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1. Podstawowe informacje o 7Levels S.A. 

Firma:  7Levels Spółka Akcyjna 

Skrót Firmy: 7Levels S.A. 

Siedziba: Kraków 

Adres Spółki: 
Al. Płk. Władysława Beliny-Prażmowskiego 
69/1A, 31-514 Kraków 

Telefon: +48 660 730 293 

Adres poczty elektronicznej: office@7lvls.com 

Strona internetowa: www.7lvls.com 

NIP: 6751514027 

REGON: 360818368 

Sąd Rejestrowy: 
Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w 
Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego 
Rejestru Sądowego   

KRS: 0000661154 

 

1.1 Opis działalności Spółki 

7Levels S.A. (dalej: Spółka, Emitent, 7Levels) to producent, tester oraz dystrybutor i wydawca gier. 

Od początku prowadzenia działalności tj. od 2014 r. Spółka zajmowała się pracą na zlecenie dla innych 

firm z branży gier wideo (ang. work for hire). Spółka działa również na rynku międzynarodowym 

współpracując z innymi podmiotami z branży gier (praca na zlecenie) przy opracowywaniu, testowaniu, 

dystrybucji i marketingu tytułów na platformy mobilne (Android, iOS) oraz stacjonarne (konsole, PC). 

Emitent świadczy usługi na rzecz innych podmiotów jednocześnie prowadząc działalność w zakresie 

produkcji autorskich gier wideo na konsole Nintendo. Dodatkowo 7Levels działa jako wydawca gier 

innych deweloperów, przenosząc (dostosowując) i publikując ich projekty na platformy Nintendo. 

7Levels jest certyfikowanym developerem Nintendo oraz jest akredytowany do tworzenia gier na trzy 

konsole Nintendo: Wii U, 3DS oraz Switch. Ponadto Emitent jest akredytowany m.in. do tworzenia 

aplikacji na systemy iOS i Google Android, a także na urządzenia firmy Samsung. 

W 2016 r. Emitent rozpoczął prace nad produkcją pierwszej autorskiej gry dedykowanej na konsole 

Nintendo Switch – Castle of Heart. Gra jest przeznaczona dla szerokiego grona odbiorców na całym 

świecie. Premiera gry na terenie Europy, Ameryki oraz Australii miała miejsce w dniu 23 marca 2018 r. 

Z kolei, 29 listopada 2018 r. przy współpracy z wydawcą, firmą Rainy Frog LLC, gra Castle of Heart 

zadebiutowała na terenie Japonii.  

Jednocześnie w 2017 r. Spółka rozpoczęła prace nad produkcją drugiej autorskiej platformowej gry 

akcji, której premiera wstępnie planowana jest na przełomie II i III kwartału 2019 roku. Dokładna data 

nie została jeszcze ustalona i wstępne ustalenia mogą ulec zmianie. 

Emitent prowadzi obecnie prace nad poszukiwaniem kolejnych zewnętrznych podmiotów do 

współpracy w kwestii wydania i promocji gier na konsolę Nintendo Switch. Do końca roku 2019 7Levels 

planuje wydanie jeszcze co najmniej jednej gry zewnętrznego dewelopera. 
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W kolejnych latach 7Levels zamierza osiągać przychody głównie z modelu biznesowego opartego 

o produkcję autorskich gier. Dodatkowe przychody będą pochodzić z działalności pobocznej – 

publikacji gier zewnętrznych deweloperów oraz pracy na zlecenie. 

1.2 Władze Spółki 

1.2.1 Zarząd 

W I kwartale 2019 r. oraz do dnia publikacji niniejszego raportu okresowego w skład Zarządu 7Levels 

S.A. wchodziły następujące osoby: 

• Paweł Biela - Prezes Zarządu, 

• Krzysztof Król - Wiceprezes Zarządu. 

 

1.2.2 Rada Nadzorcza  

W I kwartale 2019 r. oraz do dnia publikacji niniejszego raportu okresowego w skład Rady Nadzorczej 

7Levels S.A. wchodziły następujące osoby: 

• Ewelina Szałańska-Król - Przewodnicząca Rady Nadzorczej,   

• Grzegorz Piekart - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, 

• Marlena Babieno - Członek Rady Nadzorczej, 

• Ryszard Brudkiewicz - Członek Rady Nadzorczej, 

• Tomasz Muchalski - Członek Rady Nadzorczej. 

