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A. Informacje ogólne 

 

1. Dane identyfikujące badaną jednostkę i podstawy prawne 

działalności 

 
 

  1.1. Podstawy prawne  

 

RUNICOM S.A. z siedzibą w Warszawie Al. Jana Pawła 23 została zawiązana aktem założycielskim w dniu   

6 października 2009 roku spisanym przed notariuszem Adamem Suchtą w Kancelarii Notarialnej                

w Warszawie ul. Świętokrzyska 36 lok. 12, Rep. A Nr. 19496/2009.  

 Wpisanie Spółki do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy,     

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nastąpiło w dniu 3 lutego 2010 roku pod 

numerem KRS 000348017. 

 

W dniu 25 lutego 2010 roku na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki nastąpiła zmiana nazwy 

spółki z Totmes Nowe Technologie S.A. na RUNICOM S.A. – akt notarialny z dnia 25 lutego 2010 roku   

rep. A nr 2902/2010. 

W dniu 12 kwietnia 2010 roku Zarząd Spółki w Uchwale nr 1 podjął decyzję o zmianie adresu siedziby 

spółki z Warszawa ul. Solec 81B na Warszawa ul. Baczyńskiego 1 lok. 2. 

 

 1.2. Przedmiot działalności 

 

Przedmiotem działalności RUNICOM S.A. zgodnie z odpisem KRS jest działalność w zakresie: 

1) Pozostałe pośrednictwo pieniężne 

2) Działalność holdingów finansowych 

3) Leasing finansowy 

4) Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem 

ubezpieczeń i funduszów emerytalnych 

5) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek 

6) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi 

7) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania 

  

 1.3. Rejestracja podatkowa i statystyczna 

 

Spółka posiada nadany jej numer identyfikacji podatkowej: NIP: 7010218603 

oraz numer identyfikacji statystycznej w systemie Regon: 142215331 

 
 1.4. Kapitały  

 

Kapitał własny na dzień 31.12.2012 r. wynosił :  6 155 803,93  zł 

w tym: 

- kapitał podstawowy  2 335 137,00 zł 

- kapitał zapasowy   3 715 820,13 zł 

- kapitał rezerwowy                                                                  2 000 000,00 zł 

- wynik finansowy za rok obrotowy  – 1 895 153,20 zł 

 

  

Kapitał podstawowy w wysokości 2 335 137,00 zł dzieli się na 11 675 685 akcji o wartości nominalnej 0,20 

złotych każda.  
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Na koniec roku obrotowego kapitał akcyjny dzielił się na: 

 
Seria akcji Ilość akcji Sposób uprzywilejowania 

Seria A 7 500 000 na 1 akcję przypadają 2 głosy 

Seria B 1 600 000 brak uprzywilejowania 

Seria C 750 000 brak uprzywilejowania 

Seria D 483 350 brak uprzywilejowania 

Seria E 500 000 brak uprzywilejowania 

Seria F 842 335 brak uprzywilejowania 

 
W dniu 2 stycznia 2012 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie RUNICOM S.A. podjęło uchwałę w sprawie 

emisji obligacji zamiennych na akcje nowej serii, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego                    

z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany statutu. Spółka wyemitowała 2.800 

obligacji imiennych niezabezpieczonych zamiennych na akcje serii G RUNICOM S.A. o łącznej wartości nominalnej 

2.800.000,00 zł. W celu realizacji zamiany ww. obligacji na akcje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanowiło 

o warunkowym podwyższeniu kapitału zakładowego RUNICOM S.A. o kwotę nie wyższą niż 280.000,00 zł poprzez 

emisję nie więcej niż 1.400.000 akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,20 zł każda. Cena 

emisyjna akcji serii G została określona na 2,28 zł za jedną akcję. Prawo objęcia akcji mogło zostać wykonane    

do dnia 29 marca 2013 roku. 

W dniu 12 marca 2012 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie RUNICOM S.A. podjęło uchwałę o emisji obligacji 

zamiennych na akcje serii H i akcje serii I oraz warunkowym podwyższeniu kapitału zakładowego z pozbawieniem 

prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. NWZ określiło, że łączna wartość obligacji zamiennych na akcje 

serii H nie będzie wyższa niż 1.000.000 złotych i podjęło uchwałę o warunkowym podwyższeniu kapitału 

zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 73.548,20 złotych poprzez emisję nie więcej niż 367.741 akcji 

zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,20 zł każda i cenie emisyjnej 3,10 zł. Jednocześnie 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie RUNICOM S.A. określiło, że łączna wartość obligacji zamiennych na akcje 

serii I nie będzie wyższa niż 1.000.000 złotych i podjęło uchwałę o warunkowym podwyższeniu kapitału 

zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 73.548,20 złotych poprzez emisję nie więcej niż 367.741 akcji 

zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,20 zł każda i cenie emisyjnej 3,10 zł. 

 

Postanowieniem z dnia 21 marca 2012 roku Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonano rejestracji zmian w statucie Spółki poprzez dodanie           

§ 4b oraz § 4c, a także wpisano wartość nominalną warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego               

w wysokości 427.096,40 zł i wzmiankę o dacie podjęcia uchwały o emisji obligacji zamiennych i akcji wydawanych 

za te obligacje, tj. 12.03.2012 roku. 

W dniu 27 grudnia 2012 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie RUNICOM S.A. podjęło uchwałę w sprawie 

zmiany statutu spółki i uchwalenia kapitału docelowego oraz upoważnienia do dokonywania emisji akcji w ramach 

kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru. W terminie do dnia 23 grudnia 2015 roku Zarząd upoważniony 

jest do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 1.751.352,00 zł (kapitał docelowy).     

W dniu 7 stycznia 2013 roku sąd dokonał rejestracji zmian statutu Spółki, zgodnie z uchwałą nr 3 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 27 grudnia 2012 roku, tj. dodanie § 4d statutu. 

Na dzień sporządzenia niniejszego raportu struktura własności była następująca (zgodnie z otrzymanymi 

zawiadomieniami): 

Akcjonariusz Seria Ilość akcji

Wartość 

nominalna akcji

Wartość

posiadanych 

akcji

Udział w 

głosach

Udział w 

kapitale 

podstawowym

PCH CAPITAL S.A. A 1 167 570 0,20 233 514,00 12,18% 10,00%

P.C.H. CAPITAL (CYPRUS) Ltd A i zwykłe 8 070 581 0,20 1 614 116,20 75,11% 69,12%

ROWING CAPITAL LTD A i zwykłe 46 110 0,20 9 222,00 0,24% 0,39%

Akcjonariat rozporoszony A i zwykłe 2 391 424 0,20 478 284,80 12,47% 20,48%

razem 11 675 685 2 335 137,00 100,00% 100,00%  
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Badana Spółka według stanu na koniec badanego okresu: 

- jest spółką zależną od P.CH. Capital (Cyprus) Ltd 

- jest jednostką dominującą dla Runicom Capital (Cyprus) LTD – 100% udziału w kapitale i w prawach 

głosu; Technology Space S.A. - 48% udziału w kapitale i w prawach głosu(posiada zdolność kierowania 

jednostką oraz uprawnienia osobiste); jest znaczącym inwestorem dla Outpost24 Sp. z o.o. – 30% udziału 

w kapitale i w prawach głosu. 

