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I. INFORMACJE OGÓLNE na dzień 10 lutego 2017 roku 

 

WŁADZE SPÓŁKI 

 

RADA NADZORCZA  

Aleksander Kurczyk  –  Przewodniczący Rady Nadzorczej  

Sławomir Janiszewski  -  Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej  

Michał Dubiel  -  Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej 

Leszek Bulkowski 

Ryszard Sasak 

Adam Stankiewicz 

Piotr Małecki 

 

ZARZĄD 

Aleksander Kurczyk - Przewodniczący Rady Nadzorczej pełniący obowiązki Prezesa Zarządu    

Mirosław Mosór  - Wiceprezes Zarządu  

Rafał Byrczek  - 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: 27. 876.695,00 zł 

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

 BILANS 

 

Wyszczególnienie Stan na 31.12.2015 Stan na 31.12.2016  

 

      

   AKTYWA   

 A. AKTYWA TRWAŁE   13 669 698,95 13 428 786,17 

 I. Wartości niematerialne i prawne   84 429,35 55 811,25 

 II. Rzeczowe aktywa trwałe   348 300,34 288 703,70 

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

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

 V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe   157 698,04 5000 

      

 

Wyszczególnienie Stan na 31.12.2015 Stan na 31.12.2016  

 

 B. AKTYWA OBROTOWE   11 508 045,69 5 931 639,48 

 I. Zapasy   317 531,29 389 511,52 

 II. Należności krótkoterminowe   9 724 402,09 5 250 624,30 

 III. Inwestycje krótkoterminowe   142 250,57 83 831,72 

 IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe   1 320 861,74 207 671,94 

 AKTYWA RAZEM: 25 177 744,64 19 360 425,65 

      

 

Wyszczególnienie Stan na 31.12.2015 Stan na 31.12.2016  

 

      

   PASYWA   

 A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY   -22 490 752,33 -19 320 020,84 

 I. Kapitał (fundusz) podstawowy   21 676 695,00 27 876 695,00 

 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 -52 354 194,81 -52 802 795,66 

 VIII. Zysk (strata) netto roku obrotowego -996 924,38 2 622 407,96 
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 IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0,00 0,00 

 X. Kapitał podstawowy oczekujący na rejestrację 6 200 000,00 0,00 

 B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZ. 47 668 496,97 38 680 446,49 

 I. Rezerwy na zobowiązania   1 197 097,98 1 217 902,13 

 II. Zobowiązania długoterminowe   0,00 9 000 000,00 

 III. Zobowiązania krótkoterminowe   43 267 560,63 25 419 305,36 

 IV. Rozliczenia międzyokresowe   3 203 838,36 3 043 239,00 

 PASYWA RAZEM: 25 177 744,64 19 360 425,65 

 

 RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 

 (WARIANT PORÓWNAWCZY) 

           

 

Wyszczególnienie 
Od 01.07.2015 do 

31.12.2015 

Od 01.07.2016 do 

31.12.2016 

Od 01.10.2015 do 

31.12.2015 

Od 01.10.2016 do 

31.12.2016 

  

   

   

 A 
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane 

z nimi, 
10 494 163,35 13 617 634,38 6 688 751,66 4 996 855,88   

   w tym: od jednostek powiązanych       

  I. 
Przychody netto ze sprzedaży 

produktów 
9 727 481,89 13 351 479,17 5 849 323,73 4 879 875,38   

  II. 

Zmiana stanu produktów (zwiększenie - 

wartość dodatnia, zmniejszenie - 

wartość ujemna) 

297 711,15 -106 539,62 624 933,64 -101 903,13   

  III. 
Koszt wytworzenia produktów na 

własne potrzeby jednostki 
      

  IV. 
Przychody netto ze sprzedaży towarów 

i materiałów 
468 970,31 372 694,83 214 494,29 218 883,63   

 B. Koszty działalności operacyjnej 9 172 663,66 10 150 280,26 4 215 644,17 3 653 585,51   

  I. Amortyzacja 144 179,28 40 636,27 35 079,54 21 409,79   

  II. Zużycie materiałów i energii 275 589,38 259 833,22 105 899,41 113 421,78   

  III. Usługi obce 4 410 661,18 5 797203,59 1 836 871,41 1 610 122,52   

  IV. Podatki i opłaty, w tym: 6 428,63 23 129,43 -4 155,38 9 356,65   

   - podatek akcyzowy       

  V. Wynagrodzenia 3 111 264,42 2 956 531,18 1 767 655,23 1 440 331,26   

  VI. 
Ubezpieczenia społeczne i inne 

świadczenia 
213 332,37 216 887,40 116 578,15 104 250,20   

  VII. Pozostałe koszty rodzajowe 695 870,40 628 102,34 220 006,26 211 983,17   

  VIII. 
Wartość sprzedanych towarów i 

materiałów 
315 338,00 227 956,83 137 709,55 142 710,14   

 C. Wynik ze sprzedaży (A-B) 1 321 499,69 3 467 354,12 2 473 107,49 1 343 270,37   

 D. Pozostałe przychody operacyjne 747 120,88 696 909,17 -38 796,92 489 435,97   
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  I. 
Zysk ze zbycia niefinansowych 

aktywów trwałych 
615 917,80 0,00 -170 000,00 0,00   

  II. Dotacje 0,00 567 392,59 0,00 456 157,05   

  III. Inne przychody operacyjne  131 203,08 129 516,58 131 203,08 33 278,83   

 E. Pozostałe koszty operacyjne 651 161,43 253 274,52 488 254,43 90 043,71   

  I. 
Strata ze zbycia niefinansowych 

aktywów trwałych 
0,00  0,00    

  II. 
Aktualizacja wartości aktywów 

niefinansowych 
39 270,51 2 369,35 39 270,51 2 369,35   

  III. Inne koszty operacyjne  611 890,92 250 905,17 448 983,92 87 674,36   

 F. Wynik z działalności operacyjnej (C+D-E) 1 417 459,14 3 910 988,77 1 946 056,14 1 742 662,63   

 G. Przychody finansowe 0,00 219 200,17 0,00 4 143,42   

  I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:       