 

1.3 Kapitał zakładowy 

Na dzień 31 marca 2019 r. i na dzień przekazania niniejszego raportu okresowego kapitał zakładowy 

7Levels wynosi 525.000,00 zł i dzieli się na 525.000 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 

1 zł każda. Struktura kapitału zakładowego Emitenta przedstawia się następująco: 

• 350.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A, 

• 150.000 akcji zwykłych na  okaziciela serii B, 

• 25.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C.  

  

1.4 Struktura akcjonariatu  

Na dzień publikacji niniejszego raportu okresowego, tj. na dzień 10 maja 2019 r. w strukturze 

akcjonariatu znajdują się następujący akcjonariusze posiadający co najmniej 5% w ogólnej liczbie 

głosów na walnym zgromadzeniu Spółki: 

Akcjonariusz 
Liczba akcji/ 

Liczba głosów 
Udział w kapitale zakładowym/ 

ogólnej liczbie głosów 

Venture Fundusz Inwestycyjny 
Zamknięty 

150.000 28,57% 

Paweł Biela 145.250 27,67% 

OU Blite Found 98.000 18,67% 

Krzysztof Król 96.250 18,33% 

Pozostali 35.500 6,76% 

RAZEM 525.000 100% 
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1.5 Zatrudnienie 

Na dzień 31 marca 2019 r. zatrudnienie u Emitenta wynosiło 6,5 etatu w oparciu o stosunek pracy  

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

 

1.6 Informacje dotyczące grupy kapitałowej 

W I kwartale 2019 r. Emitent nie tworzył grupy kapitałowej i nie sporządzał skonsolidowanego 

sprawozdania finansowego. 

 

2. Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu 

Niniejszy raport kwartalny został sporządzony zgodnie z wymogami § 5 ust. 4.1 i 4.2 Załącznika nr 3 do 

Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane  

w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”. 

Skrócone śródroczne sprawozdanie finansowe 7Levels sporządzone zostało zgodnie z ustawą  

z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. 2019 poz. 351). Zaprezentowane dane finansowe, 

zgodnie z najlepszą wiedzą Zarządu Spółki, odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny 

sytuację majątkową i finansową Emitenta oraz jego wynik finansowy. Raport zawiera prawdziwy obraz 

rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji Spółki.  

Skrócone śródroczne sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 1 stycznia do 31 marca 2019 r. i 

zawiera dane porównywalne za okres od 1 stycznia do 31 marca 2018 r.  

Skrócone śródroczne sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji 

działalności Spółki w dającej się przewidzieć przyszłości.  

W I kwartale 2019 r. nie wystąpiły zmiany stosowanych zasad (polityki) rachunkowości.   

  

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190000351
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3. Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe  

3.1 Rachunek zysków i strat 
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3.2 Bilans 
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3.3 Zestawienie zmian w kapitale własnym 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4 Rachunek przepływów pieniężnych  

LP. TYTUŁ 
Za okres 

01.01.2018- 
31.03.2018 

Za okres 
01.01.2019- 
31.03.2019 

A Przepływy środków pieniężnych 
z działalności operacyjnej 

  

I Zysk (strata) netto -132 228,05 -139 561,84 

II Korekty razem -176 588,12 -167 720,24 

III Przepływy pieniężne netto z 
działalności operacyjnej 

-308 816,17 -307 282,08 

B Przepływy środków pieniężnych 
z działalności inwestycyjnej 

  

I Wpływy 0,00 0,00 

II Wydatki 0,00 0,00 

III Przepływy pieniężne netto z 
działalności inwestycyjnej 

0,00 0,00 

C Przepływy środków pieniężnych 
z działalności finansowej 

  

I Wpływy 0,00 0,00 

II Wydatki 0,00 0,00 

III Przepływy pieniężne netto z 
działalności finansowej 

0,00 0,00 

D Przepływy pieniężne netto, 
razem 

-308 816,17 -307 282,08 

E Bilansowa zmiana stanu środków 
pieniężnych, w tym: 

