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I. INFORMACJE OGÓLNE na dzień 16 listopada 2015 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: 21 676 695,00 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 III KWARTAŁU 2015 ROKU (I KWARTAŁU ROKU 

OBRACHUNKOWEGO 2015/2016) 

 

Dość ważnym wydarzeniem było wydanie „Ekstraklasy Piłkarskiego Biznesu”. EY 

i Ekstraklasa S.A. już po raz siódmy opublikowały raport „Ekstraklasa Piłkarskiego Biznesu”. 

Zawiera on między innymi ranking biznesowy 16 klubów Ekstraklasy za sezon 2014/2015. Ruch 

Chorzów zajął 9. miejsce w stawce, najwyższe spośród klubów województwa śląskiego. Kibice 

piłki nożnej znajdą w raporcie nie tylko wszelkie informacje o klubowych osiągnięciach 

sportowych, marketingowych i medialnych w sezonie 2014/2015, ale także informacje 

dotyczące klubowych finansów za rok 2014. W kategorii finansowej „Niebiescy” zajęli 9. miejsce. 

Autorzy raportu docenili systematyczną poprawę finansów klubu z Cichej. Od trzech lat 

wyraźnie rośnie poziom przychodów (2012 rok 26%, 2013 rok 17,6%, 2014 rok 16,8%), który 

obecnie oscyluje wokół 17 mln zł. Przychody z dnia meczu wyniosły 1,3 mln, co dało „Ruchowi” 

dziesiąte miejsce w Ekstraklasie. W latach 2012 i 2013 przychód ten był na podobnym poziomie, 

1,3 mln zł. Doceniono jednak fakt, że już drugi rok z rzędu następuje poprawa wskaźnika 

zróżnicowania wpływów. W 2012 roku wskaźnik ten wynosił aż 0,49, a w 2013 0,34. W raporcie 

podkreślono, że zarząd klubu realizuje projekt naprawy finansów, mający między innymi na celu 

obniżenie kosztów operacyjnych. W porównaniu z rokiem 2013 spadły o 3,9 mln i wyniosły 21,6 

mln. Zmniejszono łączną pulę wynagrodzeń, które spadły z 15,6 mln do 10,9 mln. Dalej 

w raporcie czytamy: „Jednak od strony potencjału generowania przychodów, dla Ruchu 

kluczowe jest posiadanie nowoczesnego stadionu, który może znacząco zwiększyć wpływy do 

kasy.” W kategorii medialności i marketingu Ruch zajął najwyższą pozycję spośród 

ekstraklasowych klubów z regionu. W raporcie czytamy: „Pomimo trwającej cały sezon walki 

o utrzymanie, Niebiescy byli czołowym klubem na Śląsku we wszelkich rankingach 

marketingowych. Klub mógł polegać na stałej bazie kibiców oraz największych gwiazdach 

zespołu, w tym na trenerze Fornaliku, wokół których można było budować komunikację. 

W ciągu całego sezonu sprzedano 489 koszulek w średniej cenie 199 PLN. Ceny biletów 

i karnetów na mecze Ruchu należały do najtańszych w Ekstraklasie. Najbardziej zagorzali fani 

Niebieskich mogli nabywać pojedyncze wejściówki już za 8 PLN.” Autorzy raportu docenili liczne 

akcje marketingowe i kampanie mające na celu zwiększenia frekwencji na stadionie przy 

Cichej. Średnia wynosząca 5661 osób była najwyższą spośród wszystkich śląskich zespołów. 

Firma doradcza Deloitte przygotowała IX edycję raportu „Piłkarska Liga Finansowa” 

opisującego przychody klubów Ekstraklasy w 2014 r. „Niebiescy” zanotowali aż 32% wzrostu 

i z przychodami na poziomie ponad 17,1 mln zł zajmują 8. miejsce w ligowej stawce. To 

najlepszy wynik spośród klubów województwa śląskiego! Łączne przychody wszystkich klubów 

grających w Ekstraklasie wyniosły 375 mln zł i ich wysokość była niemal identyczna jak rok 

wcześniej. Tymczasem aż 13 z 16 klubów zwiększyło swoje wpływy. Największy wzrost 

przychodów zanotowała Legia (o 6,6 mln), Cracovia (4,77), GKS Bełchatów i Górnik Łęczna (po 

4,4) oraz Ruch (4,1). Dzięki temu „Niebiescy” awansowali o dwie lokaty w porównaniu do 

raportu za rok 2013 i obecnie zajmują miejsce ósme. Z kolei największy spadek analizowanych 

kategorii przychodów zanotowały Śląsk Wrocław(o 9,3 mln zł) oraz Górnik Zabrze (o 2,6 mln zł). 

W tegorocznej edycji rankingu (wzorem największych lig europejskich) w Ekstraklasie poprawił 
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się stosunek wypłacanych wynagrodzeń do osiąganych przychodów. Wskaźnik ten spadł 

z poziomu 76% do 72%. Według ekspertów Deloitte optymalny poziom to 60%. 8 klubów 

poprawiło wskaźnik, a 7 zanotowało spadek. Ruch zanotował największy progres w tej kategorii 

w stosunku do 2013 r. zmniejszając stosunek wypłacanych wynagrodzeń do osiąganych 

przychodów o ponad połowę, do poziomu ok. 70%, czyli jest już bardzo blisko ligowej średniej. 

Najniższy współczynnik osiągnęły GKS Bełchatów (51%) i Legia (52%). Wartość 100% 

przekroczono w trzech klubach: Piaście Gliwice (115%), Górniku Zabrze (120%) i Koronie 

Kielce (129%). 

