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I. INFORMACJE OGÓLNE na dzień 13 maja 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 31.03.2016 Stan na 31.03.2015  

 

      

   AKTYWA   

 A. AKTYWA TRWAŁE   13 605 521,47 14 737 418,03 

 I. Wartości niematerialne i prawne   91 152,18 1 187 694,97 

 II. Rzeczowe aktywa trwałe   332 498,05 403 259,98 

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

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

 V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe   102 600,02 67 191,86 

      

 

Wyszczególnienie Stan na 31.03.2016 Stan na 31.03.2015  

 

 B. AKTYWA OBROTOWE   10 509 128,57 12 966 344,22 

 I. Zapasy   299 169,86 372 702,21 

 II. Należności krótkoterminowe   9 577 127,02 9 649 459,13 

 III. Inwestycje krótkoterminowe   367 922,75 104 488,62 

 IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe   264 908,94 2839 994,26 

 AKTYWA RAZEM: 24 114 650,04 27 703 762,25 

      

 

Wyszczególnienie Stan na 31.03.2016 Stan na 31.03.2015  

 

      

   PASYWA   

 A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY   -24 686 625,51 -24 044 170,36 

 I. Kapitał (fundusz) podstawowy   25 176 695,00 21 676 695,00 

 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 -53 055 616,45 -44 271 666,06 

 VIII. Zysk (strata) netto roku obrotowego -2 491 375,92 -4 432 871,16 

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

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

 B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZ. 48 801 275,55 51 747 932,61 

 I. Rezerwy na zobowiązania   580 609,94 375 012,51 

 II. Zobowiązania długoterminowe   0,00 0,00 

 III. Zobowiązania krótkoterminowe   45 757 771,05 47 416 351,40 
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 IV. Rozliczenia międzyokresowe   2 462 894,56 3 959 568,70 

 PASYWA RAZEM: 24 114 650,04 27 703 762,25 

 

 RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 

 (WARIANT PORÓWNAWCZY) 

           

 

Wyszczególnienie Od 01.07.2015 do 
31.03.2016 

Od 01.07.2014 do 
31.03.2015 

Od 01.01.2016 do 
31.03.2016 

Od 01.01.2015 do 
31.03.2015 

  

   

   

 A Przychody netto ze sprzedaży i zrównane 
z nimi, 13 000 027,79 13 193 671,68 3 572 652,30 3 329 690,62   

   w tym: od jednostek powiązanych       

  I. Przychody netto ze sprzedaży 
produktów 12 649 138,70 12 783 389,65 3 006 315,81 3 267 658,32   

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

-215 810,53 9 899,05 468 607,18 -60 984,41   

  III. Koszt wytworzenia produktów na 
własne potrzeby jednostki       

  IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów 
i materiałów 566 699,62 400 382,98 97 729,31 123 016,71   

 B. Koszty działalności operacyjnej 12 614 703,48 14 798 598,87 3 570 234,32 3 724 895,34   

  I. Amortyzacja 175 258,74 409 459,92 31 079,46 155 302,10   

  II. Zużycie materiałów i energii 443 020,60 657 965,67 148 244,33 172 295,35   

  III. Usługi obce 5 938 899,69 6 185 076,75 1 690 739,46 1 602 267,54   

  IV. Podatki i opłaty, w tym: 12 973,96 43 994,45 5 870,08 11 712,93   

   - podatek akcyzowy       

  V. Wynagrodzenia 4 443 463,19 6 575 241,76 1 337 485,94 1 560 212,56   

  VI. Ubezpieczenia społeczne i inne 
świadczenia 335 806,64 362 357,04 116187,31 100 823,34   

  VII. Pozostałe koszty rodzajowe 885 571,41 394 613,98 177 951,01 71 817,99   

  VIII. Wartość sprzedanych towarów i 
materiałów 379 709,25 169 889,30 62 676,73 50 463,53   

 C. Wynik ze sprzedaży (A-B) 385 324,31 -1 604 927,19 2 417,98 -395 204,72   

 D. Pozostałe przychody operacyjne 487 747,73 3 911 213,52 50 350,70 3 435 442,87   

  I. Zysk ze zbycia niefinansowych 
aktywów trwałych 152 092,80 999 956,28 0,00 999 956,28   

  II. Dotacje 109 401,14 159 275,35 0,00 0,00   

  III. Inne przychody operacyjne  226 253,79 2 751 981,89 50 350,70 2 435 486,59   

 E. Pozostałe koszty operacyjne 796 755,66 1 363 219,19 97 055,88 219 733,08    

  I. Strata ze zbycia niefinansowych 
aktywów trwałych 0,00  0,00    

  II. Aktualizacja wartości aktywów 
niefinansowych 0,00  -94 027,76 0,00   

  III. Inne koszty operacyjne  796 755,66 1 363 219,19 191 083,64 219 733,08   

 F. Wynik z działalności operacyjnej (C+D-E) 76 316,38 943 067,14 -44 287,20 2 820 505,07   

 G. Przychody finansowe 109 918,35 121 767,44 55 165,15 26 417,43   

  I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:       

   - od jednostek powiązanych        

  II. Odsetki, w tym: 0,00 15,59 0,00 8,43   

   - od jednostek powiązanych        

  III. Zysk ze zbycia inwestycji        

  IV. Aktualizacja wartości inwestycji       
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  V. Inne 109 918,35 121 751,85 55 165,15 26 409,00   

 H. Koszty finansowe 2 677 610,65 5 497 705,74 291 043,92 1 714 039,73   

  I. Odsetki, w tym: 993 841,51 1 952 645,75 367 270,72 341 854,66   

   - dla jednostek powiązanych        

  II. Strata ze zbycia inwestycji        

  III. Aktualizacja wartości inwestycji       

  IV. Inne  1 683 769,14 3 545 059,99 1 414 766,15 1 372 185,07   

 I. Wynik z działalności gospod. (F+G-H) -2 491 375,92 -4 432 871,16 -280 165,97 1 132 882,77   

 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) -2 491 375,92 -4 432 871,16 -280 165,97 1 132 882,77   

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

 M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku 
(zwiększenia straty)       

 N. Wynik netto (K-L-M) -2 491 375,92 -4 432 871,16 -280 165,97 1 132 882,77   

II.  

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH 

(METODA POŚREDNIA) 

          

Wyszczególnienie Od 01.07.2015 do 
31.03.2016 

Od 01.07.2014 do 
31.03.2015 

Od 01.01.2016 do 
31.03.2016 

Od 01.01.2015 do 
31.03.2015 

  

  

  

A. 

PRZEPŁYWY ŚRODKÓW 
PIENIĘŻNYCH Z 
DZIAŁALNOŚCI 
OPERACYJNEJ 

      

I. Zysk (strata) netto -2 491 375,92 -4 432 871,16 -280 165,97 1 132 882,77   

II. Korekty razem 2 327 949,17 3 376 941,12 -1 543 276,29 3 153 237,12   

III. Przepływy pieniężne netto z 
działalności operacyjnej (I +/-II) -163 426,75 -1 055 930,04 -1 823 442,26 4 286 119,89   

B. 

