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I. INFORMACJE OGÓLNE na dzień 14 sierpnia 2020 roku 

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 32 739 04 19 

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: 54 730 789,00 zł 

 

WŁADZE SPÓŁKI na dzień 30 czerwca 2020 r. 

 

RADA NADZORCZA  

Michał Tarnawski  Przewodniczący Rady Nadzorczej  

Marcin Mańka   Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej 

Krzysztof Łyczykowski 

Zbigniew Piątek 

Marcin Stokłosa 

Damian Żyła 

  

ZARZĄD 

Seweryn Siemianowski Prezes Zarządu 

 

 

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

 BILANS 

 

Wyszczególnienie   Stan na 30.06.2020   Stan na 30.06.2019  

 

      

   AKTYWA   

 A. AKTYWA TRWAŁE   13 075 735,59           13 198 220,92 

 I. Wartości niematerialne i prawne   0,00 12 035,92 

 II. Rzeczowe aktywa trwałe   64 588,79 163 158,42 

 III. Należności długoterminowe   30 000,00 30 000,00 

 IV. Inwestycje długoterminowe   12 974 187,00 12 974 187,00 

 V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe   6 959,80 18 839,58 

      

 

Wyszczególnienie Stan na 30.06.2020 Stan na 30.06.2019  

 

 B. AKTYWA OBROTOWE   3 533 952,68 2 796 500,39 

 I. Zapasy   465 164,35 279 709,64 

 II. Należności krótkoterminowe   2 142 029,75 2 048 406,64 

 III. Inwestycje krótkoterminowe   467 523,82 43 214,69 

 IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe   459 234,76 425 169,42 

 C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0,00 0,00  

 D. Udziały (akcje) własne 0,00                            0,00  

 AKTYWA RAZEM: 16 609 688,27 15 994 721,31  

 

 

 

 

    

 

Wyszczególnienie   Stan na 30.06.2020   Stan na 30.06.2019  

 

      

   PASYWA   

 A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY   -10 024 157,59 -13 247 626,87 

 I. Kapitał (fundusz) podstawowy   54 730 789,00 54 730 789,00 

 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 3 100 000,00 0,00  

 VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych -71 515 804,71 - 66 207 857,83  

 VIII. Zysk (strata) netto roku obrotowego 677 186,26 -4 754 229,90  

 
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość 

ujemna) 
0,00 0,00 

 

 B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZ. 26 633 845,86 29 242 348,18  

 I. Rezerwy na zobowiązania 688 927,47 465 442,55  

 II. Zobowiązania długoterminowe   12 000 000,00 12 000 000,00 
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 III. Zobowiązania krótkoterminowe   13 944 918,39  16 776 905,63 

 IV. Rozliczenia międzyokresowe   0,00 0,00 

 PASYWA RAZEM:   16 609 688,27 15 994 721,31 

    

 RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 

 (WARIANT PORÓWNAWCZY) 

           

 

Wyszczególnienie 
Od 01.07.2019 

do 30.06.2020 

Od 01.07.2018 

do 30.06.2019 

Od 01.04.2020 

do 30.06.2020 

Od 01.04.2019 

do 30.06.2019 

  

   

   

 A. 
Przychody netto ze sprzedaży i 

zrównane z nimi, 
6 139 020,08 4 546 987,80 624 484,95 912 625,53   

   
w tym: od jednostek 

powiązanych 
0,00 0,00 0,00 0,00   

  I. 
Przychody netto ze sprzedaży 

produktów 
5 139 598,48 4 233 201,06 232 386,90 836 464,82   

  II. 

Zmiana stanu produktów 

(zwiększenie - wartość 

dodatnia, zmniejszenie - 

wartość ujemna) 

