ZA OKRES OD DNIA 1 STYCZNIA 2022 ROKU
DO DNIA 31 MARCA 2022 ROKU
(I KWARTAŁ 2022 ROKU)

WARSZAWA, 16 MAJA 2022

I.

Podstawowe informacje o Emitencie

Firma:

Noobz from Poland

Forma prawna:

Spółka akcyjna

Kraj siedziby:

Polska

Siedziba:

Warszawa

Adres:

ul. Drawska 29/95, 02 – 202 Warszawa

Oznaczenie Sądu:

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Tel.

+48 502 369 960

Internet:

www.noobzfrompoland.com

E-mail:

info@noobzfrompoland.com

KRS:

0000412949

REGON:

146028130

NIP:

5252529725

Zarząd
Na dzień publikacji niniejszego raportu w skład Zarządu Emitenta wchodzi:
Jarosław Kotowski – Prezes Zarządu.

Rada Nadzorcza
Na dzień publikacji niniejszego raportu w skład Rady Nadzorczej Emitenta wchodzą:
1. Przemysław Kowalewski - Przewodniczący Rady Nadzorczej;
2. Michał Zawadzki – Członek Rady Nadzorczej;
3. Tomsz Nałęcz – Członek Rady Nadzorczej;
4. Tomasz Andryszczyk - Członek Rady Nadzorczej;
5. Paweł Tymczyna- Członek Rady Nadzorczej.
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II.

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

Struktura akcjonariatu Emitenta ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających na dzień
przekazania raportu co najmniej 5% głosów na walnym zgromadzeniu przedstawia się
następująco:
Udział
Imię i nazwisko / nazwa

Liczba akcji

akcjonariusza

(w szt.)

Lp.

w kapitale
zakładowym

Udział
Liczba głosów
w głosach
(w szt.)
(w proc.)

(w proc.)

1.

1

Jarosław Kotowski

672 315

44,90

672 315

44,90

2.

2

Krzysztof Szczawiński

106 631

7,12

106 631

7,12

3.

3

Rafał Zaorski

105 663

7,06

105 663

7,06

4.

4

Pozostali

612 830

40,93

515 624

40,93

1 497 439

100

Łącznie

III.

1 497 439

100

Opis organizacji grupy kapitałowej, ze wskazaniem jednostek podlegających
konsolidacji

Na dzień sporządzenia niniejszego raportu kwartalnego Emitent tworzy grupę kapitałową
w rozumieniu przepisów o rachunkowości w skład której wchodzi Noobz from Poland S.A. oraz
Rookiez from Warsaw S.A.
Wszystkie spółki wchodządze w skład grupy kapitałowej Emitenta podlagają konsolidacji:
ROOKIEZ FROM WARSAW S.A.
5.

Nazwa i forma prawna

Spółka Akcyjna

6.

Adres siedziby

ul. Drawska 29/95, 02 – 202 Warszawa

7.

Regon

387155725

8.

NIP

NIP: 7010998529

9.

KRS

KRS: 0000922769

10. Sąd rejestrowy

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
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11. Internet

www.rookiezfromwarsaw.com

Udział Emitenta w kapitale

Emitent posiada 51,82 proc. udziałów w kapitale

zakładowym i ogólnej liczbie głosów

zakładowym spółki Rookiez from Warsaw S.A.

12.

Emitent posiada 51,82 proc. głosów w spółce Rookiez
from Warsaw S.A.

13. Przedmiot działalności

58, 21, Z, DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE

14.

GIER KOMPUTEROWYCH;
58, 29, Z, DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE
POZOSTAŁEGO OPROGRAMOWANIA;
62, 01, Z, DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA
Z OPROGRAMOWANIEM;
62, 02, Z, DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA
Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI;
62, 09, Z, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W
ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I
KOMPUTEROWYCH;
63, 11, Z, PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE
STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA
DZIAŁALNOŚĆ;
63, 12, Z, DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH;
63, 99, Z, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W
ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ
NIESKLASYFIKOWANA;
64, 99, Z, POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ
USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z
WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW
EMERYTALNYCH;
77, 40, Z, DZIERŻAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ
I PODOBNYCH PRODUKTÓW, Z WYŁĄCZENIEM PRAC
CHRONIONYCH PRAWEM AUTORSKIM.
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IV.

Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu, w tym informacje
o zmianach stosowanych zasad (polityki) rachunkowości

1.

Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości i ewentualnych zmianach

Niniejszy raport kwartalny został został przygotowany na podstawie Rozporządzenia Ministra
Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych
przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji
wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r.
poz. 757).
Sprawozdania finansowe zostały przygotowane zgodnie z przepisami Ustawy o rachunkowości
(Dz.U. z 1994 r. poz. 591 z późniejszymi zmianami). Skonsolidowane i jednostkowe sprawozdanie
finansowe sporządzone zostało w zgodzie z praktyką stosowaną przez jednostki działające w
Polsce w oparciu o zasady rachunkowości wynikające z przepisów ustawy o rachunkowości i
wydanymi na jej podstawie przepisami wykonawczymi. Przyjęte przez jednostkę dominującą
zasady rachunkowości dla grupy kapitałowej stosowane były w sposób ciągły i są zgodne z
zasadami rachunkowości stosowanymi w poprzednim roku. Konsolidacja odbywa się metodą
konsolidacji pełnej.
Emitent pragnie poinformować, że w wyniku współpracy z nową firmą audytorską podjął decyzję
o wprowadzeniu przez Emitenta zmian w polityce rachunkowości mających zastosowanie dla
roku 2021 (wraz z dostosowaniem danych porównawczych) o czym Emitent informował w
raporcie bieżącym ESPI nr 11/2022 z dnia 13 maja 2022 r. Emitent dokonał zmian w polityce
rachunkowości odnoszących się do wyceny zapasów oraz sposobu księgowania kosztów
tworzenia gier:
Zgodnie z opisem polityki rachunkowości zawartym w Dokumencie Informacyjnym Emitent
stosował następujące zasady:
a. wartość zapasów była wykazywana według kosztów wytworzenia zgodnie z
przepisem art. 28 pkt. 1, podpunkt 6 Ustawy o rachunkowości (Dz.U. z 1994 r. poz. 591
z późniejszymi zmianami);
b. koszty gry były przenoszone w koszty w momencie ukończenia gry co miało również
zastosowanie do momentu oddawania przez Spółkę kamieni milowych w projektach
realizowanych we współpracy z wydawcą - 505 Games S. p. A.
Emitent pragnie poinformować, że podejście do powyżej opisanych elementów zmieniło się
poprzez:
a. zastosowanie analogii do art. 34 pkt 3. UoR który stanowi, że zapasy wycenia się w
okresie przynoszenia przez nie korzyści ekonomicznych, nie dłuższym niż 5 lat, w
wysokości nadwyżki kosztów ich wytworzenia nad przychodami według cen
sprzedaży netto, uzyskanymi ze sprzedaży tych produktów w ciągu tego okresu;