PRZEPŁYWY ŚRODKÓW 
PIENIĘŻNYCH Z 
DZIAŁALNOŚCI 
INWESTYCYJNEJ 

      

I. Wpływy 1 653 851,25 999 956,28 0,00 999 956,28   

II. Wydatki 23 951,22 1 535 000,00 22 000,00 0,00   

III. Przepływy pieniężne netto z 
działalności inwestycyjnej (I-II) 1 629 900,03 -535 043,72 -22 000,00 999 956,28   

C. 
PRZEPŁYWY ŚRODKÓW 
PIENIĘŻNYCH Z 
DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ 

      

I. Wpływy 2 910 365,91 18 727 882,08 2 380 365,91 -399 233,19   

II. Wydatki 4 210 891,08 17 197 599,14 310 647,01 4 897 551,04   

III. Przepływy pieniężne netto z 
działalności finansowej (I-II) -1 300 525,17 1 530 282,94 2 069 718,90 -5 296 784,23   

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

165 948,11 -60 690,82 224 276,64 -10 708,06   

 
 

       

E. BILANSOWA ZMIANA 
ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH 165 948,11 -60 690,82 224 276,64 -10 708,06   

F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA 
POCZĄTEK OKRESU 153 045,87 124 650,67 94 717,34 74 667,91   

G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA 
KONIEC OKRESU (F+/-D) 318 993,98 64 201,81 318 993,98 63 959,85   
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ZESTAWIENIE ZMIAN 

W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM 

 

Wyszczególnienie 
Od 01.07.2015 do 

31.03.2016 
Od 01.07.2014 do 

31.03.2015 

I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO) -24 193 827,96 -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) -24 686 625,51 -24 044 170,36 

III. Kapitał własny po uwzględnieniu proponowanego podziału 
zysku (pokrycia straty) -24 686 625,51 -24 044 170,36 

 

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 31.03.2016 roku 

obejmującym bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w kapitale własnym, rachunek 

przepływów pieniężnych oraz noty objaśniające sporządzone zostały zgodnie z Ustawą z dnia 

29 września 1994 roku o rachunkowości. Przychody otrzymywane przez klub z Ekstraklasy, 

wynikające z umowy ujmowane są jako przychody przyszłych okresów i przenoszone 

proporcjonalnie na przychody poszczególnych miesięcy. Dotyczy to również podpisanych 

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

kwartałach i zaniżania w innych. Dane porównywalne 

tj. dane za okres 01.07.2014 – 31.03.2015 uwzględniają korekty wprowadzone przez biegłego 

rewidenta. 

 

Wartości niematerialne i prawne 

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

majątkowych, nadające się do gospodarczego wykorzystania, o przewidywanym okresie 

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

Spółki. 

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

amortyzacyjne oraz o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. 

Stawki amortyzacyjne ustalone zostały z uwzględnieniem okresu ekonomicznej użyteczności 

wartości niematerialnych i prawnych. 

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

amortyzowane są jednorazowo w miesiącu wprowadzenia do ewidencji. 

 

Rzeczowe aktywa trwałe 

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

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

potrzeby Spółki. 

Do środków trwałych zalicza się: 

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

przeznaczone do używania na potrzeby Jednostki; 

 Maszyny, urządzenia, środki transportu i inne rzeczy; 

 Ulepszenia w obcych środkach trwałych. 
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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. 

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 
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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 
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o wiarygodnie określonej wartości, które spowodują wykorzystanie już posiadanych lub 

przyszłych aktywów Spółki. Zobowiązania Spółka dzieli na krótkoterminowe i długoterminowe 

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

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

 

Rozliczenia międzyokresowe ( pasywne) 

 Rozliczenia międzyokresowe w Spółce po stronie pasywów obejmują: 

 bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów, 

 rozliczenia międzyokresowe przychodów. 

 

Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów obejmują kwoty zaliczane do kosztów bieżącego 

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

do kosztów występujących nieperiodycznie, a wymagających równomiernego rozłożenia 

na poszczególne okresy sprawozdawcze. 

 

Spółka dokonuje biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów w wysokości 

prawdopodobnych zobowiązań przypadających na bieżący okres sprawozdawczy, 

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

można oszacować w sposób wiarygodny. 

 

Wycena transakcji wyrażonych w walutach obcych.  

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

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

danej waluty. Nadwyżka dodatnich różnic kursowych nad ujemnymi różnicami kursowymi 

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

aktywów i zobowiązań ujmowana jest w przychodach finansowych okresu, natomiast 

nadwyżka ujemnych różnic finansowych nad dodatnimi w kosztach finansowych. 

 

Przychody i koszty działalności operacyjnej 

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

od odbiorcy pomniejszoną o należny podatek od towarów i usług. 

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

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

koszcie wytworzenia. 

 

Pozostałe przychody i koszty operacyjne. 

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

W skład pozostałych przychodów operacyjnych zalicza się przychody ze sprzedaży rzeczowych 

aktywów trwałych, rozwiązanie rezerw, nadwyżki inwentaryzacyjne i inne. 

W skład pozostałych kosztów operacyjnych zalicza się wartość sprzedanych i zlikwidowanych 

składników rzeczowych aktywów trwałych, koszty tworzonych rezerw, niezawinione niedobory 

inwentaryzacyjne, przekazane darowizny, odpisy aktualizujące należności i inne. 

 

Przychody i koszty finansowe 

Przychody finansowe obejmują, przypadające na okres sprawozdawczy odsetki od udzielonych 

pożyczek, rachunków bankowych oraz dodatnie różnice kursowe.  

Koszty finansowe obejmują odsetki związane z wykorzystywanymi kredytami, zapłacone 

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

 W rachunku zysków i strat różnice kursowe prezentowane są per saldo. 
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III. CHARAKTERYSTYKA ISTOTNYCH DOKONAŃ EMITENTA W OKRESIE, 

KTÓREGO DOTYCZY RAPORT, WRAZ Z OPISEM NAJWAŻNIEJSZYCH 

CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, W SZCZEGÓLNOŚCI O NIETYPOWYM 

CHARAKTERZE, MAJĄCYCH WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI  

W badanym kwartale udało się utrzymać tendencję spadkową kosztów działalności 

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

Zwiększył się także kapitał akcyjny oczekujący na rejestrację w Krajowym Rejestrze 

Sądowym. W dniu 12.01.2016 roku zostało zarejestrowane podniesienie kapitału zakładowego 

w ramach kapitału docelowego wynikające z emisji akcji serii „R” – 3,5mln zł.  Na rejestrację 

oczekuje na emisja akcji na okaziciela serii „S” w kwocie 2,7 mln. zł. 

W badanym okresie został osiągnięty dodatni wynik finansowy na sprzedaży 

(produktów i usług) z działalności podstawowej. Zarząd spodziewa się iż ta tendencja zostanie 

utrzymana dzięki prowadzonej polityce transferowej oraz planowanej finalizacji transferów 

zawodników w następnych kwartałach roku obrotowego 2015/2016. 

  

ISTOTNE ZDARZENIA I KWARTAŁU 2016 ROKU (III KWARTAŁU ROKU 

OBRACHUNKOWEGO 2015/2016) 

Komisja Nadzoru Finansowego UEFA pozytywnie oceniła próg rentowności Ruchu Chorzów 

i zakończyła monitoring finansów spółki. Wszystkie kluby występujące w pucharach 

europejskich muszą  sprostać wymogom finansowym  nakładanym  przez UEFA, dlatego, 

zgodnie z obowiązującą procedurą każdy uczestnik rozgrywek jest poddawany weryfikacji. 

Zarząd Ruchu ściśle współpracował z Komisją,  sumiennie wypełniając wszystkie jej zalecenia 

i zapracował na pozytywną ocenę obecnego stanu finansów Spółki. Opinia UEFA to sygnał, że 

realizowany przez „Niebieskich” projekt naprawy finansów przynosi wymierne efekty, a sytuacja 

ekonomiczna klubu ulega systematycznej poprawie. Decyzja Europejskiej Federacji oznacza 

także, że w przypadku kwalifikacji do Europejskich Pucharów w sezonie 2016/2017, Ruch będzie 

spełniał wymogi licencyjne w zakresie progu rentowności. 