0,00 0,00 0,00 0,00   

  III. 
Koszt wytworzenia produktów 

na własne potrzeby jednostki 
0,00 0,00 0,00 0,00   

  IV. 
Przychody netto ze sprzedaży 

towarów i materiałów 
999 421,60 313 786,74 392 098,05 76 160,71   

 B. Koszty działalności operacyjnej 5 580 842,15 9 081 967,97 1 219 764,23 2 261 347,91   

  I. Amortyzacja 47 307,40 256 415,59 8 817,87 59 364,15   

  II. Zużycie materiałów i energii 167 410,59 282 706,94 69 631,00 64 502,96   

  III. Usługi obce 1 558 538,98 3 693 879,92 261 810,80 806 681,31   

  IV. Podatki i opłaty, w tym: 22 769,56 131 961,75 3 252,25 83 110,52   

   - podatek akcyzowy 0,00 0,00 0,00 0,00   

  V. Wynagrodzenia 2 911 753,05 4 033 827,90 593 158,07 1 061 986,16   

  VI. 
Ubezpieczenia społeczne i 

inne świadczenia 
288 009,87 410 937,16 58 532,21 118 436,56   

  VII. Pozostałe koszty rodzajowe 257 327,73 115 059,00 43 354,75 31 189,04   

  VIII. 
Wartość sprzedanych 

towarów i materiałów 
327 724,97 157 179,71 181 207,28 36 077,21   

 C. Wynik ze sprzedaży (A-B) 558 177,93 -  4 534 980,17 -595 279,28 - 1 348 722,38   

 D. Pozostałe przychody operacyjne 478 960,20 54 934,99 339 061,88 3 467,43   

  I. 
Zysk ze zbycia niefinansowych 

aktywów trwałych 
0,00 25 203,25 0,00 0,00   

  II. Dotacje 201 146,88 0,00 201 146,88 0,00   

  III. Inne przychody operacyjne  277 813,32 29 731,74 137 915,00 3 467,43   

 E. Pozostałe koszty operacyjne 331 208,97 97 378,30 65 650,57 64 517,95   

  I. 

Strata ze zbycia 

niefinansowych aktywów 

trwałych 

0,00 0,00 0,00 0,00   

  II. 
Aktualizacja wartości 

aktywów niefinansowych 
0,00 0,00 0,00 0,00   
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  III. Inne koszty operacyjne  331 208,97 97 378,30 65 650,57 64 517,95   

 F. 
Wynik z działalności operacyjnej 

(C+D-E) 
705 929,16 - 4 577 423,48 -321 867,97 - 1 409 772,90   

 G. Przychody finansowe 31 926,48 5 574,47 14 170,93 -238,90   

  I. 
Dywidendy i udziały w 

zyskach, w tym: 
0,00 0,00 0,00 0,00   

   - od jednostek powiązanych  0,00 0,00 0,00 0,00   

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

   - od jednostek powiązanych  0,00 0,00 0,00 0,00   

  III. Zysk ze zbycia inwestycji  0,00 0,00 0,00 0,00   

  IV. 
Aktualizacja wartości 

inwestycji 
0,00 0,00 0,00 0,00   

  V. Inne 31 926,48 5 574,47 14 170,93 -238,90   

 H. Koszty finansowe 60 669,38 182 380,89 12 314,47 9 703,83   

  I. Odsetki, w tym: 54 029,18 12 971,14 12 257,22 11 586,72   

   - dla jednostek powiązanych  0,00 0,00 0,00 0,00   

  II. Strata ze zbycia inwestycji  0,00 109 254,39 0,00 0,00   

  III. 
Aktualizacja wartości 

inwestycji 
0,00 0,00 0,00 0,00   

  IV. Inne  6 640,20 60 155,36 57,25 -1 882,89   

 I. 
Wynik z działalności gospod. 

(F+G-H) 
677 186,26 - 4 754 229,90 -320 011,51 - 1 419 715,63   

 J. 
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych 

(J.I-J.II) 
0,00 0,00 0,00 0,00   

  I. Zyski nadzwyczajne 0,00 0,00 0,00 0,00   

  II. Straty nadzwyczajne 0,00 0,00 0,00 0,00   

 K. Wynik brutto (I+/-J) 677 186,26 - 4 754 229,90 -320 011,51 - 1 419 715,63   

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

 M. 

Pozostałe obowiązkowe 

zmniejszenia zysku (zwiększenia 

straty) 

0,00 0,00 0,00 0,00   

 N. Wynik netto (K-L-M) 677 186,26 - 4 754 229,90 -320 011,51 - 1 419 715,63   

 

 

 

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH 

(METODA POŚREDNIA) 

          

Wyszczególnienie 
Od 01.07.2019 

do 30.06.2020 

Od 01.07.2018 

do 30.06.2019 

Od 01.04.2020 

do 30.06.2020 

Od 01.04.2019 

do 30.06.2019 

  

  

  

A. 

