
 
 
 
 
 

 
 
 
 

LEŚNE RUNO S.A. 
RAPORT OKRESOWY ZA II kwartał 

2012 ROKU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Warszawa, dn. 14 sierpnia 2012 r. 



Raport okresowy za II kwartał 2012 r. 
 
 

2 
www.lesneruno.pl 

 

Spis treści 
1. INFORMACJE OGÓLNE .................................................................................................. 4 

2. WYBRANE DANE FINANSOWE Z BILANSU NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2012 R. ORAZ 

RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT ZA II KWARTAŁ 2012 R WRAZ Z OKRESAMI 

PORÓWNYWALNYMI .................................................................................................... 8 

3. KOMENTARZ ZARZĄDU SPÓŁKI NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY 

WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI FINANSOWE ............................................................... 10 

4. INFORMACJA ZARZĄDU NA TEMAT AKTYWNOŚCI W OBSZARZE ROZWOJU 

PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI .................................................................................... 12 

5. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU LEŚNE RUNO S.A. .............................................................. 13 

 
 
 
 
 

  



Raport okresowy za II kwartał 2012 r. 
 
 

3 
www.lesneruno.pl 

 
 

Szanowni Państwo, 
 
w imieniu spółki Leśne Runo S.A. mam przyjemność przekazać Państwu 
Raport za II kwartał 2012 r. 
 
To jeden z pierwszych publikowany przez Leśne Runo S.A. raportów 
okresowych. Zaprezentowane w nim informacje stanowią 
odzwierciedlenie rozwoju zarządzanej przez Spółkę sieci restauracji i są 
jednocześnie dowodem realizacji zakładanej przez Zarząd strategii.  
 
Dodatkowe informacje dotyczące Spółki znajdą Państwo na naszej 
stronie internetowej www.lesneruno.pl. 
 
Z poważaniem, 
Paweł Jachowski,  
Prezes Zarządu Leśne Runo S.A. 
 
  

http://www.lesneruno.pl/
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1. INFORMACJE OGÓLNE 
 

Spółka Leśne Runo S.A. (dawniej Towarzystwo Przyjaciół Polskiej Kuchni S.A.) została 

utworzona w dniu 31 lipca 2000 r. na podstawie Aktu Zawiązania Spółki Akcyjnej (Akt 

Notarialny Repertorium A Nr 14728/2000 sporządzonego przez Asesora Notarialnego 

Roberta Błaszczaka w Kancelarii Notarialnej w Warszawie.) W dniu 27 czerwca 

2011 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na mocy uchwały nr 12 

zdecydowało o zmianie firmy Emitenta z Towarzystwo Przyjaciół Polskiej Kuchni S.A. 

na Leśne Runo S.A. 

Dane rejestrowe 

Nazwa (firma) Leśne Runo S.A. 

Kraj Polska 

Siedziba Warszawa 

Adres ul. Ostroroga 24C, 01-163 Warszawa 

Numer KRS 0000044100 

Oznaczenie Sądu 
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII 

Wydział Gospodarczy KRS 

NIP 525-22-03-219 

REGON 017246742 

Telefon (22) 320 10 98 

Fax (22) 320 10 69 

Poczta e-mail kontakt@lesneruno.pl 

Strona www www.lesneruno.pl 
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Podstawowy przedmiot działalności Spółki  
 
Leśne Runo S.A. zarządza siecią restauracji oferujących dania tradycyjnej polskiej 
kuchni, zlokalizowanych w sąsiedztwie stacji paliwowych przy najpopularniejszych 
trasach w kraju. Obecnie działa 18 restauracji Leśne Runo, w tym 5 prowadzonych 
jest na zasadzie franczyzy. 
 
Zakres funkcjonowania Spółki został określony w Akcie Zawiązania Spółki Akcyjnej 
i obejmuje następującą podstawową działalność: 
 
1. Prowadzenie usług hotelarskich i gastronomicznych, w szczególności:  

 usługi restauracyjne prowadzone w powiązaniu z zapewnieniem 
zakwaterowania w hotelach, motelach, schroniskach, na polach 
campingowych i innych miejscach krótkotrwałego zakwaterowania,  

 przygotowanie i sprzedaż posiłków i napojów konsumentom do 
spożycia na miejscu oraz na wynos,  

 działalność kolejowych wagonów restauracyjnych,  

 działalność placówek gastronomicznych, takich jak jadłodajnie, bary,  

 działalność kawiarni, herbaciarni, winiarni, piwiarni,  

 działalność żywienia przyzakładowego, przyszkolnego, itp.,  

 działalność smażalni, pijalni, lodziarni, bufetów w kinach, na 
stadionach, itp. 