8 marca 2016 r. odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej w trakcie którego  zdecydowano m.in. 

o tym, kto będzie trzymał stery w klubie 14-krotnych Mistrzów Polski. Decyzją Rady, przez kolejne 

2 lata funkcję Prezesa Zarządu będzie pełnił Dariusz Smagorowicz, a Wiceprezesem nadal 

będzie Mirosław Mosór.  

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami Ruch Chorzów zawarł porozumienie ze Spółką 

Stadion Śląski, dotyczącą gry „Niebieskich” na tym obiekcie. Funkcjonowaniem Ruchu na 

Stadionie Śląskim od dawna zainteresowane są obie strony. Już dwa lata temu doszło do 

podpisania listu intencyjnego w tej sprawie, a dzisiejsze porozumienie jest kolejnym krokiem 

w kierunku zawarcia umowy najmu. Dokument podpisany dziś przez Prezesa Ruchu Chorzów 

SA Dariusza Smagorowicza i Prezesa Stadionu Śląskiego Sp. z o. o. Krzysztofa Klimosza zawiera 

wstępne założenia użytkowania obiektu oraz otwiera pole do szczegółowych ustaleń 

w kwestiach organizacyjnych i technicznych. Docelowo negocjacje prowadzone w ciągu kilku 

najbliższych miesięcy przez grupy robocze mają zakończyć się umową najmu Stadionu 

Śląskiego przez Klub. Współpraca pomiędzy Klubem a Spółką nie dotyczy jedynie użytkowania 

obiektu. Jej ważnym elementem jest także budowanie frekwencji na nowym stadionie wspólnie 

z Miastem Chorzów i Urzędem Marszałkowskim, właścicielem Stadionu Śląskiego. Na Stadionie 

Śląskim trwają prace wykończeniowe. Zgodnie z planem obiekt zostanie oddany do użytku 

w połowie 2017 r. „Niebiescy” pojawiliby się więc na nowym stadionie w sezonie 2017/2018.  
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31 marca Ruch Chorzów złożył do Komisji ds. Licencji Klubowych PZPN dokumentację 

niezbędną do ubiegania się o licencję na grę w rozgrywkach Ekstraklasy w sezonie 2016/2017.  

Radni Miasta Chorzów przyjęli poprawkę do budżetu umożliwiającą Prezydentowi udzielenie 

Ruchowi Chorzów pożyczki niezbędnej do uzyskania licencji na w grę w Ekstraklasie 

w kolejnym sezonie rozgrywkowym. 

 

DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWA 

I Drużyna „Ruchu” Chorzów  

 

W pierwszym kwartale 2016 roku Drużyna Waldemara Fornalika  rozegrała 7 kolejek 

o Mistrzostwo Ekstraklasy; 2 razy wygrywając, 3 przegrywając i 2 razy remisując. Nierozstrzygnięte 

pozostały spotkania z Zagłębiem Lubin (0:0) w 22. Kolejce i w 28. Kolejce ze Śląskiem Wrocław.  

Pierwsza Drużyna „Ruchu” Chorzów przegrała z Legią Warszawa w 24. Kolejce (2:0), z Cracovią 

w 25. Kolejce (2:3) oraz z Lechem Poznań (1:3). Trzy punkty Niebiescy przywieźli z Zabrza 

wygrywając Wielkie Derby Śląska (0:2) w 23. Kolejce oraz pokonując Pogoń Szczecin (2:3) w 27. 

Kolejce. 

 

II Drużyna „Ruchu” Chorzów 

 

Rezerwy Ruchu Chorzów rozegrały w pierwszym kwartale jedynie trzy spotkania ligowe 

w grupie opolsko-śląskiej – 2 razy wygrywając i raz przegrywając.  Drużyna Trenera Mateusza 

Soboty zdobyła po 3 punkty w 16. Kolejce z LKS Bełk (2:0) oraz LZS Piotrówką (4:0) w 18. Kolejce. 

Ruch II Chorzów uległ tylko Odrze Opole w 17. Kolejce (6:1). 

 

 

Centralna Liga Juniorów 

 

Centralna Liga Juniorów (grupa zachodnia) rozegrała 4 spotkania w pierwszym 

kwartale 2016 roku. Drużyna prowadzona przez Trenera Ireneusza Psykałę dwa razy nie zdobyła 

żadnych punktów; z Pomologią Pruszków w 20. Kolejce (2:1) oraz Zawiszą Bydgoszcz w 21. 

Kolejce (1:0). Niebiescy Juniorzy zremisowali z Falubazem Zielona Góra (0:0) w 19. kolejce 

i pokonało Śląsk Wrocław w 22. kolejce (2:1). 

 

Gra „Niebieskich” w mediach 

 

Golkiper Ruchu, Matus Putnocky, wygrał głosowanie na najlepszą interwencję 22. kolejki 

Ekstraklasy. Zwycięską obroną Słowak popisał się w 88. minucie spotkania z Zagłębiem Lubin, 

kiedy efektownie odbił silny strzał z dystansu Arkadiusza Woźniaka. W głosowaniu 

przeprowadzonym w serwisie Ekstraklasa TV „Puto” uzyskał aż 72,4% głosów. Bardzo dobra gra 

Matusa Putnockiego w meczu z Zagłębiem Lubin sprawiła, że słowacki golkiper Ruchu znalazł 

się w Jedenastce 22. kolejki Ekstraklasy wytypowanej przez oficjalny serwis ligi, głównego 

nadawcę telewizyjnego – nc+ oraz Onet.pl. 

Matus Putnocky został również nominowany do najlepszej obrony bramkarskiej jesieni. 

 

Serwis Ekstraklasa TV początkiem lutego wybierała najładniejszego gola jesieni. W czwartej już 

części plebiscytu wśród nominowanych znalazła się cudowna bramka Patryka Lipskiego 

z sierpniowego meczu z Termalicą. W 53. minucie spotkania z ligowym 

beniaminkiem „Lipa” otrzymał podanie od Łukasza Surmy, obrócił się z piłką i nie zastanawiając 

się długo uderzył z okolic 25. metra na bramkę Sebastiana Nowaka, pakując futbolówkę 

w samo okienko. Internauci uznali to trafienie najładniejszym golem 6. Kolejki. Zdecydowane 

zwycięstwo w plebiscycie odniósł pomocnik „Niebieskich” Patryk Lipski. Na 
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„petardę” Patryka oddano aż 45,5% głosów.  Jarosław Fojut z Pogoni Szczecin, który zajął 

drugie miejsce, uzyskał niewiele ponad 31%. 

 

Ofiarna obrona Martina Konczkowskiego z jesiennego meczu z Koroną Kielce została w lutym 

najlepszą interwencją jesieni w Ekstraklasie. W starciu z Koroną „Konczi” dwukrotnie popisał się 

świetnymi interwencjami ratującymi chorzowian od straty bramek. W plebiscycie 

organizowanym przez serwis Ekstraklasa TV nominowana została obrona z 66. minuty spotkania, 

kiedy nasz defensor Ruchu zatrzymał strzał Łukasza Sierpiny. Bezapelacyjne zwycięstwo odniósł 

obrońca Ruchu, Martin Konczkowski. Na tę interwencję oddano aż 45,7% głosów. 