   - od jednostek powiązanych        

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

   - od jednostek powiązanych        

  III. Zysk ze zbycia inwestycji        

  IV. Aktualizacja wartości inwestycji       

  V. Inne 0,00 219 200,17 0,00 4 143,42   

 H. Koszty finansowe 2 414 383,52 1 507 780,98 2 199 060,77 780 704,27   

  I. Odsetki, w tym: 980 819,37 1 192 577,35 784 294,62 465 977,64   

   - dla jednostek powiązanych        

  II. Strata ze zbycia inwestycji        

  III. Aktualizacja wartości inwestycji       

  IV. Inne  1 433 564,15 315 203,63 1 414 766,15 314 726,63   

 I. Wynik z działalności gospod. (F+G-H) -996 924,38 2 622 407,96 -253 004,63 966 101,78   

 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) -996 924,38 2 622 407,96 -253 004,63 966 101,78   

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

 M. 
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku 

(zwiększenia straty) 
      

 N. Wynik netto (K-L-M) -996 924,38 2 622 407,96 -253 004,63 966 101,78   
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RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH 

(METODA POŚREDNIA) 

          

Wyszczególnienie 
Od 01.07.2015 do 

31.12.2015 

Od 01.07.2016 do 

31.12.2016 

Od 01.10.2015 do 

31.12.2015 

Od 01.10.2016 do 

31.12.2016 

  

  

  

A. 

PRZEPŁYWY ŚRODKÓW 

PIENIĘŻNYCH Z 

DZIAŁALNOŚCI 

OPERACYJNEJ 

      

I. Zysk (strata) netto -996 924,38 2 622 704,96 -253 004,63 966 101,78   

II. Korekty razem 950 140,61 -1 195 388,50 -677 299,68 -6 637 718,58   

III. 
Przepływy pieniężne netto z 

działalności operacyjnej (I +/-II) 
-46 783,77 1 427 019,46 -930 304,31 -5 671 616,81   

B. 

PRZEPŁYWY ŚRODKÓW 

PIENIĘŻNYCH Z 

DZIAŁALNOŚCI 

INWESTYCYJNEJ 

      

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

II. Wydatki 1 951,22 47 840,00 0,00 -25 460,00   

III. 
Przepływy pieniężne netto z 

działalności inwestycyjnej (I-II) 
1 648 099,78 -47 840,00 0,00 25 460,00   

C. 
PRZEPŁYWY ŚRODKÓW 

PIENIĘŻNYCH Z 

DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ 
      

I. Wpływy 2 530 000,00 250 000,00 2 367 090,41 0,00   

II. Wydatki 4 188 040,08 1 629 514,65 1 400 421,40 -5 636 236,63   

III. 
Przepływy pieniężne netto z 

działalności finansowej (I-II) 
-1 658 040,08 -1 379 514,65 966 669,01 5 636 236,63   

D. 
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE 

NETTO, RAZEM (A.III+/-B.III+/-

C.III) 
-56 724,07 -335,19 36 364,70 -9 920,18   

E. 
BILANSOWA ZMIANA 

ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH 
-56 724,07 -335,19 36 364,70 -9 920,18   

F. 
ŚRODKI PIENIĘŻNE NA 

POCZĄTEK OKRESU 
153 045,87 35 238,14 59 957,10 44 823,13   

G. 
ŚRODKI PIENIĘŻNE NA 

KONIEC OKRESU (F+/-D) 
96 321,80 34 902,95 96 321,80 34 902,95   

 

ZESTAWIENIE ZMIAN 

W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM 

 

Wyszczególnienie 
Od 01.07.2015 do 

31.12..2015 

Od 01.07.2016 do 

31.12.2016 

I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO) -24 193 827,96 -21 937 446,80 

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

danych porównywalnych 
0,00 0,00 

II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ) -22 490 752,33 -19 320 020,84 

III. Kapitał własny po uwzględnieniu proponowanego podziału 

zysku (pokrycia straty) 
-22 490 752,33 -19 320 020,84 
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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 01.07.2016 do 31.12.2016 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 01.07.2015 – 31.12.2015 

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. 

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. 
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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, 
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 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. 

 

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 
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osiągniętej przy emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej. 

 

Rezerwy 

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

Spółka tworzy rezerwy, gdy spełnione są łącznie następujące warunki: 

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

przeszłych; 

 prawdopodobne jest, ze spełnienie obowiązku spowoduje konieczność wpływu środków 

uosabiających korzyści ekonomiczne; 

 można dokonać wiarygodnego szacunku kwoty tego obowiązku. 

 

Spółka tworzy rezerwy na zobowiązania według następujących tytułów: 

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

lub innych przyszłych zobowiązań wynikających ze spraw w toku). 

  

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

Powstanie zobowiązania, na które uprzednio utworzono rezerwę, powoduje wykorzystanie 

rezerwy. 

