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I. INFORMACJE OGÓLNE na dzień 12 lutego 2016 roku 

 

WŁADZE SPÓŁKI 

 

RADA NADZORCZA  

Aleksander Kurczyk  – Przewodniczący Rady Nadzorczej   

Mariusz Jabłoński   - Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej    

Ryszard Sasak   – Sekretarz Rady Nadzorczej 

Sławomir Janiszewski      

Krzysztof Matela   

Sławomir Rybka    

Leszek Bulkowski   

 

ZARZĄD 

 

Dariusz Smagorowicz  - Prezes Zarządu    

Mirosław Mosór  - Wiceprezes Zarządu  

 

 

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

Forma prawna: Spółka Akcyjna 

Kraj: Polska 

Przepisy prawa  zgodnie z którymi 

działa Spółka: 

Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek 

Handlowych (Dz.U. nr 94,poz.1037 z późn. zm.), 

Statut Spółki, inne przepisy dotyczące spółek prawa 

handlowego 

Siedziba: Chorzów 

Adres: ul. Cicha 6, 41-506 Chorzów 

Telefon: +48 32 24 17 554 

Fax: +48 32 346 35 35 

Numer KRS: 0000224997 

Numer Identyfikacji Podatkowej: 627-25-24-625 

Numer REGON: 278335653 

Adres poczty elektronicznej: ruch@ruchchorzow.com.pl 

Adres strony internetowej: www.ruchchorzow.com.pl 

Kapitał zakładowy: 25.176.695,00 zł 

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

 BILANS 

 

Wyszczególnienie Stan na 30.09.2015 Stan na 30.09.2014  

 

      

   AKTYWA   

 A. AKTYWA TRWAŁE   13 651 317,45 14 888 227,30 

 I. Wartości niematerialne i prawne   98 364,24 1 435 285,29 

 II. Rzeczowe aktywa trwałe   369 444,99 400 670,79 

 III. Należności długoterminowe   46 504,22 16 504,22 

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

 V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe   104 237,00 3000,00 

      

 

Wyszczególnienie Stan na 30.09.2015 Stan na 30.09.2014  

 

 B. AKTYWA OBROTOWE   12 843 586,93 13 057 497,50 

 I. Zapasy   421 005,73 300 506,61 

 II. Należności krótkoterminowe   11 126 782,94 10 920 471,20 

 III. Inwestycje krótkoterminowe   98 388,39 85 095,30 

 IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe   1 197 409,87 1 751 424,39 

 AKTYWA RAZEM: 26 494 904,38 27 945 724,80 

      

 

Wyszczególnienie Stan na 30.09.2015 Stan na 30.09.2014  

 

      

   PASYWA   

 A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY   -23 400 831,07 -25 302 976,04 

 I. Kapitał (fundusz) podstawowy   21 676 695,00 18 676 695,00 

 II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna) 0,00 0,00 

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

 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 -50 817 278,18 -44 271 666,06 

 VIII. Zysk (strata) netto roku obrotowego -743 919,75 -2 691 676,84 

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

 X. Kapitał podstawowy oczekujący na rejestrację 3 500 000,00 0,00 

 B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZ. 49 895 735,45 53 248 700,84 

 I. Rezerwy na zobowiązania   375 012,51 1 423 301,58 

 II. Zobowiązania długoterminowe   0,00 0,00 

 III. Zobowiązania krótkoterminowe   43 506 632,08 46 288 820,66 
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 IV. Rozliczenia międzyokresowe   6 014 090,86 5 536 578,60 

 PASYWA RAZEM: 26 494 904,38 27 945 724,80 

 

 RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 

 (WARIANT PORÓWNAWCZY) 

           

 

Wyszczególnienie Od 01.07.2015 do 
30.09.2015 

Od 01.07.2014 do 
30.09.2014 

Od 01.07.2015 do 
30.09.2015 

Od 01.07.2014 do 
30.09.2014 

  

   

   

 A Przychody netto ze sprzedaży i zrównane 
z nimi, 3 805 411,69 3 672 910,87 3 805 411,69 3 672 910,87   

   w tym: od jednostek powiązanych       

  I. Przychody netto ze sprzedaży 
produktów 3 878 158,16 3 623 230,87 3 878 158,16 3 623 230,75   

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

- 327 222,49 -59 394,29 -327 222,49 -59 394,29   

  III. Koszt wytworzenia produktów na 
własne potrzeby jednostki       

  IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów 
i materiałów 254 476,02 109 074,41 254 476,02 109 074,41   

 B. Koszty działalności operacyjnej 4 957 019,49 5 220 928,50 4 957 019,49 5 220 928,50   

  I. Amortyzacja 109 099,74 87 534,22 109 099,74 87 534,22   

  II. Zużycie materiałów i energii 169 689,97  264 395,68 169 689,97 264 395,68   

  III. Usługi obce 2 573 789,77 2 616 372,05 2 573 789,77 2 616 372,05   

  IV. Podatki i opłaty, w tym: 10 584,01 27 610,22 10 584,01 27 610,22   

   - podatek akcyzowy       

  V. Wynagrodzenia 1 343 609,19 1 863 947,21 1 343 609,19 1 863 947,21   

  VI. Ubezpieczenia społeczne i inne 
świadczenia 96 754,22 97 898,97 96 754,22 97 898,97   

  VII. Pozostałe koszty rodzajowe 475 864,14 203 731,58 475 864,14 203 731,58   

  VIII. Wartość sprzedanych towarów i 
materiałów 177 628,45 59 438,57 177 628,45 59 438,57   

 C. Wynik ze sprzedaży (A-B) -1 151 607,80 -1 548 017,63 -1 151 607,80 -1 548 017,63   

 D. Pozostałe przychody operacyjne 785 917,80 31 000,00 785 917,80 31 000,00   

  I. Zysk ze zbycia niefinansowych 
aktywów trwałych 785 917,80 0,00 785 917,80 0,00   

  II. Dotacje 0,00 0,00 0,00 0,00   

  III. Inne przychody operacyjne  0,00 31 000,00 0,00 31 000,00   

 E. Pozostałe koszty operacyjne 162 907,00 453 969,79 162 907,00 453 969,79   

  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  162 907,00 453 969,79 162 907,00 453 969,79   

