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WYBRANE DANE FINANSOWE 
 

      

od 
01.01.2021 

do 
30.06.2021 

od 
01.01.2021 

do 
30.06.2021 

od 
01.01.2020 

do 
30.06.2020 

od 
01.01.2020 

do 
30.06.2020 

      000' PLN 000' EUR 000' PLN 000' EUR 
Przychody ze sprzedaży 551 121 36 8 
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 239 53 (507) (114) 
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 410 90 (167) (38) 
Zysk (strata) netto 137 30 (202) (45) 
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 254 56 (208) (47) 
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej 309 68 (12) (3) 
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej - - 526 118 
Zwiększenie /(zmniejszenie) netto środków pieniężnych i ich 
ekwiwalentów 563 124 306 69 
średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 22 353 000 22 353 000 22 353 000 22 353 000 
Zysk/strata na akcję w trakcie okresu (wyrażony w złotych na 
jedną akcję) 0,0061 0,0013 -0,0090 -0,0020 

          

      
na 

30.06.2021 
na 

30.06.2021 
na 

31.12.2020 
na 

31.12.2020 

      000' PLN 000' EUR 000' PLN 000' EUR 
Aktywa trwałe 3 910 865 4 648 1 007 
Aktywa obrotowe 2 695 596 1 588 344 
Aktywa, razem 6 605 1 461 6 236 1 351 
Zobowiązania długoterminowe 267 59 276 60 
Zobowiązania krótkoterminowe 1 273 282 1 032 224 
Kapitał własny 5 065 1 120 4 928 1 068 
Kapitał podstawowy 2 235 494 2 235 484 
Pasywa, razem 6 605 1 461 6 236 1 351 
Wartość księgowa na jedną akcję w (zł ) 0,2266 0,0501 0,2205 0,0478 

 

Wybrane dane finansowe zawarte w niniejszym raporcie zostały przeliczone na Euro według następujących zasad: 
 poszczególne pozycje aktywów i pasywów dla bilansu na dzień bilansowy – według średniego kursu 

obowiązującego na ostatni dzień bilansowy ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski: 
- na dzień 30.06.2021r. - kurs 1 euro wynosił 4,5208 zł, 
- na dzień 31.12.2020r. - kurs 1 euro wynosił 4,6148 zł. 

 poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych – według kursu 
średniego obliczonego jako średnia arytmetyczna kursów ogłaszanych przez Narodowy Bank Polski na 
ostatni dzień miesiąca w danym okresie sprawozdawczym: 
- kurs średni w okresie 01-06.2021r. wynosił 1 euro = 4,5472 zł, 
- kurs średni w okresie 01-06.2020r. wynosił 1 euro = 4,4413 zł. 

Przeliczenia dokonano zgodnie ze wskazanymi powyżej kursami wymiany przez podzielenie wartości wyrażonych 
w tysiącach złotych przez kurs wymiany. 
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1 Śródroczne skrócone sprawozdanie z sytuacji finansowej 

              Stan na dzień 
              Nota 30.06.2021 31.12.2020 30.06.2020 
Aktywa                     
Aktywa trwałe         
Wartości niematerialne 1              1 154                    336              175  
Rzeczowe aktywa trwałe 2                    -                        -                   -    
Finansowe inwestycje długoterminowe, w tym: 3              2 706                 3 981           5 444  
Inwestycje w jednostki stowarzyszone                1 500                 1 480                 -    
Aktywa z tytułu podatku odroczonego 20b                   50                    331              122  
Należności długoterminowe                      -                        -                   -    
    3 910 4 648 5 741 
Aktywa obrotowe                 
Należności handlowe  4 367 51 22 
Pozostałe należności 5 98 209 143 
Finansowe inwestycje krótkoterminowe 6 1 577 1 246   
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 7 616 53 331 
Inne aktywa obrotowe 8 37 29 14 
    2 695 1 588 510 
          
RAZEM AKTYWA   6 605 6 236 6 251 
                      
Pasywa                   
Kapitał własny 9       
Kapitał akcyjny   2 235 2 235 22 353 
Kapitał zapasowy ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej 
(agio)   481 481 3 643 
Akcje własne                      -                        -                   -    
Zyski zatrzymane                      -                        -          (34 566) 
Pozostałe kapitały                 2 212                      -           11 286  
Zysk/(Strata) okresu                   137                 2 212             (202) 
Razem kapitał własny   5 065 4 928 2 514 
                      
Zobowiązania         
Zobowiązania długoterminowe         
Długoterminowe zobowiązania finansowe 10                    -                        -                   -    
Rezerwy na podatek odroczony 20b                 267                    276                 -    
Pozostałe zobowiązania i rezerwy długoterminowe                      -                        -                   -    
    267 276   
Zobowiązania krótkoterminowe         
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe 10 570 570 2 726 
Zobowiązania handlowe 11 435 92 129 
Pozostałe zobowiązania i rezerwy krótkoterminowe 12 258 326 366 
Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego                      -                        -                   -    
Rozliczenia międzyokresowe 13                   10                      44              516  
    1 273 1 032 3 737 
Razem zobowiązania   1 540 1 308 3 737 
          
RAZEM PASYWA   6 605 6 236 6 251 
                      
Wartość aktywów netto (w zł)   5 065 000 4 928 000 2 514 000 
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)   22 353 000 22 353 000 22 353 000 
Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł) */   0,2266 0,2205 0,1125 
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*/ Wartość aktywów netto przypadająca Jednostce na jedną akcję obliczono w stosunku do średniej ważonej liczby akcji 
Jednostki. Liczba ta wynosiła 22 353 000 we wszystkich prezentowanych okresach. 
 
2 Śródroczne skrócone sprawozdanie z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów 

                Za okres 

              Nota 
od 01.01.2021 
do 30.06.2021 

od 01.01.2020 
do 30.06.2020 

Działalność kontynuowana              
Przychody ze sprzedaży 14                     551                     36  
Koszt własny sprzedaży                         -                       (1) 
Zysk/(Strata) na sprzedaży                       551                     35  
Koszty ogólnego zarządu, w tym: 15                   (315)                (547) 
Amortyzacja                         (3)                    (2) 
Pozostałe przychody (inne niż przychody finansowe) 16                         3                       5  
Pozostałe koszty (inne niż koszty finansowe) 17                       -                        -    
Zysk/(Strata) z działalności operacyjnej                       239                 (507) 
Przychody finansowe 18                     214                   377  
Koszty finansowe 19                     (43)                  (37) 
Zysk/(Strata) przed opodatkowaniem                       410                  (167) 
Podatek dochodowy, w tym: 20                   (273)                  (35) 
- część bieżąca                         -                        -    
- część odroczona                     (273)                  (35) 
Zysk/(Strata) netto z działalności kontynuowanej                        137                 (202) 
        
Inne składniki całkowitego dochodu z tytułu:       
-                   
Inne składniki całkowitego dochodu (netto)                         -                        -    
ŁĄCZNIE CAŁKOWITE DOCHODY                       137                 (202) 

        
średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) w okresie   22 353 000 22 353 000 
Zysk/strata netto na jedną akcję (w zł) w okresie        
Podstawowy za okres */   0,0061 -0,0090 
Rozwodniony za okres   0,0061 -0,0090 

 

*/ Podstawowy zysk (strata) na akcję został wyliczony, jako iloraz zysku (straty) przypadającego na akcjonariuszy 
Spółki oraz średniej ważonej liczby akcji zwykłych w trakcie roku, z wyłączeniem akcji zwykłych nabytych przez 
Spółkę i wykazywanych jako akcje własne. Podstawowy zysk (strata) na akcję na 30.06.2021 r. wynosi 0,0061 zł 
(na 30.06.2020 r. wynosił -0,0090 zł). Z uwagi na brak instrumentów rozwadniających w okresie sprawozdawczym, 
rozwodniony zysk (strata) na akcję był równy pozycji podstawowy zysk (strata) na akcję. 
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3 Śródroczne skrócone sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym 

         

    Kapitał zapasowy 
Inne skumulowane całkowite 

dochody z tytułu:  

 
Kapitał 

podstawowy 

Niezrealizowany 
wynik z lat 
ubiegłych 

Zysk/strata 
netto roku 

obrotowego 

z emisji akcji 
powyżej 
wartości 

nominalnej 

Z 
podziału 

zysku 

Aktywów 
finansowych 

dostępnych do 
sprzedaży 

Różnic 
kursowych z 
przeliczenia Ogółem 

Saldo na 
01.01.2021 r.  2 235 - 2 212 481 - - - 4928 
Przeniesienie 
wyniku   (2 212)  2 212   - 

Wynik okresu   137     137 
Inne całkowite 
dochody        - 
Stan na 
30.06.2021 r. 2 235 - 137 481 2 212 - - 5065 

 

 

    Kapitał zapasowy 
Inne skumulowane całkowite 

dochody z tytułu:  

 
Kapitał 

podstawowy 

Niezrealizowany 
wynik z lat 
ubiegłych 

Zysk/strata 
netto roku 

obrotowego 

z emisji akcji 
powyżej 
wartości 

nominalnej 
Z podziału 

zysku 

Aktywów 
finansowych 
dostępnych 

do sprzedaży 

Różnic 
kursowych z 
przeliczenia Ogółem 

Saldo na 
01.01.2020 r.  22 353 (34 566) (5 524) 3 643 16 810 - - 2716 
Przeniesienie 
wyniku   5 524  (5 524)   - 

Wynik okresu   2 212     2212 
Obniżenie 
kapitału (20 118) 34 566  (3 162) (11 286)   - 
Inne całkowite 
dochody        - 
Stan na 
31.12.2020 r. 2 235 - 2 212 481 - - - 4928 

 

W dniu 18 czerwca 2020 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie PunkPirates S.A. podjęło uchwały w sprawie 
obniżenia kapitału zakładowego Spółki poprzez obniżenie wartości nominalnej akcji Spółki. Kapitał zakładowy 
Spółki został obniżony z kwoty 22.353.000 zł do kwoty 2.235.300 zł. Obniżenie kapitału zakładowego Spółki 
nastąpiło poprzez obniżenie wartości nominalnej akcji z kwoty 1 zł każda do kwoty 0,10 zł każda. Zmiana kapitału 
zakładowego została zarejestrowana w dniu 2 lipca 2020 roku. W wyniku rejestracji ww. zmian kapitał zakładowy 
Spółki wynosi 2.235.300 zł i dzieli się na 22.353.000 akcji na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł każda. 

