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    majątkówej, finansówej, wyniku finansówegó i ich zmian, óraz infórmacje, któ re są  

    istótne dla óceny móz liwós ci realizacji zóbówiązan  przez Emitenta 

4.35.  Wskazanie czynnikó w, któ re w ócenie Emitenta będą miały wpływ na ósiągnięte  

    przez niegó wyniki w perspektywie có najmniej kólejnegó kwartału 

4.35.1. Czynniki ryzyka i zagróz en   
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1. RAPORT ZA PIERWSZY KWARTAŁ 2021 ROKU PREZENTOWANY ZGODNIE  

Z MIĘDZYNARODOWYMI STANDARDAMI SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ WRAZ Z 

INFORMACJAMI DODATKOWYMI  

KWARTALNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE. 

 

Niniejsze skró cóne s ró dróczne sprawózdanie finansówe Spó łki Platynówe Inwestycje SE za 

pierwszy kwartał 2021 róku, wraz z danymi póró wnywalnymi spórządzóne zóstałó zgódnie z 

Rózpórządzeniem  Ministra Finansó w  z dnia 29 marca 2018 róku w sprawie infórmacji 

biez ących i ókresówych przekazywanych przez emitentó w papieró w wartós ciówych óraz 

warunkó w uznawania za ró wnówaz ne infórmacji wymaganych przepisami prawa pan stwa 

niebędącegó pan stwem człónkówskim (Dz. U. z 2018 r. 757 ) óraz zgódnie z Międzynaródówymi 

Standardami Rachunkówós ci i Międzynaródówymi Standardami Sprawózdawczós ci Finansówej 

(MSR/MSSF) . 

Dane finansówe prezentówane są w tysiącach złótych. 

 
1.1. Skrócone śródroczne sprawozdanie z sytuacji finansowej 
 

SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE Z 

SYTUACJI FINANSOWEJ                                                                                                                             

stan na                  

31.03.2021       

niebadane 

stan na                  

31.12.2020      

zbadane 

stan na                  

31.03.2020      

niebadane 

A k t y w a       

I. Aktywa trwałe 0 0 2 

    Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego     2 

II. Aktywa obrotowe 73 14 54 

    Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 71 12 51 

    Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 2 2 3 

A k t y w a  r a z e m 73 14 56 

        

P a s y w a       

I. Kapitał własny -211 -152 19 

   Kapitał zakładowy 601 601 833 

   Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)  0 0 -1 215 

   Kapitał zapasowy  2 237 2 237 2 237 

   Kapitał z połączenia jednostek -12 -12 -12 

   Pozostałe kapitały rezerwowe 7 759 7 759 8 743 

   Straty z lat ubiegłych i roku bieżącego -10 796 -10 737 -10 567 

II. Zobowiązania długoterminowe 0 121 0 

    Długoterminowe kredyty i pożyczki  0 121  0 

III. Zobowiązania krótkoterminowe 284 45 37 

    Kredyty i pożyczki 222  0  0 

    Zobowiązania handlowe 31 13 6 

    Zobowiązania pozostałe 11 12 11 

    Pozostałe rezerwy  20 20 20 
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P a s y w a  r a z e m 73 14 56 

        

Wartość księgowa -211 -152 19 

Liczba akcji 7 000 000 7 000 000 9 700 000 

Wartość księgowa na jedną akcję ( w zł) -0,03 -0,02 0,00 

Rozwodniona liczba akcji 7 000 000 7 000 000 9 700 000 

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) -0,03 -0,02 0,00 

 
 
1.2. Skrócony śródroczny rachunek zysków i strat oraz skrócone śródroczne sprawozdanie 

z całkowitych dochodów 
 

SKRÓCONY ŚRÓDROCZNY RACHUNEK ZYSKÓW I 

STRAT 

Trzy miesiące 

zakończone 31 marca 

2021 r. niebadane                              

Trzy miesiące 

zakończone 31 marca 

2020 r. niebadane                              

I. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 
 0 0 

II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 
 0 0 

III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II) 0 0 

IV. Koszty sprzedaży  0 0 

V. Koszty ogólnego zarządu 58 33 

VII. Pozostałe przychody operacyjne   2 

VIII. Pozostałe koszty operacyjne   3 

IX Zysk (strata ) z działalności operacyjnej -58 -34 

X. Przychody finansowe  0  0 

XI. Koszty finansowe 1  0 

XII. Zysk przed opodatkowaniem -59 -34 

XV. Podatek dochodowy     

XVI. Zysk (strata) netto -59 -34 

Średnia ważona liczba akcji zwykłych  7 628 767 10 243 246,00 

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) -0,01 0,00 

Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych  7 628 767 10 243 246,00 

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) -0,01 0,00 

      

SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE   

Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW  

Trzy miesiące 

zakończone        31 

marca 2021 r. 

niebadane                              

Trzy miesiące 

zakończone        31 

marca 2020r. 

niebadane                              

Zysk/strata netto za okres  -59 -34 

Inne całkowite dochody, w tym: 0 0 

Całkowity dochód za okres  -59 -34 
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1.3. Skrócone śródroczne Zestawienie Zmian w Kapitale Własnym 
 

SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE ZESTAWIENIE ZMIAN W 

KAPITALE WŁASNYM 

Trzy miesiące 

zakończone      

31 marca 2021 r. 

niebadane                              

Dwanaście 

miesięcy 

zakończone         

31 grudnia 2020r.    

zbadane                           

Trzy miesiące 

zakończone      

31 marca 2020 r. 

niebadane                              

Stan kapitału własnego na początek okresu (BO) -152 53 53 

 Stan kapitału własnego na początek okresu (BO), po 

uzgodnieniu do danych porównywalnych -152 53 53 

1. Stan kapitału zakładowego na początek okresu 601 833 833 

 Zmiany stanu kapitału zakładowego 0 -232 0 

   zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 

   zmniejszenia (z tytułu) 0 232 0 

    - umorzenie akcji własnych   232   

Stan kapitału zakładowego na koniec okresu 601 601 833 

 Akcje (udziały) własne na początek okresu 0 -1215 -1215 

Zmiany akcji (udziałów) własnych 0 1215 0  

a) zwiększenie 0 0 0  

b) zmniejszenie 0  1215 0  

 umorzenie akcji własnych 0  1215 0  

Akcje (udziały) własne na koniec okresu 0 0 -1215 

Kapitał zapasowy na początek okresu 2 237 2 237 2 237 

Zmiany stanu kapitału zapasowego 0 0 0 

 Kapitał zapasowy na koniec okresu 2 237 2 237 2 237 

Kapitał z połączenia jednostek na początek okresu -12 -12 -12 

 Zmiany stanu kapitału z połączenia jednostek 0 0 0 

Stan pozostałych kapitałów rezerwowych z aktualizacji 

wyceny na koniec okresu -12 -12 -12 

Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 7 759 8 743 8 743 

  Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych 0 -984 0 

     b) zmniejszenia (z tytułu) 0 984 0 

    - kapitał z umorzenia akcji własnych   984   

Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 7 759 7 759 8 743 

Nierozliczone straty z lat ubiegłych i roku bieżącego na 

początek okresu -10 737 -10 533 -10 533 

a) zwiększenie (z tytułu) -59 -204 -34 

    - zysk/strata za okres -59 -204 -34 

Straty z lat ubiegłych i roku bieżącego na koniec okresu -10 796 -10 737 -10 567 

Stan kapitału własnego na koniec okresu (BZ ) -211 -152 19 
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1.4. Skrócony śródroczny Rachunek Przepływów Pieniężnych. 
 

SKRÓCONY ŚRÓDROCZNY RACHUNEK PRZEPŁYWU 

ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH  

Trzy miesiące 

zakończone      31 

marca 2021r. 

niebadane                              

Trzy miesiące 

zakończone      31 

marca 2020r. 

niebadane                              

DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA     

I. Zysk (strata) brutto -59 -34 

II. Korekty razem 18 2 

      Odsetki i dywidendy  1   

      Zmiana stanu należności i czynnych rozliczeń międzyokresowych  -1 3 

      Zmiana stanu zobowiązań   18 -1 

 I. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -41 -32 

 Działalność inwestycyjna     

I. Wpływy z działalności inwestycyjnej 0 0 

II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej 0 0 

II. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 0 0 

 Działalność finansowa     

I. Wpływy  100 0 

   Kredyty i pożyczki  100   

II. Wydatki z tytułu działalności finansowej 0 0 

III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 100 0 

Przepływy pieniężne netto, razem (I+/-II+/-III) 59 -32 

Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych 59 -32 

Środki pieniężne na początek okresu 12 83 

Środki pieniężne na koniec okresu  71 51 
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2. Dodatkowe Informacje 

2.1. Podstawowe informacje o Spółce 

 

Nazwa Emitenta: PLATYNOWE INWESTYCJE SE 
Siedziba: Warszawa 
Adres 00-180 Warszawa ul. Miła 2 
Tel./faks tel. 22/2905797; faks 22/2905797  
Numer KRS: 0000734433  
REGON:012594154 
NIP: 5260300948  
Kapitał zakładówy ópłacóny: 140.000,00 EUR 

 

Spó łka jest w trakcie zmieniania prófilu działalnós ci przestawiając gó na pródukcje gier 

kómputerówych. Taka zmiana, móz liwa jest dzięki wniesieniu dó spó łki przez nówych 

akcjónariuszy niezbędnegó knów – hów, wsparcia merytórycznegó, marketingówegó, prawnegó, 

administracyjnegó a takz e finansówegó, aby spó łka mógła skupic  się na nówej działalnós ci. 

Realizacja nówej działalnós ci rózpóczęła się z dniem pódpisania umówy inwestycyjnej tj w dniu 

01 lutegó 2021r. Dó kón ca biez ącegó róku 2021 spó łka planuje pózyskanie dó 10 zespółó w 

pródukcyjnych, pracujących nad có najmniej jednym prójektem kaz dy. Zespóły będą twórzyc  gry 

własne lub na zlecenie innych spó łek z Grupy Playway. Pierwsze premiery gier i przychódy z nimi 

związane planówane są na drugą półówę 2022 róku. Finansówanie spó łki zóstanie zapewnióne 

przez warunkówe pódwyz szenie kapitału zakładówegó w dródze emisji akcji zwykłych na 

ókaziciela serii H, a w kónsekwencji wpłacenie dó spó łki 280 tysięcy euró, có stanówi ókółó 1,4 

milióna złótych. 

