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Systemu Obrotu (według stanu prawnego na dzień 1 marca 2020 r.) „Informacje bieżące i okresowe 

przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”. 

Rolę Autoryzowanego Doradcy dla MOVIE GAMES S.A. pełni spółka Navigator Capital S.A.  

z siedzibą w Warszawie (00-105), ul. Twarda 18, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru 

Sądowego pod numerem KRS 0000380467. 
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1. LIST DO AKCJONARIUSZY 
 

         Warszawa, 20 marca 2020 r.  

 

Szanowni Państwo, 

Zapraszam do zapoznania się z raportem rocznym za rok 2019 r. będącym dla naszej Spółki rokiem wyjątkowym 

pod wieloma aspektami z których na szczególne wyróżnienie zasługują aspekty organizacyjne jak również wyniki 

finansowe.  

Spośród naszych premier z roku 2019 na szczególne wyróżnienie zasługują takie tytuły jak The Beast Inside, Plane 

Mechanic SImulator, oraz wydanie na Nintendo Switch Lust From Beyond. Pierwszy z nich uzyskał bardzo wysoką 

ocenę graczy pomiędzy 94%, a 87% czyniąc tym samym z niego jeden z lepszych horrorów ostatnich czasów. 

Natomiast Plane Mechanic Simulator był najlepiej sprzedającym się nowym polskim tytułem pierwszego kwartału 

2019 roku. Dokładamy daleko idących starań aby poprzez szybkie weryfikowanie tytułów jak również optymalizacje 

kosztową ich produkcji w możliwie największym stopniu gwarantować bezpieczeństwo szybkiego zwrotu kosztów 

naszych inwestycji, a sukcesy w tym obszarze potwierdzają powyższe premiery. 

W ubiegłym roku zaprezentowaliśmy również świetnie przyjęte tytuły, które będziemy chcieli wydać w obecnym 

roku, takie jak: Lust From Beyond, Mythbusters the Game, Save the forest, Car Wash Simulator, Drug Dealer 

Simulator. Stworzyło to istotne fundamenty do rozwoju Spółki w nadchodzącym czasie poprzez potwierdzenie 

zainteresowania tworzonymi przez nas grami wyrażonym w tempie budowania steam wishlist ( liczby zapisów 

naszych tytułów do listy życzeń graczy ). Planujemy w 2020 kontynuować strategię z lat ubiegłych traktowania 

Kickstartera jako narzędzia marketingowego mogącego jednocześnie redukować ryzyko poprzez generowane 

wpływy z przeprowadzanych kampanii. 

Rok 2019 jest także rokiem utworzenia dwóch spółek. Pierwsza z nich MD Games Sp. z o.o. założona wraz z 

notowanym Drageus Games S.A. zajmie się portowaniem gier na konsole z pod szyldów Nintendo, Playstation, 

Xbox. Rok ten również upłynął na znaczącym sukcesię w postaci uzyskania licencji na serię gier Postal od studia 

Running with Scissors. Kolejny podmiot został zbudowany na brandzie Macieja Miąsika Pixel Crow. Z końcem 

zeszłego roku został powołana spółka z ograniczoną odpowiedzialnością o tej właśnie nazwie. Celem jej będzie 

realizacja 3 tytułów rocznie z których pierwszym będzie Total Alarm.   

Rok 2019 ubiegł również pod znakiem dynamicznego rozwoju Drago Entertainment sp. z o. o. w której udziały 

posiada Movie Games S.A. Drago Entertainment sp. z o.o. zaprezentowała 5 tytułów symulatorowych w których 

wydawcą będzie Movie Games S.A. oraz tytuł Survivalowy FrostFall. Drago Entertainment sp. z o.o. przeprowadziła 

również udaną kampanię crowdfundingową w wyniku której pozyskane środki zostaną przeznaczone na realizację 

wspomnianych tytułów oraz upublicznienie spółki. 

Zaufanie jakim do tej pory obdarzyli nas zarówno inwestorzy, gracze jak i nasi partnerzy, mając na uwadze 

zbliżające się premiery, pozwalają z optymizmem patrzeć w przyszłość. 

