
RAPORT KWARTALNY
I KWARTAŁ 2022

za okres 01.01.2022 r. – 31.03.2022 r.

Kraków, 12 maja 2022 r.



Raport kwartalny
I kwartał 2022

SPIS TREŚCI
Podstawowe informacje o spółce................................................................................................................................................................ 3
 Przedmiot działalności ...................................................................................................................................................................... 4
 Informacje ogólne .............................................................................................................................................................................. 5
 Organy Spółki .................................................................................................................................................................................... 5

Informacja o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu, w tym informacje o zmianach stosowanych zasad (polityki 
rachunkowości ............................................................................................................................................................................................... 6
 Wartości niematerialne i prawne  .................................................................................................................................................... 7
 Środki trwałe  ..................................................................................................................................................................................... 7
 Długoterminowe aktywa finansowe ................................................................................................................................................ 7
 Zapasy ................................................................................................................................................................................................ 8
 Rozrachunki ........................................................................................................................................................................................ 8
 Środki pieniężne ................................................................................................................................................................................ 8
 Różnice kursowe ................................................................................................................................................................................ 8
 Rezerwy .............................................................................................................................................................................................. 8
 Zobowiązania warunkowe - pozabilansowe  ................................................................................................................................ 9
 Rozliczenia międzyokresowe ........................................................................................................................................................... 9
 Kapitał własny  ................................................................................................................................................................................... 9
 Rachunek przepływów pieniężnych, przychody, koszty, wynik finansowy ................................................................................ 9
 Zmiany zasad rachunkowości .......................................................................................................................................................... 9

Kwartalne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe ................................................................................................................10
 Bilans jednostkowy spółki Draw Distance S.A. ............................................................................................................................ 11
 Bilans – Aktywa ............................................................................................................................................................................... 11
 Bilans – Pasywa ...............................................................................................................................................................................14
 Rachunek zysków i strat Spółki Draw Distance S.A. – wariant porównawczy ........................................................................16
 Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym .....................................................................................................................18
 Rachunek przepływów pieniężnych ..............................................................................................................................................20

Komentarz Emitenta na temat okoliczności i zdarzeń istotnie wpływających na działalność Emitenta, jego sytuację finansową 
i wyniki osiągnięte w I kwartale ................................................................................................................................................................22
 „Serial Cleaners” .............................................................................................................................................................................23
 „Project Cardinal” ............................................................................................................................................................................23
 „Project Swan” .................................................................................................................................................................................23
 „Vampire: The Masquerade – Coteries of New York” i „Vampire: The Masquerade – Shadows of New York” .................23
 Komentarz do wyników finansowych ............................................................................................................................................24

Informacje na temat podejmowanych przez Emitenta inicjatyw, nastawionych na wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych, 
w okresie objętym raportem ......................................................................................................................................................................25

Informacje o strukturze akcjonariatu Emitenta, ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających, na dzień sporządzenia raportu, 
co najmniej 5% głosów  na walnym zgromadzeniu ..............................................................................................................................26

Informacja dotycząca liczby osób zatrudnionych przez Emitenta, w przeliczeniu na pełne etaty ...............................................26

2



Raport kwartalny
I kwartał 2022

PODSTAWOWE
INFORMACJE O SPÓŁCE1

33



Raport kwartalny
I kwartał 2022

Przedmiot działalności

Działalność Spółki Draw Distance S.A. (dalej: „Spół-
ka”, „Emitent”) jest w głównej mierze skoncentrowa-
na na tworzeniu niezależnych gier wideo. W ofercie 
Emitenta znajdują się gry wideo na wszystkie rodzaje 
platform sprzętowych, tj. przede wszystkim na konsole 
gier wideo (stacjonarne oraz przenośne) oraz kom-
putery klasy PC i Mac, a dodatkowo także smartfony 
i tablety (iOS, Android). Oferowane są głównie gry 
średniobudżetowe z segmentu premium (udostępnia-
ne za jednorazową opłatą), przeznaczone dla szero-
kiego grona odbiorów na całym świecie.

Draw Distance dąży do tworzenia mid-core’owych 
gier z segmentu AA, łączących w sobie elementy 
obecne w dotychczasowych projektach Spółki, tj. 
wielowątkowe, angażujące fabuły oraz rozbudowa-
ną rozgrywkę.

Spółka działa na rynku międzynarodowym współ-
pracując z globalnymi wydawcami i dystry-
butorami. Prowadzi również działalność 
self-publishingową, jako samodzielny 
wydawca gier „Vampire: The Masquera-
de – Coteries of New York” i „Vampire: 
The Masquerade – Shadows of New York”.
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Informacje ogólne

FIRMA Draw Distance spółka akcyjna

SKRÓT FIRMY Draw Distance S.A.

SIEDZIBA Kraków

ADRES SIEDZIBY ul. Cystersów 20A, 31-553 Kraków

TELEFON + 12 346 11 41

ADRES POCZTY 
ELEKTRONICZNEJ

contact@drawdistance.dev

STRONA INTERNETOWA www.drawdistance.dev

NIP  7123162844

REGON 060475890

SĄD REJESTROWY Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS 0000615245

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.

WARTOŚĆ NOMINALNA 
WARUNKOWEGO 
PODWYŻSZENIA 

KAPITAŁU 
ZAKŁADOWEGO

78 672,00 zł

Organy Spółki

ORGANY SPÓŁKI (stan na 31 marca 2022 r.)

ZARZĄD Michał Mielcarek – Prezes Zarządu

RADA NADZORCZA

Bartłomiej Mielcarek – Przewodniczący Rady Nadzorczej

Marcin Sikora – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Michał Kędzia

Dariusz Kapinos

Bartłomiej Kuc
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INFORMACJA O ZASADACH
PRZYJĘTYCH PRZY SPORZĄDZANIU
RAPORTU, W TYM INFORMACJE
O ZMIANACH STOSOWANYCH ZASAD
(POLITYKI) RACHUNKOWOŚCI
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Wartości niematerialne i prawne 

W pozycji tej ujmuje się nabyte przez jednostkę, za-
liczane do aktywów trwałych, prawa majątkowe 
nadające się do gospodarczego wykorzystania, 
o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczno-
ści dłuższym niż rok, przeznaczone do używania na 
potrzeby jednostki.