 

24 września 2015 r. w Warszawie odbyło się doroczne Zwyczajne Walne Zgromadzenie 

Akcjonariuszy spółki Ekstraklasa S.A. Na nową, roczną kadencję powołano członków Rady 

Nadzorczej spółki. Wśród nich znalazł się Prezes „Niebieskich”, Dariusz Smagorowicz. Walne 

Zgromadzenie Akcjonariuszy powołało na nową, roczną kadencję Radę Nadzorczą spółki 

Ekstraklasa S.A. w skład której automatycznie weszli reprezentanci czterech najlepszych Klubów 

minionego sezonu: Karol Klimczak (reprezentant Lecha Poznań); Maciej Wandzel (reprezentant 

Legii Warszawa); Cezary Kulesza (reprezentant Jagiellonii Białystok); Paweł Żelem (reprezentant 

Śląska Wrocław). Ponadto dwóch członków zostało wybranych przez pozostałych 12 Klubów 

Ekstraklasy. Są to: Grzegorz Jaworski (członek Rady Nadzorczej Piasta Gliwice) i Prezes Zarządu 

„Ruchu” Chorzów Dariusz Smagorowicz. W składzie Rady Nadzorczej jako przedstawiciel 

Polskiego Związku Piłki Nożnej pozostał prezes PZPN Zbigniew Boniek.  

Rada Nadzorcza Ekstraklasy S.A. składa się z siedmiu członków. Przypomnijmy, że 

zgodnie ze statutem spółki gwarantowane miejsce w Radzie Nadzorczej Ekstraklasy S.A. mają 

reprezentanci czterech pierwszych Klubów w klasyfikacji poprzedniego sezonu oraz 

reprezentant PZPN. Dwóch członków wybieranych jest natomiast przez 12 pozostałych Klubów 

spośród zgłoszonych przez nie kandydatur. Członkowie powołanej dziś Rady Nadzorczej 

spośród jej składu wybiorą Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczącego, a także Sekretarza 

Rady. 

 

W III kwartale 2015 roku Niebiescy” zostali przyjęci do prestiżowego grona zespołów 

tworzących Europejskie Stowarzyszenie Klubów (ECA). Ruch otrzymał zaproszenie do udziału 

w projekcie, ponieważ od 5 lat regularnie reprezentuje polską piłkę na arenie 

międzynarodowej, występując w eliminacjach Ligi Europy. Europejskie Stowarzyszenie Klubów 

(ECA) jest samodzielnym, niezależnym organem bezpośrednio reprezentującym drużyny 

piłkarskie w Europie. Zadaniem ECA jest ochrona i promocja Europejskiej klubowej piłki nożnej. 

Do celów organizacji należy także stworzenie nowego, bardziej demokratycznego modelu 

zarządzania, który podkreśliłby kluczową rolę klubów w piłce nożnej i wypracowywaniu 

sukcesów przez reprezentacje narodowe. Stowarzyszenie odgrywa doniosłą rolę w dialogu 

społecznym prowadzonym między instytucjami zarządzającymi piłką. Prezydentem ECA jest 

Karl-Heinza Rummenigge. 

 

 

DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWA 

I Drużyna „Ruchu” Chorzów  

 

W III kwartale 2015 roku wznowiła grę piłkarska Ekstraklasa. Pierwsza Drużyna „Ruchu” 

Chorzów w I kwartale nowego roku obrachunkowego grała dziesięć spotkań; cztery z nich 

wygrywając, pięć przegrywając oraz raz remisując. W meczu inauguracyjnym z Górnikiem 

Łęczną podopieczni Waldemara Fornalika ulegli rywalom 0:2. „Niebiescy” przegrali również 

w piątej kolejce z Jagiellonią Białystok  (2:1), w siódmej kolejce z Zagłębiem Lubin (3:1), z Legią 

Warszawa w dziewiątej kolejce (1:4) oraz z Cracovią w dziesiątej kolejce (2:1). Trzy punkty 

drużyna Niebieskich zdobyła w drugiej kolejce z Piastem Gliwice (2:0), z Koroną Kielce w trzeciej 

kolejce (1:2), wysoko wygrywając z beniaminkiem Ekstraklasy – Termalicą Bruk-Bet Niecieczą 

(1:4) oraz wygrywając z ósmej kolejce w Wielkich Derbach Śląska z Górnikiem Zabrze – 1:0.  
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Bez rozstrzygnięcia pozostał mecz z Podbeskidziem Bielsko-Biała (1:1) w czwartej kolejce 

o mistrzostwo Ekstraklasy S.A. 

 

II Drużyna „Ruchu” Chorzów 

 

Druga Drużyna „Ruchu” Chorzów również zainaugurowała rozgrywki III Ligi śląsko-

opolskiej. Podopieczni Mateusza Soboty dwa razy wygrali i sześć razy przegrywali w III kwartale 

2015 roku.  

„Ruch” II Chorzów przegrał w pierwszej kolejce z LKS Bełk (2:0), w czwartej kolejce z Piastem 

II Gliwice (1:3), w piątej kolejce z Górnikiem II Zabrze (4:1), w następnej kolejce ze Skrą 

Częstochowa (0:3), w siódmej kolejce z Szombierkami Bytom (1:0) oraz w ósmej kolejce z BKS 

Stalą Bielsko-Biała (2:1).  Drużyna rezerw wygrała z Odrą Opole w drugiej kolejce rozgrywek (4:3) 

oraz z LZS Piotrówką z trzeciej kolejce (1:3). 

