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SKONSOLIDOWANY RAPORT  KWARTALNY 

 

SAKANA S.A. 

 

Za okres od 1 IV 2013 do 30 VI 2013 

 

 

Raport został przygotowany przez Emitenta zgodnie z wymogami określonymi w § 5 ust. 5.1.,  5.2.oraz 5.2a. 

Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe 

przekazywane w alternatywnym systemie obrotu NewConnect”. 
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Szanowni Państwo !  

 

W imieniu Sakana S.A. mamy przyjemność zaprezentować Państwu Raport za II kwartał 2013 roku.  

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do odwiedzenia naszej strony www.sakanasa.pl,  

na której znajdziecie Państwo dodatkowe informacje na temat spółki i prowadzonej przez nas działalności. 

 

Z poważaniem,  

Tomasz Romanik - Prezes Zarządu  

Marcin Rylski - Wiceprezes Zarządu 

 

 

 



 4 

1.Oświadczenie Zarządu dotyczące rzetelności danych zawartych w sprawozdaniu za okres od 

01.04.2012 – 30.06.2013 

 

Zarząd Spółki Sakana S.A., oświadcza, że zgodnie z jego najlepszą wiedzą sprawozdanie finansowe 

za II kwartał 2013 roku zostało sporządzone w sposób rzetelny i odzwierciedlający prawdziwą 
sytuację finansową oraz zgodnie ze zmianami wprowadzonymi Uchwałą nr 363/2009 Zarządu 
Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 27 lipca 2009r w sprawie zmiany 

Uchwały nr  346/2009  Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie i zgodnie z 
załącznikiem do Uchwały nr 363/2009 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych SA – tekst 
jednolity „Informacje bieżące i okresowe w alternatywnym systemie obrotu”. 

  

Tomasz Romanik – Prezes Zarządu  

Marcin Rylski – Wiceprezes Zarządu 

 

Warszawa, dnia 12-08-2013 
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2.Wstęp do sprawozdania 

 

Stosownie do art. 52 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U.2002, nr 76, poz. 
694 ze zm.) Zarząd Spółki SAKANA S.A. przedstawia  sprawozdanie finansowe za II Q 2013r., na które 
składa się: 

1. jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od 01 kwietnia 2013r. do 30 czerwca 2013r. 

• Bilans wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę 4 384 076,23 PLN 

• Rachunek zysków i strat za  II kwartał roku 2013 wykazuje zysk w kwocie  106 909,50  PLN 

 

2. skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od 01 kwietnia 2013r. do 30 czerwca 

2013r. 

• Bilans wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę 4 755 273,08 PLN 

• Rachunek zysków i strat za  II kwartał roku 2013 wykazuje zysk w kwocie  94 559,73  PLN 

 
    Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało zgodnie z opisanymi zasadami ustawy z dnia 29 

września 1994 roku o rachunkowości.  

 

Prezes Zarządu – Tomasz Romanik  

        Wiceprezes Zarządu – Marcin Rylski 
 

Warszawa, dnia 12-08-2013 r. 
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3.Informacje ogólne o Spółce 

 

Firma:    Sakana S.A.  

Forma prawna:                  Spółka Akcyjna  

Siedziba:   ul. Nizinna 12 lok.U1, 04-362 Warszawa  

Telefon:   + 48 22 636 01 07, + 48 22 636 00 90 

Faks:    +48 22 636 01 15  

Adres internetowy: www.sakanasa.pl  

KRS:    0000298107 

REGON:   141289468 

NIP:    1132703905  

 

 

SAKANA S.A., zwana dalej „Spółką”, powstała na mocy Umowy Spółki z dnia 9 stycznia 2008r. 
sporządzonej w formie aktu notarialnego w kancelarii notarialnej przy ul. Łuckiej 2/4/6 lok. 35, w dniu 9 
stycznia 2008 roku (Repertorium A nr 229/2008).  

 

Przedmiotem działalności Spółki są m.in.: restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne (PKD 56.10A), 
hotele i podobne obiekty zakwaterowania (PKD 55.10Z), pozostała usługowa działalność gastronomiczna 
(PKD 56.29Z). 