 

Zobowiązania 

Zobowiązaniem Spółki jest wynikający z przeszłych zdarzeń obowiązek wykonywania świadczeń 

o wiarygodnie określonej wartości, które spowodują wykorzystanie już posiadanych lub 

przyszłych aktywów Spółki. Zobowiązania Spółka dzieli na krótkoterminowe i długoterminowe 

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

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

 

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 
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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  

W badanym kwartale zarejestrowano kolejną emisję akcji ( seria S ), podwyższającą 

kapitał spółki do kwoty  27.876.695,00 PLN. 

W badanym okresie został osiągnięty dodatni wynik finansowy na sprzedaży 

(produktów i usług) z działalności podstawowej. Jest to efekt udanego transferu zawodnika 

Mariusza Stępińskiego do klubu ekstraklasowej ligi francuskiej oraz przychodom z UEFA z tytułu 

udziału zawodników w rozgrywkach EURO 2016. Zarząd spodziewa się iż ta tendencja zostanie 

utrzymana dzięki prowadzonej polityce transferowej oraz planowanej finalizacji transferów 

zawodników w następnych kwartałach roku obrotowego 2016/2017.  
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ISTOTNE ZDARZENIA IV KWARTAŁU 2016 ROKU (II KWARTAŁU ROKU 

OBRACHUNKOWEGO 2016/2017) 

W październiku w warszawskim hotelu Sofitel Victoria odbyło się Walne Zgromadzenie 

Sprawozdawczo-Wyborcze Polskiego Związku Piłki Nożnej, podczas którego wybrano prezesa 

związku. Decyzją delegatów tę funkcję przez kolejne 4 lata będzie pełnił Zbigniew Boniek. 

W wyborach na prezesa PZPN wystartowało dwóch kandydatów – dotychczasowy sternik 

związku Zbigniew Boniek oraz biznesmen Józef Wojciechowski. Wyboru dokonało 118 

delegatów. Na Bońka oddano 99 głosów, a na Wojciechowskiego 16.   

 

12 grudnia Klub otrzymał od Komisji Licencyjnej Polskiego Związku Piłki Nożnej pismo 

z prośbą o wyjaśnienie sytuacji dotyczącej umów zawieranych przez piłkarzy z Fundacją „Ruch 

Chorzów” oraz regulowania zobowiązań finansowych z tego tytułu. 

Komisja Licencyjna wezwała Klub do przedstawiania swojego stanowiska w związku ze skargą, 

jaką do Komisji złożył były piłkarz Ruchu, Bartłomiej Babiarz. Zgodnie ze wskazanym 

w dokumencie terminem, Ruch przedstawił Komisji swoje stanowisko. 

19 grudnia Komisja ds. Licencji Klubowych PZPN postanowiła nałożyć na Ruch Chorzów SA 

sankcję regulaminową w postaci odjęcia 8 (ośmiu) punktów w sezonie rozgrywkowym 

2016/2017 z poniższym zastrzeżeniem, iż w przypadku spłaty zadłużenia powstałego do dnia 30 

czerwca 2016 roku w Fundacji Ruch Chorzów w stosunku do byłych i obecnych zawodników 

Ruchu Chorzów SA w terminie do 31 stycznia 2017 roku powyższa kara zostanie ograniczona do 

odjęcia 4 (czterech) punktów w sezonie rozgrywkowym 2016/2017 (…). 21 grudnia Komisja 

wydała uzasadnienie do decyzji w sprawie Ruchu Chorzów podjętej na posiedzeniu w dniu 

19 grudnia. W wydanym komunikacie Komisja ponownie podkreśliła, że działanie Klubu 

w kwestii zawierania umów pomiędzy piłkarzami a Fundacją Ruch Chorzów nie było celowe 

i nie służyło obejściu obowiązujących przepisów licencyjnych. 

Podczas sesji budżetowej Rady Miasta Chorzów, która odbyła się 22 grudnia 2016 roku  

zaakceptowano zmiany w obecnym i przyszłorocznym budżecie, co jest równoznaczne 

z zatwierdzeniem porozumienia zawartym między Prezydentem Miasta Chorzów Andrzejem 

Kotalą, Chorzowskim Centrum Przedsiębiorczości Sp. z o.o., Przewodniczącym Rady Nadzorczej 

Ruchu Aleksandrem Kurczykiem i Spółką w sprawie przesunięcia terminu spłaty pozostałej 

części pożyczki udzielonej przez Miasto AMG Silesia. Dokument zatwierdziły rady nadzorcze 

Chorzowskiego Centrum Przedsiębiorczości oraz spółki AMG Silesia oraz Ruchu Chorzów. By 

porozumienie mogło wejść w życie wymagana była także zgoda Rady Miasta Chorzów. 

W oparciu o zapisy  porozumienia Miasto Chorzów oraz Centrum Przedsiębiorczości mają prawo 

do wydelegowania do Rady Nadzorczej Klubu po jednym przedstawicielu. Ponadto 

reprezentant ratusza zasiada w Zarządzie Ruchu Chorzów. 