    Kapitał zapasowy 
Inne skumulowane całkowite 

dochody z tytułu:  

 
Kapitał 

podstawowy 

Niezrealizowany 
wynik z lat 
ubiegłych 

Zysk/strata 
netto roku 

obrotowego 

z emisji 
akcji 

powyżej 
wartości 

nominalnej 

Z 
podziału 

zysku 

Aktywów 
finansowych 
dostępnych 

do sprzedaży 

Różnic 
kursowych z 
przeliczenia Ogółem 

Saldo na 
01.01.2020 r.  22 353 (34 566) (5 524) 3 643 16 810 - - 2716 
Przeniesienie 
wyniku   5 524  (5 524)   - 

Wynik okresu   (202)     (202) 
Inne całkowite 
dochody        - 
Stan na 
30.06.2020 r. 22353 (34 566) (202) 3 643 11 286 - - 2 514 
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Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 2021 r. do 30 czerwca 2021 r. 

4 Śródroczne skrócone sprawozdanie z przepływów pieniężnych 
 

          Za okres 

          
od 01.01.2021 
do 30.06.2021 

od 01.01.2020 
do 30.06.2020 

Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej   
Zysk/(Strata) netto 137 (202) 
Korekty zysku netto: 117 (6) 
Amortyzacja 3 2 
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)  36 
(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej (86) (462) 
Zmiana stanu rezerw (9)  
Podatek dochodowy zapłacony   
Zmiana stanu należności netto (205) (90) 
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych i podatków 275 (7) 
Zmiana stanu innych składników aktywów obrotowych 139 515 
Inne korekty  - 
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 254 (208) 
            
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej   
Wpływy   
Zbycie środków trwałych i wartości niematerialnych   
Zbycie aktywów finansowych 1 133  
Otrzymane odsetki   
Inne wpływy inwestycyjne 167  
Wydatki   
Zakup środków trwałych i wartości niematerialnych (821) (12) 
Zakup aktywów finansowych (5)  
Inne wydatki inwestycyjne (165)  
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 309 (12) 
    
Przepływy pieniężne z działalności finansowej   
Wpływy   
Wpływy z tytułu emisji akcji i innych instrumentów kapitałowych   
Wpływy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek   
Inne wpływy finansowe  607 
Wydatki   
Wydatki z tytułu spłaty kredytów i pożyczek  (48) 
Wykup papierów dłużnych  (25) 
Odsetki zapłacone  (8) 
Inne wydatki finansowe  - 
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej - 526 
            
Przepływy pieniężne netto razem 563 306 
Zyski/straty z różnic kursowych z tytułu wyceny środków pieniężnych i ich ekwiwalentów - - 
Zmiana środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 563 306 
Stan środków pieniężnych i ich ekwiwalentów na początek okresu 53 25 
Stan środków pieniężnych i ich ekwiwalentów na koniec okresu 616 331 
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5 Informacje dodatkowe o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje 
objaśniające 
 

5.1 Informacje ogólne 

Nazwa, siedziba, przedmiot działalności gospodarczej 

Spółka PunkPirates S.A. (dalej również zwana: „Spółka”, „Emitent”) została utworzona w wyniku połączenia IQ 
Partners sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie z IFA Investments sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przez zawiązanie 
spółki pod firmą IQ Partners S.A., na którą został przeniesiony majątek obu łączących się spółek (połączenie w 
trybie przepisu art. 492 §1 pkt. 2 kodeksu spółek handlowych).  

W dniu 25 maja 2020 roku nastąpiła zmiana nazwy firmy Spółki na PunkPirates S.A. 

Spółka PunkPirates S.A. została wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Krajowy Rejestr Sądowy 
dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 
0000290409 w dniu 10 października 2007 roku. 

Spółka posiada numer statystyczny REGON: 141064373 oraz numer identyfikacji podatkowej 113-268-28-30. 

Siedzibą Spółki jest m. st. Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 13, 00-071 Warszawa. 

PunkPirates S.A. nie posiada oddziałów (zakładów).  

PunkPirates S.A. prowadzi działalność w zakresie produkcji gier dedykowanych wirtualnej rzeczywistości (VR). 
Spółka samodzielnie nadzoruje produkcję, publikację i marketing autorskich tytułów. (PKD – 5821Z). 
 

Czas trwania działalności Spółki 

Czas trwania działalności Spółki jest nieoznaczony. 
 

Skład Zarządu Emitenta 

Na dzień 1 stycznia 2021 roku skład oraz zakres kompetencji Członków Zarządu przedstawiały się następująco: 

Maciej Hazubski Prezes Zarządu 

Wojciech Przyłęcki Wiceprezes Zarządu 

Leszek Krajewski Członek Zarządu ds. rozwoju 

W dniu 8 czerwca 2021 roku Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwały, na mocy których odwołała ze składu Zarządu 
Spółki Pana Macieja Hazubskiego oraz Pana Wojciecha Przyłęckiego. W tym samym dniu Rada Nadzorcza Spółki 
podjęła uchwały, na mocy których powołała dotychczasowego Członka Zarządu ds. rozwoju Pana Leszka 
Krajewskiego do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki oraz powołała do składu Zarządu Spółki Panią 
Małgorzatę Grużewską, której powierzyła funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki. 

Na dzień 30 czerwca 2021 roku skład oraz zakres kompetencji Członków Zarządu przedstawiały się następująco: 

Leszek Krajewski Prezes Zarządu 

Małgorzata Grużewska Wiceprezes Zarządu 

 
Do dnia publikacji niniejszego sprawozdania finansowego tj. na dzień 22 września 2021 roku skład Zarządu 
Emitenta nie uległ zmianie. 
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Skład Rady Nadzorczej Emitenta 

Na dzień 1 stycznia 2021 roku skład oraz zakres kompetencji Rady Nadzorczej przedstawiały się następująco: 

Roman Rafał Rachalewski Przewodniczący Rady Nadzorczej 

Piotr Bolmiński Członek Rady Nadzorczej 

Magda Narczewska Członek Rady Nadzorczej 

Mariusz Szypura Członek Rady Nadzorczej 

Jan Ziemecki Członek Rady Nadzorczej 

Na dzień publikacji niniejszego sprawozdania tj. na dzień 22 września 2021 roku skład oraz zakres kompetencji 
Rady Nadzorczej nie uległ zmianie. 

Kontynuacja działalności  

Niniejsze sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej 
przez PunkPirates S.A. w dającej się przewidzieć przyszłości. Pandemia COVID-19 nie wpłynęła na założenie 
kontynuacji działalności Spółki. 

Do dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania nie wystąpiły zdarzenia, które nie zostały, a powinny być ujęte w 
księgach rachunkowych okresu sprawozdawczego. 
 
Wpływ COVID-19 na sytuację jednostki i jej sprawozdanie finansowe 

W okresie objętym sprawozdaniem finansowym Spółka prowadziła działalność w trwającej wciąż pandemii COVID-
19, która wywiera znaczący wpływ na wszystkie dziedziny życia społecznego, gospodarczego i administracyjnego 
w Polsce oraz wywołuje istotne zmiany w otoczeniu rynkowym, mogące mieć wpływ na sytuację finansową. Zarząd 
przeanalizował sytuację w kontekście COVID-19, biorąc pod uwagę różne scenariusze, ale obecnie w obszarze 
płynności, finansowania i zabezpieczenia kontynuowania działalności operacyjnej, nie identyfikuje ryzyka dla 
kontynuacji działalności w przewidywanej przyszłości. Działalność operacyjna Spółki prowadzona jest bez 
przeszkód, a w trosce o bezpieczeństwo swoich współpracowników Zarząd PunkPirates S.A. zdecydował się na 
przejście w tryb pracy zdalnej. Pomimo braku bezpośredniego zagrożenia aktywności Spółki i wykonywania 
bieżących zadań, Zarząd PunkPirates S.A. uważnie śledzi otoczenie biznesowe i zdaje sobie sprawę z 
pogarszającej się sytuacji na rynkach finansowych. Zarząd PunkPirates S.A. będzie na bieżąco analizował sytuację 
Spółki w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa COVID-19. 

