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I. Podstawowe informacje o Emitencie 
 

A. Dane Spółki 
 

Firma Spółki SETANTA S.A. (dalej „Emitent”, „Spółka”) 

Adres siedziby Kraków 31-559, ul. Grzegórzecka 67d lok. 26  

Telefon + 48 12 654 05 19 

Fax + 48 12 654 05 19 

Adres poczty elektronicznej ir@setantasa.pl 

Adres strony internetowej www.setantasa.pl 

Numer KRS 0000377322  

Numer Regon 142795831 

Numer NIP 108 001 02 99 

Kod LEI 25940082U6IJ0K29FS45 

Kapitał zakładowy 

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 430 820,00 zł i dzieli się 

na: 

a) 1 504 000 akcji zwykłych na okaziciela serii A 

b) 20 000 akcji zwykłych na okaziciela serii B 

c) 325 000 akcji zwykłych na okaziciela serii C 

d) 180 000 akcji zwykłych na okaziciela serii D 

e) 92 600 akcji zwykłych na okaziciela serii E 

f) 2 186 600 akcji zwykłych na okaziciela serii F 

wszystkie akcje o wartości nominalnej 0,10 zł 

zdematerializowane i notowane na Rynku Głównym GPW  
 
 

B. Skład osobowy Zarządu oraz Rady Nadzorczej 

 

ZARZĄD  
 

W okresie sprawozdawczym i na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania w skład Zarządu wchodzili: 

 

Zarząd  

Prezes Zarządu January Ciszewski  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.setantasa.pl/
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RADA NADZORCZA 

 

W okresie sprawozdawczym oraz na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania w skład Rady Nadzorczej 

wchodzili: 

 

Rada Nadzorcza  

Przewodniczący Rady Nadzorczej Artur Górski 

Członek Rady Nadzorczej Edward Kóska 

Członek Rady Nadzorczej Leszek Leńko 

Członek Rady Nadzorczej Maciej Fersztorowski 

Członek Rady Nadzorczej Sławomir Jarosz  

 

 

C. Akcjonariat 

 

Akcjonariusze posiadający, co najmniej 5 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu. Dane według 

wiedzy, jakie Zarząd posiada na dzień sporządzenia niniejszego raportu:  

 

Akcjonariusze Liczba akcji 

Udział  

w kapitale 

zakładowym (%) 

Liczba głosów 

Udział  

w ogólnej liczbie 

głosów na WZA (%) 

 January Ciszewski * 1 420 806 32,98 % 1 420 806 32,98 % 

 Artur Górski  312 299 7,25 % 312 299 7,25 % 

 Pozostali 2 575 095 59,77 % 2 575 095 59,77 % 

 Razem 4 308 200 100,00 % 4 308 200 100,00 % 

 

* bezpośrednio i pośrednio poprzez JR HOLDING ASI S.A. oraz Kuźnica Centrum Sp. z o.o.   

 

 

II. Jednostki wchodzące w skład portfela inwestycyjnego Emitenta na dzień sporządzenia 

raportu 

  

W okresie III kwartału 2019 roku ani na dzień sporządzenia niniejszego raportu w skład portfela 

inwestycyjnego Emitenta nie wchodziły żadne jednostki. 
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III. Wybrane dane finansowe sprawozdania finansowego za okres objęty niniejszym raportem 
  

Lp. Wybrane dane finansowe 

w tys. zł w tys. EUR 

III kwartały 

2019 

III kwartały 

2018 

III kwartały 

2019 

III kwartały 

2018 

1 
Wynik z działalności 

operacyjnej 
-137 -1 614 -32,2 -380 

2 
Zysk / strata przed 

opodatkowaniem 
-137 -2 786 -32,2 -656 

3 Zysk / strata netto -137 -5 145 -32,2 -1 211 

4 
Przepływy pieniężne netto 

z działalności operacyjnej 
-99 -297 -23,1 -70 

5 
Przepływy pieniężne netto 

z działalności inwestycyjnej 
- 1 207 - 284 

6 
Przepływy pieniężne netto 

z działalności finansowej 
105 -955 24,5 -225 

7 Aktywa razem 24 124 5,5 29 

8 
Zobowiązania 

długoterminowe 
- 122 - 29 

9 
Zobowiązania 

krótkoterminowe 
217  1 324 49,6 309 

10 Kapitał własny -193 -1 322 -44,1 -309 

11 Kapitał zakładowy 431 431 98,5 101 

12 
Średnio ważona liczba akcji 

(w tys. sztuk) 
4 308 4 308 - - 

13 
Podstawowy zysk (strata) 

na jedną akcję 
-0,032 -1,2 -0,007 -0,3 

14 
Rozwodniony zysk (strata) 

na jedną akcję 
-0,032 -1,2 -0,007 -0,3 

 

Kursy wymiany złotego, w okresach objętych sprawozdaniem finansowym i danymi finansowymi 

porównawczymi przedstawione w sprawozdaniu wybrane dane finansowe zostały przeliczone na walutę 

EUR według następujących zasad: 
 

 do przeliczenia poszczególnych pozycji aktywów i pasywów sprawozdania z sytuacji finansowej 

przyjęto ogłoszony przez NBP kurs EURO z dnia: 

 30 września 2019 roku - 1 EUR = 4,3736 PLN 

 30 września 2018 roku - 1 EUR = 4,2795 PLN 
 

 do przeliczenia poszczególnych pozycji sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania                            

z przepływów środków pieniężnych – według kursu średniego, obliczonego jako średnia arytmetyczna 

kursów ogłaszanych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień miesiąca w danym okresie: 

 od 1 stycznia 2019 r. do 30 września 2019 r. - 1 EUR = 4,2795 PLN 

 od 1 stycznia 2018 r. do 30 września 2018 r. - 1 EUR = 4,3090 PLN 
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IV. Jednostkowe sprawozdanie finansowe zawierające bilans, rachunek zysków i strat, 

rachunek przepływów pieniężnych oraz zestawienie zmian w kapitale własnym   

 

Niniejsze skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki zostało sporządzone zgodnie                                                

z Międzynarodowym Standardem Rachunkowości ("MSR") 34 - Śródroczna Sprawozdawczość Finansowa 

("MSR 34") oraz zgodnie z odpowiednimi standardami rachunkowości mającymi zastosowanie do 

śródrocznej sprawozdawczości finansowej przyjętymi przez Unię Europejską, opublikowanymi                                            

i obowiązującymi w czasie przygotowywania niniejszego sprawozdania. W śródrocznym sprawozdaniu 

finansowym przestrzegano tych samych zasad (polityki rachunkowości) i metod obliczeniowych                                            

co w sprawozdaniu rocznym. Emitent na dzień 30.09.2019 r. nie posiada udziałów ani akcji w innych 

spółkach i nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego. Przy danych finansowych 

zawartych w raporcie kwartalnym, prezentowane są dane za III kwartał 2019 r. oraz dane za III kwartał 

2018 r.  Dane w poniższych tabelach są prezentowane w złotych, jeśli pozycja jest niewypełniona to oznacza, 

że jest równa zero lub nie występuje. 