PRZEPŁYWY ŚRODKÓW 

PIENIĘŻNYCH Z 

DZIAŁALNOŚCI 

OPERACYJNEJ 

      

I. Zysk (strata) netto 677 186,26 - 4 754 229,90 -320 011,51 - 1 419 715,63   

II. Korekty razem - 1676 765,71 850 452,97 -421 941,57 689 751,70   

III. Przepływy pieniężne -999 579,45 - 3 903 776,93 -741 953,08 - 729 963,93   
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netto z działalności 

operacyjnej (I +/-II) 

B. 

PRZEPŁYWY ŚRODKÓW 

PIENIĘŻNYCH Z 

DZIAŁALNOŚCI 

INWESTYCYJNEJ 

      

I. Wpływy 0,00 4 013 375,51 0,00 646 638,69   

II. Wydatki 0,00 200 000,00 0,00 -35 000,00   

III. 

Przepływy pieniężne 

netto z działalności 

inwestycyjnej (I-II) 

0,00 3 813 375,51 0,00 681 638,69   

C. 

PRZEPŁYWY ŚRODKÓW 

PIENIĘŻNYCH Z 

DZIAŁALNOŚCI 

FINANSOWEJ 

      

I. Wpływy 3 524 045,29 0,00 1 102 045,29 0,00   

II. Wydatki 2 079 008,80 4 218,46 14 369,95 -1 314,93   

III. 

Przepływy pieniężne 

netto z działalności 

finansowej (I-II) 

1 445 036,49 - 4 218,46 1 087 675,34 1 314,93   

D. 

PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE 

NETTO, RAZEM (A.III+/-

B.III+/-C.III) 

445 457,04 - 94 619,88 345 722,26 - 47 010,31   

E. 
BILANSOWA ZMIANA 

ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH 
445 457,04 - 94 619,88 345 722,26 -47 010,31   

F. 
ŚRODKI PIENIĘŻNE NA 

POCZĄTEK OKRESU 
22 066,78 137 834,57 121 801,56 90 225,00   

G. 
ŚRODKI PIENIĘŻNE NA 

KONIEC OKRESU (F+/-D) 
467 523,82 43 214,69 467 523,82 43 214,69    

 

 

ZESTAWIENIE ZMIAN 

W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM 

 

Wyszczególnienie 
Od 01.07.2019  

do 30.06.2020 

Od 01.07.2018 

do 30.06.2019 

I. Kapitał własny na początek okresu (BO) -13 247 626,87 - 8 493 396,97 

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

do danych porównywalnych 
0,00 0,00 

II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ) -10 024 157,59 -13 247 626,87 

III. Kapitał własny po uwzględnieniu proponowanego podziału 

zysku (pokrycia straty) 
-10 024 157,59 -13 247 626,87 
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I. INFORMACJE O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU, W TYM 

INFORMACJE O ZMIANACH STOSOWANYCH ZASAD (POLITYKI) 

RACHUNKOWOŚCI 

 

Zasady (polityka) rachunkowości 

Informacje zawarte w niniejszym sprawozdaniu finansowym 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. 

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 10 000,00 zaliczane są do zużycia 

materiałów w miesiącu ich nabycia. 
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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. 

 

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, 
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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, że 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 
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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. 

 

II. Komentarz emitenta na temat okoliczności i zdarzeń istotnie wpływających 

na działalność emitenta, jego sytuację finansową i wyniki osiągnięte w 

danym kwartale 

 

Spółka w II kwartale kontynuowała zredukowane wcześniej koszty działalności 

operacyjnej, które średnio rocznie wynoszą 1,4 mln PLN (2,3 mln w poprzednim roku). 

Wyłączając z tych kosztów wartość sprzedanych towarów i materiałów koszty średnio 

kwartał do kwartału spadły o około 0,9 mln PLN tj. około 3,7 mln rocznie. Powyższe 

obniżenie kosztów miało miejsce przy zwiększonych przychodach ze sprzedaży o 1,6 

mln PLN r/r. 

Spółka w związku ze spadkiem do niższej klasy rozgrywkowej zmniejszyła i 

zmniejsza w dalszym ciągu najbardziej kosztotwórczą pozycję – tj. usługi obce oraz 

wynagrodzenia na które składają się głównie usługi oraz wynagrodzenia związane z 

działalnością sportową (piłkarze, trenerzy). Pozostałe koszty również 

ulegają zmniejszeniu. 