5.1.1 Podstawa sporządzenia sprawozdania 

Oświadczenie o zgodności z MSR i MSSF 

Niniejsze śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe PunkPirates S.A. za okres od 1 stycznia 2021 roku do 30 
czerwca 2021 roku zostało sporządzone zgodnie z MSR 34 „Śródroczna sprawozdawczość finansowa” oraz 
pozostałymi MSR/MSSF mającymi zastosowanie, a w zakresie nieuregulowanym powyższymi standardami 
zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r., nr 0, poz. 330 z 
późniejszymi zmianami) i wydanymi na jej podstawie przepisów wykonawczych. 

Okres objęty sprawozdaniem finansowym 

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe Spółki obejmuje okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 
2021 roku oraz zawiera dane porównawcze za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2020 roku oraz na 
dzień 31 grudnia 2020 roku. Sprawozdanie z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów oraz noty do 
sprawozdania z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów obejmujące dane za okres 6 miesięcy zakończony 
dnia 30 czerwca 2021 roku oraz dane porównawcze za okres 6 miesięcy, zakończony dnia 30 czerwca 2020 roku, 
które nie były przedmiotem przeglądu lub badania przez biegłego rewidenta. 
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Porównywalność danych finansowych za poprzedni i bieżący rok obrotowy 

Sprawozdanie sporządzono wg tych samych zasad (polityki) rachunkowości i metod kalkulacji dla okresu 
bieżącego i okresów porównawczych z dostosowaniem okresu porównawczego do zmiany zasad rachunkowości 
i prezentacji przyjętych w sprawozdaniu w okresie bieżącym. 
Przyjęte przez Spółkę zasady rachunkowości i metody kalkulacji stosowane były w sposób ciągły w odniesieniu do 
wszystkich okresów prezentowanych w sprawozdaniu finansowym.  
Dane porównywalne zostały sporządzone zgodnie z zasadami Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości 
Finansowej (MSSF). 
 
Status zatwierdzenia standardów w UE 

Na dzień zatwierdzenia niniejszego sprawozdania do publikacji, biorąc pod uwagę toczący się w UE proces 
wprowadzania standardów MSSF oraz prowadzoną przez Spółkę działalność, w zakresie stosowanych zasad 
rachunkowości nie ma różnicy między standardami MSSF, które weszły w życie, a standardami MSSF 
zatwierdzonymi przez UE.  
MSSF obejmują standardy i interpretacje zaakceptowane przez Radę Międzynarodowych Standardów 
Rachunkowości („RMSR”) oraz Komitet ds. Interpretacji Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej 
(„KIMSF”).  
 
Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe nie obejmuje wszystkich informacji oraz ujawnień wymaganych w 
rocznym sprawozdaniu finansowym i należy czytać je łącznie ze zbadanym sprawozdaniem finansowym 
PunkPirates S.A. sporządzonym według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej („MSSF”), 
zawierającym noty za rok zakończony 31 grudnia 2020 roku.  

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe składa się z: 
• sprawozdania z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów, 
• sprawozdania z sytuacji finansowej, 
• sprawozdania ze zmian w kapitale własnym, 
• sprawozdania z przepływów pieniężnych, 
• wybranych not objaśniających. 
 

Zmiany do standardów zastosowane po raz pierwszy w roku 2021  

Spółka zastosowała po raz pierwszy poniższe zmiany do standardów:  
• Zmiany do MSSF 9, MSR 39, MSSF 7, MSSF 4 oraz MSSF 16 - reforma IBOR - Faza 2,  
• Zmiany do MSSF 4 „Umowy ubezpieczeniowe” – odroczenie MSSF 9.  

 
Powyższe zmiany do standardów nie miały istotnego wpływu na dotychczas stosowaną politykę rachunkowości 
Spółki.  
 
Zmiany do standardów, jakie zostały już opublikowane, ale jeszcze nie weszły w życie 
  
Zatwierdzając niniejsze sprawozdanie finansowe Spółka nie zastosowała następujących zmian do innych 
standardów, które zostały opublikowane i zatwierdzone do stosowania w UE, ale które nie weszły jeszcze w życie:  

• Zmiany do MSSF 3 „Połączenia jednostek gospodarczych”, MSR 16 „Rzeczowe aktywa trwałe” i MSR 37 
„Rezerwy, zobowiązania warunkowe i aktywa warunkowe”; Roczne Poprawki 2018-2020 (obowiązujące w 
odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2022 roku lub po tej dacie).  

 
Standardy oraz zmiany do standardów przyjęte przez RMSR, ale jeszcze niezatwierdzone przez UE  
 
MSSF w kształcie zatwierdzonym przez UE nie różnią się obecnie w znaczący sposób od regulacji przyjętych przez 
Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (RMSR), z wyjątkiem poniższych standardów oraz zmian do 
standardów, które według stanu na dzień sporządzenia sprawozdania nie zostały jeszcze przyjęte do stosowania:  

• MSSF 14 „Regulacyjne rozliczenia międzyokresowe” – zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej proces 
zatwierdzania standardu w wersji wstępnej nie zostanie zainicjowany przed ukazaniem się standardu w 
wersji ostatecznej (obowiązujący w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się dnia 1 
stycznia 2016 roku lub po tej dacie),  
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• MSSF 17 „Umowy ubezpieczeniowe” oraz zmiany do MSSF 17 (obowiązujący w odniesieniu do okresów 
rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2023 roku lub po tej dacie),  

• Zmiany do MSSF 10 „Skonsolidowane sprawozdanie finansowe” i MSR 28 „Inwestycje w jednostkach 
stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięciach” - Transakcje sprzedaży lub wniesienia aktywów 
pomiędzy inwestorem a jego jednostką stowarzyszoną lub wspólnym przedsięwzięciem – prace 
prowadzące do zatwierdzenia niniejszych zmian zostały przez UE odłożone bezterminowo - termin wejścia 
w życie został odroczony przez RMSR na czas nieokreślony,  

• Zmiany do MSR 1 „Prezentacja sprawozdań finansowych” – Klasyfikacja zobowiązań jako krótko- lub 
długoterminowe oraz Klasyfikacja zobowiązań jako krótko- lub długoterminowe – odroczenie daty wejścia 
w życie (obowiązujące w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2023 roku lub 
po tej dacie),  

• Zmiany do MSR 1 „Prezentacja sprawozdań finansowych” i Kodeks Praktyki MSSF 2: Ujawnianie zasad 
rachunkowości (obowiązujące w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2023 
roku lub po tej dacie),  

• Zmiany do MSR 8 „Zasady (polityka) rachunkowości, zmiany wartości szacunkowych i korygowanie 
błędów” (obowiązujące w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2023 roku 
lub po tej dacie),  

• Zmiany do MSSF 16 „Leasing”: Ulgi w opłatach leasingowych związane z Covid-19 po 30 czerwca 2021 
roku (obowiązujące w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 kwietnia 2021 roku lub 
po tej dacie),  

• Zmiany do MSR 12 „Podatek dochodowy”: Podatek odroczony dotyczący aktywów i zobowiązań 
wynikających z pojedynczej transakcji (obowiązujące w odniesieniu do okresów rocznych 
rozpoczynających się 1 stycznia 2023 roku lub po tej dacie).  

 
Wyżej wymienione standardy oraz zmiany do standardów nie miałyby istotnego wpływu na sprawozdanie 
finansowe, jeżeli zostałyby zastosowane przez Spółkę na dzień bilansowy.  
 
Zmiana zasad (polityki) rachunkowości 

W okresie objętym niniejszym sprawozdaniem nie dokonano w Spółce zmiany przyjętych zasad (polityki) 
rachunkowości i sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego.  
 
Podstawowe zasady księgowe  

Niniejsze sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z koncepcją kosztu historycznego, za wyjątkiem 
wyceny instrumentów finansowych wycenianych według wartości godziwej przez wynik finansowy.  
Zasady rachunkowości zastosowane do sporządzenia niniejszego sprawozdania finansowego są spójne z tymi, 
które zastosowano przy sporządzeniu rocznego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 
dnia 31 grudnia 2020 roku. 

Szacunki 

Sporządzone sprawozdanie finansowe zgodnie z MSR i MSSF wymaga dokonania szacunków i założeń, które 
wpływają na wielkości wykazane w sprawozdaniu finansowym. Mimo, że przyjęte założenia i szacunki opierają się 
na najlepszej wiedzy Zarządu na temat bieżących działań i zdarzeń, rzeczywiste wyniki mogą się różnić od 
przewidywanych. Oszacowania i założenia poddaje się nieustannej weryfikacji na podstawie dotychczasowych 
doświadczeń oraz innych czynników, w tym przewidywań co do przyszłych zdarzeń, które w danej sytuacji wydają 
się zasadne. 
 