 

Bezbramkowo zremisowany mecz z Zagłębiem Lubin miał najwyższą oglądalność telewizyjną 

spośród wszystkich spotkań 22. kolejki Ekstraklasy. Piłkarscy kibice byli mocno spragnieni 

ligowej rywalizacji. Świadczą o tym wyniki oglądalności pierwszej wiosennej serii gier Ekstraklasy. 

Inauguracyjne spotkanie Ruchu z Zagłębiem Lubin z trybun chorzowskiego stadionu 

obserwowało blisko 8 tys. kibiców, natomiast transmisję w stacji Eurosport 2 oglądało aż 172 tys. 

osób! To największa widownia telewizyjna w całej 22. kolejce Ekstraklasy. Łącznie wszystkie 

spotkania pierwszej wiosennej serii gier obejrzało aż 945 tys. widzów. 

 
 

 

Wśród nominowanych do „KENO Bohater 23. Kolejki” znalazł się „Profesor z Cichej” – Łukasz 

Surma. „Surmik” był wyróżniającym się zawodnikiem Ruchu w derbach z Górnikiem. Rządził 

środkiem pola, odbierał, kreował grę „Niebieskich”. W pomeczowych relacjach rekordzista ligi 

pod względem liczby występów zebrał najwyższe noty spośród piłkarzy Ruchu. Naszego 

pomocnika wyróżniła również Ekstraklasa, która nominowała Łukasza do tytułu KENO Bohatera 

23. Kolejki. 

 

Po przekonującym zwycięstwie w Wielkich Derbach Śląska przedstawicieli drużyny z Cichej nie 

mogło zabraknąć w zestawieniach najlepszych graczy 23. kolejki. Oficjalny serwis Ekstraklasy 

oraz główny nadawca – nc+, wyróżnili Łukasza Surmę i Patryka Lipskiego. 
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Nie tylko Surma i Lipski zostali dostrzeżeni po wspaniałej grze w WDŚ - Sport wyróżnił Michała 

Koja oraz Mariusz Stępińskiego. Ekstraklasa.net wyróżniła Oleksego i Surmę, natomiast 

„Sportowe fakty” Mazka, Surmę i Lipskiego.   

 

Bardzo dobry występ Kamila Mazka został doceniony przez ekspertów, dzięki czemu znalazł się 

w najlepszej jedenastce 25. kolejki Ekstraklasy. 

 

„Lipa” był jednym z bohaterów meczu z Pogonią w Szczecinie w 26. Kolejce - zdobywając dla 

„Niebieskich” dwie bramki. Najpierw pewnie wykorzystał rzut karny, a kilka chwil później 

wyprowadził chorzowian na prowadzenie precyzyjnym strzałem głową. W pomeczowych 

relacjach Patryk zebrał najwyższe noty spośród piłkarzy Ruchu. Naszego pomocnika wyróżniła 

również Ekstraklasa, która nominowała „Lipę” do tytułu KENO Bohatera 26. Kolejki. Świetny 

występ Patryka Lipskiego w meczu z Pogonią Szczecin, okraszony, dwoma golami, został 

doceniony przez oficjalny serwis Ekstraklasy i głównego nadawcę rozgrywek, nc +, którzy 

umieścili „Lipę” w zestawieniu najlepszych piłkarzy 26. kolejki. 

Również Putnocky był jednym z bohaterów zwycięskiego starcia w Szczecinie, popisując się 

kilkoma fantastycznymi interwencjami. Tytuł najlepszej interwencji w 26. serii gier zdobyła 

parada z 81. minuty, kiedy „Puto” dał próbkę swojego świetnego refleksu odbijając 

strzał Adama Gyurcso i ratując w ten sposób „Niebieskich” od straty trzeciego gola. Ta 

interwencja uzyskała aż 75,8% głosów. 

 

Mecz z Pogonią Szczecin zakończony zwycięstwem „Niebieskich” 3:2 miał najwyższą 

oglądalność telewizyjną spośród wszystkich spotkań 26. kolejki Ekstraklasy. 
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Starcie, do którego doszło w Szczecinie, było niezwykle emocjonujące. Niesamowite zwroty 

akcji, 5 bramek, rzuty karne i czerwona kartka. Zwycięstwo „Niebieskich” z trybun stadionu 

obserwowało niewiele ponad 4 tys. kibiców, natomiast transmisję w stacji Eurosport 2 oglądało 

aż 192 tys. osób. To największa widownia telewizyjna w całej 26. kolejce Ekstraklasy! Łącznie 

wszystkie spotkania tej serii gier obejrzało ponad milion widzów. 

 

 

 

Powołania Zawodników do reprezentacji Polski drużyn prowadzonych przez „Ruch” 

Chorzów 

 

Selekcjoner reprezentacji Polski do lat 15 Bartłomiej Zalewski ogłosił nazwiska zawodników 

powołanych na zgrupowanie selekcyjne. Wśród nominowanych znalazło się dwóch piłkarzy 

Akademii Ruchu – Mateusz Bogusz i Jakub Rudek, jako jedyni ze Śląska. Mateusz 

Bogusz występuje na pozycji pomocnika, a Jakub Rudek jest napastnikiem. Jesienią obaj byli 

podstawowymi zawodnikami zespołu Ruchu występującego w I Wojewódzkiej Lidze Trampkarzy 

Starszych (rocznik 2001). Obaj są również filarami reprezentacji Śląska w swojej kategorii 

wiekowej. Rudek jest najskuteczniejszym zawodnikiem w drużynie, a w poprzednim sezonie 

został królem strzelców rozgrywek. 

 

Pod koniec lutego selekcjoner reprezentacji Polski do lat 16 Robert Wójcik powołał kadrę na 

dwumecz z Czechami. Wśród nominowanych znalazł się Przemysław Bargiel z Ruchu. 

Reprezentacja Polski do lat 16 zremisowała 1:1 z Czechami w towarzyskim meczu, który odbył 

się w Niepołomicach. Całe spotkanie rozegrał nasz pomocnik. „Bargi” rozpoczął mecz 

w wyjściowej jedenastce i rozegrał pełne 80 minut, a w końcówce przejął opaskę kapitańską. 

Biało-czerwoni zremisowali z rówieśnikami zza południowej granicy 1:1 tracąc prowadzenie 

w ostatnich minutach spotkania. Wcześniej bramkę dla Polaków zdobył Sebastian Walukiewicz. 

Dodajmy, że Bargiel, który zimą trafił do pierwszej drużyny Ruchu, jest jedynym przedstawicielem 

śląskich klubów wśród zawodników powołanych do kadry prowadzonej przez trenera Roberta 

Wójcika. Reprezentacja nie dała żadnych szans rówieśnikom z Czech w rewanżowym meczu 

towarzyskim rozegranym w Niepołomicach. Biało-czerwoni wygrali pewnie 3:0, a jedną z 

bramek dla naszego zespołu zdobył Przemysław Bargiel „Bargi” rozpoczął mecz w wyjściowym 

składzie i rozegrał pełne 80 minut. Ponadto pełnił rolę kapitana zespołu. Młodzi Polacy byli 
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stroną dominującą do początku spotkania. Swoją przewagę zdołali udokumentować w 

doliczonym czasie gry pierwszej połowy. Po uderzeniu Przemysława Bargiela z dystansu 

zakotłowało się w polu karnym Czechów. Piłka ponownie spadła pod nogi pomocnika Ruchu, 

który zwiódł jeszcze obrońcę i pewnym strzałem wyprowadził naszą reprezentację na 

prowadzenie. Po przerwie nadal dominowali Polacy, którzy zdobyli dwie kolejne bramki za 

sprawą Tymoteusza Klupsia. Przemkowi, który ma już na koncie 13 meczów w reprezentacji i 

zdobyte 3 gole, serdecznie gratulujemy kolejnego meczu i strzelonej bramki.  