b. prezentacje pozycji „Zmiana stanu produktów” w rachunku zysków i strat w
wariancie porównawczym.
Jednocześnie Emitent zwraca uwagę, że dane jednostkowe dotyczące okresu porównawczego (tj.
na dzień 31 marca 2021 r.) dotyczą Noobz from Poland S.A. przed połączeniem z Noobz PL Sp. z
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o.o. . Rejestracja przez Sąd połączenia Emitenta jako spółki przejmującej ze spółką zależną Noobz
PL sp. z o.o. miała miejsce w czwartym kwartale 2021 roku o czym Emitent informował w raporcie
bieżącym ESPI nr 21/2021 z dnia 5 listopada 2021 r..

2.

Omówienie zasad grupowania operacji gospodarczych

Kapitały
Kapitał zakładowy jest ujmowany w wysokości określonej w Statucie Spółki jednostki
dominującej i wpisanej w rejestrze sądowym. Różnice pomiędzy wartością godziwą uzyskanej
zapłaty i wartością nominalną akcji są ujmowane w kapitale zapasowym ze sprzedaży akcji
powyżej ich wartości nominalnej.
Rozliczenia międzyokresowe
Grupa Kapitałowa dokonuje czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów, jeżeli dotyczą one
przyszłych okresów sprawozdawczych. Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów
dokonywane są w wysokości prawdopodobnych zobowiązań przypadających na bieżący okres
sprawozdawczy. Bierne roziczenia międzyokresowe kosztów prezentowane są w bilansie w
pozycji krótkoterminowych zobowiązań handlowych.
Zapasy
Produkcję w toku stanowią koszty produkcji gier komputerowych.
Cena nabycia zapasów obejmuje cenę zakupu oraz inne koszty bezpośrednio związane z
pozyskaniem zapasów.
Zapasy wycenia się zgodnie z art. 34 pkt 3. Ustawy o Rachunkowości tj. w okresie przynoszenia
przez nie korzyści ekonomicznych, nie dłuższym niż 5 lat, w wysokości nadwyżki kosztów ich
wytworzenia nad przychodami według cen sprzedaży netto, uzyskanymi ze sprzedaży tych
produktów w ciągu tego okresu. Nieodpisane po upływie tego okresu koszty wytworzenia
zwiększają pozostałe koszty operacyjne.
Instrumenty finansowe
Instrumenty finansowe ujmowane są oraz wyceniane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra
Finansów z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny,
zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych. Zasady wyceny i
ujawniania aktywów finansowych opisane w poniższej nocie nie dotyczą instrumentów
finansowych wyłączonych z powyższego Rozporządzenia w tym w szczególności praw i
zobowiązań wynikających z umów leasingowych i ubezpieczeniowych, należności i zobowiązań z
tytułu dostaw i usług oraz instrumentów finansowych wyemitowanych przez Spółkę
stanowiących jej instrumenty kapitałowe.
Podział instrumentów finansowych:
aktywa finansowe dzieli się na:
•
•
•
•

aktywa finansowe przeznaczone do obrotu,
pożyczki udzielone i należności własne
aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności,
aktywa finansowe dostępne do sprzedaży.
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zobowiązania finansowe dzieli się na:
•
•

zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu,
pozostałe zobowiązania finansowe

Aktywa finansowe
Aktywa finansowe wprowadza się do ksiąg rachunkowych na dzień zawarcia kontraktu w cenie
nabycia, to jest w wartości godziwej poniesionych wydatków lub przekazanych w zamian innych
składników majątkowych, zaś zobowiązania finansowe w wartości godziwej uzyskanej kwoty lub
wartości otrzymanych innych składników majątkowych. Przy ustalaniu wartości godziwej na ten
dzień uwzględnia się poniesione przez Spółkę koszty transakcji.
Aktywa finansowe nabyte w wyniku transakcji dokonanych na rynku regulowanym wprowadza
się do ksiąg rachunkowych w dniu ich zawarcia.
Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży wycenia się w wartości godziwej zaś zyski i straty z
wyceny ujmowane są w rachunku zysków i strat. W przypadku oprocentowanych instrumentów
dłużnych zaliczonych do tej kategorii część odsetkowa ustalona przy zastosowaniu metody
efektywnej stopy procentowej jest odnoszona bezpośrednio do rachunku zysków i strat.
Do aktywów finansowych przeznaczonych do obrotu zalicza się aktywa nabyte w celu osiągnięcia
korzyści ekonomicznych wynikających z krótkoterminowych zmian cen oraz wahań innych
czynników rynkowych albo krótkiego czasu trwania nabytego instrumentu, a także inne aktywa
finansowe, bez względu na zamiary, jakimi kierowano się przy zawieraniu kontraktu, jeżeli
stanowią one składnik portfela podobnych aktywów finansowych, co do którego jest duże
prawdopodobieństwo realizacji w krótkim terminie zakładanych korzyści ekonomicznych.
Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu wycenia się w wartości godziwej, natomiast skutki
okresowej wyceny, z wyłączeniem pozycji zabezpieczanych i instrumentów zabezpieczających,
zalicza się odpowiednio do przychodów lub kosztów finansowych okresu sprawozdawczego, w
którym nastąpiło przeszacowanie.
3.