Zmiana szacunków 

W niniejszym sprawozdaniu finansowym Spółki nie wystąpiły istotne zmiany szacunków podawanych w 
poprzednich okresach sprawozdawczych, które miałyby istotny wpływ na bieżący lub przyszły okres 
sprawozdawczy. 
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.  
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Wartość godziwa wartości niematerialnych i niezakończonych prac rozwojowych 

Wartości niematerialne na dzień bilansowy obejmowały wartość firmy, nabyte gry komputerowe zaś niezakończone 
prace rozwojowe obejmowały nakłady na gry komputerowe. Zgodnie z przyjętą przez Emitenta polityką 
rachunkowości Spółka na każdy dzień bilansowy dokonuje analizy potencjalnej utraty wartości wartości 
niematerialnych o nieokreślonym czasie użytkowania oraz wartości niezakończonych prac rozwojowych.  
Zarząd Spółki ocenił, że na dzień bilansowy nie istnieją przesłanki wskazujące na możliwość utraty wartości. 
(Składnik ten przyniesie mniejsze korzyści ekonomiczne niż się pierwotnie spodziewano.) 

Wartość godziwa instrumentów finansowych 

Zgodnie z przyjętą przez Emitenta polityką rachunkowości Spółka PunkPirates S.A. na każdy dzień bilansowy 
dokonuje wyceny posiadanych instrumentów finansowych do wartości godziwej. Wartość godziwą instrumentów 
finansowych notowanych na aktywnym rynku ustala się z uwzględnieniem kursu notowania danego instrumentu, 
natomiast wartość godziwą instrumentów finansowych, dla których nie istnieje aktywny rynek ustala się 
wykorzystując odpowiednie techniki wyceny, których wybór jest każdorazowo analizowany pod kątem uzyskania 
najbardziej wiarygodnej wartości wycenianego instrumentu. Celem stosowania technik wyceny jest ustalenie, jak 
w dniu wyceny kształtowałaby się cena w transakcji zawartej na zasadach rynkowych pomiędzy niezależnymi 
stronami. Podstawą sporządzenia wycen są prognozy i projekcje finansowe przygotowane przez jednostki 
podlegające wycenie, które każdorazowo są weryfikowane pod kątem realności oraz porównywane z wykonaniem 
za poprzednie okresy w celu dokonania niezbędnych korekt. Prognozy przyszłych wyników finansowych opierają 
się na szeregu założeń i szacunków uznanych za racjonalne, jednakże w sposób oczywisty podlegają wpływowi 
istotnych przyszłych i niepewnych zdarzeń operacyjnych i gospodarczych. Ponadto opierają się one również na 
założeniach dotyczących przyszłych decyzji biznesowych. 
Podczas procesu wyceny inwestycji uwzględniane jest ryzyko działalności Emitenta poprzez zastosowanie 
wysokich wskaźników dyskontujących potencjalne korzyści.  
W opinii Zarządu Spółki PunkPirates S.A. metodologia wyceny aktywów finansowych pozwala w wiarygodny 
sposób ustalenie ich wartości godziwej. Pomimo to Zarząd dokładnie analizuje obecną sytuację w zakresie wyceny 
instrumentów finansowych w celu poprawienia jakości prezentowanych sprawozdań finansowych poprzez 
rozszerzenie zakresu niektórych ujawnień dla zapewnienia lepszej informacji i pełnego zrozumienia dokonanych 
zmian oraz ich skutków finansowych dla potencjalnego odbiorcy. 
W efekcie PunkPirates S.A. na każdy dzień bilansowy dokonuje precyzyjnej wyceny do wartości godziwej 
posiadanych instrumentów finansowych. 
W procesie stosowania zasad (polityki) rachunkowości wobec zagadnień podanych powyżej największe znaczenie, 
oprócz szacunków księgowych, miał profesjonalny osąd kierownictwa.  
 
Waluta funkcjonalna i prezentacja 

Załączone sprawozdanie finansowe jest sporządzone w złotych, które są walutą prezentacji i walutą funkcjonalną 
jednostki. Poszczególne pozycje sprawozdania finansowego są wycenione w złotych, które stanowią walutę 
podstawowego środowiska gospodarczego, w którym działa jednostka. W ciągu roku transakcje w walucie obcej 
Spółka ujmuje początkowo w walucie polskiej, stosując do przeliczenia kwoty wyrażonej w walucie obcej według 
średniego kursu NBP obowiązującego na dzień zawarcia transakcji uznając go za natychmiastowy kurs wymiany. 
Operacje finansowe przeprowadzone w walutach obcych przeliczane są w dniu transakcji na walutę funkcjonalną 
przy zastosowaniu kursów wymiany banku, z którego usług korzysta Spółka. Pozycje aktywów i pasywów na dzień 
bilansowy zostały wycenione po kursie średnim NBP obowiązującym w dniu bilansowym. Wszystkie kwoty 
zaprezentowane w sprawozdaniu finansowym wykazane są w tysiącach złotych, chyba że zaznaczono inaczej. 
 
Korekta błędu  

W niniejszym sprawozdaniu finansowym roku nie wystąpiła istotna korekta błędu. 

Zatwierdzenie do publikacji informacji finansowych 

Niniejsze śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe zostało zatwierdzone do publikacji oraz podpisane przez 
Zarząd PunkPirates S.A. dnia 22 września 2021 roku. 
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5.2 Informacja na temat segmentów działalności 

Ze względu na jednolity charakter działalności, Spółka prowadzi działalność w segmencie gier video związanym z 
wydawaniem i produkcją gier na wirtualną rzeczywistość (Virtual Reality – VR). 

  Za okres 

  
od 01.01.2021 do 

30.06.2021 
od 01.01.2020 do 

30.06.2020 
      
Przychody ze sprzedaży udziałów, akcji i innych instrumentów finansowych                  1 133                        -    
Przychody z sprzedaży usług                      551                        36  
Pozostałe przychody (inne niż przychody finansowe)                         3                          5  
Pozostałe przychody finansowe                       -                          -    
Przychody od klientów zewnętrznych, razem                  1 687                        41  
Przychody z tytułu odsetek                       -                          -    
Koszty z tytułu odsetek                       (1)                     (37) 
Przychody/(koszty) netto z tyt. odsetek                       (1)                     (37) 
Ujemne różnice kursowe                       (3)                       -    
Wycena instrumentów finansowych do wartości godziwej                       51                      297  
Pozostałe przychody finansowe                      104                        80  
Koszty sprzedanych udziałów i akcji i innych instrumentów finansowych                (1 113)                       -    
Pozostałe koszty segmentu (inne niż koszty finansowe), w tym:                   (315)                   (548) 
Amortyzacja                       (3)                       (2) 
Zysk przed opodatkowaniem                     410                    (167) 
Aktywa trwałe                  3 910                   5 741  
Finansowe inwestycje długoterminowe                  2 706                   5 444  
Aktywa obrotowe                  2 695                      510  
Razem aktywa                  6 605                   6 251  
Kapitał własny                  5 065                   2 514  
Zobowiązania długoterminowe                     267                        -    
Zobowiązania krótkoterminowe                  1 273                   3 737  
Razem pasywa                  6 605                   6 251  
Pozostałe informacje dotyczące segmentu     
Nakłady inwestycyjne, w tym:                     800                        -    
- rzeczowe aktywa trwałe                       -                          -    
- wartości niematerialne                     800                        -    

 

5.3 Wartości niematerialne 

  Stan na dzień 
  30.06.2021 31.12.2020 30.06.2020 
Wartość firmy 9 9 9 
Nabyte koncesje, patenty, licencje 23 26  
Gry 67 67 124 
Niezakończone prace rozwojowe 847 66 12 
Zakończone prace rozwojowe 208 168  
Zaliczki na wartości niematerialne   30 
Razem 1 154 336 175 
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Nota 1a  

Zmiany wartości niematerialnych w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 30 czerwca 2021 r. 

  
Wartość 

firmy 

Nabyte 
koncesje, 
patenty, 
licencje 

Inne wartości 
niematerialne Gry 

Niezakończone 
prace 

rozwojowe 

Zakończone 
prace 

rozwojowe 

Zaliczki na 
wartości 

niematerialne Ogółem 
Stan na dzień 1 stycznia 
2021 r.         
Wartość brutto 9 32  75 66 168  350 
Umorzenie  (6)  (8)    (14) 

Wartość księgowa netto 9 26 - 67 66 168  336 
Zmiany w I półroczu 
2021 r.         
Zwiększenia     781 40  821 
Zmniejszenia         
Amortyzacja  (3)      (3) 
Stan na 30 czerwca 
2021 r.        - 
Wartość brutto 9 32  75 847 208  1 171 
Umorzenie  (9)  (8)  -  (17) 

Wartość księgowa netto 9 23 - 67 847 208  1154 
 

Zmiany wartości niematerialnych w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. 

  
Wartość 

firmy 

Nabyte 
koncesje, 
patenty, 
licencje 

Inne wartości 
niematerialne 

Gry 
Niezakończone 

prace 
rozwojowe 

Zakończone 
prace 

rozwojowe 
Ogółem 

Stan na dzień 1 stycznia 2020 r.        

Wartość brutto  7 9    16 
Umorzenie  (7) (9)    (16) 
Wartość księgowa netto  - -     

Zmiany w 2020 r.        