Wartości niematerialne i prawne wyceniono według 
cen nabycia, pomniejszonych o odpisy amortyzacyj-
ne lub umorzeniowe.

Stawki amortyzacyjne ustalone zostały z uwzględnie-
niem okresu ekonomicznej użyteczności wartości nie-
materialnych i prawnych. Odzwierciedlają faktyczny 
okres ich użytkowania. Wartości niematerialne amor-
tyzuje się metodą liniową przy zastosowaniu następu-
jących stawek:

Środki trwałe 

W pozycji tej ujęte zostały rzeczowe aktywa trwałe 
i zrównane z nimi, o przewidywanym okresie ekono-
micznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, 
zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby jed-
nostki.

Środki trwałe zakupione wyceniane są według cen 

nabycia lub kosztu wytworzenia. 

Wartość początkowa środków trwałych pomniejszo-
na została o odpisy amortyzacyjne. Stawki amorty-
zacyjne ustalone zostały z uwzględnieniem okresu 
użyteczności środków trwałych i odzwierciedlają fak-
tyczne zużycie środków trwałych.

Środki trwałe o wartości jednostkowej do 3 500,00 zł 
amortyzowane są jednorazowo. Rozpoczęcie amor-
tyzacji następuje nie wcześniej niż po przyjęciu środ-
ka trwałego do używania.

Środki trwałe używane na podstawie umów najmu, 
dzierżawy, leasingu lub innej o podobnym charakte-
rze są zaliczane do majątku jednostki.

Długoterminowe aktywa finansowe

Udziały i akcje w jednostkach powiązanych wy-
cenia się według kosztów ich nabycia tj. cena za-

oprogramowanie

50%
prawa autorskie

50%
licencje

50%
Wartości niematerialne i prawne o wartości jed-
nostkowej do 3 500,00 zł amortyzowane są jed-
norazowo. Rozpoczęcie amortyzacji następuje nie 
wcześniej niż po przyjęciu wartości niematerial-
nych i prawnych do używania.

grupa 0

10%
amortyzacja liniowa

grupa IV

30-60%
amortyzacja liniowa

grupa VII

20%
amortyzacja liniowa

grupa VIII

100%
amortyzacja jednorazowa

W poszczególnych grupach stosowane są następu-
jące stawki i metody amortyzacji:
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kupu/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 wy-
tworzenia oraz uzasadnionej części kosztów pośred-
nich. Przy wycenie produktów gotowych uwzględnia 
się art. 34 ust. 3 ustawy o rachunkowości dotyczący 
produktów wielokrotnej sprzedaży.

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 wiary-
godnie określonej wartości, które spowodują wyko-
rzystanie 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 gospo-
darcze ujmuje się w księgach rachunkowych na 
dzień ich przeprowadzenia odpowiednio po kur-
sie:

• Kupna lub sprzedaży walut stosowanych przez 
bank, z którego usług korzysta Spółka – w przy-
padku operacji sprzedaży lub kupna walut oraz 
operacji zapłaty należności lub zobowiązań,

• Średnim ustalonym dla danej waluty przez Naro-
dowy Bank Polski na ten dzień, chyba że w zgło-
szeniu celnym lub w innym wiążącym jednostkę 
dokumencie ustalony został inny kurs – w przy-
padku pozostałych operacji.

Na dzień bilansowy wycenione zostały wyrażo-
ne w walutach obcych:

• składniki aktywów – po kursie ustalonym dla da-
nej waluty przez Narodowy Bank Polski na ten 
dzień,

• składniki pasywów – po kursie ustalonym dla da-
nej 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 zo-
bowiązań w walutach obcych, zalicza się odpowied-
nio do przychodów lub kosztów finansowych. W uza-
sadnionych 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 wyma-
galności 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 oko-
liczności z którymi przyszłe zobowiązania się wiążą.

 

Art. 34 ust. 3 ustawy o rachunkowości mówi, że „wy-
tworzone przez jednostkę filmy, oprogramowanie 
komputerów, projekty typowe i inne produkty o po-
dobnym charakterze, przeznaczone do sprzedaży, 
wycenia się w okresie przynoszenia przez nie korzy-
ści ekonomicznych, nie dłuższym niż 5 lat, w wyso-
kości nadwyżki kosztów ich wytworzenia nad przy-
chodami według cen sprzedaży netto, uzyskanymi 
ze sprzedaży tych produktów w ciągu tego okresu. 
Nieodpisane po upływie tego okresu koszty wytwo-
rzenia zwiększają pozostałe koszty operacyjne.
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Zobowiązania warunkowe - pozabilanso-
we 

Za zobowiązania warunkowe Spółka uznaje poten-
cjalny przyszły obowiązek wykonania świadczeń, 
których powstanie jest uzależnione od zaistnienia 
określonych zdarzeń.

Rozliczenia międzyokresowe

Rozliczenia międzyokresowe czynne obejmują rozli-
czenia:

• krótkoterminowe, które dotyczą przyszłych okre-
sów sprawozdawczych i trwają nie dłużej niż 12 
miesięcy od dnia bilansowego.

• długoterminowe, które dotyczą przyszłych okre-
sów sprawozdawczych i trwają dłużej niż 12 mie-
sięcy od dnia bilansowego. 

Odpisy czynnych i biernych rozliczeń międzyokreso-
wych 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

Za przychody i zyski Spółka uznaje uprawdopodob-
nione powstanie w okresie sprawozdawczym korzyści 
ekonomicznych, o wiarygodnie określonej wartości, 
w formie zwiększenia wartości aktywów, albo zmniej-
szenia wartości zobowiązań, które doprowadzą do 
wzrostu kapitału własnego lub zmniejszenia jego nie-
doboru w inny sposób niż wniesienie wkładów przez 
udziałowców lub właścicieli.