 

A. Bilans 

 

AKTYWA 30.09.2019 30.09.2018 

Aktywa trwałe - 45 879,77 

Wartość firmy - - 

Wartości niematerialne - - 

Rzeczowe aktywa trwałe - - 

Należności długoterminowe - - 

Długoterminowe aktywa finansowe - 45 879,77 

Aktywa z tytułu odroczonego podatku - - 

Aktywa obrotowe 24 011,32 78 517,99 

Należności handlowe - 1 470,33 

Pozostałe należności 17 585,00 76 981,00 

Należności z tytułu podatku dochodowego - - 

Krótkoterminowe aktywa finansowe w tym: 6 426,32 - 

- udziały i akcje w jednostkach powiązanych - - 

- pożyczki krótkoterminowe - - 

- środki pieniężne 6 426,32 - 

Rozliczenia międzyokresowe - 66,66 

Aktywa przeznaczone do zbycia - - 

Aktywa razem 24 011,32 124 397,76 
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PASYWA 30.09.2019 30.09.2018 

Kapitał własny - 193 165,09 -1 321 852,11 

Kapitał zakładowy 430 820,00 430 820,00 

Należne wpłaty na kapitał zakładowy - - 

Udziały (akcje) własne - - 

Kapitał zapasowy 27 218 758,52 27 218 758,52 

Kapitał z aktualizacji wyceny - - 

Pozostałe kapitały rezerwowe - - 

Zysk / (strata) z lat ubiegłych -27 705 363,52 -23 826 547,89 

Zysk / (strata) netto -137 380,09 -5 144 882,74 

Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego - - 

Zobowiązania długoterminowe w tym: - 121 983,83 

1. wobec jednostek powiązanych - - 

- kredyty i pożyczki - - 

- dłużne papiery wartościowe - - 

2. wobec jednostek pozostałych - 121 983,83 

- kredyty i pożyczki - 121 983,83 

- dłużne papiery wartościowe - - 

Rezerwa na odroczony podatek dochodowy - - 

Zobowiązania krótkoterminowe w tym: 217 176,41 1 324 266,04 

1. wobec jednostek powiązanych 214 538,10 1 317 342,72 

- dłużne papiery wartościowe - 1 317 342,72 

- inne 214 538,10 - 

2. wobec jednostek pozostałych 2 638,31 6 923,32 

- zobowiązanie z tytułu wynagrodzeń - - 

- zobowiązanie z tytułu podatku dochodowego - - 

- zobowiązania handlowe 2 000,00 3 590,77 

- zobowiązania pozostałe 638,31 3 332,55 

Zobow. związ. z aktyw. przeznaczonymi do zbycia - - 

Razem pasywa 24 011,32 124 397,76 
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B. Rachunek zysków i strat  

 

Rachunek zysków i strat 
30.09.2019 

narastająco 

30.09.2018 

narastająco 

 01.07.2019 

-30.09.2019 

 01.07.2018 

-30.09.2018 

Przychody z działalności podstawowej - -1 153 162,11 - 24 049,98 

Zysk / strata z aktualizacji portfela inwestycji  - -1 433 270,38 - 24 049,98 

Zysk z aktualizacji portfela inwestycji  - - - - 

Strata z aktualizacji portfela inwestycji  - 1 433 270,38 - -24 049,98 

Zyska / strata ze zbycia inwestycji - - - - 

Przychody netto ze sprzedaży produktów - - - - 

Dywidendy i udziały w zyskach - 280 108,27 - - 

Odsetki - - - - 

Przychody netto ze sprzedaży tow. i mat. - - - - 

Koszty działalności podstawowej 84 086,15 438 181,68 28 923,73 41 626,92 

Amortyzacja - - - - 

Zużycie materiałów i energii 104,80 473,26 76,23 - 

Usługi obce 71 858,35 173 211,00 28157,50 30 676,93 

Podatki i opłaty 9 708,00 2 750,00 690,00 350,00 

Wynagrodzenia 2 415,00 245 150,35 - 10 396,35 

Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia - 4 976,72 - - 

Pozostałe koszty rodzajowe - 11 620,35 - 203,64 

Odsetki - - - - 

Wartość sprzedanych towarów i materiałów - - - - 

Wynik z działalności podstawowej -84 086,15 -1 591 343,79 -28 923,73 -17 576,94 

Pozostałe przychody operacyjne - 2,57 - 1,73 

Pozostałe koszty operacyjne 42 317,84 22 422,39 0,47 22 422,80 

Zysk / strata z działalności operacyjnej -126 403,99 -1 613 763,61 -28 924,20 -39 997,39 

Przychody finansowe - 27 595,70 - 11 664,81 

Odsetki - 15 930,89 - - 

Inne - 11 664,81 - 11  664,81 
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Koszty finansowe 10 976,10 1 199 463,83 4 818,00 13 977,78 

odsetki 10 976,10 30 993,58 4 818,00 263,00 

Inne - 1 168 470,25 - 13 714,78 

Wynik z działalności gospodarczej -137 380,09 -2 785 631,74 -33 742,20 -42 310,36 

Podatek dochodowy - - - - 

Odroczony podatek dochodowy  - 2 359 251,00 - - 

Zysk / strata netto -137 380,09 -5 144 882,74 -33 742,20 -42 310,36 

Zysk / strata z działalności kontynuowanej -137 380,09 -5 144 882,74 -33 742,20 -42 310,36 

Zysk / strata z działalności zaniechanej - - - - 

Zysk (strata) netto na akcję z działalności 

kontynuowanej 
- -  - - 

Zysk (strata) netto na akcję z działalności 

zaniechanej 
- - - - 

 
C. Rachunek przepływów pieniężnych 

 

Rachunek przepływów pieniężnych 30.09.2019 30.09.2018 

DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA   

Zysk / strata netto -137 380,09 -5 144 882,74 

Korekty razem: 38 755,45 4 848 104,65 

Amortyzacja - - 

Odpis wartości firmy - - 

Zysk / strata z tytułu różnic kursowych - - 

Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 10 976,10 15 062,69 

Zysk / strata ze zbycia wierzytelności - 1 154 755,47 

Zysk / strata z działalności inwestycyjnej - -280 108,27 

Zmiana stanu rezerw - -43 389,00 

Zmiana stanu zapasów - - 

Zmiana stanu należności 32154,00 216 214,53 

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z 

wyjątkiem pożyczek i kredytów 
-4 374,65 -51 366,67 

Wydatki na nabycie aktywów finansowych 

wycenianych w wartości godziwej przez wynik 

finansowy 

- - 
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Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych - 2 403 665,52 