Zmiany z tytułu likwidacji  (5) (9)    (14) 
Przejęcia w formie połączenia 
jednostek gospodarczych 

9   140   149 

Zwiększenia  30   66 168 264 
Zmniejszenia    (65)    

Amortyzacja  (4)     (4) 
Amortyzacja - przejęcia w formie 
połączenia jednostek gospodarczych 

   (14)   (14) 

Eliminacja umorzenia wskutek 
likwidacji 

 5 9    14 

Inne zmiany    6   6 
Stan na 31 grudnia 2020 r.       - 
Wartość brutto 9 32  75 66 168 350 
Umorzenie  (6)  (8)  - (14) 
Wartość księgowa netto 9 26 - 67 66 168 336 

 

 
5.4 Rzeczowe aktywa trwałe 

Nota 2 

Na dzień bilansowy Spółka nie posiadała środków trwałych. 
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Nota 2a  

Zmiany wartości rzeczowych aktywów trwałych w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. 

  
Budynki i 
budowle 

Urządzenia 
techniczne i 
maszyny 

Środki 
transportu 

Inne środki 
trwałe 

Środki 
trwałe w 
budowie 

Ogółem 

Stan na dzień 1 stycznia 2020 r.       

Wartość brutto  69  13  82 
Umorzenie  (69)  (13)  (82) 
Wartość księgowa netto       

Zmiany w 2020 r.       

Likwidacja  (69)  (13)  (82) 
Eliminacja umorzenia wskutek likwidacji  69  13  82 
Stan na 31 grudnia 2020 r.       

Wartość księgowa netto       

 

Nota 2b  

Rzeczowe aktywa trwałe użytkowane na podstawie umowy leasingu. 

Na dzień bilansowy Spółka nie posiadała aktywów trwałych użytkowanych na podstawie umowy leasingowej. 
 

5.5 Długoterminowe inwestycje finansowe 

Nota 3 

Finansowe inwestycje długoterminowe 

 30.06.2021 31.12.2020 30.06.2020 
Stan na początek okresu 3 981 5 147 5 147 
Zmiany w ciągu okresu 20 (3667) 297 
- zwiększenia z tytułu aktualizacji do wartości godziwej odniesione na wynik 
finansowy  1153 297 
- nabycie 20   
- otrzymane w wyniku połączenia jednostek gospodarczych  841  
- eliminacja wskutek połączenia jednostek gospodarczych  (5661)  
Stan na koniec okresu 4 001 1 480 5 444 
 
 
     
Papiery notowane na giełdzie    
-       
Papiery nienotowane na giełdzie 1500 1480 5444 
IQ Partners sp. z o.o.   5444 
Raion Games S.A. 1480 1480  
Games 4Experience S.A. 20   
    
Certyfikaty inwestycyjne, tym: 1206 2501 - 

- nabyte w wyniku połączenia jednostek gospodarczych 1206 1206  
- nabyte wskutek zawartej umowy  1295  
Finansowe inwestycje długoterminowe, razem 2706 3981 - 

 

We wrześniu 2021 roku Spółka sprzedała 1.124 szt. certyfikatów imiennych serii „I” JEREMIE Seed Capital 
Województwa Zachodniopomorskiego Fundusz Inwestycyjny Zamknięty za cenę 1.295 tys. zł. W związku z 
powyższym dokonano reklasyfikacji sprzedanych certyfikatów do finansowych inwestycji krótkoterminowych. 
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Długoterminowe inwestycje finansowe na dzień 30 czerwca 2021 roku 

Rodzaj inwestycji finansowych 
 

Wartość 
bilansowa 

Aktywa finansowe 
zaliczane do kategorii 

zgodnie z MSSF 9 
Razem   1 206   

Certyfikaty inwestycyjne Jeremie Seed Capital Województwa Zachodniego FIZ 
  

1 206 
Wycenione w wartości 
godziwej przez wynik 

finansowy 
 

Długoterminowe akcje i udziały w jednostkach stowarzyszonych na dzień 30 czerwca 2021 roku 

Nazwa jednostki ze wskazaniem formy prawnej 
Charakter powiązania 

kapitałowego 
Wartość 

bilansowa 
Aktywa finansowe zaliczane do 

kategorii zgodnie z MSSF 9 

Papiery notowane na giełdzie   -   
Papiery nienotowane na giełdzie   1 480   

Raion Games S.A. stowarzyszona 1 480 
Wycenione w wartości godziwej 

przez wynik finansowy 

 

Nota 3a  

Długoterminowe aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy 

  30.06.2021 31.12.2020 30.06.2020 
Stan na początek okresu 1 480 5 147 5 147 
Zmiany w ciągu okresu: 20 (3 667) 297 
- zakup 20  - 
- zwiększenia z tytułu aktualizacji do wartości godziwej odniesione na wynik 
finansowy - 1 153 297 
- nabyte w wyniku połączenia jednostek gospodarczych - 841  
- eliminacja wskutek połączenia jednostek gospodarczych - (5 661)  
Stan na koniec okresu 1 500 1 480 5 444 
     
Papiery notowane na giełdzie    
-    
Papiery nienotowane na giełdzie 1 500 1 480 5 444 
IQ Partners sp. z o.o.   5 444 
Raion Games S.A. 1 480 14 80  
Games 4Experience S.A. 20   

 

Nota 3b  

Długoterminowe aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez kapitały 

Na dzień bilansowy spółka nie posiadała aktywów finansowych wycenianych w wartości godziwej przez kapitały. 

Nota 3c  

Jednostki zależne i stowarzyszone 

  30.06.2021 31.12.2020 30.06.2020 

  

Akcje i 
udziały w 

jednostkach 
zależnych 

Akcje i udziały w 
jednostkach 

stowarzyszonych 

Akcje i 
udziały w 

jednostkach 
zależnych 

Akcje i udziały w 
jednostkach 

stowarzyszonych 

Akcje i 
udziały w 

jednostkach 
zależnych 

Akcje i udziały w 
jednostkach 

stowarzyszonych 
Stan na początek okresu       
Wartość brutto  1 480 5 147  5 147  
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Odpisy aktualizujące       
Wartość księgowa netto 
na początek okresu  1 480 5 147  5 147  
Zmiany w ciągu roku:       
- eliminacja wskutek 
połączenia jednostek 
gospodarczych   (5 661)    
- zakup  20  841   
- zwiększenia 
(aktualizacja do wart. 
godziwej)   514 639 297  
- zmniejszenia 
(aktualizacja do wart. 
godziwej)       
Stan na koniec okresu  1 500 - 1 480 5 444  
Wartość brutto  1 500  1 480 5 444  
Odpisy aktualizujące       
Wartość księgowa netto 
na koniec okresu - 1 500 - 1 480 5 444 - 

 

5.6 Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności 

Nota 4  

Długoterminowe należności z tytułu dostaw i usług 

Na dzień bilansowy spółka nie posiadała długoterminowych należności z tytułu dostaw i usług 

Krótkoterminowe należności z tytułu dostaw i usług 

  Stan na dzień 
  30.06.2021 31.12.2020 30.06.2020 
jednostki zależne       
jednostki stowarzyszone 55     
pozostałe jednostki powiązane       
jednostki niepowiązane 312 51 22 
Należności z tytułu dostaw i usług razem 367 51 22 

Nota 5  

Pozostałe należności 

  Stan na dzień   
  30.06.2021 31.12.2020 30.06.2020 
jednostki zależne       
jednostki stowarzyszone       
pozostałe jednostki powiązane       
jednostki niepowiązane 25 208 91 
Należności budżetowe 73 1 52 
Pozostałe krótkoterminowe należności razem 98 209 143 

 

5.7 Krótkoterminowe inwestycje finansowe 

Nota 6 

  Stan na dzień 
  30.06.2021 31.12.2020 30.06.2020 
weksle inwestycyjne 196 92   
certyfikaty inwestycyjne 1 295     
udziały i akcje 86 1 148   
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udzielone pożyczki   6   
Krótkoterminowe inwestycje finansowe nabyte w wyniku 
połączenia jednostek gospodarczych, razem 1 577 1 246                   -    

 

Rodzaj inwestycji finansowych 
 

Wartość 
bilansowa 

Aktywa finansowe 
zaliczane do kategorii 

zgodnie z MSSF 9 
Razem   1 295   

Certyfikaty inwestycyjne Jeremie Seed Capital Województwa Zachodniego FIZ 
  

1 295 
Wycenione w wartości 
godziwej przez wynik 

finansowy 
 
We wrześniu 2021 roku Spółka sprzedała 1.124 szt. certyfikatów imiennych serii „I” JEREMIE Seed Capital 
Województwa Zachodniopomorskiego Fundusz Inwestycyjny Zamknięty za cenę 1.295 tys. zł. W związku z 
powyższym dokonano reklasyfikacji sprzedanych certyfikatów finansowych z inwestycji długoterminowych do 
finansowych inwestycji krótkoterminowych. 

Nabyte papiery wartościowe w formie weksla 

W dniu 21 czerwca 2021 roku spółka PunkPirates S.A. zawarła z Raion Games S.A. umowę w sprawie emisji, 
nabycia i wykupu papierów wartościowych w formie weksla inwestycyjnego. Zgodnie z postanowieniami umowy 
Raion Games S.A. wyemitowała weksel własny serii C o numerze „01” na kwotę 168 tys. zł, który został objęty przez 
PunkPirates S.A. po cenie nabycia równiej 165 tys. zł. Weksel inwestycyjny serii C o numerze „01” płatny będzie w 
dniu 31.10.2021 roku. 