 
1.5. Władze Spółki 

 

 Zgodnie ze statutem władze Spółki stanowią : 

 - Walne Zgromadzenie 

 - Rada Nadzorcza 

 - Zarząd 

 

 Zarząd 

 

 W skład Zarządu Spółki na dzień 31.12.2012 r. oraz na dzień wydania opinii wchodzili: 

 

 Andrzej Woźniakowski - Prezes Zarządu. 

W dniu 20 czerwca 2012 roku Pani Małgorzata Usakowska-Bilska złożyła rezygnację z pełnienia funkcji Prezesa 

Zarządu. W tym samym dniu PCH CAPITAL S.A. korzystając z przysługujących mu uprawnień statutowych 

powołała Pana Romana Durkę do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu. W dniu 1 października 2012 roku Pan Roman 

Durka złożył rezygnację z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu. W tym samym dniu PCH CAPITAL S.A. korzystając     

z przysługujących mu uprawnień statutowych  powołała Pana Roberta Sieńkowskiego do pełnienia funkcji Prezesa 

Zarządu. W dniu 17 października 2012 roku Pan Robert Sieńkowski złożył rezygnację z pełnienia funkcji Prezesa 

Zarządu. W tym samym dniu Rada Nadzorcza powołała Pana Andrzeja Woźniakowskiego do pełnienia funkcji 

Prezesa Zarządu. 

 

 Rada Nadzorcza  

 

 W skład Rady Nadzorczej Spółki na dzień 31.12.2012 roku i na dzień wydania opinii wchodzili: 

  

  

 Tomasz Sielicki – w dniu 12 lutego 2013 złożył rezygnację    

Robert Sieńkowski  

Dariusz Romuald Graff 

Janusz Bąk 

 Piotr Kuba  

 
Zmiany w składzie Rady Nadzorczej w roku 2012: 

W dniu 5 stycznia Pan Janusz Smoczyński złożył rezygnację z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej. W dniu 
5 stycznia 2012 roku Rowing Capital Limited korzystając z przysługujących mu uprawnień  powołała Pana 
Tomasza Bajtyngiera na Członka Rady Nadzorczej. 

W dniu 29 marca 2012 roku Rowing Capital Limited korzystając z przysługujących mu uprawnień odwołała Pana 
Tomasza Bajtyngiera z funkcji Członka Rady Nadzorczej i powołała Pana Jarosława Kowalskiego. 

W dniu 3 kwietnia 2012 roku Rowing  Capital Limited korzystając z przysługujących mu uprawnień odwołała Pana 
Janusza Bąka z funkcji Członka Rady Nadzorczej i powołała Pana Romana Durkę. 

W dniu 25 kwietnia 2012 roku Rowing Capital Limited korzystając z przysługujących mu uprawnień odwołała Pana 
Marcina Gorazdę z funkcji Członka Rady Nadzorczej i powołała Pana Piotra Kubę. 
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W dniu 20 czerwca  2012 roku PCH Capital S.A.  korzystając z przysługujących mu uprawnień odwołała Pana 

Romana Durkę Gorazdę z funkcji Członka Rady Nadzorczej i powołała Pana Tomasza Sielickiego. 

W dniu 18 października 2012 roku Pan Andrzej Woźniakowski złożył rezygnację z funkcji Przewodniczącego Rady 
Nadzorczej. 

W dniu 19 listopada 2012 roku Pan Roman Durka złożył rezygnację z funkcji Członka Rady Nadzorczej. 

W dniu 11 grudnia  2012 roku PCH Capital S.A.  korzystając z przysługujących mu uprawnień powołała Pana 
Janusza Bąka na funkcję Członka Rady Nadzorczej. 

W dniu 12 lutego 2013 roku Pan Tomasz Sielicki złożył rezygnację z funkcji Członka Rady Nadzorczej. 

 

 

2. Informacje o sprawozdaniu finansowym za rok poprzedzający rok 

badany 

 
 Sprawozdanie to, w którym: 

  - suma bilansowa wynosiła    14 208 724,59 zł  

  - wynik finansowy netto wynosił      3 022 229,13 zł 

  - zmiana kapitału własnego wyniosła     2 961 149,73 zł 

  - zmiana stanu środków pieniężnych    -1 727 790,89 zł 

Sprawozdanie finansowe zostało złożone w Krajowym Rejestrze Sądowym w dniu 24.05.2012 roku, w Urzędzie 

Skarbowym w dniu 24.05.2012 r. Sprawozdanie za 2011 zostało ogłoszone w Monitorze Polskim B w dniu 23 lipca 

2012 roku w numerze 1529. 

 

Bilans zamknięcia za rok poprzedzający rok badany został wprowadzony do ksiąg rachunkowych jako bilans 

otwarcia na dzień 1 stycznia 2012 roku. 

Sprawozdanie finansowe zostało zatwierdzone uchwałą nr 5 z dnia 30 kwietnia 2012 roku oraz Akcjonariusze 

podjęli decyzję, iż zysk zostanie przeniesiony na kapitał zapasowy. 

   

3. Dane identyfikujące badane sprawozdanie finansowe, podmiot 

uprawniony   do badania i biegłego rewidenta 

 
3.1. Badanie sprawozdania finansowego przeprowadziliśmy w oparciu o postanowienia umowy zawartej dnia 

15.05.2013 r. pomiędzy RUNICOM S.A. a MAKTE Kancelarią Audytorów i Doradców Sp. z o.o. w 

Warszawie, ul. Płocka 15, na podstawie wyboru audytora dokonanego uchwałą podjętą przez Radę 

Nadzorczą z dnia 05.02.2013 roku. 

 MAKTE Kancelaria Audytorów i Doradców Sp. z o. o. działa w zakresie badań sprawozdań finansowych w 

trybie przewidzianym ustawą z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, 

podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (Dz. U z 

2009 r. nr 77 poz 649) i została wpisana do rejestru podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań 

finansowych pod numerem 3356. 

 

3.2. Badaniem objęto :  

 

- bilans na koniec 31.12.2012 r., którego suma bilansowa wynosi:  

                   18 316 397,66  zł              6 

- rachunek zysków i strat za okres 01.01.2012 – 31.12.2012 r. wykazujący stratę netto w wysokości:                                                                             

                                                              -  1 895 153,20 zł 

- zestawienie zmian w kapitale własnym za okres 01.01.2012 – 31.12.2012 r. wykazujące zmniejszenie 

kapitału własnego o kwotę:             
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 -  1 895 153,20 zł 

- rachunek przepływów pieniężnych za okres 01.01.2012 – 31.12.2012 r. wykazujący zmniejszenie stanu 

środków pieniężnych o kwotę:                      

   - 1 167 726,84 zł 

- informację dodatkową, obejmującą wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe                          

informacje i objaśnienia. 

 

 Ponadto dokonano sprawdzenia sprawozdania z działalności Spółki za rok 2012 oraz dowodów  

księgowych i ksiąg rachunkowych, na podstawie których sprawozdanie  to sporządzono.  

  

Nie było przedmiotem badania wykrycie i wyjaśnienie zdarzeń podlegających ściganiu np. nadużyć oraz 

innych nieprawidłowości, jakie mogłyby wystąpić poza systemem rachunkowości. 