2. Consulting w zakresie działalności związanej z prowadzeniem działalności 
wymienionej powyżej. 

3. Działalność gospodarcza związana z prowadzeniem restauracji i hoteli, w tym 
usługi zaopatrzeniowe dla celów przewidzianych powyżej. 

4. Prowadzenie szkoleń. 

5. Doradztwo, produkcja i sprzedaż w zakresie reklam i materiałów reklamowych. 

6. Prowadzenie działalności wydawniczej. 

7. Działalność związana z produkcja rozrywkową i rekreacyjną. 

8. Działalność związana z organizowaniem wystaw i pokazów. 

9. Działalność franchisingowa. 
 

Władze Spółki 
 
Na dzień 30 czerwca 2012 r. władze Spółki przedstawiały się następująco: 
 

Zarząd Leśne Runo S.A.  
 
Pan Paweł Jachowski - Prezes Zarządu został powołany na swoją funkcję 27 czerwca 
2011 r. na podstawie Uchwały nr 1 §1 Rady Nadzorczej, jego kadencja upływa 
z dniem zatwierdzenia sprawozdań finansowych za rok obrotowy 2014. 
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Rada Nadzorcza 
 
Skład osobowy Rady Nadzorczej Emitenta przedstawia się następująco:  
 

 Pan Andrzej Różycki – Przewodniczący Rady Nadzorczej,  

 Pan Tomasz Firczyk–  Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej,  

 Pan Ryszard Szatkowski – Członek Rady Nadzorczej,  

 Pan Piotr Koźlicki – Członek Rady Nadzorczej,  

 Pan Błażej Wasielewski – Członek Rady Nadzorczej.  
 

Struktura Akcjonariatu 
  
Poniższa tabela prezentuje strukturę akcjonariatu na dzień publikacji raportu (Wykaz 
akcjonariuszy posiadających ponad 5% na WZA). 

Nazwa 
Liczba 

posiadanych 
akcji 

Procent udziału 
w ogólnej liczbie 
wyemitowanych 

akcji 

Procent udziału 
w ogólnej 

liczbie głosów 
na WZA 

POWSZECHNE TOWARZYSTWO 
INWESTYCYJNE S.A. 

1 540 000 42,78 % 42,78 % 

THC FUND MANAGEMENT 
LTD.* 

549 454 15,26% 15,26% 

THC R, LCC* 376 636 10,46% 10,46% 

TFAM* 126 355 3,51% 3,51% 

Inner Investment 180 005 5,00% 5,00% 

Pozostali akcjonariusze 827 550 22,99% 22,99% 

Razem 3 600 000 100,00% 100,00% 

*Podmioty wchodzące w skład ustnego porozumienia zawartego dnia 11 czerwca 2012 r.  
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Wykres prezentuje strukturę akcjonariatu na dzień 14  sierpnia 2012 r. 
*Podmioty wchodzące w skład ustnego porozumienia zawartego dnia 11 czerwca 2012 r.  

 
 
Kapitał zakładowy 
Kapitał zakładowy (podstawowy) na dzień 30 czerwca 2012 r. wynosił 3.600.000 zł 
i dzielił się na: 
 

 600 000 akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1,00 zł 
(jeden złoty) każda,  

 1 000 000 akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1,00 zł 
(jeden złoty) każda,  

 1 500 000 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1,00 zł 
(jeden złoty) każda,  

 500 000 akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1,00 zł 
(jeden złoty) każda. 

 
 
 

43% 

15% 

10% 

4% 

5% 

23% 

Struktura akcjonariatu 

POWSZECHNE
TOWARZYSTWO
INWESTYCYJNE S.A.
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Inner Investment
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2. WYBRANE DANE FINANSOWE Z BILANSU NA DZIEŃ 30 
CZERWCA 2012 R. ORAZ RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT ZA 
II KWARTAŁ 2012 R. WRAZ Z OKRESAMI 
PORÓWNYWALNYMI 

 
Poniższe tabele prezentują wybrane dane finansowe Spółki za dwa kwartały 2012 r. 
w porównaniu z analogicznym okresem roku 2011.  
 