Krótkoterminowe akcje i udziały mniejszościowe w pozostałych jednostkach krajowych na dzień 30 czerwca 2021 
roku 

Nazwa jednostki ze wskazaniem formy prawnej Posiadany 
udział % 

Wartość 
bilansowa 

Aktywa finansowe zaliczane do 
kategorii zgodnie z MSSF 9 

    86   
Papiery notowane na giełdzie   86   

Igoria Trade S.A. 1,06 86 Wycenione w wartości godziwej przez 
wynik finansowy 

 

5.8 Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 

Nota 7 

  Stan na dzień 
  30.06.2021 31.12.2020 30.06.2020 
Środki pieniężne w kasie 2 2   
Środki pieniężne na rachunkach bankowych 614 51 331 
Środki pieniężne zgromadzone na rachunku VAT       
Inne aktywa finansowe o terminie płatności do 3 miesięcy od dnia 
nabycia       
Razem środki pieniężne i ich ekwiwalenty 616 53 331 

 

5.9 Inne aktywa obrotowe 

Nota 8 
 Stan na dzień 
  30.06.2021 31.12.2020 30.06.2020 
Czynne rozliczenia międzyokresowe, w tym:       
- dyskonto weksla 22 22   
- ubezpieczenia 10 5 10 
- inne 5 2 4 
Razem inne aktywa obrotowe 37 29 14 
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5.10 Informacje dotyczące elementów kapitału własnego 

Podstawowym założeniem polityki PunkPirates S.A. w zakresie zarządzania kapitałami jest utrzymanie optymalnej 
struktury kapitału w długim okresie, systematyczny wzrost funduszy (kapitałów) własnych adekwatnych do skali i 
rodzaju prowadzonej działalności poprzez maksymalizację wyniku finansowego oraz jego przeznaczanie na 
zwiększenie kapitałów własnych Spółki. Istotne jest także utrzymanie silnej bazy kapitałowej, będącej podstawą 
budowania zaufania ze strony przyszłych inwestorów oraz rynku i zapewniającej przyszły rozwój Spółki. 
 
Nota 9 Kapitały własne 

Kapitał podstawowy 

W dniu 18 czerwca 2020 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie PunkPirates S.A. podjęło uchwały w sprawie 
obniżenia kapitału zakładowego Spółki poprzez obniżenie wartości nominalnej akcji Spółki. Kapitał zakładowy 
Spółki został obniżony z kwoty 22.353.000 zł do kwoty 2.235.300 zł. Obniżenie kapitału zakładowego Spółki 
nastąpiło poprzez obniżenie wartości nominalnej akcji z kwoty 1 zł każda do kwoty 0,10 zł każda. Zmiana kapitału 
zakładowego została zarejestrowana w dniu 2 lipca 2020 roku. W wyniku rejestracji ww. zmian kapitał zakładowy 
Spółki wynosi 2.235.300 zł i dzieli się na 22.353.000 akcji na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł każda. 

W wyniku rejestracji ww. zmian kapitał zakładowy Spółki na dzień publikacji niniejszego sprawozdania wynosi 
2.235.300 zł i dzieli się na: 
1/ 20.000.000 akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł każda, 
2/ 1.853.000 akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł każda;  
3/ 500.000 akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł każda. 
 
Ogólna liczba głosów wynikająca ze wszystkich wyemitowanych przez PunkPirates S.A. akcji wynosi 22.353.000. 

Spółka nie posiada akcji zwykłych wyemitowanych i nie w pełni opłaconych, nie posiada także akcji własnych. 

Na dzień bilansowy kapitał zakładowy PunkPirates S.A. prezentował się następująco: 

KAPITAŁ ZAKŁADOWY (STRUKTURA) 

Seria / 
emisja 

Rodzaj 
akcji 

Rodzaj 
uprzywilejowania 

akcji 

Rodzaj 
ograniczenia 
praw do akcji 

Liczba 
akcji 

wartość serii 
/ emisji wg 

wartości 
nominalnej 

Sposób pokrycia 
kapitału 

Data 
rejestracji 

Prawo do 
dywidendy od 

daty: 

A 
na 

okaziciela 
brak 
uprzywilejowania 

nie ma 20 000 000 2 000 000 

Wszystkie akcje serii A 
zostały objęte w 

wyniku połączenia 
spółek przez 

wspólników łączących 
się spółek 

2007-07-19 2007-07-19 

B 
na 

okaziciela 
brak 
uprzywilejowania 

nie ma 1 853 000 185 300 gotówka 2007-10-11 2007-10-11 

C 
na 

okaziciela 
brak 
uprzywilejowania 

nie ma 500 000 50 000 gotówka 2009-09-11 2009-09-11 

Liczba akcji, razem: 22 353 000         

Kapitał zakładowy, razem: 2 235 300       

Wartość nominalna jednej akcji: 0,10 zł        

 

Warunkowy kapitał zakładowy 

W dniu 9 kwietnia 2018 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PunkPirates S.A. podjęło uchwałę w sprawie 
warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę nie wyższą niż 15.000.000,00 zł. W dniu 18 czerwca 
2020 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki podjęło uchwałę w sprawie zmiany wartości nominalnej 
warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, poprzez zastąpienie najwyższej kwoty 15.000.000 zł 
nową najwyższą kwotą 1.500.000 zł. Zmiana warunkowego podwyższenia kapitału została zarejestrowana w dniu 
2 lipca 2020 roku. W związku z powyższym kapitał zakładowy został warunkowo podwyższony, na podstawie 
uchwały nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 9 kwietnia 2018 roku, zmienionej uchwałą nr 
30 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 18 czerwca 2020 roku, o kwotę nie większą niż 1.500.000,00 
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zł (jeden milion pięćset tysięcy złotych) w drodze emisji nie więcej niż 15.000.000 (piętnaście milionów) akcji na 
okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, z wyłączeniem prawa poboru 
dotychczasowych akcjonariuszy Jednostki Dominującej. Termin wykonania prawa do objęcia akcji serii D upływa 
w dniu 31 marca 2024 roku. Akcje serii D zostaną objęte w zamian za wkład pieniężny. Uprawnionymi do objęcia 
akcji serii D będą posiadacze warrantów subskrypcyjnych serii A. 
 
Kapitał zapasowy ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej (agio) 

Kapitał powstał w 2008 roku jako nadwyżka osiągnięta przy emisji akcji serii B powyżej ich wartości nominalnej i 
wynosi na dzień 30.06.2021 r. oraz 31.12.2020 r. 481 tys. zł natomiast na 30.06.2020 r. 3.643 tys. zł. 
 
Niepodzielony wynik finansowy 

Na dzień 30.06.2021 r. oraz 31.12.2020 r. Spółka nie posiadała zysków zatrzymanych, natomiast na dzień 
30.06.2020 r. wynosiły - 34.566 zł i stanowiły niepokryte straty z lat ubiegłych. 
 
Pozostałe kapitały 

          Stan na dzień 
          30.06.2021 31.12.2020 30.06.2020 
Kapitał zapasowy tworzony ustawowo (8%)         673 
Kapitał zapasowy z zysków lat ubiegłych     2 212  481 10 614 
Razem kapitały rezerwowe     2 212  481 11 286 

 

5.11 Zobowiązania finansowe 

Nota 10   

Długoterminowe zobowiązania finansowe 

Na dzień bilansowy Spółka nie posiadała długoterminowych zobowiązań finansowych. 

Nota 10a  

Krótkoterminowe zobowiązania finansowe 

  Stan na dzień 
  30.06.2021 31.12.2020 30.06.2020 
Zobowiązania wekslowe nabyte w wyniku połączenia jednostek 
gospodarczych 555 555   
Pożyczki 15 15 2 726 
- IQ Venture Capital s.a r.l.     2 710 
- Raion Games S.A. 15 15 16 
Razem krótkoterminowe zobowiązania finansowe 570 570 2 726 

 

W lipcu 2021 roku została spłacona pożyczka od Raion Games S.A. wraz z należnymi odsetkami w łącznej 
wysokości 15 tys. zł.  

 

5.12 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 

Nota 11 

Długoterminowe zobowiązania z tytułu dostaw i usług 

Na dzień bilansowy Spółka nie posiadała długoterminowych zobowiązań z tytułu dostaw i usług. 
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Krótkoterminowe zobowiązania z tytułu dostaw i usług 

 Stan na dzień 

 30.06.2021 31.12.2020 30.06.2020 
jednostki zależne       
jednostki stowarzyszone       
pozostałe jednostki powiązane       
jednostki niepowiązane 435 92 129 
Razem zobowiązania z tytułu dostaw i usług  435 92 129 

 

5.13 Pozostałe zobowiązania i rezerwy krótkoterminowe 

Nota 12 

  Stan na dzień 
  30.06.2021 31.12.2020 30.06.2020 

Zobowiązania z tyt. wynagrodzeń 209 229 240 
Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych 12 6 30 
Zobowiązania z tytułu innych podatków 36 91 96 
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 1     
Pozostałe rezerwy krótkoterminowe       
Razem pozostałe zobowiązania i rezerwy krótkoterminowe 258 326 366 

W lipcu 2021 roku Spółka wypłaciła zaległe zobowiązania z tyt. wynagrodzeń w wysokości 199 tys. zł. 
 

