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1. Podstawowe informacje o Spółce 
 

Firma:  iFun4all spółka akcyjna 

Skrót firmy: iFun4all S.A. 

Siedziba: Kraków 

Adres siedziby: ul. Cystersów 20A, 31-553 Kraków 

Telefon:   + 12 346 11 41 

Adres poczty elektronicznej:  biuro@ifun4all.com 

Strona internetowa:  www.iFun4all.com 

NIP: 7123162844 

REGON: 060475890 

Sąd rejestrowy: 
Sąd Rejonowy dla Krakowa- Śródmieścia w Krakowie, XI 

Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 

KRS: 0000645245 

Kapitał zakładowy: 

Kapitał zakładowy wynosi 1 311 200,00 zł i dzieli się na: 

a) 10 912 000 akcji zwykłych na okaziciela serii A, o wartości 

nominalnej 0,10 zł każda;  

b) 2 200 000 akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości 

nominalnej 0,10 zł każda;   

 

ORGANY SPÓŁKI (stan na 31 grudnia 2017 r.) 

Zarząd: Michał Mielcarek- Prezes Zarządu 

Bartłomiej Szydło- Wiceprezes Zarządu  

Rada Nadzorcza: Bartosz Częścik – Przewodniczący Rady Nadzorczej 

Bartłomiej Mielcarek – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej 

Przemysław Szydło 

Marcin Sikora 

Michał Kędzia 

Tomasz Muchalski 

  
W dniu 20 listopada 2017 r. doręczona została do Spółki rezygnacja p. Michała Wasilewskiego z 

pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej. Tym samym skład Rady Nadzorczej Emitenta zmniejszył 

się do 6 osób. 

 

Działalność Spółki iFun4all S.A. jest w głównej mierze skoncentrowana na tworzeniu niezależnych gier 

komputerowych oraz ich sprzedaży w modelu premium (tzn., że raz zakupiona gra umożliwia dostęp do 

wszystkich jej treści i opcji). W ofercie Emitenta znajdują się gry komputerowe na wszystkie rodzaje 

platform sprzętowych, tj. na konsole gier wideo (stacjonarne oraz mobilne), komputery klasy PC i Mac, 

smartfony i tablety (iOS) i inne. Oferowane są głównie gry średnio-budżetowe, przeznaczone dla 

szerokiego grona odbiorów na całym świecie.  
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iFun4all specjalizuje się w grach indie wykorzystujących dane typu „real-world data” (tj. informacje 

pobierane ze świata rzeczywistego do modyfikacji rozgrywki), których głównym założeniem jest 

stworzenie nieszablonowego klimatu rozgrywki o zaawansowanym stopniu trudności.  

Spółka działa na rynku międzynarodowym współpracując z największymi wydawcami w branży gier. 

2. Informacja o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu, w tym 

informacje o zmianach stosowanych zasad (polityki) rachunkowości 

Wartości niematerialne i prawne 

W pozycji tej ujmuje się nabyte przez jednostkę, zaliczane do aktywów trwałych, prawa majątkowe 

nadające się do gospodarczego wykorzystania, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności 

dłuższym niż rok, przeznaczone do używania na potrzeby jednostki. 

 

Wartości niematerialne i prawne wyceniono według cen nabycia, pomniejszonych o odpisy 

amortyzacyjne lub umorzeniowe. 

 

Stawki amortyzacyjne ustalone zostały z uwzględnieniem okresu ekonomicznej użyteczności wartości 

niematerialnych i prawnych. Odzwierciedlają faktyczny okres ich użytkowania. Wartości niematerialne 

amortyzuje się metodą liniową przy zastosowaniu następujących stawek: 

 

- oprogramowanie   - 50% 

- prawa autorskie   - 50% 

- licencje    - 50% 

 

Wartości niematerialne i prawne o wartości jednostkowej do 3.500,00 zł amortyzowane są jednorazowo. 

Rozpoczęcie amortyzacji następuje nie wcześniej niż po przyjęciu wartości niematerialnych i prawnych 

do używania. 

  

Środki trwałe 

W pozycji tej ujęte zostały rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi, o przewidywanym okresie 

ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby 

jednostki. 

 

Środki trwałe zakupione wyceniane są według cen nabycia lub kosztu wytworzenia.  