Inne korekty/aktualizacja wartości inwestycji - 1 433 270,38 

Gotówka z działalności operacyjnej -98 624,64 - 296 778,09 

Podatek dochodowy (zapłacony) / zwrócony - - 

Przepływy pieniężne netto z działalności 

operacyjnej 
-98 624,64 -296 778,09 

DZIAŁALNOŚĆ INWESTYCYJNA - - 

Wpływy - 1 540 058,25 

Zbycie wartości niemat. oraz rzecz. aktyw. trwał. - - 

Zbycie inwestycji w nieruchomości - - 

Zbycie aktywów finansowych - 1 386 535,08 

Inne wpływy inwestycyjne - 11 664,81 

Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - 141 858,36 

Wydatki - 332 626,99 

Nabycie wartości niemat. oraz rzecz. aktyw. trwał. - - 

Nabycie inwestycji w nieruchomości - - 

Wydatki na aktywa finansowe - - 

Inne wydatki inwestycyjne - 332 626,99 

Przepływy pieniężne netto z działalności 

inwestycyjnej 
- 1 207 431,26 

DZIAŁALNOŚĆ FINANSOWA   

Wpływy 105 000,00 80 000,00 

Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji)  

i innych instrumentów kapitałowych i dopłat do 

kapitału 

- - 

Kredyty i pożyczki 105 000,00 80 000,00 

Emisja dłużnych papierów wartościowych - - 

Inne wpływy finansowe - - 

Wydatki - 1 034 591,17 

Nabycie udziałów (akcji) własnych - - 

Dywidendy i inne wpłaty na rzecz właścicieli - - 

Inne niż wpłaty n/rz właśc., wyd. z tyt. podz. zysku  - - 
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Spłaty kredytów i pożyczek - 340 619,49 

Wykup dłużnych papierów wartościowych - 101 643,05 

Z tytułu innych zobowiązań finansowych - - 

Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu 

finansowego 
- - 

Odsetki  - - 

Inne wydatki finansowe - 592 328,63 

Przepływy pieniężne netto z działalności finans. 105 000,00 -954 591,17 

Przepływy pieniężne netto razem 6 375,36 -43 938,00 

Bilansowa zmiana stanu środ. pieniężnych, w tym 6 375,36 -43 938,00 

- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic 

kursowych 
- - 

F. Środki pieniężne na początek okresu 50,96 43 938,00 

G. Środki pieniężne na koniec okresu 6 426,32 - 
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D. Zestawienie zmian w kapitale 

 

  
Kapitał 

zakładowy 

Kap. zapas. ze sprzed. 
akcji pow. ceny nom. 
i ustawow. podziału 

wyniku 

Akcje własne Pozostałe kapitały 
Niepodzielony wynik 

finansowy 

Wynik 

finansowy 

bieżącego 

okresu 

Kapitał 

Dziewięć miesięcy zakończone 30.09.2019 

Kapitał (fundusz) własny na dzień  

1 stycznia 2019 r. 
430 000,00 - - 27 218 758,52 -27 705 363,52 - -55 785,00 

Zmiany przyjętych zasad (polityki) 

rachunkowości przez przyjęcie MSSF 
- - - - - - - 

Korekty z tytułu błędów poprzednich 

okresów 
- - - - - - - 

Kapitał własny  

po korektach 
430 000,00 - - 27 218 758,52 -27 705 363,52 - -55 785,00 

Emisja akcji - - - - - - - 

Koszt emisji akcji - - - - - - - 

Płatności w formie akcji własnych - - - - - - - 

Podział zysku netto - - - - - - - 

Wypłata dywidendy - - - - - - - 

Suma dochodów całkowitych - - - - - -137 380,09 -137 380,09 

Kapitał własny na dzień 30 września 

2019 r. 
430 000,00 - - 27 218 758,52 -27 705 363,52 -137 380,09 -193 165,09 
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Kapitał 

zakładowy 

Kap. zapas. ze sprzed. 

akcji pow. ceny nom. 

i ustawow. podziału 

wyniku 

Akcje własne Pozostałe kapitały 
Niepodzielony wynik 

finansowy 

Wynik 

finansowy 

bieżącego 

okresu 

Kapitał 

Dziewięć miesięcy zakończone 30.09.2018 

Kapitał (fundusz) własny na dzień  

1 stycznia 2018 r. 
430 820,00 - - 27 218 758,52 - - 3 823 030,63 

Zmiany przyjętych zasad (polityki) 

rachunkowości przez przyjęcie MSSF 
- - - - - - - 

Korekty z tytułu błędów poprzednich 

okresów 
- - - - - - - 

Kapitał własny po korektach 430 820,00 - - 27 218 758,52 -23 826 547,89 - 3 823 030 ,63 

Emisja akcji - - - - - - - 

Koszt emisji akcji - - - - - - - 

Płatności w formie akcji własnych - - - - - - - 

Podział zysku netto - - - - - - - 

Wypłata dywidendy - - - - - - - 

Suma dochodów całkowitych - - - - - -5 144 882,74 -5 144 882,74  

Kapitał własny na dzień 30 

września 2018 roku 
430 820,00 - - 27 218 758,52 -23 826 547,93 -5 144 882,74 -1 321 852,11 
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V. Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu, w tym informacje o zmianach 

stosowanych zasad rachunkowości 

 

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 

 

A. Zgodność z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej. 

 

Niniejsze sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z: 

 Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej („MSSF”) w kształcie zatwierdzonym 

przez Unię Europejską,  

 w zakresie nieuregulowanym powyższymi standardami - zgodnie z wymogami ustawy z 29 września 

1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2013 roku, poz. 330) i wydanymi na jej podstawie przepisami 

wykonawczymi.  

 

MSSF obejmują Standardy i Interpretacje zaakceptowane przez Radę Międzynarodowych Standardów 

Rachunkowości („RMSR”) oraz Komitet ds. Interpretacji Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej 

(„KIMSF”).  

 

Jednostka nie zdecydowała się na wcześniejsze zastosowanie żadnego ze standardów, interpretacji lub 

zmian, które nie weszły dotychczas w życie.  

 

Na dzień sporządzenia niniejszego jednostkowego sprawozdania finansowego Spółka nie zastosowała 

następujących standardów, zmian standardów i interpretacji, które zostały opublikowane i zatwierdzone                  

do stosowania w UE, ale nie weszły jeszcze w życie: 

 

Standard Opis zmian 
Data 

obowiązywania 

MSSF 16 Leasing 

Standard znosi rozróżnienie na leasing operacyjny i leasing 

finansowy. Wszystkie umowy spełniające definicję leasingu 

będą ujmowane co do zasady jak obecny leasing finansowy. 