 

 

Selekcjoner reprezentacji Polski do lat 15 Bartłomiej Zalewski ogłosił nazwiska zawodników 

powołanych na towarzyski dwumecz z Walią. Wśród nominowanych znalazł się piłkarz Akademii 

Ruchu – Mateusz Bogusz. Mateusz występuje na pozycji pomocnika. Jest filarem reprezentacji 

Śląska w swojej kategorii wiekowej (rocznik 2001). Wcześniej był już powoływany na 

zgrupowania selekcyjne kadry narodowej. Bogusz rozpoczął starcie z Walijczykami na ławce 

rezerwowych. Na placu gry pojawił się od początku drugiej części gry, kiedy zmienił Bartosza 

Białka. Biało-czerwoni przegrali 0:1 po bramce straconej w pierwszych minutach spotkania. 

Jednakże reprezentacja wygrała w Newport 1:0 w meczu rewanżowym, a udział w sukcesie 

miał zawodnik Akademii Piłkarskiej Ruchu, Mateusz Bogusz. Bogusz rozpoczął mecz 

w wyjściowym składzie i rozegrał pełne 80 minut. Młodzi Polacy zwyciężyli 1:0 po bramce 

Bartosza Marchewki. W końcówce spotkania rywale nie wykorzystali rzutu karnego. 

Zgrupowanie w Hiszpanii i towarzyska gra z Belgami to kolejny etap przygotowań naszej 

reprezentacji do turnieju eliminacyjnego Mistrzostw Europy, który w dniach od 5 do 21 maja 

zostanie rozegrany w Azerbejdżanie. Podopieczni trenera  Zalewskiego  zagrają tam z Irlandią, 

Serbią oraz Czarnogórą.  Małkowski rozpoczął mecz na ławce rezerwowych. Na placu gry 

pojawił się w 77. minucie zmieniając Tymoteusza Puchacza z Lecha Poznań. W trakcie pierwszej 

połowy polskiej bramki strzegł natomiast Kamil Grabara. 

  

Selekcjoner młodzieżowej reprezentacji Polski Marcin Dorna ogłosił nazwiska zawodników 

powołanych na towarzyskie mecze z Finlandią i Białorusią. Wśród nominowanych znalazło się aż 

trzech piłkarzy Ruchu – Patryk Lipski, Kamil Mazek i Mariusz Stępiński! 

Łukasz Moneta z Ruchu Chorzów został dodatkowo powołany do młodzieżowej reprezentacji 

Polski na towarzyskie mecze z Finlandią i Białorusią. Skrzydłowy „Niebieskich” nigdy wcześniej 

nie był powoływany do reprezentacji.  

Polska „Młodzieżówka” pokonała w meczu towarzyskim Finlandię 1:0. W zespole biało-

czerwonych wystąpiło czterech piłkarzy Ruchu – Patryk Lipski, Kamil Mazek, Łukasz Moneta 

i Mariusz Stępiński, który strzelił jedyną bramkę dla Polaków. Spotkanie rozegrano na stadionie 

Zawiszy w Bydgoszczy, który będzie jedną z aren przyszłorocznych Młodzieżowych Mistrzostw 

Europy. „Lipa”, „Mazi” i „Stępel” rozpoczęli mecz w wyjściowym składzie. W 32. minucie 

spotkania biało-czerwoni objęli prowadzenie po precyzyjnej główce Stępińskiego, który 

wykorzystał dokładne dośrodkowanie Pawła Jaroszyńskiego. „Stępel” grał do 90. 

minuty, Mazek do 66., a „Lipa” jako jedyny zaliczył pełny mecz. Na ostatnie 6 minut na boisku 

pojawił się czwarty z „Niebieskich”, Łukasz Moneta, który zaliczył debiut w reprezentacji Polski. 

 

We Włocławku towarzyski mecz zagrały reprezentacje młodzieżowe, w którym Polska pokonała 

Białoruś 3:0. Bramki dla biało-czerwonych zdobyli Mariusz Stępiński i Łukasz Moneta. Od 

początku spotkania zawodnicy młodzieżówki ruszyli do ataku. Bardzo aktywni w ataku był 

zarówno Mariusz Stępiński, jak i Adam Buksa. Efekt dobrej gry Polaków mogliśmy zauważyć już 

w 16. minucie spotkania, kiedy to pięknym uderzeniem z dystansu popisał się Buksa, 

wyprowadzając drużynę na prowadzenie. Podopieczni Marcina Dorny nie zwalniali tempa 

i cały czas atakowali. Kilka minut później fenomenalną okazję do zmiany rezultatu miałStępiński, 

ale napastnik „Niebieskich” został powalony w polu karnym przez obrońcę w momencie 

oddawania strzału. Arbiter spotkania uznał, że nie ma podstaw do podyktowania jedenastki. 

Łatwego życia na skrzydle nie miał natomiast Kamil Mazek, który był bardzo dobrze pilnowany 

zarówno przez obrońców Białorusi jak i pomocników. Dopiero w 45. minucie zdołał się urwać 

defensorom rywali. „Mazi” zszedł na lewą stronę i dośrodkował w pole karne do Stępińskiego, 
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który na kilka sekund przed przerwą podwyższył prowadzenie Polaków na 2:0. Na przerwę nasza 

młodzieżówka schodziła w bardzo dobrych humorach. Druga część spotkania zaczęła się 

bardzo podobnie do pierwszej. W dalszym ciągu bardzo aktywny w ataku był Mariusz Stępiński. 

W 57. minucie boisko opuścił Mazek, który asystował przy bramce „Stępla”, a w jego miejsce 

pojawił się kolejny zawodnik „Niebieskich” – Łukasz Moneta. Polacy w drugiej połowie przez 

większość czasu kontrolowali przebieg meczu. W końcówce spotkania indywidualną akcją 

popisał się Krzysztof Piątek, który wszedł w miejsce Stępińskiego. Napastnik Zagłębia Lubin minął 

kilku zawodników i uderzył z dystansu, ale niestety piłka minęła słupek bramki Białorusinów. W 

doliczonym czasie gry świetnie z kontrą wyszedł Piątek, który dostrzegł na lewym skrzydle 

niepilnowanego Monetę. Pomocnik „Niebieskich” ruszył na bramkę Białorusinów i uderzył z linii 

szesnastego metra przerzucając piłkę nad bramkarzem i podwyższając wynik na 3:0. 

Młodzieżowa reprezentacja Polski podczas obecnego zgrupowania wygrała więc oba 

zaplanowane mecze z dużym udziałem zawodników Ruchu 

 

Inne wyróżnienia „Niebieskich” 

Absolutny rekordzista Ekstraklasy pod względem liczby występów – Łukasz Surma – znalazł się 

w gronie nominowanych w plebiscycie tygodnika „Piłka Nożna” w kategorii Ligowiec Roku 

2015. Tak „Piłka Nożna” uzasadnia nominację „Surmika”: W październiku zaliczył mecz numer 

500 na najwyższym poziomie rozgrywkowym w Polsce. Debiutował 27 lipca 1996 roku w 

barwach Wisły Kraków. Na szczycie Listy Przebojów Trójki królował wówczas utwór Varius Manx 

„Orła Cień”, Prezesem Rady Ministrów był Włodzimierz Cimoszewicz, a w Gabinecie Owalnym 

w Białym Domu Bill Clinton inicjował z Moniką Lewinsky słynną Zippergate, czyli aferę 

rozporkową. Wydawać by się mogło – wieki temu. Surma mimo 38 lat na karku wciąż utrzymuje 

równą, wysoką formę. W pierwszej części 2015 roku – od 14 lutego do 5 czerwca – wziął udział 

we wszystkich meczach chorzowskiego Ruchu na poziomie ekstraklasy. Na dodatek we 

wszystkich wspomnianych spotkaniach zagrał od pierwszej do ostatniej minuty. Jesienią nie było 

gorzej – były reprezentant Polski zaliczył 21 meczów w ekstraklasie (tylko w spotkaniu z Cracovią 

opuścił boisko siedem minut przed końcem), dorzucił do tego dwa mecze w Pucharze Polski. 

