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Rzeszów, dnia 12 maja 2022 roku

PISMO PREZESA ZARZĄDU
Szanowni Akcjonariusze!
W imieniu Spółki Prime Bit Games S.A. przedstawiam Państwu Raport okresowy podsumowujący
2021 rok, na który składa się przede wszystkim sprawozdanie finansowe Spółki od dnia 1 stycznia 2021
roku do dnia 31 grudnia 2021 roku, wraz ze Sprawozdaniem Zarządu z działalności oraz Sprawozdanie
Biegłego Rewidenta z badania Sprawozdania Finansowego.
Miniony rok był dla Spółki czasem wytężonych działań, zarówno nad produkcjami własnymi, jak
i zleceniami zewnętrznymi. Owocami tych prac będzie szereg premier, które zaplanowane zostały
w bieżącym roku. Przed nami przede wszystkim długo zapowiadana premiera gry Clash II, która zgodnie
z komunikatem odbędzie się we wrześniu bieżącego roku. Dotychczasowe zmiany dat premiery wiązały
się z potrzebą dodatkowego czasu na dopracowanie produktu oraz z niekorzystną sytuacją rynkową,
związana z wybuchem wojny. Wierzymy jednak, że dodatkowy czas pozytywnie wpłynie na odbiór
produkcji, a dla nas zwiększy szanse na poszerzenie dotychczasowego grona zainteresowanych
i zyskanie dużego rozgłosu nie tylko w Polsce, ale na wielu zagranicznych rynkach. Mamy nadzieję, że
długo wyczekiwana premiera przełoży się na nasz wspólny sukces.
Z ciągłą skutecznością realizujemy plan rozwoju i stabilizacji pozycji spółki na rynku. Z roku na rok
staramy się realizować coraz bardziej ambitne projekty, czego przykładem bez wątpienia są nawiązane
współprace w 2021 r. Dzięki dotychczasowemu doświadczeniu, mogliśmy stworzyć oprogramowanie
wirtualnej rzeczywistości do zautomatyzowanej psychoterapii, wdrażając się dzięki temu w zupełnie
nowy obszar, łączący medycynę z gamedevem. Po raz pierwszy możemy także realizować produkcję
z użyciem technologii NFT, oraz grę mobilną z gatunku Play To Earn. Obie produkcje będą miały swoją
premierę w 2022 roku. Nowe obszary w które wkraczamy są dla nas każdorazowo okazją do poszerzania
wiedzy i zdobywania nowych umiejętności, dzięki czemu każda kolejna produkcja jest coraz bardziej
dopracowana i jakościowo lepsza.
Dziękujemy Wam, drodzy Akcjonariusze, Inwestorzy, Partnerzy – za nieustanną wiarę w naszą spółkę,
a przede wszystkim w to, że możemy więcej i coraz lepiej! Wszyscy zaciekle pracujemy nad tym, by Spółka
PrimeBit Games SA odniosła sukces, który będzie sukcesem nas wszystkich.

Z poważaniem
Sandra Wojnarowicz – Prezes Zarządu
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DANE PODSTAWOWE SPÓŁKI
Firma:

Prime Bit Games Spółka Akcyjna

Adres siedziby:

ul. Szlachecka 1, 35-213 Rzeszów

Adres do korespondencji:

ul. Szlachecka 1, 35-213 Rzeszów

NIP
REGON
KRS
Telefon:

8133733409
366104954
0000693763
+48 17 283 18 70

Adres poczty elektronicznej:

office@primebitgames.com

Adres strony internetowej:

www.primebitgames.com

Rynek notowań:

ASO NewConnect

Skrót giełdowy:

PBT

Data debiutu

26 czerwca 2018

Skład Zarządu na dzień publikacji raportu:
-

Sandra Wojnarowicz – Prezes Zarządu.

Skład Rady Nadzorczej na dzień publikacji raportu:
-

Piotr Międlar – Przewodniczący Rady Nadzorczej,

-

Filip Buchta – członek Rady Nadzorczej,

-

Jacek Pasternak – członek Rady Nadzorczej,

-

Mateusz Kozłowski – członek Rady Nadzorczej,

-

Bogusław Bodzioch - członek Rady Nadzorczej.
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WYBRANE DANE FINANSOWE
W poniższych tabelach zaprezentowane zostały wybrane informacje finansowe zawierające podstawowe
dane liczbowe (w złotych oraz przeliczone na euro) podsumowujące sytuację finansową Spółki w okresie
od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.
Wybrane dane z rachunku zysków i strat
2021
PLN
Przychody netto ze sprzedaży
Zysk (strata) na sprzedaży
Zysk (strata) z dział. operacyjnej
Zysk (strata) brutto
Zysk(strata) netto

2021
EUR
67 759
-161 915
-95 398
-100 603
-100 603

310 169
-741 166
-436 683
-460 512
-460 512

2020
PLN
475 149
-1 110 606
-1 093 212
-1 107 842
-1 131 199

2020
EUR
106 198
-248 224
-244 337
-247 607
-252 827

Wybrane dane z bilansu
31.12.2021
PLN
Kapitał własny
Zobowiązania krótkoterminowe
Należności krótkoterminowe
Inwestycje krótkoterminowe
Suma bilansowa