 

 

3.3. W imieniu MAKTE Kancelaria Audytorów i Doradców Sp. z o. o. badanie przeprowadziła Agnieszka 

Gajewska, wpisana do rejestru biegłych rewidentów wykonujących zawód biegłego rewidenta pod 

numerem 11085.  

 Podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych, wpisany na listę prowadzoną przez Krajową 

Izbę Biegłych Rewidentów pod numerem 3356, jak i przeprowadzający w jego imieniu badanie biegli 

rewidenci stwierdzają niniejszym, że są niezależni od badanej jednostki w rozumieniu postanowień      

art. 56 ust. 3 ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach 

uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym. 

          Badanie przeprowadzone było w okresie maj - czerwiec 2012 roku. 

 

3.4. Za sporządzenie sprawozdania finansowego odpowiedzialny jest Zarząd Spółki. Naszym zadaniem było 

natomiast zbadanie tego sprawozdania i wyrażenie o nim opinii. 

 

4. Informacje o ograniczeniach zakresu badania 

 

 
Zarząd Spółki złożył oświadczenie o kompletności, rzetelności i prawidłowości sprawozdania finansowego 

przedłożonego do badania, ujawnieniu w informacji dodatkowej wszelkich zobowiązań warunkowych 

istniejących na dzień 31.12.2012 roku oraz o nie zaistnieniu do dnia złożenia oświadczenia zdarzeń 

wpływających w sposób istotny na wielkość danych wykazanych w sprawozdaniu finansowym za badany 

okres. A zdarzenia, które wystąpiły pod dniu bilansowym zostały opisane w sprawozdaniu finansowym. 

Badana jednostka udostępniła nam żądane dane i dokumenty oraz udzieliła informacji i wyjaśnień 

niezbędnych do przeprowadzenia badania. Nie wystąpiły istotne ograniczenia zakresu badania. 
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B. Część analityczna 

 

1. Analiza bilansu – zmiany w strukturze aktywów i pasywów 

 

  
kwota w PLN 

stan na 

31.12.2012 

udział w 

% 

stan na 

31.12.2011 

udział w 

% 

stan na 

31.12.2010 

udział w 

% 

AKTYWA 
   

   A. Aktywa trwałe 991 020,01 5,41% 311 820,00 2,19% 534 859,00 8,78% 

I. Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 

II. Rzeczowe aktywa trwałe 122 830,01 0,67% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 

III. Należności długoterminowe 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 

IV. Inwestycje długoterminowe 59 600,00 0,33% 15 000,00 0,11% 500 000,00 8,21% 

V. 

Długoterminowe rozliczenia 

międzyokresowe 808 590,00 4,41% 296 820,00 2,09% 34 859,00 0,57% 

B. Aktywa obrotowe 17 325 377,65 94,59% 13 896 904,59 97,81% 5 553 879,27 91,22% 

I. Zapasy 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 

II. Należności krótkoterminowe 1 359 232,93 7,42% 359 552,30 2,53% 4 041,69 0,07% 

III. Inwestycje krótkoterminowe 15 915 221,84 86,89% 13 524 578,74 95,19% 5 492 002,45 90,20% 

IV. 

Krótkoterminowe rozliczenia 

międzyokresowe 50 922,88 0,28% 12 773,55 0,09% 57 835,13 0,95% 

AKTYWA RAZEM 18 316 397,66 100,00% 14 208 724,59 100,00% 6 088 738,27 100,00% 

 

PASYWA             

A. Kapitał własny 6 155 803,93 33,61% 8 050 957,13 56,66% 5 089 807,40 83,59% 

I. Kapitał podstawowy 2 335 137,00 12,75% 2 335 137,00 16,43% 2 335 137,00 38,35% 

II. 

Należne wpłaty na kapitał 

podstawowy 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 

III. Udziały (akcje) własne 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 

IV. Kapitał zapasowy 3 715 820,13 20,29% 2 716 817,54 19,12% 1 355 965,67 22,27% 

V. Kapitał z aktualizacji wyceny 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 

VI. Pozostałe kapitały rezerwowe 2 000 000,00 10,92% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 

VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0,00 0,00% -23 227,14 -0,16% -23 227,14 -0,38% 

VIII. Zysk (strata) netto -1 895 153,20 -10,35% 3 022 229,73 21,27% 1 421 931,87 23,35% 

IX. 

Odpisy z zysku netto w ciągu roku 

obrotowego 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 

B. 

Zobowiązania i rezerwy na 

zobowiązania 12 160 593,73 66,39% 6 157 767,46 43,34% 998 930,87 16,41% 

I. Rezerwy na zobowiązania 1 419 272,00 7,75% 1 367 415,00 9,62% 385 406,00 6,33% 

II.  Zobowiązania długoterminowe 60 122,00 0,33% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 

III. Zobowiązania krótkoterminowe 10 681 199,73 58,32% 4 790 352,46 33,71% 613 524,87 10,08% 

IV. Rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 

PASYWA RAZEM 18 316 397,66 100,00% 14 208 724,59 100,00% 6 088 738,27 100,00% 
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2. Analiza bilansu – zmiany wielkości bezwzględnych 

  

stan na          

31.12.2012 

dynamika 

w % 

stan na 

31.12.2011 

dynamika 

w % 

stan na 

31.12.2010 

AKTYWA 
 

2012/2011 2011 / 2010 

 A. Aktywa trwałe 991 020,01 317,82% 311 820,00 58,30% 534 859,00 

I. Wartości niematerialne i prawne 0,00 - 0,00 -  0,00 

II. Rzeczowe aktywa trwałe 122 830,01 - 0,00 - 0,00 

III. Należności długoterminowe 0,00 - 0,00 - 0,00 

IV. Inwestycje długoterminowe 59 600,00 397,33% 15 000,00 3,00% 500 000,00 

V. 

Długoterminowe rozliczenia 

międzyokresowe 808 590,00 272,42% 296 820,00 851,49% 34 859,00 

B. Aktywa obrotowe 17 325 377,65 124,67% 13 896 904,59 250,22% 5 553 879,27 

I. Zapasy 0,00 - 0,00 - 0,00 

II. Należności krótkoterminowe 1 359 232,93 378,03% 359 552,30 8896,09% 4 041,69 

III. Inwestycje krótkoterminowe 15 915 221,84 117,68% 13 524 578,74 246,26% 5 492 002,45 

IV. 