-308 816,17 -307 282,08 

F Środki pieniężne na początek 
okresu 

2 221 261,02 1 166 960,17 

G Środki pieniężne na koniec 
okresu 

1 912 444,85 859 678,09 

 

LP. TYTUŁ 
Za okres 
01.01.2018- 
31.03.2018 

Za okres 
01.01.2019- 
31.03.2019 

I. Kapitał własny na początek 
okresu (BO) 

2 291 132,26 1 235 555,06 

I.a Kapitał własny na początek 
okresu (BO), po korektach 

2 291 132,26 1 235 555,06 

II. Kapitał własny na koniec okresu 
(BZ) 

2 158 904,21 1 095 993,22 

III. Kapitał własny, po uwzględnieniu 
proponowanego podziału zysku 
(pokrycia straty) 

2 158 904,21 1 095 993,22 
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4. Charakterystyka działalności 7Levels S.A. w I kwartale 2019 r.   

4.1 Istotne dokonania i niepowodzenia 

W I kwartale 2019 r. kontynuowano sprzedaż oraz działania marketingowo-promocyjne związane z 

pierwszą autorską grą spółki przeznaczoną na konsolę Nintendo Switch - Castle of Heart. 

Gra na rynku obecna jest od marca 2018 roku.  Od debiutu gry Spółka obserwuje stopniowe 

zmniejszanie zainteresowania tytułem przez graczy, co przekłada się negatywnie na wyniki 

sprzedażowe. W związku z tym Emitent poszukuje nowych rozwiązań promocyjnych oraz kolejnych 

kanałów dystrybucji. W ramach wspomnianych działań prowadzone są rozmowy z potencjalnymi 

wydawcami mające na celu wprowadzenie do sprzedaży limitowanej, fizycznej wersji gry Castle of 

Heart. Spółka dodatkowo kładzie nacisk na agresywniejszą strategię związaną z promocjami cenowymi, 

co w kolejnych okresach może przełożyć się na wzrost sprzedaży. 

W I kwartale 2019 r. 7Levels kontynuowało również prace produkcyjne związane z najnowszym, 

autorskim projektem Spółki, którego debiut przewidziany jest na drugą połowę 2019 r. Nowy tytuł - 

platformowa, przygodowa gra akcji tworzona jest z myślą o fanach klasycznych gier platformowych, 

którzy poszukują nowych rozwiązań oraz niespotykanych dotąd w innych produkcjach mechanik. Prace 

nad grą zostały rozpoczęte w IV kwartale 2017 r. Natomiast w pierwszym kwartale 2019 r. Spółka 

rozpoczęła końcową fazę produkcji. Obecnie 7Levels dysponuje grywalnym demo gry, które za 

zamkniętymi drzwiami prezentowane jest zarówno przedstawicielom Nintendo, jak również 

potencjalnym partnerom biznesowym oraz wydawcom. Premiera tytułu wstępnie przewidziana została 

na przełom II i III kwartału 2019 r.  Dokładna data nie została jeszcze ustalona. 

W ramach pozostałej działalności związanej z wydawaniem gier zewnętrznych deweloperów na 

konsolę Nintendo Switch, w pierwszym kwartale 2019 r. Spółka, zgodnie z wcześniejszym planem 

opublikowała dwa tytuły: 

- Warplanes: WW2 Dogfight krakowskiego studia Home Net Games (data premiery: 21 lutego 2019 

r.), cena została ustalona na poziomie 9,99 dolara/9,99 Euro zgodnie z raportem bieżącym ESPI nr  

1/2019; 

- Golf Peaks łódzkiego studia Afterburn (data premiery: 14 marca 2019 r.), cena została ustalona na 

poziomie 4,99 dolara/4,99 Euro zgodnie z raportem bieżącym ESPI nr 2/2019. 

Gry ukazały  się na terytorium Europy, Australii oraz Ameryki Północnej (Stany Zjednoczone, Kanada, 

Meksyk). 