 

Centralna Liga Juniorów 

 

Z początkiem sierpnia swoje rozgrywki wznowiła również Centralna Liga Juniorów 

(grupa zachodnia). „Niebiescy Juniorzy” dwa razy wygrywali swoje spotkania, trzy razy 

przegrali oraz aż cztery mecze pozostały bez rozstrzygnięcia. Trzy punkty podopieczni Ireneusza 

Psykały przywieźli z Poznania (spotkanie z Wartą Poznań w pierwszej kolejce zakończyło się 

wynikiem 2:4) oraz z Wrocławia (Śląsk Wrocław uległ juniorom „Ruchu” w siódmej kolejce 

rozgrywek przegrywając u siebie 0:4).  Bez punktów dla „Niebieskiej” młodzieży zakończyły się 

spotkania z Arką Nowa Sól w trzeciej kolejce (4:3), z Zagłębiem Lubin w ósmej kolejce (2:3) oraz 

Lechem Poznań (3:1) w dziewiątej kolejce.  Remisami zakończyły się spotkania z Bałtykiem 

Koszalin (3:3) w drugiej kolejce, z UKP Zieloną Górą w czwartej kolejce (0:0), z Pomologią 

Pruszków w piątej kolejce (0:0) oraz z Zawiszą Bydgoszcz w szóstej kolejce rozgrywek (1:1). 

 

Gra „Niebieskich” w mediach 

 

Głosami internautów Martin Konczkowski został wybrany do Jedenastki Sezonu 

w plebiscycie organizowanym przez serwis Ekstraklasa TV. Defensor „Ruchu” o miejsce 

w zestawieniu rywalizował z Łukaszem Broziem z Legii Warszawa, Łukaszem Burligą z Wisły 

Kraków, Tomaszem Kędziorą z Lecha Poznań i Jakubem Wójcickim, który w poprzednim sezonie 

reprezentował barwy Zawiszy. W głosowaniu „Konczi” uzyskał aż 60,3% głosów, wyprzedzając 

drugiego w zestawieniu Kędziorę o blisko 34%. 

Również Roland Gigolaev znalazł się w Jedenastce Sezonu 2014/2015. Lewoskrzydłowy „Ruchu” 

zaliczył bardzo udany sezon. W 27. spotkaniach zanotował 4 bramki i 4 asysty, często 

napędzając "Niebieską" ofensywę. W głosowaniu przeprowadzonym przez serwis Esktraklasa 

TV "Gigi" odsadził konkurencję, zdobywając aż 51,7% głosów.  

 

Bramkarz „Niebieskich” zapisał na swoim koncie zwycięską interwencję w pojedynku 

z Górnikiem Łęczna w inauguracyjnej kolejce rozgrywek o mistrzostwo Ekstraklasy. Słowak 

w kapitalny sposób zatrzymał strzał Bartosza Śpiączki, ratując „Ruch” przed stratą drugiego 

gola. Ta parada zdobyła aż 79,7% wszystkich głosów. Również interwencja z trzeciej kolejki 

zdobyła uznanie internautów. Nagrodzona została interwencja z 84 minuty meczu 

z Koroną. Przemysław Trytko z linii pola karnego uderzył tuż przy słupku, ale bramkarz 

„Niebieskich” znów stanął na wysokości zadania i uratował trzy punkty dla swojej drużyny. 

Putnocky zebrał aż 44.6% głosów internautów.  

 

Internauci, poprzez głosowanie w serwisie Ekstraklasa TV zdecydowali, że najładniejszą bramką 

piątej kolejki rozgrywek była ta zdobyta przez napastnika „Niebieskich” w wyjazdowym 

spotkaniu z Jagiellonią. Stępiński na murawie w Białymstoku pojawił się dopiero po przerwie, ale 

swoją obecność na boisku zaznaczył szybko. W 82. minucie napastnik „Niebieskich” dobrze 
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przyjął piłkę z obrońcą „na plecach”, a potem szybko się z nią odwrócił i posłał do siatki 

efektownym uderzeniem, którego nie dał rady zatrzymać Bartłomiej  Drągowski.  

Stępiński wygrał głosowanie, zbierając ponad 30 procent głosów. W pokonanym polu 

pozostawił między innymi Daniela Łukasika z Lechii Gdańsk i Bartosza Kapustkę z Cracovii.  

Również interwencja Michała Koja została wyróżniona w meczu piątej kolejki. Środkowy 

obrońca „Niebieskich” wygrał głosowanie w plebiscycie na najlepszą obronę 5. kolejki 

Ekstraklasy zdobywając 65,4% głosów.  

 

Najefektywniejszym występem w trzecim kwartale okazało się spotkanie z Termalicą Bruk-Bet 

Niecieczą. Autor fantastycznej bramki na 2:1, Patryk Lipski, trafił do Jedenastki Kolejki 

oficjalnego serwisu Ekstraklasy i stacji Canal + Sport. Dodajmy, że „Lipa” głosami kibiców został 

także wybrany „największym + kolejki”. Piłkarzy Niebieskich wybrano do najlepszych jedenastek 

szóstej kolejki takich serwisów jak: weszlo.com, Katowicki Sport, Piłka Nożna, Wirtualna Polska, 

Ekstraklasa.net. Również interwencja Matusa Putnockiego uzyskała miano „interwencji szóstej 

kolejki Ekstraklasy. 

 

„Puto” zdystansował rywali i z olbrzymią przewagą zwyciężył również w głosowaniu internautów 

na portalu ekstraklasa.tv w głosowaniu na interwencję ósmej kolejki. Bramkarz „Niebieskich” 

zebrał aż 57,7% głosów, jak również wygrał w plebiscycie na najlepszą interwencję dziewiątej 

kolejki zdobywając 51,4 % głosów. 

 

Internauci, poprzez głosowanie w serwisie Ekstraklasa TV, zdecydowali, że najładniejszą bramką 

lipca i sierpnia w Ekstraklasie była ta zdobyta przez Patryka Lipskiego w spotkaniu z Termaliką. 

