
RAPORT KWARTALNY ZA II KWARTAŁ 2022 ROKU 
 

 

  

 

 

 

RAPORT KWARTALNY 

TRUE GAMES SYNDICATE S.A. 

za okres 

od 01.04.2022 r. do 30.06.2022 r. 

 

 

 

 

Warszawa, dnia 11 sierpnia 2022 r. 



RAPORT KWARTALNY ZA II KWARTAŁ 2022 ROKU 
 

 

  

Spis treści 

 

1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE 3 

2. WYBRANE DANE FINANSOWE Z BILANSU ORAZ RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT (W 

PLN). 4 

3. KOMENTARZ EMITENTA NA TEMAT OKOLICZNOŚCI I ZDARZEŃ ISTOTNIE 

WPŁYWAJĄCYCH NA DZIAŁALNOŚĆ EMITENTA, JEGO SYTUACJĘ FINANSOWĄ I WYNIKI 

OSIĄGNIĘTE W DANYM KWARTALE. 5 

3.1. ZAWARCIE UMOWY KOPRODUKCYJNEJ 5 

3.2. DZIAŁALNOŚĆ SPÓŁKI 5 

3.3. ZMIANY W SKŁADZIE RADY NADZORCZEJ 5 

3.4. PRZYJĘCIE STRATEGII SPÓŁKI 6 

3.5. ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI 7 

3.6. ZDARZENIA PO DNIU BILANSOWYM 7 

4. INFORMACJE O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU, W TYM 

INFORMACJE O ZMIANACH STOSOWANYCH ZASAD (POLITYKI) RACHUNKOWOŚCI. 8 

5. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE 11 

6. INFORMACJA NA TEMAT AKTYWNOŚCI W ZAKRESIE WPROWADZANIA ROZWIĄZAŃ 

INNOWACYJNYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE 11 

7. INFORMACJA O LICZBIE ZATRUDNIONYCH W SPÓŁCE OSÓB. 11 

8. INFORMACJA O STRUKTURZE AKCJONARIATU EMITENTA, ZE WSKAZANIEM 

AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH, NA DZIEŃ PRZEKAZANIA RAPORTU, CO NAJMNIEJ 

5% GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU. 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RAPORT KWARTALNY ZA II KWARTAŁ 2022 ROKU 
 

 

  

 

1. Podstawowe informacje o Emitencie 

 

Nazwa (firma): True Games Syndicate spółka akcyjna (dalej jako: „Emitent”,  
„Spółka” lub „True Games Syndicate S.A.”) 

(dawniej: K&K Herbal Poland S.A.) 

 

Kraj: Polska 

 

Siedziba: Warszawa 
 

Adres siedziby: ul. Krucza 16/22, 00-526 Warszawa 

 

Numer KRS: 0000399586 

 

Oznaczenie Sądu: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział 
Gospodarczy KRS 

 

Kapitał zakładowy 1 470 571,80 zł 
 

REGON: 120921780 
 

NIP: 675-141-46-04 

 

Poczta e-mail: kontakt@truegamessyndicate.pl 
 

Strona www: https://truegamessyndicate.pl/  
 

Zarząd: Szymon Westfal – Prezes Zarządu 

 

Rada Nadzorcza Wojciech Sosnowski – Przewodniczący Rady Nadzorczej 
Krzysztof Miłaszewski – Członek Rady Nadzorczej 

Dariusz Wais – Członek Rady Nadzorczej 
Wojciech Iwaniuk - Członek Rady Nadzorczej 

Marcin Kraszewski - Członek Rady Nadzorczej 
Piotr Ptaszyński – Członek Rady Nadzorczej 

Karol Wenus – Członek Rady Nadzorczej 
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2. Wybrane dane finansowe z bilansu oraz rachunku zysków i strat (w PLN). 

 

Bilans II KWARTAŁ 2022 r. ( dane w zł ) 
 

Wg stanu na dzień 

30-06-2022 r. 
 