Wybrane dane z bilansu 
 

Stan na dzień 
30.06.2012 30.06.2011 

[tys. zł] [tys. zł] 

Aktywa trwałe 1 458,6 1 060,0 

Wartości niematerialne i prawne 38,6 38,0 

Rzeczowe aktywa trwałe 1 375,1 1 006,4 

Należności długoterminowe 0 0 

Inwestycje długoterminowe 0 0 

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 44,9 15,6 

Aktywa obrotowe 483,0 505,0 

Zapasy 160,2 160,0 

Należności krótkoterminowe 168,7 199,0 

Inwestycje krótkoterminowe 108,4 64,0 

Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 108,4 64,0 

Kapitał własny 1 055,4 1 222,0 
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Kapitał zakładowy 3 600,0 3 100,0 

Zobowiązania długoterminowe 0 0 

Zobowiązania krótkoterminowe 829,7 591,0 

 
Wybrane dane z rachunku zysków i strat 
 

WYBRANE DANE FINANSOWE 

Okres 

II kwartał 2012 II kwartał 2011 

od 
01.01.2012 

do 
30.06.2012 

[tys. zł] 

od 
01.04.2012 

do 
30.06.2012 

[tys. zł] 

od 
01.01.2011 

do 
30.06.2011 

[tys.  zł] 

od 
01.04.2011 

do 
30.06.2011 

[tys.  zł] 

Przychody netto ze sprzedaży 2988,7 1585,8 3046,0 1709,0 

Przychody netto ze sprzedaży produktów 2986,7 1585,8 3043,0 1706,6 

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 2,0 0 3,0 2,5 

Koszty działalności operacyjnej 3389,2 1840,1 3268,0 1699,8 

Amortyzacja 85,0 44,7 99,0 49,6 

Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0 0 0 0 

Zysk/strata ze sprzedaży -400,5 -254,3 -222,0 9,3 

Pozostałe przychody operacyjne 8,5 8,0 2,0 0,9 

Pozostałe koszty operacyjne 0 0 0 0 
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Zysk/strata z działalności operacyjnej -392,0 -246,3 -220 10,2 

Przychody finansowe 2,6 1,2 0 0 

Koszty finansowe 2,2 1,0 7,0 4,1 

Zysk/strata brutto -391,5 -245,9 -227,0 6,1 

Zysk/strata netto -391,5 -245,9 -227,0 6,1 

 
3. KOMENTARZ ZARZĄDU SPÓŁKI NA TEMAT CZYNNIKÓW I 

ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI 
FINANSOWE 

 
 

W II kwartale 2012 r. Spółka Leśne Runo S.A. kontynuowała działalność w zakresie 
prowadzenia barów restauracyjnych na terenie stacji paliwowych. Spółka obecnie 
zarządza siecią 18 restauracji, 13 z nich  to lokale własne, 5 działa na zasadzie 
franczyzy. 
 
Umiejscowienie restauracji zarządzanych przez spółkę Leśne Runo S.A. w sąsiedztwie 
stacji paliwowych sprawia, że z oferty sieci korzystają podróżujący w różnych celach, 
a obroty w restauracjach generuje głównie ruch biznesowy, tranzytowy oraz 
turystyczny.  
 
W II kwartale 2012 r. spółka Leśne Runo S.A. osiągnęła przychód na poziomie 1 585,8 
tys. zł, który w stosunku do roku 2011 zmniejszył się o 7,2%. Niespodziewanie na 
duży spadek sprzedaży w restauracjach w II kwartale negatywny wpływ miały 
organizowane w czerwcu w naszym kraju Mistrzostwa Europy w piłce nożnej Euro 
2012. W trakcie rozgrywek tego turnieju Polacy w znacznym stopniu ograniczyli 
podróże samochodami, a transport na mecze i pomiędzy nimi ograniczał się do 
przelotów samolotami, na popularności zyskała też komunikacja publiczna, co 
znacząco odbiło się na wynikach poszczególnych restauracji. W trzech miesiącach  
kwartału to właśnie czerwiec przyniósł bardzo znaczące zmniejszenie przychodów 
Spółki, w pozostałych dwóch miesiącach, w kwietniu i w maju, przychody 
utrzymywały się na stabilnym poziomie w porównaniu do roku ubiegłego. 
 
Drugą istotną przyczyną mniejszego przychodu Spółki było obniżenie sprzedaży w 
restauracji w Małdytach, która w II kwartale 2012 roku przyniosła przychód o 77 843 
zł mniejszy niż w tym samym okresie poprzedniego roku. Przyczyną spadku 
przychodów była zmiana organizacji ruchu drogi krajowej nr 7, polegająca na 
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wybudowaniu nowej drogi, trasy S7, która omija restauracje Leśne Runo (obecnie 
Restauracja nie funkcjonuje, umowa najmu lokalu została wypowiedziana, o czym 
spółka informowała w RB 14/2012).  
 
W II kwartale otwarto trzy nowe restauracje Leśnego Runa. Nowe lokale znajdują się 
w miejscowościach: Poczesna przy drodze krajowej nr 1, Boguszyn oraz Przeszkoda 
pod Warszawą, obie umiejscowione przy drodze krajowej nr 8. Pozyskane nowe 
lokalizacje znajdują się w sąsiedztwie stacji paliw PKN Orlen. Trzy restauracje otwarte 
zostały w ostatnim miesiącu kwartału i był to zbyt krótki okres, aby realizowana w 
nich sprzedaż pozytywnie przełożyła się  na zwiększenie obrotów Spółki. 
 