„Lipa” wygrał głosowanie zbierając blisko 42% głosów. W pokonanym polu pozostawił między 

innymi Konstantina Vassiljeva z Jagiellonii, na którego oddano niespełna 31% głosów. 

 

W plebiscycie organizowanym przez serwis Ekstraklasa TV internauci wybierali najlepszą 

interwencję lipca i sierpnia w Ekstraklasie. Bezapelacyjnie zwyciężył golkiper „Niebieskich”, 

Matus Putnocky. Wśród głosujących największe uznanie zyskała parada Matusa ze starcia 

z Termaliką. W 52. minucie spotkania „Puto” efektownie odbił uderzenie Dawida 

Plizgi zmierzające prosto w okienko bramki „Ruchu”. Ta interwencja uzyskała w plebiscycie 

38,2% głosów. Na drugim miejscu uplasowała się parada Putnockiego, tym razem 

z inauguracyjnego meczu z Górnikiem Łęczna (17,9% głosów). Na najniższym stopniu podium 

uplasował się Jakub Szmatuła z Piasta Gliwice (10,2%). 

 

W dziesiątej kolejce mistrzostw Ekstraklasy tryumfował Mariusz Stępiński – jego bramka 

w meczu z Cracovią wygrała plebiscyt na najlepszą bramkę dziesiątej kolejki.  

 

 

Kontrakty Zawodników na sezon 2015/2016 

 

III kwartał 2015 roku to także trwające w lipcu i sierpniu okno transferowe. 

 

Dwaj środkowi obrońcy Mateusz Cichocki i Michał Koj podpisali kontrakty z „Ruchem” 

Chorzów. Umowy obu zawodników obowiązywać będą do 30 czerwca 2017 r. z opcją 

przedłużenia o kolejny sezon. 

Mateusz Cichocki urodził się 31 stycznia 1992 r. w Warszawie. Jest wychowankiem Polfy 

Tarchomin. Gry w piłkę uczył się także w GKP Targówek i Legii, skąd wypożyczany był do Arki 

i Dolcanu. Na swoim koncie ma mistrzostwo Polski 2014 ze stołecznym zespołem za cztery 

ekstraklasowe występy jesienią 2013 r. Miniony sezon, jako piłkarz Legii, spędził właśnie 

w Ząbkach, gdzie zanotował 32 występy na boiskach I ligi. Cichocki ma za sobą występy 

w młodzieżowych reprezentacjach Polski. 

Michał Koj urodził się 28 lipca 1993 r. w Rudzie Śląskiej. Jest wychowankiem MSPN Górnika 

Zabrze, skąd wiosną 2008 r. trafił do zespołu juniorów Ruchu Chorzów. Wiosną 2010 r.  przeniósł 

się do greckiego Panathinaïkósu Ateny, gdzie występował w drużynie młodzieżowej. W 2012 
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roku wrócił do Polski i związał się z Pogonią Szczecin. Łącznie na swoim koncie ma przed 

podpisaniem kontraktu z „Ruchem” ma 6 ekstraklasowych meczów. Koj ma za sobą występy 

w młodzieżowych reprezentacjach Polski. 

 

Maciej Iwański podpisał kontrakt z „Niebieskimi”. Były pomocnik Podbeskidzia Bielsko-

Biała związał się z zespołem umową na rok, z opcją przedłużenia o kolejny. 

Maciej Iwański urodził się 7 maja 1981 roku w Krakowie. Pierwsze piłkarskie kroki stawiał 

w Oświęcimiu, w klubach Omag i Unia. W dotychczasowej karierze reprezentował barwy takich 

zespołów jak Szczakowianka Jaworzno, Zagłębie Lubin, Legia Warszawa, Łódzki Klub Sportowy 

czy turecki Manisaspor Kulubu. W minionym sezonie, w którym bronił barw Podbeskidzia, 

wystąpił w 32. ligowych spotkaniach strzelając w nich 8 goli. Łącznie rozegrał 256 spotkań 

w najwyższej klasie rozgrywkowej, w których zdobył 51 bramek. Iwański to także były 

reprezentant Polski. W biało-czerwonych barwach zanotował 10 występów, w których 

dwukrotnie wpisywał się na listę strzelców. Do drużyny "Niebieskich" dołączył już na zgrupowaniu 

w Wiśle.  

 

Roczną umowę z opcją przedłużenia o kolejny sezon podpisał Artur Lenartowski. 

Artur urodził się 17 marca 1988 r. w Częstochowie, gdzie uczył się piłkarskiego rzemiosła 

w klubach Olimpijczyk i Raków. Latem 2009 r. został wypożyczony na pół roku do Piasta Gliwice, 

w którym zadebiutował w Ekstraklasie. W połowie 2011 r. definitywnie rozstał się z Rakowem 

i karierę kontynuował w Koronie Kielce, gdzie szybko stał się podstawowym graczem zespołu. 

Mierzący 192 cm wzrostu pomocnik ostatni sezon spędził w Podbeskidziu Bielsko-Biała. Łącznie 

zanotował 72 występy w najwyższej klasie rozgrywkowej, w których strzelił 6 bramek.   

 

20-letni Mariusz Stępiński pomyślnie przeszedł przy Cichej testy medyczne i związał się 

z „Ruchem” trzyletnią umową. Mariusz Stępiński urodził się 12 maja 1995 r. w Sieradzu. Jest 

wychowankiem Piasta Błaszki. Następnie reprezentował barwy Pogoni Zduńska Wola 

i łódzkiego Widzewa, w którym zadebiutował w Ekstraklasie. W 2013 r. przeszedł do 

występującego w niemieckiej 2. Bundeslidze 1. FC Nürnberg. Poprzedni sezon spędził na 

zasadzie wypożyczenia w Wiśle Kraków, dla której zaliczył 25 ekstraklasowych 

występów. Stępiński ma na koncie brązowy medal Mistrzostw Europy do lat 17 z 2012 r. Ma za 

sobą także debiut w seniorskiej reprezentacji Polski. 2 lutego 2013 r. wystąpił w towarzyskim 

spotkaniu z Rumunią.  