Omówienie metody wyceny aktywów i pasywów

Wartości niematerialne i prawne
Wartości niematerialne i prawne ujmuje się w księgach według cen ich nabycia lub kosztów
poniesionych na ich wytworzenie i umarza metodą liniową przy zastosowaniu następujących
stawek amortyzacji:
•
•
•
•

Koncesje, patenty, licencje i znaki towarowe - 5 lat
Wartość firmy - 2 lata
Oprogramowanie - 2 - 5 lat
Inne - 5 lat

Środki trwałe
Wartość początkową środków trwałych ujmuje się w księgach według cen nabycia lub kosztów
wytworzenia, pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty ich
wartości.
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Cena nabycia i koszt wytworzenia środków trwałych oraz środków trwałych w budowie obejmuje
ogół ich kosztów poniesionych przez jednostkę za okres budowy, montażu, przystosowania i
ulepszenia, do dnia przyjęcia do używania, w tym również: koszt obsługi zobowiązań
zaciągniętych w celu ich finansowania i związane z nimi różnice kursowe, pomniejszony o
przychody z tego tytułu.
Wartość początkową stanowiącą cenę nabycia lub koszt wytworzenia środka trwałego
powiększają koszty jego ulepszenia, polegającego na przebudowie, rozbudowie, modernizacji lub
rekonstrukcji, powodującego, że wartość użytkowa tego środka po zakończeniu ulepszenia
przewyższa posiadaną przy przyjęciu do używania wartość użytkową.
Środki trwałe amortyzowane są metodą liniową. Rozpoczęcie amortyzacji następuje w następnym
miesiącu po przyjęciu środka trwałego do używania. Przykładowe stawki amortyzacyjne są
następujące:
•
•
•

Urządzenia techniczne i maszyny - 20,0 - 30,0 %
Środki transportu - 20,0 %
Inne środki trwałe – 20 – 30%

Środki trwałe o wartości niższej niż 3.500 zł amortyzowane są jednorazowo w momencie zakupu.
Poprawność stosowanych okresów i stawek amortyzacji jest przez jednostkę weryfikowana,
powodując odpowiednią korektę dokonywanych w następnych latach odpisów amortyzacyjnych.
Inwestycje
Inwestycje obejmują aktywa posiadane w celu osiągnięcia korzyści ekonomicznych wynikających
z przyrostu wartości tych aktywów, uzyskania z nich przychodów w formie odsetek, dywidend
(udziałów w zyskach) lub innych pożytków, w tym również z transakcji handlowej, a w
szczególności aktywa finansowe oraz te nieruchomości i wartości niematerialne i prawne, które
nie są użytkowane przez jednostkę, lecz są posiadane w celu osiągnięcia tych korzyści.
Na każdy dzień bilansowy ocenia się, czy istnieją obiektywne dowody wskazujące na trwałą utratę
wartości składnika bądź grupy aktywów. Jeśli takie dowody istnieją, ustala się szacowaną,
możliwą do odzyskania wartość składnika aktywów i dokonuje się odpisu aktualizującego z tytułu
utraty wartości w kwocie równej różnicy między wartością możliwą do odzyskania i wartością
bilansową. Strata wynikająca z utraty wartości jest ujmowana w rachunku zysków i strat. W
przypadku, gdy skutki uprzednio dokonanego przeszacowania aktywów ujęto jako kapitał z
aktualizacji wyceny, to strata pomniejsza wysokość tego kapitału, a pozostała części straty jest
odnoszona na rachunek zysków i strat.
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V.

Jednostkowe skrócone sprawozdanie finansowe za I kwartał 2022 r.

4.

Bilans – aktywa

Noobz from Poland S.A.
Bilans - Aktywa

Aktywa trwałe

31.3.2022

(skorygowane)
31.3.2021

(zł)

(zł)

333 751,64

1 023 637,50

-

-

Rzeczowe aktywa trwałe
Środki trwałe
grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)
budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej
urządzenia techniczne i maszyny
środki transportu
inne środki trwałe
Środki trwałe w budowie
Zaliczki na środki trwałe w budowie

49 417,33
49 417,33
49 417,33
-

-

Należności długoterminowe
Od jednostek powiązanych
Od pozostałych jednostek, w których jednostka
posiada zaangażowanie w kapitale
Od pozostałych jednostek

48 696,81
-

-

-

-

48 696,81

-

235 637,50
235 637,50

1 023 637,50
1 023 637,50

195 637,50
195 637,50
-

1 023 637,50
1 023 637,50
-

40 000,00

-

40 000,00
-

-

-

-

Wartości niematerialne i prawne
Koszty zakończonych prac rozwojowych
Wartość firmy
Inne wartości niematerialne i prawne
Zaliczki na wartości niematerialne i prawne

Inwestycje długoterminowe
Nieruchomości
Wartości niematerialne i prawne
Długoterminowe aktywa finansowe
w jednostkach powiązanych
-udziały lub akcje
-inne papiery wartościowe
-udzielone pożyczki
-inne długoterminowe aktywa finansowe
w pozostałych jednostkach, w których jednostka
posiada zaangażowanie w kapitale
-udziały lub akcje
-inne papiery wartościowe
-udzielone pożyczki
-inne długoterminowe aktywa finansowe
w pozostałych jednostkach
-udziały lub akcje
-inne papiery wartościowe
-udzielone pożyczki
-inne długoterminowe aktywa finansowe
Inne inwestycje długoterminowe
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Noobz from Poland S.A.
Bilans - Aktywa

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
Inne rozliczenia międzyokresowe

31.3.2022

(skorygowane)
31.3.2021

(zł)

(zł)
-

-

2 191 108,19

2 942 258,71

Zapasy
Materiały
Półprodukty i produkty w toku
Produkty gotowe
Towary
Zaliczki na dostawy

336 643,67
330 971,41
5 672,26

598 831,20
598 831,20
-

Należności krótkoterminowe
Należności od jednostek powiązanych
z tytułu dostaw i usług
inne
Należności od pozostałych jednostek, w których
jednostka posiada zaangażowanie w kapitale

920 776,12
10 177,64

109 576,42
260,00

8 678,27
1 499,37

260,00

-

-

-

-

910 598,48

109 316,42

770 319,01

1 862,70

139 998,47

105 766,86

281,00
-

1 686,86
-

Aktywa obrotowe

z tytułu dostaw i usług
inne
Należności od pozostałych jednostek
z tytułu dostaw i usług
z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń
społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń
inne
dochodzone na drodze sądowej

Inwestycje krótkoterminowe
Krótkoterminowe aktywa finansowe
w jednostkach powiązanych
- udziały lub akcje
- inne papiery wartościowe
- udzielone pożyczki
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe
w pozostałych jednostkach
- udziały lub akcje
- inne papiery wartościowe
- udzielone pożyczki
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe
środki pieniężne i inne aktywa pieniężne
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach
- inne środki pieniężne
- inne aktywa pieniężne
Inne inwestycje krótkoterminowe

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe
Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy
Udziały (akcje) własne
AKTYWA RAZEM

906 425,80
906 425,8
-

2 233 851,09
2 233 851,1
1 190 798,61

-

1 190 798,61
-

-

-

-

-

906 425,80

1 043 052,48

906 425,80
-

1 043 052,48
-

-

-

27 262,60
-

-

2 524 859,83

3 965 896,21
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5.

