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Podstawowe dane o emitencie 
 

Nazwa (firma): WAKEPARK Spółka Akcyjna 

Kraj: Polska 

Siedziba: Wrocław 

Adres siedziby: 54-126 ul. Kosmonautów 1 

 

Numer KRS: 0000380227 

Oznaczenie Sądu: Sąd Rejonowy dla Wrocławia –Fabrycznej we Wrocławiu, 
Wydział VI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 

REGON: 021474517 

NIP: 894-301-80-70 

 

Telefon: +48 71 355 20 19 

Poczta e-mail:  wakepark@wakeparkwroclaw.pl 

Strona www: www.wakeparkwroclaw.pl  

Autoryzowany 
Doradca 

Best Capital Sp. z o.o. 

Wybrane dane finansowe jednostkowe z bilansu oraz rachunku zysków i strat 
 

Wybrane jednostkowe dane finansowe obejmują najważniejsze pozycje z bilansu na dzień 

31 grudnia 2012 roku (koniec IV kwartału) oraz z rachunku zysków i strat za okres od 1 

października do 31 grudnia 2012 roku. 

 
 

Bilans                                                      ( dane w tys. zł ) 

Wg stanu na dzień Wg stanu na dzień 

31-12-2012r.  31-12-2012r 

Kapitał własny 569 234 

Należności długoterminowe 0 0 

Należności krótkoterminowe 183 47 

Środki pieni ężne i inne aktywa 
pieniężne 

41 37 

Zobowiązania długoterminowe 0 0 

Zobowiązania krótkoterminowe 57 17 



Rachunek Zysków i Strat ( dane w tys. zł ) 

Narastająco  Narastająco IV Q 2012r. IV Q 2011r. 

od 01.01.2012r.  od 26.01.2011r. od 01-10-2012r.  od 01-10-2011r.  

do 31.12.2012r.  do 31.12.2011r. do 31-12-2012r. do 31-12-2011r. 

Przychody netto ze sprzedaży 634 231 86 23 

Amortyzacja 90 22 8 22 

Zysk (strata) ze sprzedaży -533 -222 -40 -9 

Zysk (strata) z działalności 
operacyjnej 

-533 -227 -40 -15 

Zysk (strata) brutto  -534 -230 -40 -16 

Zysk (strata) netto -534 -229 -40 -17 

 

Wybrane dane finansowe skonsolidowane z bilansu oraz rachunku zysków i 
strat 
 
Wybrane skonsolidowane dane finansowe obejmują najważniejsze pozycje z bilansu na dzień 31 

grudnia 2012 roku (koniec IV kwartału) oraz z rachunku zysków i strat za okres od 1 października 

do 31 grudnia 2012 roku. 

 
Bilans                                                      ( dane w tys. zł ) 

Wg stanu na dzień Wg stanu na dzień 

31-12-2012r.  31-12-2011r 

Kapitał własny 565 234 

Należności długoterminowe 0 0 

Należności krótkoterminowe 205 47 

Środki pieni ężne i inne aktywa 
pieniężne 

76 37 

Zobowiązania długoterminowe 0 0 

Zobowiązania krótkoterminowe 81 17 

 
Rachunek Zysków i Strat ( dane w tys. zł ) 

Narastająco  Narastająco IV Q 2012r. IV Q 2011r. 

od 01.01.2012r.  od 26.01.2011r. od 01-10-2012r.  od 01-10-2011r.  

do 31.12.2012r.  do 31.12.2011r. do 31-12-2012r. do 31-12-2011r. 

Przychody netto ze sprzedaży 942 231 17 23 

Amortyzacja 90 10 8 0 

Zysk (strata) ze sprzedaży -510 -222 -99 -9 

Zysk (strata) z działalności 
operacyjnej 

-555 -227 -99 -15 

Zysk (strata) brutto  -492 -230 -99 -16 

Zysk (strata) netto -514 -231 -99 -17 



Komentarz Zarządu na temat czynników i zdarzeń mających wpływ na 
osiągnięte wyniki finansowe. 
 

