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1.     PODSTAWOWE DANE O EMITENCIE 

 
1.1 Dane rejestrowe Emitenta 

 
 
 

Nazwa Emitenta: Nicolas Games S.A. 

Forma prawna: Spółka Akcyjna 

Siedziba: Katowice 

Kraj siedziby: Rzeczpospolita Polska 

Adres siedziby: ul. Jagiellońska 16/7, 40-032 Katowice 

Telefon: +48 32 750 61 27 

Fax: +48 32 494 33 05 

Adres e-mail: biuro@nicolasgames.pl 

Strona www: http://www.nicolasgames.pl 

Regon: 278163028 

NIP: 644-31-55-839 

Numer KRS: 0000300780 Sąd Rejonowy  

  Katowice-Wschód w Katowicach  

  VIII Wydział Gospodarczy KRS 

Kapitał zakładowy: 13.447.758,90zł 
 

 

 

1.2 Przedmiot działalności Emitenta 

Spółka Nicolas Games S.A działa w branży informatycznej oraz rozrywki 

elektronicznej, ściślej w branży gier komputerowych. Obecnie Nicolas Games S.A. 

skupia się na działalności deweloperskiej. Od 2010 roku Emitent koncentruje się na  

produkcji własnych gier w tym swojego  sztandarowego produktu gry  Afterfall 

InSanity, której debiut miał miejsce 25.11.2011r. 

 

1.3 Władze Emitenta 

 

1.3.1 Zarząd Emitenta: 

 Prezes Zarządu – Tomasz Majka 

 

http://www.nicolasgames.pl/
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1.3.2 Rada Nadzorcza Emitenta: 

 Członek Rady Nadzorczej – Piotr Frenkiel 

 Członek Rady Nadzorczej – Marcin Tabinowski 

 Członek Rady Nadzorczej – Piotr Żelazek 

 Członek Rady Nadzorczej – Jarosław Kukiela 

 

1.4  Opis organizacji grupy kapitałowej 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

Na ostatni dzień  okresu objętego raportem, tj. na 31.12.2013r w skład grupy 

kapitałowej wchodzą obok Nicolas Games S.A.: 

 

1.Frontline Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy – zajmująca się produkcją gier 

2.Frontline LLC z siedzibą w Stanach Zjednoczonych – zajmująca się dystrybucją 

i licencjonowaniem produktów tworzonych przez Frontline Sp. z o.o. 

 

Spółka nie konsoliduje wyników finansowych spółek zależnych Frontline Sp. z o.o. i 

Frontline LLC w oparciu o zapisy  artykułu 58 ust. 1 Ustawy o rachunkowości  

(znikomy wpływ na wyniki finansowe grupy). 

 

 

1.5  Struktura akcjonariatu Emitenta  
 

Na dzień publikacji niniejszego raportu, struktura akcjonariatu Nicolas Games S.A.  
przedstawia się następująco:  
 
 
 
 

NICOLAS GAMES S.A. 

FRONTLINE LTD (USA) FRONTLINE SP. ZO.O. 



  

 
5 

 

 
 

Akcjonariusze 

liczba 

posiadanych 

akcji 

udział w 

kapitale 

zakładowym % 

liczba głosów na 

WZA 

udział w ogólnej 

liczbie głosów na 

WZA % 

Piotr Frenkiel 23 806 739 8,85% 23 806 279 8,85% 

Andrzej Słomka 16 717 222 6,22% 16 717 222 6,22% 

Tomasz Majka 34 008 836 12,64% 34 008 836 12,64% 

pozostali 

akcjonariusze 194 422 381 72,29% 194 422 381 72,29% 

RAZEM 268 955 178 100% 268 954 718 100% 

 

Tabela 1. Struktura akcjonariatu Emitenta 
 
 
Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na WZA -   27,71 % 

Pozostali akcjonariusze      -  72,29 % 

  

Wykres 1. Liczba akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na WZA 

 

1.6  Informacja dotycząca liczby osób zatrudnionych przez Emitenta w 

przeliczeniu na pełne etaty 

 

Na dzień 31.12.2013r liczba osób zatrudnionych przez Nicolas Games S.A. , w 

przeliczeniu na pełne etaty wynosiła 4. 

Akcjoanriusze pow 5%

Pozostali akcjonariusze
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2.  KWARTALNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE 

 
 
 

2.1   Bilans 
 

  Nazwa pozycji ( dane w zł)   31.12.2013r. 31.12.2012r. 

        

  AKTYWA     

A AKTYWA TRWAŁE         8 262 405,04              8 271 362,07     

I Wartości niematerialne i prawne                  1 990,04                     10 947,07     

II Rzeczowe aktywa trwałe                28 032,48                     28 032,48     

III Należności długoterminowe                           -                                  -       

IV Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe     

B AKTYWA OBROTOWE       12 904 327,86              9 501 165,53     

I Zapasy            3 070 770,65                   491 387,00     

II Należności krótkoterminowe            1 944 821,64                 1 164 582,12     

III Inwestycje krótkoterminowe            7 291 512,81                 7 242 153,41     

IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe              597 222,76                   603 043,00     

  AKTYWA RAZEM       21 166 732,90            17 772 527,60     

        

  PASYWA     

A KAPITAŁ ( FUNDUSZ WŁASNY)       16 877 760,62            12 434 288,68     

I Kapitał (fundusz) podstawowy          13 447 758,90                 9 899 367,05     

II Należne wpłaty na kapitał podstawowy(wielkość ujemna) -            743 528,70     -             743 528,70     

III Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)                           -                                  -       

IV Kapitał ( fundusz) zapasowy            2 503 152,15                 6 991 613,54     

V Kapitał ( fundusz ) z aktualizacji wyceny                           -                                  -       