 

22 grudnia Ruch Chorzów złożył do Najwyższej Komisji Odwoławczej PZPN odwołanie od 

orzeczenia Komisji Dyscyplinarnej w sprawie zobowiązań Stowarzyszenia K.S. Ruch Chorzów 

wobec byłych pracowników, a co za tym idzie nałożonego na Klub zakazu transferowego. 
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Sprawa dotyczy roszczeń finansowych byłych pracowników Ruchu z czasów, gdy klubem 

zarządzało jeszcze Stowarzyszenie K.S. Ruch Chorzów. W 2015 r. Komisja Dyscyplinarna na 

podstawie prawa związkowego podjęła decyzję, zgodnie z którą Spółka Akcyjna Ruch 

Chorzów, która dziś zarządza klubem, powinna spłacić zobowiązania Stowarzyszenia oraz 

nałożyła na Ruch sześciomiesięczny zakaz transferowy. Klub odwołał się do Najwyższej Komisji 

Odwoławczej, lecz decyzja została podtrzymana. Następnie ówczesny Rzecznik Ochrony 

Prawa Związkowego PZPN Krzysztof Malinowski złożył wniosek o wznowienie postępowania w tej 

sprawie z uwagi na pojawienie się nowych okoliczności nieznanych w dniu orzekania oraz 

rażące naruszenia prawa związkowego. Złożony wniosek został jednak cofnięty przez nowego 

Rzecznika Ochrony  Prawa Związkowego PZPN Marcina Ilkowa. Złożonym odwołaniem zajmie 

się Najwyższa Komisja Odwoławcza PZPN. Spółka Akcyjna Ruch Chorzów, która została 

utworzona w 2005 roku, w zamian za przejecie sekcji piłki nożnej i prawo do dysponowania 

herbem Ruchu Chorzów spłaciła, pod kontrolą PZPN, wszystkie udokumentowane 

zobowiązania Stowarzyszenia. Zakończenie tego procesu i kompletna spłata wspomnianego 

zadłużenia zostały potwierdzone prawomocną uchwałą Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej 

z 26 września 2008 roku. Dlatego roszczenia byłych pracowników Stowarzyszenia K.S. Ruch 

Chorzów wobec Ruchu Chorzów SA uważamy za całkowicie bezzasadne. 

Niezwykle istotny w opisywanej sprawie jest również fakt, że Spółka Akcyjna Ruch Chorzów 

i Stowarzyszenie K.S. Ruch Chorzów to dwa odrębne i niezależne od siebie podmioty. Spółka 

Akcyjna nie jest następcą prawnym i nie ponosi odpowiedzialności za zadłużenie 

Stowarzyszenia. 

Podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Ruchu Chorzów SA, które odbyło 

się 29 grudnia 2016 roku doszło do zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki. 

Rezygnacje z funkcji Członków Rady Nadzorczej złożyli Marta Stryjniak,  Jerzy Weindich 

 i Eugeniusz Gorczowski.  Nowymi Członkami Rady Nadzorczej zostali Ryszard Sasak i Leszek 

Bulkowski (obaj zasiadali w Radzie od początku 2014 do połowy 2016 r.), a także Adam 

Stankiewicz i Piotr Małecki - Prezes Chorzowskiego Centrum Przedsiębiorczości, którego 

powołano w oparciu o zapisy porozumienia zawartego na początku grudnia między Klubem, 

Miastem Chorzów, Spółką AMG Silesia i Chorzowskim Centrum Przedsiębiorczości w sprawie 

prolongaty spłaty pożyczki zaciągniętej przez Ruch. Dodajmy, że wcześniej – z końcem sierpnia 

– rezygnację z funkcji Członka Rady Nadzorczej złożyła Beata Drzazga. W składzie Rady 

pozostali  Sławomir Janiszewski,  Michał Dubiel oraz jej Przewodniczący  Aleksander Kurczyk. 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Ruchu Chorzów SA zatwierdziło także 

sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdanie finansowe Spółki za rok 

obrotowy obejmujący okres od 1 lipca 2015 do 30 czerwca 2016 r. 

 

DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWA 

I Drużyna „Ruchu” Chorzów  

Pierwsza Drużyna Niebieskich rozegrała w ostatnim kwartale 2016 roku 10 spotkań 

w Mistrzostwach Lotto Ekstraklasy; 7 razy przegrywając i wygrywając 3 razy.  
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Podopieczni Waldemara Fornalika ulegli Zagłębiu Lubin w 11.  kolejce (1:2), Piastowi 

Gliwice w 12. kolejce (2:1),  Pogoni Szczecin w 14. kolejce (2:1), Lechowi Poznań w 15. kolejce 

(0:5); Jagielloni Białystok w 17. kolejce (1:2), Arce Gdynia w 18. kolejce (1:2) oraz Wiśle Płock 

w 19. kolejce (4:3).  

3 punkty Niebiescy zdobyli w 13. kolejce z Koroną Kielce (4:0); w 16. kolejce z Górnikiem 

Łęczna (0:4) oraz z Wisłą Kraków w 20. kolejce (1:0). 

Koniec roku to często czas podsumowań. Ruch rozegrał w tym sezonie już 20 ligowych spotkań. 

Podopieczni trenera Waldemara Fornalika zdobyli 28 bramek. Najczęściej trafiał do 

bramki Jarosław Niezgoda, lider „Niebieskiej” klasyfikacji kanadyjskiej. Na dorobek najlepszego 

strzelca zespołu złożyło się 7 goli i jedna asysta tego zawodnika. Tuż za nim uplasował się Patryk 

Lipski, który mocno podreperował swój wynik w końcówce jesiennych zmagań (3 bramki 

w meczach z Arką i Wisłą Płock). W sumie „Lipa” ma na swoim koncie 4 trafienia i 3 ostatnie 

podania. Na najniższym stopniu podium znalazł się Piotr Ćwielong, który pod względem 

strzelonych goli (5) ustępuje tylko Niezgodzie. 

W sumie w pierwszej części sezonu punktowało 12 zawodników Ruchu. Na listę strzelców 

wpisywał się 9. graczy, a asysty notowało 8. piłkarzy. Wśród asystentów najlepszy w zespole 

jest Martin Konczkowski, który popisał się czterema ostatnimi podaniami. 

