMS Polska, która odpowiada za 

rejestrację i prowadzenie bazy potencjalnych dawców 

 

Chorzowski klub, starając się dotrzeć do jak największej liczby potencjalnych klientów 

wykorzystuje w swoich działaniach promocyjnych także nowe technologie. Ruch, jako pierwszy 

klub w Polsce uruchomił swój sklep w Strefie marek Allegro. W III kwartale, w Strefie Kibica oraz w 

sklepie internetowym pojawiła się także nowa linia gadżetów. Poduszki ze zdjęciem kibiców z 

fety po zdobyciu v-ce mistrzostwa, zegarki, kolekcje kubków, nowe koszulki itp.. Specjalnie na 

dzień chłopaka przygotowana została koszulka z napisem „Gryfny synek ze Śląska”, która miała 

pomóc piękniejszej części kibicowskiej społeczności, w znalezieniu prezentów dla swoich 

mężczyzn. Pomysł bardzo spodobał się kibicom.  

 

III kwartał Zarząd zakończył bardzo pozytywnym dla Ruchu wydarzeniem jakim niewątpliwie 

było przedłużeniem współpracy z dotychczasowym Partnerem Strategicznym, czyli Grupą 

Kapitałową Węglokoks. To dowód na to, że największy eksporter węgla kamiennego w Polsce 

uznał, że warto nadal grać z Ruchem w jednej drużynie, a promocja  swojej marki poprzez 

świadczenia reklamowe oferowane przez chorzowski klub to dobre posunięcie biznesowe. 

Dlatego klub z Cichej i największy eksporter węgla kamiennego w Polsce zawarły nową umowę, 

na mocy której Węglokoks będzie wspierał czternastokrotnego mistrza Polski, nie tylko do końca 

2013 roku, ale także przez kolejnych 12 miesięcy. 

 

 

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 I INWESTYCJI EMITENTA ORAZ 

HARMONOGRAMU ICH REALIZACJI 

Nie dotyczy. 
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VI. INFORMACJE NA TEMAT AKTYWNOŚCI W ZAKRESIE WPROWADZANIA 

ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE  

Emitent nie podejmował w okresie objętym raportem inicjatyw nastawionych na wprowadzenie 

rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie. 

 

VII. OPIS ORGANIZACJI GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA, ZE WSKAZANIEM 

JEDNOSTEK PODLEGAJĄCYCH KONSOLIDACJI  

Emitent nie tworzy grupy kapitałowej. 

 

VIII. WSKAZANIE PRZYCZYN NIESPORZĄDZENIA 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. Artur Mrozik 1 534 376 1 534 376,00 zł 8,21% 8,21% 

5. Miasto Chorzów 2 153 845 2 153 845,00 zł 11,53% 11,53% 

6. Pozostali 1 683 998 1 683 998,00 zł 9,02% 9,02% 

Razem 18 676 695 18 676 695,00 zł 100,00% 100,00% 

 

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  
94 ---- 

Dane na koniec III kwartału 2013 r. 

 
Dariusz Smagorowicz 

Prezes Zarządu 

 
Mirosław Mosór 

Wiceprezes Zarządu 