VI Pozostałe kapitały ( fundusze) rezerwowe              500 000,00                   500 000,00     

VII Zysk ( strata) z lat ubiegłych              275 298,18                   275 298,18     

VIII Zysk (strata )netto              895 080,09     -           4 488 461,39     

IX 

Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość 

ujemna)                           -                                  -       

B ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA         4 288 972,28              5 338 238,92     

I Rezerwy ma zobowiązania              707 152,67                   707 152,67     

II Zobowiązania długoterminowe                10 691,46                     10 691,46     

III Zobowiązania krótkoterminowe            3 553 868,15                 4 603 134,79     

IV Rozliczenia międzyokresowe                17 260,00                     17 260,00     

  PASYWA RAZEM       21 166 732,90            17 772 527,60     

 
Tabela 2. Bilans stan na dzień 31.12.2013r i 31.12.2012r. 
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2.2  Rachunek zysków i strat 
 

  

Rachunek zysków i strat (wariant 

porównawczy) 

01.10.2013-

31.12.2013 

01.10.2012-

31.12.2012 

01.01.2013-

31.12.2013 

01.01.2012-

31.12.2012 

A 

PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY I 

ZRÓWNANE ZNIMI W TYM:          279 228,37              524 059,66          4 749 831,25          1 363 301,98     

I Przychody netto ze sprzedaży produktów          141 255,76                38 622,40             856 192,23             326 755,86     

II Zmiana stanu produktów          137 897,00              484 967,34          2 573 563,41          1 026 967,74     

III 
Koszt wytworzenia produktów na własne 
potrzeby                        -                              -                              -                              -       

IV 

Przychody netto ze sprzedaży towarów i 

materiałów                   75,61                     469,92          1 320 075,61                 9 578,38     

B KOSZT DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ          144 049,90           2 132 885,14          3 748 728,58          3 315 172,51     

I Amortyzacja              2 088,61                  4 374,24               14 545,64               36 575,42     

II Zużycie materiałów i energii                 250,29                  1 544,18                 6 722,17               24 952,15     

III Usługi obce            99 537,50                24 984,62          1 563 722,72             244 447,12     

IV Podatki i opłaty              7 883,15                  5 714,20               45 319,78               17 345,75     

V Wynagrodzenia            27 636,94                67 238,74          1 010 724,58             796 301,48     

VI Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia              6 418,61                10 129,06               27 601,04             151 680,71     

VII Pozostałe koszty rodzajowe                 234,80           1 978 162,08               30 092,65          2 002 096,79     

VIII Wartość sprzedanych towarów i materiałów                        -                  40 738,02          1 050 000,00               41 773,09     

C ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (A-B)          135 178,47     -    1 608 825,48          1 001 102,67     -    1 951 870,53     

D 

POZOSTAŁE PRZYCHODY 

OPERACYJNE                     0,79              620 882,62               26 248,47             713 009,33     

I 

Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów 

trwałych                        -                    9 620,91               26 151,32             101 744,95     

II Dotacje                        -                              -                              -                              -       

III Inne przychody operacyjne                     0,79              611 261,71                      97,15             611 264,38     

E POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE                     1,22           4 496 276,44                 1 013,91          4 496 422,42     

I 
Strata ze zbycia niefinansowych aktywów 
trwałych                        -                              -                              -                              -       

II Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych                        -                              -                              -                              -       

III Inne koszty operacyjne                     1,22           4 496 276,44                 1 013,91          4 496 422,42     

F 

ZYSK / STRATA Z  DZIAŁALNOŚCI 

OPERACYJNEJ (C+D-E)          135 178,04     -    5 484 219,30          1 026 337,23     -    5 735 283,62     

G PRZYCHODY FINANSOWE              6 619,08           1 327 429,44               28 636,04          1 357 460,40     

I Dywidendy i udziały w zyskach                        -                              -                              -                              -       

II Odsetki uzyskane              6 619,08                  9 788,02               28 636,04               39 818,98     

III Zysk ze zbycia inwestycji                        -                              -                              -                              -       

IV Aktualizacja wartości inwestycji                        -             1 317 641,42                            -            1 317 641,42     

V Inne                        -                              -                              -                              -       

H KOSZTY FINANSOWE                        -                  40 615,19             159 893,18               40 989,52     

I Odsetki zapłacone                        -                  40 574,86             159 893,18               40 620,81     

II Strata ze zbycia inwestycji                        -                              -                              -                              -       

III Aktualizacja wartości inwestycji                        -                              -                              -                              -       

IV Inne                        -                         40,33                            -                      368,71     

I 

ZYSK / STRATA Z DZIAŁALNOŚCI 

GOSPODARCZEJ (F+G-H)          141 797,12     -    4 197 405,05             895 080,09     -    4 418 812,74     
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J WYNIK ZDARZEŃ LOSOWYCH                        -                              -                              -                              -       

  Zyski nadzwyczajne                        -                              -                              -                              -       

  Straty nadzwyczajne                        -                              -                              -                              -       

K ZYSK BRUTTO          141 797,12     -    4 197 405,05             895 080,09     -    4 418 812,74     

L PODATEK DOCHODOWY                        -                  69 648,65                            -                 69 648,65     

M 

POZ.OBOWIĄZK.ZMNIEJSZ.ZYSKU / 

ZWIĘKSZ.STRATY                        -                              -                              -                              -       

N ZYSK/STRATA NETTO (K-L-M)          141 797,12     -    4 267 053,70             895 080,09     -    4 488 461,39     

 
Tabela 3. Rachunek zysków i strat - dane za IV kwartał 2013r i IV kwartał 2012r oraz  od 
01.01.2013r – 31.12.2013r  i od  01.01.2012r do 31.12.2012r 

 
 
 
2.3  Zestawienie zmian w kapitale własnym 
 
 
 
 