Bilans – pasywa

Noobz from Poland S.A.
Bilans - Pasywa

Kapitał własny
Kapitał podstawowy
Kapitał zapasowy
Kapitał z aktualizacji wyceny
Pozostałe kapitały rezerwowe
Zysk/(Strata) z lat ubiegłych
Zysk/(Strata) netto
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
Rezerwy na zobowiązania
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku
dochodowego
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne
- długoterminowa
- krótkoterminowa
Pozostałe rezerwy
- długoterminowe
- krótkoterminowe
Zobowiązania długoterminowe
Wobec jednostek powiązanych
Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka
posiada zaangażowanie w kapitale
Wobec pozostałych jednostek
kredyty i pożyczki
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
inne zobowiązania finansowe
zobowiązania wekslowe
inne

31.3.2022

(skorygowane)
31.3.2021

(zł)

(zł)

1 760 548,47

3 015 795,35

137 743,90
6 240 520,70

137 743,90
5 965 608,20

12 000,00
(5 477 485,69)
847 769,56
-

(2 902 905,16)
(184 651,59)
-

764 311,36

950 100,86

139 753,00

598 280,00

70 289,00

115 442,00

69 464,00
69 464,00
-

482 838,00
482 838,00
-

-

-

-

-

-

-
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Noobz from Poland S.A.
Bilans - Pasywa

Zobowiązania krótkoterminowe
Wobec jednostek powiązanych
z tytułu dostaw i usług
inne
Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka
posiada zaangażowanie w kapitale
z tytułu dostaw i usług
inne
Wobec pozostałych jednostek
kredyty i pożyczki
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
inne zobowiązania finansowe
z tytułu dostaw i usług
zaliczki otrzymane na dostawy
zobowiązania wekslowe
z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń
z tytułu wynagrodzeń
inne
Fundusze specjalne

Rozliczenia międzyokresowe
Ujemna wartość firmy
Inne rozliczenia międzyokresowe
- długoterminowe
- krótkoterminowe
PASYWA RAZEM

31.3.2022

(skorygowane)
31.3.2021

(zł)

(zł)

624 558,36
20 888,76

351 820,86
18 019,50

20 888,76

18 019,50

-

-

-

-

603 669,60

333 801,36

299 096,64

23 268,50

116 592,53
180 473,85
7 506,58

150 816,08
144 589,94
15 126,84

-

-

-

-

2 524 859,83

3 965 896,21
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6.

Rachunek Zysków i Strat (wariant porównawczy)

Noobz from Poland S.A.
Rachunek zysków i strat

Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi
- w tym od jednostek powiązanych
Przychody netto ze sprzedaży produktów
Zmiana stanu produktów
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów

Koszty działalności operacyjnej
Amortyzacja
Zużycie materiałów i energii
Usługi obce
Podatki i opłaty
- w tym podatek akcyzowy
Wynagrodzenia
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia
Pozostałe koszty rodzajowe
Wartość sprzedanych towarów i materiałów

Zysk/(Strata) ze sprzedaży
Pozostałe przychody operacyjne
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
Dotacje
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
Inne przychody operacyjne

Pozostałe koszty operacyjne
Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
Inne koszty operacyjne

Zysk/(Strata) z działalności operacyjnej

1.1.2022 31.3.2022

(skorygowane)
1.1.2021 31.3.2021

(zł)

(zł)

1 663 852,74
-

173 238,94
173 238,94
-

(1 209 333,00)

(370 737,36)

(6 557,06)
(19 672,04)
(749 265,15)
(775,00)
(369 571,92)
(63 491,83)

(3 388,48)
(152 719,03)
(216,00)
(202 731,79)
(11 682,06)
-

454 519,74

(197 498,42)

1 330,20
1 330,20

-

-

-

455 849,94

(197 498,42)
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Noobz from Poland S.A.
Rachunek zysków i strat

Przychody finansowe
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:
- od jednostek powiązanych w tym:
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
- od jednostek pozostałych, w tym:
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
Odsetki:
- w tym od jednostek powiązanych
Zysk z tytułu rochodu aktywów fiannsowych, w tym:
- w tym od jednostek powiązanych
Aktualizacja wartości aktywów finansowych
Inne

Koszty finansowe
Odsetki
- w tym dla jednostek powiązanych
Strata ze zbycia inwestycji
- w jednostkach powiązanych
Aktualizacja wartości inwestycji
Inne

Zysk/(Strata) z działalności gospodarczej
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych
Zyski nadzwyczajne
Straty nadzwyczajne
Zysk/(Strata) brutto

1.1.2022 31.3.2022

(skorygowane)
1.1.2021 31.3.2021

(zł)

(zł)

557 170,90
-

12 846,83
11 914,45
11 914,45
932,38

552 187,50

4 983,40

(2 743,11)
(543,32)

-

-

(2 199,79)

1 010 277,73
1 010 277,73

Podatek dochodowy
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku/zwiększenia straty

(162 508,17)
-

Zysk/(Strata) netto

847 769,56
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7.

Rachunek przepływów pieniężnych (metoda pośrednia)

Noobz from Poland S.A.
Rachunek przepływów pieniężnych

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
Zysk/(Strata) netto
Korekty razem:
Amortyzacja

1.1.2022 31.3.2022

(skorygowane)
1.01.2021 31.3.2021

(zł)

(zł)

(937 606,59)

(211 216,75)

847 769,56

(184 651,59)

(1 785 376,15)

(26 565,16)

6 557,06

-

(Zysk)/Strata z tytułu różnic kursowych

-

-

Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)

-

-

(Zysk)/Strata z działalności inwestycyjnej

(552 187,50)

-

Zmiana stanu rezerw/odsetki

-

Zmiana stanu zapasów

-

(12 846,83)
-

Zmiana stanu należności

(521 244,64)

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z
wyjątkiem pożyczek i kredytów

(706 735,17)

9 173,47

(11 765,90)

(9 671,00)

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych

(13 220,80)

Inne korekty
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
Wpływy
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz
rzeczowych aktywów trwałych
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości
niematerialne i prawne
Z aktywów finansowych, w tym:
w jednostkach powiązanych
w pozostałych jednostkach
- zbycie aktywów finansowych

561 989,43

(173 238,94)

570 000,00

-

-

-

-

-

570 000,00

-

-

-

570 000,00

-

570 000,00

-

- dywidendy i udziały w zyskach

-

-

- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych

-

-

- odsetki

-

-

- inne wpływy z aktywów finansowych

-

-

-

-

(8 010,57)

(173 238,94)

Inne wpływy inwestycyjne
Wydatki
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz
rzeczowych aktywów trwałych
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i
prawne