 

 

Spółka posiada cztery lokale gastronomiczne własne i trzy franczyzowe: 

 
Lokale własne: 

1.  Warszawa,  ul. Burakowska  5/7 

2.   Warszawa,  ul. Moliera 4/6 
3.    Poznań,  ul. Wodna 7/1 

4.     Katowice, ul. Mielęckiego 6 
 

Lokale franczyzowe: 

1.       Warszawa, ul. Wąwozowa 6/10B 
2.       Kraków, ul. Św. Gertrudy 7/3 
3.       Wrocław, ul. Odrzańska 17/1A 

 
 

 

any Spółki 
Organy Spółki 
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4.Organy Spółki 
 

4.Organy Spółki 

 

 

 

Organami Spółki według jej statutu są: 
 
- Walne Zgromadzenie 
- Rada Nadzorcza 
- Zarząd 
 
 Na dzień 12.08.2013 Zarząd Spółki sprawują: 
  
- Pan Tomasz Romanik – Prezes 
- Pan Marcin Rylski – Wiceprezes 
 
 
 
Radę Nadzorczą na dzień 12.08.2013 roku stanowią następujące osoby: 
 
- Pani Dominika Romanik 
- Pani Urszula Bender 
- Pan Robert Bender 
- Pani Zofia Zielińska 
- Pani Agnieszka Rylska 
 
 

 

 

5.Informacja na temat grupy kapitałowej Emitenta na ostatni dzień okresu objętego raportem 

kwartalnym 

 

Grupa Kapitałowa Sakana S.A., na dzień 30 czerwca 2013 r., obejmuje jednostkę dominującą Sakana S.A. 

oraz jednostkę zależną TKM Investment Sp. z o.o., w której posiada 79,76% udziałów w kapitale 
podstawowym. Ponadto jednostką stowarzyszoną z Sakana S.A. jest Opera Catering Sp. z o.o., w której 
Spółka posiada 30% udziałów w kapitale podstawowym.   

 
 

 
 

Nie wyłączono żadnych jednostek ze skonsolidowanego sprawozdania finansowego. 

 

SAKANA S.A. 

Opera Catering Sp. z o.o. 

30% 

TKM INVESTMENT Sp. z o.o. 

79,76% 
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6. Dane finansowe za okres od 01.04.2013 do 30.06.2013 r. wraz z danymi porównywalnymi 

 

6.1 Wybrane dane finansowe jednostkowe 

 
Wybrane wartości z Rachunku Zysków i Strat SAKANA S. A. 

Wybrane dane rachunku zysków i 
strat (PLN) 

od 
01.04.2013  

do 
30.06.2013 

od 
01.04.2012  

do 
30.06.2012 

od 
01.01.2013  

do 
30.06.2013 

od 
01.01.2012  

do 
30.06.2012 

Amortyzacja 66 245,74  79 814,08  132 179,30 164 188,41 

Przychody netto ze sprzedaży 
3 014 

292,74 
2 826 

922,44 
5 795 

410,38 
5 957 

193,00 

Zysk (strata) na sprzedaży  69 265,55 35 721,52 109 372,37 -4 420,32 
Zysk (strata) z działalności 
operacyjnej  94 657,41 27 543,53 159 501,45 26 011,40 

Zysk (strata) brutto  89 750,95 11 517,73 140 087,50 110 291,14 

Zysk (strata) netto  66 546,95 8 521,73 106 909,50 72 984,14 
 

 
Wybrane wartości z bilansu SAKANA S. A. 

Wybrane dane bilansowe (PLN) stan na 30.06.2013 stan na 30.06.2012 

Kapitały własne 2 446 298,98 2 123 197,38 

Należności długoterminowe 152 887,20 136 398,20 

Należności krótkoterminowe 675 358,26 486 422,74 
Środki pieniężne i inne aktywa 
pieniężne 309 834,01 462 544,94 

Zobowiązania długoterminowe 6 386,33 138 499,79 

Zobowiązania krótkoterminowe 1 811 939,89 1 739 583,24 
 
 

6.2 Wybrane dane finansowe skonsolidowane 

 

Wybrane skonsolidowane wartości z Rachunku Zysków i Strat Grupy Kapitałowej 

 