 

Drużyna Niebieskich pozyskała również Adama Setlę. Napastnik Nadwiślana Góra 

pozytywnie przeszedł testy przy Cichej i przez najbliższy rok, na zasadzie wypożyczenia, będzie 

występował w barwach „Niebieskich”. W umowie transferowej „Ruch” zapewnił sobie prawo 

pierwokupu zawodnika. Adam Setla urodził się 26 października 1992 r. w Niemodlinie. Jest 

wychowankiem Górala Sidzina. Następnie reprezentował barwy Czarnych Otmuchów i Odry 

Opole. Na początku 2014 r. trafił do trzecioligowego wówczas Nadwiślana Góra, z którym 

wywalczył awans do II ligi. Ostatni sezon był zdecydowanie najbardziej udanym 

w dotychczasowej karierze Adama Setli. W 30. spotkaniach zdobył 16 bramek, a jego drużyna 

uplasowała się na 10. pozycji w tabeli II ligi. 

 

22-letni napastnik Ruchu Mateusz Kwiatkowski został wypożyczony na rok do 

drugoligowej Legionovii Legionowo. Nowy klub „Kwiatka” zajął w poprzednim sezonie 11. 

miejsce w tabeli II ligi. 

 

Z niebieskim klubem pożegnał się Eduards Visnakovs. Nowy klub Visnakovsa – KVC 

Westerlo – to na końcu sierpnia 12. zespół Jupiler League, najwyższej klasy rozgrywkowej 

w Belgii. Po pięciu kolejkach „De Kempeneers” zespół miał na koncie 5 punktów. Poprzedni 

sezon zakończył na 11. pozycji. Do największych sukcesów Westerlo należą wicemistrzostwo 

Belgii w 1997 r. oraz zdobycie krajowego pucharu w 2001 r. 

Visnakovs trafił na Cichą w sierpniu ubiegłego roku z Widzewa Łódź. Debiutował 

w wyjazdowym meczu z Lechią Gdańsk (3:3), w którym wpisał się nawet na listę strzelców. 
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W trwającym sezonie czterokrotnie trafiał do siatki – 3 gole w lidze i jeden w Pucharze Polski. 

Łącznie „Wiśnia” rozegrał w barwach Ruchu 35 spotkań, w których strzelił 7 bramek. 

 

„Ruch” rozwiązał kontrakty z zawodnikami, Bartoszem Brodzińskim i Sebastianem 

Janikem. Brodziński trafił do Chorzowa latem 2013 r. z Arki Gdynia. W pierwszym zespole 

„Niebieskich” zanotował tylko jeden występ – 18 sierpnia 2013 r. zagrał w wyjazdowym 

spotkaniu z Arką (2:3) w rozgrywkach Pucharu Polski. W tym meczu wpisał się nawet na listę 

strzelców. „Broda” grał głównie w zespole rezerw. Minioną rundę wiosenną spędził na 

wypożyczeniu w Widzewie Łódź. Janik piłkarzem Ruchu został na początku 2014 r. przechodząc 

z Puszczy Niepołomice. W zespole „Ruchu” zaliczył 5 ligowych występów. Z „Niebieskimi” zdobył 

brązowy medal Mistrzostw Polski w 2014 r. Janik minioną rundę wiosenną spędził na 

wypożyczeniu w pierwszoligowym wówczas GKS-ie Tychy. 

 

Powołania Zawodników drużyn prowadzonych przez „Ruch” Chorzów 

 

Selekcjoner reprezentacji Łotwy Marians Pahars ogłosił nazwiska zawodników 

powołanych na mecze z Turcją i Czechami, w ramach eliminacji do Mistrzostw Europy 2016. 

Wśród nominowanych znalazł się napastnik „Niebieskich” Eduards Visnakovs, który od początku 

sezonu imponuje wysoką formą i niesamowitą skutecznością. W czterech pierwszych meczach 

ligowych dwukrotnie wpisywał się na listę strzelców. Jedno trafienie dołożył również w spotkaniu 

Pucharu Polski z Wisłą Kraków. 

 

Mariusz Stepiński, Kamil Mazek i Patryk Lipski otrzymali powołanie do młodzieżowej 

reprezentacji Polski. „Stępel” miał okazję zagrać w meczu ze Szwecją, a „Mazi” i Lipa” wezmą 

udział w konsultacji selekcyjnej. W meczu ze Szwecją, który zakończył się bezbramkowym 

remisem, w wyjściowym składzie grał do 70. minuty Mariusz Stępiński. Napastnik został zmieniony 

przez klubowego kolegę Kamila Mazka. „Lipa” na placu gry pojawił się w 85. minucie spotkania 

zastępując Radosława Murawskiego. 

Marcin Dorna powołał również naszych trzech zawodników na mecz z Izraelem i Rumunią.  

 

Selekcjoner reprezentacji Polski do lat 20 Miłosz Stępiński powołał 20 zawodników na 

mecze Turnieju Czterech Narodów ze Szwajcarią i Niemcami. Wśród nominowanych znalazł się 

pomocnik „Ruchu” Maciej Urbańczyk. Maciek mecz ze Szwajcarią rozpoczął na ławce 

rezerwowych. Na placu gry pojawił się w 60. minucie zmieniając Michała Nalepę. 