(8 010,57)
(173 238,94)

Na aktywa finansowe, w tym:
w jednostkach powiązanych
w pozostałych jednostkach

-

-

- nabycie aktywów finansowych

-

-

- udzielone pożyczki długoterminowe

-

-

Inne wydatki inwestycyjne

-
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Noobz from Poland S.A.
Rachunek przepływów pieniężnych

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

(skorygowane)
1.01.2021 31.3.2021

1.1.2022 31.3.2022
-

(248 906,17)

Wpływy

Wpływy netto z wydania udziałów/(emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
Kredyty i pożyczki

-

-

Emisja dłużnych papierów wartościowych

-

-

Inne wpływy finansowe (dopłata do kapitału)

-

-

Wydatki

-

(248 906,17)

Nabycie udziałów/(akcji) własnych

-

-

Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli

-

-

Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu
podziału zysku

-

-

Spłaty kredytów i pożyczek

-

(248 906,17)

Wykup dłużnych papierów wartościowych

-

-

Z tytułu innych zobowiązań finansowych

-

-

Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego

-

-

Odsetki

-

-

Inne wydatki finansowe

-

-

Przepływy pieniężne netto razem

(375 617,16)

(633 361,86)

Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych

(375 617,16)

(633 361,86)

- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych

Środki pieniężne na początek okresu
Środki pieniężne na koniec okresu
- w tym o ograniczonej możliwości dysponowania

-

-

1 282 042,96

1 676 414,34

906 425,80

1 043 052,48

-

-
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8.

Zestawienie zmian w kapitale własnym

Noobz from Poland S.A.
Zestawienie zmian w kapitale własnym

1.1.2022 31.3.2022

(skorygowane)
1.1.2021 31.3.2021

(zł)

(zł)

Kapitał własny na początek okresu

900 778,91

3 798 726,94

- korekty błędów podstawowych
- zmiana przyjętych zasad rachunkowości
Kapitał własny na początek okresu po korektach

900 778,91

3 798 726,94

Kapitał zakładowy na początek okresu

137 743,90

137 743,90

Zmiany kapitału zakładowego
zwiększenia (z tytułu)
- wydania udziałów (emisji akcji)
zmniejszenia (z tytułu)
- umorzenia udziałów (akcji)
Kapitał zakładowy na koniec okresu

137 743,90

137 743,90

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu

-

-

Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu

-

-

-

-

Udziały (akcje) własne na początek okresu

-

-

Zmiany (akcji) udziałów własnych
zwiększenia
zmniejszenia
Udziały (akcje) własne na koniec okresu

-

-

-

-
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Noobz from Poland S.A.
Zestawienie zmian w kapitale własnym

Kapitał zapasowy na początek okresu
Zmiany kapitału zapasowego
-korekty błędów podstawowych
zwiększenia (z tytułu)
- dopłaty do kapitału
- z podziału zysku (ustawowo)
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
zmniejszenia (z tytułu)
- pokrycia straty
Kapitał zapasowy na koniec okresu

(skorygowane)
1.1.2021 31.3.2021

1.1.2022 31.3.2022
6 240 520,70

3 868 732,20

6 240 520,70

2 096 876,00
5 965 608,20

Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu

-

-

Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny
zwiększenia
zmniejszenia
- z tytułu zbycia środków trwałych
Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu

-

-

-

-

12 000,00

-

-

-

12 000,00

-

Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu
Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych
zwiększenia
zmniejszenia
Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu
Zysk/(Strata) z lat ubiegłych na początek okresu

-

(5 477 485,69)

(207 749,16)

(5 477 485,69)
(5 477 485,69)
(5 477 485,69)

(207 749,16)
(2 695 156,00)
(2 902 905,16)
(2 902 905,16)

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu
-korekty błędów podstawowych
-zmiana przyjętych zasad rachunkowości
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu po korektach
zwiększenia
zmniejszenia

-

-

Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu

-

-

(5 477 485,69)

(2 902 905,16)

847 769,56

(184 651,59)

Strata z lat ubiegłych na początek okresu
-korekty błędów podstawowych
-zmiana przyjętych zasad rachunkowości
Strata z lat ubiegłych na początek okresu po korektach
zwiększenia
zmniejszenia
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu

Zysk/(Strata) z lat ubiegłych na koniec okresu
Wynik netto
zysk netto

847 769,56

(184 651,59)

strata netto
-

-

Kapitał własny na koniec okresu

1 760 548,47

3 015 795,35

Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału
zysku /pokrycia straty

1 760 548,47

3 015 795,35

odpisy z zysku
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VI.

Skonsolidowane skrócone sprawozdanie finansowe za I kwartał 2022 r.
1. Bilans - aktywa
Grupa Kapitałowa Noobz from Poland S.A.
Bilans - Aktywa

A. Aktywa trwałe

31.3.2022

(skorygowane)
31.3.2021

(zł)

(zł)

155 891,84

13 257,81

I.

Wartości niematerialne i prawne
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych
2. Wartość firmy
3. Inne wartości niematerialne i prawne
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne

-

4 011,00
4 011,00
-

II.

Wartość firmy jednostek podporządkowanych
1. Wartość firmy - jednostki zależne
2. Wartość firmy - jednostki współzależne

-

-

III. Rzeczowe aktywa trwałe
1. Środki trwałe
a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej
c) urządzenia techniczne i maszyny
d) środki transportu
e) inne środki trwałe
2. Środki trwałe w budowie
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie

67 195,03
67 195,03
67 195,03
-

-

IV. Należności długoterminowe
1. Od jednostek powiązanych
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada
zaangażowanie w kapitale

48 696,81
-

9 246,81
-

-

-

48 696,81

9 246,81

40 000,00
40 000,00

-

-

-

-

-

40 000,00

-

40 000,00
-

-

-

-

-

-

3.

Od pozostałych jednostek

V. Inwestycje długoterminowe
1. Nieruchomości
2. Wartości niematerialne i prawne
3. Długoterminowe aktywa finansowe
a) w jednostkach zależnych i współzależnych
niewycenianych metodą konsolidacji pełnej lub
metodą proporcjonalną
- udziały lub akcje
- inne papiery wartościowe
- udzielone pożyczki
- inne długoterminowe aktywa finansowe
b) w jednostkach zależnych, współzależnych i
stowarzyszonych wycenianych metodą praw
własności

4.

- 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
Inne inwestycje długoterminowe

VI. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
Inne rozliczenia międzyokresowe
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Grupa Kapitałowa Noobz from Poland S.A.
Bilans - Aktywa
B.