Krótkoterminowe rozliczenia 

międzyokresowe 50 922,88 398,66% 12 773,55 22,09% 57 835,13 

AKTYWA RAZEM 18 316 397,66 128,91% 14 208 724,59 233,36% 6 088 738,27 

 

PASYWA 

     A. Kapitał własny 6 155 803,93 76,46% 8 050 957,13 158,18% 5 089 807,40 

I. Kapitał podstawowy 2 335 137,00 100,00% 2 335 137,00 100,00% 2 335 137,00 

II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy 0,00 - 0,00 - 0,00 

III. Udziały (akcje) własne 0,00 - 0,00 - 0,00 

IV. Kapitał zapasowy 3 715 820,13 136,77% 2 716 817,54 200,36% 1 355 965,67 

V. Kapitał z aktualizacji wyceny 0,00 - 0,00 - 0,00 

VI. Pozostałe kapitały rezerwowe 2 000 000,00 - 0,00 - 0,00 

VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0,00 0,00% -23 227,14 100,00% -23 227,14 

VIII. Zysk (strata) netto -1 895 153,20 -62,71% 3 022 229,73 212,54% 1 421 931,87 

IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego 0,00 - 0,00 - 0,00 

B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 12 160 593,73 197,48% 6 157 767,46 616,44% 998 930,87 

I. Rezerwy na zobowiązania 1 419 272,00 103,76% 1 367 415,00 354,80% 385 406,00 

II.  Zobowiązania długoterminowe 60 122,00 - 0,00 - 0,00 

III. Zobowiązania krótkoterminowe 10 681 199,73 222,98% 4 790 352,46 780,79% 613 524,87 

IV. Rozliczenia międzyokresowe 0,00 - 0,00 - 0,00 

PASYWA RAZEM 18 316 397,66 128,91% 14 208 724,59 233,36% 6 088 738,27 

 

Wstępna analiza bilansu 
wskaźnik 

bezpieczny 31.12.2012 31.12.2011 31.12.2010 

Złota reguła bilansowania                                                                                                                                          
kapitały własne + rezerwy długoterminowe x 100                                                      

aktywa trwałe 
100-150 621% 2582% 952% 

Złota reguła bilansowania  II                                                                                                                                        
kapitały obce krótkoterminowe x 100                                                      

aktywa obrotowe 
40 - 80 62% 34% 11% 

Złota reguła finansowania                                                                                                                                          
kapitały własne x 100                                                                   

kapitał obcy 

powyżej 
100 

57% 168% 830% 
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3. Analiza porównawcza osiągniętych przychodów i poniesionych kosztów 
 

    

okres 

kończący się 

okres kończący 

się 

dynamika w 

% 

okres 

kończący się 

dynamika 

w % 

31.12.2012 31.12.2011 2012/2011 31.12.2010 2011/2010 

    

 

    

  Przychody i zyski  6 515 534,17 5 757 791,68 113,16% 2 151 101,88 267,67% 

A. Przychody ze sprzedaży  867 800,00 584 405,10 148,49% 186 161,96 313,92% 

D. Pozostałe przychody operacyjne 0,00 0,01 0,00% 0,00 - 

G. Przychody finansowe 5 647 734,17 5 173 386,57 109,17% 1 964 939,92 263,28% 

J.I. Zyski nadzwyczajne 0,00 0,00 - 0,00 - 

    

       Koszty i straty 8 872 445,37 2 019 358,95 439,37% 396 351,01 509,49% 

B. Koszty działalności operacyjnej 3 475 614,20 966 680,05 359,54% 360 908,38 267,85% 

E. Pozostałe koszty operacyjne 207,78 3 636,01 5,71% 0,02 - 

H. Koszty finansowe 5 396 623,39 1 049 042,89 514,43% 35 442,61 2959,84% 

J.II Straty nadzwyczajne 0,00 0,00 - 0,00 - 

    

     K. Zysk/strata brutto  -2 356 911,20 3 738 432,73 -63,05% 1 754 750,87 213,05% 

    

     L. Podatek dochodowy -461 758,00 716 203,00 -64,47% 332 819,00 215,19% 

    

     N. Zysk/strata netto -1 895 153,20 3 022 229,73 -62,71% 1 421 931,87 212,54% 

 

 

 

4. Węzłowe wskaźniki analizy  

 
Wskaźniki charakteryzujące działalność jednostki oraz sytuację majątkową, finansową w roku badanym na tle 

poprzednich lat ukształtowały się w następujący sposób: 

 

a) Wskaźniki rentowności 

 

Wskaźniki rentowności 

miernik 

bezpieczny 31.12.2012 31.12.2011 31.12.2010 

Rentowność majatku (ROA)                                                                                                                                           

wynik finansowy netto x100                                                       

aktywa ogółem 

5 - 8 -10,35% 21,27% 23,35% 

Rentowność kapitału własnego (ROE)                                                                                   

wynik finansowy netto x100                                                     

 kapitały własne 

15 - 25 -30,79% 37,54% 27,94% 

Skorygowana rentowność majątku                                                                                   

zysk netto + (odsetki - pod.doch.od odsetek) x100                                    

aktywa ogółem 

- -7,63% 22,08% 24,27% 

Rentowność netto sprzedaży                                                                                    

wynik finansowy netto                                                          

przychody ze sprzedaży 

- -218,39% 517,15% 763,81% 

Rentowność brutto sprzedaży                                                                                    

wynik ze sprzedaży produktów i towarów                                                 

przychody ze sprzedaży produktów i towarów 

- -300,51% -65,41% -93,87% 

Dźwignia finansowa                                                                 

rentowność kapitału własn. - skorygowana rentowność majątku 

wsk. 

dodatni 
-23,16% 15,46% 3,66% 
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2007 r. 

b) Wskaźniki płynności i sprawności 

 

Wskaźniki płynności finansowej 

wskaźnik 

bezpieczny 31.12.2012 31.12.2011 31.12.2010 

Wskaźnik płynności finansowej I stopnia                                                                                                                                         

aktywa obrotowe - należności z tyt. dostaw i usług pow. 12 mc                                                      

zobowiązania krótkotermin. - zobow. z tyt.dost i usług pow. 12 mc 

1,2 - 2,0 1,62 2,90 9,05 

Wskaźnik płynności finansowej II stopnia                                                                                                                                         

aktywa obrotowe - zapasy - RMK -  należności z tyt. dost. i usług pow. 12 mc                                                       

zobowiązania krótkotermin. - zobow. z tyt.dost i usług pow. 12 mc 

1,0 1,62 2,90 9,05 

Wskaźnik płynności finansowej III stopnia                                                                                                                                         

inwestycje krótkoterminowe                                                                              

zobowiązania krótkotermin. - zobow. z tyt.dost i usług pow. 12 mc 

0,1 - 0,2 1,49 2,82 8,95 

 

 

 

Wskaźniki rotacji (obrotowość) 

miernik 

bezpieczny 31.12.2012 31.12.2011 31.12.2010 

Spływ należności (w dniach)                                                                                                                                          

średni stan należności z tyt. dostaw i usług x 365 dni                                                      

przychody netto ze sprzedaży papierów wartościowych  

ilość dni 

porównywalna 

z lp 18 

184 0,05 - 

Spłata zobowiązań (w dniach)                                                                                                                                          

średni stan zobowiązań z tytułu dostaw i usług x 365 dni                                                      

przychody netto ze sprzedaży papierów wartościowych 

ilość dni 

porównywalna 

z lp 17 

433 171 146 

Spłata zobowiązań (w dniach)                                                                                                                                          

średni stan zobowiązań z tytułu dostaw i usług x 365 dni                                                      

koszty działalności operacyjnej 

ilość dni 

porównywalna 

z lp 17 

40 10 1 

Produktywność aktywów                                                                                 

przychody netto ze sprzedaży papierów wart.                                 

aktywa ogółem 

2,0 0,05 0,04 0,03 

 

c) Wskaźniki wypłacalności 

 

Wskaźniki wypłacalności 

wskaźnik 

bezpieczny 31.12.2012 31.12.2011 31.12.2010 

Obciążenie majątku zobowiązaniami                                                                                                                                         

zobowiązania ogółem                                                                   

majątek ogółem 

- 
58,65% 

 

33,71% 

 
10,08% 

Wskaźnik zobowiązań do kapitałów własnych                                                                                                                                      

zobowiązania ogółem                                                                   

kapitały własne + rezerwy 

- 141,81% 50,86% 11,21% 

Trwałość struktury finansowania                                                                                                                                          

kapitały własne + rezerwy dług. + zob. długoterminowe                                                                   

suma aktywów 

- 33,94% 56,66% 83,59% 

Pokrycie zobowiązań nadwyżka finansową                                                     

zysk netto + amortyzacja roczna  

przeciętny stan zobowiązań 

- -24,22% 111,85% 164,72% 
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Ocena wskaźników i ogólnej sytuacji ekonomicznej 

   

Analiza porównawcza powyższych wskaźników i danych liczbowych pozwala na sformułowanie następujących 

wniosków dotyczących tendencji głównych danych ekonomicznych. 