Wartość początkowa środków trwałych pomniejszona została o odpisy amortyzacyjne. Stawki 

amortyzacyjne ustalone zostały z uwzględnieniem okresu użyteczności środków trwałych 

i odzwierciedlają faktyczne zużycie środków trwałych. 
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W poszczególnych grupach stosowane są następujące stawki i metody amortyzacji: 

- grupa 0  10% - am. liniowa, 

- grupa IV  30 - 60% - am. liniowa, 

- grupa VII  20% - am. liniowa, 

- grupa VIII  100% - am. jednorazowa, 

Środki trwałe o wartości jednostkowej do 3.500,00 zł amortyzowane są jednorazowo. Rozpoczęcie 

amortyzacji następuje nie wcześniej niż po przyjęciu środka trwałego do używania. 

Środki trwałe używane na podstawie umów najmu, dzierżawy, leasingu lub innej o podobnym 

charakterze są zaliczane do majątku jednostki.  

Długoterminowe aktywa finansowe 

Udziały i akcje w jednostkach powiązanych wycenia się  według kosztów ich nabycia tj. cena 

zakupu/objęcia jest powiększona o koszty związane z transakcją nabycia/objęcia udziałów i akcji. 

Zapasy 

Półprodukty i produkty w toku na dzień bilansowy wyceniono w wysokości bezpośrednich kosztów 

wytworzenia oraz uzasadnionej części kosztów pośrednich. 

Przy wycenie produktów gotowych uwzględnia się art. 34 ust. 3 ustawy o rachunkowości dotyczący 

produktów wielokrotnej sprzedaży. 

Art. 34 ust. 3 ustawy o rachunkowości mówi, że „wytworzone przez jednostkę filmy, oprogramowanie 

komputerów, projekty typowe i inne produkty o podobnym charakterze, przeznaczone do sprzedaży, 

wycenia się w okresie przynoszenia przez nie korzyści ekonomicznych, nie dłuższym niż 5 lat, 

w wysokości nadwyżki kosztów ich wytworzenia nad przychodami według cen sprzedaży netto, 

uzyskanymi ze sprzedaży tych produktów w ciągu tego okresu. Nieodpisane po upływie tego okresu 

koszty wytworzenia zwiększają pozostałe koszty operacyjne.” 

Rozrachunki 

Należności 

Na dzień bilansowy należności wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty, 

z zachowaniem ostrożności. 

Zobowiązania 

Za zobowiązania uznaje się wynikający z przeszłych zdarzeń obowiązek wykonania świadczeń 

o wiarygodnie określonej wartości, które spowodują wykorzystanie już posiadanych lub przyszłych 

aktywów Spółki. 

Na dzień powstania, zobowiązania wycenia się według wartości nominalnej. Na dzień bilansowy, 

zobowiązania wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty.  

Środki pieniężne 

Wycenia się według wartości nominalnej. 

Różnice kursowe 

Wyrażone w walutach obcych operacje gospodarcze ujmuje się w księgach rachunkowych na dzień ich 

przeprowadzenia odpowiednio po kursie: 
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- Kupna lub sprzedaży walut stosowanych przez bank, z którego usług korzysta Spółka – 

w przypadku operacji sprzedaży lub kupna walut oraz operacji zapłaty należności lub 

zobowiązań, 

- Średnim ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski na ten dzień, chyba że 

w zgłoszeniu celnym lub w innym wiążącym jednostkę dokumencie ustalony został inny kurs – 

w przypadku pozostałych operacji.  

Na dzień bilansowy wycenione zostały wyrażone w walutach obcych: 

- składniki aktywów – po kursie ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski na ten 

dzień,  

- składniki pasywów – po kursie ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski na ten 

dzień. 

Różnice kursowe, dotyczące pozostałych aktywów i pasywów wyrażonych w walutach obcych, 

powstałe na dzień wyceny oraz przy zapłacie należności i zobowiązań w walutach obcych, zalicza się 

odpowiednio do przychodów lub kosztów finansowych. W uzasadnionych przypadkach różnice 

kursowe zalicza się do ceny nabycia lub kosztu wytworzenia środków trwałych, środków trwałych 

w budowie lub wartości niematerialnych i prawnych. 

Rezerwy 

Rezerwy są to zobowiązania, których termin wymagalności lub kwota nie są pewne. Tworzy się je na 

pewne lub prawdopodobne przyszłe zobowiązania w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych, kosztów 

finansowych, strat nadzwyczajnych, zależnie od okoliczności z którymi przyszłe zobowiązania się 

wiążą.  

Zobowiązania warunkowe - pozabilansowe  

Za zobowiązania warunkowe Spółka uznaje potencjalny przyszły obowiązek wykonania świadczeń, 

których powstanie jest uzależnione od zaistnienia określonych zdarzeń. 