 

Bramki: 

7 – Jarosław Niezgoda 

5 – Piotr Ćwielong 

4 – Patryk Lipski 

3 – Jakub Arak, Mariusz Stępiński 

2 – Rafał Grodzicki, Paweł Oleksy 

1 – Łukasz Moneta, Adam Pazio 

Asysty: 

4 – Martin Konczkowski 

3 – Patryk Lipski 

2 – Rafał Grodzicki 

1 – Marcin Kowalczyk, Łukasz Moneta, Jarosław Niezgoda, Paweł Oleksy, Łukasz Surma 

Klasyfikacja kanadyjska (bramki + asysty): 

8 – Jarosław Niezgoda (7+1) 

7 – Patryk Lipski (4+3) 

5 – Piotr Ćwielong (5+0) 

4 – Rafał Grodzicki (2+2) 

      Martin Konczkowski (0+4) 

3 – Jakub Arak (3+0) 

      Paweł Oleksy (2+1) 

      Mariusz Stępiński (3+0) 

2 – Łukasz Moneta (1+1) 

1 – Marcin Kowalczyk (0+1) 
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      Adam Pazio (1+0) 

      Łukasz Surma (0+1) 

 

II Drużyna „Ruchu” Chorzów 

Rezerwy Ruchu Chorzów rozegrały w ostatnim kwartale 8 kolejek w IV Lidze – Grupie 

Śląskiej I osiem kolejek 4razy przegrywając oraz 4 razy wygrywając. Druga Drużyna Ruchu 

przegrała w 10. kolejce z Sarmacją Będzin (1:4); w 11. kolejce z GKS-em II Tychy (8:0), z Przemszą 

Siewierz w 14. kolejce (1:2) oraz z Nadwiślanem Góra w 17. kolejce (4:1).  Podopieczni Trenera 

Ireneusza Psykały zwyciężyli drużyny; GKS-u Katowice w 12. kolejce (6:1); MKS-u Myszków w 13. 

kolejce (2:4); Piasta II Gliwice w 15. kolejce (0:1) oraz Górnika Piaski (2:1).  

 

Gra „Niebieskich” w mediach 

Na początku listopada odbyło się głosowanie na najlepszą interwencję października. 

Decyzją internautów bezapelacyjne zwycięstwo odniosła obrona Libora Hrdlicki z meczu 

z Koroną Kielce. 

Słowak zaliczył świetny debiut w „Niebieskich” barwach. Nie tylko zachował czyste konto 

w starciu z kielczanami, ale także popisał się kilkoma bardzo dobrymi interwencjami. Jedna 

z nich została uznana najlepszą paradą października Lotto Ekstraklasy. W plebiscycie 

organizowanym przez serwis Ekstraklasa TV Libor uzyskał aż 62,2% głosów! 

 

Po bardzo dobrym występie w Lublinie w zestawieniach najlepszych zawodników 16. serii 

spotkań nie mogło zabraknąć kilku piłkarzy Ruchu. Bryluje zwłaszcza Michał Helik. 

Jedenastka 16. kolejki wg Ekstraklasa.org, Canal + Sport i Onet.pl: 
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Powołania Zawodników do reprezentacji Polski drużyn prowadzonych przez „Ruch” 

Chorzów 

Gole byłego zawodnika „Niebieskich”, Mariusza Stępińskiego i obecnego, Kamila 

Mazka, zdecydowały o zwycięstwie młodzieżowej reprezentacji Polski nad Ukrainą. Mecz odbył 

się 6 października i zakończył wynikiem 2:0.  

7 października selekcjoner reprezentacji Polski do lat 17 Robert Wójcik powołał 

zawodników na turniej eliminacyjny do mistrzostw Europy, który odbył się w Izraelu. Wśród 

nominowanych nie mogło zabraknąć Przemysława Bargiela z Ruchu. 

Biało-czerwoni zmierzyli się w turnieju z rówieśnikami z Armenii (1 listopada), Islandii (3 listopada) 

i Izraela (6 listopada). Zgrupowanie kadry rozpoczeło się 24 października, a zakończyło 

7 listopada.  

8 października Reprezentacja Polski do lat 18 wygrała 2:0 z Finlandią w meczu 

towarzyskim rozegranym w miejscowości Urjala. W zespole biało-czerwonych wystąpił obrońca 

Ruchu, Dominik Małkowski.  2 dnia później obrońca Ruchu zaliczył kolejny występ 

w reprezentacji Polski do lat 18. Biało-czerwoni ponownie pokonali Finlandię, tym razem 3:2. 

1 listopada reprezentacja Polski do lat 17 zremisowała z Armenią 1:1 w pierwszym 

meczu turnieju eliminacyjnego do mistrzostw Europy, który odbył się w Izraelu. 40-minutowy 

występ w tym spotkaniu zanotował pomocnik Ruchu Przemysław Bargiel. 

3 listopada selekcjoner młodzieżowej reprezentacji Polski Marcin Dorna ogłosił nazwiska 

zawodników powołanych na towarzyski mecz z Niemcami. Wśród nominowanych znalazło się 

aż czterech piłkarzy Ruchu – Patryk Lipski, Kamil Mazek, Łukasz Moneta, a także Jarosław 

Niezgoda. 

Trio Lipski – Mazek – Moneta powoływane jest w ostatnich miesiącach na każde zgrupowanie 

młodzieżówki. W listopadzie dołączył do nich Jarek Niezgoda. Selekcjoner Marcin 

Dorna docenił jego wysoką formę z ostatnich tygodni – 4 gole w czterech kolejnych 

spotkaniach. Dla Niezgody to pierwsze w karierze powołanie do reprezentacji. Wcześniej bywał 

jedynie na konsultacjach.   