 F. Wynik z działalności operacyjnej (C+D-E) -528 597,00 -1 970 987,42 -528 597,00 -1 970 987,42   

 G. Przychody finansowe 0,00 47 257,96 0,00 47 257,96   

  I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:       

   - od jednostek powiązanych        

  II. Odsetki, w tym: 0,00 45 656,25 0,00 45 656,25   

   - od jednostek powiązanych        

  III. Zysk ze zbycia inwestycji        

  IV. Aktualizacja wartości inwestycji       
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  V. Inne 0,00 -1 601,71 0,00 -1 607,71   

 H. Koszty finansowe 215 322,75 767 947,38 215 322,75 767 947,38   

  I. Odsetki, w tym: 196 524,75 65 879,48 196 524,75 65 879,48   

   - dla jednostek powiązanych        

  II. Strata ze zbycia inwestycji        

  III. Aktualizacja wartości inwestycji       

  IV. Inne  18 798,00 702 067,90 18 798,00 702 067,90   

 I. Wynik z działalności gospod. (F+G-H) -743 919,75 -2 691 676,84 -743 919,75 -2 691 676,84   

 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) -743 919,75 -2 691 676,84 -743 919,75 -2 691 676,84   

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

 M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku 
(zwiększenia straty)       

 N. Wynik netto (K-L-M) -743 919,75 -2 691 676,84 -743 919,75 -2 691 676,84   

II.  

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH 

(METODA POŚREDNIA) 

          

Wyszczególnienie Od 01.07.2015 do 
30.09.2015 

Od 01.07.2014 do 
30.09.2014 

Od 01.07.2015 do 
30.09.2015 

Od 01.07.2014 do 
30.09.2014 

  

  

  

A. 

PRZEPŁYWY ŚRODKÓW 
PIENIĘŻNYCH Z 
DZIAŁALNOŚCI 
OPERACYJNEJ 

      

I. Zysk (strata) netto -743 919,75 -2 691 676,84 -743 919,75 -2 691 676,84   

II. Korekty razem 1 627 440,29 -4 537 335,58 1 627 440,29 -4 537 335,58   

III. Przepływy pieniężne netto z 
działalności operacyjnej (I +/-II) 883 520,54 -7 229 012,42 883 520,54 -7 229 012,42   

B. 

PRZEPŁYWY ŚRODKÓW 
PIENIĘŻNYCH Z 
DZIAŁALNOŚCI 
INWESTYCYJNEJ 

      

I. Wpływy 1 650 051,00 0,00 1 650 051,00 0,00   

II. Wydatki 1 951,22 1 420 000,01 1 951,22 1 420 000,01   

III. Przepływy pieniężne netto z 
działalności inwestycyjnej (I-II) 1 648 099,78 -1 420 000,01 1 648 099,78 -1 420 000,01   

C. 
PRZEPŁYWY ŚRODKÓW 
PIENIĘŻNYCH Z 
DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ 

      

I. Wpływy 162 909,59 10 260 812,11 162 909,59 10 260 812,11   

II. Wydatki 2 787 618,68 1 691 883,82 2 787 618,68 1 691 883,82   

III. Przepływy pieniężne netto z 
działalności finansowej (I-II) -2 624 709,09 8 568 928,29 -2 624 709,09 8 568 928,29   

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

-93 088,77 -80 084,14 -93 088,77 -80 084,14   

E. BILANSOWA ZMIANA 
ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH -93 088,77 -80 084,14 -93 088,77 -80 084,14   

F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA 
POCZĄTEK OKRESU 150 948,39 124 650,67 150 948,39 124 650,67   

G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA 
KONIEC OKRESU (F+/-D) 57 859,62 44 566,53 57 859,62 44 566,53   
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ZESTAWIENIE ZMIAN 

W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM 

 

Wyszczególnienie 
Od 01.07.2015 do 

30.09.2015 
Od 01.07.2014 do 

30.09.2014 

I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO) -22 656 911,32 -22 611 299,19 

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

II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ) -23 400 831,07 -25 302 976,04 

III. Kapitał własny po uwzględnieniu proponowanego podziału 
zysku (pokrycia straty) -23 400 831,07 -25 302 976,04 

 

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 01.07.2015 do 30.09.2015 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 

przyszłych aktywów Spółki. Zobowiązania Spółka dzieli na krótkoterminowe i długoterminowe 

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

 

 

 

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  
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W badanym kwartale udało się utrzymać tendencję spadkową kosztów działalności 

operacyjnej , co zostało osiągnięte dzięki realizowanym przez Klub działaniom naprawczym.  

Finalizacja transferu Eduardsa Visnakovsa do klubu KVC Westerlo przyczyniła się do 

wzrostu przychodów operacyjnych.  

Przychody ze sprzedaży zwiększą proporcjonalnie: podpisana umowa z Ekstraklasą, 

umowa na promocję miasta, a także rozliczane do końca roku poprzez przychody przyszłych 

okresów, umowy reklamowe z naszymi Partnerami Biznesowymi. 

 

ISTOTNE ZDARZENIA IV KWARTAŁU 2015 ROKU (II KWARTAŁU ROKU 

OBRACHUNKOWEGO 2015/2016) 

 

Na początku października 2015 roku w Warszawie odbyło się pierwsze posiedzenie Rady 

Nadzorczej spółki Ekstraklasa S.A. w kadencji 2015/2016, na którym sekretarzem został wybrany 

Prezes „Niebieskich”, Dariusz Smagorowicz. 