  
Zestawienie zmian w kapitale 

własnym 

01.10.2013-

31.12.2013 

01.10.2012-

31.12.2012 

01.01.2013-

31.12.2013 

01.01.2012-

31.12.2012 

I 
Kapitał (fundusz)własny na początek 

okresu (BO)    16 738 123,50         14 273 987,84         12 434 288,68        12 853 881,50     

II 
Kapitał(fundusz)własny na koniec 
okresu (BZ)    16 877 760,62         12 424 288,68         16 877 760,62        12 424 288,68     

III 

Kapitał(fundusz) własny po 

uwzględnieniu proponowanego 
podziału zysku( pokrycia straty)    16 877 760,62         12 424 288,68         16 877 760,62        12 424 288,68     

 
Tabela 4 . Zestawienie zmian w kapitale własnym - dane na początek i koniec IV kwartału 
2013 i 2012r oraz na początek i koniec 2013r i 2012 r. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
9 

 

2.4  Rachunek przepływów pieniężnych 
 
 

  Rachunek przepływów pieniężnych 

01.10.2013-

31.12.2013 

01.10.2012-

31.12.2012 

01.01.2013-

31.12.2013 

01.01.2012-

31.12.2012 

  nazwa pozycji ( dane w zł)         

A 
Przepływy środków pieniężnych z działalności 

operacyjnej         

I Zysk/strata/ netto 

 

117 391,35 

 

 

-4 267 053,70 

 

 

870 674,92 

 

 

-4 488 461,39 
 

II Korekty razem 

 

-108 677,05 
 

 

4 354 597,58 
 

 

-832 755,90 
 

 

1 392 200,44 
 

III 
Przepływy pieniężne netto z działalości oper.(I+/-

II) 

 

44 150,98 
 

 

87 543,88 
 

 

37 919,02 
 

 

-3 096 260,95 
 

B 
Przepływy środków pieniężnych netto z 
działalności inwestycyjnej         

I Wpływy 

 

0,00 
 

 

0,00 
 

 

0,00 
 

 

0,00 
 

II Wydatki 

 

-8 757,68 
 

 

-6 997,85 
 

 

-28 636,04 
 

 

1 726 997,85 
 

III 
Przepływy pieniężne netto z działalności  
inwestycyjnej (I-II) 

 

-8 757,68 
 

 

-6 997,85 
 

 

-28 636,04 
 

 

-1 726 997,85 
 

C 
Przepływy środków pieniężnych z działalności 

finansowej         

I Wpływy 

 

0,00 
 

0,00 
 

 

0,00 
 

 

4 832 923,55 
 

II Wydatki 

 

0,00 
 

 

39 818,84 
 

 

0,00 
 

 

39 818,84 
 

III 
Przepływy pieniężne .netto z działalności 
finansowej (I-II) 

0,00 
 

 

-39 818,84 
 

0,00 
 

 

4 793 104,71 
 

D 
Przepływy pieniężne netto razem (A.III+/-B.III+/-

C.III) 

 

-43,38 
 

 

40 727,19 
 

 

9 282,98 
 

 

-30 154,09 
 

E 
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w 

tym: 

-43,38 
 

40 727,19 
 

9 282,98 
 

 

-30 154,09 
 

F Środki pieniężne na początek okresu 

 

189 823,26 
 

 

139 769,71 
 

 

180 496,90 
 

 

210 650,99 
 

G Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D) 

 

189 779,88 
 

 

180 496,90 
 

 

189 779,88 
 

 

180 496,90 
 

 
Tabela 5. Rachunek przepływów pieniężnych dane za IV kwartał  2013r i 2012 r. oraz  od 
01.01.2013r- 31.12.2013r i  od 01.01.2012r – 31.12.2012r. 
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3. KOMENTARZ DO DANYCH FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2013R. 
 

3.1. Czynniki i zdarzenia mające wpływ na osiągnięte wyniki finansowe 
 
Na wyniki finansowe IV kwartału wpłynęła głównie dalsza racjonalizacja kosztów 

operacyjnych, przy jednoczesnym zachowaniu przychodów, a także optymalizacja 

kosztów produkcji nowego tytułu realizowana przez Studio poprzez wykorzystanie 

zasobów z poprzednich produkcji. 

Najważniejszym  celem jest utrzymanie relacji kosztów do przychodów w I kwartale 

2014r. W tym okresie produkcja przejdzie fazę końcową, co oznacza zwiększenie 

wydatków na optymalizację i testy. 

IV kwartał 2013 r.  to kontynuacja prac nad I  i  II epizodem Afterfall Reconguest. 

Produkt rozwija się zgodnie z założeniami, pomimo wystąpienia  w końcu  roku 

dwutygodniowego poślizgu w stosunku do zadań zaplanowanych. 

Planowany materiał  filmowy prezentujący grę nie ukazał się zgodnie z pierwotnymi 

założeniami,  głównie z powodu olbrzymiego nakładu pracy nad samym projektem 

koniecznym do wykonania w IV kwartale. Publikacja materiału filmowego 

spodziewana jest w I kwartale 2014r. 

 

3.2.  Charakterystyka istotnych dokonań Emitenta w okresie objętym 

raportem 

 

W omawianym okresie, sprzedaż flagowego produktu Afterfall  InSanity utrzymała 

zadowalający poziom, głównie dzięki aktywnościom  promocyjnym oraz tzw. Bundles, 

czyli sprzedaży wiązanej. 

W IV kwartale  wypadła druga rocznica premiery gry. Należy podkreślić, że w okresie 

dwóch lat sprzedaż gry w wersji na PC przekroczyła zakładane 300.000 kopii   

( planowana sprzedaż na 3 platformach to milion kopii). Aby utrzymać strumień 

przychodów w I kwartale została zaplanowana przecena oraz kolejne akcje 

promocyjne. 