W czwartym kwartale 2012 roku spółka osiągnęła stratę z działalności operacyjnej w wysokości 

99.091 zł. Strata wynika głównie z ponoszenia stałych kosztów dzierżawy i zarządu nad terenem, 

na którym prowadzona jest działalność parku wakeboardingowego w sezonie letnim. 

Skonsolidowane przychody za IV kwartał 2012 roku wyniosły 17 tysięcy zł co stanowi spadek 

o około 26% w stosunku do tego IV kwartału 2011. Skonsolidowane przychody za cały okres 2012 

roku wyniosły 942.000 zł co stanowi czterokrotny wzrost przychodów w porównaniu do 2011 roku. 

Było to możliwe dzięki zrealizowaniu inwestycji, które zostały sfinansowane z kapitału 

pozyskanego z emisji akcji D i E.  

Informacja Zarz ądu na temat aktywności, jaką podejmował w okresie objętym 
raportem, w obszarze rozwoju prowadzonej działalności 
 

W IV kwartale 2012 roku spółka skupiła się na poszerzaniu modelu biznesowego, to jest 

na opracowniu nowych źródeł przychodów. Zarząd opracował plany inwestycyjne, na które 

potrzebne jest dokapitalizowanie spółki. Zarząd podjął stosowne kroki w celu podwyższenia 

kapitału zakładowego. W głosowaniu na Walnym Zgomadzeniu Akcjonariuszy w dniu 

29 października 2012 roku uchwała o podwyższeniu kapitału spółki zostala odrzucona, a tym 

samym spółka nie mogła pozyskać środków na dalsze inwestycje.  

Pozostały okres czasu w IV kwartale spółka przeznaczyła na przygotowania do sezonu 

w 2013 roku. Przygotowano plan wydarzeń, nawiązano rozmowy z partnerami przy organizacji 

poszczególnych imprez. Spółka wysłała wniosek o dofinansowanie unijne na kwotę 58 tys zł.  

Stanowisko dotyczące możliwości zrealizowania prognoz 
 

Spółka nie publikowała prognoz wyników finansowych na rok 2012.  

Wskazanie jednostek wchodzących w skład grupy kapitałowej emitenta na 
ostatni dzień okresu objętego raportem kwartalnym 
 

Na dzień 31 grudnia 2012 roku w skład grupy kapitałowej Emitenta wchodziła spółka WakePark 

Wrocław Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, której 100% udziałów posiada Emitent. 



Informacje dotyczące akcjonariuszy mających powyżej 5% akcji i ogólnej liczby 
głosów na dzień sporządzenia raportu oraz informacje o organach Emitenta. 
 

Akcjonariusz Liczba akcji Liczba Głosów Udział w kapitale 
zakładowym 

Udział w ogólnej 
liczbie głosów 

Sabina Horyza 471.429 471.429 12,47% 12,47% 

Stanisław Horyza 471.429 471.429 12,47% 12,47% 

Maciej Jarzębowski 365.762 365.762 9,67% 9,67% 

Grzegorz Raczek 250.300 250.300 6,62% 6,62% 

Pozostali 2.222.080 2.222.080 58,77% 58,77% 

Suma 3.781.000 3.781.000 100% 100% 

 
 

Imi ę Nazwisko Stanowisko Kadencja od Kadencja do 

Marcel Terlikowski Wiceprezes Zarządu 04.08.2011 14.12.2014 

Ireneusz Kowalczuk Wiceprezes Zarządu 15.12.2012 14.12.2014 

   
Imi ę Nazwisko Stanowisko Kadencja od Kadencja do 

Maciej Jarzębowski Przewodniczący RN 15.12.2010 14.12.2014 

Mariusz Ciepły Członek RN 15.12.2010 14.12.2014 

 
 
 
 
 

Wrocław, dnia 14 lutego 2012 

 

Marcel Terlikowski – wiceprezes zarządu 

Ireneusz Kowalczuk – wiceprezes zarządu 

  