Wybrane dane rachunku zysków i 

strat (PLN) 

od 

01.04.2013  
do 

30.06.2013 

od 

01.04.2012  
do 

30.06.2012 

od 

01.01.2013  
do 

30.06.2013 

od 

01.01.2012  
do 

30.06.2012 

Amortyzacja 76 462,84 89 670,42 152 613,50 183 901,09 

Przychody netto ze sprzedaży 
3 396 

262,47 
3 165 

546,43 
6 499 

362,47 
6 691 

571,76 

Zysk (strata) na sprzedaży  113 518,92 106 993,36 189 543,92 177 785,36 
Zysk (strata) z działalności 
operacyjnej  103 040,11 98 815,57 214 146,11 213 732,57 

Zysk (strata) brutto  43 618,02 64 133,33 149 052,02 246 033,33 

Zysk (strata) netto  29 381,73 66 127,97 94 559,73 153 437,97 
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Wybrane skonsolidowane wartości z Bilansu Grupy Kapitałowej 

 

Wybrane dane bilansowe (PLN) stan na 30.06.2013 stan na 30.06.2012 

Kapitały własne 2 414 933,85 2 122 373,39 

Należności długoterminowe 163 887,20 147 398,20 

Należności krótkoterminowe 640 697,25 399 044,95 
Środki pieniężne i inne aktywa 
pieniężne 334 671,72 598 012,13 

Zobowiązania długoterminowe 6 386,33 138 499,79 

Zobowiązania krótkoterminowe 2 047 793,60 2 168 289,63 
5. Informacje o stanie finansowym Spółki 

 

 

 

6.3 Podstawa sporządzenia sprawozdania finansowego 

 

Zgodnie z wymogami ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (tekst jednolity z dnia 2 
września 2009 r. Dz.U. nr. 152, poz. 1223 ze zmianami) Emitent prezentuje skonsolidowane sprawozdanie 
finansowe sporządzone metodą pełną, przedstawione w złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej). 

Aktywa i zobowiązania spółki zależnej na dzień włączenia jej do skonsolidowanego sprawozdania 
finansowego ujmowane są według wartości godziwej. Różnica między wartością godziwą tych aktywów i 
zobowiązań oraz ceną nabycia udziałów/akcji jednostki zależnej powoduje powstanie wartości firmy lub 

ujemnej wartości firmy, które są wykazywane w odrębnej pozycji skonsolidowanego bilansu. 
Sprawozdania jednostkowe podmiotów objętych konsolidacją zostały sporządzone według jednolitej 
polityki rachunkowości, którą charakteryzuje: 

• jednolity sposób prezentacji operacji gospodarczych, 

• spójna polityka w zakresie wyceny aktywów i pasywów, 

• zasada jednolitej waluty, 

• zasada jednolitego dnia bilansowego.  

 
Konsolidacją objęto odpowiednio II kwartał 2012 oraz II kwartał 2013.  
W procesie konsolidacji wyłączeniu podlegają wzajemne należności i zobowiązania dotyczące usług, 

pożyczek oraz obroty z operacji dokonanych między jednostkami. 
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7.Komentarz Zarządu na temat czynników i zdarzeń, które miały wpływ na osiągnięte wyniki 

finansowe 

 
 

Na koniec II kwartału 2013 roku Spółka SAKANA S.A. odnotowała zysk netto w kwocie 106 909,50 zł,  

W porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego Sakana S.A. wypracowała zysk  wyższy o 33 
925,39 zł. Zysk na koniec II kwartału 2012 roku wynosił bowiem 72 984, 14 zł.  
Istotnymi czynnikami mającymi wpływ na wynik finansowy były konsekwencja działań promocyjnych 

prowadzących do zwiększenia sprzedaży, dostosowanie oferty produktowej do potrzeb klienta, otwarcie 
ogródków na sezon letni, zwiększających ilość miejsc restauracyjnych.  

Innym ważnym elementem mającym bezpośredni wpływ na przychód było przeprowadzenie  cyklu 
szkoleń personelu  z właściwych technik sprzedaży i poprawy standardu obsługi gości.   
Wieloletnie doświadczenie Sakana S.A. w zakresie prowadzenia restauracji premium , pozwala elastycznie 

dopasowywać ofertę produktowa do dynamicznie zmieniających się trendów kulinarnych. Wymienione 
działania wewnątrz restauracji , w połączeniu z zaplanowanym marketingiem odniosły pozytywny skutek 
na wynik finansowy. 