Ze względu na bardzo wysokie koszty związane z inwestycjami w nowe lokalizacje, 
rozbudową restauracji w Obrowie oraz stale rosnącą ceną zakupu surowców w II 
kwartale 2012 r. Spółka odnotowała stratę w wysokości 245,9 tys. zł. 
 
Pozytywną informacją jest stale rosnąca liczba gości odwiedzających restauracje 
Leśne Runo. W II kwartale w lokalach całej sieci, tj.  łącznie z restauracjami 
fraczyzowymi ruch wzrósł o 7,13% w stosunku do analogicznego okresu 2011 r.  Stali 
klienci chętnie korzystają z oferty Leśnego Runa, a wysoka jakość produktów 
przyciąga także nowych gości. Gorsza koniunktura gospodarcza wpływa jednak na 
zmniejszenie wydatków konsumpcyjnych Polaków - klienci są skłonni mniej wydawać 
na posiłek w czasie podróży. Przewidujemy, że pozytywny trend wzrostu ilości gości 
odwiedzających nasze restauracje  utrzyma się w kolejnych okresach, a poprawa 
nastrojów gospodarczych wpłynie także na zwiększenie przychodów ze sprzedaży.  
 

 
 
 
 

II kwartał 2011 r. II kwartał 2012 r.

Wzrost liczby gości w restauracjach  
Leśne Runo 

+7,13% 
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4. INFORMACJA ZARZĄDU NA TEMAT AKTYWNOŚCI W 
OBSZARZE ROZWOJU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI 

 
Spółka w II kwartale zrealizowała planowane inwestycje i otworzyła trzy nowe 
restauracje w miejscowościach: Boguszyn, Poczesna, Przeszkoda. Wszystkie 
wymienione lokalizacje znajdują się przy popularnych drogach krajowych, w 
sąsiedztwie stacji benzynowych PKN Orlen. Dodatkowo Spółka zrealizowała 
rozbudowę istniejącej restauracji w miejscowości Obrowo. Rozbudowa polegała na 
powiększeniu sali konsumpcyjnej i ogródka letniego oraz modernizacji istniejącej 
części  restauracji. Restauracja Obrowo obecnie może przyjąć najwięcej gości ze 
wszystkich lokali sieci Leśne Runo. Znacznie większa ilość miejsc poprawiła 
funkcjonalność tego lokalu i pozytywnie wpływa na rosnące przychody w tej 
lokalizacji. 
 
Łącznie Spółka zarządza siecią trzynastu restauracji własnych, pięć lokali funkcjonuje  
na zasadzie franczyzy. Spółka konsekwentnie realizuje plan rozwoju, który zakłada 
m.in. rozszerzenie współpracy z prywatnymi przedsiębiorcami, którzy prowadzić 
będą lokale w oparciu o licencję.  Program franczyzowy Spółka rozwija od 2005 r. i 
będzie kontynuować projekt w kolejnych okresach. Stale prowadzone są rozmowy  z 
potencjalnymi franczyzobiorcami.  
 
Spółka w II kwartale 2012 r. we wszystkich restauracjach wdrożyła nowe menu, która 
cieszy się dużym zainteresowaniem. Dania zaproponowane klientom w zmienionej 
karcie przygotowywane są na bazie ulepszonych procedur. Wysoka jakość 
produktów, ich optymalna cena oraz charakter tradycyjnej polskiej kuchni sprawiają, 
że opinie o nowym menu są pozytywne, co wpływa na wzrost zadowolenia gości 
restauracji, powiększa się także liczba nowych klientów. 
 
Spółka w II kwartale kontynuowała działania marketingowe, które obejmowały 
poprawę oznaczeń i informacji o lokalach przy trasach oraz na terenie stacji paliw. 
Wykupione zostały dodatkowe powierzchnie reklamowe w okolicach kilku restauracji 
zarządzanych przez Spółkę. Powyższe działania mają prowadzić do dalszego wzrostu 
rozpoznawalności marki oraz powiększania grona stałych klientów odwiedzających 
restauracje Leśne Runo. 
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5. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU LEŚNE RUNO S.A.  
 
Zarząd Leśne Runo S.A. oświadcza, że wedle jego najlepszej wiedzy wybrane dane 
finansowe i dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z obowiązującymi 
zasadami rachunkowości oraz że odzwierciedlają one w sposób prawdziwy, rzetelny 
i jasny sytuacje majątkową Emitenta oraz wynik finansowy.  
 

 
 

 

Paweł Jachowski, 
Prezes Zarządu 

Leśne Runo S.A. 
 

 
 
 
 
 

 
 