Maszyna nie do zajechania, filar, nauczyciel i wzór do naśladowania dla wszystkich piłkarzy 

Ruchu – pisze tygodnik o Łukaszu Surmie. W meczu z Cracovią Łukasz Surma zanotował 250. 

występ w barwach Ruchu. Doświadczony pomocnik jest tym samym 22. zawodnikiem w historii 

klubu, któremu udało się osiągnąć tak pokaźną liczbę gier w „Niebieskiej” koszulce. 

W kategorii Ligowiec Roku nominowani zostali także Karol Linetty z Lecha Poznań, Rafał 

Murawski z Pogoni Szczecin oraz Nemanja Nikolić i Michał Pazdan z Legii Warszawa. 

 

Serwis statystyczny wziął pod lupę ligowców urodzonych 1 stycznia 1994 r. lub później i sprawdził 

jak często grają i jaki mają wpływ na wyniki osiągane przez swoje drużyny. W trwającym sezonie 

Ruch skorzystał z usług pięciu takich zawodników – Patryka Lipskiego, Kamila Mazka, Mariusza 

Stępińskiego, Macieja Urbańczyka i Kamila Włodyki, co stanowi blisko 21% spośród wszystkich 

graczy, którzy zakładali „Niebieskie” koszulki w tym sezonie. Liczba młodych graczy, którzy 

pojawiali się na ligowych boiskach w danym zespole może być jednak mylna. Często bowiem 

zaliczają oni jednorazowe, kilkuminutowe epizody, nie każdy jest ważnym ogniwem drużyny. 

Ważniejszym wskaźnikiem jest ten określający liczbę minut spędzonych przez młodzież na 

murawie. Tutaj Ruch zdecydowanie przeważa nad resztą stawki. Młodzi z Cichej rozegrali 

bowiem blisko 26% ogólnej liczby minut całej drużyny. Druga w tej klasyfikacji Jagiellonia może 

się pochwalić wskaźnikiem na poziomie 20,18%. Jeżeli chodzi o statystykę bramek - dominacja 

„Niebieskich” jest wręcz przygniatająca. Ruch zdobył w tym sezonie 29 bramek, z czego 15 

padło łupem zawodników urodzonych 1 stycznia 1994 lub młodszych. To aż 51,72% wszystkich 

goli drużyny z Chorzowa. W tej klasyfikacji drugie miejsce również zajmuje Jagiellonia, dla której 

młodzi zanotowali 25,81% wszystkich trafień. Powyższe wyliczenia nie mogą dziwić. W Chorzowie 

mocno postawiono na młodzież, a ta odwdzięcza się dobrą grą. Można się jedynie 

zastanawiać jak prezentowałyby się powyższe wskaźniki, gdyby w pełni zdrowi byli Michał 

Helik i Maciej Urbańczyk. Do momentu odniesienia kontuzji obaj byli podstawowymi piłkarzami 
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zespołu. Dodajmy jeszcze, że w kadrze „Niebieskich” znajdziemy jeszcze kilku innych 

przedstawicieli młodego pokolenia, którzy czekają na swoją szansę w Ekstraklasie, że 

wymienimy tylko Konrada Korczyńskiego, Łukasza Monetę, Łukasza Siedlika, Miłosza Trojaka, 

czy niespełna 16-letniego Przemysława Bargiela.  

 

Od 23. kolejki Ekstraklasy bramki i fragmenty meczów ligi polskiej mogą oglądać widzowie aż 

w pięćdziesięciu krajach. Wszystko za pośrednictwem TVP Info, które swoim zasięgiem objęło 

Europę, północną Afrykę oraz Bliski Wschód. Na początek świat zobaczył jak „Niebiescy” 

ogrywają Górnika! Dzięki udzieleniu licencji przez Ekstraklasę SA i MP&Silva stacji TVP Info kibice 

mogą zobaczyć 5 minut materiału wideo z każdej kolejki najważniejszych piłkarskich rozgrywek 

w Polsce w programach: Echa Stadionów, Sportowa Sobota, Sportowa Niedziela oraz Sportowy 

Wieczór.Bramki Stępińskiego, asysty Lipskiego, rajdy  Mazka, wślizgi Grodzickiego, 

odbiory Surmy, parady Putnockiego oraz największe futbolowe  emocje dostępne są teraz 

poprzez platformy satelitarne m.in. w Finlandii, Francji, Niemczech, Irlandii, we Włoszech, na 

Cyprze, w Holandii, Hiszpanii, Szwecji, Norwegii, ale również w Katarze i Zjednoczonych 

Emiratach Arabskich. Od początku sezonu mecze Ekstraklasy rozgrywane od piątku do 

poniedziałku można oglądać poza granicami Polski na żywo w kanale Dailymotion 

(Dailymotion.com/Ekstraklasa). Obecnie transmisje na okres testowy dostępne są bezpłatnie. 

Tzw. pakiet news access do rozgrywek Ekstraklasy jest ponadto w posiadaniu Telewizji Polsat i ITI 

Neovision. Dzięki temu fragmenty meczów Ekstraklasy wzbogacają serwisy informacyjne na 

antenach Polsatu i TVN. Kibice mogą ponadto oglądać fragmenty meczów w TVP1, w 

magazynie GOL po głównym wydaniu Wiadomości w każdy wtorek oraz sobotę. W tym sezonie 

magazyn gromadzi średnią widownię na poziomie 2,3 mln osób. 

Zimowe okno transferowe 

Niewątpliwie największym transferem zimowego okna było przejście Kamila Grabary do FC 

Liverpoolu. Czołowe kluby angielskie zainteresowały się  utalentowanym bramkarzem Ruchu już 

jesienią ubiegłego roku. Oprócz Liverpoolu, Grabarę chciały mieć u siebie takie zespoły jak 

Manchester City czy Manchester United. Ostatecznie nasz Klub oraz sam zawodnik doszli do 

porozumienia z „The Reds”, jednym z najbardziej utytułowanych angielskich klubów. Liverpool 

ma na swoim koncie m.in. 18 tytułów mistrzowskich, siedem krajowych pucharów czy 

5 Pucharów Europy. 17-letni Grabara to jeden z największych talentów Akademii Piłkarskiej 

Ruchu Chorzów. Urodził się 8 stycznia 1999 r. w Rudzie Śląskiej. Na Cichą trafił ponad 3 lata 

temu. Szybko okazało się, że zdecydowanie przerasta swoją kategorię wiekową. Już w sezonie 

2013/2014 trenował z drużyną Centralnej Ligi Juniorów (wówczas rocznik 1995), a od kolejnego 

pracował już z pierwszym zespołem i podpisał swój pierwszy profesjonalny kontrakt wiążący go 

z Ruchem do połowy 2018 r. Jesienią zadebiutował w seniorskim futbolu w meczu rezerw 

„Niebieskich”. 