Koszty i straty

Przez koszty i straty jednostka rozumie uprawdopo-
dobnione zmniejszenia w okresie sprawozdawczym 
korzyści ekonomicznych, o wiarygodnie określonej 
wartości, w formie zmniejszenia wartości aktywów, 
albo zwiększenia wartości zobowiązań i rezerw, któ-
re doprowadzą do zmniejszenia kapitału własnego 
lub zwiększenia jego niedoboru w inny sposób niż 
wycofanie środków przez udziałowców lub właści-
cieli. 

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 finanso-
wych, 

• obowiązkowe obcią-
żenia wyniku finanso-
wego z tytułu podat-
ku dochodowego, 
którego podatnikiem 
jest jednostka, i płat-
ności z nim zrówna-
nych, na podstawie 
odrębnych przepisów.

Zmiany zasad rachun-
kowości

W okresie sprawozdawczym nie 
wystąpiły zmiany stosowanych 
zasad rachunkowości.
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KWARTALNE SKRÓCONE
JEDNOSTKOWE
SPRAWOZDANIE FINANSOWE3
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  TREŚĆ
STAN NA

2022-03-31
STAN NA

2021-03-31

A AKTYWA TRWAŁE 6 256 043,49 3 281 494,69

I Wartości niematerialne i prawne 303 559,33 665 253,63

1 Koszty zakończonych prac rozwojowych 285 173,79 665 253,63

2 Wartość firmy 0,00 0,00

3 Inne wartości niematerialne i prawne 18 385,54 0,00

4
Zaliczki na wartości niematerialne 

i prawne
0,00 0,00

II Rzeczowe aktywa trwałe 305 159,54 86 573,50

1 Środki trwałe 305 159,54 86 573,50

a
grunty (w tym prawo użytkowania 

wieczystego gruntu)
0,00 0,00

b
budynki, lokale i obiekty inżynierii 

lądowej i wodnej
70 278,80 0,00

c urządzenia techniczne i maszyny 234 880,74 86 573,50

d środki transportu 0,00 0,00

e inne środki trwałe 0,00 0,00

2 Środki trwałe w budowie 0,00 0,00

3 Zaliczki na środki trwałe w budowie 0,00 0,00

III Należności długoterminowe 0,00 0,00

1 Od jednostek powiązanych 0,00 0,00

2
Od pozostałych jednostek, w których 

jednostka posiada 
zaangażowanie w kapitale

0,00 0,00

3 Od pozostałych jednostek 0,00 0,00

IV Inwestycje długoterminowe 0,00 0,00

1 Nieruchomości 0,00 0,00

2 Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00

3 Długoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00

a w jednostkach powiązanych 0,00 0,00

- udziały lub akcje 0,00 0,00

- inne papiery wartościowe 0,00 0,00

- udzielone pożyczki 0,00 0,00

- inne długoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00

b
w pozostałych jednostkach, 
w których jednostka posiada 
zaangażowanie w kapitale

0,00 0,00

- udziały lub akcje 0,00 0,00

- inne papiery wartościowe 0,00 0,00

- udzielone pożyczki 0,00 0,00

- inne długoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00

c w pozostałych jednostkach 0,00 0,00

- udziały lub akcje 0,00 0,00

- inne papiery wartościowe 0,00 0,00

Bilans jednostkowy spółki Draw Distance S.A.

Bilans – Aktywa
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- udzielone pożyczki 0,00 0,00

- inne długoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00

4 Inne inwestycje długoterminowe 0,00 0,00

V Długoterminowe rozliczenia 
międzyokresowe

5 647 324,62 2 529 667,56

1
Aktywa z tytułu odroczonego podatku 

dochodowego
322 843,06 145 997,45

2 Inne rozliczenia międzyokresowe 5 324 481,56 2 383 670,11

B AKTYWA OBROTOWE 3 828 136,11 4 070 782,73

I Zapasy 2 240 344,62 3 039 494,33

1 Materiały 0,00 0,00

2 Półprodukty i produkty w toku 2 233 989,94 2 361 369,20

3 Produkty gotowe 6 354,68 678 125,13

4 Towary 0,00 0,00

5 Zaliczki na dostawy 0,00 0,00

II  Należności krótkoterminowe 914 206,30 452 566,78

1 Należności od jednostek powiązanych 0,00 0,00

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

- do 12 miesięcy 0,00 0,00

- powyżej 12 miesięcy 0,00 0,00

b Inne 0,00 0,00

2
Należności od pozostałych 

jednostek, w których jednostka 
posiada zaangażowanie w kapitale

0,00 0,00

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

- do 12 miesięcy 0,00 0,00

- powyżej 12 miesięcy 0,00 0,00

b inne 0,00 0,00

3 Należności 
od pozostałych jednostek

914 206,30 452 566,78

a z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 682 671,25 273 081,68

- do 12 miesięcy 682 671,25 273 081,68

- powyżej 12 miesięcy 0,00

b
z tytułu podatków, dotacji, ceł, 

ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych 
oraz innych świadczeń

224 535,05 172 485,10

c inne 7 000,00 7 000,00

d dochodzone na drodze sądowej 0,00
III Inwestycje krótkoterminowe 406 460,94 522 801,02

1 Krótkoterminowe aktywa finansowe 406 460,94 522 801,02

a w jednostkach powiązanych 0,00 0,00

- udziały lub akcje 0,00 0,00

- inne papiery wartościowe 0,00 0,00

- udzielone pożyczki 0,00 0,00

- inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00

b w pozostałych jednostkach 0,00 0,00

- udziały lub akcje 0,00 0,00

- inne papiery wartościowe 0,00 0,00

- udzielone pożyczki 0,00 0,00

- inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00
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c środki pieniężne i inne aktywa finansowe 406 460,94 522 801,02

- środki pieniężne w kasie i w banku 406 460,94 522 801,02

- inne środki pieniężne 0,00 0,00

- inne aktywa pieniężne 0,00 0,00

 2 Inne inwestycje krótkoterminowe 0,00 0,00

 IV Krótkoterminowe rozliczenia mię-
dzyokresowe

267 124,25 55 920,60

C NALEŻNE WPŁATY NA KAPITAŁ 
(FUNDUSZ) PODSTAWOWY

0,00 0,00

D UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE 0,00 0,00

AKTYWA RAZEM 10 084 179,60 7 352 277,42
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TREŚĆ