Brak wpływu tego standardu na prezentację danych Spółki. 

1 stycznia 2019 r. 

Zmiany do MSR 12 
Doprecyzowanie sposobu rozliczania aktywów z tytułu 

odroczonego podatku dotyczącego niezrealizowanych strat 
1 stycznia 2017 r. 

Zmiany do MSR 7 Inicjatywa dotycząca zmian w zakresie ujawnień 1 stycznia 2017 r. 

Zmiany do MSSF 2 Klasyfikacja oraz wycena płatności na bazie akcji 1 stycznia 2017 r. 
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B. Założenie kontynuacji działalności gospodarczej  

 

Na dzień 30 września 2019 r. Emitent wykazuje ujemne kapitały własne w wysokości 193 165,09 zł. 

Uchwałą nr 7/06/2019 ZWZ Spółki z dnia 28 czerwca 2019 roku postanowiło o dalszym istnieniu Spółki 

akceptując obecny stan prawny oraz finansowy. Zarząd Emitenta w związku z faktem, iż dotychczas 

prowadzona przez Spółkę działalność nie była rentowna, aby zapewnić nie tylko dalsze funkcjonowanie 

Emitenta, a przede wszystkim jego dalszy rozwój szukał możliwości najefektywniejszej dla Spółki 

działalności operacyjnej przy wykorzystaniu jej doświadczenia i aktualnych możliwości. W związku                            

z powyższym w dniu 30 września 2019 roku Zarząd Spółki podpisał Plan Połączenia ze spółką ALL iN! 

GAMES Sp. z o.o. 

 

Zgodnie z podpisanym Planem Połączenia, połączenie nastąpi w drodze przejęcia przez Setanta S.A. spółki 

ALL iN! GAMES w trybie określonym w art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h., tj. poprzez przeniesienie całego majątku 

ALL iN! GAMES na Setanta S.A. (połączenie przez przejęcie) w zamian za nowo emitowane akcje emisji 

połączeniowej, które Setanta S.A. wyda wspólnikom ALL iN! GAMES proporcjonalnie do posiadanych przez 

nich udziałów w kapitale zakładowym ALL iN! GAMES. Połączenie nastąpi na podstawie przepisów k.s.h., 

dotyczących połączenia spółek kapitałowych, w szczególności na podstawie art. 491-514 k.s.h.. 

 

Dla celów połączenia, dokonano wyceny majątków ALL iN! GAMES i Setanta S.A. na określony dzień,                               

tj. na dzień 1 sierpnia 2019 roku. Zgodnie z otrzymanymi wycenami, wartość Setanta S.A. została 

oszacowana na kwotę 9 693 450,00 zł, z kolei wartość ALL IN! GAMES na kwotę 331 527 109,54 zł. 

 

C. Informacje dotyczące sezonowości działalności lub cykliczności działalności  

 

W działalności Emitenta nie występuje sezonowość ani cykliczność.  

 

D. WALUTA FUNKCJONALNA I WALUTA PREZENTACJI  

 

a) Waluta funkcjonalna i waluta prezentacji 

 

Pozycje zawarte w sprawozdaniu finansowym wycenia się w walucie podstawowego środowiska 

gospodarczego, w którym Spółka prowadzi działalność („waluta funkcjonalna”). Sprawozdanie finansowe 

prezentowane jest w złotych polskich (PLN), który jest walutą funkcjonalną i walutą prezentacji Spółki. 

 

b) Transakcje i salda 

 

Transakcje wyrażone w walutach obcych przelicza się na walutę funkcjonalną według kursu obowiązującego 

w dniu transakcji. Zyski i straty kursowe z rozliczenia tych transakcji oraz wyceny bilansowej aktywów                              

i zobowiązań pieniężnych wyrażonych w walutach obcych ujmuje się w rachunku zysków i strat, o ile nie 

odracza się ich w kapitale własnym, gdy kwalifikują się do uznania za zabezpieczenie przepływów 

pieniężnych i zabezpieczenie udziałów w aktywach netto. 

 

E. Istotne wartości oparte na profesjonalnym osądzie i szacunkach 

 

Sporządzenie śródrocznego skróconego sprawozdania finansowego zgodnie z MSR 34 wymaga dokonania 

przez Zarząd określonych szacunków i założeń, które wpływają na wielkości wykazane w sprawozdaniu 
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finansowym. Większość szacunków oparta jest na analizach i jak najlepszej wiedzy Zarządu. Jakkolwiek 

przyjęte założenia i szacunki opierają się na najlepszej wiedzy Zarządu na temat bieżących działań i zdarzeń, 

rzeczywiste wyniki mogą się różnic od przewidywanych. Szacunki i związane z nimi założenia podlegają 

weryfikacji. Zmiana szacunków księgowych jest ujęta w okresie, w którym dokonano zmiany szacunku lub 

w okresach bieżącym i przyszłych, jeżeli dokonana zmiana szacunku dotyczy zarówno okresu bieżącego, jak 

i okresów przyszłych. Oceny dokonywane przez Zarząd przy zastosowaniu MSR 34, które mają istotny 

wpływ na sprawozdanie finansowe, a także szacunki, obciążone znaczącym ryzykiem zmian w przyszłych 

latach zostały przedstawione w śródrocznym sprawozdaniu finansowym. 

 

a) Profesjonalny osąd 

 

W procesie stosowania zasad (polityki) rachunkowości wobec zagadnień podanych poniżej, największe 

znaczenie, oprócz szacunków księgowych, miał profesjonalny osąd kierownictwa. 

 

b) Niepewność szacunków  

 

Poniżej omówiono podstawowe założenia dotyczące przyszłości i inne kluczowe źródła niepewności 

występujące na dzień bilansowy, z którymi związane jest istotne ryzyko znaczącej korekty wartości 

bilansowych aktywów i zobowiązań w następnym roku finansowym.  

 

c) Wartość godziwa instrumentów finansowych 

 

Wartości godziwe instrumentów finansowych nie różnią się istotnie od wartości księgowej zaprezentowanej 

w sprawozdaniu finansowym. 

 

F. Opis pozycji wpływających na aktywa, pasywa, kapitał, wynik finansowy netto oraz przepływy 

środków pieniężnych, które są nietypowe ze względu na ich rodzaj, wielkość lub wywierany wpływ  

 

Zdarzenia mające wpływ na aktywa, pasywa i wynik finansowy zostały opisane w punkcie VI. 

 

G. Opis korekty błędów poprzednich okresów 

 

Nie wystąpiły. 

 

H. Informacje o istotnych zmianach wielkości opartych na szacunkach 

 

a) Inwestycje w jednostkach podporządkowanych na dzień 30.09.2019 r. 

 

Nie występują. 