 

 

Z poważaniem 

Mateusz Wcześniak  

Prezes Zarządu  

Movie Games S.A. 
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2. WYBRANE DANE FINANSOWE EMITENTA 

 WYBRANE DANE FINANSOWE EMITENTA  
01.01.2019 
31.12.2019 

01.01.2018 
31.12.2018 

01.01.2019 
31.12.2019 

01.01.2018 
31.12.2018 

  PLN PLN EUR EUR 

Przychody netto ze sprzedaży 4.482.513,37 3.897.272,48 1.042.033,00 913.373,29 

Przychody netto ze sprzedaży produktów 4.159.122,09 1.885.055,72 966.855,45 441.785,77 

Zysk (strata) ze sprzedaży 1.015.823,22 622.616,31 236.144,60 145.917,72 

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 924.462,87 652.808,02 214.906,40 152.993,51 

Zysk (strata) brutto 888.896,79 638.192,15 206.638,49 149.568,11 

Zysk (strata) netto 836.678,79 528.754,15 194.499,57 123.919,98 

Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 458.614,01 -2.518.418,04 106.612,27 -590.221,95 

Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -20.000,00 -499.639,80 4.649,32 -117.096,67 

Przepływy pieniężne z działalności finansowej 0,00 2.375.932,40 0,00 556.828,70 

 

WYBRANE DANE FINANSOWE EMITENTA 31.12.2019 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2018 

 PLN PLN EUR EUR 

Aktywa razem 7.142.792,72 6.702.150,23 1.677.302,51 1.558.639,59 

Aktywa trwałe 554.055,21 569.817,11 130.105,72 132.515,61 

Aktywa obrotowe 6.588.737,51 6.132.333,12 1.547.196,79 1.426.123,98 

Zapasy 5.041.091,48 4.725.091,82 1.183.771,63 1.098.858,56 

Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 652.513,02 213.899,01 153.226,02 49.743,96 

Kapitał własny 6.959.025,80 6.122.347,01 1.634.149,54 1.423.801,63 

Rezerwy na zobowiązania 0,00 47.991,00 0,00 11.160,70 

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

Zobowiązania krótkoterminowe 183.766,92 182.971,74 43.152,97 42.551,57 

Rozliczenia międzyokresowe 0,00 348.840,48 0,00 81.125,69 

 
Podstawowe pozycje bilansu oraz rachunku zysku i strat ze sprawozdania finansowego przeliczono na EUR według 
kursów średnich, ustalonych przez Narodowy Bank Polski zgodnie z przedstawioną poniżej zasadą: 

a) Bilans według kursu obowiązującego na ostatni dzień odpowiedniego okresu: 

− na dzień 31 grudnia 2019 r. średni kurs wynosił 4,2585, 

− na dzień 31 grudnia 2018 r. średni kurs wynosił 4,3000. 
 

b) Rachunek zysków i strat oraz rachunek przepływów pieniężnych według kursów średnich w odpowiednim 
okresie, obliczonych jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego 
miesiąca w danym okresie: 

− średnia arytmetyczna w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r. – 4,3017, 
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− średnia arytmetyczna w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r. – 4,2669. 

3. OPIS ORGANIZACJI GRUPY KAPITAŁOWEJ 
Movie Games na ostatni dzień roku 2019 posiadał udziały w następujących podmiotach: 

Nazwa Siedziba Przedmiot działalności Liczba udziałów 

Drago Entertainment Sp. z o.o. Kraków Produkcja gier komputerowych 18% 

Pixel Crow Sp. z o.o. Warszawa Produkcja I wydawanie gier 
komputerowych 

75% 

MD Games Sp. Z o.o. Warszawa Portowanie tytułów 40% 

 

 

4. INFORMACJA NA TEMAT WYBRANYCH DANYCH FINANSOWYCH SPÓŁEK 
ZALEŻNYCH EMITENTA NIEOBJĘTYCH KONSOLIDACJĄ 

W dniu 23 grudnia 2018 r. została powołana do życia aktem notarialnym spółka Pixel Crow sp. z o. o. w której 

Emitent posiada 75% udziałów. Spółka ta jednak nie prowadziła w roku ubiegłym działalności i nie została w nim 

zarejestrowana przez KRS. 