Reprezentacja  pokonała we Włocławku rówieśników z Niemiec 2:1 w ramach towarzyskiego 

Turnieju Czterech Narodów. Pomocnik „Niebieskich” rozpoczął mecz na ławce rezerwowych. 

Na placu gry pojawił się w 83. minucie zmieniając Michała Nalepę.  

 

Selekcjoner reprezentacji Polski do lat 17, Bartłomiej Zalewski, powołał kadrę na 

towarzyski turniej U-17 Nordic Cup. Nominację otrzymał bramkarz „Ruchu” Chorzów, Kamil 

Grabara Również Dominik Małkowski znalazł się wśród trójki piłkarzy, którzy zostali dodatkowo 

powołani do kadry Polski U-17 na towarzyski turniej Nordic Cup w Szwecji. Oprócz piłkarza 

młodzieżowej drużyny „Ruchu”, dodatkowe powołanie od selekcjonera Bartłomieja 

Zalewskiego otrzymali reprezentujący niemiecki MSV 02 Duisburg Maximilian Funk i grający 

w Lechu Poznań Jakub Moder. Turniej został rozegrany w Szwecji w dniach od 4 do 9 sierpnia. 

Małkowski stał się drugim piłkarzem, który na Nordic Cup reprezentował młodzieżową drużynę 

„Ruchu”. Reprezentacja Polski do lat 17 pokonała 2:0 rówieśników z Danii oraz 2:0 rówieśników 

z Finlandii w meczach towarzyskiego turnieju Nordic Cup rozgrywanego w Szwecji, a Kamil 

Grabara zachował czyste konto. W ostatnim meczu fazy grupowej towarzyskiego turnieju 

Nordic Cup reprezentacja Polski do lat 17 pokonała Norwegię 2:0. Obydwaj gracze 

„Niebieskich” mogli założyć koszulki reprezentacyjne. W finałowym meczu towarzyskiego 

turnieju Nordic Cup reprezentacja Polski do lat 17 przegrała 0:1 z gospodarzami rozgrywek, 

Szwecją. Całe spotkanie w zespole biało-czerwonych rozegrał Kamil Grabara z „Ruchu” 

Chorzów.  
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Zarówno Grabara jak i Małkowski zostali powołani na towarzyskie zawody XXX 

Międzynarodowego Turnieju o Puchar Syrenki. 

 

Na początku sierpnia Polski Związek Piłki Nożnej ogłosił listę zawodników powołanych 

na zgrupowanie selekcyjne reprezentacji Polski U’15. Wśród nominowanych znalazł się Jakub 

Rudek i Mateusz Bogusz z Akademii Piłkarskiej „Ruchu” Chorzów . Zgrupowanie odbyło się 

w Opalenicy w dniach od 17 do 21 sierpnia. Jakub Rudek występuje na pozycji napastnika. 

W poprzednim sezonie był najlepszym strzelcem zespołu „Ruchu” występującego 

w I Wojewódzkiej Lidze Trampkarzy Młodszych (rocznik 2001), a także królem strzelców 

rozgrywek z dorobkiem 26. goli. Jest również filarem reprezentacji Śląska w swojej kategorii 

wiekowej. 

Mateusz Bogusz występuje na pozycji pomocnika. W poprzednim sezonie był podstawowym 

zawodnikiem zespołu „Ruchu” występującego w I Wojewódzkiej Lidze Trampkarzy Młodszych 

(rocznik 2001), a także jednym z najlepszych strzelców. Wraz ze wspomnianym Jakubem 

Rudkiem tworzą wręcz zabójczy dla rywali duet. Mateusz jest również reprezentantem Śląska 

w swojej kategorii wiekowej. 

Jakub Rudek i Mateusz to jedyni gracze ze Śląska, którzy otrzymali powołania do kadry U’15. 

 

Selekcjoner reprezentacji Polski do lat 16, Robert Wójcik, na początku września ogłosił 

nazwiska zawodników powołanych na dwumecz z Irlandią Północną. Wśród nominowanych 

znalazł się zawodnik „Ruchu”, Przemysław Bargiel. Reprezentacja wygrała 4:2 w meczu 

towarzyskim z rówieśnikami z Irlandii Północnej. Przemek rozpoczął spotkanie na ławce 

rezerwowych. Na placu gry pojawił się na 10 minut przed końcem meczu przy wyniku 3:1 dla 

Polaków. Ostatecznie podopieczni trenera Roberta Wójcika zwyciężyli 4:2. W rewanżowym 

meczu towarzyskim z rówieśnikami z Irlandii Północnej biało-czerwoni wygrali 0:2. Kapitanem 

zespołu był piłkarz „Niebieskich”, Przemysław Bargiel, który grał całe spotkanie.  

 

Aż ośmiu zawodników Akademii Piłkarskiej „Ruchu” Chorzów S.A. otrzymało powołania 

do reprezentacji Śląskiego ZPN roczników 2000 i 2001. Do kadry rocznika 2000 powołani 

zostali Przemysław Bargiel, Bartłomiej Kulejewski, Mateusz Machała i Tomasz Hołoś, natomiast 

do kadry rocznika 2001 trafili Oskar Machulec, Jakub Rudek, Marcel Owsiński i Szymon 

Gemborys. Spośród wszystkich powołanych zawodników gracze „Ruchu” stanowią 

najliczniejszą grupę.  