Majątek firmy wzrósł o 28,91% w porównaniu z rokiem ubiegłym, wzrost ten jest spowodowany głównie 

wzrostem inwestycji krótkoterminowych o 17%, należności o 278%, długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 

(podatek odroczony) o 172% – główną pozycją jest utworzone aktywo na stratę podatkową zdaniem Spółki 

możliwą do rozliczenia w przyszłości. 

Wynik finansowy jest ujemy na poziomie – 1 895 153,20 zł,  a główną pozycją  wpływającą na wynik finansowy 

są koszty działalności operacyjnej – koszty usług obcych, w skład których wchodzi głównie doradztwo i usługi 

finansowe – wzrost kosztów operacyjnych o 2 508 934,15 tj. 259,54% i prezentują tendencję wzrostową z roku 

na rok. 

Wycena wartości inwestycji 1 008 382,78 zł (per saldo); w tym 5 001 917,95 zł ujęto jako zysk z aktualizacji 

wartości inwestycji oraz 3 913 535,17 zł ujęto jako stratę z aktualizacji wartości inwestycji oraz odpisy 

aktualizujące. 

 

Kategoria Sposób wyceny 

Ilość 

podmiotów Cena nabycia 

Wartość na dzień 

bilansowy 

Sposób ujmowania 

skutków wyceny 

aktywa finansowe przeznaczone do 

obrotu (udziały i akcje) 

wartość godziwa lub cena 

nabycia (jeśli nie można 

wiarygodnie ustalić wartości 

godziwej) 17 4 285 568,05 11 381 168,14 

przychody/koszty 

finansowe 

pożyczki udzielone skorygowana cena nabycia 2 3 250 709,91 3 484 683,13 

przychody 

finansowe 

 

Spółka poniosła koszty obsługi długu na poziomie 1 482 035,77 zł. 

 

Kapitały własne spadły  o 20,54% i wpływa na tę sytuację osiągnięty wynik roku 2012. 

 

W strukturze finansowania majątku nastąpił dalszy spadek udziału kapitałów własnych, które stanowią 33,61%,  

a w roku poprzednim 56,66% pasywów ogółem. Aktywa trwałe i większa część majątku obrotowego jest 

finansowana z kapitału własnego oraz zobowiązaniami – obligacjami wyemitowanymi przez Spółkę. Jednak 

zachowana jest „złota” reguła bilansowania aktywa trwałe pokryte są kapitałem własny, rok 2012 jest pierwszym 

rokiem kiedy nie jest zachowana złota reguła finansowania. 

 

W roku 2012 Spółka wyemitowała obligacje własne o łącznej wartości 9 300 000,00 serii A-L – wszystkie            

1 - roczne oprocentowane 14% w stosunku rocznym, oprocentowanie płatne jest w okresach kwartalnych. 

Naliczono odsetki od obligacji obciążające koszty finansowe w kwocie 1 349 238,23 zł. 

 

Wskaźniki płynności I i II stopnia są na tym samym poziomie 1,62 ze względu na brak zapasów w jednostce, 

wskaźnik płynności III stopnia ukształtował się na poziomie 1,49, co świadczy o fakcie że zobowiązania 

krótkoterminowe mogą być uregulowane krótkoterminowymi aktywami finansowymi. Na koniec  roku Spółka 

posiadała wysoki stan środków pieniężnych w kasie i na rachunkach bankowych w kwocie 1 049 370,57 zł. 

 

Ujemny strumień z działalności operacyjnej jest spowodowany tym, że Spółka nie prowadzi działalności 

handlowej, usługowej czy produkcyjnej. 

Na ujemny strumień z działalności inwestycyjnej wpływ miały: udzielone pożyczki, nabyte aktywa finansowe, 

które przewyższyły wpływy ze sprzedaży aktywów finansowych. Dodatni strumień wygenerowany przez 

działalność finansową był spowodowany wpływem środków z wyemitowanych obligacji. 

Sprawozdanie z przepływów jak też i wskaźniki ekonomiczne nie wskazują na zagrożenie utraty płynności  przez 

Spółkę  oraz nie wskazują na brak możliwości kontynuacji działalności przez spółkę w najbliższym czasie. Jednak 

należy zwrócić uwagę na wysokie zadłużenie Spółki, oraz zbliżające się okresy wykupu obligacji, niemniej jednak 

spółka przedstawiła scenariusze działań związane z realizacją zobowiązań wobec obligatariuszy. 
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5. Ocena kontynuacji działania 
 
W wyniku przeprowadzonego badania sprawozdania finansowego, w tym analizy finansowej, nie stwierdzono 

zagrożenia kontynuacji działalności w roku następnym po roku badanym na skutek zamierzonego                     

lub przymusowego zaniechania, bądź istotnego ograniczenia dotychczasowej działalności. 

  

C. Część szczegółowa 

 

1. Organizacja rachunkowości i kontrola wewnętrzna 

 
Dokonaliśmy wyrywkowego sprawdzenia prawidłowości działania systemu księgowości i powiązanego z nim 

systemu kontroli wewnętrznej. Naszej ocenie podlegały w szczególności: 

- prawidłowość udokumentowania operacji gospodarczych, 

- prawidłowość prowadzonych za pomocą komputera ksiąg rachunkowych, 

- zasadność stosowanych metod zabezpieczenia dostępu do danych i systemu ich przetwarzania             

za pomocą komputera, 

- powiązanie danych wynikających z ksiąg ze sprawozdaniem finansowym, 

- ochrona dokumentacji księgowej, ksiąg rachunkowych i sprawozdania finansowego, 

- przeprowadzanie i rozliczanie wyników inwentaryzacji, 

- poprawność działania kontroli wewnętrznej. 

W wyniku tych ocen w połączeniu z rezultatami badania wiarygodności poszczególnych pozycji sprawozdania 

finansowego stwierdziliśmy, że system księgowości i działający w powiązaniu z nim system kontroli 

wewnętrznej można ogólnie uznać za prawidłowe. Nie było celem naszego badania wyrażenie kompleksowej 

opinii na temat funkcjonowania tych systemów. 