Obie premiery spełniły oczekiwania Emitenta pod względem odbioru ich przez graczy oraz 

recenzentów. Dodatkowo gra Golf Peaks otrzymała oficjalne wsparcie Nintendo, które opublikowało 

materiały reklamowe z gry na swoich kanałach społecznościowych. 

Dodatkowo w pierwszym kwartale 2019 r. Spółka prezentowała swoje projekty podczas ważnych 

wydarzeń branżowych: Game Developers Conference (GDC) oraz Game Connection America, które 

odbyły się w drugiej połowie marca 2019 r. w San Francisco. Przedstawiciele Zarządu odbyli szereg 

spotkań z potencjalnymi partnerami biznesowymi oraz wydawcami, prezentując im zarówno 

najnowszą wersję demo kolejnego autorskiego projektu oraz możliwości dotyczące ewentualnej, 

dłuższej współpracy. Podczas GDC miało miejsce także spotkanie z przedstawicielami amerykańskiego 

oddziału Nintendo, gdzie omówione zostały potencjalne możliwości wsparcia projektów Spółki.  
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4.2 Czynniki i zdarzenia, które miały wpływ na osiągnięte wyniki finansowe 

W I kwartale 2019 r. przychody ze sprzedaży Emitenta były kształtowane przez prowadzoną sprzedaż 

gry Castle of Heart na rynkach: amerykańskim, europejskim (dystrybucja własna) oraz japońskim (przy 

współpracy z wydawcą). 

Dodatkowo na zwiększenie przychodów ze sprzedaży miały wpływ premiery dwóch gier zewnętrznych 

deweloperów: 

- Warplanes: WW2 Dogfight, która w dystrybucji cyfrowej zadebiutowała na rynkach europejskim oraz 

amerykańskim 21 lutego 2019 r., 

- Golf Peaks, która w dystrybucji cyfrowej zadebiutowała na rynkach europejskim oraz amerykańskim 

14 marca 2019 r. 

Na wyniki finansowe Spółki osiągnięte w I kwartale 2019 r. wpływ miały również przysługujące 

Nintendo prowizje wynikające z zawartej ze Spółką umowy, które pomniejszają przychody Spółki  

z tytułu sprzedanych gier. 

W nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr  3/2019 z dn. 28 marca 2019, mówiącego o szacunkowych 

przychodach ze sprzedaży netto na poziomie 250 000 PLN Spółka informuje, że ostateczny wynik 

kształtuje się na zbliżonym do szacowanego poziomie. Należy bowiem podkreślić, iż koszty związane z 

prowizją przysługującą Nintendo zawarte zostały w Rachunku Zysków i Strat jako składowa Kosztów 

Działalności Operacyjnej – Usługi obce. 

W ocenie Emitenta szacowany poziom przychodów ze sprzedaży gry Castle of Heart na rynach 

europejskim, amerykańskim oraz japońskim w dalszym ciągu jest poniżej pierwotnych oczekiwań. W 

celu przełamania negatywnych tendencji sprzedażowych dla gry Castle of Heart na rynkach 

amerykańskim i europejskim, Spółka podejmuje działania związane z wydawnictwem tytułów 

zewnętrznych deweloperów, poszukiwaniem nowych kanałów dystrybucji dla gry Castle of Heart oraz 

naciskiem na agresywniejszą strategię związaną z promocjami cenowymi. 

W ramach wspomnianych działań prowadzone są rozmowy z potencjalnymi wydawcami mające na 

celu wprowadzenie do sprzedaży limitowanej, fizycznej wersji gry Castle of Heart.  

Zgodnie z umową, jaką Emitent zawarł z Nintendo Co Ltd (podmiot, który decyduje o wprowadzaniu 

gry na konsolę Nintendo Switch), 7Levels nie może przekazywać szczegółowych statystyk dotyczących 

sprzedanych egzemplarzy gry. Emitent zapewnia jednak, że będzie na bieżąco informować rynek 

o kolejnych kamieniach milowych w jego działalności i rozwoju, a dokładne wyniki finansowe będą 

przedstawiane w raportach okresowych. 