 

Dwuletni kontrakt z Ruchem podpisał doświadczony pomocnik Łukasz Hanzel. 29-

letni Hanzel pojawił się przy Cichej dzień po rozpoczęciu przygotowań do rundy wiosennej. Po 

przejściu testów medycznych dołączył do drużyny przebywającej na zgrupowaniu w Kamieniu. 

Wystąpił także we wszystkich tegorocznych sparingach „Niebieskich”. Ostatecznie 

doświadczony piłkarz, pochodzący ze Śląska Cieszyńskiego, związał się z Ruchem umową 

obowiązującą do 31 grudnia 2017 r. Łukasz Hanzel urodził się w Cieszynie. Jest wychowankiem 

LKS Pogórze. W swojej dotychczasowej karierze reprezentował także barwy Beskidu Skoczów, 

Rozwoju Katowice, Zagłębia Lubin (debiut w Ekstraklasie) i Piasta Gliwice. Ostatnie pół roku 

spędził w Wigrach Suwałki notując 12 pierwszoligowych występów, w których strzelił 3 gole. Na 

swoim koncie ma także 152 mecze i 9 bramek w najwyższej klasie rozgrywkowej. 

 

Niespełna 16-letni Przemysław Bargiel z Akademii Piłkarskiej Ruchu Chorzów związał się 

z „Niebieskimi” pierwszą profesjonalną umową. Kontrakt będzie obowiązywał do 30 czerwca 

2018 r. Bargiel rozpoczął treningi piłkarskie w UKS Ruch Chorzów. Na Cichą trafił w 2013 r. Jego 

nieprzeciętny talent sprawił, że regularnie grywał ze starszymi od siebie. Wiosną ubiegłego roku 
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zadebiutował w Centralnej Lidze Juniorów. Przemek ma już za sobą także nieoficjalny debiut 

w pierwszym zespole „Niebieskich. Wystąpił w pierwszym zimowym sparingu chorzowian 

z czeską Opavą. Bargiel to także etatowy kapitan reprezentacji Polski w swojej kategorii 

wiekowej, w której zanotował dotąd 11 spotkań.  

 

22-letni pomocnik Michał Rzuchowski nie jest już zawodnikiem „Niebieskich”. Klub rozwiązał z 

nim kontrakt za porozumieniem stron. Michał Rzuchowski urodził się 27 grudnia 1993 r. 

w Szczecinie. Jest wychowankiem Salosu. W 2009 roku trafił do Legii Warszawa, gdzie grał 

w zespołach juniorów i Młodej Ekstraklasy. Następnie występował w pierwszoligowej Arce 

Gdynia. Piłkarzem Ruchu został latem 2014 r., jednak pierwsze półrocze przy Cichej stracił 

z powodu kontuzji. Wiosnę 2015 r. spędził na wypożyczeniu w Arce, a w lipcu ponownie pojawił 

się w Chorzowie. Jesienią trenował z pierwszym zespołem jednak nie zdołał zadebiutować 

w Ekstraklasie. Występował w rezerwach Ruchu strzelając 5 goli w 14. meczach. W drugiej 

połowie stycznia „Rzuchu” rozpoczął testy w pierwszoligowym klubie  Drutex - Bytovia, z którym 

związał się półtorarocznym kontraktem. 

23-letni pomocnik Michał Szewczyk nie jest już zawodnikiem „Niebieskich”. Klub rozwiązał 

z nim kontrakt za porozumieniem stron. Michał Szewczyk urodził się 17 października 1992 r. 

w Chorzowie. Jest synem Mieczysława, byłego wieloletniego piłkarza Ruchu, mistrza Polski 

z 1989 r. Pierwsze piłkarskie kroki stawiał w klubach Astra Spytkowice, Skawa Wadowice 

i Zatorzanka Zator. Następnie przez kilka lat związany był z Wisłą Kraków. W tym klubie zaliczył 

swój pierwszy występ w Ekstraklasie. Latem 2014 r. związał się z Ruchem. W „Niebieskiej” koszulce 

debiutował w rewanżowym meczu II rundy eliminacji Ligi Europy z FC Vaduz (0:0). W pierwszym 

zespole rozegrał łącznie 11 spotkań. Ponadto zanotował 30 gier i 8 goli w drużynie rezerw. Od 

trzech tygodni „Szewa” przebywał na testach w pierwszoligowym MKS-ie Kluczbork, a dzisiaj 

związał się z tym klubem półroczną umową. 

 

DZIAŁANIA MARKETINGOWE W I KWARTALE 2016 ROKU 

Pierwszy  kwartał 2016 roku tradycyjnie rozpoczął się od organizacji Meczu Przyjaźni pomiędzy 

hokeistami Naprzodu Janów a piłkarzami Ruchu Chorzów. W trakcie meczu przeprowadzano 

licytacje, z których dochód został przekazany na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. 

W tym roku WOŚP zbierała pieniądze na nowoczesny sprzęt medyczny dla najmłodszych 

i najstarszych pacjentów. Pod młotek trafiły m.in. koszulki piłkarzy Ruchu – Patryka Lipskiego 

i Kamila Mazka, reprezentacyjny trykot Mariusza Stępińskiego, koszulki hokeistów, piłka retro 

wydana na 95-lecie Ruchu, profesjonalna sesja zdjęciowa z ulubionym piłkarzem „Niebieskich”, 

miesiąc treningów w Football Training Center pod okiem trenera przygotowania fizycznego 

Ruchu - Leszka Dyi, czy przekazana przez Bogdana Kalusa butelka wina „Mamrot” z podpisami 

„ławeczki” z serialu „Ranczo”.  

 

 W styczniu Ruch Chorzów nawiązał współpracę z STS – największą legalną firmą 

bukmacherską w Polsce. Porozumienie będzie obowiązywać do końca sezonu 2015/2016. 

Zgodnie z warunkami umowy materiały promujące STS pojawiły się w czasie spotkań Ruchu 

Chorzów na bandach reklamowych, ściankach sponsorskich, a także na stronie internetowej 

i w mediach społecznościowych klubu. Bukmacher przed każdym meczem otrzymał także pulę 

biletów oraz zaproszeń VIP, które kibice mogli wygrać w licznych konkursach organizowanych 

w wybranych lokalach STS, a także na profilach firmy w mediach społecznościowych. 

 

 W ramach współpracy z innym partnerem - firmą PGD będącą największym dealerem 

samochodowym w Polsce, Ruch Chorzów przeprowadził konkurs, w którym nagrodą była 

przejażdżka z zawodnikiem „Niebieskich” Mariuszem Stępińskim. Aby wziąć udział w rywalizacji 

należało odpowiedzieć z jakim numerem na koszulce gra Mariusz Stępiński, podać model 

i markę samochodów udostępnionych klubowi przez sponsora oraz wymienić trzy marki 

samochodów, które nabyć można w grupie PGD.  
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 Przed rozpoczęciem rundy wiosennej sezonu 2015/2016 na hali MORiS zorganizowana 

została prezentacja drużyny, podczas której kibice mieli możliwość zapoznania się z zespołem, 

który reprezentować będzie klub do końca sezonu. Prezentacja rozpoczęła się od zaproszenia 

na parkiet najmłodszych dzieci trenujących w Akademii Piłkarskiej Ruchu, które zaprezentowały 

swoje, niemałe już, umiejętności. Następnie w trybuny rzucone zostały piłeczki tenisowe, 

a wylosowani w ten sposób szczęśliwcy zmierzyli się z drużyną rezerw „Niebieskich”. Choć zespół 

złożony z kibiców był gorąco wspierany przez publiczność, nie uniknął porażki z chorzowską 

„dwójką”. Następnie na parkiecie zameldowali się zawodnicy Akademii, którzy zmierzyli się 

z drużyną złożoną z byłych piłkarzy Ruchu. Chorzowskim fanom zaprezentowali się m.in. Dariusz 

Gęsior, Stanisław Gawenda, Mamia Jikia, Piotr Lech, Mirosław Jaworski czy Marcin Molek. 