  

Za ustanowienie i wprowadzenie systemu kontroli wewnętrznej odpowiedzialny jest Zarząd i on ocenia 

potencjalne koszty i korzyści wdrożenia i utrzymania określonych procedur kontroli wewnętrznej.   

Kontrola wewnętrzna powinna dostarczać Zarządowi zapewnienia w rozsądnych granicach, iż aktywa Spółki   

są zabezpieczone przed nieuprawnionym ich wykorzystaniem, oraz że transakcje dokonywane są zgodnie        

z ustanowionymi w Spółce uprawnieniami, a następnie poprawnie księgowane w celu umożliwienia 

sporządzenia sprawozdań finansowych zgodnie  z wymogami prawa.  

Badana jednostka nie powołała instytucjonalnej kontroli wewnętrznej. Naczelną funkcję kontroli sprawuje 

Zarząd.  

Ochrona dostępu do informacji o firmie jest wystarczająca. Dane statystyczne gromadzone są w postaci 

wydruków komputerowych oraz na nośnikach magnetycznych.   

Nad całokształtem obrotu aktywami oraz wydatków ponoszonych przez Spółkę nadzór sprawuje Zarząd.  

Dokumenty księgowe są akceptowane i wprowadzane do Systemu Finansowo - Księgowego.   

Badanie systemu kontroli wewnętrznej było przeprowadzone w takim zakresie, w jakim wiąże się ona              

ze sprawozdaniem finansowym i dotyczyło kontroli wewnętrznej procesu obrotu aktywami finansowymi,         

w tym obrotu środkami pieniężnymi. Nie miało ono na celu ujawnienia wszystkich ewentualnych 

nieprawidłowości tego systemu. 

Przeprowadzone badanie nie ujawniło znaczących niedociągnięć w działaniu systemu kontroli wewnętrznej. 

Sprawozdanie finansowe Spółki sporządzane jest zgodnie z Ustawą o rachunkowości z dnia 29.09.1994 roku. 

Stosowane przez Spółkę zasady (polityka) rachunkowości zgodne są z przepisami ustawy o rachunkowości. 

Nie stwierdzono różnic pomiędzy wprowadzoną polityką a dotychczas stosowanymi zasadami rachunkowości.  

Księgi rachunkowe są prowadzone przez zewnętrzne biuro rachunkowe w programie finansowo-księgowym 

Symfonia  firmy Sage. 

Podstawę ujęcia operacji gospodarczych w księgach rachunkowych stanowią dowody księgowe spełniające 

wymogi przepisów rozdziału 2 ustawy o rachunkowości, zaakceptowane i zakwalifikowane do ujęcia               

w księgach rachunkowych. Dokumenty są księgowane i archiwizowane w sposób umożliwiający powiązanie 

dowodu z zapisami księgowymi.  

Stwierdzono kompletność i prawidłowość ksiąg rachunkowych oraz dokonanych tam zapisów w powiązaniu      

z dowodami księgowymi.  
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Sposób przechowywania ksiąg i dokumentów nie budzi zastrzeżeń. 

 

2. Inwentaryzacja 

  
W badanym okresie przeprowadzono inwentaryzację następujących składników majątku: 

- środków pieniężnych w bankach – drogą potwierdzeń banków wg stanu na dzień 31.12.2012 roku, 

- kapitałów – drogą porównania danych z ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami źródłowymi 

i weryfikacji realnej wartości powyższych składników, 

- pozostałych składników aktywów i pasywów – wg metod zgodnych z ustawą o rachunkowości. 

 

 

3. Stosowane podstawowe zasady rachunkowości przy sporządzaniu 

sprawozdania finansowego oraz omówienie istotnych pozycji 

bilansu i rachunku zysków i strat 

 
Sprawozdania finansowe Spółki sporządzane są zgodnie z rozdziałem 5 ustawy o rachunkowości z dnia 

29.09.1994 roku. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z zasadą kosztu historycznego. 

Ze względu na specyfikę prowadzonej działalności szczególną uwagę należy zwrócić na sposób wyceny 

aktywów finansowych oraz parametry tej wyceny. 

 

3.1. Bilans  

 

Inwestycje  

 

 Jednostka klasyfikuje instrumenty finansowe w dniu ich nabycia lub powstania do następujących kategorii: 

 Aktywa finansowe i zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu 

 Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży 

 Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności 

 

 Do aktywów finansowych przeznaczonych do obrotu zalicza się aktywa nabyte w celu osiągnięcia korzyści 

ekonomicznych wynikających z krótkoterminowych zmian cen oraz wahań innych czynników rynkowych        

albo krótkiego czasu trwania nabytego instrumentu, a także inne aktywa finansowe, bez względu na zmiany, 

jakimi kierowano się przy zawieraniu kontraktu, jeżeli stanowią one składnik portfela podobnych aktywów 

finansowych, co do którego jest duże prawdopodobieństwo realizacji w krótkim terminie zakładanych korzyści 

ekonomicznych. 

 

 Pozostałe aktywa finansowe, niespełniające warunków zaliczenia do kategorii wymienionych powyżej zalicza 

się do aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży. 

    

      Aktywa finansowe: 

 

 - dla których ustalony jest termin wymagalności, wycenia się w wysokości skorygowanej ceny nabycia 

oszacowanej za pomocą efektywnej stopy procentowej, 

 - dla których nie istnieje cena rynkowa ustalona w aktywnym obrocie regulowanym albo których wartość 

godziwa nie może być ustalona w inny wiarygodny sposób nie jest ustalony termin wymagalności – w cenie 

nabycia, 

       - dla których istnieje cena rynkowa ustalona w aktywnym obrocie regulowanym albo których wartość godziwa 

może być ustalona w inny wiarygodny sposób – w wartości godziwej. 

  

Skutki okresowej wyceny aktywów finansowych oraz zobowiązań finansowych zakwalifikowanych do kategorii 

przeznaczonych do obrotu zalicza się odpowiednio do przychodów lub kosztów finansowych. 
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Skutki przeszacowania aktywów finansowych zakwalifikowanych do kategorii dostępnych do sprzedaży           

i wycenianych w wartości godziwej odnosi się na kapitał z aktualizacji wyceny. 

Skutki przeszacowania aktywów i zobowiązań wycenianych w skorygowanej cenie nabycia zalicza się 

odpowiednio do przychodów lub kosztów finansowych. 

 

Do grupy aktywów przeznaczonych do obrotu zaliczane są nabyte akcje spółek notowanych na GPW, 

notowanych na NewConnect  oraz udziały i akcje przeznaczone do sprzedaży w krótkim okresie. 

 

Spółka za wartość (rynkową) godziwą uznaje cenę rynkową akcji, tj. kurs zamknięcia GPW lub NewConnect. 

Spółka przyjęła, że rynek NewConnect jest rynkiem aktywnym, a cena rynkowa odpowiada wartości godziwej 

instrumentów finansowych.  