 

b)  Zmiana wartości szacunkowych należności 

 

Za okres III kwartału odnotowano jedynie odpis należności, odpisano kwotę należna do zwrotu z Urzędu 

Skarbowego z tytułu Vat w wysokości 42 317,00 zł. 
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1. Odroczony podatek dochodowy  

 

Aktywa / Rezerwa netto z tytułu podatku odroczonego 

 

I. SEGMENTY OPERACYJNE 

 

Spółka działa w jednym segmencie operacyjnym tj. działalności jednostki inwestycyjnej. 

 

J. EMISJA, WYKUP I SPŁATA DŁUŻNYCH I KAPITAŁOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH  

 

1. Emisja dłużnych papierów wartościowych  

 

W okresie objętym niniejszym raportem nie wystąpiły emisje dłużnych papierów wartościowych. 

 

2. Zmiana stanu kapitału zakładowego 

 

Informacje zawarte są w części „Zestawienie zmian w kapitale”. 

 

K. TRANSAKCJE Z PODMIOTAMI POWIĄZANYMI  

 

Warunki transakcji z podmiotami powiązanymi  

 

Pożyczka otrzymana od członka Zarządu 

 

W okresie III kwartału 2019 roku Prezes Zarządu (będący jednocześnie głównym akcjonariuszem) udzielił 

pożyczek na kwotę 40 000,00 zł, naliczono odsetek w kwocie 4 818,00 zł. Saldo pożyczek na dzień bilansowy 

(wraz z odsetkami) wynosi 214 538,10 zł. 

 

Pożyczka udzielona członkowi Zarządu  

 

W III kwartale 2019 roku nie udzielono pożyczki członkom Zarządu.   

 

Udzielenie poręczeń 

 

W okresie III kwartału 2019 roku Emitent zawarł umowy poręczeń pożyczek ze spółką ALL iN! Games                               

sp. z o.o., na łączną kwotę 3 mln zł. Mocą tych umów Spółka poręczyła spłatę zaciągniętych pożyczek                                    

w sytuacji, gdy ALL iN! Games sp. z o.o., w terminie nie dokona spłaty udzielonych pożyczek. 

 30.09.2019 30.09.2018 

Aktywo z tytułu podatku odroczonego  - - 

Rezerwa z tytułu podatku odroczonego – działalność 

kontynuowana  
- - 

Rezerwa z tytułu podatku odroczonego – działalność 

zaniechana  
- - 

Aktywa / Rezerwa netto z tytułu podatku 

odroczonego  
- - 
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Inne transakcje z udziałem członków Zarządu 

 

W okresie III kwartału 2019 roku nie wystąpiły inne transakcje z udziałem członków Zarządu.  

 

L. WYPŁACONA (LUB ZADEKLAROWANA) DYWIDENDA  

 

W okresie objętym niniejszym raportem nie wypłacono ani nie zadeklarowano dywidendy. 

 

M. NIESPŁACONE POŻYCZKI LUB NARUSZENIE POSTANOWIEŃ UMOWY POŻYCZKOWEJ, W 

SPRAWACH KTÓRYCH NIE PODJĘTO ŻADNYCH DZIAŁAŃ NAPRAWCZYCH ANI PRZED DNIEM 

BILANSOWYM ANI W TYM DNIU 

 

W okresie objętym niniejszym raportem nie wystąpiły w/w zdarzenia. 

 

N. INSTRUMENTY FINANSOWE – INFORMACJE NA TEMAT WARTOŚCI GODZIWEJ 

 

Instrumenty finansowe 

30.09.2019 30.09.2018 

wartość 

bilansowa 

wartość 

godziwa 

wartość 

bilansowa 

wartość 

godziwa 

Aktywa finansowe wyceniane w 

wartości godziwej przez wynik 

finansowy 

- - - - 

Aktywa finansowe utrzymywane do 

terminu wymagalności 
- - - - 

Zobowiązania finansowe wyceniane 

w wartości godziwej przez wynik 

finansowy 

- - - - 

Pozostałe zobowiązania finansowe - - - - 

 

Hierarchia wartości godziwej 

 

Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży 
poziom hierarchii 

 wartości godziwej 
30.09.2019 

 Akcje / udziały w spółkach nie notowanych na 

giełdzie 
poziom 3 - 

 Akcje spółek notowanych na giełdzie poziom 1 - 

 Dłużne papiery wartościowe - - 

 Inne aktywa finansowe - - 

Razem - - 

 

Na dzień 30.09.2019 r. Spółka utrzymywała instrumenty finansowe wykazywane w wartości godziwej                           

w sprawozdaniu z sytuacji finansowej.  

 

Aktywa finansowe, w tym: należności oraz środki pieniężne, wykazane w wartości godziwej nie odbiegającej 

od wartości księgowej (MSSF 7 par. 29) 
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O. ZMIANY W STRUKTURZE JEDNOSTKI GOSPODARCZEJ DOKONANE W OKRESIE 

SPRAWOZDAWCZYM 

 

W okresie objętym niniejszym raportem nie wystąpiły zmiany w strukturze Spółki.  

 

P. ROZLICZENIA Z TYTUŁU SPRAW SĄDOWYCH  

 

Na dzień publikacji niniejszego sprawozdania Spółka toczy spór z Urzędem Skarbowym o prawo zwrotu  

Vat-u naliczonego (wartość sporu to 150 tys. zł). 

 

VI. Zwięzła charakterystyka istotnych dokonań lub niepowodzeń Emitenta w okresie, którego 

dotyczy raport, wraz z opisem najważniejszych czynników i zdarzeń, w szczególności                                        

o nietypowym charakterze, mających wpływ na osiągnięte wyniki 

 

 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Zwyczajnym Walnym 

Zgromadzeniu w dn. 28.06.2019 roku 

 

W dniu 5 lipca 2019 roku Zarząd Setanta S.A. z siedzibą w Krakowie przekazał w załączeniu do raportu 

bieżącego wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Zwyczajnym Walnym 

Zgromadzeniu Spółki w dn. 28.06.2019 r. 

 

 Zmiana adresu siedziby Emitenta 

 

W dniu 15 lipca 2019 roku Zarząd Setanta S.A. z siedzibą w Krakowie podjął uchwałę w sprawie zmiany 

adresu siedziby Spółki.  

Nowy adres siedziby Spółki jest następujący: ul. Grzegórzecka 67d lok. 26, 31-559 Kraków. 

