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Szanowni Państwo,  

przekazuję na Państwa ręce raport Fat Dog Games S.A., prezentujący wyniki finansowe oraz najważniejsze informacje 

dotyczące działalności Spółki w 2017 roku.  

Miniony rok był okresem szczególnym dla Spółki. Decyzją Akcjonariuszy zmianie uległ profil działalności. Fat Dog 

Games S.A. (dawniej SITE S.A.) w wyniku emisji akcji serii F przejęło 100% udziałów w Dopamine sp. z o.o. (obecnie 

Fat Dog Games sp. z o.o.), wydawnictwie gier komputerowych, konsolowych oraz mobilnych. W konsekwencji, 

Spółka stała się samodzielnym wydawnictwem gier, przejmując kontrakty wydawnicze Dopamine oraz pozyskując 

nowe gry do portfela spółki. W wyniku tych działań oraz przejęcia praw do brandu, SITE S.A. zmieniło nazwę na Fat 

Dog Games S.A.  

Już jako Fat Dog Games wdrożyliśmy statystyczny model działania oparty na dywersyfikacji ryzyka. Oznacza to 

zmniejszanie ryzyka poprzez wydawanie jak największej liczby gier, przy kumulowaniu doświadczenia oraz siły 

brandu co każdą premierę.  

Bazowe założenia modelu Fat Dog Games to: 

 Dofinansowanie niskobudżetowych projektów gier gotowych do finansowania oraz wydawania w  okresie 

maksymalnie 12 miesięcy od podpisania umowy, 

 optymalizacja marketingu oraz promocji gier z portfela Spółki poprzez wykorzystywanie efektu skali oraz 

budowanie własnych kanałów promocyjnych, 

 budowanie kanałów sprzedażowych w regionie Azja-Pacyfik, będącym najszybciej rosnącą częścią rynku 

gier konsolowych, komputerowych oraz mobilnych,  

 wydawanie gier synchronicznie na wszystkie platformy lub w kolejności priorytetów ustalonych według 

istotności rynków konsolowych (przy założeniu Nintendo Switch jako priorytetowej konsoli),  

 wydawanie minimum 20 gier rocznie. 

Obecnie Fat Dog Games realizuje te założenia poprzez wydawanie pierwszych gier z portfela. Spółka zadebiutowała 

już z produkcjami Inner Voices, Indygo, The Chronicles of Nyanya, Motorbike Garage Mechanic Simulator, Exorder 

na platformie Steam oraz z Rawr-Off na platformach mobilnych. W przygotowaniu jest premiera pierwszej gry na 

platformie Switch – Dream Alone, które zostało zaakceptowane przez Nintendo.  

W ramach strategii na lata 2017-2020 Fat Dog Games planuje koprodukcję równocześnie do 25 projektów oraz 20 

premier gier w każdym pełnym roku obrotowym. Celem spółki jest osiągnięcie sprzedaży w wysokości minimum 

200 tys. kopii przynajmniej 2 gier w roku obrotowym. 

Dziękuję inwestorom oraz akcjonariuszom za wiarę w działania Spółki, a w swoim imieniu oraz całego zarządu 

dokładamy wszelkich starań by zrealizować pokładane nadzieje w Fat Dog Games. 

Z wyrazami szacunku, 

Prezes Zarządu 

Dariusz Skrzypkowski



 

 

 

Podstawowe informacje o Spółce 

Nazwa (firma): FAT DOG GAMES Spółka Akcyjna 

Kraj: Polska 

Siedziba: Warszawa 

Adres siedziby: ul. Juliusza Kossaka 11, 01-576 Warszawa 

Adres biura: ul. Juliusza Kossaka 11, 01-576 Warszawa 

Numer KRS: 0000297935 

Oznaczenie Sądu: 
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego 

REGON: 141248883 

NIP: 113-270-22-54 

Telefon: +48 536 595 040 

Poczta e-mail: contact@fatdoggames.com 

Strona www: www.fatdoggames.com 

Liczba akcji 

Na dzień 31.12.2017 w obrocie było 24 509 564 akcji Emitenta o 

wartości nominalnej 0,10 PLN każda: 

 5.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości 

nominalnej 0,10 zł każda, 

 1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości 

nominalnej 0,10 zł każda, 

 247.879 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości 

nominalnej 0,10 zł każda, 

 1.212.121 akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości 

nominalnej 0,10 zł każda, 

 17.049.564 akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości 

nominalnej 0,10 zł każda, 

 

Rejestracja emisji akcji w KRS: 

 10.01.2018r.: 65.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii 

F o wartości nominalnej 0,10 zł każda, 

 14.03.2018r.: 30.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii 

H o wartości nominalnej 0,10 zł każda. 