Istotnym wydarzeniem IV kwartału 2013r było przystąpienie do programu ID @Xbox 

dla niezależnych developerów, którzy będą tworzyć gry na nową platformę 

Microsoftu. Informacje dotyczące szczegółów projektu pojawią się pod koniec I 

kwartału br. 
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Planowane wcześniej wyłączenie dystrybucji detalicznej ( pudełkowej) Afterfall 

Reconguest spotkało się ze zdecydowanym sprzeciwem partnera dystrybucyjnego 

Spółki, widzącego ogromny potencjał w epizodycznej grze na rynku detalicznym w 

Europie. W konsekwencji podpisano umowę, która zakłada dystrybucję detaliczną w 

wybranych krajach Europy oraz Ameryki.  

 
 
4. INFORMACJA O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPORZĄDZANIU 

RAPORTU W RAMACH STOSOWANYCH ZASAD RACHUNKOWOŚCI 
 

Spółka prowadzi księgi rachunkowe  zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 29 

września 1994 roku ( z późni. zmian.) o rachunkowości obowiązującymi jednostki 

kontynuujące działalność. 

Spółka sporządza rachunek zysków i strat w układzie porównawczym, oraz dla 

potrzeb wewnętrznej sprawozdawczości w układzie kalkulacyjnym. 

W sprawozdaniu finansowym Spółka wykazuje zdarzenia gospodarcze zgodnie z ich 

treścią ekonomiczną. 

Wynik finansowy Spółki za dany rok obrotowy obejmuje wszystkie osiągnięte i 

przypadające na jej rzecz przychody oraz związane z tymi przychodami koszty 

zgodnie z zasadami memoriału, współmierności przychodów i kosztów oraz ostrożnej 

wyceny. 

Przychody  

Przychody ze sprzedaży obejmują  należne lub uzyskane kwoty netto ze sprzedaży 

tj. pomniejszone o należny podatek od towarów i usług (VAT) ujmowane w okresach, 

których dotyczą. 

Przychody z wykonania nie zakończonej usługi, w tym budowlanej, ustala się na 

dzień bilansowy proporcjonalnie do stopnia zaawansowania usługi, jeżeli stopień ten 

można ustalić w sposób wiarygodny. Spółka ustala stopień zaawansowania prac na 

podstawie stosunku poniesionych kosztów do planowanej całkowitej wartości 

kosztów, niezbędnej do wykonania kontraktu. 

Koszty  

Spółka prowadzi koszty w układzie rodzajowym oraz w układzie kalkulacyjnym. Koszt 

sprzedanych produktów, towarów i materiałów obejmuje koszty bezpośrednio z nimi 

związane oraz uzasadnioną część kosztów pośrednich. 
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Część stałych pośrednich kosztów produkcji, która nie odpowiada poziomowi tych 

kosztów przy normalnym wykorzystaniu zdolności produkcyjnych stanowi koszt 

okresu, w którym została poniesiona. 

Na wynik finansowy Spółki wpływają ponadto: 

 Pozostałe przychody i koszty operacyjne pośrednio związane z działalnością 

Spółki w zakresie m.in. zysków i strat za zbycia niefinansowych aktywów 

trwałych, aktualizacji wyceny aktywów niefinansowych, utworzenia i 

rozwiązania rezerw na przyszłe ryzyko, kar, grzywien i odszkodowań, 

otrzymania lub przekazania darowizn, 

 Przychody finansowe z tytułu dywidend (udziałów w zyskach), odsetek, 

zysków ze zbycia inwestycji, aktualizacji wartości inwestycji, nadwyżki 

dodatnich różnic kursowych nad ujemnymi, 

 Koszty finansowe z tytułu odsetek, strat ze zbycia inwestycji, aktualizacji 

wartości inwestycji, nadwyżki ujemnych różnic kursowych nad dodatnimi, 

 Straty i zyski nadzwyczajne powstałe na skutek trudnych do przewidzenia 

zdarzeń nie związanych z ogólnym ryzykiem prowadzenia Spółki poza jej 

działalnością operacyjną. 

Wynik finansowy brutto korygują: 

 bieżące zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych, 

 aktywa oraz rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego. 

Podatek dochodowy bieżący 

Bieżące zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych są 

naliczone zgodnie z przepisami podatkowymi. 

Podatek dochodowy odroczony 

W związku z przejściowymi różnicami między wykazywaną w księgach 

rachunkowych wartością aktywów i pasywów a ich wartością podatkową oraz stratą 

podatkową możliwą do odliczenia w przyszłości, jednostka tworzy rezerwę i ustala 

aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego, którego jest podatnikiem. 

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 obliczenia podatku dochodowego oraz straty podatkowej 

możliwej do odliczenia, ustalonej przy uwzględnieniu zasady ostrożności. 

Rezerwę z tytułu odroczonego podatku dochodowego tworzy się w wysokości 

kwoty podatku dochodowego, wymagającej w przyszłości zapłaty, w związku z 
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występowaniem dodatnich różnic przejściowych, to jest różnic, które spowodują 

zwiększenie podstawy obliczenia podatku dochodowego w przyszłości. 

Wykazywana w rachunku zysków i strat część odroczona stanowi różnicę pomiędzy 

stanem rezerw i aktywów z tytułu podatku odroczonego na koniec i początek okresu 

sprawozdawczego. 

Rezerwy i aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego, dotyczące operacji 

rozliczanych z kapitałem (funduszem) własnym, odnosi się również na kapitał 

(fundusz) własny. 

Wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia lub kosztów 

wytworzenia dla kosztów prac rozwojowych, pomniejszonych o skumulowane odpisy 

umorzeniowe oraz o ewentualne odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. 