 

ISTOTNE ZDARZENIA RAPORTOWANEGO KWARTAŁU 

13 marca 2020 roku spółka Ruch Chorzów Spółka Akcyjna i Partner- 
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ecoexpress24.pl podjęły decyzję o kontynuacji współpracy, której przedmiotem jest 

kooperacja Stron w zakresie działań reklamowych oraz wspieranie Partnera przez 

Spółkę w promowaniu postaw proekologicznych oraz selektywnej zbiórki odpadów. 

 

4 maja 2020 roku w Urzędzie Miasta Chorzów doszło do zawarcia umowy 

pomiędzy "Ruch" Chorzów S.A. a Miastem Chorzów, celem promowania w Internecie 

Miasta Chorzów, za cenę 300 tys. PLN brutto. 

 

9 czerwca 2020 r. zawarto umowę objęcia nowych akcji serii "Z" pomiędzy 

Emitentem a Miastem Chorzów - Miastem na prawach powiatu, zgodnie z którą 

Miasto Chorzów - Miasto na prawach powiatu objęło 1.100.000,00 _słownie: jeden 

milion sto tysięcy_ akcji zwykłych na okaziciela serii Z nowej emisji, o wartości 

nominalnej 1,00 zł _słownie: jeden złoty_ każda akcja o numerach od 0000001 do 

1100000. 

 

W drugim kwartale 2020 roku odbyły się trzy posiedzenia rady nadzorczej, na 

których były podejmowane uchwały związane z bieżącą działalnością spółki. 

Większość uchwał była podjęta na wniosek zarządu. Na posiedzeniu Rady Nadzorczej 

spółki Ruch Chorzów Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie z dnia 25 czerwca 2020 

roku została podjęta uchwałą w przedmiocie zatwierdzenia planów: finansowego, 

sportowego i marketingowego na kolejny sezon rozgrywkowy 2020/2021. 

 

DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWA 

I Drużyna „Ruchu” Chorzów  

Od 04.05.2020 zostały zniesione w części obostrzenie związane z pandemią. Od 

tego momentu zawodnicy mogli wrócić do zajęć treningowych, które odbywały się w 

określonym reżimie sanitarnym. 

Zawodnicy mogli trenować w grupach 6- osobowych w wyznaczonych 

strefach. Taki stan rzeczy trwał przez dwa tygodnie, po upływie których zostały 

zniesione kolejne obostrzenia. 

Począwszy od 18.05.2020 zespół mógł już trenować w grupach 16- 

osobowych.  

W tym czasie dowiedzieliśmy się również, że decyzją Śląskiego Związku Piłki 

Nożnej rozgrywki III ligi gr III nie zostaną wznowione. Zadecydowano także, że drużyna 

zajmująca w tym momencie pierwsze miejsce uzyskuje awans do II lig. Ponadto 

podjęto decyzję, że żadna z drużyn będącą na miejscach zagrożonych spadkiem do 

niższej klasy rozgrywkowej nie zostanie zdegradowana. 

Po tych informacjach sztab trenerski zaczął ustalać plan przygotowań no 

nowy sezon 2020/2021. Zakładał on treningi do 10.06.2020 w ramach których drużyna 

rozegrała dwa mecze kontrolne: 

09.06.2020 - Gwarek Ornontowice  Ruch Chorzów 0:4 

10.06.2020 - Ruch Chorzów - MKS Myszków 3:2 

Po rozegraniu tych meczów zawodnicy poszli na urlopy. Wznowienie treningów 

zaplanowano na 25.06.2020 r. 

 

 

Akademia Piłkarska 

 



RAPORT ZA II Q 2020 RUCH CHORZÓW S.A. 
(IV Q ROKU ROZRACHUNKOWEGO 2019/2020) 

 
 

 

 12 

Drugi kwartał 2020 roku to głównie czas ogłoszonej pandemii Koronawirusa 

Covid-19. W związku z tym nasze zespoły nie przystąpiły do rozgrywek ligowych, a 

zawodnicy pozostali w domach.  