Rozliczenia międzyokresowe 

Rozliczenia międzyokresowe czynne obejmują rozliczenia: 

 krótkoterminowe, które dotyczą przyszłych okresów sprawozdawczych i trwają nie dłużej niż 

12 miesięcy od dnia bilansowego. 

 długoterminowe, które dotyczą przyszłych okresów sprawozdawczych i trwają dłużej niż 12 

miesięcy od dnia bilansowego.  

Odpisy czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów następują stosownie do upływu 

czasu lub wielkości świadczeń.  

Kapitał własny  

Na dzień bilansowy kapitał zakładowy wykazuje się w wysokości określonej w statucie spółki 

i wpisanej w KRS. 

Kapitał zapasowy Spółki tworzony jest z agio. Przeznaczenie kapitału zapasowego określa umowa 

Spółki.  

Rachunek przepływów pieniężnych, przychody, koszty, wynik finansowy 

Rachunek przepływów pieniężnych jest sporządzany metodą pośrednią. 

Rachunek zysków i strat Spółka sporządza według wariantu porównawczego. 

Przychody i zyski 
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Za przychody i zyski Spółka uznaje uprawdopodobnione powstanie w okresie sprawozdawczym 

korzyści ekonomicznych, o wiarygodnie określonej wartości, w formie zwiększenia wartości aktywów, 

albo zmniejszenia wartości zobowiązań, które doprowadzą do wzrostu kapitału własnego lub 

zmniejszenia jego niedoboru w inny sposób niż wniesienie wkładów przez udziałowców lub właścicieli. 

Koszty i straty 

Przez koszty i straty jednostka rozumie uprawdopodobnione zmniejszenia w okresie sprawozdawczym 

korzyści ekonomicznych, o wiarygodnie określonej wartości, w formie zmniejszenia wartości aktywów, 

albo zwiększenia wartości zobowiązań i rezerw, które doprowadzą do zmniejszenia kapitału własnego 

lub zwiększenia jego niedoboru w inny sposób niż wycofanie środków przez udziałowców lub 

właścicieli.  

Wynik finansowy 

Na wynik finansowy netto składają się: 

• wynik działalności operacyjnej, w tym z tytułu pozostałych przychodów i kosztów 

operacyjnych (pośrednio związanych z działalnością operacyjną jednostki),  

• wynik operacji finansowych,  

• obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego z tytułu podatku dochodowego, którego 

podatnikiem jest jednostka, i płatności z nim zrównanych, na podstawie odrębnych 

przepisów 

Zmiany zasad rachunkowości 

W IV kwartale 2017 roku nie wystąpiły zmiany stosowanych zasad rachunkowości. 
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3. Kwartalne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe 

3.1. Bilans jednostkowy spółki iFun4all S.A. 

  BILANS - AKTYWA 

  
Treść 

Stan na  

2016-09-30 

Stan na 

2017-09-30 

Stan na 

2016-12-31 

Stan na 

2017-12-31 

A AKTYWA TRWAŁE              43 030,87     34 028,25 59 502,11 29 162,61 

I Wartości niematerialne i prawne                1 500,00     0,00 0,00 4 500,00 

1 Koszty zakończonych prac rozwojowych       

2 Wartość firmy        

3 Inne wartości niematerialne i prawne 1 500,00     0,00 0,00 4 500,00 

4 Zaliczki na wartości niematerialne i prawne       

II Rzeczowe aktywa trwałe              41 530,87     27 315,75 50 984,61 17 950,11 

1 Środki trwałe 41 530,87     27 315,75 50 984,61 17 950,11 

a grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)       

b budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej       

c urządzenia techniczne i maszyny 41 530,87     27 315,75 50 984,61 17 950,11 

d środki transportu       

e inne środki trwałe       

2 Środki trwałe w budowie       

3 Zaliczki na środki trwałe w budowie       

III Należności długoterminowe                          0,00       0,00 0,00 0,00 

1 Od jednostek powiązanych       

2 

Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada 

zaangażowanie w kapitale 
  

    

3 Od pozostałych jednostek       

IV Inwestycje długoterminowe                          0,00       0,00 0,00 0,00 

1 Nieruchomości  0,00 0,00 0,00 0,00 

2 Wartości niematerialne i prawne       

3 Długoterminowe aktywa finansowe       

a w jednostkach powiązanych       
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- udziały lub akcje       

- inne papiery wartościowe       

- udzielone pożyczki       

- inne długoterminowe aktywa finansowe       

b 

w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada 

zaangażowanie w kapitale 
  

    