Za wartości niematerialne i prawne uznaje się: 

 koszty prac rozwojowych zakończonych pozytywnym wynikiem, który zostanie 

wykorzystany do produkcji, 

 nabytą wartość firmy, 

 nabyte prawa majątkowe, prawa pokrewne, licencje i koncesje, 

 nabyte prawa do wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów 

użytkowych, 

 know-how 

Wartości niematerialne i prawne amortyzowane są metodą liniową w okresie 

przewidywanej ekonomicznej użyteczności, według następujących zasad: 

- koszty prac rozwojowych 20%, 

- wartość firmy 20%, 

- nabyte prawa majątkowe, licencje i koncesje 20%, 

- oprogramowanie komputerów 20%, 

- pozostałe wartości niematerialne i prawne 20%, 

- wartości niematerialne i prawe o jednostkowej wartości nie przekraczającej 

3,5 tys. zł w dniu przyjęcia do użytkowania - jednorazowe spisanie w 

koszty amortyzacji. 

Środki trwałe są wycenianie w cenie nabycia lub koszcie wytworzenia po aktualizacji 

wyceny składników majątku pomniejszonych o skumulowane umorzenie oraz 

dokonane odpisy aktualizujące ich wartość. 
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Zgodnie z Ustawą o Rachunkowości wartość początkowa i dotychczas dokonane od 

środków trwałych odpisy amortyzacyjne (umorzeniowe) mogą na podstawie 

odrębnych przepisów, ulegać aktualizacji wyceny. Ustalona w wyniku aktualizacji 

wyceny wartość księgowa netto środka trwałego nie powinna być wyższa od realnej 

wartości, której odpisanie w przewidywanym okresie jego dalszego używania jest 

ekonomicznie uzasadnione. Ostatnia aktualizacja wyceny środków trwałych została 

przeprowadzona przy użyciu stawek określonych przez prezesa GUS na dzień 1 

stycznia 1995 roku.  

Dla celów podatkowych przyjmowane były stawki amortyzacyjne wynikające z ustawy 

z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych określającej 

wysokość amortyzacji stanowiącej koszty uzyskania przychodów. W stosunku do 

środków trwałych nabytych i wprowadzonych do ewidencji przed dniem 1 stycznia 

2000 roku stosowane są stawki wynikające z rozporządzenia Ministra Finansów z 

dnia 17 stycznia 1997 roku w sprawie amortyzacji środków trwałych oraz wartości 

niematerialnych i prawnych. Określają one wysokość amortyzacji stanowiącej koszty 

uzyskania przychodu. 

Składniki majątku o przewidywanym okresie użytkowania nie przekraczającym 

jednego roku oraz wartości początkowej nie przekraczającej 3,5 tysiąca złotych są 

jednorazowo odpisywane w ciężar kosztów w momencie przekazania do 

użytkowania.  

Środki trwałe umarzane są według metody liniowej lub degresywnej począwszy od 

miesiąca następnego po miesiącu przyjęcia do eksploatacji w okresie 

odpowiadającym szacowanemu okresowi ich ekonomicznej użyteczności. 

Zastosowane stawki amortyzacyjne są następujące: 

 prawo wieczystego użytkowania gruntów nie występuje, 

 budynki 2,5%, 

 budowle 4,5%, 

 urządzenia techniczne i maszyny 

(z wyłączeniem sprzętu komputerowego) 10%-20%, 

- sprzęt komputerowy 30%, 

 środki transportu 20%,  

 inne środki trwałe 20%. 

- środki trwałe o jednostkowej wartości nie przekraczającej 3,5 tys. zł w dniu 

przyjęcia do użytkowania - jednorazowe spisanie w koszty amortyzacji 
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Środki trwałe w budowie wycenia się w wysokości ogółu kosztów pozostających w 

bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z 

tytułu trwałej utraty wartości. W uzasadnionych przypadkach do ceny nabycia lub 

kosztu wytworzenia środków trwałych w budowie zalicza się różnice kursowe z 

wyceny należności i zobowiązań powstałe na dzień bilansowy oraz odsetki od 

zobowiązań finansujących wytworzenie lub nabycie środków trwałych. 

Inwestycje długoterminowe 

Nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne i inne inwestycje nie 

stanowiące aktywów finansowych zaliczone do aktywów trwałych nie użytkowane 

przez jednostkę, lecz nabyte w celu osiągnięcia korzyści ekonomicznych 

wynikających z przyrostu wartości tych aktywów lub uzyskania z nich przychodów, 

lub innych pożytków – wycenia się według ceny ich nabycia pomniejszonej o 

ewentualne odpisy z tytułu trwałej utraty ich wartości lub według wartości godziwej.  

Wartość wg cen nabycia może podlegać okresowemu przeszacowaniu do wartości w 

cenie rynkowej. 

Długoterminowe aktywa finansowe: 

Udziały i akcje wycenia się według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu 

trwałej utraty wartości. 

Aktywa finansowe i zobowiązania finansowe 

Aktywa finansowe uznaje się za nabyte, a zobowiązania finansowe za powstałe w 

przypadku zawarcia przez jednostkę kontraktu, który powoduje powstanie aktywów 

finansowych u jednej ze stron i zobowiązania finansowego albo instrumentu 

kapitałowego u drugiej ze stron. 

Aktywa finansowe oraz zobowiązania finansowe, w tym również pochodne 

instrumenty finansowe i zawarte transakcje terminowe, z których wynika 

zobowiązanie lub prawo do nabycia lub sprzedaży w przyszłym terminie ustalonej 

ilości określonych instrumentów finansowych, po ustalonej cenie, wprowadza się do 

ksiąg rachunkowych pod datą zawarcia kontraktu. Aktywa finansowe nabyte na rynku 

regulowanym wprowadza się do ksiąg rachunkowych, w zależności od przyjętej 

metody, pod datą zawarcia transakcji lub na dzień rozliczenia transakcji. 