 

 

Wybrane dane finansowe  

PLN 

 Za okres 01.01.2017 - 

31.12.2017  

 Za okres 01.01.2016 - 

31.12.2016  

Przychody netto ze sprzedaży  516 174,58  807.106,89  

Amortyzacja  176 905,11  287.527,89  



 

 

 

Zysk (strata) brutto  -758 246,64  15.968,50  

Zysk (strata) netto  -719 438,64 -22.839,50  

Liczba akcji (w szt.)  24 509 564,00  24.509.564,00  

Średnioważona ilość akcji zwykłych (w szt.)  24 509 564,00  24.509.564,00  

Sprawozdanie z sytuacji finansowej      

Aktywa trwałe  13 252 615,11  936.161,04  

Aktywa obrotowe  2 166 476,31  345.706,37  

Aktywa razem  15 419 091,42  1.281.867,41  

Kapitał własny, w tym:  14 942 471,20  625.909,84  

Kapitał zakładowy  2 450 956,40  2.450.956,40  

Należności razem, w tym:  339 371,18  116.515,70  

Należności długoterminowe  0,00 0,00 

Należności krótkoterminowe  339 371,18  116.515,70  

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania, w tym:  476 620,22  655.957,57  

Zobowiązania długoterminowe  0,00  142.000,38  

Zobowiązania krótkoterminowe  320 717,91  362.291,96  

Pasywa razem  15 419 091,42  1.281.867,41  

Wartość księgowa na jedną akcję zwykłą 0,62 0,03 

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych     

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -447 636,97  249.098,38  

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -2 721 180,38 -78.134,56  



 

 

 

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 3 154 773,43 -70.745,75  

 Przepływy pieniężne netto, razem -14 043,92  100.218,07  

 

 

Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe stanowi załącznik do niniejszego raportu. 

 

Sprawozdanie Zarządu Emitenta stanowi załącznik do niniejszego raportu. Sprawozdanie Zarządu Emitenta zawiera 

informacje na temat stosowania przez Emitenta zasad ładu korporacyjnego, o których mowa w dokumencie „Dobre 

Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”. 

 

Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego wraz z opinią 

stanowi załącznik do niniejszego raportu. 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE RZETELNOŚCI SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH 

Niniejszym oświadczam, że według mojej najlepszej wiedzy, roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe 

sporządzone zostało zgodnie z przepisami obowiązującymi naszą Spółkę, oraz że odzwierciedla w sposób 

prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową Spółki oraz wyniki finansowe, oraz że sprawozdanie z 

działalności Spółki zawiera prawdziwy obraz sytuacji Spółki, w tym opis podstawowych zagrożeń i ryzyk. 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE WYBORU PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDANIA ROCZNEGO 

Niniejszym oświadczam, że wybór firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie sprawozdania finansowego został 

dokonany zgodnie z przepisami, w tym dotyczącymi procedury wybory firmy audytorskiej, wraz ze wskazaniem, że 



 

 

 

firma audytorska oraz członkowie zespołu wykonującego badanie spełniali warunki do sporządzenia bezstronnego 

i niezależnego sprawozdania z badania rocznego sprawozdania finansowego zgodnie z obowiązującymi przepisami 

oraz standardami wykonywania zawodu i etyki zawodowej.  

 

Biegły rewident sformułował zastrzeżenie do opinii z badania sprawozdania finansowego Emitenta za rok 2017. 

Zastrzeżenie dotyczy nieprzedstawienia do dnia zakończenia badania dokumentów spółki zależnej Emitenta - to jest 

Fat Dog Games sp. z o.o. (dawniej Dopamine sp. z o.o.). Zarząd informuje, że Emitenta sprawuje bieżącą kontrolę 

nad działalnością i sytuacją spółki zależnej oraz, że sytuacja spółki zależnej jest stabilna i nie rodzi istotnych ryzyk 

dla Emitenta. Zarząd wskazuje, że wyniki spółki zależnej nie mają obecnie istotnego znaczenia dla Emitenta, przy 

czym wynika to z cyklu działalności spółki zależnej, której wyniki są sezonowe i uzależnione od premier gier do 

których prawa posiada spółka zależna. 

Jednocześnie Zarząd informuje, że sprawozdanie biegłego rewidenta zostało wydane i przekazane Spółce w dniu 

29 maja 2018 roku. W związku z powyższym, do chwili publikacji raportu rocznego, Zarząd nie miał technicznej 

możliwości uzyskania opinii Rady Nadzorczej na temat zastrzeżenia do opinii sformułowanego przez biegłego 

rewidenta. Zarząd zobowiązuje się uzyskać i opublikować taką opinię Rady Nadzorczej w pierwszym możliwym 

terminie. 