 

 

DZIAŁANIA MARKETINGOWE W II KWARTALE 2015 ROKU 

 

Początek trzeciego kwartału roku 2015 to zarazem rozpoczęcie kolejnego sezonu rozgrywek 

ekstraklasowych, podczas którego „Ruch” Chorzów zainicjował prestiżowy, wieloelementowy 

projekt zatytułowany „14 Powodów Do Dumy”. W ramach akcji klub podjął szereg działań 

marketingowych mających na celu promowanie klubu i miasta poprzez przypominanie kibicom 

o wspaniałej, 95-letniej historii „Ruchu” Chorzów, oddanie czci jego najwybitniejszym 

zawodnikom, okazanie szacunku Ludziom Pracy – górnikom i hutnikom, którzy przyczynili się do 

rozwoju naszego regionu oraz podkreślenie przywiązania klubu do śląskiej tradycji. 

 

Pierwszym i jednocześnie najbardziej wyeksponowanym elementem projektu  „14 Powodów 

Do Dumy” było przyozdobienie stadionu przy Cichej billboardami przedstawiającymi 

legendarnych piłkarzy „Ruchu”. Podobizny wybitnych graczy „Niebieskich” zostały 

umieszczone  w kilku miejscach stadionu. W drodze na obiekt zobaczyć można 14 banerów 

prezentujących wszystkie drużyny mistrzowskie, już na terenie stadionu znalazły się podobizny 

m.in. Gerarda Cieślika, Ernesta Wilimowskiego czy Krzysztofa Warzychy, a idąc dalej dotrzeć 

można do alei najlepszych strzelców „Ruchu”. Banery z podobiznami legendarnych 

zawodników umieszczone zostały również na koronie stadionu.  
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Kolejną częścią składową „14 Powodów Do Dumy” jest inicjatywa, w ramach której na 

mecze rozgrywane przy Cichej zapraszani są mieszkańcy „Niebieskich” miast. Akcja polega na 

przekazywaniu puli 1920 biletów na mecze organizowane przez „Ruch” Chorzów w cenie 

1 złotego dla mieszkańców wybranego śląskiego miasta lub kilku mniejszych miast. Jako 

pierwsi zaproszenie otrzymali mieszkańcy Chorzowa. Na każdy kolejny mecz „Ruch” Chorzów 

zapraszał inne miasto. Bilety za złotówkę otrzymały już m.in.: Ruda Śląska, Siemianowice Śląskie, 

Świętochłowice, Katowice, Zabrze, Mysłowice, Jaworzno, Imielin.  

 

Następnym elementem projektu „14 Powodów Do Dumy” było przekazanie puli darmowych 

karnetów na mecze „Ruchu” Chorzów dla pracowników hut i kopalń. Inicjatywa ta miała na 

celu uhonorowanie Ludzi Pracy, którzy przez dziesięciolecia tworzyli klub, grali w nim i kibicowali 

mu w trakcie boiskowych rywalizacji. Wielu z wybitnych piłkarzy „Ruchu” łączyło grę w futbol 

z ciężką pracą w hutach i kopalniach. Dla Ludzi Pracy piłka nożna od lat stanowi ważny 

element życia, a „Ruch” Chorzów bez nich nie osiągnąłby tak wielu sukcesów. Dlatego też 

Ludziom Pracy, którzy są nierozłącznie związani z „Ruchem”, klub nadał miano bohaterów 

i chcąc oddać im należny hołd przekazał darmowe karnety na mecze 14-krotnych mistrzów 

Polski. Projekt realizowały był ponad podziałami kibicowskimi, a co za tym idzie zaproszenie do 

udziału w akcji otrzymały również zakłady pracy m.in. z Zabrza, Gliwic i Bytomia. Warto 

nadmienić, iż inicjatywa klubu spotkała się z dużym uznaniem i zainteresowaniem wśród 

pracowników hut i kopalń. 

 

W ramach akcji „14 Powodów Do Dumy” „Ruch” Chorzów przygotował również zupełnie 

nowatorski zestaw meczowy składający się z żółtej koszulki, niebieskich spodenek i żółtych 

getrów. Barwy strojów wyjazdowych chorzowskiej drużyny nawiązują do śląskiej tożsamości 

klubu, w której „Ruch” Chorzów jest silnie zakorzeniony. Warto podkreślić, że zawodnicy 

„Niebieskich” zagrali w żółtych barwach pierwszy raz w dziejach klubu.  

Chcąc przypominać kibicom o bogatej historii „Ruchu” Chorzów, przed każdym domowym 

meczem „Niebieskich” przygotowywane są broszury ze zdjęciami i krótką historią każdego 

mistrzowskiego tytułu. Broszury wydawane są w liczbie 500 sztuk i dostępne nieodpłatnie 

w Strefie Kibica.  

 

„Ruch” Chorzów od wielu lat przywiązuje ogromną wagę do akcji prospołecznych 

i edukacyjnych. Oprócz wprowadzonych już wcześniej i nadal kontynuowanych projektów 

„Szkoła w Ruchu” i „Futbolandia” w trzecim kwartale bieżącego roku, w nawiązaniu do projektu 

„14 Powodów Do Dumy”, powstała kolejna inicjatywa skierowana do dzieci i młodzieży ze 

śląskich przedszkoli i szkół nosząca tytuł „Niebieska Lekcja Historii”. W ramach akcji 

wychowankowie szkół i przedszkoli mają okazję zwiedzić stadion przy Cichej, poznać 

najważniejsze fakty z bogatej historii klubu, obejrzeć fragment treningu pierwszego zespołu 

„Niebieskich”, a na zakończenie spotkać się zawodnikami. Każda placówka biorąca udział 

w akcji otrzymuje również bezpłatne zaproszenie na dowolny mecz „Ruchu” Chorzów 

rozgrywany przy Cichej.  

 

Oprócz autorskich akcji „Ruchu” Chorzów, klub zaangażował się również w projekt 

stworzony przez Stowarzyszenie Kibiców „Ruchu” Chorzów „Niebiescy” pod hasłem „Niebieski 

Opiekun”. W ramach tej inicjatywy każdy sympatyk klubu, który odwiedzi Strefę Kibica będzie 

mógł zakupić karnet dla dziecka, którego rodzice, z powodu trudnej sytuacji materialnej, nie 

mogą sobie na to pozwolić. 