Wg stanu na dzień 

30-06-2021 r. 

Kapitał własny 14 401 981,57 451 056,46 

Należności 
długoterminowe 

7 392,43 0,00 

Należności 

krótkoterminowe 
215 302,68 16 025,76 

Środki pieniężne  

i inne aktywa 

pieniężne 

29 495,46 69 344,65 

Zobowiązania 

długoterminowe 0,00 18 000,00 

Zobowiązania 
krótkoterminowe 1 288 382,58 20 094,78 

 

 

 

Rachunek Zysków 
i Strat 

II KWARTAŁ 2022 r. ( dane w zł ) 
 

Wg stanu na dzień 

30-06-2022 r. 
 

Wg stanu na dzień 

30-06-2021 r. 

Amortyzacja 775 155,11 9487,21 

Przychody netto 
ze sprzedaży  

i zrównane z nimi 

225 952,06 0,00 

Zysk (strata) na 
sprzedaży 

-829 027,75 -108 760,50 

Zysk (strata) na 

działalności 
operacyjnej 

-829 446,96 -56,60 

Zysk (strata) 

brutto 
-840 649,66 -1 020,43 

Zysk (strata) 

netto 
-840 649,66 -1 020,43 
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3. Komentarz emitenta na temat okoliczności i zdarzeń istotnie wpływających na 

działalność emitenta, jego sytuację finansową i wyniki osiągnięte w danym kwartale. 

 

W II kwartale 2022 roku True Games Syndicate S.A. zanotowała stratę netto w wysokości -840 649,66 

zł. Spółka po połączeniu z True Games S.A. nie ma jeszcze wydanych gier i jest w trakcie produkcji 

trzech tytułów – Night Club Manager: Violet Vibe, Prison King oraz Projekt District, a także prac 

koncepcyjnych do kolejnych projektów, w związku z tym ponosi koszty developmentu, które powinny 

mieć pozytywny wpływ na wyniki osiągane w kolejnych okresach sprawozdawczych. 

 

I półrocze 2022 roku, a w tym II kwartał, był okresem w którym Emitent koncentrował swoje działania 

na przyjęciu i realizacji strategii rozwoju, ogłoszonej przez Zarząd w czerwcu br. w formie raportu 

bieżącego. Zgodnie z ww. informacją, w dniu 28 czerwca 2022 roku Emitent przyjął Strategię Rozwoju 

True Games Syndicate S.A. na lata 2022 r. – 2024 r. co do zakresu prowadzenia swojej działalności w 

branży gamingowej, o czym szczegółowo w pkt. 3.4. 

 

3.1. Zawarcie umowy koprodukcyjnej 

 

W dniu 29 kwietnia 2022 roku Zarząd Spółki, w wykonaniu umowy o współpracy z Inwestorem z dnia 

01 grudnia 2021 roku, zawarł z Inwestorem umowę koprodukcyjną w przedmiocie częściowego 

sfinansowania kosztu wykonania, a następnie wydania gry pod tytułem District. W ramach umowy 

zawarty został zapis o wstępnym opracowaniu preprodukcji gry, która zostanie opublikowana na 

platformie dystrybucji gier Steam, dzięki czemu Spółka i Inwestor dokonają analizy popytu, 

pozwalającego na podjęcie decyzji o produkcji pełnej wersji gry. 

 

W zamian za wkład finansowy Inwestor ma zagwarantowane prawo do pobierania wynagrodzenia 

prowizyjnego uzależnionego od przychodów generowanych przez grę. Inwestor nie ma gwarancji zwrotu 

wniesionego wkładu. 

 

Według najlepszej wiedzy Emitenta warunki Umowy są rynkowe. Wysokość wynagrodzenia 

prowizyjnego oraz pozostałe zapisy umowy (w tym dotyczące kar umownych) nie odbiegają od 

stosowanych powszechnie standardów rynkowych. 