Aktywa finansowe wprowadza się do ksiąg rachunkowych na dzień zawarcia 

kontraktu w cenie nabycia, tj. wartości godziwej poniesionych wydatków lub 

przekazanych w zamian innych składników majątkowych, zaś zobowiązania 

finansowe w wartości godziwej uzyskanej kwoty lub wartości otrzymanych innych 

składników majątkowych. 



  

 
16 

 

Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu, w tym zaliczone do aktywów 

instrumenty pochodne, to aktywa nabyte w celu osiągnięcia korzyści ekonomicznych 

wynikających z krótkoterminowych zmian cen oraz wahań innych czynników 

rynkowych, albo aktywa o krótkim czasie trwania nabytego instrumentu, a także inne 

składniki portfela, co do których jest duże prawdopodobieństwo realizacji w krótkim 

terminie zakładanych korzyści ekonomicznych. 

Wycenia się je nie później niż na koniec okresu sprawozdawczego w wiarygodnie 

ustalonej wartości godziwej, bez jej pomniejszenia o koszty transakcji, jakie 

jednostka poniosłaby zbywając te aktywa lub wyłączając je z ksiąg rachunkowych z 

innych przyczyn, chyba że wysokość tych kosztów byłaby znacząca. 

Pożyczki udzielone i należności własne, niezależnie od terminu wymagalności, to 

aktywa finansowe powstałe wskutek wydania bezpośrednio drugiej stronie kontraktu 

środków pieniężnych oraz obligacje i inne dłużne instrumenty finansowe nabyte w 

zamian za wydane bezpośrednio drugiej stronie kontraktu środki pieniężne, jeżeli 

zbywający nie utracił kontroli nad tymi instrumentami. Pożyczki udzielone i 

należności własne, które jednostka przeznacza do sprzedaży w krótkim terminie 

zalicza się do aktywów finansowych przeznaczonych do obrotu.  

Wycenia się je nie później niż na koniec okresu sprawozdawczego w wysokości 

skorygowanej ceny nabycia oszacowanej za pomocą efektywnej stopy procentowej, 

niezależnie od tego, czy jednostka zamierza utrzymać je do terminu wymagalności 

czy też nie. 

Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności to nie 

zakwalifikowane do pożyczek udzielonych i należności własnych aktywa finansowe, 

dla których kontrakty określają termin wymagalności spłaty wartości nominalnej oraz 

prawo do otrzymania w ustalonych terminach korzyści ekonomicznych o ile jednostka 

zamierza i może utrzymać te aktywa do czasu gdy staną się one wymagalne.  

Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności, dla których jest 

ustalony termin wymagalności, wycenia się nie później niż na koniec okresu 

sprawozdawczego w wysokości skorygowanej ceny nabycia oszacowanej za pomocą 

efektywnej stopy procentowej. 

Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności, dla których nie jest 

ustalony termin wymagalności wycenia się nie później niż na koniec okresu 

sprawozdawczego w cenie nabycia. 

Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży to instrumenty nie spełniające 

warunków zaliczenia do innych kategorii aktywów finansowych. 

Wycenia się je nie później niż na koniec okresu sprawozdawczego w wiarygodnie 

ustalonej wartości godziwej, bez jej pomniejszenia o koszty transakcji, jakie 
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jednostka poniosłaby zbywając te aktywa lub wyłączając je z ksiąg rachunkowych z 

innych przyczyn, chyba że wysokość tych kosztów byłaby znacząca. 

Zobowiązania finansowe, z wyjątkiem pozycji zabezpieczanych, wycenia się nie 

później niż na koniec okresu sprawozdawczego w wysokości skorygowanej ceny 

nabycia. Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu oraz instrumenty 

pochodne o charakterze zobowiązań wycenia się w wartości godziwej. 

Instrumenty pochodne 

Instrumenty pochodne ujmowane są w księgach, w momencie gdy Spółka staje się 

stroną wiążącej umowy. W przypadku instrumentów nabytych, instrumenty te 

ujmowane są jako aktywa finansowe w wartości początkowej, którą stanowi cena 

nabycia danego instrumentu lub - w przypadku instrumentów wystawionych -  

w zobowiązaniach finansowych, w wysokości ceny sprzedaży danego instrumentu.  

W przypadku opcji wartość początkową stanowi otrzymana lub zapłacona premia, z 

uwzględnieniem kosztów transakcji. 

Na dzień bilansowy instrumenty pochodne wyceniane są w bilansie do wartości 

godziwej. Instrumenty pochodne o wartości godziwej większej od zera są aktywami 

finansowymi i wykazywane są w aktywach finansowych, zaś instrumenty o ujemnej 

wartości godziwej stanowią zobowiązania finansowe i wykazywane są w 

zobowiązaniach finansowych. 

Rzeczowe składniki aktywów obrotowych wycenia się zgodnie z art.28 ust 1 pkt 

6 ustawy o rachunkowości według cen nabycia lub kosztów wytworzenia nie 

wyższych od ich cen sprzedaży netto , nie rzadziej niż na dzień bilansowy. 

Poszczególne grupy zapasów są wycenianie a następujący sposób: 

Materiały cena zakupu 

Półprodukty i produkty w toku koszt wytworzenia  

Produkty gotowe koszt wytworzenia 

Towary cena zakupu 

Do kosztów wytworzenia produktu nie zalicza się kosztów: 

 wynikających z niewykorzystanych zdolności produkcyjnych i strat 

produkcyjnych, 

 ogólnego zarządu, nie związanych z doprowadzaniem produktu do postaci i 

miejsca, w jakich się znajduje na dzień wyceny, 
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 magazynowania wyrobów gotowych i półproduktów, chyba że poniesienie tych 

kosztów jest niezbędne w procesie produkcji, 

 sprzedaży produktów. 