W tym czasie zorganizowaliśmy wiele akcji internetowych z hasłem 

przewodnim #zostańwdomu, które miały na celu zintegrowanie Niebieskiej 

społeczności, jak również zorganizowanie nadmiaru wolnego czasu naszym 

podopiecznym. Młodsi mieli możliwość wzięcia udziału w konkursach plastycznym 

oraz fotograficznym, natomiast starsi przesyłali nagrane w domach filmiki, na których 

prezentowali wykonywane ćwiczenia.  

Każda z naszych drużyn otrzymała również plan treningów indywidualnych 

dostosowanych do wykonywania w warunkach domowych.  

 23 kwietnia rozpoczął się pierwszy z naborów do klas sportowych – ze względu 

na pandemię prowadzony był on w sposób elektroniczny. 

 W miarę znoszenia obostrzeń nasi zawodnicy stopniowo zaczęli powracać do 

treningów na boisku. 4 maja zajęcia prowadzone były w grupach 6-osobowych, a w 

kolejnych tygodniach liczba uczestników systematycznie wzrastała zgodnie z 

zaleceniami rządowymi.  

 Tegoroczny Dzień Dziecka różnił się od tych z lat poprzednich – młodzi 

zawodnicy otrzymali podarunki podczas treningów, nie został zorganizowany 

zwyczajowy piknik. Nie odbyły się również zwyczajowe zakończenia sezonu, podczas 

których dzieci mają możliwość rozgrywania meczów ze swoimi rodzicami.  

 W czerwcu rozpoczęły się regularne treningi – wszystkie z naszych drużyn od U5 

do U14 trenowały dwa razy w tygodniu, natomiast od U5 do U18 trzy razy.  

Ponadto w dniach 8, 15, 22 oraz 27 maja zostały zorganizowane testy sprawnościowe 

do klasy IV Szkoły Podstawowej oraz I klasy Liceum, w których wzięło udział ponad 100 

osób.  

 Wzorem wcześniejszych miesięcy nad „Niebieską” młodzieżą czuwa 20 

osobowy sztab trenerski oraz dwóch fizjoterapeutów. 

  

 

 

DZIAŁANIA MARKETINGOWE  

Drugi kwartał 2020 roku był dla Klubu wyjątkowy. W tym czasie świętowaliśmy 

setną rocznice powstania, z tej okazji do sprzedaży trafiło mnóstwo okolicznościowych 

gadżetów, m.in. jubileuszowa porcelana. Z okazji 100-lecia Ruchu powstała książka 

dla dzieci autorstwa Krzysztofa Pławeckiego, przedstawiająca historię Klubu i jego 

legendy. Ciekawą pozycją wśród gadżetów na 100-lecie było wydanie albumu 100 

najwybitniejszych piłkarzy. Oprócz tych dwóch pozycji do sprzedaży trafiło sporo 

gadżetów okazjonalnych w tym piłki retro, t-shirty, zegarki marki Bisset, kolekcja 14 

mistrzowskich proporców. 

Interesującym wydarzeniem było wydanie przez Pocztę Polską znaczka „100 

rocznica założenia Klubu Sportowego Ruch Chorzów”. Z okazji 100 rocznicy powstania 

Klubu odbyła się msza święta w parafii Ducha Świętego w Chorzowie, niestety 

uroczystość odbyła się w wąskim gronie, z powodu pandemii COVID-19. 

Obchody stulecia Klubu miały charakter głównie wirtualny, do nabycia były 

również jubileuszowe cegiełki czy wirtualne bilety na mecze, które zostały odwołane, 

dzięki którym Klub otrzymał dodatkowy zastrzyk finansowy. 

Po raz kolejny poszerzyło się grono Partnerów Ruchu, tym razem dołączyli do 

nas Fan Klub Niebieskich z Irlandii, którego logo znalazło się na koszulkach meczowych 
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naszej drużyny. Podjęto współpracę z firmą IC Project, oferującą narzędzie do 

zarządzania projektami. 

Ważnym wydarzeniem II kwartału było podpisanie umowy na promocję 

Miasta Chorzów w Internecie, co było efektem wygranego przez Ruch przetargu. Klub 

promował Miasto m.in. na oficjalnej stronie internetowej Klubu, w mediach 

społecznościowych, w oficjalnej telewizji klubowej oraz w aplikacji mobilnej. 