 

 Udzielenie przez Emitenta poręczeń 

 

W dniu 7 sierpnia 2019 roku Zarząd Setanta S.A. z siedzibą w Krakowie powziął informację o zawarciu 

(złożeniu podpisów przez wszystkie strony) dwóch umów poręczeń, których stroną jest Spółka. Mocą tych 

umów, m.in. Spółka poręczyła spłatę zaciągniętych w dniach 20 maja 2019 roku oraz 6 sierpnia 2019 roku 

przez spółkę, z którą jest w trakcie połączenia tj. All in! Games Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie 

(„Pożyczkobiorca”) pożyczek w łącznej wysokości 2 mln zł w sytuacji, gdy Pożyczkobiorca w terminie nie 

dokona spłaty udzielonych pożyczek. Dodatkowo odnośnie pożyczki z dnia 20 maja 2019 roku (1 mln zł) 

Spółka zobowiązała się do ustanowienia poręczenia na wekslu in blanco z wystawienia Pożyczkobiorcy. 

 

 Podpisanie Aneksu do Porozumienia o Podstawowych Warunkach Transakcji "Term Sheet" 

 

W dniu 8 sierpnia 2019 roku Zarząd Setanta S.A. z siedzibą w Krakowie w nawiązaniu do raportu bieżącego 

ESPI nr 9/2019 z dnia 26 czerwca 2019 roku (w którym poinformował o podpisaniu z ALL iN! GAMES                                     

Sp. z o.o. Porozumienia o Podstawowych Warunkach Transakcji "Term Sheet"; zwanym dalej 

„Porozumieniem”) podpisał z ALL iN! GAMES Sp. z o.o. Aneks do Porozumienia. Mocą Aneksu zmieniona 

została treść § 3 ust. 4 Porozumienia, w zakresie daty podpisania Planu Połączenia z pierwotnie wskazanej: 

do dnia 7 sierpnia 2019 roku, na nową: do dnia 30 września 2019 roku.  
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 Dotychczasowe brzmienie § 3 ust. 4 Porozumienia:  

„Celem realizacji Transakcji SETANTA wyemituje akcje zwykłe na okaziciela serii G w ilości ustalonej                            

w Planie Połączenia i o wartości nominalnej aktualnej na dzień sporządzania Planu Połączenia, który 

zostanie podpisany w terminie najpóźniej do dnia 7 sierpnia 2019 roku.”  

 

Obecnie obowiązujące brzmienie § 3 ust. 4 Porozumienia:  

„Celem realizacji Transakcji SETANTA wyemituje akcje zwykłe na okaziciela serii G w ilości ustalonej                                  

w Planie Połączenia i o wartości nominalnej aktualnej na dzień sporządzania Planu Połączenia, który 

zostanie podpisany w terminie najpóźniej do dnia 30 września 2019 roku.”  

 

Zmiany podyktowane były koniecznością oparcia Planu Połączenia na danych finansowych Emitenta                               

za okres od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 30 czerwca 2019 r., a które to dane musiały zostać w pierwszej 

kolejności opublikowane w postaci raportu półrocznego w sposób właściwy dla spółek notowanych                                 

na rynku regulowanym GPW wraz z raportem niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu śródrocznego 

skróconego sprawozdania finansowego Emitenta. 

 

 Udzielenie poręczenia przez Emitenta 

 

W dniu 24 września Zarząd Setanta S.A. z siedzibą w Krakowie podpisał umowę poręczenia. Na mocy                           

tej umowy Emitent poręczył spłatę zaciągniętej w dniu 16 kwietnia 2019 r. przez spółkę, z którą jest                                 

w trakcie połączenia - All in! Games Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie ("Pożyczkobiorca") pożyczki                               

w wysokości 1 mln zł. W przypadku gdy Pożyczkobiorca w terminie nie dokona spłaty udzielonej pożyczki, 

Emitent dokona tejże spłaty w terminie 14 dni od zawiadomienia.  

 

 Raport półroczny 

 

W dniu 30 września 2019 roku Zarząd Setanta S.A. z siedzibą w Krakowie opublikował raport półroczny                      

za okres od 01.01.2019 r. do 30.06.2019 roku. Treść raportu finansowego stanowiła załącznik                                               

do opublikowanego raportu. 

 

 Podpisanie Planu Połączenia ze spółką ALL IN! GAMES Sp. z o.o. 

 

W dniu 30 września 2019 roku Zarząd Setanta S.A. z siedzibą w Krakowie w nawiązaniu do raportów 

bieżących ESPI nr 8/2019 z dnia 13 czerwca 2019 r. (w którym Setanta S.A. poinformowała o podpisaniu 

listu intencyjnego) oraz ESPI nr 9/2019 z dnia 26 czerwca 2019 r. i ESPI nr 15/2019 z dnia 8 sierpnia                    

2019 r. (w których Setanta S.A. poinformowała odpowiednio o podpisaniu Porozumienia o podstawowych 

warunkach transakcji "Term Sheet" i aneksu do tego porozumienia) wraz ze spółką ALL iN! GAMES                                  

Sp. z o.o. uzgodnił i podpisał Plan Połączenia Spółek. 

 

Zgodnie z podpisanym Planem Połączenia, połączenie nastąpi w drodze przejęcia przez Emitenta spółki                  

ALL iN! GAMES w trybie określonym w art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h., tj. poprzez przeniesienie całego majątku               

ALL iN! GAMES na Setanta S.A. (połączenie przez przejęcie) w zamian za nowo emitowane akcje emisji 

połączeniowej, które Emitent wyda wspólnikom ALL iN! GAMES proporcjonalnie do posiadanych przez nich 

udziałów w kapitale zakładowym ALL iN! GAMES. Połączenie nastąpi na podstawie przepisów k.s.h., 

dotyczących połączenia spółek kapitałowych, w szczególności na podstawie art. 491-514 k.s.h. 
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Dla celów połączenia, dokonano wyceny majątków ALL iN! GAMES i Setanta S.A. na określony dzień,                                     

tj. na dzień 1 sierpnia 2019 roku Podstawą ustalenia zasad przydziału akcji emisji połączeniowej na rzecz 

wspólników spółki ALL iN! GAMES były raporty z wyceny w odniesieniu do każdej ze Spółek i oświadczenia 

o stanie księgowym stanowiące załączniki do Planu Połączenia oraz uzgodnienia negocjacyjne obydwu 

Spółek zawarte w Porozumieniu o podstawowych warunkach transakcji ("Term Sheet") z dnia 26 czerwca 

2019 roku (ESPI nr 9/2019 z dnia 26 czerwca 2019 r. i ESPI nr 15/2019 z dnia 8 sierpnia 2019 r.). Zgodnie 

z otrzymanymi wycenami, wartość Setanta S.A. została oszacowana na kwotę 9 693 450,00 zł, z kolei wartość 

ALL iN! GAMES na kwotę 331 527 109,54 zł. 

W załączeniu do opublikowanego raportu Emitent. przekazał treść Planu Połączenia wraz z załącznikami. 

 

VII. Opis stanu działań i inwestycji wraz z harmonogramem ich realizacji 

 

Nie dotyczy.  