Odpisy aktualizujące wartość rzeczowych składników majątku obrotowego dokonane 

w związku z trwałą utratą ich wartości lub spowodowane wyceną doprowadzającą ich 

wartość do cen sprzedaży netto możliwych do uzyskania pomniejszają wartość 

pozycji w bilansie i zalicza się je odpowiednio do: 

o pozostałych kosztów operacyjnych,  

o kosztów wytworzenia sprzedanych produktów lub usług,  

o kosztów sprzedaży. 

Stosowane metody rozchodu : 

 przyjmując, że rozchód składnika aktywów wycenia się kolejno po cenach 

(kosztach) tych składników aktywów, które jednostka najwcześniej nabyła 

(wytworzyła), 

 w drodze szczegółowej identyfikacji rzeczywistych cen (kosztów) tych 

składników aktywów, które dotyczą ściśle określonych przedsięwzięć, 

niezależnie od daty ich zakupu lub wytworzenia. 

Koszty wytworzenia nie zakończonej usługi wykonywanej na podstawie 

długotrwałych umów obejmują koszty poniesione od dnia zawarcia odpowiedniej 

umowy do dnia bilansowego. Koszty poniesione przed zawarciem umowy związane z 

realizacją jej przedmiotu, zaliczane są do aktywów, jeżeli pokrycie w przyszłości tych 

kosztów przychodami uzyskanymi od zamawiającego jest prawdopodobne. 

Przychody z wykonania nie zakończonej usługi, w tym budowlanej objętej umową, w 

okresie realizacji dłuższym niż 6 miesięcy, wykonanej na dzień bilansowy w istotnym 

stopniu, ustala się na dzień bilansowy proporcjonalnie do stopnia zaawansowania 

usługi, jeżeli stopień ten można ustalić w sposób wiarygodny. 

Produkcja w toku wyceniana jest według kosztu wytworzenia z uwzględnieniem art 

28 ust 3 ustawy o rachunkowości . Koszt wytworzenia produktu obejmuje koszty 

pozostające w bezpośrednim związku z danym produktem oraz uzasadnioną częścią 

kosztów pośrednich związanych z jego wytworzeniem.  

Należności wycenia się w kwotach wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady 

ostrożnej wyceny (po pomniejszeniu o odpisy aktualizujące). 

Należności wyrażone w walutach obcych wycenia się na dzień bilansowy po kursie 

kupna stosowanym w tym dniu przez bank, z którego usług korzysta jednostka, nie 
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wyższym jednak od kursu średniego ustalonego dla danej waluty przez Narodowy 

Ban Polski na ten dzień. 

Środki pieniężne wykazuje się w wartości nominalnej. 

Wyrażone w walutach obcych wycenia się na dzień bilansowy po kursie kupna 

stosowanym w tym dniu przez bank, z którego usług korzysta jednostka, nie 

wyższym jednak od kursu średniego ustalonego dla danej waluty przez Narodowy 

Bank Polski na ten dzień. 

Operacje gospodarcze polegające na sprzedaży lub kupnie walut oraz zapłacie 

należności lub zobowiązań ujmuje się w księgach rachunkowych na dzień i 

przeprowadzenia odpowiednio po kursie kupna lub sprzedaży walut stosowanych 

przez bank, z którego usług korzysta jednostka. Odsetki uzyskane z lokat w walutach 

obcych przelicza się po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego dzień wpływu 

odsetek na konto. 

Posiadane na dzień bilansowy aktywa finansowe , jednostka wycenia uwzględniając 

zarówno przepisy ustawy o rachunkowości, jak i rozporządzenia Ministra Finansów z 

dnia 12 grudnia 2001r. w sprawie szczegółowych zasad uznawania metod wyceny , 

zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych ( Dz. U. nr 149, 

poz 1674 ze zm.) Zgodnie z art. 14 ust 1 rozporządzenia aktywa finansowe wycenia 

się nie później niż na koniec okresu sprawozdawczego, w wiarygodnie ustalonej 

wartości godziwej bez jej pomniejszania o koszty transakcji, jakie poniosłaby 

zbywając te aktywa, chyba ,że wysokość tych kosztów byłaby znacząca. 

Rozliczenia międzyokresowe kosztów czynne dokonywane są, jeżeli koszty 

poniesione dotyczą przyszłych okresów sprawozdawczych. 

W tej pozycji ujmowana jest nadwyżka przychodów zarachowanych nad 

zafakturowanymi z tytułu realizacji kontraktów długoterminowych. 

Wytworzone we własnym zakresie licencje ujmowane są na kontach 

międzyokresowych czynnych : 

- długoterminowe rozliczenia międzyokresowe – dla licencji rozliczanych przez okres 

powyżej jednego roku do pięciu lat  

- krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe – dla licencji rozliczanych do jednego 

roku. 

Kapitały (fundusze) własne ujmuje się w księgach rachunkowych w wartości 

nominalnej według ich rodzajów i zasad określonych przepisami prawa, statutu lub 

umowy spółki. 
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Kapitał zakładowy spółki kapitałowej wykazuje się w wysokości określonej w 

umowie lub statucie i wpisanej w rejestrze sądowym. Zadeklarowane, lecz nie 

wniesione wkłady kapitałowe ujmuje się jako należne wkłady na poczet kapitału. 

Kapitał zapasowy tworzony jest z podziału zysku, przeniesienia z kapitału 

rezerwowego z aktualizacji wyceny oraz nadwyżki wartości emisyjnej akcji powyżej 

ich wartości nominalnej pomniejszonej o koszty tej emisji. Pozostała część kosztów 

emisji zaliczana jest do kosztów finansowych. 