 

Właścicielem autorskich praw majątkowych do gry pozostaje Emitent. 

 

3.2. Działalność Spółki 

 

W dniu 23 czerwca 2022 roku Spółka dokonała prezentacji zapowiedzi gry „Prison King” (poprzednia 

robocza nazwa „Project Castle”) poprzez opublikowanie karty produktu i trailera gry na platformie 

Steam. Emitent określił termin premiery w/w gry na Q3/Q4 2023 roku. 

 

3.3. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej 

 

W dniu 22 czerwca 2022 roku Pan Mateusz Wcześniak złożył rezygnację z pełnienia funkcji członka Rady 

Nadzorczej Emitenta ze skutkiem na dzień koniec 23 czerwca 2022 roku. Następnie w dniu 28 lipca 2022 

roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę w sprawie powołania Pana Krzysztofa 

Miłaszewskiego do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej. 
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3.4. Przyjęcie Strategii Spółki 

 

W dniu 28 czerwca 2022 roku Emitent przyjął Strategię Rozwoju True Games Syndicate S.A. na lata 

2022 r. – 2024 r. co do zakresu prowadzenia swojej działalności w branży gamingowej. 

 

Głównymi filarami realizacji strategii są: 

● produkcja gier tzw. „symulatorów” stanowiących rodzaj gry komputerowej, której zadaniem jest 

imitacja wrażenia różnych doznań, jakie człowiek doznaje w codziennej rzeczywistości. Gry będą 

opierały się na tematyce „ulicznej”, 

● wydawanie gier na rynku globalnym, na platformach cyfrowych.  

 

Aktualnie w ramach realizacji strategii Emitent, jest w trakcie produkcji trzech tytułów: 

● Night Club Manager: Violet Vibe, którego prezentacja wersji demonstracyjnej zaplanowana jest 

na IV kwartał br. 

● Prison King, którego zapowiedź odbyła się poprzez prezentację karty produktu i trailera na 

platformie Steam w czerwcu br. 

● Projekt District, którego zapowiedź odbędzie się niebawem poprzez prezentację karty produktu 

i trailera na platformie Steam w sierpniu br. 

 

Warto w tym miejscu wyjaśnić, że projekt District został przygotowany jako rebranding wcześniej 

zapowiadanego tytułu Gangster Simulator. W trakcie prac nad preprodukcją tego tytułu Zarząd podjął 

decyzję o zmianie nazwy gry, a także wprowadzeniu elementów akcji i parkouru, z zachowaniem 

elementów symulatora. Powinno to uatrakcyjnić produkt dla odbiorców i poszerzyć grupę docelową. 

 

Wydawcą w/w tytułów będzie Movie Games S.A., twórca i wydawca bardzo popularnej gry w tematyce 

zbliżonej do gier produkowanych przez Emitenta – Drug Dealer Simulator. 

 

Kolejne projekty planowane przez Emitenta również będą wpisywać się w strategię i tematykę opisaną 

powyżej, ponieważ zamiarem Spółki jest kierowanie swoich gier do szerokiej społeczności zbudowanej 

przez Movie Games S.A. wokół wydanego z dużym sukcesem Drug Dealer Simulator oraz wykorzystanie 

doświadczeń wydawcy przy komercjalizacji tego tytułu. 

 

Emitent przy produkcji Night Club Manager: Violet Vibe oraz Prison King współpracuje z doświadczonym 

deweloperem – Flint Arts sp. z o.o., natomiast w przypadku Projektu District z giełdową spółką Pyramid 

Games S.A. (umowa została podpisana w marcu br., o czym Spółka informowała raportem bieżącym). 

 

Strategia budowania trzech projektów równocześnie pozwala zdywersyfikować portfolio Emitenta, a 

jednocześnie doprowadzić do jej stabilnego rozwoju. W celu wsparcia jej realizacji w grudniu ubiegłego 

roku, Emitent podpisał z inwestorem umowę ramową dot. współfinansowania projektów, W jej wyniku 

projekty Prison King oraz Projekt District realizowane są we współpracy z inwestorem w modelu project 

finance. 