 

VIII. Inicjatywy podejmowane przez Emitenta w okresie objętym niniejszym raportem 

nastawione na wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań 
 

Spółka w dniu 30 września 2019 roku dostrzegając korzyści płynące z zacieśnienia współpracy i zamierzając 

wykorzystać efekty synergii, płynące z posiadanego doświadczenia oraz potencjału obu podmiotów, 

podpisała z ALL iN! GAMES Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie Plan Połączenia. Planowane połączenie ma 

nastąpić poprzez przeniesienie całego majątku spółki ALL iN! GAMES Sp. z.o.o. (spółka przejmowana)                      

na Emitenta (spółka przejmująca), w zamian za wydanie dotychczasowym udziałowcom spółki ALL iN! 

GAMES Sp. z o.o., akcji Emitenta. 

 

ALL iN! GAMES Sp. z o.o. to liczący się gracz na rynku gier komputerowych. Wydawnictwo ma obecnie                           

w swoim portfolio wachlarz różnorodnych projektów przeznaczonych na konsole i komputery osobiste,                       

a dzięki dynamicznej pracy zespołu pozyskiwane są kolejne tytuły. Dzięki wsparciu ALL IN! GAMES Sp. z o.o. 

gry te otrzymają niezbędne finansowanie dalszej produkcji, profesjonalną kampanię reklamową, kontakt                      

z influencerami, obecność na najważniejszych wydarzeniach branżowych na świecie, a także premierę                        

na wszystkich największych rynkach jednocześnie. 

 

IX. Stanowisko Zarządu w sprawie publikowania prognoz wyników 

 

Nie dotyczy.  Spółka nie publikowała prognoz wyników jednostkowych. 

 

X. Informacje dotyczące liczby osób zatrudnionych przez Emitenta, w przeliczeniu na pełne 

etaty 

 

W Spółce nie jest zatrudniony żaden pracownik etatowy. 

 

XI. Pozostałe informacje 

 

1. Informacje o odpisach aktualizujących wartość zapasów do wartości netto możliwej do uzyskania 

i odwróceniu odpisów z tego tytułu. 

 



Jednostkowy raport okresowy za III kwartał 2019 r. 
 

22 
www.setantasa.pl 

W okresie objętym niniejszym raportem nie wystąpiły odpisy aktualizujące wartość zapasów do wartości 

netto możliwej do uzyskania ani odwrócenia odpisów z tego tytułu.  

 

2.  Informacje o istotnych transakcjach nabycia i sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych 

 

W okresie objętym niniejszym raportem nie wystąpiły transakcje nabycia i sprzedaży rzeczowych aktywów 

trwałych.  

 

3. Informacje o istotnym zobowiązaniu z tytułu dokonania zakupu rzeczowych aktywów trwałych.  

 

W okresie objętym niniejszym raportem nie wystąpiło zobowiązanie z tytułu dokonania zakupu rzeczowych 

aktywów trwałych. 

 

4. Informacje o niespłaceniu kredytu lub pożyczki lub naruszeniu istotnych postanowień umowy 

kredytu lub pożyczki, w odniesieniu do których nie podjęto żadnych działań naprawczych                             

do końca okresu sprawozdawczego.  

 

 W okresie objętym niniejszym raportem nie wystąpiły w/w zdarzenia. 

 

5. Informację dotyczącą zmian zobowiązań warunkowych lub aktywów warunkowych, które 

nastąpiły od czasu zakończenia ostatniego roku obrotowego.  

 

W okresie objętym niniejszym raportem nie wystąpiły zobowiązania warunkowe 

 

6. Wskazanie zdarzeń, które wystąpiły po dniu, na który sporządzono kwartalne sprawozdanie 

finansowe, nieujętych w tym sprawozdaniu, a mogących w znaczący sposób wpłynąć na przyszłe 

wyniki finansowe emitenta  

 

Istotne zdarzenia, które wystąpiły po dniu bilansowym 30 września 2019 roku 

 

 Transakcja zrealizowana przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze 

 

W dniu 2 października 2019 roku do siedziby Spółki Setanta S.A. w Krakowie wpłynęło zawiadomienie                          

w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 

2014 r. w sprawie nadużyć na rynku „Rozporządzenie MAR” o transakcji na instrumentach finansowych 

Spółki, sporządzone przez Pana Edwarda Kóska - pełniącego obowiązki zarządcze w Spółce (Członek Rady 

Nadzorczej).  

W załączeniu do opublikowanego raportu Zarząd przekazał treść otrzymanego zawiadomienia. 

 

 Zawiadomienie akcjonariusza w sprawie zmiany udziału w głosach 

 

W dniu 2 października 2019 roku do siedziby Spółki Setanta S.A. w Krakowie wpłynęło zawiadomienie                          

w trybie art. 69 ust. 1 pkt 1_ Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania 

instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych od 

akcjonariusza – Pana Edwarda Kóska, w sprawie obniżenia dotychczas posiadanego udziału poniżej progu 
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5 % w głosach na walnym zgromadzeniu Spółki. W załączeniu do opublikowanego raportu Zarząd przekazał 

otrzymane zawiadomienie. 

 

 Zawiadomienie akcjonariusza w sprawie zmiany udziału w głosach 

 

W dniu 8 października 2019 roku do siedziby Spółki Setanta S.A. w Krakowie wpłynęło zawiadomienie                          

w trybie art. 69 ust. 1 pkt 2. Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania 

instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych od 

akcjonariusza – Pana James’a Wills, w sprawie obniżenia dotychczas posiadanego udziału poniżej progu 5 % 

w głosach na walnym zgromadzeniu Spółki. W załączeniu do opublikowanego raportu Zarząd przekazał 

treść otrzymanego zawiadomienia. 

 

 Zawarcie przez ALL IN! GAMES umowy sponsora tytularnego 

 

W dniu 16 października 2019 roku Zarząd Setanta S.A. z siedzibą w Krakowie poinformował, iż w tym samym 

dniu zarząd spółki ALL iN! GAMES S.A. z siedzibą w Krakowie (z którą Spółka jest w trakcie procedury 

połączeniowej; dalej: "ALL iN!") podpisał ze spółką Wisła Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie ("Wisła 

Kraków") umowę ("Umowa"), której przedmiotem było ustalenie zasad sponsorowania przez ALL iN! 

sponsora tytularnego sekcji. W zamian za sponsorowanie, Wisła Kraków zobowiązała się do świadczenia na 

rzecz ALL iN! usług polegających przede wszystkim na działaniach reklamowych ALL iN! w zakresie esportu, 

na zasadach przewidzianych w Umowie. 

 

W zamian za świadczenie usług przez Wisłę Kraków, o których mowa w Umowie na rzecz ALL iN!, ALL iN! 

zobowiązał się przekazać Wiśle Kraków tytułem wykonania Umowy wynagrodzenie w łącznej kwocie 

1.800.000,00 zł netto (słownie: jeden milion osiemset tysięcy złotych netto), do którego został doliczony 

podatek VAT w obowiązującej wówczas wysokości. Kwota wynagrodzenia będzie płatna w równych ratach 

miesięcznych, przez okres obowiązywania umowy. 