 

Inne wyróżnienia „Niebieskich” 

Brytyjski „The Guardian” wybrał 60 najbardziej utalentowanych piłkarzy urodzonych 

w 1999 roku. Na liście znalazł się tylko jeden Polak – Kamil Grabara, były zawodnik Ruchu – 

wytransferowany do angielskiego Liverpoolu. 

Na liście opublikowanej przez „The Guardian” znalazło się w sumie 5 golkiperów, a wśród nich 

podstawowy bramkarz Milanu i reprezentant Włoch Gianluigi Donnarumma czy Alban 

Lafont z francuskiego Toulouse. Kamil jest jedynym Polakiem wyróżnionym przez brytyjski 

dziennik.  
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17-letni Grabara to jeden z największych talentów, jaki wyszedł z Akademii Piłkarskiej Ruchu 

Chorzów. Urodził się 8 stycznia 1999 r. w Rudzie Śląskiej. Na Cichą trafił ponad 4 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. Na 

początku 2016 r. trafił do słynnego Liverpoolu, a w swoich szeregach chciały go także takie 

potęgi jak Manchester City czy Manchester United. – Zdaję sobie sprawę, że zanim pojawi się 

szansa na debiut w pierwszym zespole, będę musiał wykonać dużo sumiennej pracy, ale na 

pewno taki zamysł w głowie mam i jest to mój cel na przyszłość – mówił Kamil po podpisaniu 

kontraktu z „The Reds”. Od początku swojego pobytu na Anfield zbiera dobre recenzje za grę 

w drużynach młodzieżowych i często trenuje z pierwszym zespołem.  

 

25 października na Kresach  w Chorzowie odbyła się akcja „Ekstra Talent” 

organizowana przez Fundację Ekstraklasy i Ministerstwo Sportu. W piłkarskim turnieju dla dzieci 

wystąpiło 16 zespołów. 

Celem akcji jest promowanie piłki nożnej wśród najmłodszych, kształtowanie zdrowego, 

aktywnego trybu życia, wychowanie poprzez sport, a także zachęcanie do rozwoju swoich 

piłkarskich umiejętności w ramach akademii piłkarskich tworzonych przez kluby Ekstraklasy. 

Akcja trwała została zaplanowana na października i w ramach projektu odbyło się 16 turniejów 

dla dzieci do 12. roku życia. Wśród 16 drużyn znalazły się dwie reprezentujące Akademię 

Piłkarską Ruchu Chorzów. Jedna z nich zajęła wysokie, trzecie miejsce, wcześniej pechowo 

przegrywając w półfinale ze Stadionem Śląskim po bramce straconej w ostatniej akcji meczu. 

Pierwsze miejsce przypadło Polonii Bytom. Poza samym turniejem odbyły się również testy 

sprawnościowe. 

Dzięki głosom internautów Ruch Chorzów pokonał GKS Katowice i Górnika Zabrze 

w głosowaniu na najładniejszą bramkę października. Fuchs Oil przekazał z tej okazji na konto 

Akademii Piłkarskiej Ruchu sprzęt treningowy o wartości 1000 zł. 

Zwycięską bramką okazała się ta zdobyta w Szczecinie przeciwko Pogoni. W konkursie brały 

udział gole zdobyte przez śląskie kluby sponsorowane przez Fuchs Oil. Partner naszej Akademii 

Piłkarskiej udostępnił kibicom możliwość wsparcia młodych talentów poprzez głosowanie na 

bramki zdobyte przez ich drużynę. Pierwszą rundę wygrali fani „Niebieskich”.  

Drużyna juniorów młodszych Ruchu, na dwie kolejki przed zakończeniem rozgrywek 

wojewódzkich, zapewniła sobie awans do ligi makroregionalnej. O awansie zdecydowało 

bezpośrednie starcie z głównym konkurentem do premiowanego miejsca – Podbeskidziem 

Bielsko-Biała. „Niebiescy” wygrali na własnym terenie z „Góralami” 1:0 po 

bramce Bartłomieja Wdowika. Na dwie kolejki przed zakończeniem zmagań w I lidze 

wojewódzkiej juniorów młodszych, nasza drużyna wyprzedza bielszczan o 7 punktów, co 

oznacza awans do rozgrywek makroregionalnych. Wiosną „Niebiescy” przystąpią więc do 

rywalizacji z najlepszymi zespołami z województw: śląskiego, opolskiego, dolnośląskiego 

i lubuskiego. Zwycięzca 12-zespołowej grupy zagra w finałach Mistrzostw Polski Juniorów 
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Młodszych. W poprzednim sezonie drużyna Ruchu zajęła w swojej grupie 2. miejsce, ustępując 

jedynie Zagłębiu Lubin. Trenerami drużyny są Mateusz Michalik oraz Mateusz Markiewicz.  

 

Jarosław Niezgoda zakończył piłkarską jesień z siedmioma ligowymi golami. Ktoś powie: 

nic wielkiego – jedenastu innych zawodników w Lotto Ekstraklasie może się pochwalić 

identycznym lub lepszym wynikiem.  