Spółki Drago Entertainment sp. z o.o. i MD Games Sp. z o.o. są natomiast spółkami stowarzyszonymi. 

Zarząd Emitenta oświadcza, iż do daty przekazania niniejszego Raportu Pixel Crow sp. z o.o. nie podjęła bieżącej 

działalności operacyjnej.  

 

5. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY W DNIU 31 
GRUDNIA 2019 R.  

Sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. stanowi załącznik nr 1 do niniejszego raportu. 

6. SPRAWOZDANIE Z BADANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 
ROK OBRTOWY ZAKOŃCZONY W DNIU 31 GRUDNIA 2019 R. 

 

Sprawozdania audytora z badania sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. wraz  

z opinią biegłego rewidenta stanowi załącznik nr 2 do niniejszego raportu. 

7. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W ZAKRESIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA 
SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2019 R. 

Oświadczenie Zarządu Emitenta o sposobie sporządzenia sprawozdania rocznego do niniejszego raportu stanowi 

załącznik nr 3 do niniejszego raportu. 

8. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU DOTYCZĄCE WYBORU PODMIOTU DOKONUJĄCEGO 
BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2019 R. 

Oświadczenia Zarządu Emitenta dotyczące wyboru podmiotu dokonującego badania sprawozdania finansowego 

za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. stanowi załącznik nr 4 do niniejszego raportu. 
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9. INFORMACJE NA TEMAT ZASAD STOSOWANIA ŁADU KORPORACYJNEGO 

PKT ZASADA DOBREJ PRAKTYKI 

OŚWIADCZENIE O 
STOSOWANIU DOBREJ 
PRAKTYKI TAK/NIE/NIE 

DOTYCZY 

UWAGI 

1  

Spółka powinna prowadzić przejrzystą 
i efektywną politykę informacyjną, 

zarówno z wykorzystaniem metod, jak 

i z użyciem nowoczesnych 
technologii, zapewniając szybkość, 

bezpieczeństwo oraz szeroki dostęp do 

informacji. Spółka korzystając w jak 
najszerszym stopniu z tych metod, 

powinna zapewnić odpowiednią 

komunikację z inwestorami i 
analitykami, umożliwiając 

transmitowanie obrad walnego 

zgromadzenia z wykorzystaniem sieci 
Internet, rejestrować przebieg obrad i 

upubliczniać go na stronie 
internetowej.  

 

Tak.  

Z wyłączeniem transmitowania obrad 
walnego zgromadzenia z wykorzystaniem 

sieci Internet, rejestrowania przebiegu obrad 

i upubliczniania go na stronie internetowej 
Spółki.   

 

Wszelkie, mające znaczenie dla 
Akcjonariuszy jak i potencjalnych 

Inwestorów, informacje dotyczące zarówno 

zwoływania, jak i przebiegu posiedzeń́ 
Walnego Zgromadzenia, będą publikowane 

przez Spółkę̨ zarówno w formie raportów 

bieżących, jak również̇ są̨ zamieszczane na 
stronie internetowej Spółki.   

2  

Spółka powinna zapewnić efektywny 
dostęp do informacji niezbędnych do 

oceny sytuacji i perspektywy spółki 

oraz sposobu jej funkcjonowania.  
 

 

Tak.  

3  

Spółka prowadzi korporacyjną stronę 
internetową i zamieszcza na niej:  

 

 

3.1  
Podstawowe informacje o spółce i jej 

działalności (strona startowa).  
 

Tak.  

3.2  

Opis działalności emitenta ze 

wskazaniem rodzaju działalności, z 
której emitent uzyskuje najwięcej 

przychodów.  
 

Tak.  

3.3  

Opis rynku, na który działa emitent, 
wraz z określeniem pozycji emitenta 

na tym rynku.  
 

Tak.  

3.4  

Życiorysy zawodowe członków 
zarządu.  

 
 

Tak.  

