
Warszawa, dnia 23.02.2021 r. 

 

Opinia Rady Nadzorczej Cherrypick Games S.A. w sprawie stanowiska Zarządu do wyrażonej 

przez firmę audytorską w sprawozdaniu z badania opinii z zastrzeżeniem 

 

Rada Nadzorcza po zapoznaniu się: 

1) ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta Pana Jana Letkiewicza wpisanego do rejestru 

biegłych rewidentów pod nr 9530, działającego w imieniu Grant Thornton Polska Spółka 

z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k., Poznań, ul. Abpa Antoniego Baraniaka 88 E, firma 

audytorska nr 4055 z badania rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Cherrypick 

Games S.A. („Spółka”), które zawiera sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2020 

roku zawiera zastrzeżenie o treści jak poniżej. 

 

„W bilansie Spółki sporządzonym na dzień 31 grudnia 2020 roku ujęte zostały należności handlowe 

w kwocie 7 mln zł oraz pozostałe należności w kwocie 1,6 mln zł (razem 8,6 mln zł / 1,9 mln 

EURO). Należności te powstały na skutek transakcji zawartej w roku 2018 z dotychczasowym 

partnerem biznesowym spółki KuuHubb Oy z siedzibą w Helsinkach. Umowa dotyczyła 

przeniesienia praw własności gry My Hospital jak również świadczenie przez Spółkę usług 

wsparcia i rozwoju tej gry. Spółka miała otrzymać z tego tytułu wynagrodzenie w kwocie 2,6 

miliona EUR płatne w 26 miesięcznych ratach począwszy od maja 2019 roku.  

W 2019 roku KuuHubb Oy nie dokonał żadnej z wymagalnych płatności, zarówno z tytułu zakupu 

praw do gry jak i świadczonych usług serwisowych. W związku z brakiem zapłaty należności 

Spółka oraz KuuHubb Oy były w sporze, który toczył się przed sądem arbitrażowym w Finlandii. 

W dniu 17 sierpnia 2020 roku Spółka otrzymała wyrok Sądu Arbitrażowego w Helsinkach, zgodnie 

z którym Sąd Arbitrażowy nakazał KuuHubb Oy zapłatę na rzecz Spółki zaległych należności 

powiększonych o karne odsetki w wysokości 10% w skali roku od dnia wymagalności każdej z rat 

do dnia spłaty. Sąd Arbitrażowy oddalił wszystkie żądania Kuu Hubb Oy. Wyrok zawiera 

oświadczenie, że w stosunkach między stronami koszty sądowe, wynagrodzenie oraz koszty 

Arbitra ponosi wyłącznie Kuu Hubb Oy. Ponadto, Sąd Arbitrażowy nakazał Kuu Hubb Oy zapłatę 

kwoty 298 tys. EUR na rzecz Spółki tytułem zwrotu poniesionych kosztów prawnych wraz 

z odsetkami. 

Po otrzymaniu wyroku przed dniem 31 grudnia 2020 roku KuuHubb dokonał spłaty 0,750 mln 

EURO. Po dniu bilansowym do dnia sporządzenia sprawozdania finansowego HuuHubb OY 

dokonał spłaty zaległych należności w kwocie 0,100 mln EURO. W dniu 15 lutego 2021 roku 

KuuHubb nie dokonał spłaty 0,150 mln EURO przypadających do spłaty w tym dniu. 

W nocie 38 Zarząd Spółki opisał swoje działania podjęte w celu odzyskania należności oraz swoją 

ocenę prawdopodobieństwa, że należność zostanie odzyskana. 

Naszym zdaniem należność ta jest obarczona ryzykiem związanym z sytuacją finansową dłużnika. 

Ściągalność należności oraz związane z tym możliwości finansowania działalności Spółki z tego 

źródła jest niepewna. W związku z tym, naszym zdaniem, wycena tej należności powinna 

uwzględniać powyższe ryzyka a jej wartość bilansowa powinna być istotnie niższa. Gdyby wycena 

bilansowa tej należności uwzględniała jej pełną nieściągalność, wówczas strata netto wykazana 



w sprawozdaniu finansowym była by wyższa o kwotę 6,6 miliona złotych po uwzględnieniu 

potencjalnego wpływu odroczonego podatku dochodowego.” 

 

oraz 

 

2) stanowiskiem Zarządu Cherrypick Games S.A. z dnia 23.02.2021 r. do wyrażonej przez firmę 

audytorską w sprawozdaniu z badania opinii z zastrzeżeniem, 

 

pozytywnie zaopiniowała ww. Stanowisko Zarządu Spółki do wyrażonej przez firmę audytorską 

w sprawozdaniu z badania opinii z zastrzeżeniem. 

 

 

 

Artur Winiarski 

Przewodniczący Rady Nadzorczej 