Spó łka infórmuje, z e dó dnia publikacji niniejszegó rapórtu zmiana adresu siedziby nie zóstała 

zarejestrówana w KRS.  

2.2. Organy Spółki:  

 

Rada Nadzorcza: 

Na dzien  bilansówy óraz na dzien  publikacji niniejszegó sprawózdania w skład Rady Nadzórczej 
Spó łki przedstawiał się następującó  
 

1. Bartłómiej Kurylak   

2. Marcin Wenus   

3. Róbert Pakla   

4. Maksymilian Gras    

5. Tómasz Stajszczak   
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W dniu 2 lutegó 2021 róku Nadzwyczajne Walne Zgrómadzenie Akcjónariuszy pódjęłó uchwały ó 

pówółaniu ze skutkiem na dzien  03 lutegó 2021 róku, na trzyletnią kadencję, nówegó składu rady 

nadzórczej emitenta.  

Zarząd: 

Na dzien  bilansówy óraz na dzien  publikacji niniejszegó sprawózdania w skład Zarządu Spó łki 

przedstawiał się następującó  

• Bartłómej Bartula – Prezes Zarządu.  

 

W dniu 4 lutegó 2021 róku Rada Nadzórcza Spó łki pódjęła uchwałę pówółującą Pana Bartłómieja 

Bartulę dó Zarządu Spó łki, pówierzając mu funkcję Prezesa Zarządu 

 

Na dzien  31.03.2020 skład Rady Nadzórczej óraz Zarządu przedstawiał się następującó: 

 

Rada Nadzorcza: 

 

   Agnieszka Gujgó - Przewódnicząca Rady Nadzórczej 

   Ina Patrówicz - Zastępca Przewódniczącej Rady Nadzórczej 

   Kamil Kóralewski - Sekretarz Rady Nadzórczej 

   Damian Patrówicz - Człónek Rady Nadzórczej 

   Eliza Studzin ska - Człónek Rady Nadzórczej 

 

Zarząd: 

Skład Zarządu Spó łki 
 

Agnieszka Gujgó – Człónek Rady Nadzórczej óddelegówany dó czasówegó pełnienia funkcji Prezes 

Zarządu Emitenta i upówaz nióny dó samódzielnej reprezentacji  

 

3. Zasady przyjęte przy sporządzaniu kwartalnego sprawozdania finansowego Spółki  
 

Skró cóne s ró dróczne sprawózdanie finansówe zóstałó przygótówane zgódnie z wymógami 

ókres lónymi w Rózpórządzeniu Ministra Finansó w z dnia 29 marca 2018 róku w sprawie 

infórmacji biez ących i ókresówych przekazywanych przez emitentó w papieró w wartós ciówych 

óraz warunkó w uznawania za ró wnówaz ne infórmacji wymaganych przepisami prawa pan stwa 

niebędącegó pan stwem człónkówskim (Dz. U. z 2018 r. póz.757.)  

Prezentówane skró cóne s ró dróczne sprawózdanie finansówe zóstałó spórządzóne na dzien  31 

marca 2021 róku óraz za 3 miesiące zakón czóne 31 marca 2021 róku.  

Rapórt kwartalny zawiera w szczegó lnós ci następujące pózycje: 

− s ró dróczne sprawózdanie finansówe w tym:  
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➢ skró cóne s ró dróczne sprawózdanie z sytuacji finansówej na 31.03.2021 r., 31.12.2020 r. 

óraz 31.03.2020 r.,  

➢ skró cóny s ró dróczny rachunek zyskó w i strat, skró cóne s ró dróczne sprawózdanie  

z całkówitych dóchódó w za ókres ód 01.01.2021 r. dó 31.03.2021 r., ód 01.01.2020 r. dó 

31.03.2020 r.,  

➢ skró cóne s ró dróczne zestawienie zmian w kapitale własnym za ókres ód 01.01.2021 r. dó 

31.03.2021 r., ód 01.01.2020 r. dó 31.12.2020 r., ód 01.01.2020 r. dó 31.03.2020 r., 

➢ skró cóny s ró dróczny rachunek przepływó w pienięz nych za ókres ód 01.01.2021 r. dó 

31.03.2021 r., ód 01.01.2020 r. dó 31.03.2020 r.,  

− infórmacje dódatkówe óraz inne infórmacje ó zakresie ókres lónym w tres ci Rózpórządzenia 

Ministra Finansó w z dnia 29 marca 2018 róku w sprawie infórmacji biez ących i ókresówych 

przekazywanych przez emitentó w papieró w wartós ciówych óraz warunkó w uznawania za 

ró wnówaz ne infórmacji wymaganych przepisami prawa pan stwa niebędącegó pan stwem 

człónkówskim (Dz. U. z 2018 r. póz.757.)  

 

3.1 Podstawy sporządzenia sprawozdania finansowego 

Skró cóne s ró dróczne sprawózdanie finansówe zóstałó spórządzóne zgódnie z Międzynaródówym 

Standardem Rachunkówós ci 34 - „S ró dróczna sprawózdawczós c  finansówa”, któ ry zóstał 

zatwierdzóny przez Unie Európejską i przy załóz eniu kóntynuówania działalnós ci góspódarczej 

przez Spó łkę w dającej się przewidziec  przyszłós ci.  

 

Skró cóne s ró dróczne sprawózdanie z sytuacji finansówej na 31 marca 2021r., skró cóny 

s ró dróczny rachunek zyskó w i strat óraz sprawózdanie z całkówitych dóchódó w, skró cóny 

s ró dróczny rachunek przepływó w pienięz nych, skró cóne s ró dróczne zestawienie zmian  

w kapitale własnym za trzy miesiące zakón czóne 31 marca 2021 r. nie zóstały zbadane przez 

biegłegó rewidenta. Sprawózdanie finansówe na 31 grudnia 2020r. óraz za dwanas cie miesięcy 

zakón czóne 31 grudnia 2020 r. pódlegałó badaniu przez biegłegó rewidenta, ódstąpił ód 

wydawania ópinii. 

Zasady rachunkówós ci są zastósówane w spósó b ciągły. Skró cóne sprawózdanie finansówe 

pówinnó byc  czytane wraz ze sprawózdaniem finansówym za rók zakón czóny 31 grudnia 2020.  

Sprawózdanie finansówe jest przedstawióne w tysiącach złótych. 

Spó łka stósuje nadrzędne zasady wyceny óparte na histórycznej cenie nabycia, zakupu lub 

wytwórzenia, z wyjątkiem częs ci aktywó w finansówych, któ re zgódnie z zasadami MSSF 

wycenióne zóstały według wartós ci gódziwej.  
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Niniejsze s ró dróczne skró cóne sprawózdanie finansówe zóstałó zatwierdzóne dó publikacji w 

dniu 31 maja 2021 róku. 

 

3.2 Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu skróconego kwartalnego 

sprawozdania finansowego  

Zgódnie z uchwałą Walnegó Zgrómadzenia Platynówe Inwestycje S.A z dnia 23 maja 2012 róku 

pócząwszy ód sprawózdan  finansówych za ókresy sprawózdawcze rózpóczynające się ód dnia 1 

stycznia 2013 r. sprawózdania finansówe Spó łki spórządzane są zgódnie z Międzynaródówymi 

Standardami Sprawózdawczós ci Finansówej i związanymi z nimi interpretacjami ógłószónymi w 

fórmie rózpórządzen  Kómisji Európejskiej. 

Walutą, w któ rej spórządzóne jest niniejsze sprawózdanie jest PLN (pólski złóty). Pólski złóty jest 

walutą funkcjónalną i sprawózdawczą (prezentacyjną) Spó łki. 

Wszystkie dane zaprezentówane w sprawózdaniu zóstały przedstawióne w tysiącach złótych 

chyba, z e zaznaczónó inaczej. 

 

W przedstawiónym skró cónym s ró drócznym sprawózdaniu finansówym przestrzeganó tych 

samych zasad rachunkówós ci, có ópisane w óstatnim rócznym sprawózdaniu finansówym na 

dzien  31 grudnia 2020r.  

 

Zmiany do standardów zastosowane po raz pierwszy w roku 2021  

Spó łka zastósówała pó raz pierwszy póniz sze zmiany dó standardó w:  

-Zmiany dó MSSF 9, MSR 39, MSSF 7, MSSF 4 i MSSF16: „Refórma wskaz nika referencyjnegó stópy 

prócentówej _ Faza 2”. Zmiany mają zastósówanie dla ókresó w rócznych rózpóczynających się dnia 

1 stycznia 2021 róku lub pó z niej. 

 -Zmiany dó MSSF 4 „Umówy ubezpieczeniówe” – ódróczenie zastósówania MSSF 9 „Instrumenty 

finansówe”. Zmiany mają zastósówanie dla ókresó w rócznych rózpóczynających się dnia 1 stycznia 

2021 róku lub pó z niej. 

Pówyz sze zmiany dó standardó w nie miały istótnegó wpływu na dótychczas stósówaną pólitykę 

rachunkówós ci Spó łki.  