 

DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWA 

I Drużyna „Ruchu” Chorzów  

 

W ostatnim kwartale 2015 roku Pierwsza Drużyna „Ruchu” Chorzów rozegrała 

11 meczów w najwyższej klasie rozgrywkowej; 3 razy przegrywając, 3 razy remisując i 5 razy 

wygrywając. Drużyna prowadzona przez Waldemara Fornalika uległa w 11. kolejce Pogoni 

Szczecin (0:2), Piastowi Gliwice w 17. kolejce(3:0) i Jagielloni Białystok w 20. kolejce Ekstraklasy 

(0:4).  

Bez rozstrzygnięcie pozostały mecze z 12. , 14, i 19. kolejki rozegrane kolejno z Lechem Poznań 

(2:2), Wisłą Kraków (0:0) i Podbeskidziem Bielsko-Biała (1:1).  

Trzema punktami dla „Niebieskich” zakończyły się spotkania ze Śląskiem Wrocław (1:0) w 12. 

kolejce,  w 15. kolejce  z Lechią Gdańsk (3:2), z Górnikiem Łęczna w 16. kolejce (0:3), z Koroną 

Kielce w 18. kolejce (2:1) i z Termalicą Bruk-Bet Niecieczą w 21. Kolejce (0:1).  

2015 rok Drużyna „Ruchu” Chorzów zakończyła na 5. pozycji w tabeli z 31 punktami – ze 

stratą 14 punktów do lidera Piasta Gliwice.  

Najlepszym strzelcem Pierwszej Drużyny i trzecim strzelcem w klasyfikacji generalnej Ligi 

został Mariusz Stępiński z dorobkiem 11 goli.  

W sezonie 2015/2016 „Niebiescy” rozegrali 23 spotkania – 21 w lidze i 2 w Pucharze Polski 

– zdobywając w nich 29 goli. Bezapelacyjnym liderem „niebieskiej” klasyfikacji kanadyjskiej 

jest Mariusz Stępiński, najlepszy strzelec zespołu, najskuteczniejszy Polak w Ekstraklasie. Na jego 

dorobek wynoszący 12 punktów złożyło się 11 bramek i 1 asysta. Następny w klasyfikacji, 

z czteropunktową stratą, znajduje się Patryk Lipski, autor trzech goli i pięciu otwierających 

podań.  Na najniższym stopniu podium znalazł się Kamil Mazek, który w meczu z Termalicą do 

dotychczasowego dorobku czterech asyst „dorzucił” gola i z 5. punktami zrównał się z Markiem 

Zieńczukiem (2 bramki i 3 asysty). 

Poniżej statystyka po 23 spotkaniach (21 w rozgrywkach Ekstraklasy i 2 w Pucharze Polski)  

  Strzelcy: 

11 – Mariusz Stępiński 

4 – Eduards Visnakovs 

3 – Patryk Lipski 

2 – Michał Koj 

     Marek Zieńczuk 
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1 – Michał Efir 

     Rołand Gigołajew 

     Maciej Iwański 

     Artur Lenartowski 

     Kamil Mazek 

     Paweł Oleksy 

     Łukasz Surma 

  

Asystenci: 

5 – Patryk Lipski 

4 – Martin Konczkowski 

     Kamil Mazek 

3 – Marek Zieńczuk 

2 – Rafał Grodzicki 

      Maciej Iwański 

      Łukasz Surma 

1 – Michał Efir 

     Paweł Oleksy 

     Mariusz Stępiński 

  

Klasyfikacja kanadyjska (bramki + asysty): 

12 – Mariusz Stępiński (11+1) 

8 – Patryk Lipski (3+5) 

5 – Kamil Mazek (1+4) 

     Marek Zieńczuk (2+3) 

4 – Martin Konczkowski (0+4) 

      Eduards Visnakovs (4+0) 

3 – Maciej Iwański (1+2) 

      Łukasz Surma (1+2) 

2 – Michał Efir (1+1) 

     Rafał Grodzicki (0+2) 

     Michał Koj (2+0) 

     Paweł Oleksy (1+1) 

1 – Rołand Gigołajew (1+0) 

     Artur Lenartowski (1+0) 

 

„Ruch” Chorzów jest zespołem, w którym statystycznie gra najwięcej Polaków, co obrazuje 

poniższe zestawienie:  

 

Klub Minuty 

ogółem 

Polacy 

Minuty % 

Ruch 14820 12588 84,9 

Pogoń 14850 12485 84,1 

Termalica 14847 12041 81,1 

Jagiellonia 14849 11172 75,2 

Górnik 14786 10918 73,8 

Wisła 14850 10230 68,9 

Lechia 14850 10215 68,8 
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Śląsk 14850 10082 67,9 

Cracovia 14850 9902 66,7 

Łęczna 14652 9607 65,6 

Podbeskidzie 14790 9476 64,1 

Legia 14850 9408 63,4 

Zagłębie 14804 9231 62,4 

Korona 14839 8690 58,6 

Lech 14840 7123 48,0 

Piast 14839 6233 42,0 

 

Po blisko dwóch latach Rołand Gigołajew pożegnał się z „Niebieskimi”. Na początku 

grudnia Ruch porozumiał się z „Gigim” w sprawie rozwiązania umowy wraz z końcem 2015 roku. 

Rołand Gigołajew urodził się w 4 stycznia 1990 r. w Tbilisi. Jest obywatelem Rosji, choć pochodzi 

z rodziny Osetyjczyków, która w 1992 r. przeniosła się do Władykaukazu. To w tym mieście 

rozpoczynał przygodę z piłką. W 2007 r. przeniósł się do Zenitu Sankt Petersburg. Grał tam 

w drużynach juniorskich i w rezerwach, aż trafił do kadry pierwszego zespołu, jednak nie udało 

mu się w nim zadebiutować. W 2011 r. powrócił w rodzinne strony i związał się z Ałanią 

Władykaukaz. Rok 2013 spędził na wypożyczeniach do Petrotrestu i Dynama Sankt 

Petersburg. Gigołajew ma za sobą dwa występy w reprezentacji młodzieżowej Rosji. Do zespołu 

z Cichej trafił w styczniu 2014 r. wiążąc się z czternastokrotnymi Mistrzami Polski 2,5-letnim 

kontraktem. „Gigi” zadebiutował w barwach „Niebieskich” 11 maja w domowym meczu 

z Zawiszą Bydgoszcz (3:1).Dotychczas wystąpił w 44. spotkaniach pierwszego zespołu (40 

w Ekstraklasie i po 2 w Pucharze Polski i Lidze Europy), w których zdobył 5 bramek.  

