
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

JEDNOSTKOWY RAPORT OKRESOWY 

Madmind  Studio  S.A. 
I KWARTAŁ 2022 ROKU 

Bydgoszcz, 13. maja 2022 r. 

 

 

 
 
 
 
 
 
Raport Madmind Studio S.A. za I kwartał roku 2022 został przygotowany zgodnie z aktualnym stanem prawnym w oparciu o Regulamin 
Alternatywnego Systemu Obrotu Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz Załącznik nr 3 reg. ASO - „Informacje 
bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”. 
 
 

 

 

 

 

Madmind Studio Spółka Akcyjna 

ul. Grunwaldzka 229    



 

 

KRS  0000881025   Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy KRS 

Kapitał zakładowy:     5 999 000zł 

tel./fax +48     793 148 865 
https://madmind-studio.com/  

 
 

ZARZĄD 

Prezes Zarządu – Tomasz Dutkiewicz   

 

RADA NADZORCZA 

Justyna Łusiak – Przewodnicząca Rady nadzorczej 

Grzegorz Arkadiusz Czarnecki – Członek Rady nadzorczej 

Tomasz Supeł – Członek Rady nadzorczej 

Marek Małecki – Członek Rady nadzorczej 

         

 

I. KWARTALNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE 

 

Poniższa tabela przedstawia najbardziej istotne dane według zarządu spółki, których dokładne 
wyliczenia zostały przedstawione w dalszej części raportu. 

Tabela sporządzona w oparciu o dane z 31 marca 2022 roku.  

Przychody netto 1 711 376,00 złotych 

Zysk netto 479 495,79 złotych 

Kapitał własny 6 377 704,52 złotych 

Aktywa ~ 7 000 000 złotych 

Należności krótkoterminowe 851 711,90 złotych 

 

BILANS   
     

Wyszczególnienie Stan na 
31.03.2022 

 

Stan na 
31.03.2021 

 

     

     

     

  AKTYWA   

A.  AKTYWA TRWAŁE 23291 19432,14 

I.  Wartości niematerialne i prawne 0  

1.  Koszty zakończonych prac rozwojowych   

2.  Wartość firmy   

3.  Inne wartości niematerialne i prawne   

4.  Zaliczki na wartości niematerialne i prawne   

II.  Rzeczowe aktywa trwałe 0 934,14 

1.  Środki trwałe  934,14 

 a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)   

 b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej   

 c) urządzenia techniczne i maszyny  934,14 

 d) środki transportu   

 e) inne środki trwałe   

2. Środki trwałe w budowie   

3. Zaliczki na środki trwałe w budowie   

 1.  Od jednostek powiązanych   

 2.  Od pozostałych jendostek   

III.  Należności długoterminowe 17800 17800 

https://madmind-studio.com/


 

 

1.  Od jednostek powiązanych   

2.  Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale   

3.  Od pozostałych jednostek 17800 17800 

IV.  Inwestycje długoterminowe   

1.  Nieruchomości   

   

2.  Wartości niematerialne i prawne   

3.  Długoterminowe aktywa finansowe   

 a) w jednostkach powiązanych   

     - udziały lub akcje   

     - inne papiery wartościowe   

     - udzielone pożyczki   

     - inne długoterminowe aktywa finansowe   

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

     - udziały lub akcje   

     - inne papiery wartościowe   

     - udzielone pożyczki   

     - inne długoterminowe aktywa finansowe   

 c) w pozostałych jednostkach   

     - udziały lub akcje   

     - inne papiery wartościowe   

     - udzielone pożyczki   

     - inne długoterminowe aktywa finansowe   

4. Inne inwestycje Długoterminowe   

V.  Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 5491 698 

1.  Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 5491 698 

2.  Inne rozliczenia międzyokresowe   

     

Wyszczególnienie Stan na 
31.03.2022 

Stan na 
31.03.2021 

     
     

B.  AKTYWA OBROTOWE 6780296,08 6743588,36 

I.  Zapasy 2061879,98 4700565,49 

1.  Materiały   

2.  Półprodukty i produkty w toku 2061879,98 4700565,49 

3.  Produkty gotowe   

4.  Towary   

5.  Zaliczki na dostawy   

II.  Należności krótkoterminowe 1 568005,37 792872,56 

1.  Należności od jednostek powiązanych   

 a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:   

     - do 12 miesięcy   

     - powyżej 12 miesięcy   

 b) inne   

  

 a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:   