5.14 Rozliczenia międzyokresowe 

Nota 13 

  Stan na dzień 
  30.06.2021 31.12.2020 30.06.2020 
Rezerwa na koszty 9 41   
Dyskonto weksla 1 3 16 
Rezerwa na przychody przyszłych okresów     500 
Razem bierne rozliczenia międzyokresowe 10 44 516 

 

5.15 Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego 

Na dzień bilansowy Spółka nie posiadała zobowiązania z tytułu podatku dochodowego. 

 

5.16 Leasing 

Na dzień bilansowy Spółka nie posiada umów leasingowych. 

 

5.17 Zarządzanie ryzykiem finansowym 

Zasady zarządzania ryzykiem finansowym 

PunkPirates S.A. jest narażona na ryzyka związane przede wszystkim z instrumentami finansowymi głównie 
posiadanymi w ramach działalności finansowej. Ryzyko to można określić, jako ryzyko rynkowe (obejmujące ryzyko 
walutowe i ryzyko stopy procentowej), ryzyko płynności oraz ryzyko kredytowe. 
Spółka zarządza ryzykiem finansowym w celu ograniczenia niekorzystnego wpływu zmian kursów walutowych i 
stóp procentowych, jak również podejmuje działania zmierzające do stabilizacji przepływów pieniężnych oraz 
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zapewnienia odpowiedniego poziomu płynności finansowej. Za zarządzanie ryzykiem finansowym zgodnie z 
przyjętą strategią zarządzania ryzykiem jest odpowiedzialny Zarząd Emitenta. 
Polityka zarządzania ryzykiem finansowym określa zakres oraz zasady odpowiedzialności w obszarze zarządzania 
ryzykiem finansowym, a w szczególności precyzuje: 

 miary ryzyka używane do identyfikacji oraz oceny ekspozycji na ryzyka finansowe, 
 wybór odpowiednich instrumentów zabezpieczających przed zidentyfikowanymi rodzajami ryzyka, 
 metodologię wyceny wartości godziwej instrumentów finansowych, 
 limity transakcyjne oraz kredytowe dla podmiotów, z którymi Spółka dokonuje transakcji gospodarczych. 

Z uwagi na specyfikę działalności PunkPirates S.A. nie sporządza analizy wrażliwości dla każdego rodzaju ryzyka 
rynkowego, na które jest narażona, z uwagi na brak podstaw do wiarygodnego i miarodajnego jej sporządzenia.  
 
Rachunkowość zabezpieczeń 

Ponieważ PunkPirates S.A. dokonuje rozliczeń głównie w PLN nie zachodzi konieczność zawierania transakcji 
terminowych w celu zabezpieczania się przed ryzykiem walutowym oraz ryzykiem stopy procentowej. 
 
Ryzyko rynkowe –wahania kursów spółek notowanych NewConnect 

Ryzyko wahania kursów (szczególnie akcji) wiąże się z procedurą wyceny portfela inwestycyjnego dla spółek 
publicznych. Istnieje ryzyko zmiany wartości godziwej spółek wycenianych według cen rynkowych. Wyższy 
potencjał wzrostu notowań na NewConnect oznaczać może podwyższone ryzyko inwestycyjne. Ta cecha rynku 
wynika ze specyficznego profilu rynku grupującego spółki małe, często młode podmioty o krótkiej historii 
działalności, działające w najbardziej zmiennym i konkurencyjnym segmencie gospodarki, jakim są m. in. nowe 
technologie. Wahania kursów akcji mogą mieć istotny wpływ na wynik finansowy Spółki. 
 
Ryzyko rynkowe – ryzyko walutowe 

Zmiana działalności Spółki wiąże się z ekspozycją na ryzyko wahań kursów walut. Zdecydowana większość jej 
przychodów generowana jest w walutach obcych. Różnice kursowe ujmowane są w sprawozdaniu z całkowitych 
dochodów w przychodach finansowych jako nadwyżka dodatnich różnic kursowych nad ujemnymi, lub kosztach 
finansowych jako nadwyżka ujemnych różnic kursowych nad dodatnimi. Dużą część zakupów Spółki realizowana 
jest w walucie obcej, co powoduje iż Spółka jest narażona na ryzyko kursowe. 
Spółka prowadzi bieżący monitoring rynku walutowego. Nie zawiera transakcji typu forward lub opcje walutowe.  
Na dzień bilansowy Spółka posiada aktywa denominowane w walutach obcych tj. środki pieniężne >1 tys. USD oraz 
należności w wysokości 6 tys. USD. Nie posiada natomiast zobowiązań pieniężnych denominowanych w walutach 
obcych. 
 
Ryzyko rynkowe – ryzyko stopy procentowej 

Aktywa o stałym oprocentowaniu narażone są na ryzyko zmiany wartości godziwej w wyniku zmian stóp 
procentowych. Natomiast aktywa ze zmienną stopą procentową narażone są na ryzyko zmiany przepływów 
pieniężnych w wyniku zmian stóp procentowych.  
Ryzyko stóp procentowych związane z istniejącym zadłużeniem zostało uznane jako relatywnie niskie z punktu 
widzenia wpływu na wyniki Spółki. W obecnej chwili zarządzanie tym ryzykiem obejmuje zarówno bieżące 
monitorowanie sytuacji rynkowej jak i zadłużenia.  
Spółka nie stosowała na moment bilansowy instrumentów finansowych ani innych metod służących 
zabezpieczeniu się przed ryzykiem zmiany stopy procentowej, ze względu na nieistotny wpływ przychodów 
odsetkowych na wynik finansowy Spółki. 
 
Ryzyko płynności 

PunkPirates S.A. narażona jest na ryzyko utraty płynności finansowej rozumianej jako zdolność regulowania swoich 
zobowiązań w wyznaczonym terminie. Spółka musi mieć stały dostęp do rynków finansowych, dlatego też jest 
narażona na ryzyko braku możliwości pozyskania nowego finansowania, jak również refinansowania swojego 
zadłużenia. Ryzyko to jest uzależnione przede wszystkim od warunków rynkowych i oceny zdolności kredytowej 
Spółki. Spółka zarządza swoją płynnością poprzez bieżące monitorowanie poziomu wymagalnych zobowiązań, 
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prognozowanie przepływów pieniężnych oraz odpowiednie zarządzanie środkami pieniężnymi. Spółka inwestuje 
wolne środki pieniężne w bezpieczne, krótkoterminowe instrumenty finansowe (lokaty bankowe i obligacje), które 
mogą być w każdej chwili wykorzystane do obsługi zobowiązań. 
 
Ryzyko kredytowe 

Ryzyko kredytowe rozumiane jest jako brak możliwości wywiązania się z zobowiązań przez wierzycieli Spółki. 
Ryzyko kredytowe związane jest z trzema głównymi obszarami: 

 wiarygodność kredytowa klientów handlowych, 
 wiarygodność kredytowa instytucji finansowych tj. banków, 
 wiarygodność kredytowa podmiotów, którym Spółka udziela pożyczek. 

Spółka na bieżąco monitoruje stany należności od kontrahentów, przez co narażenie na ryzyko nieściągalności 
należności jest nieznaczne. 
W zakresie wolnych środków pieniężnych Spółka korzysta z krótkoterminowych lokat bankowych jedynie w 
wiarygodnych instytucjach finansowych. 
 
Zarządzanie zobowiązaniami do utrzymania określonych wskaźników finansowych 

Na dzień bilansowy Spółka nie zawierała umów kredytowych oraz nie posiadała innych zobowiązań, które 
obligowałyby do utrzymania określonych wskaźników finansowych.  
 
Ryzyko zmiany ceny aktywów finansowych 

Ryzyko zmiany ceny aktywów finansowych, na które wprost przekłada się wartość aktywów netto można 
rozpatrywać w obszarze ryzyka związanego ze spadkiem wartości instrumentów finansowych (udziałów, akcji, 
innych papierów wartościowych). Spółka dokonuje wyceny do wartości godziwej posiadanych aktywów 
finansowych. Metody wycen w części są oparte bezpośrednio na kursach rynkowych spółek giełdowych lub na 
danych porównawczych spółek notowanych na giełdach w Polsce i za granicą. Istnieje, więc ryzyko pogorszenia 
wyników Spółki, odzwierciedlających zmiany wyżej wspomnianych wycen, w momencie dekoniunktury na giełdach. 
 
Zarządzanie kapitałem 

Celem Zarządu Emitenta w zarządzaniu ryzykiem kapitałowym jest ochrona kapitału Spółki niezbędnego do 
kontynuowania działalności, tak aby możliwe było zapewnienie akcjonariuszom zwrotu z inwestycji. Zgodnie ze 
Statutem Spółki oraz Kodeksem Spółek Handlowych decyzja o wypłacie dywidendy oraz wykupie akcji własnych w 
celu umorzenia podlega zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie. Spółka nie wypłaciła dotychczas dywidendy. W 
okresie objętym sprawozdaniem finansowym nie było zmian zasad zarządzania kapitałem. Na Spółce nie 
spoczywały do dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania jakiekolwiek zewnętrzne wymogi kapitałowe. 
 