Podczas prezentacji nie zapomniano także o śp. Macieju „Hermanie” Sawickim, wielkim 

fanatyku Ruchu, który zmarł na początku lutego. Kibice uczcili jego pamięć minutą ciszy, a po 

chwili specjalnie dla niego legendarny już utwór „Niebieska Vendetta” wykonał jej 

autor, Kajetan Mazur, czyli popularny „Bułek”. W kolejnym punkcie programu pojawili się już 

główni bohaterowie całego widowiska. Prowadzący po kolei wywoływał członków drużyny 

„Niebieskich”. Kibicom jako pierwszy pokazał się sztab szkoleniowy chorzowian, a po nim 

piłkarze. Każdy z nich mógł usłyszeć swoje nazwisko skandowane przez kibiców. Po zakończeniu 

prezentacji „Niebiescy” pośpiewali z kibicami, a następnie oddali się do ich dyspozycji. Każdy 

fan mógł z nimi porozmawiać, zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie i zdobyć autograf. 

Powrót piłkarzy po styczniowej przerwie i rozpoczęcie nowego sezonu rozgrywek ligowych, to 

także czas na wznowienie akcji kierowanych do najmłodszych sympatyków Ruchu Chorzów.  

 

W pierwszym kwartale roku 2016 kontynuowane były projekty „Futbolandia”, „Szkoła w Ruchu” 

oraz „Niebieska lekcja historii”.  

„Szkoła w Ruchu” to akcja dedykowana głównie uczniom szkół podstawowych. Spotkania 

w ramach tego programu zawsze odbywają się według przesłanego wcześniej do szkół planu. 

Na początku spotkania uczniowie witają piłkarzy oprawą: ubierają się w klubowe barwy, 

śpiewają kibicowskie piosenki, wywieszają transparenty, wymachują szalikami i chorągiewkami. 

Po przywitaniu piłkarzy następuje krótka prezentacja, a zaraz po niej uczniowie wcielają się w 

role dziennikarzy i przeprowadzają z zawodnikami konferencję prasową. Kiedy odpowiedzi na 

wszystkie pytania zostaną udzielone, role odwracają się i tym razem to piłkarze, w ramach 

konkursu wiedzy o Ruchu Chorzów, zadają uczniom pytania. Po części mówionej przychodzi 

pora na zajęcia praktyczne. Uczniowie wraz z zawodnikami „Niebieskich” biorą udział 

w treningu piłkarskim i mini-meczu. Na zakończenie nasi futboliści rozdają uczniom autografy 

i pozują do pamiątkowych zdjęć, a dzieci wręczają im własnoręcznie wykonane upominki 

w postaci rysunku, kolażu złożonego z fotografii zawodników, figurki z masy solnej itp.  

 

„Futbolandia” to z kolei projekt dedykowany przedszkolakom. Zawodnicy podczas wizyt 

w przedszkolach, opowiadają dzieciom o różnych kwestiach związanych z piłką nożną: 

tłumaczą podstawowe zasady gry w piłkę, opowiadają o początkach swojej przygody 

z futbolem, mówią o diecie, jakiej powinni przestrzegać sportowcy, starają się zachęcić 

dzieciaki do aktywności fizycznej, a także zapraszają je do wstąpienia w szeregi Akademii 

Piłkarskiej Ruchu Chorzów. Na zakończenie „Niebiescy” przeprowadzają dla dzieci zabawy 

ruchowe z piłką. 

 

„Niebieska lekcja historii” to część projektu marketingowego „14 Powodów Do Dumy”, który 

zainicjowany został na początku sezonu 2015/2016. W ramach tej akcji klub zaprasza 

wychowanków szkół i przedszkoli do przyjścia na stadion Ruchu Chorzów. Podczas wizyty przy 

Cichej uczniowie oprowadzani są po chorzowskim obiekcie przez pracownika klubu, który 

opowiada im o najważniejszych faktach z historii 14-krotnego Mistrza Polski. Goście mają także 

możliwość zobaczenia fragmentu treningu pierwszego zespołu, a na zakończenie spotykają się 

z zawodnikami, którzy składają im autografy i wykonują sobie z nimi pamiątkowe zdjęcia.  

Dzieci i młodzież biorące udział w akcjach prowadzonych przez klub otrzymują także 

jednorazowe bezpłatne zaproszenie na wybrany mecz Ruchu Chorzów rozgrywany na 

stadionie przy Cichej.  



RAPORT ZA I Q 2016 RUCH CHORZÓW S.A. 
(III Q ROKU ROZRACHUNKOWEGO 2015/2016) 

 

 

 20 

 

W pierwszym kwartale roku 2016 „Niebiescy”, w ramach prowadzonych przez siebie akcji, 

spotkali się z uczniami z Chorzowa, Rudy Śląskiej, Siemianowic, Świętochłowic, Tychów, 

a nawet z Warszawy.  

 

Na początku roku 2016 wdrożony został także cykl warsztatów dla uczniów rudzkich szkół, które 

prowadzone są przez zawodnika Ruchu Chorzów pochodzącego z Rudy Śląskiej – Martina 

Konczkowskiego oraz zawodowego trenera osobowości - Piotra Pytla. Warsztaty mają na celu 

pomóc młodzieży w odnalezieniu właściwej drogi do sukcesu w życiu i przekonać je, iż bez 

względu na wszelkie przeszkody i ograniczenia należy nieustannie dążyć do wyznaczonych 

sobie celów. Głównym bohaterem spotkań jest Martin Konczkowski, który na początku 

opowiada dzieciom swoją historię. Jest to opowieść o jego karierze piłkarskiej, w której nie 

brakowało momentów słabości i załamania. Zawodnik udowadnia słuchaczom, iż miejsce, 

w którym obecnie się znajduje to wynik jego wytrwałości, odwagi i ciężkiej pracy, dzięki którym 

udało mu się pokonać swoje słabości. W drugiej części warsztatów uczniowie spotykają się 

z  Piotrem Pytlem, który analizuje wcześniej opowiedzianą historię i na jej podstawie 

przedstawia, w jaki sposób należy kierować swoim życiem, aby zrealizować swoje marzenia. 

Spotkania z Martinem Konczkowskim i Piotrem Pytlem cieszą się ogromnym uznaniem wśród 

uczniów i nauczycieli.  

 

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. 
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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 Liczba akcji 
Wartość 

nominalna 

Udział w kapitale 

zakładowym 

Udział w głosach na 

Walnym Zgromadzeniu 

Akcjonariuszy 

1. 4Energy S.A. 9 750 754 9 750 754,00 zł 38,73% 38,73% 

3. AMG Silesia sp. z o.o. 5 814 585 5 814 585,00 zł 23,10% 23,10% 

4. Miasto Chorzów 5 653 845 5 653 845,00 zł 22,46% 22,46% 

6. Pozostali : 3 957 511 3 957 511,00 zł 15,71% 15,71% 

Razem 25 176 695 25 176 695,00 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 I kwartału 2016 r. 

 

 