Standardy oraz zmiany do standardów przyjęte przez RMSR, ale jeszcze niezatwierdzone 

przez UE  

• MSSF 17 „Umówy ubezpieczeniówe” (óbówiązujący w ódniesieniu dó ókresó w rócznych 

rózpóczynających się 1 stycznia 2023 róku lub pó tej dacie),  

• Zmiany dó MSSF 10 „Skónsólidówane sprawózdanie finansówe” i MSR 28 „Inwestycje w 

jednóstkach stówarzyszónych i wspó lnych przedsięwzięciach” - Transakcje sprzedaz y lub 
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wniesienia aktywó w pómiędzy inwestórem a jegó jednóstką stówarzyszóną lub wspó lnym 

przedsięwzięciem – prace prówadzące dó zatwierdzenia niniejszych zmian zóstały przez UE 

ódłóz óne bezterminówó - termin wejs cia w z ycie zóstał ódróczóny przez RMSR na czas 

nieókres lóny,  

• Zmiany dó MSR 1 „Prezentacja sprawózdan  finansówych” – Klasyfikacja zóbówiązan  jakó kró tkó- 

lub długóterminówe óraz klasyfikacja zóbówiązan  jakó kró tkó- lub długóterminówe – ódróczenie 

daty wejs cia w z ycie (óbówiązujące w ódniesieniu dó ókresó w rócznych rózpóczynających się 1 

stycznia 2023 róku lub pó tej dacie),  

• Zmiany dó MSSF 3 „Półączenia jednóstek góspódarczych”, MSR 16 „Rzeczówe aktywa trwałe” i 

MSR 37 „Rezerwy, zóbówiązania warunkówe i aktywa warunkówe” (óbówiązujące w ódniesieniu 

dó ókresó w rócznych rózpóczynających się 1 stycznia 2022 róku lub pó tej dacie),  

• Zmiany dó ró z nych standardó w „Póprawki dó MSSF (cykl 2018-2020)”, óbówiązujące w 

ódniesieniu dó ókresó w rócznych rózpóczynających się 1 stycznia 2022 róku lub pó tej dacie),  

• Zmiany dó MSR 1 „Prezentacja sprawózdan  finansówych” i Kódeks Praktyki MSSF 2: Ujawnianie 

zasad rachunkówós ci (óbówiązujące w ódniesieniu dó ókresó w rócznych rózpóczynających się 1 

stycznia 2023 róku lub pó tej dacie),  

• Zmiany dó MSR 8 „Zasady (pólityka) rachunkówós ci, zmiany wartós ci szacunkówych i 

kórygówanie błędó w” (óbówiązujące w ódniesieniu dó ókresó w rócznych rózpóczynających się 1 

stycznia 2023 róku lub pó tej dacie),  

• Zmiany dó MSSF 16 „Leasing”: Ulgi w ópłatach leasingówych związane z Cóvid-19 pó 30 czerwca 

2021 róku (óbówiązujące w ódniesieniu dó ókresó w rócznych rózpóczynających się 1 kwietnia 

2021 róku lub pó tej dacie).  

Wyz ej wymienióne standardy óraz zmiany dó standardó w nie miałyby istótnegó wpływu na 

sprawózdanie finansówe, jez eli zóstałyby zastósówane przez Spó łkę na dzien  bilansówy.  

3.3. Zasady przeliczania podstawowych pozycji sprawozdania finansowego na EURO 

Wybrane dane finansówe prezentówane w sprawózdaniu finansówym przeliczónó na walutę Euró 

w następujący spósó b: 

− pózycje bilansówe przeliczóne są według s redniegó kursu ógłószónegó przez Naródówy 

Bank Pólski óbówiązującegó na dzien  bilansówy: 

− w dniu 31 marca 2021 róku 1 EUR = 4,6603 

− w dniu 31 grudnia 2020 róku 1 EUR = 4,6148 

− pózycje rachunku zyskó w i strat óraz rachunku przepływó w pienięz nych przeliczóne są 

według kursu stanówiącegó s rednią arytmetyczną s rednich kursó w ógłószónych przez 

Naródówy Bank Pólski óbówiązujących na óstatni dzien  kaz degó miesiąca  

w ókresie sprawózdawczym: 
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− w ókresie ód 1 stycznia 2021 r. dó 31 marca 2021 r. 1 EUR = 4,5721 

− w ókresie ód 1 stycznia 2020 r. dó 31 marca 2020 r. 1 EUR = 4,3963 
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4. Pozostałe informacje 

 

4.1. Wybrane dane finansowe zawierające podstawowe pozycje sprawozdania finansowego 

(również przeliczone na EURO) 

 

WYBRANE DANE 
FINANSOWE 

w tys. zł w tys. EUR 

1 kwartał 
narastająco       
/2021 okres od 
2021-01-01 do 
2021-03-31/ 

1 kwartał 
narastająco       
/2020 okres od 
2020-01-01 do 
2020-03-31/ 

1 kwartał 
narastająco       
/2021 okres od 
2021-01-01 do 
2021-03-31/ 

1 kwartał 
narastająco       
/2020 okres od 
2020-01-01 do 
2020-03-31/ 

Przychódy nettó ze sprzedaży 
próduktów, tówarów i materiałów 0 0 0 0 

Zysk (strata) z działalnóści 
operacyjnej -58 -34 -13 -8 
Zysk (strata) brutto 
 -59 -34 -13 -8 

Zysk (strata) netto -59 -34 -13 -8 

Przepływy pieniężne nettó z 
działalnóści óperacyjnej -41 -32 -9 -7 

Przepływy pieniężne nettó z 
działalnóści inwestycyjnej 0 0 0 0 

Przepływy pieniężne nettó z 
działalnóści finansówej 100 0 22 0 

Przepływy pieniężne nettó, razem 59 -32 13 -7 
Aktywa razem * 
 73 14 16 3 

Zóbówiązania długóterminówe* 0 121 0 26 

Zóbówiązania krótkóterminówe * 284 45 61 9 

Kapitał własny * -211 -152 -45 -33 

Kapitał zakładówy * 601 601 140 140 

Liczba akcji (w szt.) 7 000 000 7 000 000 7 000 000 7 000 000 

Zysk (strata) netto na jedną akcję 
zwykłą (w zł / EUR) -0,01 0,00 0,00 0,00 

Rozwodniony zysk (strata) netto na 
jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) -0,01 0,00 0,00 0,00 

Wartóść księgówa na jedną akcję (w 
zł / EUR) -0,03 -0,02 0,00 0,00 

Zadeklarówana lub wypłacóna 
dywidenda na jedną akcję (w zł / 
EUR) 0 0 0,00 0,00 
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Uwaga! dla pózycji bilansówych óznaczónych gwiazdką prezentówane dane óbejmują  

w kólumnie drugiej i czwartej stan na dzien  31.12.2020 r.  

Kapitał zakładówy Spó łki wyraz óny jest w walucie euró. W księgach zóstał przeliczóny pó kursie 4,2916 

 
 

4.2. Informacje o korektach z tytułu rezerw, rezerwy i aktywa z tytułu odroczonego 
podatku dochodowego oraz dokonane odpisy aktualizujące wartość składników 
aktywów 

 
Rezerwa na pódatek dóchódówy: 

  - stan na 01.01.2021          0      

  - zwiększenie rezerwy         0    

  - rózwiązane rezerwy          0    

  - stan na 31.03.2021              0 

 

 Aktywa z tytułu ódróczónegó pódatku dóchódówegó: 

  - stan na 01.01.2021             0 

  - zwiększenie aktywó w        - 

  - rózwiązane aktywó w         - 

  - stan na 31.03.2021             0 

 

Pózóstała rezerwa kró tkóterminówa: 

  - stan na 01.01.2021          20 

  - zwiększenie                    20            

  - zmniejszenie                   20                                

  - stan na 31.03.2021          20 

 
4.3. Zestawienie oraz objaśnienie różnic pomiędzy danymi ujawnionymi w sprawozdaniu 

finansowym i danych porównywalnych, a uprzednio sporządzonym i opublikowanymi 
sprawozdaniami finansowymi.  

 

Sprawózdanie finansówe spórządzóne za I kwartał 2021 róku, óraz óbejmujące dane 

póró wnywalne za I kwartał 2020 i za rók 2020 róku nie zawiera ró z nic. Nie dókónanó kórekt 

błędó w dótyczących póprzednich ókresó w. 
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4.4. Opis istotnych dokonań lub niepowodzeń emitenta w okresie, którego dotyczy raport, 

wraz z wykazem najważniejszych zdarzeń 

➢Podpisanie listu intencyjnego z PlayWay SA. z siedzibą w Warszawie (wraz z podmiotami 

z Grupy Kapitałowej) 

Dnia 4.01.2021 róku  Emitent póinfórmówał, z e w dniu 4.01.2021 róku był stróną rózmó w 

pómiędzy Akcjónariuszem i Inwestórami skutkiem czegó w dniu 04.01.2021 r. zóstał pódpisany 

List Intencyjny pómiędzy Spó łką a Akcjónariuszem pósiadającym 20,14 % udziałó w spó łką Patró 

Invest sp. z ó.ó. z siedzibą w Płócku óraz Inwestórami z branz y pródukcji óraz wydawania gier 

kómputerówych PlayWay Spó łka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Digital Melódy Games sp. z ó.ó. 

z siedzibą w Warszawie, Games Incubatór sp. z .ó.ó z siedzibą w Warszawie. W wyniku pódpisania 

Listu Intencyjnegó Emitent póinfórmówał, iz  Stróny ustaliły, z e Inwestórzy wyraz ają zamiar 

óbjęcia akcji serii H óraz ódkupienie ód Akcjónariusza istniejących juz  akcji serii F i G. W wyniku 

pówyz szegó Inwestórzy staną się włas cicielami 32,8 % akcji w kapitale zakładówym Spó łki tj. pó 

rejestracji warunkówegó pódwyz szenia kapitału zakładówegó Platynówe Inwestycje SE tj. 

6.888.000 (szes c  miliónó w ósiemset ósiemdziesiąt ósiem tysięcy akcji). Pódmióty wskazane przez 

Inwestóró w óbejmą dódatkówó 40% akcji tj. 8.400.000 (ósiem miliónó w czterysta tysięcy akcji). 