 - udziały lub akcje       

 - inne papiery wartościowe       

 - udzielone pożyczki       

 - inne długoterminowe aktywa finansowe       

c w pozostałych jednostkach       

- udziały lub akcje       

- inne papiery wartościowe       

- udzielone pożyczki       

- inne długoterminowe aktywa finansowe       

4 Inne inwestycje długoterminowe       

V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe                          0,00       6 712,50 8 517,50 6 712,50 

1 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego  0,00 6 712,50 8 517,50 6 712,50 

2 Inne rozliczenia międzyokresowe  0,00 0,00 0,00 0,00 

B AKTYWA OBROTOWE          3 046 510,76     2 795 781,44 2 831 017,58 2 866 558,05 

I Zapasy 1 552 278,77     2 162 154,72 1 660 970,98 2 440 705,61 

1 Materiały       

2 Półprodukty i produkty w toku 1 301 591,61     1 928 277,92 1 418 314,54 1 218 481,55 

3 Produkty gotowe 250 687,16     233 876,80 242 656,44 1 222 224,06 

4 Towary       

5 Zaliczki na dostawy       

II  Należności krótkoterminowe 83 323,97     70 972,28 58 865,20 98 389,49 

1 Należności od jednostek powiązanych 0,00       0,00 0,00 0,00 

a z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:                          0,00       0,00 0,00 0,00 

- do 12 miesięcy       

- powyżej 12 miesięcy       

b Inne 0,00 0,00 0,00 0,00 

2 Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka 

posiada zaangażowanie w kapitale 
0,00 0,00 

0,00 0,00 
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a z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:       

 - do 12 miesięcy       

 - powyżej 12 miesięcy       

b inne       

3 Należności od pozostałych jednostek 83 323,97     70 972,28 58 865,20 98 389,49 

a z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:                   592,97     435,21 3 996,67 17 350,13 

- do 12 miesięcy                   592,97     435,21 3 996,67 17 350,13 

- powyżej 12 miesięcy       

b 
z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i 

zdrowotnych oraz innych świadczeń 
50 034,00     22 704,00 19 023,00 

28 487,00 

c inne              32 697,00     47 833,07 35 845,53 52 552,36 

d dochodzone na drodze sądowej       

III Inwestycje krótkoterminowe 1 396 175,10     550 793,10 1 100 265,25 313 943,13 

1 Krótkoterminowe aktywa finansowe          1 396 175,10     550 793,10 1 100 265,25 313 943,13 

a w jednostkach powiązanych                          0,00      0,00 0,00 0,00 

- udziały lub akcje       

- inne papiery wartościowe       

- udzielone pożyczki       

- inne krótkoterminowe aktywa finansowe       

b w pozostałych jednostkach                          0,00       0,00 0,00 0,00 

- udziały lub akcje       

- inne papiery wartościowe       

- udzielone pożyczki 0,00 0,00 0,00 0,00 

- inne krótkoterminowe aktywa finansowe       

c środki pieniężne i inne aktywa finansowe 1 396 175,10     550 793,10 1 100 265,25 313 943,13 

- środki pieniężne w kasie i w banku 1 396 175,10     550 793,10 1 100 265,25 313 943,13 

- inne środki pieniężne       

- inne aktywa pieniężne       

 2 Inne inwestycje krótkoterminowe       

 IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe              14 732,92     11 861,34 10 916,15 13 519,82 

C 

NALEŻNE WPŁATY NA KAPITAŁ (FUNDUSZ) 

PODSTAWOWY 
  

    

D UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE       
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BILANS - PASYWA 

  Treść 

Stan na  

2016-09-30 

Stan na  

2017-09-30 

Stan na  

2016-12-31 

Stan na 

2017-12-31 

w PLN w PLN w PLN w PLN 

A KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY 2 925 765,87 2 500 097,24 2 736 511,50 2 441 380,35 

I Kapitał (fundusz) podstawowy 1 311 200,00 1 311 200,00 1 311 200,00 1 311 200,00 

II Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 1 989 440,00 1 956 985,02 1 967 985,02 1 956 985,02 

- 
nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad 

wartością nominalną udziałów (akcji) 1 989 440,00 1 956 985,02 1 967 985,02 1 956 985,02 

III Kapitał (fundusz ) z aktualizacji wyceny, w tym:     

- z tytułu aktualizacji wartości godziwej     

IV Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:     

- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki     

- na udziały (akcje) własne     

VII Zysk (strata) z lat ubiegłych (291 135,16) (526 587,26) (291 135,16) (526 587,26) 

VIII Zysk (strata) netto (83 738,97) (241 500,52) (251 538,36) (300 217,41) 

IX 
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość 

ujemna) 
  

  

B ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA 163 775,76 329 712,45 154 008,19 454 340,31 

I Rezerwy na zobowiązania 0,00 17 645,97 27 145,97 17 645,97 

1 Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego     

2 Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 0,00 0,00 0,00 0,00 

- długoterminowa      

- krótkoterminowa     

3 Pozostałe rezerwy 0,00 17 645,97 27 145,97 17 645,97 

- długoterminowe     

- krótkoterminowe 0,00 17 645,97 27 145,97 17 645,97 

II Zobowiązania długoterminowe 0,00 0,00 0,00 0,00 

1 Wobec jednostek powiązanych     

2 
Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka 

posiada zaangażowanie w kapitale 
  

  

 AKTYWA RAZEM 3 089 541,63 2 829 809,69 2 890 519,69 2 895 720,66 
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3 Wobec pozostałych jednostek 0,00 0,00 0,00 0,00 

a kredyty i pożyczki 0,00 0,00 0,00 0,00 

b z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych     

c inne zobowiązania finansowe     

d zobowiązania wekslowe      

e inne     

III Zobowiązania krótkoterminowe 163 775,76 125 602,65 126 862,22 147 406,52 

1 Wobec jednostek powiązanych 12 915,00 0,00 12 915,00 0,00 

a z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności 12 915,00 0,00 12 915,00 0,00 

- do 12 miesięcy 12 915,00  0,00 12 915,00  

- powyżej 12 miesięcy     

b inne 0,00 0,00 0,00 0,00 

2 
Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których 

jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 
  

  

a z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności     

- do 12 miesięcy     

- powyżej 12 miesięcy     

b inne     

3 Wobec pozostałych jednostek 150 860,76 125 602,65 113 947,22 147 406,52 

a kredyty i pożyczki     

b z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych     

c inne zobowiązania finansowe     

d z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności 79 642,60 17 513,35 34 278,44 39 743,90 

- do 12 miesięcy 79 642,60 17 513,35 34 278,44 39 743,90 

- powyżej 12 miesięcy     

e zaliczki otrzymane na dostawy     

f zobowiązania wekslowe     

g z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych 28 611,07 51 101,21 37 557,60 49 907,38 

h z tytułu wynagrodzeń 41 173,21 56 194,85 41 525,32 56 122,72 

i inne 1 433,88 793,24 585,86 1 632,52 

4 Fundusze specjalne     

IV Rozliczenia międzyokresowe 0,00 186 463,83 0,00 289 287,82 

1 Ujemna wartość firmy 0,00 0,00 0,00 0,00 
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2 Inne rozliczenia międzyokresowe 0,00 186 463,83 0,00 289 287,82 

- długoterminowe     

- krótkoterminowe 0,00 186 463,83 0,00 289 287,82 

 PASYWA RAZEM 3 089 541,63 2 829 809,69 2 890 519,69 2 895 720,66 
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3.2. Rachunek zysków i strat Spółki iFun4all S.A. – wariant porównawczy 

 
  

Wyszczególnienie 
Za okres  

01.10.2016 

- 

31.12.2016 

Za okres  

01.10.2017 

- 

31.12.2017 

Za okres  

01.01.2016 

- 

31.12.2016 

 

Za okres 

01.01.2017 

- 

31.12.2017 

A 
 PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, 

w tym:  106 861,97 342 206,68 957 175,55 1 338 002,97 

 
od jednostek powiązanych      

I Przychody netto ze sprzedaży produktów 25 632,50 61 997,31 46 106,21 546 164,67 

II 
Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia,  zmniejszenie - 

wartość ujemna) 81 229,47 280 209,37 911 069,34 791 838,30 

III Koszty wytworzenia produktów na  własne potrzeby jednostki      

IV Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów      

B KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ 340 372,31 400 783,47 1 275 154,54 1 621 998,08 

I Amortyzacja 9 025,43 10 615,64 27 652,19 50 645,61 

II Zużycie materiałów i energii 3 341,17 3 630,01 22 942,97 19 061,86 

III Usługi obce 111 967,35 113 099,62 319 803,40 482 653,61 

IV Podatki i opłaty, w tym: 889,01 2 506,00 4 957,17 4 545,97 

 
- podatek akcyzowy   0,00 0,00 0,00 

V Wynagrodzenia 164 865,47 212 371,91 602 141,40 803 187,08 

VI Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 23 765,77 34 943,91 51 351,83 127 184,42 

 - emerytalne 20 500,58 29 520,44 47 761,46 112 132,55 

VII Pozostałe koszty rodzajowe 26 518,11 23 616,38 246 305,58 134 719,53 

VIII Wartość sprzedanych towarów i materiałów      

C ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (233 510,34) (58 576,79) (317 978,99) (283 995,11) 

D POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE 60 057,04 1,36 60 058,90 1,66 

I Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 56,91 0,00 56,91 0,00 

II Dotacje 60 000,00 0,00 60 000,00 0,00 

III Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0,00 0,00 0,00 0,00 
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IV Inne przychody operacyjne 0,13 1,36 1,99 1,66 

E POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE 0,00 19,20 0,79 21,64 

I Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0,00 0,00 0,00 0,00 

II Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0,00 0,00 0,00 0,00 

III Inne koszty operacyjne 0,00 19,20 0,79 21,64 

F ZYSK  (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (173 453,30) (58 594,63) (257 920,88) (284 015,09) 

G PRZYCHODY FINANSOWE 0,00 0,00 1 411,86 2 197,80 

I Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:   0,00  0,00 

 
- od jednostek powiązanych      

II Odsetki, w tym: 0,00 0,00 1 411,86 2 197,80 

 
- od jednostek powiązanych 0,00 0,00 0,00 0,00 

III Zysk ze zbycia inwestycji      

IV Aktualizacja wartości inwestycji      

V Inne 0,00 0,00 0,00 0,00 

H KOSZTY FINANSOWE 2 863,59 122,26 3 546,84 16 595,12 

I Odsetki, w tym: 0,01 0,00 0,01 5,75 

 
- dla jednostek powiązanych 0,00 0,00 0,00 0,00 

II Strata ze zbycia inwestycji      

III Aktualizacja wartości inwestycji      

IV Inne 2 863,58 122,26 3 546,83 16 589,37 

I Zysk (strata) brutto (I±J) (176 316,89) (58 716,89) (260 055,86) (298 412,41) 

J Podatek dochodowy (8 517,50) 0,00 (8 517,50) 1 805,00 

K Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenia straty)      

L Zysk (strata) netto (K-L-M) (167 799,39) (58 716,89) (251 538,36) (300 217,41) 
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3.3. Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym 

    

Lp. Tytuł 

Za okres 

01.10.2016-

31.12.2016 

Za okres 

01.10.2017-

31.12.2017 

Za okres 

01.01.2016-

31.12.2016 

Za okres 

01.01.2017-

31.12.2017 

I. Kapitał własny na początek okresu (BO)  
2 904 310,89 2 500 097,24 1 050 064,84 2 736 511,50 

I.a. 
Kapitał własny na początek okresu 

(BO), po korektach 
2 904 310,89 2 500 097,24 1 050 064,84 2 736 511,50 

II Kapitał własny na koniec okresu (BZ) 
2 736 511,50 2 441 380,35 2 736 511,50 2 441 380,35 

III 

Kapitał własny, po uwzględnieniu 

proponowanego podziału zysku 

(pokrycia straty) 
2 736 511,50 2 441 380,35 2 736 511,50 2 441 380,35 

     

 

3.4. Rachunek przepływów pieniężnych 

 

Lp. Tytuł 

Za okres 

01.10.2016-

31.12.2016 

Za okres 

01.10.2017-

31.12.2017 

Za okres 

01.01.2016-

31.12.2016 

Za okres 

01.01.2017-

31.12.2017 

A 
Przepływy środków pieniężnych  

z działalności operacyjnej 

    

I Zysk (strata) netto 
(167 799,39) (58 716,89) (251 538,36) (300 217,41) 

II Korekty razem 
(89 676,31) (172 383,08) (773 202,57) (463 993,60) 

III 
Przepływy pieniężne netto z 

działalności operacyjnej (I ± II) 
(257 475,70) (231 099,97) (1 024 740,93) (764 211,01) 

B 
Przepływy środków pieniężnych  

z działalności inwestycyjnej 
    

I Wpływy 0,00 0,00 0,00 0,00 

II Wydatki 
16 979,17 5 750,00 71 141,07 22 111,11 

III 
Przepływy pieniężne netto z 

działalności inwestycyjnej (I-II) 
(16 979,17) (5 750,00) (71 141,07) (22 111,11) 

C 
Przepływy środków pieniężnych  

z działalności finansowej 
    

I Wpływy 0,00 0,00 2 200 000,00 0,00 

II Wydatki 
21 454,98 

0,00 
262 014,98 0,00 

III 
Przepływy pieniężne netto z 

działalności finansowej  (I-II) 
(21 454,98) 0,00 1 937 985,02 0,00 

D 
Przepływy pieniężne netto, razem 

(A.III ± B.III ± C.III). 
(295 909,85) (236 849,97) 842 103,02 (786 322,12) 