STAN NA
2022-03-31

STAN NA
2021-03-31

A KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY 3 505 340,16 4 232 442,28

I Kapitał (fundusz) podstawowy 1 311 200,00 4 232 442,28

II Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 2 438 613,86 1 956 985,02

-
nadwyżka wartości sprzedaży 

(wartości emisyjnej) nad wartością 
nominalną udziałów (akcji)

1 956 985,02 1 956 985,02

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

0,00 0,00

- z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0,00 0,00

IV Pozostałe kapitały (fundusze) 
rezerwowe, w tym:

0,00 0,00

-
tworzone zgodnie 

z umową (statutem) spółki
0,00 0,00

- na udziały (akcje) własne 0,00 0,00

V Zysk (strata) z lat ubiegłych -364 410,67 481 628,84

VI Zysk (strata) netto 119 936,97 482 628,42

VII Odpisy z zysku netto w ciągu roku 
obrotowego (wielkość ujemna)

0,00 0,00

B ZOBOWIĄZANIA I REZERWY 
NA ZOBOWIĄZANIA

6 578 839,44 3 119 835,14

I Rezerwy na zobowiązania 127 676,18 124 022,83

1 Rezerwa z tytułu odroczonego 
podatku dochodowego

34 217,44 68 424,62

2 Rezerwa na świadczenia 
emerytalne i podobne

0,00 0,00

- długoterminowa 0,00 0,00

- krótkoterminowa 0,00 0,00

3 Pozostałe rezerwy 93 458,74 55 598,21

- długoterminowe 0,00 0,00

- krótkoterminowe 93 458,74 55 598,21

II Zobowiązania długoterminowe 0,00 0,00

1 Wobec jednostek powiązanych 0,00 0,00

2
Wobec pozostałych jednostek, 
w których jednostka posiada 
zaangażowanie w kapitale

0,00 0,00

3 Wobec pozostałych jednostek 0,00 0,00

a kredyty i pożyczki 0,00 0,00

b
z tytułu emisji dłużnych 

papierów wartościowych
0,00 0,00

c inne zobowiązania finansowe 0,00 0,00

d zobowiązania wekslowe 0,00 0,00

e inne 0,00 0,00

Bilans – Pasywa
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III Zobowiązania krótkoterminowe 2 687 898,27 737 109,67

1 Wobec jednostek powiązanych 0,00 0,00

a
z tytułu dostaw i usług, 

o okresie wymagalności
0,00 0,00

- do 12 miesięcy 0,00 0,00

- powyżej 12 miesięcy 0,00
b inne 0,00 0,00

2
Zobowiązania wobec pozostałych 

jednostek, w których jednostka 
posiada zaangażowanie w kapitale

0,00 0,00

a
z tytułu dostaw i usług, 

o okresie wymagalności
0,00 0,00

- do 12 miesięcy 0,00 0,00

- powyżej 12 miesięcy 0,00 0,00

b inne 0,00 0,00

3 Zobowiązania wobec 
pozostałych jednostek

2 687 898,27 737 109,67

a kredyty i pożyczki 1 764 774,65 185 470,92

b
z tytułu emisji dłużnych 

papierów wartościowych
0,00 0,00

c inne zobowiązania finansowe 0,00 0,00

d
z tytułu dostaw i usług, 

o okresie wymagalności
214 129,32 246 346,51

- do 12 miesięcy 214 129,32 246 346,51

- powyżej 12 miesięcy 0,00
e zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0,00 0,00

f zobowiązania wekslowe 0,00 0,00

g
z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń 

społecznych i zdrowotnych oraz innych 
tytułów publicznoprawnych

353 303,88 143 384,13

h z tytułu wynagrodzeń 350 511,81 161 362,71

i inne 5 178,61 545,40

4 Fundusze specjalne 0,00 0,00

IV Rozliczenia międzyokresowe 3 763 264,99 2 258 702,64

1 Ujemna wartość firmy 0,00

2 Inne rozliczenia międzyokresowe 3 763 264,99 2 258 702,64

- długoterminowe 0,00

- krótkoterminowe 3 763 264,99 2 258 702,64

PASYWA RAZEM 10 084 179,60 7 352 277,42
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WYSZCZEGÓLNIENIE
ZA OKRES 
01.01.2022 

- 
31.03.2022

ZA OKRES 
01.01.2021 

- 
31.03.2021

A  PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY 
I ZRÓWNANE Z NIMI, w tym: 

2 541 485,50 1 730 394,21

- od jednostek powiązanych 0,00 0,00

I Przychody netto ze sprzedaży produktów 1 087 668,38 737 016,03

II
Zmiana stanu produktów 

(zwiększenie - wartość dodatnia, 
zmniejszenie - wartość ujemna)

1 453 817,12 993 378,18

III
Koszty wytworzenia produktów 

na własne potrzeby jednostki
0,00 0,00

IV
Przychody netto ze sprzedaży 

towarów i materiałów
0,00 0,00

B KOSZTY 
DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ

2 456 088,88 1 247 468,79

I Amortyzacja 120 941,48 102 325,17

II Zużycie materiałów i energii 59 622,81 110 359,77

III Usługi obce 651 348,54 281 318,83

IV Podatki i opłaty, w tym: 17 068,00 0,00

- podatek akcyzowy 0,00 0,00

V Wynagrodzenia 1 306 460,79 604 655,47

VI
Ubezpieczenia społeczne 
i inne świadczenia w tym:

225 850,20 93 250,89

- emerytalne 111 964,37 46 280,16

VII Pozostałe koszty rodzajowe 74 797,06 55 558,66

VIII
Wartość sprzedanych towarów 

i materiałów
0,00 0,00

C ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (A-B) 85 396,62 482 925,42