Niezgoda trafił do Ruchu 31 sierpnia, w ostatnim dniu okienka transferowego, na zasadzie 

wypożyczenia z Legii Warszawa, w której 10 dni wcześniej zdążył zanotować debiut w Lotto 

Ekstraklasie. Trzy tygodnie od momentu pojawienia się przy Cichej 21-letni napastnik po raz 

pierwszy przywdział „Niebieską” koszulkę wchodząc na boisko w meczu Pucharu Polski 

z Lechem Poznań. Trzy dni później rozpoczął swój ligowy serial. Począwszy od spotkania 10. 

kolejki, w którym Ruch mierzył się na wyjeździe z Lechią Gdańsk, Niezgoda wystąpił we 

wszystkich 11. meczach chorzowskiego zespołu. Strzelił w nich aż 7 goli. Nasz snajper pokonywał 

bramkarzy Zagłębia, Piasta, Korony, Pogoni, Górnika, Wisły Płock i Wisły Kraków. W przeliczeniu 

na minuty daje to jedno trafienia na 123 minuty (z uwzględnieniem jednego występu w Legii; 

bez niego średnia wyniosłaby 113 minut). W Lotto Ekstraklasie znajdziemy tylko dwóch 

zawodników, którzy mogą pochwalić się lepszym wynikiem. To lider klasyfikacji strzelców 

Nemanja Nikolić z Legii (średnio jeden gol na 107 minut) i Marcin Robak z Lecha (gol 

co 119 minut), przy czym snajper „Kolejorza” połowę ze swojego dorobku 10. bramek uzyskał 

z rzutów karnych. „Jaro” to zdecydowanie najefektywniejszy napastnik Ruchu w ostatnich 

latach. Jego wynik z jesieni przebija nawet wyczyn Mariusza Stępińskiego sprzed roku. W drugiej 

połowie 2015 r. „Stępel” zdobył 11 bramek, trafiając do siatki średnio co 126 minut. 

Niezgoda przez całą jesień uderzał na bramkę 23 razy, co dało mu 7 trafień i średnią 3,29. 

Spośród wymienionych wyżej zawodników lepszym wynikiem pod tym względem może się 

pochwalić jedynie Radović ze średnią 3,14. 

 

DZIAŁANIA MARKETINGOWE W IV KWARTALE 2016 ROKU 

W czwartym kwartale roku 2016 Ruch Chorzów kontynuował organizację akcji 

prospołecznych kierowanych do najmłodszych mieszkańców regionu województwa śląskiego. 

W ramach programów „Niebieska lekcja historii”, „Szkoła w Ruchu”, „Futbolandia” oraz 

„Niebieski WF” piłkarze spotykają się z dziećmi i młodzieżą, zaszczepiają wśród nich miłość do 

sportu, zachęcają do prowadzenia zdrowego trybu życia oraz przeprowadzają pokazowe 

treningi piłkarskie. Uczniowie biorący udział w akcjach otrzymują wiedzę na temat 

bezpiecznego, zgodnego z prawem kibicowania, a także poznają najważniejsze fakty z bogatej 

historii 14-krotnego Mistrza Polski. 

W październiku Ruch Chorzów przyłączył się do akcji zbierania funduszy na leczenie 

małej Agatki, córki Dawida Szczypiora, byłego zawodnika „Niebieskich”. Agatka urodziła się 

wrodzonym znamieniem barwnikowym na głowie. Dotychczasowe zabiegi, jakie przeszła 

dziewczynka, nie dały rezultatów, a trwałego usunięcia wady dokonać można jedynie w klinice 

w Stanach Zjednoczonych. Ruch Chorzów, chcąc pomóc rodzicom dziecka w zebraniu 

potrzebnej kwoty, wystawił na licytacje piłki i koszulki meczowe z podpisami zawodników. 
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Przeprowadzona została także zbiórka pieniędzy podczas meczu z Lechem Poznań, natomiast 

reprezentacje Oldbojów Śląska i  Oldbojów Ruchu Chorzów rozegrały na rzecz leczenia Agatki 

charytatywny mecz. 

W tym samym miesiącu, w odpowiedzi na liczne prośby ze strony kibiców, Klub podjął 

decyzję o powrocie herbu Górnego Śląska na koszulki meczowe swoich zawodników. Piłkarze 

Ruchu wystąpili w tych wyjątkowych trykotach w meczu z Górnikiem Łęczna na inaugurację 

sezonu 2016/2017. Ogłoszone zostało wówczas, że „Niebiescy” zagrają w nich tylko jeden raz. 

Unikatowe koszulki trafiły na licytacje, z których dochód został przekazany na leczenie małej 

Nadii z Rudy Śląskiej. Jednak ze względu na kibiców, którym bardzo zależało na powrocie tych 

wyjątkowych koszulek, Klub, po konsultacji ze zwycięzcami wspomnianych aukcji, postanowił 

przychylić się do życzenia swoich sympatyków. 

Tuż po przedłużeniu umowy z Ruchem, Grupa PGD – największy dealer samochodowy 

w Polsce, przygotowała niespodziankę dla drużyny z Cichej. Jeden z modeli ze stajni Floty Śląsk 

miał trafić na tygodniowy test do najlepszego piłkarza „Niebieskich” w spotkaniu ligowym 

z Zagłębiem Lubin. Szczęśliwym zwycięzcą został Jarosław Niezgoda, który w meczu 

z „Miedziowymi” strzelił swoją pierwszą bramkę w barwach Ruchu i w Ekstraklasie. Nasz 

napastnik odebrał obiecaną nagrodę – najnowszego, świetnie wyposażonego Nissana 

Qashqai. 

Przed meczem z Zagłębiem Lubin, Ruch Chorzów i Grupa PGD, zorganizowali także 

drugi konkurs, tym razem skierowany do sympatyków „Niebieskich”. Zadaniem kibiców było 

ubranie się w klubowe barwy, sfotografowanie się w swoich samochodach w drodze na mecz 

Ruchu Chorzów, a następnie przesłanie zdjęć na adres mailowy Klubu. Zwycięzca konkursu 

otrzymał od grupy PGD kurtkę z limitowanej serii „Marine Softshell” oraz zestaw gadżetów. 