 

Właścicielem autorskich praw majątkowych do wszystkich ww. gier jest Emitent. 

 

Dodatkowo w celu zabezpieczenia finansowania własnych projektów oraz wkładu własnego do 

projektów współfinansowanych, Spółka jest w trakcie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze 

emisji akcji serii H z zachowaniem prawa poboru, o czym szczegółowo w pkt. 3.6. 
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3.5. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 

 

W dniu 30 czerwca 2022 roku odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, podczas którego 

zostało zatwierdzone sprawozdanie finansowe Spółki za 2021 rok, sprawozdanie Zarządu z działalności 

za 2021 rok, a także została podjęta uchwała w sprawie pokrycia straty oraz udzielenia absolutorium 

członkom Zarządu i Rady Nadzorczej. Ponadto podjęte zostały uchwały w sprawie zatwierdzenia 

sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności za 2021 rok spółki True Games S.A., 

pokrycia straty netto oraz udzielenia absolutorium członkom Zarządu i Rady Nadzorczej True Games 

S.A. (spółki przejętej przez True Games Syndicate S.A.). 

 

3.6. Zdarzenia po dniu bilansowym  

 

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej 

 

W dniu 28 lipca 2022 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę w sprawie powołania 

Pana Krzysztofa Miłaszewskiego do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej. 

 

Podwyższenie kapitału zakładowego 

 

W dniu 28 lipca 2022 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę w sprawie 

podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii H w trybie subskrypcji zamkniętej (tj. z 

zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy), ustalenia dnia 11.08.2022 roku jako dzień 

prawa poboru akcji serii H, wprowadzenia akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu 

prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect oraz 

zmiany Statutu Spółki. Na mocy w/w uchwały dokonano podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z 

kwoty 1.470.571,80 zł do kwoty nie mniejszej niż 1.470.571,90 zł i nie większej niż 3.676.429,50 zł, tj. 

o kwotę nie mniejszą niż 0,10 zł i nie większą niż 2.205.857,70 zł, poprzez emisję akcji zwykłych na 

okaziciela serii H w liczbie nie mniejszej niż 1 i nie większej niż 22 058 577. Cena emisyjna jednej akcji 

serii H została ustalona na poziomie 0,15 zł.  

 

Informacja o przyjęciu uchwały Zarządu Emitenta w sprawie ustalenia parametrów emisji 

akcji serii H 

 

W dniu 5 sierpnia 2022 roku Zarząd Emitenta podjął uchwałę w sprawie ustalenia parametrów emisji 

akcji serii H ("Uchwała"), emitowanych na podstawie uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego 

Zgromadzenia Emitenta z dnia 28 lipca 2022 r. w sprawie "podwyższenia kapitału zakładowego w drodze 

emisji akcji serii H w trybie subskrypcji zamkniętej (tj. z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych 

akcjonariuszy), ustalenia dnia 11.08.2022 roku jako dzień prawa poboru akcji serii H, wprowadzenia 

akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych 

w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect oraz zmiany Statutu Spółki". 

 

Na podstawie Uchwały przyjęto cenę emisyjną serii H na poziomie 0,15 zł (piętnaście groszy) każda 

akcja, co przy średnim kursie 4,7230 EUR/PLN opublikowanym przez NBP w dniu poprzedzającym dzień 

ustalenia ceny emisyjnej (tj. w dniu 4 sierpnia 2022 r.) implikuje maksymalną wartość wpływów brutto 

Spółki z oferty publicznej akcji serii H na terytorium Unii Europejskiej w wysokości 700.568,82 EUR. 