3.5  
Powzięte przez zarząd, na podstawie 

oświadczenia członka rady nadzorczej, 

informacje o powiązaniach członka 
rady nadzorczej z akcjonariuszem 

dysponującym akcjami 

reprezentującymi nie mniej niż 5% 
ogólnej liczby głosów na walnym 

zgromadzeniu spółki.  
 

Tak.  

3.6  
Dokumenty korporacyjne spółki.  

 

Tak.  

3.7  

Zarys planów strategicznych spółki.  
 

 

Tak.  
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3.8 Opublikowane prognozy wyników 

finansowych na bieżący rok obrotowy, 

wraz z założeniami do tych prognoz 
(w przypadku gdy emitent takie 

publikuje).  
 

Tak. Emitent nie publikował i nie zamierza 

publikować prognoz wyników finansowych. 

Z uwagi na specyfikę̨ branży, w której 
funkcjonuje Emitent, wpływ wielu 

czynników na osiągnięte przez Emitenta 

wyniki finansowe, Emitent nie publikował i 
nie zamierza publikować́ prognoz wyników 

finansowych. 

 
Emitent nie wyklucza zmiany tego 

stanowiska w przyszłości.   

3.9 Strukturę akcjonariatu emitenta, ze 
wskazaniem głównych akcjonariuszy 

oraz akcji znajdujących się w wolnym 

obrocie.  
 

Tak.  

3.10  

Dane oraz kontakt do osoby, która jest 

odpowiedzialna w spółce za relacje 
inwestorskie oraz kontakty z mediami.  

 

Tak.  

3.11  

skreślony  
 

  

3.12  

Opublikowane raporty bieżące i 

okresowe.  
 

Tak.  

3.13  

Kalendarz zaplanowanych dat 
publikacji finansowych raportów 

okresowych, dat walnych zgromadzeń, 

a także spotkań z inwestorami i 
analitykami oraz konferencjach 

prasowych.  

 

Tak.  

3.14 Informacje na temat zdarzeń 
korporacyjnych, takich jak wypłata 

dywidendy, oraz innych zdarzeń 

skutkujących nabyciem lub 
ograniczeniem praw po stronie 

akcjonariusza, z uwzględnieniem 

terminów oraz zasad przeprowadzania 
tych operacji. Informacje te powinny 

być zamieszczane w terminie 

umożliwiającym podjęcie przez 
inwestorów decyzji inwestycyjnych.  

 

Tak.  

3.15  

skreślony  
 

  

3.16  

Pytania akcjonariuszy dotyczące 

spraw objętych porządkiem obrad, 
zadawane przed i w trakcie walnego 

zgromadzenia, wraz z odpowiedziami 

na zadawane pytania.  
 

Tak. Emitent może opublikować́ i udzielić́ 

odpowiedzi na wybrane pytania dotyczące 

spraw objętych porządkiem obrad, które w 
opinii Emitenta mają istotne znacznie dla 

przebiegu obrad i/lub uchwał 

podejmowanych przez WZA (z 
uwzględnieniem zakazów wynikających z 

obowiązujących przepisów prawa). 

3.17 Informację na temat powodów 
odwołania walnego zgromadzenia, 

zmiany terminu lub porządku obrad 

wraz z uzasadnieniem.  
 

Tak.  

3.18 Informację o przerwie w obradach 
walnego zgromadzenia i powodach 

zarządzania przerwy.  
 

Tak.  

3.19 Informacje na temat podmiotu, z 

którym spółka podpisała umowę o 

świadczenie usług Autoryzowanego 

Doradcy ze wskazaniem nazwy, 
adresu strony internetowej, numerów 

telefonicznych oraz adresu poczty 

elektronicznej Doradcy.  
 

Tak.  

3.20  

Informację na temat podmiotu, który 

pełni funkcję animatora akcji 
emitenta.  

 

Tak.  

3.21  Tak.  
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Dokument informacyjny (prospekt 

emisyjny) spółki, opublikowany w 

ciągu ostatnich 12 miesięcy.  
 