Na początku listopada w Klubie odbyły się obchody trzeciej rocznicy śmierci Gerarda 

Cieślika. Z tej okazji, podczas meczu z Lechem Poznań, Ruch po raz kolejny oddał cześć swojej 

Ikonie. Wzorem lat ubiegłych na jednym z sektorów umieszczona została flaga z podobizną 

najlepszego strzelca w historii Klubu. Dodatkowo, dzieci wyprowadzające piłkarzy na murawę, 

założyły specjalne koszulki, upamiętniające Legendę Ruchu. W 2014 r. stworzona została 

specjalna nagroda imienia Gerarda Cieślika, którą honorowane są cyklicznie postacie 

szczególnie zasłużone dla Klubu z Cichej. Pierwszego, symbolicznego „Cieślika” otrzymała dwa 

lata temu Krystyna Cieślik, żona klubowej Legendy, rok temu Ruch uhonorował 

z kolei Eugeniusza Lercha, jednego z najwybitniejszych napastników w historii Klubu. W roku 2016 

zaś nagrodę otrzymał inny zasłużony dla Ruchu Chorzów piłkarz, Jan Benigier. 

W tym samym miesiącu drużyna Ruchu mocno zaangażowała się w akcję 

„Movember”, której celem jest podniesienie świadomości społecznej na temat problemów 

zdrowotnych mężczyzn, przede wszystkim raka prostaty. Od kilku lat w projekt ten angażują się 

ludzie polskiego futbolu – piłkarze, trenerzy, dziennikarze i kibice, którzy zapuszczają 

w listopadzie wąsy, a przyciągniętą w ten sposób uwagę przekierowują na dyskusję dotyczącą 

zdrowia mężczyzn. W tym roku silną „reprezentację” wystawił także Ruch Chorzów. Celem 

inicjatywy jest zachęcenie mężczyzn do regularnych badań urologicznych, dzięki którym szybko 

można rozpoznać chorobę i skutecznie z nią walczyć. By zmobilizować mężczyzn do badań, 
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Ruch zorganizował dla swoich kibiców zabawę, w ramach której do Klubu należało przesłać 

zdjęcie swoich wąsów, a w  zamian za nadesłane fotografie Ruch przekazał nagrody 

składające się z podwójnego zaproszenia VIP na mecz „Niebieskich” z Arką Gdynia, plakatu 

drużyny z podpisami  zawodników oraz – przede wszystkim – darmowego badania 

urologicznego w Śląskim Centrum Urologii „Urovita”. Ponadto Partner Ruchu, Centrum 

Medyczne „Silesia Clinic”, przekazał prezent w postaci masażu relaksacyjnego dla osób, które 

towarzyszyły badającym się panom. 

W listopadzie Ruch Chorzów postanowił przyłączyć się do internetowej zabawy pod 

nazwą „Mannequin Challange”, polegającej na nagrywaniu scenek, w których biorące udział 

osoby zastygają w swoich pozach niczym manekiny. Do zabawy przyłączyło się wiele polskich 

klubów piłkarskich, które publikowały filmiki z udziałem zawodników. Ruch Chorzów, nie chcąc 

powielać tego schematu, postanowił zaprosić do udziału w wyzwaniu atrakcyjne dziewczyny 

oraz swoją maskotkę, orła Adlera. Kreacja Ruchu spotkała się z ogromnym oddźwiękiem 

w ogólnopolskich mediach, a samo nagranie odtworzone zostało w ciągu kilku dni ponad pół 

miliona razy, ustanawiając tym samym rekord w historii telewizji klubowej Ruchu Chorzów. 

W grudniu Klub zorganizował w swoich punktach sprzedaży mikołajkową zbiórkę 

zabawek, ubrań i słodyczy dla dzieci z domów dziecka i szpitali na terenie „Niebieskich” miast. 

Kibice Ruchu z wielkim zaangażowaniem przyłączyli się do akcji, dzięki czemu udało się zebrać 

dla najmłodszych ogromną ilość mikołajkowych upominków. 

 

IV. STANOWISKO ODNOŚNIE DO MOŻLIWOŚCI ZREALIZOWANIA PUBLIKOWANYCH PROGNOZ 

WYNIKÓW NA DANY ROK W ŚWIETLE WYNIKÓW ZAPREZENTOWANYCH W RAPORCIE KWARTALNYM  

Emitent nie publikował prognoz finansowych na rok 2016/2017. 

 

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 
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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 głosach na 

Walnym 

Zgromadzeniu 

Akcjonariuszy 

Udział w kapitale 

zakładowym 

1. AMG Silesia sp. z o.o. 8 840 000 8 840 000,00 zł 31,71% 31,71% 

2. 4Energy S.A. 8 290 754 8 290 754,00 zł 29,74 % 29,74 % 

3. Miasto Chorzów 5 653 845 5 653 845,00 zł 20,28% 20,28% 

4. Palau sp. z o.o. 1 500 000 1 500 000,00 zł 5,38% 5,38% 

 

Pozostali : 3 592 096 3 592 096,00 zł 12,89% 12,89% 

 
 

27 876 695 27 876 695,00 zł 100 % 100 % 

 

 

X. INFORMACJE DOTYCZĄCE LICZBY OSÓB ZATRUDNIONYCH PRZEZ EMITENTA, W PRZELICZENIU NA 

PEŁNE ETATY 

Forma zatrudnienia Liczba zatrudnionych Liczba pełnych etatów 

Umowa o pracę 23 23 

Umowa o dzieło, zlecenie i 

inne  
74 ---- 

Dane na koniec IV  kwartału 2016 r. 

 

 