E 
Bilansowa zmiana stanu środków 

pieniężnych, w tym: 
(295 909,85) (236 849,97) 842 103,02 (786 322,12) 

F Środki pieniężne na początek okresu 
1 396 175,10 550 793,10 258 162,23 1 100 265,25 

G 
Środki pieniężne na koniec okresu 

(F±D) 
1 100 265,25 313 943,13 1 100 265,25 313 943,13 
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4. Zwięzła charakterystyka istotnych dokonań i niepowodzeń  Emitenta w 

IV kwartale 2017 roku, wraz z opisem najważniejszych czynników i 

zdarzeń, w szczególności o nietypowym charakterze, mających wpływ na 

osiągnięte wyniki 

 

W czwartym kwartale 2017 r. Spółka kontynuowała prace nad produkcją gry „Blind’n’Bluff” 

stanowiącą bazę roboczą pod rozbudowany projekt, który wydany zostanie pod tytułem „Far Peak”. 

Pierwsza grywalna wersja gry zaprezentowana została na Game Connection Europe, które odbyło się w 

Paryżu. Przedstawiona koncepcja spotkała się z ciepłym przyjęciem wydawców. Obecnie 

przedmiotowy projekt jest nadal rozwijany, zaś Spółka zamierza aktywnie poszukiwać wydawcy. 

Dnia 20 grudnia 2017 r. Emitent przyjął założenia strategii biznesowej na rok 2018 r. Tym samym 

Spółka zadeklarowała prowadzenie prac równocześnie nad trzema nowymi projektami, w tym grą 

„Blind’n’Bluff”/„Far Peak”, a także grą tworzoną na bazie projektu realizowanego w ramach programu 

sektorowego GameINN.  

Na rok 2018 planowane są premiery dwóch z w/w projektów. Gry te uwzględniać będą potencjał 

skalowalności, tj. możliwość rozbudowy o nowe mechaniki, poziomy oraz tryby. 

W IV kwartale 2017 r. Emitent prowadził także szereg działań mających na celu implementację 

dotychczas wyprodukowanych gier na nową platformę dystrybucyjną – Nintendo Switch. Decyzje w 

sprawie przeportowania gier „Red Game Without a Great Name” oraz „Green Game: Time Swapper” 

podjęte zostały jeszcze w III kwartale 2017 r. 

W październiku 2017 r. Spółka podpisała aneks do umowy wydawniczej gry „Serial Cleaner” z 

wydawcą Curve Digital Publishing Ltd., na mocy którego Emitent rozpoczął prace nad implementacją 

w/w gry na platformę Nintendo Switch. Na podstawie przedmiotowego aneksu zyski ze sprzedaży gry 

na tej platformie dzielone będą pomiędzy Emitenta i Wydawcę, przy czym podział ten jest znacząco 

preferencyjny dla Spółki. 

Efektem powyższych działań były kolejne premiery tytułów Emitenta w wersjach na Nintendo Switch. 

Pierwsza premiera dotyczyła gry „Green Game: Time Swapper”, która miała miejsce dnia 17 listopada 

2017 r. Następnie, na terenie Europy oraz Australii i Nowej Zelandii w dniu 24 listopada 2017 r. ukazała 

się gra „Red Game Without a Great Name”. W Ameryce Północnej premiera w/w gry miała miejsce 7 

grudnia 2017 r. Najnowsza gra Emitenta – „Serial Cleaner” ukazała się na Nintendo Switch dnia 30 

listopada 2017 r.  
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Zapowiadana na IV kwartał 2017 premiera gry „Paper Wars: Cannon Fodder” na platformie Nintendo 

Switch, mająca się ukazać pod nowym tytułem „Paper Wars: Cannon Fodder Devastated”, przesunięta 

została na luty 2018 r. Opóźnienie związane było z okolicznościami niezależnymi od Emitenta, zaś już 

w pierwszym kwartale 2018 r. przedmiotowa gra przeszła pozytywnie proces certyfikacji Nintendo. 

W przedmiotowym okresie Spółka rozszerzyła dystrybucję gier „Red Game Without a Great Name” 

oraz „Green Game: Time Swapper” poprzez nawiązanie współpracy z nowym partnerem - Kinguin 

Limited. 

Wyniki finansowe osiągnięte w IV kwartale 2017 r. są poniżej oczekiwań Zarządu Spółki, co wynika z 

niższej niż zakładano dynamiki sprzedaży najnowszej gry  Emitenta – „Serial Cleaner”, której premiera 

miała miejsce w lipcu 2017 r.  