Udziały lub akcje własne wyceniane są w cenie nabycia i wykazywane w kwocie 

ujemnej w kapitale własnym. 

Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny rzeczowych aktywów jest to kapitał 

powstały jako skutek aktualizacji wyceny aktywów trwałych a ostatnia aktualizacja 

przeprowadzona była na dzień 1 stycznia 1995 roku. W przypadku zbycia lub 

likwidacji składnika majątku odpowiednia część kapitału rezerwowego z aktualizacji 

wyceny jest przenoszona na kapitał zapasowy. Odpis z tytułu trwałej utraty wartości 

aktywów trwałych, który uprzednio podlegał aktualizacji wyceny pomniejsza kapitał z 

aktualizacji do wysokości części kapitału, która dotyczy tego składnika majątku 

trwałego. 

Kapitał (fundusz) rezerwowy z aktualizacji wyceny zwiększają również skutki 

przeszacowania inwestycji zaliczonych do aktywów trwałych powodujące wzrost 

ich wartości do poziomu cen rynkowych. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny 

zmniejszają, do wysokości kwoty, o którą podwyższono z tego tytułu kapitał (fundusz) 

z aktualizacji wyceny, skutki obniżenia wartości inwestycji uprzednio 

przeszacowanej, jeżeli kwota różnicy z przeszacowania nie była rozliczona do dnia 

wyceny. Skutki obniżenia wartości inwestycji w części przekraczającej utworzoną 

uprzednio część kapitału z aktualizacji zalicza się w koszty finansowe okresu 

sprawozdawczego. 

Rezerwy tworzy się na pewne lub o dużym stopniu prawdopodobieństwa przyszłe 

zobowiązania i wycenia się je na dzień bilansowy w wiarygodnie oszacowanej 

wartości. Rezerwy zalicza się odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych, 

kosztów finansowych lub strat nadzwyczajnych, zależnie od okoliczności, z którymi 

przyszłe zobowiązania się wiążą. 

Zobowiązania wycenia się na dzień bilansowy w kwocie wymagającej zapłaty z 

wyjątkiem zobowiązań, których uregulowanie zgodnie z umową następuje przez 

wydanie innych niż środki pieniężne aktywów finansowych lub wymiany na 

instrumenty finansowe – które wycenia się według wartości godziwej. 

Inne rozliczenia międzyokresowe 

Rozliczenia międzyokresowe kosztów bierne dokonywane są w wysokości 

prawdopodobnych zobowiązań przypadających na bieżący okres sprawozdawczy. 
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Rozliczenia międzyokresowe przychodów dokonywane z zachowaniem zasady 

ostrożności, obejmują w szczególności: 

 równowartość otrzymanych lub należnych od kontrahentów środków z tytułu 

świadczeń, których wykonanie nastąpi w następnych okresach 

sprawozdawczych, 

 środki pieniężne otrzymane na sfinansowanie nabycia lub wytworzenia 

środków trwałych, w tym także środków trwałych w budowie oraz prac 

rozwojowych, jeżeli stosownie do innych ustaw nie zwiększają one kapitałów 

(funduszy) własnych. Zaliczone do rozliczeń międzyokresowych przychodów 

kwoty zwiększają stopniowo pozostałe przychody operacyjne, równolegle do 

odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych od środków trwałych lub 

kosztów prac rozwojowych sfinansowanych z tych źródeł, 

 ujemną wartość firmy, 

 nadwyżka zafakturowanych przychodów nad zarachowanymi dotycząca 

kontraktów długoterminowych. 

Wycena transakcji w walutach obcych 

Wyrażone w walutach obcych operacje gospodarcze ujmuje się w księgach 

Rachunkowych na dzień ich przeprowadzenia odpowiednio po kursie: 

 kupna lub sprzedaży walut stosowanym przez bank, z którego usług korzysta 

jednostka – w przypadku operacji sprzedaży lub kupna walut oraz operacji 

zapłaty należności lub zobowiązań, 

 średnim ustalonym dla danej waluty przez NBP na ten dzień, chyba że w 

zgłoszeniu celnym lub innym wiążącym jednostkę dokumencie ustalony został 

inny kurs – w przypadku pozostałych operacji. 

Na dzień bilansowy wycenia się wyrażone w walutach obcych: 

 składniki aktywów (z wyłączeniem udziałów w jednostkach 

podporządkowanych wycenionych metodą praw własności) - po kursie kupna 

stosowanym w tym dniu przez bank, z którego usług korzysta jednostka, nie 

wyższym jednak od kursu średniego ustalonego dla danej waluty przez 

Narodowy Bank Polski na ten dzień, 

 składniki pasywów - po kursie sprzedaży stosowanym w tym dniu przez bank, 

z którego usług korzysta jednostka, nie niższym jednak od kursu średniego 

ustalonego dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski na ten dzień. 
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Różnice kursowe dotyczące inwestycji długoterminowych wyrażonych w walutach 

obcych, powstałe na dzień ich wyceny, rozlicza się z kapitałem (funduszem) z 

aktualizacji wyceny. Skutki przeszacowania inwestycji zaliczonych do aktywów 

trwałych powodujące wzrost ich wartości do poziomu cen rynkowych, zwiększają 

kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny. Skutki obniżenia wartości inwestycji w części 

przekraczającej utworzoną uprzednio część kapitału z aktualizacji zalicza się w 

koszty finansowe okresu sprawozdawczego. 

 
 

5. STANOWISKO EMITENTA ODNOŚNIE DO MOŻLIWOŚCI 
ZREALIZOWANIA PUBLIKOWANYCH PROGNOZ NA DANY ROK 

 
Nie dotyczy.  
 
Zarząd Nicolas Games S.A. nie publikował prognoz wyników finansowych. 
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