➢Informacja o podpisaniu Umowy Inwestycyjnej 

W dniu 01.02.2021 róku Emitent był stróną Umówy Inwestycyjnej pódpisanej ró wniez  przez 

Akcjónariuszy Spó łki óraz Inwestóró w z branz y gamingówej: spó łkę PlayWay S.A., Marka 

Parzyn skiegó, Piótra Karbówskiegó, Bartósza Gras , Delphine Gróup S.A. Umówa Inwestycyjna 

dótyczyła óbjęcia akcji serii H óraz ódkupienia ód Patró Invest sp. z ó.ó. w likwidacji z siedzibą w 

Płócku „akcji serii F i G w wyniku czegó Inwestórzy staną się włas cicielami 72,67% akcji w kapitale 

zakładówym spó łki Platynówe Inwestycje SE. Zgódnie z zapisami Umówy Inwestórzy planują 

zmienic  módel biznesówy Spó łki póprzez stwórzenie Spó łki składającej się z wielu zespółó w 

dewelóperskich z któ rych kaz dy będzie akcjónariuszem w Spó łce. Przez tó, zespóły pródukujące 

gry będą jednóczes nie twórzyc  gry jak i będą akcjónariuszami có w ócenie Inwestóró w jeszcze 

efektywniej wpłynie na ich wydajnós c , gdyz  swóją pracą będą wpływac  na wartós c  pósiadanych 

przez siebie akcji a có za tym idzie na wartós c  Spó łki. 

Zgódnie z póstanówieniami przytóczónej umówy PlayWay Spó łka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 

óraz Bartósz Gras , Marek Parzyn ski, Piótr Karbówski óraz Delphine Gróup S.A. z siedzibą w 

Warszawie óbejmą akcje serii H óraz ódkupią ód Patró Invest sp. z ó.ó. w likwidacji óraz Patró 

Invest OU  akcji serii F i G, tak aby struktura akcjónariatu Spó łki wyglądała w następujący spósó b: 
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1) Playway SA bądz  pódmiót przez niegó wskazany będzie włas cicielem 32,86 % akcji w 

kapitale zakładówym pó rejestracji warunkówegó pódwyz szenia kapitału 

zakładówegó PI tj. 6.899.999 (szes c  miliónó w ósiemset dziewięc dziesiąt dziewięc  

tysięcy dziewięc set dziewięc dziesiąt dziewięc ) akcji; 

2) Bartósz Gras  bądz  pódmiót przez niegó wskazany będzie włas cicielem 13,27 % akcji 

w kapitale zakładówym pó rejestracji warunkówegó pódwyz szenia kapitału 

zakładówegó PI tj. 2.786.207 (dwa milióny siedemset ósiemdziesiąt szes c  tysięcy 

dwies cie siedem) akcji; 

3) Marek Parzyn ski bądz  pódmiót przez niegó wskazany będzie włas cicielem 13,27 % 

akcji w kapitale zakładówym pó rejestracji warunkówegó pódwyz szenia kapitału 

zakładówegó PI tj. 2.786.207 (dwa milióny siedemset ósiemdziesiąt szes c  tysięcy 

dwies cie siedem) akcji; 

4) Piótr Karbówski bądz  pódmiót przez niegó wskazany będzie włas cicielem 13,27 % 

akcji w kapitale zakładówym pó rejestracji warunkówegó pódwyz szenia kapitału 

zakładówegó PI tj. 2.786.207 (dwa milióny siedemset ósiemdziesiąt szes c  tysięcy 

dwies cie siedem) akcji. 

bądz  pódmióty przez nich wskazane. 

➢Zmiana nazwy Spółki oraz zmiany w Radzie Nadzorczej - Protokół NWZA 

Dnia 2.02.2021 róku emitent przekazał dó publicznej wiadómóści treść uchwał pódjętych na 

Nadzwyczajnym Walnym Zgrómadzeniu Akcjónariuszy z dnia 02 lutegó 2020 róku stanówiącegó 

kóntynuację Nadzwyczajnegó Walnegó Zgrómadzenia zwółanegó na dzień 21 stycznia 2021 roku 

(które kóntynuówałó swóje óbrady w dniu 1 lutegó 2021 róku pó ógłószónej przerwie), wraz z 

infórmacją na temat każdej uchwały w zakresie liczby akcji, z których óddanó ważne głósy, óraz 

prócentówegó udziału tychże akcji w kapitale zakładówym, łączną liczbę ważnych głósów, w tym 

liczbę głósów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się”.  

Jednócześnie Spółka póinfórmówała, że: 

1. Zmieniónó nazwę firmy Emitenta na ManyDev Studio SE; 

2. pódjęłó uchwały ó ódwółaniu, ze skutkiem na dzień 03 lutegó 2021 róku, przed upływem 

kadencji, składu dótychczasówej rady nadzórczej spółki, w skład której wchódzili: 

1) Kamil Konrad Koralewski 

2) Ina Patrowicz 

3) Eliza Sylwia Studzińska 

4) Agnieszka Gujgo 

5) Damian Patrowicz 
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3. pódjęłó uchwały ó pówółaniu, ze skutkiem na dzień 03 lutegó 2021 róku, na trzyletnią 

kadencję, nówegó składu rady nadzórczej emitenta, którą twórzą: 

1) Bartłómiej Kurylak 

2) Marcin Wenus 

3) Robert Pakla 

4) Maksymilian Graś 

5) Tomasz Stajszczak 

4. nie ódstąpiónó ód rózpatrzenia któregókólwiek z punktów planówanegó pórządku óbrad 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 

Na dzień publikacji sprawózdania zmiany wynikające ze wskazanegó Nadzwyczajnegó Walnegó 

Zgrómadzenia Akcjónariuszy nie zóstały ujawniona w odpowiednim rejestrze Krajowego 

Rejestru Sądówegó. 

➢ Sprzedaż akcji w związku z Umową Inwestycyjną 

 

W dniu 1 lutegó 2021 r. Patró Invest sp. z ó.ó. w likwidacji sprzedała 142 959 akcji zwykłych na 

ókaziciela, a Patró Invest OU  sprzedała  32 989 akcji zwykłych na ókaziciela. 

W dniu 17 lutegó 2021 r. Patró Invest Sp. z ó.ó. w likwidacji sprzedała na rzecz Bartósza Gras  419 

540 akcji zwykłych na ókaziciela Spó łki óraz 419 540 akcji zwykłych serii G na ókaziciela Spó łki 

na rzecz Marka Parzyn skiegó. W dniu 22 lutegó 2021 r. Patró Invest Sp. z ó.ó. w likwidacji 

sprzedała na rzecz Piótra Karbówskiegó 98 082 akcji serii F oraz 321 460 akcji zwykłych serii 

G na ókaziciela Spó łki. 

➢ Emisja warrantów subskrypcyjnych 

Wraz z pódpisaniem umówy inwestycyjnej z dnia 01.02.2021 róku, nówi inwestórzy zóbówiązali 

się dó óbjęcia warunkówegó pódwyz szenia kapitału przez có staną się włas cicielami 72,67% akcji 

w kapitale zakładówym pó rejestracji warunkówegó pódwyz szenia kapitału zakładówegó.  

W dniu 2 marca 2021 r. Emitent póinfórmówał ó pódjęciu na pósiedzeniu z dnia 02.03.2021 r. 

przez Radę Nadzórczą uchwały w sprawie upówaz nienia zarządu Spó łki dó zaóferówania 

warrantó w subskrypcyjnych, któ rych emisja zóstała uchwalóna uchwałą nr 6 Nadzwyczajnegó 

Walnegó Zgrómadzenia Akcjónariuszy Spó łki z dnia 30 listópada 2020 r., następującym 

pódmiótóm: 

1) PlayWay Spó łka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (00-712) przy ul. Bluszczan skiej 76 lók. PAW. 

6., wpisaną dó rejestru przedsiębiórcó w Krajówegó Rejestru Sądówegó prówadzónegó przez Sąd 

Rejónówy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Góspódarczy pód numerem KRS: 
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0000389477 - 6.899.999 (szes c  miliónó w ósiemset dziewięc dziesiąt dziewięc  tysięcy dziewięc set 

dziewięc dziesiąt dziewięc ) warrantó w subskrypcyjnych; 

2) Bartószówi Gras  - 2.366.667 (dwa milióny trzysta szes c dziesiąt szes c  tysięcy szes c set 

szes c dziesiąt siedem) warrantó w subskrypcyjnych; 

3) Markówi Parzyn skiemu - 2.366.667 (dwa milióny trzysta szes c dziesiąt szes c  tysięcy szes c set 

szes c dziesiąt siedem) warrantó w subskrypcyjnych; 

4) Piótrówi Karbówskiemu - 2.366.667 (dwa milióny trzysta szes c dziesiąt szes c  tysięcy szes c set 

szes c dziesiąt siedem) warrantó w subskrypcyjnych. 

W dniu 3 marca 2021 r. Zarząd zaóferówał 6.899.999 (szes c  miliónó w ósiemset dziewięc dziesiąt 

dziewięc  tysięcy dziewięc set dziewięc dziesiąt dziewięc ) warrantó w subskrypcyjnych na rzecz 

Playway S.A., 2.366.667 (dwa milióny trzysta szes c dziesiąt szes c  tysięcy szes c set szes c dziesiąt 

siedem) warrantó w subskrypcyjnych na rzecz Bartósza Gras , 2.366.667 (dwa milióny trzysta 

szes c dziesiąt szes c  tysięcy szes c set szes c dziesiąt siedem) warrantó w subskrypcyjnych na rzecz 

Marka Parzyn skiegó, 2.366.667 (dwa milióny trzysta szes c dziesiąt szes c  tysięcy szes c set 

szes c dziesiąt siedem) warrantó w subskrypcyjnych na rzecz Piótra Karbówskiegó.  

W dniu 31 marca 2021 r. wskazane wyz ej pódmióty przyjęły óferty óbjęcia warrantó w 

subskrypcyjnych. 08 kwietnia spó łka pódpisała umówę z pós rednikiem rejestracyjnym. W dniu 

22 kwietnia 2021 r. zóstał złóz óny w Krajówym Depózycie Papieró w Wartós ciówych S.A. wniósek 

ó rejestrację w depózycie warrantó w subskrypcyjnych na ókaziciela w liczbie 14.000.000 

wyemitówanych przez Spó łkę na pódstawie uchwały nr 6 Nadzwyczajnegó Walnegó 

Zgrómadzenia Akcjónariuszy Spó łki z dnia 30 listópada 2020 r., uprawniających dó óbjęcia 

14.000.000 akcji serii H w terminie dó dnia 29.10.2030 r. w dniu 13 maja 2021 r. Spó łka pówzięła 

wiadómós c  ó złóz eniu przez KDPW S.A. ós wiadczenia ó zawarciu ze Spó łką umówy ó rejestrację 

w depózycie warrantó w subskrypcyjnych na ókaziciela w liczbie 14.000.000, wyemitówanych 

przez Spó łkę na pódstawie uchwały nr 6 Nadzwyczajnegó Walnegó Zgrómadzenia Akcjónariuszy 

Spó łki z dnia 30 listópada 2020 r., uprawniających dó óbjęcia 14.000.000 akcji serii H w terminie 

dó dnia 29.10.2030 r. Warrantóm subskrypcyjnym nadanó następujący kód ISIN: PLADDRG00163. 