 

II Drużyna „Ruchu” Chorzów 

 

Druga Drużyna „Niebieskich” prowadzona przez trenera Mateusza Sobotę zakończyła 

rozgrywki III ligi grupy opolsko-śląskiej na 12. miejscu z dorobkiem 16 punktów i stratą do lidera 

rozgrywek Odry Opole 12. punktów.  

W ostatnim kwartale 2015 roku zostało rozegranych 5 kolejek w których Drużyna Rezerw 

3 razy wygrała, 3 razy przegrała i 1 zremisowała. Wygrane mecze zostały rozegrane 

z Grunwaldem Ruda Śląska (4:3) w 9. kolejce, Pniówkiem Pawłowice w 10. kolejce (0:1) oraz LKS 

Czańcem w 14. kolejce (0:2).  Druga Drużyna Niebieskich uległa kolejno w 11., 12. i 13. kolejce 

w meczach z Ruchem Zdzieszowice (0:1), z GKS-em 1962 Jastrzębie (2:0) oraz Podbeskidziem 

II Bielsko – Biała (0:1). Bez rozstrzygnięcia zakończył się mecz 15. kolejki z Rekordem Bielsko-Biała 

(1:1).  

Najlepszym strzelcem drużyny rezerw na koniec roku 2015 został Michał Rzuchowski 

z dorobkiem 5 goli. 

 

Centralna Liga Juniorów 

 

Niebieska Młodzież zakończyła 2015 rok w rozgrywkach Centralnej Ligi Juniorów (grupy 

zachodniej)  na 7. miejscu z dorobkiem 27 punktów i ze stratą 16. punktów do lidera rozgrywek 

Lecha Poznań. 

Ostatni kwartał 2015 roku zakończył się 9 kolejkami rozgrywek CLJ, w których 

młodzieżowa drużyna „Ruchu” dwa razy przegrała, dwa razy zremisowała i pięć razy wygrała.  

Mecze 10. i 16. kolejki z Lechią Gdańsk (0:2) i Wartą Poznań (1:5) zakończyły się bez 

punktów dla Juniorów Niebieskiej Drużyny. Kolejki 12. i 15. z Arką Gdynia (1:1) i Gwarkiem Zabrze 

(1:1) nie przyniosły rozstrzygnięcia kończąc się remisowym wynikiem. Drużyna prowadzona przez 

Ireneusza Psykałę  wygrała w 11. kolejce z Pogonią Szczecin (0:2), w 13. kolejce z Górnikiem 

Zabrze (1:0), w 14. kolejce z FC Wrocław Academy (0:1), 17. kolejce z Bałtykiem Koszalin (2:4) 

oraz z Arką Nową Solą w kolejce 18. (7:0).  

Najlepszym strzelcem juniorów w tej chwili jest Jakub Sołdecki z dorobkiem 8 bramek.  
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Gra „Niebieskich” w mediach 

 

Piękna „główka” Mariusza Stępińskiego z meczu z Cracovią została uznana 

najpiękniejszą bramką 10. kolejki, a parada Matusa Putnockiego w tym samym meczu została 

wybrana najlepszą interwencją 10. serii gier Ekstraklasy. Dla Słowaka było to już szóste 

zwycięstwo w tym sezonie. W 39. minucie spotkania z „Pasami” Putnocky fantastycznie wyłapał 

silny strzał Denissa Rakelsa. Internauci oddali na tę interwencję ponad 41% głosów! Drugie 

miejsce zajął Grzegorz Kasprzik z Górnika Zabrze (25,6%), a trzecie Grzegorz 

Sandomierski z Cracovii (21%). Wcześniej parady Putnockiego zwyciężały w 1., 3., 6. 8. i 9. 

kolejce Ekstraklasy, a interwencja z meczu z Termaliką została uznana najlepszą w lipcu 

i sierpniu. 

 W meczu 13. kolejki dwaj Zawodnicy Niebieskich zostali wyróżnieni przez dziennikarzy. 

Zawodnicy, którzy zwrócili uwagę mediów to Łukasz Surma (wyróżniony przez Sport) i Mariusz 

Stępiński (wyróżniony przez Ekstraklasa.net i Przegląd Sportowy). Bramka  Mariusza Stępińskiego 

w meczu ze Śląskiem Wrocław zostało trafieniem kolejki, a następnie zostało docenione przez 

internautów, którzy wybrali je najładniejszym golem października. 

 

Interwencja Matusa Putnockiego z 14. kolejki z meczu z Wisłą Kraków została 

nominowana do interwencji 14. Kolejki. W 59. minucie spotkania Putnocky popisał się kapitalną 

interwencją po strzale z dystansu Krzysztofa Mączyńskiego, ratując „Niebieskich” od straty 

gola. Matus został nominowany do „Najlepszej Jedenastki” przez Przegląd Sportowy. Drugim 

zawodnikiem, który został umieszczony w „Najlepszej Jedenastce” został Rafał Grodzicki 

(Ekstraklasa.net). 

 

Na uwagę w ostatnim kwartale 2015 roku zasługuje również Plebiscyt na Najlepszego 

Zawodnika Miesiąca. Jest to wspólny projekt Ekstraklasy, „Przeglądu Sportowego” i Onetu. 