(skorygowane)
31.3.2021

31.3.2022

Aktywa obrotowe

4 468 475,27

3 448 875,92

I.

Zapasy
1. Materiały
2. Półprodukty i produkty w toku
3. Produkty gotowe
4. Towary
5. Zaliczki na dostawy

1 886 898,64
1 881 226,38
5 672,26

1 550 427,97
1 550 427,97
-

II.

Należności krótkoterminowe
1. Należności od jednostek powiązanych
a) z tytułu dostaw i usług
b) inne
2.
Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka
posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług
b) inne
3. Należności od pozostałych jednostek
a) z tytułu dostaw i usług
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń
społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń
c) inne
d) dochodzone na drodze sądowej

936 160,89

279 249,21

III. Inwestycje krótkoterminowe
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe
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
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach
- inne środki pieniężne
- inne aktywa pieniężne
2. Inne inwestycje krótkoterminowe

IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy
D. Udziały (akcje) własne
AKTYWA RAZEM

-

-

-

-

-

-

936 160,89
770 603,29

279 249,21
4 500,03

162 341,14

230 798,24

3 216,46
-

43 950,94
-

1 618 153,14
1 618 153,14
-

1 570 863,00
1 570 863,00
-

-

-

-

-

-

-

1 618 153,14

1 570 863,00

1 618 153,14
-

1 570 863,00
-

-

-

27 262,60

48 335,74

-

-

4 624 367,11

3 462 133,73
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2. Bilans - pasywa
Grupa Kapitałowa Noobz from Poland S.A.
Bilans - Pasywa

A. Kapitał własny
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
B.

Kapitał podstawowy
Kapitał zapasowy
Kapitał z aktualizacji wyceny
Pozostałe kapitały rezerwowe
Zysk/(Strata) z lat ubiegłych
Zysk/(Strata) netto
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego

Kapitał mniejszości

C. Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych
I. Ujemna wartość firmy - jednostki zależne
II. Ujemna wartość firmy - jednostki współzależne
D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
I.

II.

Rezerwy na zobowiązania
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku
dochodowego
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne
- długoterminowa
- krótkoterminowa
3. Pozostałe rezerwy
- długoterminowe
- krótkoterminowe
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
1. Wobec jednostek powiązanych
a) z tytułu dostaw i usług
b) inne
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka
posiada zaangażowanie w kapitale

3.

4.

a) z tytułu dostaw i usług
b) inne
Wobec pozostałych jednostek
a) kredyty i pożyczki
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe
d) z tytułu dostaw i usług
e) zaliczki otrzymane na dostawy
f) zobowiązania wekslowe
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń
h) z tytułu wynagrodzeń
i) inne
Fundusze specjalne

IV. Rozliczenia międzyokresowe
1. Ujemna wartość firmy
2. Inne rozliczenia międzyokresowe
- długoterminowe
- krótkoterminowe
PASYWA RAZEM

31.3.2022

(skorygowane)
31.3.2021

(zł)

(zł)

2 583 186,76

1 948 605,07

137 743,90
7 467 343,23
12 000,00
(5 760 132,64)
726 232,27
-

137 743,90
6 611 463,47
(4 613 775,57)
(186 826,73)
-

1 162 341,06

385 749,73

-

-

878 839,29

1 127 778,93

139 753,00

598 280,00

70 289,00

115 442,00

69 464,00
69 464,00
-

482 838,00
482 838,00
-

-

-

-

-

-

-

739 086,29
-

423 498,93
-

-

-

-

-

-

-

739 086,29

423 498,93

-

-

427 002,60

38 210,76

116 841,53
183 578,78
11 663,38

202 391,72
158 349,95
24 546,50

-

-

-

106 000,00

-

106 000,00
100 000,00
6 000,00

4 624 367,11

3 462 133,73
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3. Rachunek Zysków i Strat (wariant porównawczy)
Grupa Kapitałowa Noobz from Poland S.A.
Rachunek zysków i strat

A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi
- w tym od jednostek powiązanych
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów
II. Zmiana stanu produktów
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów

B.

1.1.2022 31.3.2022

(skorygowane)
1.1.2021 31.3.2021

(zł)

(zł)

1 877 620,93
1 664 322,52
213 298,41
-

525 913,61
113 482,50
412 431,11
-

Koszty działalności operacyjnej

(1 486 799,54)

(715 234,88)

I. Amortyzacja
II. Zużycie materiałów i energii
III. Usługi obce
IV. Podatki i opłaty

(6 557,06)
(27 626,95)
(1 002 260,33)
(775,00)
(385 888,37)
(63 691,83)

(11 817,63)
(379 855,83)
(583,00)
(306 910,21)
(15 323,48)
(744,73)
-

- w t ym podat ek akcyzowy

V. Wynagrodzenia
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia
VII.Pozostałe koszty rodzajowe
VIII.Wartość sprzedanych towarów i materiałów

C. Zysk/(Strata) ze sprzedaży
D. Pozostałe przychody operacyjne
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
II. Dotacje
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
IV. Inne przychody operacyjne

E.

Pozostałe koszty operacyjne
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
III. Inne koszty operacyjne

F.

Zysk/(Strata) z działalności operacyjnej

390 821,39

(189 321,27)

1 440,01
1 440,01

-

-

-

392 261,40

(189 321,27)
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Grupa Kapitałowa Noobz from Poland S.A.
Rachunek zysków i strat

G. Przychody finansowe
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:
- od jednostek powiązanych w tym:
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
- od jednostek pozostałych, w tym:
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
II. Odsetki:
- w tym od jednostek powiązanych
III. Zysk z tytułu rochodu aktywów fiannsowych, w tym:
- w tym od jednostek powiązanych
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych
V. Inne

H. Koszty finansowe
I. Odsetki
- w tym dla jednostek powiązanych
II. Strata ze zbycia inwestycji
- w jednostkach powiązanych
III. Aktualizacja wartości inwestycji
IV. Inne

I.
J.
K.

L.

Zysk (strata na sprzedaży całości lub części udziałów jednostek
podporządkowanych
Zysk (strata) z działalności gospodarczej
Zysk (Strata) z udziałów w jednostkach podporządkowanych
wycenianych metodą praw własności
Zysk/(Strata) brutto

M. Podatek dochodowy
N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku/zwiększenia straty
O. Zyski (straty) mniejszości

P. Zysk/(Strata) netto

1.01.2021 31.12.2021

(skorygowane)
1.1.2021 31.3.2021

(zł)

(zł)

4 990,51
4 990,51

2 608,63
2 608,63

(3 619,69)
(912,32)

(114,09)

(2 707,37)

(114,09)

464 051,14
857 683,36
857 683,36
(162 508,17)
-

(186 826,73)

-

(31 057,08)
726 232,27
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4. Rachunek przepływów pieniężnych (metoda pośrednia)
Grupa Kapitałowa Noobz from Poland S.A.
Rachunek przepływów pieniężnych

A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej (I-II)
I.