D POZOSTAŁE 
PRZYCHODY OPERACYJNE

49 757,58 5 384,58

I
Zysk ze zbycia niefinansowych 

aktywów trwałych
0,00 0,00

II Dotacje 49 723,78 5 383,29

III
Aktualizacja wartości 

aktywów niefinansowych
0,00 0,00

IV Inne przychody operacyjne 33,80 1,29

E POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE 75,16 0,11

I
Strata z tytułu rozchodu niefinansowych 

aktywów trwałych
0,00 0,00

II
Aktualizacja wartości aktywów 

niefinansowych
0,00 0,00

III Inne koszty operacyjne 75,16 0,11

F ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI 
OPERACYJNEJ (C+D+E)

135 079,04 488 309,89

Rachunek zysków i strat Spółki Draw Distance S.A. – wariant porównawczy
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G PRZYCHODY FINANSOWE 1,10 0,00

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

a) od jednostek powiązanych, w tym: 0,00 0,00

-
w których jednostka posiada 
zaangażowanie w kapitale

0,00 0,00

b) od jednostek pozostałych, w tym: 0,00 0,00

-
w których jednostka posiada 
zaangażowanie w kapitale

0,00 0,00

II Odsetki, w tym: 1,10 0,00

- od jednostek powiązanych 0,00 0,00

III
Zysk z tytułu rozchodu 

aktywów finansowych, w tym:
0,00 0,00

- w jednostkach powiązanych 0,00 0,00

IV Aktualizacja wartości inwestycji 0,00 0,00

V Inne 0,00 0,00

H KOSZTY FINANSOWE 15 143,17 5 681,47

I Odsetki, w tym: 13 066,53 3 735,50

- dla jednostek powiązanych 0,00 0,00

II
Strata z tytułu rozchodu 

aktywów finansowych, w tym:
0,00 0,00

- w jednostkach powiązanych 0,00 0,00

III Aktualizacja wartości inwestycji 0,00 0,00

IV Inne 2 076,64 1 945,97

I Zysk (strata) brutto (F+G-H) 119 936,97 482 628,42

J Podatek dochodowy 0,00 0,00

K
Pozostałe obowiązkowe 

zmniejszenie zysku 
(zwiększenia straty)

0,00 0,00

L Zysk (strata) netto (I-J-K) 119 936,97 482 628,42
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LP. TYTUŁ
ZA OKRES 
01.01.2022 

- 
31.03.2022

ZA OKRES 
01.01.2021 

- 
31.03.2021

I. Kapitał własny na początek 
okresu (BO)

3 385 403,19 3 749 813,86

-
korekty błędów podstawowych 
i zmiany zasad rachunkowości

0,00 0,00

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

3 385 403,19 3 749 813,86

1 Kapitał podstawowy 
na początek okresu

1 311 200,00 1 311 200,00

1.1. Zmiany kapitału podstawowego 0,00 0,00

a zwiększenie - emisja udziałów/akcji 0,00 0,00

b zmniejszenie 0,00 0,00

1.2. Kapitał podstawowy 
na koniec okresu

1 311 200,00 1 311 200,00

2 Należne wpłaty na kapitał 
podstawowy na początek okresu

0,00 0,00

2.1.
Zmiana należnych wpłat 
na kapitał podstawowy

0,00 0,00

a zwiększenie - agio emisyjne 0,00 0,00

b zmniejszenie 0,00 0,00

2.2. Należne wpłaty na kapitał 
podstawowy na koniec okresu

0,00 0,00

3 Udziały własne na początek okresu 0,00 0,00

a zwiększenie 0,00 0,00

b zmniejszenie 0,00 0,00

3.1. Udziały własne na koniec okresu 0,00 0,00

2 Kapitał zapasowy 
na początek okresu

2 438 613,86 1 956 985,02

2.1 Zmiany kapitału zapasowego 0,00 0,00

a zwiększenie (agio emisyjne) 0,00 0,00

- z podziału zysku 0,00 0,00

b
zmniejszenie - pokrycie 

kosztów emisji akcji
0,00 0,00

2.2 Stan kapitału zapasowego 
na koniec okresu

2 438 613,86 1 956 985,02

3 Kapitał z aktualizacji wyceny 
na początek okresu

0,00 0,00

3.1 Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny 0,00 0,00

a zwiększenie 0,00 0,00

b zmniejszenie 0,00 0,00

3.2 Kapitał z aktualizacji wyceny 
na koniec okresu

0,00 0,00

4 Pozostałe kapitały rezerwowe 
na początek okresu

0,00 0,00

4.1
Zmiany pozostałych 

kapitałów rezerwowych
0,00 0,00

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
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a zwiększenie 0,00 0,00

b zmniejszenie 0,00 0,00

4.2 Pozostałe kapitały rezerwowe 
na koniec okresu

0,00 0,00

5 Zysk (strata) z lat ubiegłych 
na początek okresu

0,00 (154 016,11)

5.1 Zysk z lat ubiegłych 
na początek okresu

0,00 0,00

-
korekty błędów podstawowych 
i zmiany zasad rachunkowości

0,00 0,00

5.2 Zysk z lat ubiegłych 
na początek okresu, po korektach

0,00 0,00

a zwiększenie 0,00
b zmniejszenie (z tytułu) 0,00 0,00

- pokrycie strat z lat ubiegłych 0,00 0,00

-
przekazanie na kapitał 
rezerwowy i zapasowy

0,00 0,00

5.3 Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0,00 0,00

5.4 Strata z lat ubiegłych 
na początek okresu (-)

0,00 (154 016,11)

-
korekty błędów podstawowych 
i zmiany zasad rachunkowości

0,00 0,00

5.5 Strata z lat ubiegłych 
na początek okresu, po korektach

0,00 (154 016,11)

a zwiększenie 364 410,67 0,00

b zmniejszenie 0,00 635 644,95

5.6. Strata z lat ubiegłych 
na koniec okresu

(364 410,67) 481 628,84

5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych 
na koniec okresu

(364 410,67) 481 628,84

6 Wynik netto 119 936,97 482 628,42

a zysk netto 119 936,97 482 628,42

b strata netto (wielkość ujemna) 0,00 0,00

c odpisy z zysku (wielkość ujemna) 0,00 0,00

II Kapitał własny na koniec okresu (BZ) 3 505 340,16 4 232 442,28

III
Kapitał własny, 

po uwzględnieniu proponowanego 
podziału zysku (pokrycia straty)