 

Początek nowego sezonu wiąże się z inauguracją sprzedaży karnetów. W sezonie 2015/2016 

miała miejsce najwyższa w historii sprzedaż abonamentów. Kibice łącznie zakupili 4525 kart 

wstępu na mecze „Niebieskich”. Warto zaznaczyć, iż kupno karnetu w bieżącym sezonie 

rozgrywek ekstraklasowych jest bardziej opłacalne niż nabywanie pojedynczych biletów, 

ponieważ opuszczając nawet 10 spotkań, posiadacz karnetu zapłaci za każde z wejść mniej, niż 

kupując pojedyncze wejściówki.  
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Początek sezonu to także okazja do oficjalnego zaprezentowania przed kibicami nowego 

składu drużyny. W miesiącu lipcu odbył się otwarty trening połączony z prezentacją aktualnej 

kadry pierwszego zespołu oraz sztabu szkoleniowego. Kibice mieli możliwość przez pół godziny 

oglądać trening piłkarzy przygotowujących się do boiskowych zmagań. Następnie odbyło się 

wręczenie koszulek klubowych zawodnikom, którzy latem dołączyli do drużyny. Kibice podczas 

prezentacji mogli porozmawiać ze swoimi ulubieńcami i życzyć im sukcesów w nadchodzącym 

sezonie. Wydarzeniu towarzyszył występ cheerleaderek z zespołu „Graffiti” oraz konkurs 

„Turbokozak”. 

 

W sierpniu odbyła się impreza, którą „Ruch” Chorzów zorganizował wraz ze swoim 

Partnerem – marką Tyskie. Podczas rodzinnego pikniku zainaugurowana została akcja „Zbieraj 

kapsle z Ruchem”. Zamierzeniem projektu jest wypełnienie 1,5 metrowej urny kapslami z piwa 

marki Tyskie. Jeżeli cel zostanie osiągnięty, „Ruch” Chorzów otrzyma 30 000 zł. na wykonanie 

muralu ku czci legendarnego Gerarda Cieślika. 

 

W miesiącu wrześniu stadion „Ruchu” Chorzów świętował swoje 80-te urodziny. Z tej okazji 

zorganizowane zostały uroczyste obchody, mające miejsce w czasie meczu „Ruchu” ze 

stołeczną Legią. Niespodzianki przygotowane dla kibiców z okazji jubileuszu to m.in.: 

prezentacja legendarnego zegara Omega, który powróci na Cichą po kilku latach 

nieobecności, występ Orkiestry Górniczej, specjalne wydany na tę okazję biuletyn „Niebieski 

Kuryer”, nawiązujący do periodyków z czasów międzywojnia, spikerka prowadzona w gwarze 

śląskiej, hostessy ubrane w śląskie stroje, słowniczki polsko-śląskie dla gości z Warszawy oraz 

pierwszy w historii występ zawodników „Ruchu” Chorzów w żółtych koszulkach z herbem 

Górnego Śląska na rękawkach. Do obchodów urodzin stadionu przyłączył się nasz Partner - 

Kompania Piwowarska. Współpraca „Ruchu” Chorzów i Kompanii Piwowarskiej trwa od wielu 

lat, a jej początki sięgają okresu przedwojennego. Chcąc podkreślić te długotrwałe 

partnerstwo klub umieścił logotyp Tyskiego na tylnej części koszulek meczowych, które 

zawodnicy mieli na sobie w czasie meczu z Legią.  

 

Do gorącego dopingu przed kolejnym meczem „Niebieskich”, tym razem z Górnikiem 

Zabrze, kibiców zachęcała firma Fuchs Oil, która postanowiła odstąpić swój czas reklamowy na 

bandach LED na rzecz sympatyków „Ruchu” Chorzów. Celem akcji było zmobilizowanie kibiców 

do nadsyłania krótkich haseł zagrzewających „Niebieskich” do walki. Warto nadmienić, iż 

współpraca z firmą Fuchs Oil, posiadającą status Sponsora Goli „Ruchu” Chorzów, trwa od 

dwóch lat i jest powodem obopólnej satysfakcji.  

 

Od początku sezonu 2015/2016 klub bije rekordy sprzedażowe. Oprócz historycznego 

wyniku sprzedaży karnetów, sympatycy „Niebieskich” masowo zaopatrują się w klubowe 

gadżety. Największą popularnością cieszą się koszulki meczowe. W trzecim kwartale bieżącego 

roku sprzedanych zostało 985 tradycyjnych koszulek meczowych (w tym 138 koszulek junior) 

oraz 615 trykotów w barwach Górnego Śląska. 

 

W tygodniu poprzedzającym mecz „Ruchu” Chorzów z Pogonią Szczecin pracownicy klubu 

postanowili wesprzeć czternastokrotnych Mistrzów Polski i wzorem innych kibiców zakupić 

wejściówki na nadchodzące spotkanie. Jednak z racji, iż każdy z pracowników ma w trakcie 

meczów wiele obowiązków do wykonania i nie może sobie pozwolić na swobodne oglądanie 

spotkania, wykupione miejsca pracownicy postanowili przekazać wychowankom Domu 

Dziecka nr 1 w Rudzie Śląskiej. Zaproszone dzieci oprócz biletów otrzymały również opaski VIP 

umożliwiające skorzystanie z cateringu. Inicjatywa pracowników klubu została wybrana 

w konkursie Ekstraklasy jako najlepsza akcja kolejki. 
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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 

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% 
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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 III kwartału 2015 r. 

 