Wyboru dokonają kapitanowie ligowych klubów, a 17. głos należy do internautów. Październik 

był dla „Stępla” niezwykle udanym okresem. W październiku wystąpił w czterech spotkaniach 

ligowych, w których strzelił trzy gole. Jego trafienia dały „Niebieskim” punkty w starciach 

z Lechem (2:2) i Śląskiem (1:0). Rywalami Mariusza w plebiscycie zostali Grzegorz Bonin (Górnik 

Łęczna),  Mateusz Cetnarski  (Cracovia), Radek Dejmek (Korona), Grzegorz Kuświk  (Lechia),  

Maciej Makuszewski (Lechia),  Zbigniew Małkowski (Korona),  Mateusz Możdżeń (Podbeskidzie),  

Namanja Nikolić (Legia) i Deniss Rakels  (Cracovia). 

Po zwycięstwie nad Lechią Gdańsk, Patryk Lipski został doceniony przez Ekstraklasę.net 

i znalazł się w zestawieniu „Najlepszej Jedenastki” 15. serii spotkań.  

Gol Mariusza Stępińskiego z meczu z Lechią został wybrany najpiękniejszym trafieniem 15. 

kolejki.  Na gola popularnego „Stępla” oddano ponad 48% głosów. Nasz napastnik 

w pokonanym polu zostawił m.in. Macieja Gajosa z Lecha i Kornela Osyrę z Piasta. 

Dla Stępińskiego był to trzeci taki triumf w tym sezonie. Wcześniej jego gole uznawano za 

najpiękniejsze w 5. i 10. kolejce.  

Mecz z Lechią Gdańsk zakończony zwycięstwem „Niebieskich” 3:2 miał najwyższą 

oglądalność telewizyjną spośród wszystkich spotkań 15. kolejki Ekstraklasy. Starcie przy Cichej 

było niezwykle emocjonujące. Padło w nim aż 5 bramek, a losy końcowego wyniku ważyły się 

do ostatniego gwizdka. Zwycięstwo „Niebieskich” z trybun chorzowskiego stadionu 

obserwowało blisko 7 tys. kibiców, natomiast transmisję w stacji Canal + Sport oglądało aż 163 

tys. osób! To największa widownia telewizyjna w całej 15. kolejce Ekstraklasy! Łącznie wszystkie 

spotkania ostatniej serii gier pierwszej części sezonu obejrzało 883 tys. widzów, co obrazuje 

poniższe zestawienie. 
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źródło: MEC według Nielsen Audience Measurement TG: All 4+. 

 

Obrona Matusa Putnockiego z meczu z Górnikiem Łęczna została uznana najładniejszą 

interwencją 16. kolejki Ekstraklasy. W sondzie przeprowadzonej tradycyjnie przez serwis 

Ekstraklasa TV interwencja Matusa zdobyła blisko 80% głosów. Ta fenomenalna parada Matusa 

Putnockiego z meczu z Górnikiem Łęczna została wyróżniona przez serwis Ekstraklasa.tv i została 

nominowana do interwencji miesiąca. Rewelacyjną paradą słowacki golkiper Ruchu popisał 

się w 59. minucie spotkania, kiedy kapitalnie sparował na poprzeczkę strzał głową Grzegorza 

Piesio, ratując „Niebieskich” od straty gola. W plebiscycie organizowanym przez serwis 

Ekstraklasa TV „Puto” uzyskał aż 51,4% głosów! 

Po bardzo dobrym występie w Łęcznej w zestawieniach „Najlepszych Jedenastek” 16. serii 

spotkań nie zabrakło kilku zawodników „Ruchu”. W zestawieniach dziennikarzy zostali wyróżnieni 

Michał Koj, Patryk Lipski, Mairusz Stepiński oraz Marek Zieńczuk.  

 

Mariusz Stępiński został nominowany do tytułu piłkarza listopada w plebiscycie 

prowadzonym przez Ekstraklasę, Przegląd Sportowy i Onet. Listopad był dla „Stępla” udanym 

okresem. W listopadzie Stępiński wystąpił w trzech spotkaniach, w których strzelił dwa gole, 

a „Niebiescy” zdobyli sześć ligowych punktów. 

 

Świetny powrót na boisko zanotował Martin Konczkowski w meczu 18. Kolejki rozgrywek 

Ekstraklasy. Młody defensor „Niebieskich” był jednym z najlepszych zawodników meczu 

z Koroną, m.in. dwukrotnie ratując drużynę od straty gola ofiarnymi interwencjami. Wysoką 

formę „Koncziego” dostrzegł oficjalny serwis Ekstraklasy, który umieścił obrońcę w jedenastce 

najlepszych graczy 18. kolejki, a jego interwencję jedną z najlepszych w kolejce. Największe 

uznanie w gronie internautów uzyskała obrona z 66. minuty meczu, kiedy defensor „Ruchu” 

zatrzymał strzał Łukasza Sierpiny. Na tę interwencję oddano aż 65,6% głosów. Interwencja 

„Koncziego” została również wybrana najlepszą interwencją grudnia.  

 

Michał Koj (podobnie jak Martin) również zaliczył bardzo udany powrót do 

wyjściowego składu „Ruchu” w meczu z Termalicą. Obrońca „Niebieskich” znalazł się 

w „Najlepiej Jedenastce” graczy 21. kolejki oficjalnego serwisu Ekstraklasy i stacji Canal + Sport. 
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Z kolei Przegląd Sportowy wyróżnił Rafała Grodzickiego, a piękne uderzenie Kamila Mazka 

z meczu z Termalicą Nieciecza zostało docenione przez internautów, którzy wybrali je 

najładniejszym golem kolejki, a następnie całego miesiąca grudnia. Był to debiutancki gol 

Kamila w rozgrywkach Ekstraklasy.  

 

Polski Związek Piłkarzy już po raz 9. zorganizował plebiscyt „Piłkarze wybierają”. Wyboru 

najlepszych dokonują sami zawodnicy, głosując na swoich kolegów z boiska i wyłaniając 

najlepszą jedenastkę roku oraz nagradzając w kilku kategoriach indywidualnych. 