 

Zarząd ustalił termin przyjmowania zapisów w wykonaniu Prawa Poboru i Zapisów Dodatkowych na 

akcje serii H Spółki od 24 sierpnia 2022 r. do 7 września 2022 r. 
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Przydział akcji serii H Spółki objętych w wykonaniu Prawa Poboru oraz w Zapisach Dodatkowych nastąpi 

w dniu 19 września 2022 r. 

 

Zarząd ustalił termin przyjmowania zapisów na akcje serii H Spółki nieobjęte w wykonaniu Prawa Poboru 

i w Zapisach Dodatkowych przez podmioty, które odpowiedzą na zaproszenie Zarządu Spółki od 20 

września 2022 r. do 26 września 2022 r. 

 

Przydział akcji serii H Spółki podmiotom, które odpowiedzą na zaproszenie Zarządu Spółki nastąpi w 

dniu 27 września 2022 r. Przydział akcji serii H Spółki podmiotom, które odpowiedzą na zaproszenie 

Zarządu Spółki nastąpi według uznania Zarządu, po cenie równej cenie emisyjnej. Zarząd zastrzega 

sobie prawo do nieprzydzielenia akcji serii H wszystkim lub niektórym inwestorom, w całości lub w 

części. 

 

Zapisy na akcje serii H mogą być składane zgodnie z zasadami dystrybucji oferowanych papierów 

wartościowych, które zostaną przedstawione w Memorandum Informacyjnym, którego publikacja 

planowana jest na dzień 18 sierpnia 2022 roku. 

 

 

4. Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu, w tym informacje o 

zmianach stosowanych zasad (polityki) rachunkowości. 

 

Raport okresowy Spółki za II kwartał 2022 roku został przygotowany zgodnie z zapisami Załącznika nr 

3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - „Informacje bieżące i okresowe  przekazywane w 

alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”. Skrócone sprawozdanie finansowe za II     

kwartał 2022 roku jest integralną częścią niniejszego raportu kwartalnego.  

 

Rachunek zysków i strat Spółka sporządza w wariancie porównawczym.  

Rachunek przepływów pieniężnych jest sporządzony metodą pośrednią.  

Spółka sporządza zestawienie zmian w kapitale własnym. 

 

Walutą sprawozdawczą jest polski złoty.  

 

Wynik finansowy Spółki za dany okres obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające na jej rzecz 

przychody oraz związane z tymi przychodami koszty zgodnie z zasadami memoriału, współmierności 

przychodów i kosztów oraz ostrożnej wyceny. 

 

Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego są zgodne z Ustawą  

o Rachunkowości z 29 września 1994 roku (Dz. U. z 2016 r., z późniejszymi zm.), zwaną dalej Ustawą. 

Poszczególne składniki aktywów i pasywów wycenia się stosując rzeczywiście poniesione na ich nabycie 

ceny, z zachowaniem zasady ostrożności. 

 

Wartości niematerialne i prawne, środki trwałe 

Wartości niematerialne i prawne oraz środki trwałe wycenia się według cen nabycia lub kosztów 

wytworzenia, lub wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych) pomniejszonych 

o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.  

 

Środki trwałe w budowie wycenia się na dzień bilansowy w wysokości ogółu kosztów pozostających  

w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej 

utraty wartości. 

 



RAPORT KWARTALNY ZA II KWARTAŁ 2022 ROKU 
 

 

  

Odpisy amortyzacyjne są dokonywane przy zastosowaniu metody liniowej. Przy ustalaniu okresu 

amortyzacji i rocznej stawki amortyzacyjnej uwzględnia się okres ekonomicznej użyteczności środka 

trwałego. 

 

Stosując uproszczenie, o którym mowa w art. 4 ust. 4 ustawy o rachunkowości wartości niematerialne 

i prawne oraz środki trwałe o wartości początkowej nieprzekraczającej 3 500,00 zł obciążają koszty 

działalności jednorazowo w miesiącu oddania ich do użytkowania. 