Traktowanie rynku NewConnect jako aktywnego rynku jest obarczone ryzykiem związanym z faktem, iż nie 

zawsze w dowolnym momencie można znaleźć zainteresowanych nabywców i sprzedawców tak, aby była 

możliwość sprzedaży posiadanych aktywów po aktualnej cenie. Spółka nie dokonuje innej alternatywnej 

metody wyceny określonej w par. 15 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2001 roku             

w sprawie szczególnych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji 

instrumentów finansowych (Dz. U. 2001r, nr 149, poz. 1674 z późn. zm.) bowiem zgodnie z art. 28 ustawy       

o rachunkowości – inwestycje krótkoterminowe wycenia się według ceny (wartości) rynkowej albo według 

ceny nabycia, zależnie od tego, która z nich jest niższa albo według skorygowanej ceny nabycia – jeżeli dla 

danego składnika aktywów został określony termin wymagalności, a krótkoterminowe inwestycje, dla których 

nie istnieje aktywny rynek, w inny sposób określonej wartości godziwej. 

Spółka ponadto dokonała wyceny nie notowanych instrumentów finansowych według wartości godziwej 

opartej na przeprowadzanych transakcji kupna i sprzedaży oraz na podstawie oszacowania ceny instrumentu 

finansowego za pomocą metod estymacji powszechnie uznanych za poprawne, zastosowania właściwego 

modelu wyceny instrumentu finansowego przez wyspecjalizowanego eksperta. 

     

Środki pieniężne i kapitały wyceniono wg wartości nominalnej. 

 

Rezerwy tworzy się na pewne lub o dużym stopniu prawdopodobieństwa przyszłe zobowiązania, których 

wartość można wiarygodnie oszacować. 

 

Zobowiązania inne niż finansowe wykazywane są w kwocie wymagającej zapłaty. 

 

Zobowiązania finansowe wycenia się nie później niż na koniec okresu sprawozdawczego, w wysokości 

skorygowanej ceny nabycia. Spółka naliczyła odsetki od wyemitowanych obligacji własnych. 

 

 

3.2. Rachunek zysków i strat 

 
Spółka sporządza rachunek zysków i strat w układzie porównawczym. 

Przychody z tytułu odsetek są rozpoznawane w momencie ich naliczenia, jeżeli ich otrzymanie można 

wiarygodnie określić. 

  

Wynik z działalności gospodarczej brutto korygują: 

- bieżące zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych. 

- aktywa i rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego. 

 

Rezerwa i aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustalane są wg stawek obowiązujących           

w następnych okresach sprawozdawczych. 

 

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się w wysokości kwoty przewidzianej w przyszłości 

do odliczenia od podatku dochodowego w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi, które spowodują      

w przyszłości zmniejszenie podstawy opodatkowania. 
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Rezerwę z tytułu odroczonego podatku dochodowego tworzy się w wysokości kwoty podatku dochodowego, 

wymagającej zapłaty w przyszłości, w związku z występowaniem dodatnich różnic przejściowych, to jest 

różnic, które spowodują zwiększenie podstawy opodatkowania w przyszłości. 

 

Wykazywana w rachunku zysków i strat część odroczona stanowi różnicę pomiędzy stanem rezerw i aktywa     

z tytułu podatku odroczonego na koniec i początek okresu sprawozdawczego. 

 

3.3. Prezentacja działalności związanej z obrotem aktywami finansowymi w elementach 

sprawozdania finansowego 

 
W roku 2012 Spółka nie dokonała zmian zasad rachunkowości. 

 

4. Zdarzenia po dacie bilansowej 

 
W dniu 9 stycznia 2012 roku za pośrednictwem Domu Maklerskiego BOŚ S.A. złożony został do Komisji Nadzoru 

Finansowego wniosek Spółki o zatwierdzenie jej prospektu emisyjnego. Rozpoczęcie procedury zatwierdzenia 

prospektu emisyjnego RUNICOM S.A. było kolejnym krokiem w drodze przeniesienia notowań akcji zwykłych 

Spółki z alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect na rynek regulowany Giełdy Papierów 

Wartościowych w Warszawie S.A. 

W dniu 29 kwietnia 2013 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie RUNICOM S.A. podjęło uchwałę w związku     

z ubieganiem się o dopuszczenie papierów wartościowych Spółki do obrotu na rynku regulowanym, że Spółka 

począwszy od 1 stycznia 2013 r., będzie sporządzać jednostkowe sprawozdania finansowe oraz skonsolidowane 

sprawozdania finansowe zgodnie z MSR w rozumieniu art. 2 ust. 3 cyt. ustawy, tj. zgodnie z Międzynarodowymi 

Standardami Rachunkowości (MSR) i Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF)   

oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej.  

 

W dniu 6 lutego 2013 roku Spółka zawarła umowę pożyczki na kwotę 500.000,00 zł. Zgodnie z ww. umową 

RUNICOM S.A. zobowiązana jest do spłaty ww. pożyczki do dnia 6 maja 2013 roku. Oprocentowanie pożyczki 

wynosi 18% w skali roku. 

W dniu 28 stycznia 2013 roku zakończona została oferta prywatna i dokonany został przydział 530 obligacji 
niezabezpieczonych na okaziciela serii Ł Spółki o wartości nominalnej 1.000,00 zł każda, tj. o łącznej wartości 
nominalnej 530.000,00 zł, wyemitowanych na podstawie uchwały nr 2 Zarządu RUNICOM S.A. z dnia 25 stycznia 
2013 roku. Obligacje są oprocentowane 14% w skali roku, a termin zapadalności (data wykupu) przypada          
27 stycznia 2014 roku. 

Ponadto 28 stycznia 2013 roku dokonano przedterminowego wykupu obligacji serii E o łącznej wartości 
530.000,00 zł, zgodnie z uchwałą nr 1 z dnia 25 stycznia 2013 roku. 

W dniu 6 lutego 2013 roku zakończona została oferta prywatna i dokonany został przydział 1.800 obligacji 

niezabezpieczonych na okaziciela serii M Spółki o wartości nominalnej 1.000,00 zł każda, tj. o łącznej wartości 

nominalnej 1.800.000,00 zł, wyemitowanych na podstawie uchwał nr 1 oraz nr 2 Zarządu RUNICOM S.A. z dnia 4 

lutego 2013 roku. Obligacje są oprocentowane 14% w skali roku, a termin zapadalności (data wykupu) przypada 

na 6 maja 2013 roku. 

W dniu 20 lutego 2013 roku dokonany został przydział 1.250 obligacji niezabezpieczonych na okaziciela serii N 

Spółki o wartości nominalnej 1.000,00 zł każda, tj. o łącznej wartości nominalnej 1.250.000,00 zł, 

wyemitowanych na podstawie uchwały nr 1 Zarządu RUNICOM S.A. z dnia 11 lutego 2013 roku oraz uchwały nr 1 

Zarządu RUNICOM S.A. z dnia 12 lutego 2013 roku. Obligacje są oprocentowane 10% w skali roku, a termin 

zapadalności (data wykupu) przypada na 19 lutego 2014 roku. 

W dniu 25 lutego 2013 roku dokonany został przydział 43 obligacji niezabezpieczonych na okaziciela serii O Spółki 

o wartości nominalnej 1.000,00 zł każda, tj. o łącznej wartości nominalnej 43.000 zł, wyemitowanych                
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na podstawie uchwały nr 2 Zarządu RUNICOM S.A. z dnia 12 lutego 2013 roku. Obligacje są oprocentowane 10% 

w skali roku, a termin zapadalności (data wykupu) przypada na 24 lutego 2015 roku. 