300 770
486 745
302 962
408 573
1 886 788

31.12.2021
EUR
65 393
105 828
65 870
88 832
410 225

31.12.2020
PLN
321 732
541 582
363 927
783 957
2 302 265

31.12.2020
EUR
69 717
117 358
78 861
169 879
498 887

*Pozycje bilansu przeliczone zostały według średniego kursu euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski, który
obowiązywał na dzień bilansowy
*Pozycje rachunku wyników przeliczone zostały według średniego kursu euro będącego średnią arytmetyczną średnich
kursów euro ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski, które obowiązywały na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca
roku obrotowego.
*Kursy EUR/PLN wykorzystane do obliczeń
2021

2020

Średni kurs EUR/PLN w okresie

4,5775

4,4742

Kurs EUR/PLN na ostatni dzień okresu

4,5994

4,6148
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SPRAWOZDANIE FINANSOWE
Sprawozdanie finansowe Prime Bit Games S.A. za rok 2021 zaprezentowane zostało w Załączniku nr 1 do
niniejszego raportu.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU
Sprawozdanie Zarządu z działalności Prime Bit Games S.A. za rok 2021 zaprezentowane zostało w
Załączniku nr 2 do niniejszego raportu.

SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ
Sprawozdanie Niezależnego Biegłego Rewidenta z badania sprawozdania finansowego
Prime Bit Games S.A. za rok 2021 zaprezentowane zostało w Załączniku nr 3 do niniejszego raportu.

STOSOWANIE ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO
Spółka w dniu 19 czerwca 2018 r. w raporcie EBI 2/2018 opublikowała Oświadczenie Zarządu
o stosowaniu Dobrych Praktyk NewConnect.
W 2021 roku Spółka działała zgodnie z powołanym oświadczeniem.
W związku z niewielką ilością zadawanych na walnym zgromadzeniu pytań oraz faktem, iż zazwyczaj
dotyczą one spraw porządkowych, Spółka nie stosowała zasady zamieszczania na korporacyjnej stronie
internetowej pytań akcjonariuszy dotyczących spraw objętych porządkiem obrad walnego zgromadzenia
wraz z odpowiedziami w sposób permanentny.
Spółka stara się przywiązywać dużą wagę do publikacji wszystkich istotnych informacji na swojej stronie
internetowej. W związku z powyższym, w opinii Spółki, dodatkowe umieszczanie informacji w serwisie
GPW Infostrefa jest zbędne, gdyż wszystkie istotne informacje są dostępne na stronie internetowej
Spółki.
Spółka nie zamieszcza informacji na temat wynagrodzenia Autoryzowanego Doradcy ze względu na
konieczność zachowania tajemnicy handlowej i poufności zawartej umowy.
Spółka nie zdecydowała się na organizowanie regularnych, przynajmniej 2 razy w roku, spotkań z
inwestorami, analitykami i mediami. W opinii Spółki oraz w oparciu o dotychczasowe praktyki, spotkania
z inwestorami cieszyły się niewielkim zainteresowaniem akcjonariuszy, a koszty spotkań przekraczały
realne korzyści.
Ponadto Spółka nie zdecydowała się na transmisję obrad walnego zgromadzenia z wykorzystaniem sieci
Internet, rejestracji przebiegu obrad i upubliczniania go na stronie internetowej, ponieważ w ocenie
Spółki stanowiłoby to koszt niewspółmierny do korzyści płynących z takiego rozwiązania.
Spółka nie publikowała raportów miesięcznych, ze względu na fakt powielania w większości przypadków,
w ramach raportu miesięcznego, wcześniej przekazanych w raportach bieżących informacji oraz
wynikającej z tego faktu braku istotności przedmiotowych informacji.
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OŚWIADCZENIA ZARZĄDU

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
W imieniu jednoosobowego Zarządu Prime Bit Games S.A. oświadczam, że wedle mojej najlepszej wiedzy,
roczne sprawozdanie finansowe i dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z obowiązującymi
zasadami rachunkowości oraz, że odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację
majątkowa i finansową Spółki oraz jej wynik finansowy oraz, że sprawozdanie z działalności Spółki zawiera
prawdziwy obraz sytuacji Spółki, w tym opis podstawowych zagrożeń i ryzyk.

Sandra Wojnarowicz – Prezes Zarządu

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU
UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
W imieniu jednoosobowego Zarządu Prime Bit Games S.A. oświadczam, że firma audytorska,
przeprowadzająca badanie rocznego sprawozdania finansowego, została wybrany zgodnie z przepisami,
w tym dotyczącymi wyboru i procedury wyboru firmy audytorskiej oraz, że firma audytorska oraz
członkowie zespołu wykonującego badanie spełniali warunki do sporządzenia bezstronnego
i niezależnego sprawozdania z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego zgodnie
z obowiązującymi przepisami, standardami wykonywania zawodu i zasadami etyki zawodowej.

Sandra Wojnarowicz – Prezes Zarządu
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