 

Umowa została zawarta na czas określony 3 lat, od dnia 16 października 2019 roku do dnia 30 sierpnia 2022 

roku. Strony mają możliwość rozwiązania Umowy za wypowiedzeniem, z zachowaniem następujących 

okresów i warunków: 

a) w okresie od dnia 16 października 2019 r. do dnia 31 sierpnia 2020 roku, Strony mogą rozwiązać Umowę 

za wypowiedzeniem, ze skutkiem rozwiązującym na dzień 30 września 2020 roku,  

b) w okresie od dnia 1 września 2020 roku do dnia 30 września 2022 roku, Strony mogą rozwiązać Umowę 

za wypowiedzeniem, z zachowaniem 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia. 

 

 Udzielenie poręczenia przez Emitenta oraz podpisanie Aneksu do umowy poręczenia 

 

W dniu 8 listopada 2019 roku Zarząd Setanta S.A. z siedzibą w Krakowie poinformował, iż tego samego dnia 

podpisał umowę poręczenia. Na mocy tej umowy Setanta S.A. poręczyła spłatę zaciągniętej w dniu 8 

listopada 2019 r. przez spółkę, z którą jest w trakcie połączenia - All in! Games Sp. z o.o. z siedzibą                                   

w Krakowie pożyczki w wysokości 2 mln zł. W przypadku gdy All in! Games Sp. z o.o w terminie nie dokona 

spłaty udzielonej pożyczki, Setanta S.A. dokona tejże spłaty w terminie 14 dni od zawiadomienia 

otrzymanego od pożyczkodawcy. 
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Jednocześnie w związku z podpisanym przez Pożyczkobiorcę w dniu 08.11.2019 r. Aneksem do umowy 

pożyczki z dnia 16.04.2019 r. zwiększającym wartość udzielonej pożyczki do kwoty 2 mln zł, w dniu 8 

listopada 2019 r. Setanta S.A. zawarła Aneks do umowy poręczenia z dnia 24 września 2019 r. (por. raport 

ESPI nr 16/2019 z dnia 24.09.2019 r., w którym Setanta S.A. informowała o udzieleniu pożyczki z dnia 16.04. 

2019 r. w wysokości 1 mln zł), mocą którego zwiększeniu uległa wartość poręczenia do kwoty2 mln zł. 

 

 Zawarcie istotnej umowy przez All in! Games Sp. z o.o., z którą Emitent jest w trakcie połączenia 

 

W dniu 18 listopada 2019 roku Zarząd Setanta S.A. z siedzibą w Krakowie poinformował, iż w tym samym 

dniu otrzymał drogą e-mailową od zarządu spółki All in! Games Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (z którą 

Emitent jest w trakcie procedury połączeniowej; dalej: "All in! Games") informację, iż All in! Games w dniu 

18 listopada 2019 roku zawarła umowę o współpracy z Apogee Software Ltd (znana pod firmą 3D Realms; 

dalej:"3D Realms") i Slipgate Ironworks ApS (dalej: "Slipgate"). Na mocy zawartej umowy All in! Games, 3D 

Realms oraz Slipgate dołączą do produkcji, dystrybucji i działań marketingowych związanych z grą 

Ghostrunner, która realizowana jest przez spółkę OneMore Level S.A. 

 

Zarząd Setanta S.A. wskazuje, że działania nad cyberpunkową grą akcji Ghostrunner będą odbywały                                    

się w ten sposób, że One More Level i Slipgate Ironworks będą pracować jako producent, a All in! Games i 3D 

Realms będą realizować dystrybucję i prowadzić marketing. Dodatkowo, All in! Games jest wydawcą gry 

Ghostrunner. Gra ta zadebiutuje na Xbox One, PS4 i PC w 2020 roku. Łączna wartość umów to ok. 750 000 

euro. Produkcja gry Ghostrunner ma się zakończyć w trzecim kwartale 2020 roku. 

 

Zarząd Setanta S.A. przekazał powyższą informację dotyczącą All in! Games z uwagi na fakt, iż Emitent jest 

w trakcie procesu połączenia z All in! Games, tym samym informacja ta jest istotna dla rozwoju i strategii 

działania Emitenta, jak również w przyszłości jego wyników finansowych. 

 

 Wprowadzenie do sprzedaży gry wydawanej przez spółkę All in! Games Sp. z o.o., z którą Emitent 

jest w trakcie połączenia 

 

W dniu 18 listopada 2019 roku Zarząd Setanta S.A. z siedzibą w Krakowie poinformował, iż w tym samym 

dniu otrzymał drogą e-mailową od zarządu spółki All in! Games Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (z którą 

Emitent jest w trakcie procedury połączeniowej; dalej: "All in! Games") informację, iż w dniu 3 grudnia 2019 

r. do sprzedaży zostanie wprowadzona gra pt. "Tools Up!", której wydawcą jest All in! Games. Gra w tym dniu 

będzie dostępna na następujących platformach: PC „Steam”, XBOX ONE, Sony Playstation 4, Nintendo Switch. 

Cena gry dla użytkownika wynosić będzie 19.99 USD. 

Zarząd Setanta S.A. przekazał niniejszą informację dotyczącą All in! Games z uwagi na fakt, iż Emitent jest                 

w trakcie procesu połączenia z All in! Games, tym samym informacja ta jest istotna dla rozwoju i strategii 

działania Emitenta, jak również jego wyników finansowych, które m.in. będą wynikały ze sprzedaży gry 

"Tools Up!".   

 

7. Wskazanie czynników i zdarzeń, w tym o nietypowym charakterze, mających istotny wpływ na 

sprawozdanie finansowe. 

 

W okresie objętym niniejszym raportem nie wystąpiły czynniki i zdarzenia w szczególności o nietypowym 

charakterze mające wpływ na osiągnięte wyniki finansowe. Wszystkie istotne informacje są zawarte                                    

w pozostałych punktach raportu. 
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8. Inne informacje, które zdaniem emitenta są istotne dla oceny jego sytuacji kadrowej, majątkowej, 

finansowej, wyniku finansowego i ich zmian, oraz informacje, które są istotne dla oceny 

możliwości realizacji zobowiązań przez emitenta.  

 

Spółka nie posiada innych informacji mogących w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, 

finansowej i wyniku finansowego emitenta. 

 

9. Inne informacje mogące w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej                        

i wyniku finansowego emitenta. 

 

Spółka nie posiada innych informacji mogących w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, 

finansowej i wyniku finansowego Emitenta. 

   

     

            Prezes Zarządu 

            January Ciszewski 