Zysk/(Strata) netto

II.

Korekty razem:
1. Zysk/(strata) mniejszości

1.1.2021 31.3.2021

(zł)

(zł)

(1 202 450,05)
726 232,27

(252 168,69)
(186 826,73)

(1 928 682,32)

(65 341,96)

(31 057,08)

-

-

-

2.

Zysk/(strata) z udziałów (akcji) w jedn. Wycenianych
metodą praw własności

3.

Amortyzacja

6 557,06

-

4.

Odpisy wartości firmy

-

-

5.

Odpisy ujemnej wartości firmy

-

-

6.

(Zysk)/Strata z tytułu różnic kursowych

-

-

7.

Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)

-

-

8.

(Zysk)/Strata z działalności inwestycyjnej

(464 051,14)

9.

Zmiana stanu rezerw/odsetki

-

(932,38)

10. Zmiana stanu zapasów

(213 298,41)

-

11. Zmiana stanu należności

(528 510,14)

(40 320,32)

12. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z
wyjątkiem pożyczek i kredytów

(686 556,71)

(15 227,60)

(11 765,90)

(8 861,66)

13. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych
14. Inne korekty z działalności operacyjnej (do momentu
powstania grupy kapitałowej)
B.

1.1.2022 31.3.2022

-

-

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej (I-II)

561 989,43

(403 919,11)

I.

570 000,00

-

-

-

-

-

Z aktywów finansowych, w tym:

570 000,00

-

w jednostkach powiązanych

-

-

570 000,00

-

- zbycie aktywów finansowych

-

-

- dywidendy i udziały w zyskach

-

-

- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych

-

-

- odsetki

-

-

570 000,00

-

-

-

Wpływy
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz
1. rzeczowych aktywów trwałych
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości
2. niematerialne i prawne
3.

w pozostałych jednostkach

- inne wpływy z aktywów finansowych
4.
II.

Inne wpływy inwestycyjne

Wydatki
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz
rzeczowych aktywów trwałych
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i
prawne
Na aktywa finansowe, w tym:

(8 010,57)
(8 010,57)

(403 919,11)
-

-

(403 919,11)

-

-

w jednostkach powiązanych

-

-

w pozostałych jednostkach

-

-

- nabycie aktywów finansowych

-

-

- udzielone pożyczki długoterminowe

-

-

-

-

Inne wydatki inwestycyjne
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Grupa Kapitałowa Noobz from Poland S.A.
Rachunek przepływów pieniężnych
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej (I-II)
I.

II.

Wpływy
Wpływy netto z wydania udziałów/(emisji akcji) i innych
1. instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
2.

Kredyty i pożyczki

3.

Emisja dłużnych papierów wartościowych

4.

Inne wpływy finansowe (dopłata do kapitału)

Wydatki
1. Nabycie udziałów/(akcji) własnych

1.1.2022 31.3.2022

1.1.2021 31.3.2021
-

146 576,83

-

395 483,00
395 483,00

-

(248 906,17)

-

-

2.

Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli

-

-

3.

Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu
podziału zysku

-

-

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

-

-

(248 906,17)

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

(640 460,62)

(509 510,97)

E.

Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych

(640 460,62)

(509 510,97)

F.

Środki pieniężne na początek okresu

2 258 613,76

2 080 373,97

G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D)

1 618 153,14

1 570 863,00

-

-

- w tym o ograniczonej możliwości dysponowania
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5. Zestawienie zmian w kapitale własnym
Grupa Kapitałowa Noobz from Poland S.A.
Zestawienie zmian w kapitale własnym

I.

Kapitał własny na początek okresu

- korekty błędów podstawowych
- zmiana przyjętych zasad rachunkowości
I.a. Kapitał własny na początek okresu po korektach
1.

2.

3.

4.

Kapitał zakładowy na początek okresu
1.1. Zmiany kapitału zakładowego
a) zwiększenia (z tytułu)
- wydania udziałów (emisji akcji)
b) zmniejszenia (z tytułu)
- umorzenia udziałów (akcji)
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu

1.1.2022 31.3.2022

(skorygowane)
1.1.2021 31.3.2021

(zł)

(zł)

3 462 435,45

2 087 856,53

3 462 435,45

2 087 856,53

137 743,90

137 743,90

137 743,90

-

Kapitał zapasowy na początek okresu
7 467 343,23
2.1. Zmiany kapitału zapasowego
a) zwiększenia (z tytułu)
- dopłaty do kapitału
- z podziału zysku (ustawowo)
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
- pozostałe
b) zmniejszenia (z tytułu)
- pokrycia straty
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu
7 467 343,23

137 743,90

3 868 732,20
2 742 731,27
2 742 731,27
6 611 463,47

Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu
3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny
a) zwiększenia
b) zmniejszenia
3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu

-

-

-

-

Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych
a) zwiększenia
b) zmniejszenia
4.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu

12 000,00

-

12 000,00

-
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Grupa Kapitałowa Noobz from Poland S.A.

(skorygowane)
1.1.2021 31.3.2021

Zestawienie zmian w kapitale własnym

1.1.2022 31.3.2022

5.

Zysk/(Strata) z lat ubiegłych na początek okresu

(5 760 132,64)

(1 918 619,57)

5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu

(5 760 132,64)

(1 918 619,57)

-

(2 695 156,00)
(4 613 775,57)
(4 613 775,57)

-korekty błędów podstawowych
-zmiana przyjętych zasad rachunkowości
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu po korektach
a) zwiększenia
b) zmniejszenia
5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu

6.

5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu
-korekty błędów podstawowych
-zmiana przyjętych zasad rachunkowości
5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu po korektach
a) zwiększenia
b) zmniejszenia
5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu

(5 760 132,64)
(5 760 132,64)
(5 760 132,64)

-

5.7. Zysk/(Strata) z lat ubiegłych na koniec okresu

(5 760 132,64)

(4 613 775,57)

Wynik netto
a) zysk netto
b) strata netto
c) odpisy z zysku

726 232,27
-

(186 826,73)
-

7.

Kapitał własny na koniec okresu

2 583 186,76

1 948 605,07

8.

Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku /pokrycia
2 583 straty
186,76

1 948 605,07
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VII.