 

4.3 Informacja na temat aktywności w obszarze rozwiązań innowacyjnych  

Emitent począwszy od 2017 r. podejmuje działania mające na celu  opracowanie systemu sterowania 

przy wykorzystaniu innowacyjnych kontrolerów Nintendo Joy-Con, które łączą kilka technologii 

wykorzystujących zaawansowane czujniki (m.in. ruchu, przyspieszenia, zbliżeniowe).  

W I kwartale 2019 r. kontynuowano prace nad tym projektem, dostosowując system zarówno do 

tytułów zewnętrznych deweloperów (Warplanes: WW 2 Dogfight oraz Golf Peaks), jak również 

kontynuując pracę nad zaimplementowaniem zaawansowanego systemu wibracji i sterowania 

w  autorskim projekcie.  
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5. Stan realizacji działań i inwestycji wskazanych w dokumencie 

informacyjnym  

Spółka osiągając regularne przychody z prowadzonej działalności operacyjnej nie była zobowiązana do 

zamieszczenie w Dokumencie Informacyjnym opisu planowanych działań i inwestycji oraz 

planowanego harmonogramu ich realizacji.  

 

6. Istotne zdarzenia po dniu bilansowym 

15 kwietnia 2019 r. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie (GPW) podjął Uchwałę 

Nr 332/2019 w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect 

następujących akcji zwykłych na okaziciela spółki 7Levels: 

a) 185.001 akcji serii A, 

b) 150.000 akcji serii B. 

Dzień pierwszego notowania ww. akcji wyznaczono na  26 kwietnia 2019 r. (zgodnie z Uchwałą Nr 

345/2019 Zarządu GPW). Akcje są notowane w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą 

"7LEVELS" i oznaczeniem "7LV". 

W kwietniu 2019 r. Spółka rozpoczęła ostatni etap produkcji drugiego autorskiego projektu.  

Gra Golf Peaks została zakwalifikowana do oficjalnej promocji organizowanej i wspieranej przez 

Nintendo - „Go Digital”, która rozpoczęła się 9 maja 2019 r. Promocja obejmuje odpowiednio 

wyselekcjonowane gry wysokiej jakości opublikowane poprzez cyfrowy kanał dystrybucji Nintendo 

eShop i dostępne na konsolę Nintendo Switch. 

 

7. Planowane działania  

7Levels kontynuuje intensywne działania marketingowo-promocyjne związane z grą Castle of Heart 

oraz tytułami zewnętrznych deweloperów: Warplanes: WW2 Dogfight oraz Golf Peaks. 

Spółka planuje również kolejne spotkania z potencjalnymi partnerami biznesowymi oraz 

przedstawicielami Nintendo w celu zaprezentowania postępów prac nad nowym projektem Spółki oraz 

omówienia ewentualnych możliwości współpracy. Najbliższym wydarzeniem, gdzie 7Levels przedstawi 

swój projekt za zamkniętymi drzwiami będzie E3 w Los Angeles, które odbędzie się w pierwszej połowie 

czerwca 2019 r.7Levels jednocześnie poszukuje kolejnych zewnętrznych deweloperów, z którymi 

mogłoby podjąć współprace mającą na celu wydanie ich gier na platformie Nintendo Switch. 

Ponadto Emitent kontynuuje, rozpoczęte w IV kwartale 2018 r., działania mające na celu uzyskanie 

dofinansowania z ramienia unijnego programu GameINN na prace badawczo-rozwojowe nad nowymi 

technologiami mogącymi znaleźć zastosowanie w kolejnych projektach.  
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8. Informacja dotycząca prognoz wyników 

Emitent nie publikował prognoz wyników finansowych na 2019 rok. Spółka 28 marca 2019 r. 

opublikowała raport bieżący ESPI nr 3/2019 z szacunkowymi przychodami netto za I kwartał 2019 r. 

Szczegółowe wyjaśnienie dotyczące wspomnianych szacunków przedstawione zostało w niniejszym 

raporcie w pkt. 4.2 Czynniki i zdarzenia, które miały wpływ na osiągnięte wyniki finansowe. 

 

9. Kontakt dla inwestorów 

Tomasz Muchalski 

e-mail: t.muchalski@strictminds.com 

tel.: +48 504 212 463 

mailto:t.muchalski@strictminds.com