 

Na składniki aktywów, co do których istnieje duże prawdopodobieństwo, że w dającej się przewidzieć 

przyszłości nie będą przynosić w znaczącej części lub w całości przewidywanych korzyści 

ekonomicznych, dokonuje się odpisu z tytułu trwałej utraty wartości.  

 

Spółka stosuje dla podstawowych grup majątku następujące roczne stawki amortyzacyjne: 

 

Zapasy 

Stan produkcji w toku wyceniana jest wg kosztu jej wytworzenia uwzględniając art. 28 ust.3 Ustawy 

o Rachunkowości, czyli koszt wytworzenia produktu obejmuje koszty pozostające w bezpośrednim 

związku z danym produktem oraz uzasadnioną część kosztów pośrednio związanych z wytworzeniem 

tego produktu. 

 

Należności i zobowiązania 

Należności i zobowiązania w walucie polskiej wykazywane są według wartości podlegającej zapłacie, 

z zachowaniem zasady ostrożności.  

 

Należności i zobowiązania w walutach obcych w momencie powstania ujmowane są według średniego 

kursu ustalonego przez Prezesa NBP dla danej waluty obcej, z dnia poprzedzającego ten dzień. Dodatnie 

lub ujemne różnice kursowe powstające w dniu płatności, wynikające z różnicy pomiędzy kursem waluty 

na ten dzień zastosowanym przez bank lub kursem Prezesa NBP z dnia poprzedzającego płatność, a 

kursem waluty w dniu powstania należności lub zobowiązania, odnoszone są odpowiednio na przychody 

lub koszty operacji finansowych. 

Nierozliczone na dzień bilansowy należności i zobowiązania w walucie obcej wycenia się według 

średniego kursu ustalonego dla danej waluty przez Prezesa NBP na ten dzień.  

 

Wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez 

dokonanie odpisu aktualizującego. Odpisy aktualizujące wartość należności zalicza się odpowiednio do 

pozostałych kosztów operacyjnych lub do kosztów finansowych, zależnie od rodzaju należności, której 

dotyczy odpis aktualizacji. 

 

Środki pieniężne 

Krajowe środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej.  

Wyrażone w walutach obcych operacje gospodarcze ujmuje się w księgach rachunkowych na dzień ich 

przeprowadzenia - o ile odrębne przepisy dotyczące środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 

i innych krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz środków niepodlegających zwrotowi, 

pochodzących ze źródeł zagranicznych nie stanowią inaczej - odpowiednio po kursie: 

▪ faktycznie zastosowanym w tym dniu, wynikającym z charakteru operacji - w przypadku 

sprzedaży lub kupna walut oraz zapłaty należności lub zobowiązań, 

▪ średnim ogłoszonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski z dnia poprzedzającego 

ten dzień - w przypadku zapłaty należności lub zobowiązań, jeżeli nie jest zasadne 

zastosowanie kursu faktycznie zastosowanego w przypadku sprzedaży lub kupna walut oraz 

zapłaty należności lub zobowiązań, a także w przypadku pozostałych operacji. 
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Wpływ walut na dewizowy rachunek bankowy wycenia się wg kursów kupna walut, stosowanych na ten 

dzień przez bank prowadzący rachunek dewizowy, zaś rozchód walut wycenia się wg kursu sprzedaży 

banku stosowanego na dzień ich rozchodu. 

 

Na dzień bilansowy środki pieniężne wyrażone w walucie obcej wycenia się według średniego kursu 

ustalonego dla danej waluty przez Prezesa NBP na ten dzień.  

 

Ustalone na koniec roku obrotowego różnice kursowe wpływają na wynik finansowy będąc odnoszone 

odpowiednio na przychody lub koszty operacji finansowych. 

 

Kapitały 

Kapitał zakładowy wykazuje się w wysokości określonej w statucie i wpisanej w rejestrze sądowym. 

Zadeklarowane, lecz niewniesione wkłady kapitałowe ujmuje się, jako aktywa, w pozycji „C. należne 

wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy”. 