     - do 12 miesięcy   

     - powyżej 12 miesięcy   

 b) inne   

3. Należności od pozostałych jednostek 1568005,37 792872,56 

 a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:   

     - do 12 miesięcy 508445,14 33975,16 

     - powyżej 12 miesięcy   

 b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych 
świadczeń 

1046666,1 746893,93 

 c) inne 12894,13 12003,47 

 d) dochodzone na drodze sądowej   

III.  Inwestycje krótkoterminowe 3149558,57 1249777,98 

1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 3149558,57 1249777,98 

 a) w jednostkach powiązanych   

    - udziały lub akcje   

    - inne papiery wartościowe   

    - udzielone pożyczki   

    - inne krótkoterminowe aktywa finansowe   

 b) w pozostałych jednostkach   

    - udziały lub akcje   

    - inne papiery wartościowe   

    - udzielone pożyczki   

    - inne krótkoterminowe aktywa finansowe   

 c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 3149558,57 1249777,98 

    - środki pieniężne w kasie i na rachunkach 3149558,57 1249777,98 

    - inne środki pieniężne   

    - inne aktywa pieniężne   

2. Inne inwestycje krótkoterminowe   

IV.  Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 852,16 372,33 

C.  NALEŻNE WPŁATY NA KAPITAŁ PODSTAWOWY   

D. UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE   

AKTYWA RAZEM: 6803587,08 6763020,5 

     



 

 

Wyszczególnienie Stan na 
31.03.2022 

Stan na 
31.03.2021 

     

     

  PASYWA   

A.  KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY 6377704,52 6416955,33 

I.     Kapitał (fundusz) podstawowy 5999000 112000 

II.   Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 424853,99 5566782,37 

- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)  

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

- z tytułu aktualizacji wartości godziwej   

IV.   Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:   

- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki   

- na udziały (akcje) własne   

V.  Zysk (strata) z lat ubiegłych -525645,26 745071,62 

VI. Zysk (strata) netto roku obrotowego 479495,79 -6898,66 

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

B.  ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA 425882,56 346065,17 

I.   Rezerwy na zobowiązania 87558 141499 

 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 87558 141499 

 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne   

      - długoterminowa   

      - krótkoterminowa   

 3. Pozostałe rezerwy   

      - długoterminowa   

      - krótkoterminowa   

II. Zobowiązania długoterminowe   

 1.  Wobec jednostek powiązanych   

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

 3.  Wobec pozostałych jednostek   

  a) kredyty i pożyczki   

  b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych   

  c) inne zobowiązania finansowe   

  d) zobowiązania wekslowe   

  e) inne   

III. Zobowiązania krótkoterminowe 338324,56 204566,17 

 1.  Wobec jednostek powiązanych  93,11 

  a)  z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:  93,11 

       - do 12 miesięcy  93,11 

       - powyżej 12 miesięcy   

  b)  inne   

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

  a)  z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:   

       - do 12 miesięcy   

       - powyżej 12 miesięcy   

  b)  inne   

 3.   Wobec pozostałych jednostek 338324,56 204473,06 

  a)  kredyty i pożyczki   

  b)  z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych   

  c)  inne zobowiązania finansowe   

  d)  z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 42271,66 3227,69 

       - do 12 miesięcy 42271,66 3227,69 

       - powyżej 12 miesięcy   

  e) zaliczki otrzymane na dostawy 33236,54  

  f)  zobowiązania wekslowe   

  g)  z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń 179500,22 141560,33 

5  h)  z tytułu wynagrodzeń 80520,02 58687,75 

  i)  inne 2796,12 947,29 

 4. Fundusze specjalne   

IV.  Rozliczenia międzyokresowe   

 1.  Ujemna wartość firmy   

 2.  Inne rozliczenia międzyokresowe   

   - długoterminowe   

   - krótkoterminowe   

PASYWA RAZEM: 6803587,08 6763020,5 

 

 

 

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 
(WARIANT PORÓWNAWCZY) 

  

  
      

Wyszczególnienie  Od 01.01.2022 do 31.03.2022 Od 01.01.2021 do 31.03.2021 

      

      

A Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, 1711376 636656,27 



 

 

  w tym: od jednostek powiązanych   

 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 1877631,82 94426,4 

 II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodat-
nia, zmniejszenie - wartość ujemna) 

-166255,82 542229,87 

 III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jed-
nostki 

  

 IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów   

B. Koszty działalności operacyjnej 1281206,47 634718,88 

 I. Amortyzacja  1693,24 

 II. Zużycie materiałów i energii 5490,6 12411,03 

 III. Usługi 
obce 

 299896,03 170313,22 

 IV. Podatki i opłaty, w tym: 0,42 986,97 

   - podatek akcyzowy   

 V. Wynagrodzenia 461998,83 378585,84 

 VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 51682,77 39039,48 

 VII. Pozostałe koszty rodzajowe 462137,82 31689,1 

 VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów   

C. Wynik ze sprzedaży (A-B) 430169,53 1937,39 

D. Pozostałe przychody operacyjne 137,98 0,41 

 I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwa-
łych 

  

 II. Dotacje    

 III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych   

 IV. Inne przychody operacyjne 137,98 0,41 

E. Pozostałe koszty operacyjne 33059,34 246 

 I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych   

 II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych   

 III. Inne koszty operacyjne 33059,34 246 

F. Wynik z działalności operacyjnej (C+D-E) 397248,17 1691,8 

G. Przychody finansowe 109959,62  

 I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:   

   a) od jednostek powiązanych, w tym:   

  - w których jednostka posiada zaangażowanie w kapi-
tale 

  

  b) od jednostek pozostałych, w tym:   

  - w których jednostka posiada zaangażowanie w kapi-
tale 

  

 II. Odsetki, w tym:   

   - od jednostek powiązanych   

 III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:   

  - w jednostkach powiązanych   

 IV. Aktualizacja wartości inwestycji   

 V. Inne  109959,62  

H. Koszty finan-
sowe 

  8590,46 

 I. Odsetki, w tym:   

   - dla jednostek powiązanych   

 II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:   

  - w jednostkach powiązanych   

 III. Aktualizacja wartości inwestycji   

 IV. Inne   8590,46 

I. Wynik brutto 
(I+/-J) 

 507207,79 -6898,66 

J. Podatek dochodowy 27712  

K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia 
straty) 

  

L. Wynik netto (K-L-M) 479495,79 -6898,66 

 

 



 

 

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH 
(METODA POŚREDNIA) 

  

  

      

Wyszczególnienie  Od 01.01.2022 do 31.03.2022 Od 01.01.2021 do 31.03.2021 

      

      

A. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERA-
CYJNEJ 

  

I. Zysk (strata) netto  479495,79 -6898,66 

II. Korekty razem  -143530,6 -565347,08 

 1. Amortyzacja   1693,24 

 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych   

 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)   

 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej   

 5. Zmiana stanu rezerw 14909 0 

 6. Zmiana stanu zapasów 166515,27 -542408,13 

 7. Zmiana stanu należności 347534,5 -29791,26 

 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem poży-
czek i kredytów 

24797,08 -28769,46 

 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 259,45 33928,53 

 10. Inne korekty  -697545,9  

III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I +/-II) 335965,19 -572245,74 

B. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWE-
STYCYJNEJ 

  

I. Wpływy  0 0 

 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych akty-
wów trwałych 

  

 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i 
prawne 

  

 3. Z aktywów finansowych, w tym:   

  a) w jednostkach powiązanych   

  b) w pozostałych jednostkach   

  -zbycie aktywów finansowych   

  - dywidendy i udziały w zyskach   

  - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych   

  - odsetki    

  - inne wpływy z aktywów finansowych   

 4. Inne wpływy inwestycyjne   

II. Wydatki    

 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych ak-
tywów trwałych 

  

 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne   

 3. Na aktywa finansowe, w tym:   

  a) w jednostkach powiązanych   

  b) w pozostałych jednostkach   

  - nabycie aktywów finansowych   

  - udzielone pożyczki długoterminowe   

 4. Inne wydatki inwestycyjne   

III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) 0 0 

C. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINAN-
SOWEJ 

  

I. Wpływy  0 34714 

 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumen-
tów kapitałowych 

0 34714 

 2. Kredyty i pożyczki   

 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych   

 4. Inne wpływy finansowe 0 0 

II. Wydatki    

 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych   

 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz włascicieli   

 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zy-
sku 

  

 4. Spłaty kredytów i pożyczek   

 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych   

 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych   

 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego   



 

 

 8. Odsetki    

 9. Inne wydatki finansowe   

III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) 0 0 

D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO, RAZEM (A.III+/-B.III+/-C.III) 335965,19 -537531,74 