3.22  

skreślony  
 

  

4  

Spółka prowadzi korporacyjną stronę 
internetową, według wyboru emitenta, 

w języku polskim lub angielskim. 

Raporty bieżące i okresowe powinny 
być zamieszczane na stronie 

internetowej co najmniej w tym 
samym języku, w którym następuje 

ich publikacja zgodnie z przepisami 

obowiązującymi emitenta.  
 

Tak.  

5  
Spółka powinna prowadzić politykę 

informacyjną ze szczególnym 

uwzględnieniem potrzeb inwestorów 
indywidualnych. W tym celu Spółka, 

poza swoją stroną korporacyjną 

powinna wykorzystywać 
indywidualną dla danej spółki sekcję 

relacji inwestorskich znajdującą się na 

stronie www.GPWInfoStrefa.pl.  
 

Tak / Nie Spółka zamierza prowadzić politykę 
informacyjną z uwzględnieniem potrzeb 

inwestorów indywidulanych. Spółka nie 

zamierza jednak wykorzystywać sekcji 
relacji inwestorskich znajdującej się na 

stronie www.GPWInfoStrefa.pl. Wszelkie 

istotne informacje mające wpływ na bieżącą 
działalność́ Emitenta są̨ publikowane w 

formie raportów bieżących i okresowych 

(system EBI i ESPI) oraz publikowane na 
stronie internetowej Emitenta. 

6  

Emitent powinien utrzymywać bieżące 
kontakty z przedstawicielami 

Autoryzowanego Doradcy, celem 

umożliwienia mu prawidłowego 
wykonywania swoich obowiązków 

wobec emitenta. Spółka powinna 

wyznaczyć osobę odpowiedzialną za 
kontakty z Autoryzowanym Doradcą.  

 

Tak.  

7  

W przypadku, gdy w spółce nastąpi 

zdarzenie, które w ocenie emitenta ma 
istotne znaczenie dla wykonywania 

przez Autoryzowanego Doradcę 
swoich obowiązków, emitent 

niezwłocznie powiadamia o tym 

fakcie Autoryzowanego Doradcę.  
 

Tak.  

8  
Emitent powinien zapewnić 

Autoryzowanemu Doradcy dostęp do 

wszelkich dokumentów i informacji 
niezbędnych do wykonywania 

obowiązków Autoryzowanego 

Doradcy.  
 

Tak.  

9  

Emitent przekazuje w raporcie 

rocznym:  
 

  

9.1  
Informację na temat łącznej wysokości 

wynagrodzeń wszystkich członków 

zarządu i rady nadzorczej.  
 

Tak.  

9.2  

Informację na temat wynagrodzenia 

Autoryzowanego Doradcy 
otrzymywanego od emitenta z tytułu 

świadczenia wobec emitenta usług w 

każdym zakresie  

 

Nie. Wynagrodzenie Autoryzowanego Doradcy 

stanowi tajemnicę handlową. 

10 Członkowie zarządu i rady nadzorczej 

powinni uczestniczyć w obradach 
walnego zgromadzenia w składzie 

umożliwiającym udzielenie 

merytorycznej odpowiedzi na pytania 
zadawane w trakcie walnego 

zgromadzenia.  
 

Tak.  
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11  

Przynajmniej dwa razy w roku 

emitent, przy współpracy 
Autoryzowanego Doradcy, powinien 

organizować publicznie dostępne 

spotkanie z inwestorami, analitykami i 
mediami.  

 

Nie. Spółka planuje przynajmniej raz w roku 

organizować publicznie dostępne spotkania 

z inwestorami, analitykami, mediami.  
 

 

12  

Uchwała walnego zgromadzenia w 
sprawie emisji akcji z prawem poboru 

powinna precyzować cenę emisyjną 

albo mechanizm jej ustalenia lub 
zobowiązać organ do tego 

upoważniony do ustalenia jej przed 

dniem ustalenia prawa poboru, w 
terminie umożliwiającym podjęcie 

decyzji inwestycyjnej.  
 

Tak.  