 
 
 

 

8.Informacje na temat aktywności jaką w okresie objętym raportem Emitent podjął w obszarze 

rozwoju prowadzonej działalności, w szczególności poprzez działania nastawione na 

wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie 

 

Sakana S.A kontynuuje cykliczną promocję marki za pośrednictwem narzędzi internetowych, zgodnie z 
zaplanowanym kalendarium odbywa się wysyłka newslettera do Klientów. Menu restauracji zostało 
zaktualizowane a szata graficzna poprawiona. Każda z restauracji sieci prowadzi działania wspierające 

sprzedaż na rynkach lokalnych m.in. w Katowicach prowadzona była kampania outdoorowa na ekranach 
Led w centralnych punktach miasta o największym natężeniu ruchu. 
Jednocześnie rozpoczęto prace nad przygotowaniem krótkometrażowego filmu reklamowego, którego 

ideą jest propagowanie zdrowej diety i aktywnego trybu życia. 
W II kwartale 2013 Spółka przygotowała projekt i rozpoczęła działania związane z kapitalnym remontem 
flagowej restauracji sieci Sakana przy ul. Moliera w Warszawie. W nowej restauracji zostaną 

zaimplementowane nowoczesne rozwiązania technologiczne – unikalne na polskim rynku 
gastronomicznym – m.in. goście restauracji będą mieli możliwość skorzystania z interaktywnego menu 
dostępnego dla każdego gościa na urządzeniach typu tablet, oferujących również stały dostęp do 

Internetu. Jest to pierwszy tego typu projekt na polskim rynku gastronomicznym. Za projekt nowej 
restauracji sieci Sakana odpowiada jedno z najbardziej prestiżowych biur architektonicznych w Polsce.  
Dodatkowo Spółka w II kwartale 2013 roku rozpoczęła projekt rewitalizacji restauracji w Poznaniu. 

Istotnym wydarzeniem było również przedłużenie umowy najmu lokalu w Katowicach wraz z 
możliwością rozbudowy restauracji. Spółka planuje w I kwartale roku 2014 przebudowę restauracji w 

Katowicach.  Opisane działania Spółki związane z remontami i rewitalizacją funkcjonujących lokali są 
niezbędne dla utrzymania wizerunku sieci Sakana jako wiodących i innowacyjnej marki na polskim rynku 
sushi. W krótszej perspektywie opisane inwestycje mogą mieć wpływ na wyniki Spółki ale w dłuższej 

perspektywie przyczynią się do zwiększenia przychodu i zysków.  Po zakończeniu opisanych wyżej 
działań Spółka planuje skoncentrować się na rozpoczęciu inwestycji w segment usług turystycznych w 
oparciu o pozyskaną dotację na budowę ośrodka wypoczynkowego w ramach  Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013; Osi Priorytetowej III. Rozwój turystyki i 
kultury; Działania 3.2 Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw z branży turystycznej. 
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9.Stanowisko Zarządu odnośnie możliwości realizowania publikowanych prognoz 
 

Nie dotyczy. Emitent nie przekazywał do publicznej wiadomości prognoz wyników finansowych. 

 

 

 

 

 

 

10.Informacja o strukturze akcjonariatu Emitenta, ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających, na 

dzień sporządzania raportu, co najmniej 5% głosów na walnym zgromadzeniu 

 

Struktura akcjonariatu SAKANA S.A. na dzień sporządzenia niniejszego raportu: 

 

 

Akcjonariusz Ilość akcji/głosów 
% akcji i głosów po 

emisji 

Tomasz Romanik 1 639 837 24.35% 

Marcin Rylski 1 654 077 24.56% 

Cormostan Trading Limited, Cypr 990 923 14.71% 

Keyspan Media Limited, Lichtenstein 724 057 10.75% 

Robert Bender 525 553 7.80% 

Wojciech Sękalski 525 553 7.80% 

Rafał Zarzycki 341 560 5,07% 

Pozostali 341 440 4.96% 

RAZEM 6 733 000 100.00% 
 