Do grona partnerów stacjonarnych w oficjalnej aplikacji dołączyli: Salon 

Fryzjerski Bożena Gwóźdż, firma transportowa ZuzaTrans, sklep oferujący elementy ze 

stali nierdzewnej Jaromet, Fight&Suple, bistro Todojutra, sklep spożywczy Za płotkiem, 

sklep z odżywkami i suplementami diety Huta Mocy, sklep zoologiczny Amigo, 

Piekarnia i Cukiernia Tradycja z Mikołowa i okolic, oraz punkt sprzedaży telewizji 

cyfrowej Canal + w centrum handlowym AKS Chorzów. 

W czerwcu zostało przygotowane podsumowanie półrocza działania aplikacji, 

Zaangażowanie użytkowników przekłada się na wymierne korzyści finansowe. Kibice 

Ruchu: dokonali 19351 transakcji w punktach partnerskich, wydali na zakupy w 265. 

punktach partnerskich ponad 2 730 000 zł, dokonali 929. bezpośrednich wpłat na cel, 

wysłali 213 SMS-ów premium. W miesiącu czerwcu zaprezentowano także nowy 

system rabatowy na zakup karnetów i gadżetów klubowych. Nowe zasady zostały 

wprowadzone w porozumieniu ze Stowarzyszeniem Kibiców Wielki Ruch. 

Drugi kwartał 2020 był czasem bardzo trudnym ze względu na panującą 

pandemię Covid-19. Wiele branż w gospodarce zostało zamrożonych w tym branża 

gastronomiczna. Dlatego z inicjatywy czterech lokali gastronomicznych w tym 

naszego partnera „Obiady jak u mamy” ruszyła zbiórka pieniędzy na posiłki dla 

pracowników Służby Zdrowia, wraz z organizatorami prosiliśmy o wsparcie tej szczytnej 

akcji. 

W tym okresie nie mogło zabraknąć zaangażowania klubowej maskotki 

Adlera, który przyłączył się do ogólnopolskiej akcji #Hot16Challenge2, której celem 

była także zbiórka pieniędzy na pomoc dla służby zdrowia. 

 

III. 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 2019/2020. 

 

IV. OPIS STANU REALIZACJI DZIAŁAŃ I INWESTYCJI EMITENTA ORAZ HARMONOGRAMU ICH 

REALIZACJI 

 

Nie dotyczy. 

 

V. 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. 
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VI. OPIS ORGANIZACJI GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA, ZE WSKAZANIEM JEDNOSTEK 

PODLEGAJĄCYCH KONSOLIDACJI  

 

Emitent nie tworzy grupy kapitałowej. 

 

VII. WSKAZANIE PRZYCZYN NIESPORZĄDZENIA SKONSOLIDOWANYCH SPRAWOZDAŃ 

FINANSOWYCH 

 

Nie dotyczy. 

 

VIII. INFORMACJE O STRUKTURZE AKCJONARIATU EMITENTA, ZE WSKAZANIEM 

AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH, NA DZIEŃ PRZEKAZANIA RAPORTU, CO NAJMNIEJ 

5% GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU 

 

Struktura akcjonariuszy spółki RUCH CHORZÓW SPÓŁKA AKCYJNA na dzień  

30 czerwca 2020 roku. 

 

 

 

Lp. Nazwa akcjonariusza Liczba akcji Wartość akcji 
Udział w kapitale 

zakładowym 

1. Miasto Chorzów                   15 074 921                  15 074 921  zł  26,07% 

2. Aleksander Kurczyk                   14 594 641                  14 594 641  zł  25,24% 

3. Zdzisław Bik                   13 552 682                  13 552 682  zł  23,44% 

4. Skarb Państwa                     2 981 479                    2 981 479  zł  5,16% 

5. Pozostali                   11 627 066                  11 627 066  zł  20,11% 

RAZEM                   57 830 789                  57 830 789  zł  100% 
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IX. INFORMACJE DOTYCZĄCE LICZBY OSÓB ZATRUDNIONYCH PRZEZ EMITENTA, W 

PRZELICZENIU NA PEŁNE ETATY 

Forma zatrudnienia Liczba zatrudnionych Liczba pełnych etatów 

Umowa o pracę 13 12,5 

Umowa o dzieło, zlecenie i 

inne  
82  

Dane na koniec II kwartału 2020 r. 

 

 

 