3 505 340,16 4 232 442,28
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Rachunek przepływów pieniężnych

LP. TYTUŁ
ZA OKRES 
01.01.2022 

- 
31.03.2022

ZA OKRES 
01.01.2021 

- 
31.03.2021

A Przepływy środków pieniężnych 
z działalności operacyjnej

I Zysk (strata) netto 119 936,97 482 628,42

II Korekty razem (1 548 725,21) (859 441,97)

1 Amortyzacja 120 941,48 102 325,17

2 Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 0,00 0,00

3 Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 13 066,53 3 735,50

4 Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 0,00 0,00

5 Zmiana stanu rezerw (13 300,00) (12 500,00)

6 Zmiana stanu zapasów (646 744,29) (326 319,51)

7 Zmiana stanu należności (351 316,96) 23 841,63

8
Zmiana stanu zobowiązań 

krótkoterminowych, z wyjątkiem 
pożyczek i kredytów

185 424,64 13 418,20

9 Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych (856 796,61) (663 942,96)

10 Inne korekty 0,00 0,00

III Przepływy pieniężne nett 
 z działalności operacyjnej (I - II)

(1 428 788,24) (376 813,55)

B Przepływy środków pieniężnych 
z działalności inwestycyjnej

I Wpływy 0,00 0,00

1
Zbycie wartości niematerialnych 

i prawnych oraz rzeczowych 
aktywów trwałych

0,00 0,00

2
Zbycie inwestycji w nieruchomości 

oraz wartości niematerialne i prawne
0,00 0,00

3 Z aktywów finansowych, w tym: 0,00 0,00

a) w jednostkach powiązanych, w tym: 0,00 0,00

- sprzedaż aktywów finansowych, w tym: 0,00 0,00

-
spłata udzielonych 

pożyczek krótkoterminowych
0,00 0,00

b) w pozostałych jednostkach 0,00 0,00

- zbycie aktywów finansowych 0,00 0,00

- dywidendy i udziały w zyskach 0,00 0,00

-
spłata udzielonych 

pożyczek długoterminowych
0,00 0,00

- odsetki 0,00 0,00

- inne wpływy z aktywów finansowych 0,00 0,00

4 Inne wpływy inwestycyjne 0,00 0,00

II Wydatki 62 296,30 11 747,96

1
Nabycie wartości niematerialnych 

i prawnych oraz rzeczowych 
aktywów trwałych

62 296,30 11 747,96
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2
Inwestycje w nieruchomości 

oraz wartości niematerialne i prawne
0,00 0,00

3 Na aktywa finansowe, w tym: 0,00 0,00

a) w jednostkach powiązanych 0,00 0,00

- nabycie aktywów finansowych, w tym: 0,00 0,00

- udzielone pożyczki krótkoterminowe 0,00 0,00

b) w pozostałych jednostkach 0,00 0,00

- nabycie aktywów finansowych 0,00 0,00

- udzielone pożyczki krótkoterminowe 0,00 0,00

4 Inne wydatki inwestycyjne 0,00 0,00

III Przepływy pieniężne netto 
z działalności inwestycyjnej (I-II)

(62 296,30) (11 747,96)

C Przepływy środków pieniężnych 
z działalności finansowej

I Wpływy 1 173 991,68 0,00

1
Wpływy netto z wydania udziałów 
(emisji akcji) i innych instrumentów 

kapitałowych oraz dopłat do kapitału

0,00 0,00

- emisja udziałów/akcji - wartość nominalna 0,00 0,00

-
objęcie udziałów/akcji 

powyżej wartości nominalnej
0,00 0,00

2 Kredyty i pożyczki 646 501,68 0,00

3 Emisja dłużnych papierów wartościowych 0,00 0,00

4 Inne wpływy finansowe 527 490,00 0,00

II Wydatki 13 066,53 211 629,06

1 Koszty emisji akcji pokryte z agio 0,00 0,00

2
Dywidendy i inne wypłaty 

na rzecz właścicieli
0,00 0,00

3
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, 

wydatki z tytułu podziału zysku 
0,00 0,00

4 Spłaty kredytów i pożyczek 0,00 207 893,56

5 Wykup dłużnych papierów wartościowych 0,00 0,00

6 Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0,00 0,00

7
Płatności zobowiązań 

z tytułu umów leasingu finansowego
0,00 0,00

8 Odsetki 13 066,53 3 735,50

9 Inne wydatki finansowe 0,00 0,00

III Przepływy pieniężne netto 
z działalności finansowej (I-II)

1 160 925,15 (211 629,06)

D Przepływy pieniężne netto, razem 
(A.III ± B.III ± C.III)

(330 159,39) (600 190,57)

E Bilansowa zmiana stanu środków 
pieniężnych, w tym:

(330 159,39) (600 190,57)

-
zmiana stanu środków pieniężnych 

z tytułu różnic kursowych
0,00 0,00

F Środki pieniężne na początek okresu 736 620,33 1 122 991,59

G Środki pieniężne 
na koniec okresu (F±D), w tym:

406 460,94 522 801,02

- o ograniczonej możliwości dysponowania 78 969,89 0,00
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KOMENTARZ EMITENTA
NA TEMAT OKOLICZNOŚCI I ZDARZEŃ 
ISTOTNIE WPŁYWAJĄCYCH
NA DZIAŁALNOŚĆ EMITENTA,
JEGO SYTUACJĘ FINANSOWĄ
I WYNIKI OSIĄGNIĘTE W I KWARTALE
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„Serial Cleaners”

Spółka w pierwszym kwartale 2022 r. realizowa-
ła kolejne etapy produkcji gry „Serial Cleaners” 
zgodnie z przyjętym harmonogram, aktualnie 
znajduje się w końcowej fazie produkcji. Spółka 
poinformowała w styczniu br. o przesunięciu terminu 
premiery przedmiotowej gry na późniejszy w stosun-
ku do poprzednio planowanego. Zmiana ta wpłynęła 
pozytywnie na wzbogacenie gry w nowe funkcjo-
nalności oraz podniesienie jakości jej wykonania, co 
zdaniem Spółki będzie miało bezpośredni wpływ 
na jej atrakcyjność dla potencjalnych użytkowników. 
Zakończenie prac produkcyjnych planowane 
jest na pierwszą połowę 2022 r. Spółka nie pla-
nuje dalszych opóźnień. Data premiery projektu zo-
stanie ustalona przez wydawcę - 505 GAMES SPA. 
Od przedmiotowej daty rozpocznie swój bieg termin 
uprawnienia do wykonania prawa wykupu praw wła-
sności intelektualnych do IP „Serial Cleaners” i „Serial 
Cleaner” przez wydawcę.