W tegorocznej edycji nominowanych zostało dwóch piłkarzy „Ruchu” Chorzów: 

 Matus Putnocky w kategorii najlepszy bramkarz Ekstraklasy 

 Mariusz Stępiński w kategorii najlepszy napastnik Ekstraklasy 

 

Powołania Zawodników drużyn prowadzonych przez „Ruch” Chorzów 

 

W trzecim kwartale młodzieżowa reprezentacja Polski U-21 bezbramkowo zremisowała 

w Białymstoku z Rumunią. W spotkaniu wystąpili piłkarze „Ruchu” – Patryk Lipski, Kamil Mazek 

i Mariusz Stępiński. Nasza młodzieżówka przygotowuje się do finałów Mistrzostw Europy, które 

w 2017 r. zostaną rozegrane w naszym kraju. We wrześniu w Kielcach młodzi Polacy zremisowali 

0:0 z mistrzami kontynentu – Szwedami. Tam również wystąpiła trójka zawodników „Ruchu”. Na 

początku października reprezentacja Polski do lat 21 wygrała 3:1 z Izraelem w towarzyskim 

meczu rozegranym w Lublinie. W zespole biało-czerwonych zagrali piłkarze „Ruchu” – Patryk 

Lipski, Kamil Mazek i Mariusz Stępiński, który był bohaterem spotkania zdobywając dwa gole 

i notując asystę.  

W ostatnich dniach października selekcjoner młodzieżowej reprezentacji Polski ogłosił 

kadrę na towarzyskie mecze z Norwegią i Ukrainą. Wśród nominowanych nie mogło zabraknąć 

trzech piłkarzy Ruchu – Patryka Lipskiego, Kamila Mazka i Mariusza Stępińskiego. 

12 listopada 2015 roku młodzieżowa reprezentacja Polski, z Patrykiem Lipskim i Kamilem 

Mazkiem w składzie, pokonała w towarzyskim spotkaniu Norwegię 1:0. 

16 listopada 2015 roku młodzieżowa reprezentacja Polski przegrała w towarzyskim spotkaniu 

z Ukrainą 0:1. W ekipie biało-czerwonych wystąpiło dwóch piłkarzy Ruchu – Patryk Lipski i Kamil 

Mazek. Mecz rozegrano w Krakowie. „Lipa” rozpoczął mecz w wyjściowym składzie i rozegrał 

pełne 90 minut. Z kolei „Mazi” wszedł do gry w 62. minucie zmieniając Dariusza Formellę.  

 

Napastnik Ruchu Mariusz Stępiński na początku listopada otrzymał powołanie do 

seniorskiej reprezentacji Polski na towarzyskie mecze z Islandią i Czechami. Stępiński ma już na 

koncie jeden występ w reprezentacji A – 2 lutego 2013 r. wystąpił w towarzyskim meczu 

z Rumunią. Selekcjonerem był wówczas Waldemar Fornalik. Reprezentacja Polski pokonała w 

meczu towarzyskim Islandię 4:2. Najskuteczniejszy napastnik Ekstraklasy, pojawił się na placu gry 

w 86. minucie zmieniając Arkadiusza Milika. Dla Mariusza był to drugi występ w dorosłej 

reprezentacji.  

 

Na początku października Selekcjoner reprezentacji Polski do lat 17, Bartłomiej Zalewski, 

ogłosił kadrę na turniej eliminacyjny młodzieżowych mistrzostw Europy, który odbył się w Rydze. 

Wśród nominowanych znaleźli się dwaj gracze Ruchu – Kamil Grabara i Dominik Małkowski. 

Pod koniec października 2015 roku reprezentacja Polski do lat 17 przegrała z Hiszpanią 1:2 

w ostatnim meczu fazy grupowej eliminacji do Mistrzostw Europy. Całe spotkanie w bramce 

biało-czerwonych rozegrał zawodnik Ruchu, Kamil Grabara.  

25 października 2015 roku w swoim pierwszym meczu, rozgrywanym na Łotwie turnieju 

eliminacyjnego do mistrzostw Europy, reprezentacja Polski do lat 17 rozgromiła gospodarzy aż 

4:0. W zespole biało-czerwonych wystąpili zawodnicy Ruchu – Kamil Grabara i Dominik 

Małkowski. Grabara rozegrał całe spotkanie i zachował czyste konto, 

natomiast Małkowski pojawił się na placu gry w 76. minucie zmieniając Tymoteusza Puchacza.  

Reprezentacja Polski do lat 17 wygrała w Rydze z Andorą 1:0. Mecz został rozegrany w ramach 

turnieju eliminacyjnego młodzieżowych mistrzostw Europy. W składzie wystąpił Kamil Grabara. 
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Pod koniec października 2015 roku reprezentacja Polski do lat 17 przegrała z Hiszpanią 

1:2 w ostatnim meczu fazy grupowej eliminacji do Mistrzostw Europy. Całe spotkanie w bramce 

biało-czerwonych rozegrał zawodnik Ruchu, Kamil Grabara.  

Polacy zakończyli rozgrywki w grupie 6 na 2. miejscu, tuż za Hiszpanią. Podopieczni 

trenera Bartłomieja Zalewskiego już wcześniej zapewnili sobie awans do kolejnej fazy eliminacji. 

Całe spotkanie na ławce rezerwowych spędził inny z naszych zawodników, Dominik Małkowski. 

30 października 2015 roku  reprezentacja Polski do lat 16 zremisowała bezbramkowo 

z Serbią w meczu towarzyskim. W zespole biało-czerwonych rozegrał zawodnik „Ruchu” 

Chorzów, Przemysław Bargiel.  

  

 Inne wyróżnienia „Niebieskich” 

Wyjazd kibiców „Ruchu” na mecz z Lechem został „Kibicowskim Wyróżnieniem 12. 

Kolejki”. Wizyta ponad 1564 sympatyków „Niebieskich” w Poznaniu zyskała największe uznanie 

wśród kibiców zdobywając aż 84% głosów w plebiscycie prowadzonym przez Ekstraklasę. 