13  
Uchwały walnego zgromadzenia 

powinny zapewniać zachowanie 

niezbędnego odstępu czasowego 
pomiędzy decyzjami powodującymi 

określone zdarzenia korporacyjne a 

datami, w których ustalane są prawa 
akcjonariuszy wynikające z tych 

zdarzeń korporacyjnych.  
 

Tak.  

13A  

W przypadku otrzymania przez zarząd 
emitenta od akcjonariusza 

posiadającego co najmniej połowę 

kapitału zakładowego lub co najmniej 
połowę ogółu głosów w spółce, 

informacji o zwołaniu przez niego 

nadzwyczajnego walnego 
zgromadzenia w trybie określonym w 

art. 399 § 3 Kodeksu spółek 

handlowych, zarząd emitenta 
niezwłocznie dokonuje czynności, do 

których jest zobowiązany w związku z 
organizacją i przeprowadzeniem 

walnego zgromadzenia. Zasada ta ma 

zastosowanie również w przypadku 
upoważnienia przez sąd rejestrowy 

akcjonariuszy do zwołania 

nadzwyczajnego walnego 
zgromadzenia na podstawie art. 400 § 

3 Kodeksu spółek handlowych.  
 

Tak.  

14  

Dzień ustalenia praw do dywidendy 
oraz dzień wypłaty dywidendy 

powinny być tak ustalone, aby czas 

przypadający pomiędzy nimi był 
możliwie najkrótszy, a w każdym 

przypadku nie dłuższy niż 15 dni 

roboczych. Ustalenie dłuższego okresu 
pomiędzy tymi terminami wymaga 

szczegółowego uzasadnienia.  
 

Tak.  

15  
Uchwała walnego zgromadzenia w 

sprawie wypłaty dywidendy 

warunkowej może zawierać tylko 
takie warunki, których ewentualne 

ziszczenie nastąpi przed dniem 

ustalenia prawa do dywidendy.  
 

Tak.  

16 Emitent publikuje raporty miesięczne 

w terminie 14 dni od zakończenia 

miesiąca. Raport miesięczny powinien 
zawierać co najmniej:  

 informacje na temat wystąpienia 

tendencji i zdarzeń w otoczeniu 
rynkowym emitenta, które w ocenie 

emitenta mogą mieć w przyszłości 

istotne skutki dla kondycji finansowej 
oraz wyników finansowych emitenta,  

Nie.  

W opinii Zarządu, mając na uwadze skalę 

działalności Spółki, raporty miesięczne nie 
stanowiłyby wartości dodanej dla obecnych 

i potencjalnych akcjonariuszy Spółki.    

 
Wszelkie istotne informacje mające wpływ 

na bieżącą działalność́ Emitenta są̨ 

publikowane w formie raportów bieżących i 
okresowych (system EBI i ESPI) oraz 
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 zestawienie wszystkich informacji 

opublikowanych przez emitenta w 

trybie raportu bieżącego w okresie 
objętym raportem,  

 informacje na temat realizacji celów 

emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w 
części miała miejsce w okresie 

objętym raportem,  

 kalendarz inwestora, obejmujący 
wydarzenia mające mieć miejsce w 

nadchodzącym miesiącu, które 

dotyczą emitenta i są istotne z punktu 
widzenia interesów inwestorów, w 

szczególności daty publikacji 
raportów okresowych, planowanych 

walnych zgromadzeń, otwarcia 

subskrypcji, spotkań z inwestorami 
lub analitykami oraz oczekiwany 

termin publikacji raportu 

analitycznego.  
 

 

publikowane na stronie internetowej 

Emitenta. 

 
 

16A  

W przypadku  naruszenia przez 

emitenta obowiązku  informacyjnego 
określonego w Załączniku nr 3 do 

Regulaminu Alternatywnego Systemu 

Obrotu („Informacje bieżące i 
okresowe przekazywane w 

alternatywnym systemie obrotu dla 

rynku NewConnect”) emitent 
powinien niezwłocznie opublikować, 

w trybie właściwym dla 

przekazywania raportów bieżących na 
rynku NewConnect, informację 

wyjaśniającą zaistniałą sytuację.  
 

Tak.  

17  
skreślony  
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