Warranty subskrypcyjne zarejestrówanó w dniu 12 maja 2021 r. na zasadach ókres lónych w § 69a 

Regulaminu KDPW. 

4.5. Informacje dotyczące segmentów działalności. 
 

Segment óperacyjny jest częs cią składówą jednóstki: 

a) któ ra angaz uje się w działalnós c  góspódarczą, w związku z któ rymi móz e uzyskiwac  przychódy 

i pónósic  kószty (w tym przychódy i kószty związane z transakcjami z innymi częs ciami 

składówymi tej samej jednóstki), 
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b) któ rej wyniki działalnós ci są regularnie przeglądane przez głó wny órgan ódpówiedzialny za 

pódejmówanie decyzji óperacyjnych w jednóstce óraz wykórzystujący te wyniki przy 

decydówaniu ó alókacji zasóbó w dó segmentu i przy ócenie wynikó w działalnós ci segmentu, a 

takz e 

c) w przypadku, któ rej są dóstępne óddzielne infórmacje finansówe. 

Zgódnie z wymógami MSSF 8, nalez y identyfikówac  segmenty óperacyjne w óparciu ó wewnętrzne 

rapórty dótyczące tych elementó w Grupy, któ re są regularnie weryfikówane przez ósóby 

decydujące ó przydzielaniu zasóbó w dó danegó segmentu i óceniające jegó wyniki finansówe. 

 

Informacja o produktach i usługach 

Spó łka w I kwartale 2021 róku óraz w I kwartale 2020 nie uzyskała przychódó w z działalnós ci 

pódstawówej. Spó łka w I kwartale 2021 pódjęła decyzję ó zmianie prófilu działalnós ci na sektór 

pródukcji i wydawnictwa gier dedykówanych kómputeróm óraz kónsólą. Spó łka w ókresie 

óbjętym niniejszym sprawózdaniem przygótówywała strukturę órganizacyjną pód względem 

kórpóracyjnym óraz óperacyjnym uwzględniając pótrzeby działalnós ci w segmencie gamingu.  

W mómencie pójawienia się przychódó w i kósztó w óraz aktywó w i zóbówiązan  dótyczących 

zmieniónej działalnós ci óperacyjnej, Spó łka uwzględniając wymógi MSSF 8, dókóna wydzielenia 

segmentó w óperacyjnych.  

 
4.6. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty  
 

ŚRODKI PIENIĘŻNE I ICH EKWIWALENTY 31.03.2021 31.12.2020 

S ródki pienięz ne w kasie i na rachunkach 71 12 

Inne s ródki pienięz ne 0 0 

Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne, razem 71 12 

 

4.7. Rozliczenia międzyokresowe 
 

KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE  31.03.2021 31.12.2020 

a) czynne rózliczenia międzyókresówe kósztó w, w tym: 2 2 

     - kószty dótyczące następnych ókresó w 2 2 

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe, razem 2 2 

 
 
4.8. Kapitały 
 

Wyszczególnienie 31.03.2021 31.12.2020 

Liczba akcji 7 000 000 9 700 000 

Wartós c  nóminalna akcji  0,02 EUR 0,02 EUR 

Kapitał zakładowy 140 000 EUR 194 000 EUR 
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Na dzien  bilansówy kapitał zakładówy dzieli się na 7 000 000 szt. akcji ó wartós ci nóminalnej 0,02 

EUR. Kapitał zakładówy na 31.03.2021 wynió sł 140 000 EUR 

 
4.9. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania  
 

ZOBOWIAZANIA DŁUGOTERMINOWE 31.03.2021 31.12.2021 

Pozostałe zobowiązania długoterminowe, w tym 
 

0 121 

- ód jednóstek pówiązanych 0 121 

 

ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK na 31.12.2020 

 

Nazwa 

(firma) Siedziba 

Kwota kredytu / 

pożyczki wg 

umowy 

 

Kwota kredytu / 

pożyczki pozostała 

do spłaty 

 

Warunki 

oprocentowania 

Termin 

spłaty 

Zabezpieczenia 

 

jednostki   Zł waluta zł waluta 

Patro Invest 

sp. z o.o. Płock 120 000  PLN 120 735,93 PLN 

WIBOR 

3M+3% 31.01.2022 

Weksel In 

blanco 

 

Na 31.12.2020r. Spó łka wykazywała Patró Invest Sp. z ó.ó. jakó pódmiót pówiązany. 

Dnia 17.02.2021r. nastąpiłó zbycie w wyniku realizacji umó w sprzedaz y, 142 959 sztuk akcji 

Spó łki przez akcjónariusza spó łki PATRO INVEST sp. z ó.ó. w likwidacji. Na dzien  31.03.2021r. 

zóbówiązanie z tytułu póz yczki dó PATRO INVEST sp. z ó.ó. w likwidacji wykazywane jest w 

kró tkóterminówych zóbówiązaniach ód pózóstałych jednóstek. 
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ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE 31.03.2021 31.12.2020 

a) zobowiązania wobec jednostek powiązanych   

b) zobowiązania wobec pozostałych jednostek  42 25 
     - z tytułu dóstaw i usług 31 13 
     - z tytułu pódatkó w, ceł, ubezpieczen  i innych s wiadczen  4 5 
     - inne (wg ródzaju) 7 7 
                           - z tytułu wynagródzen  0 7 
                           - pózóstałe  7 0 
Zobowiązania krótkoterminowe, razem 42 25 

 

Pozostałe rezerwy 31.03.2021 

 

31.12.2020 

 
Rezerwa na rószczenia spórne 0 0 

Rezerwa na badanie 20 20 

Razem, w tym: 20 20 

- długóterminówe 0 0 

- kró tkóterminówe 20 20 

 

4.10.Zobowiązania z tytułu otrzymanych pożyczek 
 

ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK na 31.03.2021 

 

Nazwa 

(firma) Siedziba 

Kwóta kredytu / 

póz yczki wg 

umówy 

  

Kwóta kredytu / 

póz yczki pózóstała 

dó spłaty 

  

Warunki 

óprócentówania 

Termin 

spłaty 

Zabezpieczenia 

 

jednostki   Zł waluta zł waluta 

Patro 

Invest 

sp. z o.o. Płock 120 000  PLN 121 685,74 PLN WIBOR 3M+3% 31.01.2022 

Weksel In 

blancó 

PlayWay 

S.A, Warszawa 100 000 PLN 100 133,21 PLN WIBOR 3M+2% 31.12.2021 Brak 

 
W dniu 23 marca 2021 róku Spó łka ótrzymała póz yczkę w wysókós ci 100 tys. zł ód PlayWay S.A. 
 
4.11. Zobowiązania inwestycyjne  

Na dzien  31 marca 2021 r. Spó łka nie ma zóbówiązan  inwestycyjnych. 

 

4.12. Połączenia jednostek gospodarczych i nabycia udziałów niekontrolujących.  

W I kwartale 2020 r. nie nastąpiłó półączenie jednóstek góspódarczych i nie nabywanó jednóstek 

zalez nych. 
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4.13. Utrata kontroli nad jednostkami zależnymi i inwestycjami długoterminowymi  

W ókresie óbjętym rapórtem nie nastąpiłó pówyz sze zdarzenie w Spó łce. 

 

4.14. Działalność w trakcie zaniechania 

W I kwartale 2021 róku Spó łka nie zaniechała z adnegó typu działalnós ci. W następnym ókresie 

nie jest planówane zaniechanie z adnegó typu działalnós ci.  

 

4.15. Opis czynników i zdarzeń w szczególności o nietypowym charakterze mających 

znaczny wpływ na osiągnięte wyniki finansowe.  

W ókresie sprawózdawczym nie wystąpiły nietypówe czynniki i zdarzenia mające znaczący 

wpływ na ósiągnięte wyniki finansówe. 

 
4.16. Objaśnienia dotyczące sezonowości lub cykliczności działalności 
 
W prófilu działalnós ci Spó łki nie występuje zjawiskó sezónówós ci ani cyklicznós ci. 
 
4.17. Wskazanie istotnych postępowań toczących się przed sądem, organem właściwym dla 

postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej, dotyczących 

zobowiązań oraz wierzytelności emitenta lub jego jednostki zależnej, ze wskazaniem 

przedmiotu postępowania, wartości przedmiotu sporu, daty wszczęcia postępowania, 

stron wszczętego postępowania oraz stanowiska emitenta 

 

➢Wszczęcie postępowania administracyjnego przez KNF 

Dnia 3 marca 2021 r. Spó łka póinfórmówała, z e tegó samegó dnia ótrzymała ód Kómisji Nadzóru 

Finansówegó („KNF”) póstanówienie w sprawie wszczęcia z urzędu póstępówania 

administracyjnegó w przedmiócie nałóz enia na Spó łkę kary administracyjnej na pódstawie art. 96 

ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ó ófercie publicznej i warunkach wprówadzania 

instrumentó w finansówych dó zórganizówanegó systemu óbrótu óraz ó spó łkach publicznych 

(Dz.U. 2020 póz. 2080 z pó z n . Zm, dalej: „ustawa ó ófercie”) w związku z pódejrzeniem naruszenia 

art. 56 ust. 1 pkt 2 lit a ustawy ó ófercie w związku z spórządzeniem rapórtu rócznegó za rók 

óbrótówy 2016 ópublikówanegó w dniu 31 marca 2017 r. óraz rapórtu rócznegó za rók óbrótówy 

2017 ópublikówanegó w dniu 30 kwietnia 2018 r. 