„Zwycięstwo Niebieskich było bezdyskusyjne. Fani Ruchu prezentują w tym sezonie wyśmienitą 

formę wyjazdową – to oni wybrali się bowiem na najliczniejszą wyprawę tego sezonu: 1575 osób 

na meczu z Jagiellonią w 5. kolejce. Do pobicia rekordu zabrakło więc naprawdę niewiele. 

Kibicom Ruchu Chorzów gratulujemy, życząc kolejnych licznych i udanych wyjazdów!” – 

czytamy na oficjalnej stronie Ekstraklasy. 

W ostatnim kwartale 2015 roku w Kielcach odbyła się XV edycja Konferencji 

„Bezpieczny Stadion”, podczas której spiker Ruchu, Jakub Kurzela otrzymał wyróżnienie za 

„wzorowe podejście do wykonywanych obowiązków w sezonie 2014/2015”.  

Eksperci Canal+ na potrzebę magazynu Liga+extra przygotowali zestawienie klubów 

występujących w najwyższej klasie rozgrywkowej, w których młodzi zawodnicy rozegrali 

najwięcej minut po 14. kolejkach. Liderem tej niecodziennej tabeli z dużą przewagą nad resztą 

stawki zostali „Niebiescy”. W ostatnim czasie „Ruch” dominował także w tabeli największej liczby 

wychowanków w kadrze spośród czołowych klubów województwa śląskiego. W tamtym 

zestawieniu nie chodziło tylko o zawodników, którzy przeszli w Chorzowie przez wszystkie 

szczeble szkolenia, ale także tych, którzy na Cichą trafili w młodym wieku i tutaj przygotowywani 

byli do gry w seniorskim futbolu.  

W zakończonej właśnie pierwszej rundzie sezonu zasadniczego stadion na Cichej był tym, który 

gromadził największą publiczność spośród wszystkich obiektów na Śląsku. Na Cichej 

w pierwszej rundzie trwających rozgrywek zjawiało się średnio 6894 widzów. To najlepszy wynik 

spośród wszystkich śląskich drużyn występujących w Ekstraklasie.  

Oto pełne zestawienie, wraz ze średnią liczbą kibiców: 

1. Ruch Chorzów - 6894 

2. Piast Gliwice - 6216 

3. Górnik Zabrze - 6011 

4. Podbeskidzie Bielsko-Biała – 4895 

 

DZIAŁANIA MARKETINGOWE W IV KWARTALE 2015 ROKU 

 W czwartym kwartale roku 2015 Ruch Chorzów kontynuował realizację kampanii 

marketingowej „14 Powodów Do Dumy”, rozpoczętej w sezonie 2015/2016. W ramach akcji na 

każdy mecz rozgrywany na stadionie przy Cichej wybrane śląskie miasta otrzymywały pulę 1920 

darmowych biletów. Miejscowości, które otrzymały bezpłatne wejściówki w ostatnim kwartale 

to Siemianowice, Świętochłowice, Dzierżoniów, Mikołów, Łaziska, Orzesze, Wyry, Ornontowice 

i Gostyń. 

W miesiącu październiku pracownicy Ruchu Chorzów otrzymali kibicowskie wyróżnienie 

11. kolejki Ekstraklasy w plebiscycie „Ekstraklasa na trybunach”. Nagroda przyznana została za 
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akcję biletową, w ramach której wszyscy pracownicy klubu zakupili bilety na mecz Ruchu 

Chorzów z Pogonią Szczecin, które następnie przekazali dzieciom z Rodzinnego Domu Dziecka 

nr 1 w Rudzie Śląskiej.  

W ostatnim kwartale roku 2015 Ruch Chorzów kontynuował także akcje skierowane do 

dzieci i młodzieży takie jak „Futbolandia”, „Szkoła w Ruchu” i „Niebieska lekcja historii”. Projekty 

„Futbolandia” i „Szkoła w Ruchu” polegają na odwiedzaniu przez zawodników Ruchu Chorzów 

śląskich przedszkoli i szkół. Wychowankowie placówek biorących udział w programie mają 

okazję spotkać się ze swoimi idolami, dowiedzieć się jak wygląda życie codzienne 

zawodowego piłkarza, poznać najważniejsze zasady dotyczące bezpieczeństwa podczas 

imprez masowych, wziąć udział w konkursie wiedzy o piłce nożnej oraz uczestniczyć w mini 

treningu piłkarskim. W ramach akcji „Niebieska lekcja historii” wychowankowie szkół i przedszkoli 

zwiedzają stadion przy Cichej, poznają najważniejsze fakty z bogatej, 95-letniej historii klubu, 

oglądają fragment treningu pierwszego zespołu „Niebieskich”, a na zakończenie spotykają się 

zawodnikami. Każda placówka biorąca udział w wybranej akcji otrzymuje również bezpłatne 

zaproszenie na dowolny mecz „Ruchu” Chorzów rozgrywany przy Cichej.  

W raportowanym okresie Ruch Chorzów prowadził również na terenie swojego stadionu 

pikniki piłkarskie dla podopiecznych chorzowskich szkół podstawowych, gimnazjalnych 

i średnich. W ramach akcji uczniowie brali udział w profesjonalnych treningach piłkarskich 

prowadzonych przez zawodników pierwszego zespołu, uczestniczyli prelekcjach 

przygotowywanych przez specjalistę ds. prawnych, dotyczących zasad bezpiecznego 

zachowania podczas imprez masowych, a na koniec zwiedzali obiekt Ruchu Chorzów 

w ramach „Niebieskich lekcji historii” kierowanych przez pracowników działu marketingu.  

W październiku klub ogłosił konkurs, w którym do wygrania był egzemplarz najnowszej 

gry FIFA 16. Aby zdobyć najpopularniejszą na świecie symulację piłki nożnej wystarczyło 

przyprowadzić na mecz ze Śląskiem Wrocław pięć osób, które jeszcze nigdy nie były na 

Cichej, a następnie zrobić sobie z nimi zdjęcie na stadionie i przesłać na adres mailowy klubu. 