Wyniki finansowe obejmują sprzedaż gry „Serial Cleaner” wyłącznie za miesiące lipiec i sierpień 2017 

r., przy czym nie zwierają wyników sprzedaży z tego okresu na platformie PlayStation 4 w Ameryce 

Północnej ze względu na długie terminy rozliczenia wyników sprzedaży Sony America z wydawcą gry. 

Brak widoczności wyników sprzedaży z okresu od września do końca grudnia 2017 r. związany jest z 

przyjętym kwartalnym okresem rozliczeń z wydawcą – Curve Digital Ltd., jak również ze względu na 

sposób rozliczania się platform holderów. 

Wyniki finansowe nie obejmują również wyników sprzedaży gry „Serial Cleaner” na platformie 

Nintendo Switch. Sprzedaż gry na tej platformie obejmująca IV kwartał 2017 r. widoczna będzie dopiero 

w sprawozdaniu finansowym za I kwartał 2018 r. 

Wyniki finansowe obejmują sprzedaż gier „Green Game: Time Swapper” oraz „Red Game Wihtout a 

Great Name” na platformie Nintendo Switch w listopadzie 2017 r., a zatem nie obejmują sprzedaży gry 

„Red Game Without a Great Name” na tej platformie w Stanach Zjednoczonych, gdzie premiera miała 

miejsce w grudniu 2017 r. 

Dnia 8 listopada 2017 r. Rada Nadzorcza Emitenta podjęła uchwałę o wyrażeniu zgody na podjęcie 

przez Zarząd Spółki działań mających doprowadzić do wyemitowania przez Emitenta łącznie do 1.000 

(jednego tysiąca) obligacji serii A na okaziciela o wartości nominalnej 1.000,00 zł (jeden tysiąc 00/100 

złotych) każda, o łącznej wartości nominalnej nieprzekraczającej 1.000.000,00 zł (jednego miliona 

00/100 złotych). W konsekwencji dnia 20 listopada 2017 r. Zarząd Spółki podjął uchwałę o emisji 

obligacji, na warunkach jak w zdaniu poprzedzającym. Już w I kwartale 2018 r. – dnia 5 lutego 2018 r. 

Zarząd Emitenta podjął uchwałę w sprawie niedojścia do skutku emisji i niedokonaniu przydziału 

obligacji na okaziciela serii A z uwagi na nieprzekroczenie minimalnego progu emisji założonego w 

Warunkach Emisji Obligacji serii A. 
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5. Informacja na temat dofinansowań ze środków unijnych, o które ubiega 

się Emitent  
 

W IV kw. 2017 r. Emitent kontynuował realizację projektu pn. "Opracowanie systemu automatycznego 

modelowania rozgrywki w oparciu o real world data dzięki opracowaniu i zastosowaniu inteligentnego 

agenta testującego oraz automatyzacji procesu balansowania rozgrywki" w ramach Programu 

Sektorowego GAMEINN. Projekt obecnie jest na etapie realizacji. 

W przedmiotowym okresie Emitent nie ubiegał się o nowe dofinansowania ze środków unijnych. 

6. Informacje na temat podejmowanych przez Emitenta inicjatyw, 

nastawionych na wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych, w okresie 

objętym raportem  
 

W okresie objętym niniejszym raportem Spółka prowadziła prace badawczo- rozwojowe w przedmiocie 

zastosowania i wykorzystania w produkowanych grach Real World Data. 

7. Informacje o strukturze akcjonariatu Emitenta, ze wskazaniem 

akcjonariuszy posiadających, na dzień sporządzenia raportu, co najmniej 

5% głosów na walnym zgromadzeniu 

 

8. Informacja dotycząca liczby osób zatrudnionych przez Emitenta, w 

przeliczeniu na pełne etaty  
 

Na dzień 31 grudnia 2017 roku Emitent zatrudniał w oparciu o stosunek pracy 11,5 osoby (w 

przeliczeniu na pełne etaty), oraz 5 osób w oparciu o umowy cywilnoprawne.  

Lp. Akcjonariusz 
Liczba 

akcji 
% akcji 

Liczba głosów 

na WZA 

% głosów na 

WZA 

1. Bloober Team S.A. 6 629 600 50,56% 6 629 600 50,56% 

2. Quercus TFI S.A. 1 220 000 9,30% 1 220 000 9,30% 

3. Trigon TFI S.A. 950 000 7,25% 950 000 7,25% 

4. Pozostali 4 312 400 32,89% 4 312 400 32,89% 

 Dane przygotowane na podstawie otrzymanych przez Spółkę zawiadomień na podstawie ustawy o ofercie 