E. BILANSOWA ZMIANA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, W TYM   

 - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych   

F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU 2813593,38 1807857,59 

G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F+/-D), W TYM 3149558,57 1270325,85 

 - o ograniczonej możliwości dysponowania   

 

ZESTAWIENIE ZMIAN 
W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM 

  

  

   

Wyszczególnienie Stan na 
31.03.2022 

Stan na 
31.03.2021 

   

   

I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO) 5898208,73 6458567,99 

   a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości   

   b) korekty błędów podstawowych   

I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po korektach 5898208,73 6458567,99 

   1. Kapitał podstawowy na początek okresu 5999000 112000 

      1.1. Zmiany kapitału podstawowego 0 0 

         a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 

            - wydania udziałów (emisji akcji)   

            - inne   

         b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 

            - umorzenia udziałów (akcji)   

            - inne   

      1.2. Kapitał podstawowy na koniec okresu 5999000 112000 

   2. Kapitał zapasowy na początek okresu 424853,99 5566782,37 

      2.1. Zmiany kapitału zapasowego 0 0 

         a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 

            - emisji akcji powyżej wartości nominalnej   

            - podziału zysku (ustawowo)  0 

  

            - inne   

         b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 

            - pokrycia straty   

            - inne   

      2.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 424853,99 5566782,37 

   3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu   

      3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny 0 0 

         a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 

            - …   

         b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 

            - zbycia środków trwałych   

            - …   

      3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu   

   4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu   

      4.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych   

         a) zwiększenia (z tytułu)   

            - …   

         b) zmniejszenia (z tytułu)   

            - …   

      4.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu   

   5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu   

      5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu   

         a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości   

         b) korekty błędów podstawowych   

      5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach   

         a) zwiększenia (z tytułu)   

            - podziału zysku z lat ubiegłych   

            - …   

         b) zmniejszenia (z tytułu)   

            - …   

      5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu   

      5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu   



 

 

         a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości   

         b) korekty błędów podstawowych   

      5.5 Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach   

         a) zwiększenia (z tytułu)   

            - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia   

            - …   

         b) zmniejszenia (z tytułu)   

            - …   

      5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 

      5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -525645,26 745071,62 

   6. Wynik netto 479495,79 -6898,66 

   a) zysk netto 479495,79 -6898,66 

   b) strata netto   

   c) odpisy z zysku   

II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ) 6377704,52 6416955,33 

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

  

 

 

II. INFORMACJE O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU, W 
TYM INFORMACJE O ZMIANACH STOSOWANYCH ZASAD (POLITYKI) 
RACHUNKOWOŚCI 

Raport okresowy Madmind Studio S.A. Za I kwartał 2022 r. został sporządzony 
zgodnie z postanowieniami Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego 
Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym 
systemie obrotu na rynku New Connect”. Spółka prowadzi księgi rachunkowe 
zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 29 września 1994 r. (z późn. zmian.) o 
rachunkowości obowiązującymi jednostki kontynuujące działalność. Spółka 
sporządza rachunek zysków i strat w układzie porównawczym. 
Rachunek przepływów pieniężnych jest sporządzany metodą pośrednią. Walutą 
sprawozdawczą jest złoty polski (PLN). W sprawozdaniu finansowym Spółka 
wykazuje zdarzenia gospodarcze zgodnie z ich treścią ekonomiczną. Wynik 
finansowy Spółki za dany rok obrotowy obejmuje wszystkie osiągnięte i 
przypadające na jej rzecz przychody oraz związane z tymi przychodami koszty. 
Madmind Studio Spółka Akcyjna publikuje Jednostkowy raport okresowy za I 
kwartał 2022 r. zgodnie z zasadami memoriału, współmierności przychodów i 
kosztów oraz ostrożnej wyceny. W bieżącym okresie sprawozdawczym spółka nie 
dokonywała zmiany zasad (polityki) rachunkowości. Raport okresowy za I kwartał 
2022 r. nie podlegał badaniu ani przeglądowi przez podmiot uprawiony do badań 
sprawozdań finansowych. 