 

Koszty emisji akcji poniesione przy powstaniu spółki akcyjnej lub podwyższeniu kapitału zakładowego 

zmniejszają kapitał zapasowy spółki do wysokości nadwyżki wartości emisji nad wartością nominalną 

akcji, a pozostałą część zalicza się do kosztów finansowych. 

 

Kapitał zapasowy tworzony jest z odpisów z czystego zysku rocznego Spółki. Ponadto do kapitału 

zapasowego zaliczono również nadwyżkę powstałą w wyniku sprzedaży akcji powyżej ich wartości 

nominalnej, po potrąceniu kosztów emisji.  

 

Na dzień bilansowy kapitały własne, z wyjątkiem akcji własnych, wycenia się w wartości nominalnej. 

Akcje własne wyceniane są według ceny nabycia. 

 

Rozliczenia międzyokresowe kosztów oraz rezerwy na zobowiązania 

W przypadku ponoszenia wydatków dotyczących przyszłych okresów sprawozdawczych Spółka dokonuje 

czynnych rozliczeń międzyokresowych.  

 

Rezerwy tworzy się na zobowiązania w przypadku, gdy kwota lub termin zapłaty są niepewne, ich 

powstanie jest pewne lub o dużym stopniu prawdopodobieństwa oraz wynikają one z przeszłych zdarzeń 

i ich wiarygodny szacunek jest możliwy. 

 

Spółka tworzy rezerwy na koszty w wysokości prawdopodobnych zobowiązań przypadających na bieżący 

okres sprawozdawczy, wynikających ze świadczeń wykonanych na rzecz Spółki przez kontrahentów oraz 

z obowiązku wykonania związanych z bieżącą działalnością przyszłych świadczeń, których kwotę można 

oszacować, choć data powstania nie jest jeszcze znana.  

 

Na dzień bilansowy rezerwy wycenia się w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości. 

 

Rezerwy są tworzone w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych, kosztów finansowych lub strat 

nadzwyczajnych, w zależności od okoliczności, z których strata wynika. 

 

Rozliczenia międzyokresowe przychodów 

W przypadku Spółki rozliczenia międzyokresowe przychodów obejmują w szczególności równowartość 

otrzymanych przychodów z tytułu świadczeń, których wykonanie nastąpi w przyszłych okresach 

sprawozdawczych.   
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5. Skrócone sprawozdanie finansowe 

 

Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01 kwietnia 2022 r. do 30 czerwca 2022 r. 

składające się z: bilansu, rachunku zysków i strat, rachunku przepływów pieniężnych, zestawienia zmian 

w kapitale własnym, stanowią odpowiednio załączniki nr 1, 2, 3 i 4 jednostkowego raportu okresowego 

Emitenta. 

 

6. Informacja 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. 

 

7. Informacja o liczbie zatrudnionych w Spółce osób. 

 

Na dzień 30 czerwca 2022 roku liczba osób zatrudnionych w Spółce w przeliczeniu na pełne etaty wynosi 

2, w tym: umowa o pracę – 1, umowa o dzieło – 1.  

 

8. Informacja o strukturze akcjonariatu emitenta, ze wskazaniem akcjonariuszy 

posiadających, na dzień przekazania raportu, co najmniej 5% głosów na walnym 

zgromadzeniu. 

 

Na dzień przekazania raportu, struktura akcjonariatu Spółki przedstawia się następująco: 

 

L.p. Imię i nazwisko (firma) Ilość akcji Udział % 

w kapitale 

Ilość 

posiadanych 

głosów na 

WZ 

Udział 

% w 

głosach 

na WZ 

1. Movie Games S.A. 5 110 000 34,75% 5 110 000 34,74% 

2. Pozostali         9 595 718     65,25%      9 595 718     65,25% 

  Razem       14 705 718 100%      14 705 718 100% 

 

 

Prezes Zarządu 

   Szymon Westfal 