Komentarz Emitenta na temat okoliczności i zdarzeń istotnie wpływających na
działalnosć, sytuację finansową i wyniki osiagane przez Emitenta oraz jego Grupę
Kapitałową w I kwartale 2022 r.

Wydarzenia dotyczące sprzedaży oraz produkcji gier
W okresie od 1.01.2022 do 31.03.2022 Emitent rozpoznał przychody przede wszystkim z tytułu
realizacji bieżących prac nad tworzeniem dwóch gier komputerowych, tj. Total Tank Generals
oraz Signum Temporis, które to Emitent realizuje we współpracy z wydawcą. Zgodnie z
harmonogramiami stanowiącymi załączniki do umów wydawniczych zawartych z wydawcą – 505
Games S.p.A. – Emitent wystawił faktury o łącznej wartości 325.6 tys. EUR (ok. 1.492,7 tys zł),
które dotyczyły oddanych w I kwartale 2022 roku kamieni milowych. Emitent terminowo
zrealizował wszystkie kamienie milowe w I kwartale 2022 roku. Do dnia publikacji raportu
Emitent otrzymał płatności za realizacje opisanych kamieni milowych.
Ponadto, w I kwartale 2022 roku Emitent rozpoznał przychody licencyjne (royalties) z tyt.
sprzedaży gry Total Tank Simulator. Sprzedaż gry Total Tank Simulator osiągnąła poziom, dzięki
któremu opłata deweloperska, koszty PR i marketingu, które zostały poniesione przez Wydawcę
- 505 Games S.P.A., uległy w całości potrąceniu z przychodów z Gry, tzw. Recoup o czym Emitent
informował w raporcie bieżącym ESPI nr 9/2022 z dnia 9 marca 2022 r.
W dniu 14 lutego 2022 r. zawarto aneksu do Umowy Wydawniczej, o czym Emitent informował w
raporcie bieżącym ESPI nr 7/2022 z dnia 14 lutego 2022 r., na mocy którego: (i) całkowity budżet
gry Signum Temporis uległ zwiększeniu z 1,59 miliona EUR do 2,09 miliona EUR, oraz
(ii) wynagrodzenie prowizyjne należne Spółce z tytułu sprzedaży Gry, zostało zmienione z 35 %
na 25 % przychodów netto ze sprzedaży gry Signum Temporis, (iii) zakończenie prac nad grą
Signum Temporis jest przewidziane na 2023.
Zgodnie ze zmianą polityki rachunkowości, o czym emitent informował w raporcie bieżącym ESPI
nr 11/2022 z dnia 13 maja 2022 r. , Spółka wykazuje w rachunku zysków i strat wszystkie bieżące
koszty ponoszone na realizacje projektów.
W I kwartale 2022 roku Spółka kontynuowała prace koncepcyjne nad drugą częścią gry Total
Tank Simulator. Spółka jest w trakcie opracowywania struktury finansowania na rozwój projektu.
Wydarzenia dotyczące finansowania działalności oraz zmian w kapitałach własnych Spółki
W dniu 13 stycznia 2022 r. Zarząd Spółki powziął informację o zarejestrowaniu przez Sąd
Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki Rookiez
from Warsaw S.A., będącej spółką zależną od Emitenta. Kapitał zakładowy spółki Rookiez from
Warsaw S.A. . W wyniku emisji 375.000 akcji serii B Rookiez from Warsaw S.A. pozyskała środki
finansowe w kwocie 1.200.000,00 zł.
RAPORT JEDNOSTKOWY I SKONSOLIDOWANY ZA I KWARTAŁ 2022 ROKU

28

W dniu 28 stycznia 2022 r. Emitent poinformował o sprzedaży o sprzedaży 178 125 akcji serii A
Rookiez from Warsaw S.A. za kwotę 570.000 zł. Informacja zawarta była w raporcie bieżącym
ESPI nr 2/2022.
W dniu 9 lutego 2022 roku Spółka otrzymała od Pana Rafała Zaorskiego zawiadomienie na
podstawie art. 69 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania
instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych,
informujące, że w wyniku nabycia akcji Pan Rafał Zaorski posiada 7,06 % w kapitale zakładowym
Emitenta oraz 7,06 % w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Jednocześnie
udział dotychczasowego akcjonariusza – OPOKA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.,
działającego w imieniu Capital Partners Investment I FIZ oraz CP FIZ – spadł poniżej progu 5%.
VIII. Informacje na temat aktywności, jaką w okresie objętym raportem Emitent podjął
w obszarze rozwoju prowadzonej działalności, w szczególności poprzez działania
nastawione na wprowadzanie rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie.

Emitent oraz Grupa Kapitałowa dokonali przeglądu opcji strategicznych w zakresie możliwości
tworzenia gier w oparciu o technologie Metaverse oraz NFT o czym Emitent informował
w raporcie bieżącym ESPI z dnia 10 lutego 2022 r.
Pozostałe działania prowadzone przez Grupę zostały omówione szerzej w punkcie VII.

IX.

Stanowisko Zarządu odnośnie zrealizowania publikowanych prognoz wyników na
dany rok w świetle wyników zaprezentowanych w danym raporcie kwartalnym

Emitent oraz Grupa Kapitałowa nie publikowali prognoz wyników.
X.

Opis stanu realizacji działań i inwestycji Emitenta oraz harmonogramu ich realizacji,
o których Emitent informował w dokumencie informacyjnym

Emitent nie publikował takich informacji w dokumencie informacyjnym zarówno w odniesieniu
do Emitenta jak i do Grupy Kapitałowej.
XI.

Informacje dotyczące liczby osób zatrudnionych przez Emitenta oraz w Grupie
Kapitalowej, w przeliczeniu na pełne etaty

Na dzień sporządzenia niniejszego raportu kwartalnego:
i.

zespół Emitenta liczy 26 osób, z czego 8 osób jest zatrudnionych na umowie o pracę w
pełnym wymiarze godzin. Liczba osób zatrudnionych przez Emitenta w przeliczeniu na
pełne etaty wynosi 24,5 osób.
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ii.

zespół Grupy Kapitałowej Emitenta liczy łącznie 32 osoby (w tym pracownicy zatrudnieni
na podstawie umów o pracę oraz umów cywilno-prawnych). Liczba osób zatrudnionych
w ramach Grupy Kapitałowej Emitenta w przeliczeniu na pełne etaty wynosi 30,5 osób.

Warszawa, dnia 16 maja 2022 r.
Jarosław Kotowski – Prezes Zarządu Emitenta
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