 

III. KOMENTARZ EMITENTA NA TEMAT OKOLICZNOŚCI I ZDARZEŃ ISTOTNIE 
WPŁYWAJĄCYCH NA DZIAŁALNOŚĆ EMITENTA, JEGO SYTUACJĘ FINANSOWĄ I 
WYNIKI OSIĄGNIĘTE W DANYM KWARTALE 

 

Pierwszy kwartał tego rozpoczęliśmy z przychodami netto wynoszącymi 1 711 
376,00 złotych, czyli niemal trzykrotnie wyższymi niż w analogicznym okresie 
zeszłego roku. Tak dobre wyniki upatrujemy w utrzymującej się, dobrej sprzedaży 
gry Succubus, która korzystanie wpływa na wyniki finansowe spółki. 

Warto zwrócić również uwagę na należności krótkoterminowe, które wynikają z 
umów dystrybucyjnych ze sklepami internetowymi. Zazwyczaj sprzedaż gry za 
dany miesiąc czy kwartał, rozliczana jest dopiero pod koniec następnego miesiąca, 
dlatego też realny wpływ gotówki na konto spółki, odnotowujemy po zakończeniu 
tego okresu, co w raportach opisujemy jako należności. 



 

 

Obecnie branża gamingowa w Polsce nadal pozostaje w bessie na giełdzie i chociaż 
niskie zainteresowanie spółką pomimo niskiej wyceny oraz atrakcyjnej oferty 
może dziwić, to perspektywy są jak najbardziej optymistyczne. Nieprzerwanie 
kontynuujemy prace nad zapowiedzianymi tytułami a bieżące koszty operacyjne 
pokrywane są ze sprzedaży gier Succubus oraz Agony. 

Do 1 marca 2022 r. gra Succubus sprzedała się w łącznej ilości 165 000 sztuk, a do 
końca kwartału produkcja osiągnęła poziom sprzedaży 172 500 sztuk. 
Powodzeniem cieszą się również płatne dodatki do gry- łącznie aż 5000 różnych 
DLC znalazło nabywców w samym tylko marcu 2022. 

Ostatnie DLC (Superhero Armors) na GOG od 9. maja utrzymywało się wśród 
bestsellerów, a zainteresowanie grą wciąż jest duże. Dodatkowo w tym miesiącu 
sprzedaż zwiększyć może kolejne DLC (Issabel Cosplay DLC). W samym tylko 
kwietniu  sprzedaliśmy prawie 9 i pół tysiąca kopii gry Succubus, oraz niemal 7 
tysięcy sztuk DLC (w tym tzw. bundle), co stanowi znaczącą poprawę względem 
poprzedniego miesiąca i pozwala zakładać stabilną sprzedaż gry w kolejnych 
miesiącach. 

Sprzedaż gry Succubus regularnie pobudzana jest przez płatne dodatki w formie 
DLC oraz towarzyszące im darmowe aktualizacje dla graczy. Dzięki temu 
rozwiązaniu, gracze którzy zakupili już naszą produkcję, zostają poinformowani o 
o nowej, bezpłatnej zawartości do gry, oraz o możliwości nabycia atrakcyjnych 
dodatków które uatrakcyjniają rozgrywkę. Elastyczna struktura gry pozwala nam 
na wspieranie projektu przez dowolną ilość czasu, co realizujemy zgodnie z 
zaprezentowaną na początku roku Roadmapą wsparcia gry Succubus w 2022 roku. 

Jak informowaliśmy w relacjach inwestorskich (które publikujemy regularnie w 
każdy pierwszy piątek nowego miesiąca) w maju planujemy wydanie kolejnego 
płatnego dodatku do gry, w promocji którego uczestniczyć będzie znana polska 
cosplayeraka. „Issabel Cosplay DLC”umożliwi graczom między innymi wcielenie 
się w postać cosplayerki, co może spotkać się ze sporym zainteresowaniem ze 
strony zarówno fanów naszej gry, jak i fanów Issabel Cosplay. 

Dodatkowo w tym samym czasie planujemy wydać również  darmową aktualizację 
do gry oraz zastosować czasową obniżkę ceny, co w konsekwencji powinno 
zaowocować kolejnym miesiącem z dobrą sprzedażą Succubus oraz dodatków do 
gry. 

Wydane w 2018 roku gry: Agony oraz Agony Unrated cały czas generują 
comiesięczne przychody, zarówno na PC jak i na konsolach. Sprzedaż obu tych gier 
powoli zbliża się do miliona egzemplarzy, a kwartalne przychody netto ze 
sprzedaży Agony na konsolach, cały czas wyraźnie przekraczają ponad 100 000 zł 
netto. 