W okresie referencyjnym gra „Serial Cleaners” brała 
udział w wydarzeniu MIX organizowanym w dniach 
22-23 marca 2022 r. Podczas tego wydarzenia pre-
zentowany był najnowszy zwiastun gry.

„Project Cardinal”

W pierwszym kwartale 2022 r. Spółka prowadziła 
również intensywne prace produkcyjne nad realizacją 
gry „Project Cardinal”. Zgodnie z założeniami Spółki, 
po premierze gry „Serial Cleaners”, „Project Cardi-
nal” stanie się głównym projektem Spółki. W okresie 
sprawozdawczym Spółka ukończyła kolejny kamień 
milowy obejmujący stworzenie pierwszej grywalnej 
wersji gry, który został zaakceptowany przez licen-
cjodawcę i partnera w realizacji projektu – Paradox 
Interactive AB.

„Project Swan”

W pierwszym kwartale 2022 r. Spółka zakończy-
ła prace nad stworzeniem scenariusza do „Project 
Swan”, które wykonywała na podstawie umowy za-
wartej w czwartym kwartale 2021 r. Przekazanie 
efektów prac nastąpiło w terminie. Spółka oczekuje 
aktualnie na weryfikację scenariusza przez kontrahen-
ta. W przypadku pozytywnej weryfikacji przekaza-

nych efektów prac, istnieje możliwość nawiązania 
dalszej współpracy stron w zakresie stworzenia 
grywalnej wersji demonstracyjnej dla przedmio-
towego projektu.

„Vampire: The Masquerade – Coteries of 
New York” i „Vampire: The Masquerade 
– Shadows of New York”

Gry Spółki z serii „Vampire: The Masquerade” – 
„Coteries of New York” i „Shadows of New York” 
pozostają w ciągłej dystrybucji. W okresie sprawoz-
dawczym Spółka kontynuowała działalność promo-
cyjną obu tytułów. W pierwszym kwartale br. Spół-
ka rozpoczęła również dystrybucję cyfrową ścieżek 
dźwiękowych i tzw. artbooków obu gier w serwisie 
DriveThruRPG. Powoduje to, że Spółka jest aktualnie 
jedynym studiem spośród deweloperów tworzących 
gry bazujące na uniwersum Świata Mroku (World 
of Darkness), które w przedmiotowym sklepie oferuje 
tego typu produkty.

Już po zakończeniu okresu sprawozdawczego, w dniu 
5 kwietnia 2022 r. Spółka zawarła umowę wydawni-
czą z brytyjskim Funstock Distribution Ltd (dalej: „Wy-
dawca”), na podstawie której Wydawca podjął się 
wydania gier „Coteries of New York” i „Shadows of 
New York” w wersji pudełkowej na platformach Play-
Station 4 i Nintendo Switch. Dystrybucja obejmować 
będzie sprzedaż zestawów składających się z obu 
gier, jak też zestawów kolekcjonerskich zawierają-
cych dodatkowe elementy. Umowa zawarta została 
na okres do 22 maja 2025 r. Z tytułu przedmiotowej 
umowy Emitent otrzymał już jednorazowe wynagro-
dzenie płatne po podpisaniu umowy, a następnie po 
odzyskaniu wydatków poniesionych przez Wydawcę 
otrzymywać będzie tantiemy od sprzedaży obu gier. 
Premiera zestawów planowana jest jeszcze w 2022 r. 

Wskazania wymaga, że podpisanie przedmiotowej 
umowy zastępuje w zakresie dystrybucji pudełkowej 
na platformach PlayStation 4 i Nintendo Switch umo-
wę z Badland Publishing rozwiązaną z inicjatywy 
Spółki w listopadzie 2021 r.

Już po zakończeniu pierwszego kwartału 2022 r., 
Spółka udostępniła grę „Vampire: The Masquerade - 
Coteries of New York” do promocji zamówień przed-
premierowych innej gry osadzonej w Świecie Mro-
ku, tj. gry „Vampire: The Masquerade - Swansong” 
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wydawanej przez francuskie studio Nacon. W ra-
mach przedmiotowej akcji sprzedażowej gra „Cote-
ries of New York” stanowi nieodpłatny dodatek do 
każdego zamówionego przedpremierowo egzem-
plarza gry „Swansong” na platformach PS4, PS5, 
Xbox One, Xbox Series X oraz Nintendo Switch. Ak-
cja potrwa do 19 maja 2022 r., tj. do dnia oficjalnej 
premiery „Swansong”. Z tytułu uczestnictwa w przed-
miotowej akcji Emitent otrzyma od kontrahenta wyna-
grodzenie. Szczegółowe warunki umowy objęte są 
tajemnicą handlową. Opisana akcja sprzedażowa 
oprócz bieżącego wpływu na przychody ze sprze-
daży „Coteries of New York” ma również wpływ na 
dalsze wzmacnianie widoczności przedmiotowej gry 
w sklepach internetowych oraz wśród społeczności 
graczy.

Komentarz do wyników finansowych

Spółka zamknęła okres sprawozdawczy z zyskiem 
netto w wysokości 119.936,97 zł, zaś suma aktywów 
wyniosła 10.084.179,60 zł. 