Autorzy najciekawszych fotografii otrzymali najnowszą grę FIFA 16. Z racji dużego 

zainteresowania konkursem klub przeprowadził drugą część zabawy. Tym razem tematem 

nadsyłanych zdjęć był „Ruch Chorzów w moim codziennym życiu”. Tak jak i za pierwszym 

razem, do klubu spłynęło wiele prac. Najlepsze nagrodzone zostały egzemplarzami najnowszej 

odsłony FIFY. 

Przed meczem Ruchu Chorzów z Koroną Kielce Sponsor klubu - Kompania Piwowarska, 

producent marki „Tyskie”, przygotował specjalną promocję dla kibiców. Do zdobycia były 

bezpłatne zaproszenia na mecz. Aby zobaczyć za darmo starcie z kielczanami wystarczyło 

zakupić 6 piw marki „Tyskie”, a otrzymane w sklepie zaproszenie wymienić w Strefie Kibica na 

bilet. 

W okresie sprawozdawczym klub przeprowadził w swoich stacjonarnych punktach 

sprzedaży oraz w Oficjalnym Sklepie Internetowym ciekawe akcje promocyjne. Pierwszą z nich 

była promocja „2+1”, w ramach której każdy, kto zakupił w sklepach klubowych dwa produkty, 

trzeci – najtańszy z nich – otrzymywał za symboliczną złotówkę. Po zakończeniu akcji „2+1” 

cieszącej się dużym zainteresowaniem ze strony klientów, klub rozpoczął kolejną promocję, 

w ramach której do jednego zakupionego produktu klienci mieli możliwość dobrania drugiego 

za połowę ceny. W okresie świątecznym do oficjalnych punktów sprzedaży Ruchu Chorzów 

trafiła również specjalna, świąteczna kolekcja gadżetów. Sympatycy klubu mogli obdarować 

najbliższych świątecznymi poduszkami, kubkami, skarpetami i swetrami. Klienci sklepu 

internetowego otrzymali także darmową dostawę. 

W ostatnim kwartale roku 2015 w punktach handlowych Ruchu Chorzów pojawiły się 

dwa rodzaje kalendarzy jednoplanszowych. Oba nawiązują do realizowanego przy Cichej 

projektu „14 Powodów Do Dumy”. Motywem przewodnim jest piękna historia chorzowskiego 

klubu. Na jednym kalendarzu umieszczone zostały wizerunki legendarnych piłkarzy Ruchu – 

Gerarda Cieślika, Eugeniusza Lercha, Ernesta Wilimowskiego i Krzysztofa Warzychy. Na drugim 

znajdują się archiwalne zdjęcia. Cena jednego kalendarza to 5 zł. 

W grudniu klub po raz kolejny wsparł akcję Stowarzyszenia Kibiców Ruchu Chorzów 

„Niebiescy” i grupy „Ultras Niebiescy” –  Chorzowskie Psy. Celem akcji jest zebranie jak 
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największej ilości suchej karmy, koców, ręczników, smyczy, obroży, szelek, misek, chemicznych 

środków niszczących pchły, garnków, wiader, środków i narzędzi do utrzymania czystości oraz 

innych akcesoriów, niezbędnych do opieki nam czworonogami przebywającymi w schronisku. 

Na specjalną aukcję przekazane zostały: piłka retro z autografami piłkarzy Ruchu, cztery piwa 

„Tyskie” z niebieskimi etykietami, oryginalna koszulka meczowa Macieja Iwańskiego z meczu 

z Legią, namalowanie dowolnego graffiti w pokoju przez grupę „Ultras Niebiescy”,  czekoladki 

z Gali Ekstraklasy 2015,  możliwość zostania rzecznikiem prasowym na pierwszym ligowym 

spotkaniu Ruchu w 2015 roku, a także dołączenie do grupy fotoreporterów serwisu Niebiescy.pl 

na dowolnie wybranym meczu przy ul. Cichej 6.  

 

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 2015/2016. 

 

V. OPIS STANU REALIZACJI DZIAŁAŃ I INWESTYCJI EMITENTA ORAZ 

HARMONOGRAMU ICH REALIZACJI 

 

Nie dotyczy. 

 

VI. INFORMACJE NA TEMAT AKTYWNOŚCI W ZAKRESIE WPROWADZANIA 

ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE  

 

Emitent nie podejmował w okresie objętym raportem inicjatyw nastawionych na wprowadzenie 

rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie. 

 

VII. OPIS ORGANIZACJI GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA, ZE WSKAZANIEM 

JEDNOSTEK PODLEGAJĄCYCH KONSOLIDACJI  

 

Emitent nie tworzy grupy kapitałowej. 

 

VIII. WSKAZANIE PRZYCZYN NIESPORZĄDZENIA SKONSOLIDOWANYCH 

SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH 

 

Nie dotyczy. 

 

IX. INFORMACJE O STRUKTURZE AKCJONARIATU EMITENTA, ZE WSKAZANIEM 

AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH, NA DZIEŃ PRZEKAZANIA RAPORTU, CO 

NAJMNIEJ 5% GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU 
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Lp. Nazwa akcjonariusza Liczba akcji 
Wartość 

nominalna 

Udział w kapitale 

zakładowym 

Udział w głosach na 

Walnym Zgromadzeniu 

Akcjonariuszy 

1. 4Energy S.A. 6 757 019 6 757 019,00 zł 31,17% 31,17% 

2. Dariusz Smagorowicz 4 373 755 4 373 755,00 zł 20,18% 20,18% 

3. AMG Silesia sp. z o.o. 2 056 938 2 056 938,00 zł 9, 49 % 9,49 % 

4. Miasto Chorzów 4 153 845 4 153 845,00 zł 19,16% 19,16% 

5. Pozostali 4 335 138 4 335 138,00 zł 20,00 % 20,00% 

Razem 21 676 695 21 676 695,00 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 19 19 

Umowa o dzieło, zlecenie i inne  77 ---- 

Dane na koniec IV kwartału 2015 r. 

 