Zgodnie z dokumentem informacyjnym zarząd nie będzie rekomendował wypłaty 
dywidendy za lata 2020-2022. Taka decyzja może zapaść na WZA. Spółka będzie w 
tym zakresie działała zgodnie z wytycznymi KDPW i przepisami KSH. 

Raport Newzoo na temat globalnego rynku gier pozostawia nas z informacjami, 
które pozwalają na optymistyczne spojrzenie na branżę. Mimo dynamicznej 
sytuacji w USA, obniżkach stóp procentowych przez FED i innych zabiegów 
regulujących oraz nadal trwającej wojny w Ukrainie rynek gier rozwija się. Newzoo 
w swoim raporcie zapowiada, że wydatki na gry w 2022 przekroczą 203 mld USD. 
Oznacza to ponad pięcioprocentowy wzrost. Liczba graczy przekroczy 3 miliardy, 
a konsumenci w Stanach Zjednoczonych po raz kolejny wydadzą na gry więcej, niż 
Chińczycy, ponad 50,5 miliarda dolarów. Zapewne dużą rolę odgrywa tu fakt, że w 



 

 

stanach rząd nie przyjął pozycji regulującej, jak uczynił to rząd chiński. Nie 
sprawdziły się prognozy zapowiadające zmierzch konsol. To w tej chwili 29% 
rynku i ta pozycja wzrosła o 8,4%. Według raportu „koniem pociągowym” w 
drugim kwartale ma być nadal rynek gier konsolowych, co dla Madmind Studio jest 
dobrą zapowiedzią przy zbliżającej się premierze "Succubus" na konsolach, gdzie 
zysk dla studia to aż 80%. 

Port konsolowy gry Succubus powstaje we współpracy z Console Labs S.A i 
planowany jest na okolice III kwartału 2022 roku. 

Z kolei oczekiwana przed fanów, zwłaszcza z Kickstartera, premiera Agony Unrated 
VR także spodziewana jest w tym roku zgodnie z kalendarzem zamieszczonym na 
stronie spółki w zakładce dotyczącej relacji inwestorskich. 

Rynek gier na PC nadal notuje wzrost (3,2%), choć nieco mniejszy, niż na 
urządzenia mobilne i konsole. Stąd dywersyfikacja produkcji studia w reakcji na 
oczekiwania. Głównymi rynkami zbytu są tu kraje Zachodu. 

Regularnie publikowane relacje inwestorskie Madmind Studio, zarówno w formie 
tekstowej jak i w formie prezentacji wideo, dają obszerne i aktualne informacje ze 
spółki, a więc jednoznacznie mają wpływ na zaufanie inwestorów. To z kolei 
powoduje wzrost zaufania, iż lokowanie kapitału w branży gier ma dobre 
perspektywy. 

 

 

IV. STANOWISKO ODNOŚNIE DO MOŻLIWOŚCI ZREALIZOWANIA PUBLIKOWANYCH 
PROGNOZ WYNIKÓW NA DANY ROK W ŚWIETLE WYNIKÓW ZAPREZENTOWANYCH 
W RAPORCIE KWARTALNYM 

Emitent nie publikował prognoz finansowych na rok 2022. 

 

V. OPIS STANU REALIZACJI DZIAŁAŃ I INWESTYCJI EMITENTA ORAZ HARMONOGRAMU 
ICH REALIZACJI 

W I kwartale 2022 r. realizacja działań i inwestycji przebiegała zgodnie z przyjętym 
harmonogramem prac. 

W dniu 5. października 2021 r. została wydana gra Succubus a obecnie 
kontynuowane są prace nad jej aktualizacjami oraz płatnymi dodatkami. Emitent 
kontynuuje również pracę nad zapowiedzianymi wcześniej grami Paranoid oraz 
Tormentor. 

W dniu 31. marca opublikowaliśmy raport o nabyciu pełnych praw do IP, które do 
czasu oficjalnego ujawnienia, określać będziemy nazwą „Unborn”. Koszty zakupu 
licencji do „Unborn” nie obciążą zysku netto, ponieważ są traktowane jako 
inwestycja w toku. 

Oficjalne ogłoszenie nowej gry „Sanctus”, wraz ze zwiastunem, planowane jest na 
grudzień 2022 roku. 

Projekt „Unborn”, zostanie oficjalnie ogłoszony po premierach gier Paranoid oraz 
Tormentor. Sukcesywna sprzedaż, zapasy na koncie spółki i wysoki kurs dolara 
pomagają zwiększyć rezerwę oraz zapewniają płynność. Prace nad aktualnymi 
projektami trwają i odbywają się według ustalonego harmonogramu prac oraz 
budżetu. 