W dniu 28 marca 2013 roku dokonany został przydział 88 obligacji niezabezpieczonych na okaziciela serii P Spółki 

o wartości nominalnej 1.000,00 zł każda, tj. o łącznej wartości nominalnej 88.000 zł, wyemitowanych                

na podstawie uchwały nr 1 Zarządu RUNICOM S.A. z dnia 13 marca 2013 roku. Obligacje są oprocentowane 14% 

w skali roku, a termin zapadalności (data wykupu) przypada na 27 marca 2015 roku. 

W dniu 14 marca 2013 roku Spółka dokonała wcześniejszego wykupu 240 obligacji niezabezpieczonych             

na okaziciela serii M, o łącznej wartości 240.000,00 zł wraz z należnymi odsetkami. 

W dniu 21 marca 2013 roku Spółka dokonała wcześniejszego wykupu 150 obligacji niezabezpieczonych             

na okaziciela serii M, o łącznej wartości 150.000,00 zł wraz z należnymi odsetkami. 

W dniu 29 marca 2013 roku Spółka dokonała wcześniejszego wykupu 80 obligacji niezabezpieczonych                

na okaziciela serii M, o łącznej wartości 80.000,00 zł wraz z należnymi odsetkami. 

W dniu 12 kwietnia 2013 roku Spółka dokonała wcześniejszego wykupu 39 obligacji niezabezpieczonych             

na okaziciela serii M, o łącznej wartości 39.000,00 zł wraz z należnymi odsetkami. 

W dniu 19 kwietnia 2013 roku Spółka dokonała wcześniejszego wykupu 291 obligacji niezabezpieczonych           

na okaziciela serii M, o łącznej wartości 291.000,00 zł wraz z należnymi odsetkami. 

W dniu 17 kwietnia 2013 roku zakończona została oferta prywatna i dokonany został przydział 2.167 obligacji 

niezabezpieczonych na okaziciela serii R Spółki o wartości nominalnej 1.000,00 zł każda, tj. o łącznej wartości 

nominalnej 2.167.000,00 zł. Obligacje są oprocentowane 14% w skali roku, a termin zapadalności (data wykupu) 

przypada na 31 grudnia 2013 roku. 

Ponadto RUNICOM S.A. dokonała przedterminowego wykupu 1.000 obligacji serii M, o wartości nominalnej 

1.000,00 zł każda, o łącznej wartości 1.000.000,00 zł. 

Z dniem 12 lutego 2013 roku Pan Tomasz Sielicki zrezygnował z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki. 

 

 

5. Kompletność i poprawność sporządzenia sprawozdania 

finansowego  i sprawozdania z działalności jednostki 

 
5.1. Bilans, rachunek zysków i strat,  informacje dodatkowe  

 Spółka potwierdziła zasadność zastosowania zasady kontynuacji działalności przy sporządzeniu 

sprawozdania finansowego. 

Stosowane przez Spółkę zasady wyceny aktywów i pasywów, pomiaru wyniku finansowego oraz sposobu 

sporządzenia sprawozdania finansowego zostały prawidłowo i kompletnie opisane w informacjach 

objaśniających.   

Spółka dokonała prawidłowej wyceny i prezentacji poszczególnych składników aktywów  i pasywów         

oraz przychodów i kosztów w sprawozdaniu finansowym.  

Dane liczbowe ujęte w dodatkowych informacjach wynikają z ewidencji księgowej i są zgodne                 

ze zbadanym sprawozdaniem finansowym.  

 

5.2. Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym 

 

Zestawienie zmian w kapitale własnym wykazuje prawidłowe powiązanie ze sprawozdaniem z sytuacji 

finansowej, sprawozdaniem z całkowitych dochodów . 

 



Raport z badania sprawozdania finansowego RUNICOM S.A. za 2012 rok 

 

MAKTE Kancelaria Audytorów i Doradców Sp. z o.o. (nr. ewid 3356) 01-231 Warszawa, Płocka 15 
www.makte.pl; Tel. 22-634-21-10 e-mail: info@makte.pl   

 

18 

Zmiana stanu kapitałów własnych wynika z: 

Stan na początek okresu 8 050 957,13 zł 

Zwiększenia, w tym 0,00 zł 

- podwyższenie kapitału podstawowego  0,00 zł 

- kapitał zapasowy z tytułu Agio 0,00 zł 

- wynik roku bieżącego 0,00 zł 

Zmniejszenia, w tym  - 1 895 153,20 zł 

- strata bieżącego roku - 1 895 153,20 zł 

Stan na koniec okresu 6 155 803,93 zł                         

 

5.3. Sprawozdanie  z  przepływów pieniężnych 

 

       Rachunek przepływów pieniężnych sporządzony został metodą pośrednią i wykazuje prawidłowe 

powiązanie z bilansem, rachunkiem zysków i strat oraz zapisami w księgach rachunkowych.  

 

 Zmiana stanu środków pieniężnych wynosi  - 1 167 726,84 zł z tego : 

 

 - z działalności operacyjnej - 2 132 079,20  zł. 

 - z działalności inwestycyjnej - 2 784 531,51  zł. 

 - z działalności finansowej 3 748 883,87  zł. 

 

5.4. Sprawozdanie z działalności Spółki zostało sporządzone w sposób wyczerpujący wymogi zawarte w art. 

49 ust. 2 ustawy o rachunkowości. Dokonaliśmy sprawdzenia tego sprawozdania w zakresie ujawnionych       

w nim informacji, których bezpośrednim źródłem jest zbadane sprawozdanie finansowe.  
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D. Informacje i ustalenia końcowe 

 

1. Zgodność z przepisami prawa 

 
Oświadczenia Zarządu 

 

Biegły Rewident otrzymał od Zarządu Spółki pisemne oświadczenie, w którym Zarząd stwierdził, iż Spółka 

przestrzegała przepisów prawa. 

 

Oświadczenia biegłego rewidenta 

 

MAKTE Kancelaria Audytorów i Doradców Sp. z o. o oraz niżej podpisany biegły rewident potwierdzają,               

iż są uprawnieni do badania sprawozdań finansowych oraz  spełniają oni warunki określone                              

w art. 56 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 7 maja 2009 roku o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach 

uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym, do wyrażenia bezstronnej           

i niezależnej opinii o sprawozdaniu finansowym Spółki RUNICOM S.A. 

 

 

2. Ustalenia końcowe 

  
1. Podsumowaniem wyników badania jest opinia stanowiąca odrębny dokument.  

2. Kontynuowanie działalności Spółki na dzień sporządzenia raportu nie jest zagrożone. 

3. Raport zawiera 19 kolejno ponumerowanych i zaparafowanych przez biegłego rewidenta stron. 

 

 

 

 

 
Agnieszka Gajewska 

wpisana na listę biegłych rewidentów    

pod numerem 11085 

 

                    …………………………………… 

kluczowy biegły rewident                   podmiot uprawniony do badania 

przeprowadzający badanie w imieniu                sprawozdań finansowych wpisany 

      na listę podmiotów uprawnionych 

      pod nr. ewidencyjnym 3356 

 

 

MAKTE Kancelarii Audytorów i Doradców Sp. z o. o. 

01-231 Warszawa 

ul. Płocka 15 

   

Warszawa, dnia 12 czerwca 2013 roku  

 