Wydarzenia przytóczóne jakó pódstawa dó wszczęcia póstępówania miały miejsce przed 

zawarciem umówy inwestycyjnej z dnia 1 lutegó 2021 r. 

Spó łka rózpóczęła kómunikacje z KNF w tej sprawie, w szczegó lnós ci skórzystała z prawa dó 

wglądu w akta sprawy administracyjnej, jednak z uwagi na wczesny etap póstępówania przed KNF 

nie jest w stanie ócenic  prawdópódóbien stwa nałóz enia ewentualnych kar administracyjnych. 

Spó łka traktuje móz liwe zóbówiązania wynikające z nałóz enia kar administracyjnych przez KNF 

jakó zóbówiązania warunkówe w mys l definicji zóbówiązan  warunkówych wskazanej w punkcie 
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10 MSR 37 i óceniła, stósując drzewó decyzyjne wskazane w załączniku B dó IAS 37 

Implementatión Guidelines, z e: 

- ewentualna kara będzie óbecnym óbówiązkiem wynikającym ze zdarzen  przeszłych 

(póstępówanie dótyczy sprawózdania finansówegó za 2016 r.) 

- mimó iz  póstępówanie jest na bardzó wczesnym etapie tó, zachówując óstróz nós c , załóz ónó, z e 

prawdópódóbne jest, z e będzie kónieczne wydatkówanie s ródkó w zawierających kórzys ci 

ekónómiczne w przyszłós ci  

- kwóty óbówiązku zóbówiązania nie móz na na tą chwilę wiarygódnie wycenic  

Maksymalna móz liwa kara w takich przypadkach (nakładana w takiej wysókós ci niezmiernie 

rzadkó) wynósi 1 milión zł za kaz de stwierdzóne naruszenie. Zarząd Spó łki ócenia ryzykó 

nałóz enia kary w takiej wysókós ci jakó małó prawdópódóbne, jednak biórąc pód uwagę fakty 

ópisane w Nócie II Infórmacji Dódatkówej Rapórtu Rócznegó za rók óbrótówy 2020, dótyczące 

przewidywanej wpłaty ód pódmiótó w óbejmujących warranty óraz ten ópisany póniz ej, Zarząd 

ócenia, z e Spó łka będzie w stanie zapłacic  ewentualna móz liwą karę.  

W związku z ótrzymaniem przez Spó łkę infórmacji z KNF ó wydaniu póstanówienia ó wszczęciu 

w/w póstępówania administracyjnegó, jeden z pódmiótó w óbejmujących warranty tj. spó łka 

Playway S.A. ós wiadczyła, z e w przypadku nałóz enia na Spó łkę przez KNF kary administracyjnej 

na pódstawie art. 96 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ó ófercie publicznej i warunkach 

wprówadzania instrumentó w finansówych dó zórganizówanegó systemu óbrótu óraz ó spó łkach 

publicznych, w związku z pódejrzeniem naruszenia art. 56 ust. 1 pkt 2 lit a tej ustawy, w związku 

ze spórządzeniem rapórtu rócznegó za rók óbrótówy 2016 ópublikówanegó w dniu 31 marca 

2017 r. óraz rapórtu rócznegó za rók óbrótówy 2017 ópublikówanegó w dniu 30 kwietnia 2018 r. 

zóbówiązuje się udzielic  niezbędnegó wsparcia w póstaci udzielenia póz yczki na rzecz Spó łki. 

Póza wskazanym pówyz ej póstępówaniem Spó łka nie była stróną istótnych póstępówan  przed 

sądem, órganem włas ciwym dla póstępówania arbitraz ówegó lub órganem administracji 

publicznej, dótyczących zóbówiązan  óraz wierzytelnós ci emitenta lub jegó jednóstki zalez nej. 

 
4.18. Informacje na temat zmian sytuacji gospodarczej i warunków prowadzenia 

działalności, które mają istotny wpływ na wartość godziwą aktywów finansowych i 

zobowiązań finansowych jednostki 

W ókresie, któ regó dótyczy niniejszy rapórt w Spó łce zdarzenie nie wystąpiłó. 

 

4.19. 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 ókresie, któ regó dótyczy niniejszy rapórt zdarzenie tó nie wystąpiłó. 

 

4.20. Informacje o udzieleniu przez emitenta lub jednostkę od niego zależną poręczeń 

kredytu lub pożyczki lub udzieleniu gwarancji lub udzieleniu – łącznie jednemu 
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podmiotowi lub jednostce zależnej od tego podmiotu, jeżeli łączna wartość istniejących 

poręczeń lub gwarancji jest znacząca. 

W I kwartale 2021 róku Spó łka nie udzielała póręczen , kredytó w óraz póz yczek. 

 

4.21. Informacje o zawarciu przez emitenta lub jednostkę od niego zależną jednej lub wielu 

transakcji z podmiotami powiązanymi, jeżeli pojedynczo lub łącznie są one istotne i zostały 

zawarte na innych warunkach niż rynkowe 

 

W ókresie óbjętym niniejszym sprawózdaniem Spó łka nie zawierała transakcji z pódmiótami 

pówiązanymi na warunkach innych niz  rynkówe. 

 

Transakcje z spó łką PlayWay SA 

(w tysiącach złotych) 31.03.2021 

 
Koszty odsetek 0 

Pożyczki otrzymane w wartości nominalnej 100 

 

Transakcje z spó łką Patró Invest Sp. z ó.ó. w likwidacji, spó łką dóminującą na 31.12.2020 

(w tysiącach złotych) 31.12.2020 

 
Koszty odsetek 1 

Pożyczki otrzymane w wartości nominalnej 120 

 
 
Wynagrodzenia Zarządu i Rady Nadzorczej 
 

  31.03.2021 31.03.2020 

Zarząd 10 11 

Rada Nadzorcza 2 6 
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4.22. Instrumenty finansowe wyceniane w wartości godziwej 
 
Informacje o instrumentach finansowych 
 

31 marca 2021r. 

INSTRUMENTY FINANSOWE 

31.03.2021 
 

wartós c  
bilansówa 

wartós c  gódziwa 

Aktywa finansówe wyceniane w wartós ci gódziwej przez 
wynik finansówy 

0 0 

Aktywa finansówe wyceniane w wartós ci gódziwej przez 
pózóstałe całkówite dóchódy  

0 0 

Aktywa finansówe wyceniane w zamórtyzówanym kószcie 71 71 

Zóbówiązania finansówe wyceniane w zamórtyzówanym 
kószcie 

222 222 

Zóbówiązania finansówe wyceniane w wartós ci gódziwej 
przez wynik finansówy  

0 0 
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31 grudnia 2020r. 
 

INSTRUMENTY FINANSOWE 

31.12.2020 

 

wartość 

bilansowa 

wartość 

godziwa 

Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik 

finansowy 

0 0 

Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez 

pozostałe całkowite dochody  
0 0 

Aktywa finansowe wyceniane w zamortyzowanym koszcie 12 12 

Zobowiązania finansowe wyceniane w zamortyzowanym 

koszcie  
121 121 

Zobowiązania finansowe wyceniane w wartości godziwej przez 

wynik finansowy  
0 0 

 
Spó łka stósuje póniz szą hierarchię dla ókres lania i wykazywania wartós ci gódziwej instrumentó w 

finansówych według metódy wyceny: 

Pózióm 1 - ceny nótówane (nieskórygówane) na aktywnym rynku dla identycznych aktywó w óraz 

zóbówiązan  

Pózióm 2 - pózóstałe metódy, dla któ rych pós rednió bądz  bezpós rednió są uwzględniane 

wszystkie czynniki mające istótny wpływ na wykazywaną wartós c  gódziwą 

Pózióm 3 - metódy óparte na czynnikach mających istótny wpływ na wykazywaną wartós c  

gódziwą, któ re nie są óparte na móz liwych dó zaóbserwówania danych rynkówych 

Pózióm hierarchii wartós ci gódziwej, dó któ regó następuje klasyfikacja wyceny wartós ci gódziwej, 

ustala się na pódstawie danych wejs ciówych najniz szegó póziómu, któ re są istótne dla całós ci 

pómiaru wartós ci gódziwej. W tym celu istótnós c  danych wejs ciówych dó wyceny ócenia się 

póprzez ódniesienie dó całós ci wyceny wartós ci gódziwej. Jez eli przy wycenie wartós ci gódziwej 

wykórzystuje się óbserwówalne dane wejs ciówe, któ re wymagają istótnych kórekt na pódstawie 

danych nieóbserwówalnych, wycena taka ma charakter wyceny zaliczanej dó Póziómu 3. Ocena 

tegó, czy ókres lóne dane wejs ciówe przyjęte dó wyceny mają istótne znaczenie dla całós ci wyceny 

wartós ci gódziwej wymaga ósądu uwzględniającegó czynniki specyficzne dla danegó składnika 

aktywó w lub zóbówiązan . 

W ókresie zakón czónym 31.03.2021 r. nie miały miejsce przesunięcia między póziómami 1 i 2 

hierarchii wartós ci gódziwej, ani tez  z aden z instrumentó w nie zóstał przesunięty z/ dó póziómu 

3 hierarchii wartós ci gódziwej. 

Na dzien  31.03.2021 i 31.12.2020 spó łka nie wykazuje aktywó w wycenianych w wartós ci 

gódziwej. 
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Cele i zasady zarządzania ryzykiem finansowym i kapitałem 

Cele i zasady zarządzania ryzykiem finansówym ópisanó w sprawózdaniu rócznym za 2020 rók. 

W stósunku dó ópisanych w sprawózdaniu za 2020 rók celó w i zasad zarządzania ryzykiem nie 

zaszły z adne zmiany.  

 

4.23. Informacja o zmianie sposobu (wyceny) ustalania wartości godziwej wycenianych 

instrumentów finansowych 

W ókresie óbjętym niniejszym sprawózdaniem nie wystąpiła zmiana metódy ustalania wartós ci 

gódziwej wycenianych instrumentó w finansówych. 

 

4.24. Informacja dotycząca zmiany klasyfikacji aktywów finansowych w wyniku zmiany 

celu lub wykorzystania tych aktywów 

W ókresie óbjętym niniejszym sprawózdaniem nie wystąpiła zmiana klasyfikacji aktywó w 

finansówych. 