 

 

Zgodnie z informacjami, publikowanymi także wcześniej w raportach bieżących, 
spółka w 2022 r. planuje stworzyć oraz wydać grę na platformę VR o roboczym 
tytule Succubus XVR. Gra nie będzie bezpośrednim portem gry Succubus na 
urządzenia VR, lecz osobnym projektem o nowych mechanikach oraz wyzwaniach. 
Szacowany budżet Gry będzie wynosił około 450 tysięcy zł. Pełen dochód z gry 
będzie inwestowany w produkcje w toku i rozwój zespołu VR. 

Madmind Studio ma ogromną i przywiązaną społeczność graczy, a wokół 
produkowanych tytułów tworzy się co raz większe środowisko, zatem dbałość o 
fanów jest istotnym elementem działań spółki. Zwłaszcza że zapowiadana jest 
produkcja zatytułowana "Agony: Lords of Hell", której skala oraz budżet mogą być 
uzależnionie od powodzenia kampanii na Kickstarterze. Struktura gry - będąca 
strategią czasu rzeczywistego , bazuje na sprawdzonym i bardzo popularnym 
modelu z kultowej serii Populous. 

 

 

VI. INFORMACJE NA TEMAT AKTYWNOŚCI W ZAKRESIE WPROWADZANIA 
ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE 

Emitent nie podejmował w okresie objętym raportem inicjatyw nastawionych na 
wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie. 

 

VII. OPIS ORGANIZACJI GRUPY KAPITAŁOWEJ, Z WYSZCZEGÓLNIENIEM 

JEDNOSTEK PODLEGAJĄCYCH KONSOLIDACJI ORAZ JEDNOSTEK 

NIEOBJĘTYCH KONSOLIDACJĄ 

Emitent nie tworzy grupy kapitałowej. 

 

VIII. WSKAZANIE PRZYCZYN NIESPORZĄDZANIA SPRAWOZDAŃ SKONSOLIDOWANYCH 
PRZEZ PODMIOT DOMINUJĄCY LUB PRZYCZYN ZWOLNIENIA Z KONSOLIDACJI W 
ODNIESIENIU DO KAŻDEJ JEDNOSTKO ZALEŻNEJ NIEOBJĘTEJ KONSOLIDACJĄ 

Nie dotyczy. 

 

IX. WYBRANE DANE FINANSOWE WSZYSTKICH JEDNOSTEK ZALEŻNYCH EMITENTA 
NIEOBJĘTYCH KONSOLIDACJĄ 

Nie dotyczy. 

 

 

 

X. INFORMACJE O STRUKTURZE AKCJONARIATU EMITENTA, ZE WSKAZANIEM 
AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH, NA DZIEŃ PRZEKAZANIA RAPORTU, CO NAJMNIEJ 
5% GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU 

Jak informował raport z 9. marca 2022 r. w wyniku zawartych transakcji udział 
spółki AMM Management w akcjonariacie Madmind Studio S.A. przekroczył próg 
5%. 

 



 

 

Nazwa Liczba akcji Udział w 

kapitale 

zakładowym 

(%) 

Liczba głosów Udział w 

ogólnej liczbie 

głosów (%) 

PlayWay S.A. 7 184 500 59,88% 7 184 500  59,88%   

Dutkiewicz 

Tomasz 

857 000 7,14% 857 000 7,14% 

Trzebiński Jakub 792 725 6,61% 792 725 6,61% 

AMM 

Management Sp. 

z o.o. 

700 000 5,83% 700 000 5,83% 

Pozostali 2 463 775 20,53% 2 463 775 20,53% 

SUMA 11 998 000 100% 11 998 000 100% 

 

 

 

 

XI. INFORMACJE DOTYCZĄCE LICZBY OSÓB ZATRUDNIONYCH PRZEZ EMITENTA, 

W PRZELICZENIU NA PEŁNE ETATY 

 

Tabela dot. zatrudnienia: 

 

Forma zatrudnienia Liczba zatrudnionych Liczba pełnych etatów 

Umowa o pracę 13 13 

Umowa o dzieło, zlecenie i inne 13 ---- 

Dane na koniec I. Kwartału 2022 r. 

 

 

Bydgoszcz, dnia 13.05.2022. 

 

Prezes Zarządu  

  