Zdecydowany wpływ na wynik finansowy za przed-
miotowy kwartał miały wysokie przychody ze 
sprzedaży, które w okresie referencyjnym wyniosły 
1.087.668,38 zł. Jest to wartość o 350.652,35 zł 
wyższa niż w okresie porównawczym, tj. pierwszym 
kwartale ubiegłego roku. Przychody ze sprzedaży 
produktów w bieżącym okresie sprawozdawczym 
obejmują m.in. wynagrodzenie otrzymane przez Emi-
tenta od wydawcy za realizację kolejnych etapów 
produkcyjnych „Serial Cleaners”. Ogółem przycho-
dy netto ze sprzedaży i zrównane z nimi wyniosły 
2.541.485,50 zł. Wartość zmiany produktów wyni-
ka z intensywnie prowadzonych prac produkcyjnych 
przede wszystkim w zakresie „Serial Cleaners” oraz 
„Project Cardinal”. 

Na wynik finansowy miały również wpływ zwiększo-
ne w porównaniu do okresu porównawczego wydatki 
na działalność operacyjną, w tym przede wszystkim 
wynagrodzenia i usługi obce (w większości outso-
urce). Wzrost wartości przedmiotowych pozycji 
rachunku zysków i strat związany jest ze zwięk-
szeniem zatrudnienia zarówno w 2021 r., jak też 
w I kwartale br., w którym zespół Spółki wzmoc-
niony został przez dotychczasowych pracow-
ników warszawskiego studia PolyAmorous. Za-
trudnienie nowego personelu niezbędne było 

do realizacji bieżących projektów Emitenta, w tym 
mniejszego projektu realizowanego przez Emitenta 
głównie w pierwszym kwartale br. we współpracy 
z zewnętrznym kontrahentem. Realizacja przedmioto-
wego projektu została już zakończona. Spółka podej-
muje aktualnie różne inicjatywy skierowane na pozy-
skanie kolejnego projektu do realizacji po premierze 
gry „Serial Cleaners”. Na wzrost wynagrodzeń zde-
cydowany wpływ ma również ogólny wzrost cen, 
realizacja dwóch dużych projektów jednocześnie, 
w tym ostatnich faz produkcyjnych gry „Serial Cle-
aners” (nadgodziny), jak też duża konkurencja na ryn-
ku deweloperskim oraz związany z tym ogólny wzrost 
płac w branży.

W sprawozdaniu widoczny jest również znaczący 
wzrost sumy aktywów w stosunku do okresu porów-
nawczego, tj. o 2.731.902,18 zł. Spółka na koniec 
okresu posiadała środki trwałe o wartości łącz-
nej 305.159,54 zł, w tym 234.880,74 zł stanowiły 
urządzenia techniczne i maszyny, co związane jest 
z dynamicznym rozwojem Emitenta i koniecznością 
wzmocnienia posiadanej infrastruktu-
ry technicznej.

Wynik finansowy osiągnięty 
przez Spółkę powoduje, że 
na koniec kwartału środ-
ki pieniężne wynosiły 
zgodnie ze sprawozda-
niem 406.460,94 zł.
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INFORMACJE NA TEMAT
PODEJMOWANYCH PRZEZ
EMITENTA INICJATYW,
NASTAWIONYCH NA WPROWADZE-
NIE ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH, 
W OKRESIE OBJĘTYM RAPORTEM

5
W I kwartale 2022 roku Spółka kontynuowała prace 
nad rozpoczętym w 2020 r. projektem badawczym, 
którego przedmiotem jest opracowanie systemu nar-
racyjnego do tworzenia gier fabularnych przy użyciu 
silnika Unity. Projekt ten jest dofinansowany w ramach 
Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój – pro-
gram sektorowy GameINN. Tworzone rozwiązanie 
jest opracowywane pod kątem wykorzystania go 
w produkcji własnych gier wideo. Docelowo techno-
logia pozwoli na znaczne skrócenie czasu produkcji 
gry poprzez automatyzację procesów nad kreowa-
niem scenariuszy rozgrywki. Jednocześnie, z punktu 
widzenia gracza, możliwość kompleksowego kreowa-
nia scenariuszy rozgrywki spowoduje spotęgowanie 
efektu immersji, zwiększenie atrakcyjności gry dla 
użytkownika oraz zwiększenie wiarygodności świata 
gry. Prace w sposób ciągły prowadzone są zgodnie 
z przyjętym harmonogramem rzeczowo-finansowym. 
Całość działań podzielona jest na 7 etapów, które 
wzajemnie przenikają się a praca 
nad nimi nie jest prowadzona w ko-
lejności. W okresie od 01.01.2022 
do 31.03.2022 prowadzone były 
działania z etapów IV, VI i VII w za-
kresie badań przemysłowych i ekspe-
rymentalnych prac rozwojowych. Są to 
już ostatnie etapy prac mające za zada-
nie integrację wcześniej wypracowanych 
modułów i działania testowe.
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INFORMACJE O STRUKTURZE
AKCJONARIATU EMITENTA,
ZE WSKAZANIEM AKCJONARIUSZY 
POSIADAJĄCYCH, NA DZIEŃ
SPORZĄDZENIA RAPORTU,
CO NAJMNIEJ 5% GŁOSÓW
NA WALNYM ZGROMADZENIU

INFORMACJA DOTYCZĄCA
LICZBY OSÓB ZATRUDNIONYCH 
PRZEZ EMITENTA,
W PRZELICZENIU NA PEŁNE ETATY

6

7

LP. AKCJONARIUSZ LICZBA AKCJI % AKCJI LICZBA GŁO-
SÓW NA WZA

% GŁOSÓW 
NA WZA

1. Bloober Team S.A. 4 587 165 34,98% 4 587 165 34,98%

2. Pozostali 8 524 835 65,02% 8 524 835 65,02%

Na dzień 31 marca 2022 roku Emitent zatrudniał w oparciu o stosunek pracy 41,55 osób (w przeliczeniu na 
pełne etaty) oraz 18 osób w oparciu o umowy cywilnoprawne (umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy 
współpracy).

Dane dotyczące struktury akcjonariatu przygotowane zostały na podstawie otrzymanych przez Spółkę zawiadomień na podstawie 
ustawy o ofercie publicznej.
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