 

4.25. Informacje dotyczące emisji, wykupu i spłaty dłużnych i kapitałowych papierów 

wartościowych.  

Spó łka nie emitówała dłuz nych papieró w wartós ciówych w I kwartale 2021 róku.  

 

4.26. Informacje dotyczące wypłaconej (lub zadeklarowanej) dywidendy łącznie i w 
przeliczeniu na jedną akcję z podziałem na akcje zwykłe i uprzywilejowane.  
 
Spó łka nie wypłacała, ani nie deklarówała wypłaty dywidendy. 

 

4.27. Zdarzenia, które wystąpiły po dniu, na który sporządzono skrócone kwartalne 

sprawozdanie finansowe, nieujętych w tym sprawozdaniu, a mogących w znaczny sposób 

wpłynąć na przyszłe wyniki finansowe Emitenta. 

Spó łka wszystkie istótne zdarzenia ópisała w punkcie 4.4 niniejszegó Skró cónegó Sprawózdania 

finansówegó. 

 

4.28. Opis organizacji grupy kapitałowej emitenta, ze wskazaniem jednostek podlegających 

konsolidacji 

Spó łka na dzien  31.03.2021 róku nie twórzyła Grupy Kapitałówej. 
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4.29. Wskazanie skutków zmian w strukturze jednostki gospodarczej, w tym w wyniku 

połączenia jednostek gospodarczych, przejęcia lub sprzedaży jednostek grupy kapitałowej 

emitenta, inwestycji długoterminowych, podziału, restrukturyzacji i zaniechania 

działalności 

Nie wystąpiły pówyz sze zmiany w ókresie óbjętym niniejszym sprawózdaniem. 

 

4.30. Stanowisko Zarządu odnośnie możliwości realizacji wcześniej publikowanych 

prognoz wyników na dany rok, w świetle wyników zaprezentowanych w raporcie 

kwartalnym w stosunku do wyników prognozowanych.  

 

Spó łka PLATYNOWE INWESTYCJE SE nie publikówała prógnóz finansówych. 

 

4.31. Wskazanie akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio przez podmioty 

zależne co najmniej 5 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta na dzień 

przekazania raportu kwartalnego wraz ze wskazaniem liczby posiadanych przez te 

podmioty akcji, ich procentowego udziału w kapitale zakładowym, liczby głosów z nich 

wynikających i ich procentowego udziału w ogólniej liczbie głosów na walnym 

zgromadzeniu oraz wskazanie zmian w strukturze własności znacznych pakietów akcji 

Emitenta w okresie od przekazania poprzedniego raportu kwartalnego. 

 

Akcjonariat Spółki PLATYNOWE INWESTYCJE SE na dzień 31 marca 2021 roku oraz na dzień 
publikacji  

 

  

Akcjonariusze Liczba akcji 
Udział w 
kapitale 

zakładowym% 
Liczba głosów 

Udział w ogólnej 
liczbie głosów na 

WZA (%) 

Piótr Karbówski 419 542 5,99% 419 542 5,99% 

Marek Parzyn ski 419 540 5,99% 419 540 5,99% 

Bartósz Gras  419 540 5,99% 419 540 5,99% 

Pózóstali 5 741 374 

 

82,02% 5 741 374 

 

82,92% 

Razem  7 000 000  100 % 7 000 000  100 % 
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Akcjonariat Spółki PLATYNOWE INWESTYCJE SE na dzień 31 marca 2020 roku 
 

 
W dniu 1 lutegó 2021 r. Patró Invest sp. z ó.ó. w likwidacji sprzedała 142 959 akcji zwykłych na 

ókaziciela, a Patró Invest OU  sprzedała 32 989 akcji zwykłych na ókaziciela. 

 

W dniu 17 lutegó 2021 r. Patró Invest Sp. z ó.ó. w likwidacji sprzedała na rzecz Bartósza Gras  419 

540 akcji zwykłych na ókaziciela Spó łki óraz 419 540 akcji zwykłych serii G na ókaziciela Spó łki 

na rzecz Marka Parzyn skiegó. W dniu 22 lutegó 2021 r. Patró Invest Sp. z ó.ó. w likwidacji 

sprzedała na rzecz Piótra Karbówskiegó 98 082 akcji serii F oraz 321 460 akcji zwykłych serii 

G na ókaziciela Spó łki. 

 
Dnia 18.02.2021 róku Emitent przekazał dó publicznej wiadómós ci infórmację, z e w dniu 17 

lutegó 2021 róku wpłynęły dó Spó łki zawiadómienia złóz óne przez Damiana Patrówicza óraz 

PATRO INVEST sp. z ó.ó. w likwidacji (numer KRS 0000657016) w trybie wykónania óbówiązku 

ókres lónegó w art. 69 ustawy ó ófercie publicznej i warunkach wprówadzania instrumentó w 

finansówych dó zórganizówanegó systemu óbrótu óraz ó spó łkach publicznych z dnia 29 lipca 

2005 r. ó zbyciu, w wyniku realizacji umó w sprzedaz y, 142.959 akcji Spó łki przez akcjónariusza 

spó łki PATRO INVEST sp. z ó.ó. w likwidacji. Wyz ej przytóczóna sprzedaz  jest jednym z etapó w 

realizacji póstanówien  Umówy Inwestycyjnej zawartej dnia 1 lutegó 2021 róku r 

 

Dnia 9 marca 2021 r. Emitent przekazał dó publicznej wiadómós ci infórmację, iz  w dniu 9 marca 

2021 r. dó Spó łki wpłynęły zawiadómienie ód Patró Inwest sp. z ó.ó. w likwidacji ó bezpós rednim 

zmniejszeniu zaangaz ówania w ógó lnej liczbie głósó w w wyniku zbycia 1.258.622 akcji Spó łki 

przez akcjónariusza Patró Inwest sp. z ó.ó. w likwidacji, óraz zawiadómienie ód Damiana 

Patrówicza ó pós rednim zmniejszeniu zaangaz ówania w ógó lnej liczbie głósó w w wyniku zbycia 

1.258.622 akcji Spó łki przez akcjónariusza Patró Inwest sp. z ó.ó. w likwidacji, pódmiót zalez ny ód 

Damiana Patrówicza. 

Akcjonariusze Liczba akcji 
Udział w 
kapitale 

zakładowym% 
Liczba głosów 

Udział w ogólnej 
liczbie głosów na 

WZA (%) 

Platynówe Inwestycje SE 2 700 000 27,84 0 0 

Patró Invest sp. z ó.ó. w 
likwidacji( pós rednió 
Damian Patrówicz ) 

1 409 581 14,53 1 409 581 20,14 

Pózóstali 5 590 419 57,63 5 590 419 79,86 

Razem 9 700 000  100  7 000 000  100 
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Dnia 9 marca 2021 r. Emitent przekazał dó publicznej wiadómós ci infórmację, iz  w dniu 9 marca 

2021 r. dó Spó łki wpłynęły zawiadómienia ód Piótra Karbówskiegó, Bartósza Gras  i Marka 

Parzyn skiegó spórządzóne w trybie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ó ófercie publicznej i 

warunkach wprówadzania instrumentó w finansówych dó zórganizówanegó systemu óbrótu óraz 

ó spó łkach publicznych (tj. Dz.U. z 2020 r., póz. 2080). W wyniku realizacji zawartych umó w Piótr 

Karbówski nabył 419 542 akcji w Spó łce, Bartósz Gras  nabył 419 540 akcji w Spó łce, Marek 

Parzyn ski nabył 419 540 akcji w Spó łce. 

Opisane transakcje są elementem realizacji postanowień zawartych w Umowie 

Inwestycyjnej z dnia 01.02.2021 roku. 

 
4.32. Zestawienie stanu posiadania akcji Emitenta lub uprawnień do nich (opcji) przez 

osoby zarządzające i nadzorujące Emitenta na dzień przekazania raportu kwartalnego, 

wraz ze wskazaniem zmian w stanie posiadania w okresie od przekazania poprzedniego 

raportu kwartalnego, odrębnie dla każdej z osób. 

 

Zarząd: 

1. Bartłómiej Bartula Prezes Zarządu Emitenta, upówaz nióny dó samódzielnej reprezentacji 

 - nie pósiada akcji Emitenta na dzien  publikacji sprawózdania finansówegó za I kwartał rók 2021. 

 

Rada Nadzorcza: 

1. Bartłómiej Kurylak, Człónek Rady Nadzórczej Emitenta - pówółany dó Rady Nadzórczej z 

dniem 03.02.2021 róku – pósiada 570 akcji Emitenta na dzien  publikacji sprawózdania 

finansówegó za I kw. 2021 róku.  

2. Marcin Wenus, Człónek Rady Nadzórczej Emitenta - pówółany dó Rady Nadzórczej z dniem 

03.02.2021 roku - nie pósiada akcji Emitenta na dzień publikacji sprawozdania finansowego 

za I kw. 2021 róku. 

3. Róbert Pakla, Człónek Rady Nadzórczej Emitenta - pówółany dó Rady Nadzórczej z dniem 

03.02.2021 roku - pósiada 31 akcji Emitenta na dzień publikacji sprawózdania finansówegó 

za I kw. 2021 róku. 

4. Maksymilian Graś, Człónek Rady Nadzórczej Emitenta - pówółany do Rady Nadzorczej z 

dniem 03.02.2021 roku nie posiada akcji Emitenta na dzień publikacji sprawózdania 

finansowego za I kw. 2021 róku. 

5. Tómasz Stajszczak, Człónek Rady Nadzórczej Emitenta - pówółany dó Rady Nadzórczej z 

dniem 03.02.2021 roku - nie pósiada akcji Emitenta na dzień publikacji sprawózdania 

finansowego za I kw. 2021 róku. 
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4.33. Wskazanie postępowań toczących się przed sądem, organem właściwym dla 

postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej. 

 

Wszystkie sprawy sądówe zóstały szczegó łówó ópisane w punkcie 4.24. Niniejszegó 

sprawózdania. 

 

4.34. Inne informacje, które są istotne, zdaniem emitenta, do oceny jego sytuacji kadrowej, 

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

dla oceny możliwości realizacji zobowiązań przez Emitenta.  

 
Emitent wszystkie istótne infórmacje przekazał w niniejszym rapórcie.  
 
4.35. Wskazanie czynników, które w ocenie Emitenta będą miały wpływ na osiągnięte przez 

niego wyniki w perspektywie co najmniej kolejnego kwartału. 

 
 
PERSPEKTYWA ROZWOJU DZIAŁALNOŚCI EMITENTA 
 

Spó łka z dniem pódpisania umówy inwestycyjnej całkówicie ódeszła ód dótychczasówej 

działalnós ci, skupiając się na segmencie twórzenia i wydawania gier na kómputery PC, kónsóle. 

Działalnós c  w segmencie gier pódyktówana była kómpetencjami ósó b zaangaz ówanych w Spó łkę, 

któ rzy mają duz e dós wiadczenie w tej branz y, jak ró wniez  glóbalne i regiónalne perspektywy 

rynkówe na wciąz  dynamicznie rózwijającym segmencie branz y rózrywkówej. Na póczątku nówej 

działalnós ci Spó łka twórzy struktury na któ rych óprze fundamenty działalnós ci óperacyjnej, 

skupiając utalentówane i dós wiadczóne zespóły. Módel biznesówy zakłada, z e Spó łka będzie 

wspierała zespóły, zapewniając im finansówanie, knów-hów, marketing, wsparcie sprzedaz ówe i 

wszystkie niezbędne elementy w prócesie twórzenia gier, w zamian za rózpóczęcie wspó łpracy w 

ramach struktury Spó łki. Zespóły będą mógły skupic  się wyłącznie na twórzeniu gier, 

jednóczes nie ótrzymując benefity, czyli finansówanie prójektu, udział w zysku ze sprzedaz y, 

móz liwós c  óbjęcia zespółu prógramem mótywacyjnym ópartym na akcjach Spó łki. Pó rózpóczęciu 

wspó łpracy, ustaleniu kamieni milówych, zespó ł zóbówiązuje się dó stwórzenia gry w ókres lónym 

terminie i wydania jej na ókres lónej platfórmie. Spó łka dócelówó składac  się będzie z kilkunastu 

zespółó w pródukujących gry, twórząc tzw. gamdev hub. Spó łka zamierza dywersyfikówac  ryzykó, 

związane z ewentualnym niepówódzeniem jednej z premier, angaz ując wiele zespółó w dó 

ró wnóległej pracy nad ró z nymi tytułami. Celem Spó łki jest pródukcja i wydawanie kilku gier 

rócznie.  
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Pierwszym zadaniem Spó łki i filarem działalnós ci jest stwórzenie struktur órganizacyjnych i 

kórpóracyjnych. Tó waz ny element strategii któ ry pós rednió wpływa na sam próces twórzenia 

gier, czyli pódstawówą działalnós c  óperacyjną. Spó łka wychódzi póza utarty schemat na pólskim 

rynku gamedev, w któ rym zespóły mające kóncepcję gry, bądz  będące w trakcie jej pródukcji, 

szukając wsparcia, zgłaszają się dó większych pódmiótó w. Rózpóczęcie takiej wspó łpracy w 

większós ci przypadkó w skutkuje zawiązaniem spó łki i uruchómieniem prócedury wprówadzenia 

jej na giełdę. Córaz więcej zespółó w chce miec  zapewnióne wsparcie, głó wnie finansówe i 

marketingówe, óczekuje ró wniez  kórzys ci z pósiadania udziałó w w spó łce, gdyz  pracuje na jej 

rózwó j. Jednóczes nie nie chce zakładac  pónósic  kórpóracyjnegó ryzyka związanegó z 

uczestnictwem w Spó łce publicznej. Pówyz ej ópisany módel jest ódpówiedzią na te óczekiwania. 

Daje ón zespółóm duz y kómfórt pracy, gdyz  pracują óne w ramach istniejącej struktury, z 

zapewniónymi wszystkimi pótrzebami, z móz liwós cią partycypacji w kapitale Spó łki nótówanej 

na warszawskiej giełdzie. Prógram mótywacyjny óbejmuje akcje ó wartós ci nawet dó jednegó 

milióna złótych, któ re będą przekazywane na rzecz zespółó w przez óbecnych akcjónariuszy. 

Działalnós c  w ramach jednej órganizacji jest mniej czasóchłónna i kapitałóchłónna, aniz eli w 

przypadku twórzenia grupy spó łek działających np. w hóldingu. W pierwszych miesiącach 

działalnós ci spó łka dóstrzega słusznós c  zastósówania pówyz szegó módelu i zamierza gó 

realizówac , ewentualnie udóskónalac  w przyszłós ci. 

 

Drugim zadaniem, a zarazem najwaz niejszym elementem działalnós ci spó łki jest twórzenie gier, 

prómówanie ich, wypuszczenie na rynek i stymulacja w celu jak najdłuz szegó pódtrzymania cyklu 

z ycia próduktu. Dywersyfikacja działalnós ci ópiera zaró wnó w zakresie ilós ci jaki i tematyki 

pródukówanych gier. Spó łka nie zamierza twórzyc  ókres lónegó typu gier i nie zamyka się na jeden 

ich ródzaj. Ideą jest stwórzenie hub-u gamdev, pósiadającegó zdywersyfikówane pórtfólió 

próduktówe. Jest tó ró wniez  ódpówiedz  na pójawiające się preferencję zespółó w. Dzięki temu nie 

ógranicza się kreatywnós ci i mótywacji zespółó w, có sprzyja pracy twó rczej i daje swóbódę 

działania. Analógiczne pódejs cie Spó łka prezentuje w kwestii budz etó w gier. Nie są óne z gó ry 

ókres lóne i będą uszczegó ławiane w trakcie akceptówania samej gry i ewentualnie módyfikówane 

na etapie przystępówania dó jej pródukcji. Zaakceptówana gra/kóncepcja wejdzie w fazę 

prepródukcji, któ ra pómaga w ókres leniu jej pótencjału i dószacówania jej budz etu. Pó wejs ciu w 

fazę pródukcji, rózpócznie się ró wnólegle ópracówanie óraz wdróz enie na ódpówiednim etapie 

kampanii marketingówej. Wielkós c , budz et, ródzaj i wykórzystywane narzędzia w kampanii, 

zalez ec  będą ód typu i wielkós ci samej gry. Gry będą dystrybuówane w fórmie cyfrówej za pómócą 

największych platfórm. Spó łka dópuszcza wydanie wersji pudełkówej, jednakz e musi tó wynikac  
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z pótencjału gry i óczekiwan  rynku. Spó łka zamierza stwórzyc  szerókie pórtfólió próduktó w, a có 

za tym idzie zdywersyfikówane z ró dłó dóchódu.  

Przyjęty módel działalnós ci wpływa na ógraniczenie ryzyka w przyszłós ci związanegó z 

niepówódzeniem premiery, któ ra miała stanówic  ó większós ci przychódu dla firmy. Sprawia 

ró wniez , z e zespóły przez swóbódę, brak ódpówiedzialnós ci prawnó-administracyjnej i 

pótencjalny udział w kapitale Spó łki są wydajniejsze i bardziej utóz samiają się ze Spó łką, przez có 

zmniejsza się ryzykó ódejs cia kluczówych dewelóperó w/zespółó w. Uwzględniają ró wniez  

dynamikę rózwóju branz y gamdev w óstatnich latach a takz e dalsze prógnózy, Spó łka ma przed 

sóbą dóbre perspektywy w zakresie rózwóju działalnós ci. Spó łka zakłada, z e ósiągnie przychódy 

z ópisanegó segmentu w 2022 róku.  

 

Główne kierunki rozwoju:  

• perspektywiczna działalnós c  na rózwijającym się glóbalnym rynku z duz ym pótencjałem 

wzróstu;  

• działanie w innówacyjnym módelu twórzenia studió gdzie akcjónariuszami są zespóły;  

• twórzenie i wydawanie gier kómputerówych,  

• dywersyfikacja pórtfólió pód względem ilós ci i tematyki ópracówywanych próduktó w   

• twórzenie i rózwijanie struktury órganizacyjnej, na któ rej będzie bazówała działalnós c  

óperacyjna, 

• twórzenie i wyszukiwanie perspektywicznych prójektó w ws ró d niezalez nych twó rcó w i 

ich kómercjalizacja,  

• czerpanie z dós wiadczenia i wiedzy grupy Playway w celu ciągłegó udóskónalania i 

rózwóju prójektó w, a takz e ich przyszłej mónetyzacji. 

 
4.35.1. Czynniki ryzyka i zagrożeń 
 

Ryzyka: 

− kóniunktura góspódarcza w Pólsce i rynkach zagranicznych, 

− sentyment w branz y gamdev w Pólsce i na s wiecie, 

− niepówódzenie premiery gry, 

− s wiatówa pandemia, 

− ópó z nienia związane z premierą gry, 

− ryzyko związane z utratą kluczowych pracowników, 

− ryzykó kursówe związane z rózliczaniem sprzedaz y w innej walucie niz  PLN 

− ryzykó związane z prócesem certyfikacji gier na wybranych platfórmach dystrybucji  

− presja na wzróst wynagródzen  specjalistó w z segmentu gamedev  



PLATYNOWE INWESTYCJE SE 
RAPORT KWARTALNY ZA OKRES 01.01. – 31.03.2021 R. 
(wszystkie kwoty podane są w tys. złotych o ile nie podano inaczej) 

 

 

36 
 

 
Skrócone śródroczne sprawozdanie finansowe nie podlegało badaniu lub przeglądowi 

przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych. 

Warszawa, 31 maja 2021 r. 

 

Prezesa Zarządu Emitenta  

 

Bartosz Bartula                                  .............................................. 
 

pódpis  
 

Podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych Jolanta Gałuszka 
GALEX Kancelaria Biegłego Rewidenta 
 
 
 
Jolanta Gałuszka             ................................... 

pódpis 
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