5.18 Przychody ze sprzedaży 

Nota 14 

  Za okres 

  
od 01.01.2021 do 

30.06.2021 
od 01.01.2020 do 

30.06.2020 
Usługi:     

Wynajem powierzchni biurowej, w tym:   1 
    - pozostałe jednostki   1 

Dostępy do gier 24 10 
Licencja 300   
Usługi programistyczne 227 25 

Razem przychody ze sprzedaży 551 36 
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Przychody od zewnętrznych klientów w podziale na regiony geograficzne (PLN) 

  Za okres 

  
od 01.01.2021 do 

30.06.2021 
od 01.01.2020 do 

30.06.2020 
      
Polska 527 31 
Unia Europejska 9 5 
poza Unię Europejską 15   
  551 36 

 

5.19 Koszty według rodzaju 

Nota 15 

  Za okres 

  
od 01.01.2021 do 

30.06.2021 
od 01.01.2020 do 

30.06.2020 
Amortyzacja środków trwałych i wartości niematerialnych (3) (2) 
Koszty świadczeń pracowniczych (110) (292) 
Zużycie materiałów i energii (1) (2) 
Usługi obce (165) (197) 
Podatki i opłaty   (33) 
Koszty reklamy i wydatki reprezentacyjne (20) (4) 
Ubezpieczenia majątkowe i osobowe (6) (6) 
Pozostałe koszty (10) (11) 
Razem koszty rodzajowe (315) (547) 

 

5.20 Pozostałe przychody 

Nota 16 

  Za okres 

  
od 01.01.2021 do 

30.06.2021 
od 01.01.2020 do 

30.06.2020 
Zwolnienie ze składek ZUS   5 
Inne 3   
Razem pozostałe przychody 3 5 

 

5.21 Pozostałe koszty 

Nota 17 

Na dzień bilansowy Spółka nie posiadała kosztów pozostałych. 

 

5.22 Zyski i straty z inwestycji 

Zyski i straty z tytułu zmian wartości godziwej instrumentów finansowych: 

  Za okres 

  
od 01.01.2021 do 

30.06.2021 
od 01.01.2020 do 

30.06.2020 
Aktualizacja wartości aktywów finansowych   
IQ Partners sp. z o.o.  297 
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Igoria Trade S.A. 51  
Razem zyski i (straty) z tytułu zmiany wartości godziwej 51 297 

 

Zyski i straty ze zbycia inwestycji 

  Za okres 

  
od 01.01.2021 do 

30.06.2021 
od 01.01.2020 do 

30.06.2020 
Zbycie akcji Igoria Trade S.A. (38)  
Zbycie akcji Cube Group S.A. 58  
Razem zyski i (straty) z tytułu zbycia instrumentów finansowych 20 - 

 

5.23 Przychody finansowe 

Nota 18 

  Za okres 

  
od 01.01.2021 do 

30.06.2021 
od 01.01.2020 do 

30.06.2020 
Zysk ze zbycia aktywów finansowych 58   
Zysk z tytuły aktualizacji wartości udziałów do wartości godziwej 51 297 
zapłacone dyskonto weksla 3   
Dodatnie różnice kursowe 2   
Umorzenie długu    80 
Spłata wierzytelności 100   
Razem przychody finansowe 214 377 

 

5.24 Koszty finansowe 

Nota 19 

  Za okres 

  
od 01.01.2021 
do 30.06.2021 

od 01.01.2020 do 
30.06.2020 

Koszty odsetek z tytułów: (1) (37) 
Pożyczki   (37) 
Pozostałe (1)   

Strata ze zbycia aktywów finansowych (38)   
Ujemne różnice kursowe (4)   
Razem koszty finansowe (43) (37) 

 

5.25 Podatek dochodowy 

Nota 20 

 Za okres 

 
od 01.01.2021 
do 30.06.2021 

od 01.01.2020 
do 31.12.2020 

od 01.01.2020 
do 30.06.2020 

Podatek bieżący       
Podatek odroczony (273) (101) (35) 
Razem (273) (101) (35) 
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5.26 Podatek bieżący 

Uzgodnienie podatku dochodowego do wyniku finansowego brutto przed opodatkowaniem według ustawowej 
stawki podatkowej, z podatkiem dochodowym liczonym według efektywnej stawki podatkowej. 

Nota 20a 

 
koszyk zysków 
kapitałowych 

koszyk zysków 
operacyjnych 

 Za okres 

 od 01.01.2021 do 30.06.2021 
Wynik brutto przed opodatkowaniem  71 338 
przychody niepodatkowe: 1 805 2 
wycena aktywów finansowych 51  
przychody ze zbycia aktywów finansowych 1 754  
statystyczne różnice kursowe  2 
przychody podatkowe, nie uwzględnione w RZIS - - 
koszty niepodatkowe (1 271) (21) 
usługi   (10) 
pozostałe koszty  (10) 
koszty ze zbycia aktywów finansowych (1 271) - 
naliczone odsetki  (1) 
zwiększenia kosztów - (72) 
zrealizowane rezerwy - (21) 
wypłacone wynagrodzenia + ZUS z ubiegłego roku - (51) 
Dochód podatkowy (463) 286 
Straty z lat ubiegłych  (286) 
Podstawa podatkowania - - 
Podatek naliczony - - 

 

5.27 Podatek odroczony 

Nota 20b 

Podatek odroczony na 30.06.2021  
 Wartość 

bilansowa  
 Wartość 

podatkowa  

 Różnica pomiędzy 
wartością bilansową a 

podatkową  

 Aktywa na 
odroczony 

PDOP  

Rezerwa na 
odroczony 

PDOP  

Wycena spółek przez RZIS 1 566 159 1 407 - 267 
rezerwa na koszty 21  (21) 4  

niewypłacone wynagrodzenia + ZUS 240  (240) 46  

Razem 1 827 159 1 146 50 267 

 

Na 31 grudnia 2020 roku PunkPirates S.A. dokonała kalkulacji podatku odroczonego na aktywa z tytułu 
odroczonego podatku dochodowego powstałego z tytułu wyceny portfela inwestycyjnego do wysokości rezerw z 
tytułu podatku odroczonego. 

Podatek odroczony na 31.12.2020  
 Wartość 

bilansowa  
 Wartość 

podatkowa  

 Różnica pomiędzy 
wartością bilansową a 

podatkową  

 Aktywa na 
odroczony 

PDOP  

Rezerwa na 
odroczony 

PDOP  

Wycena spółek przez RZIS 1 686 232 1 454 - 276 
Wycena spółek przez RZIS 942 2 696 (1754) 333 - 
Aktywa z tyt. podatku odroczonego 
powstałego z tyt. wyceny spółek do 
wysokości rezerw 

   (57)  

rezerwa na koszty 22  (22) 4  
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niewypłacone wynagrodzenia + ZUS 270  (270) 51  

Razem 2 920 2928 (592) 331 276 

 

5.28 Przyczyny występowania różnic pomiędzy bilansowymi zmianami niektórych pozycji 
oraz zmianami wynikającymi z rachunku przepływów pieniężnych 

  Za okres 

  
od 01.01.2021 
do 30.06.2021 

od 01.01.2020 
do 30.06.2020 

Należności     
Bilansowa zmiana stanu należności krótko- i długoterminowych (205) (90) 
Zmiana stanu należności w rachunku przepływów pieniężnych (205) (90) 
      
Zobowiązania     
Bilansowa zmiana stanu zobowiązań krótko- i długoterminowych 275 (7) 
a) zmiana stanu kredytów i pożyczek krótko- i długoterminowych     
 
b) zmiana stanu zobowiązań z tytułu środków trwałych przejętych w leasing finansowy     
Zmiana stanu zobowiązań w rachunku przepływów pieniężnych 275 (7) 

 

5.29 Zysk przypadający na jedną akcję 

Wyliczenie podstawowego zysku na jedną akcję i rozwodnionego zysku na jedną akcję zostało oparte na 
następujących informacjach: 

Nota 21  

Zysk na akcję 

 Za okres 

 
od 01.01.2021 do 

30.06.2021 
od 01.01.2020 do 

31.12.2020 
od 01.01.2020 
do 30.06.2020 

Zysk (strata) netto 137 2 212 -202 

Średnia ważona liczba akcji zwykłych (tys.) 22 353 22 353 22 353 

Podstawowy/rozwodniony zysk na akcję (zł/akcję) 0,0061 0,0990 -0,0090 

    
Nie występują rozwadniające akcje zwykłe.    

 

5.30 Objaśnienia dotyczące sezonowości lub cykliczności działalności spółki w 
prezentowanym okresie 

W działalności PunkPirates S.A. nie występują zjawiska sezonowości i cykliczności, a jakiekolwiek tendencje są 
trudne do wyznaczenia ze względu na przedmiot działalności Spółki. 

 
5.31 Zewnętrzne i wewnętrzne czynniki, które w ocenie emitenta będą miały wpływ na 

osiągnięte przez niego wyniki w perspektywie, co najmniej kolejnego kwartału 

Działalność PunkPirates S.A. jako międzynarodowego producenta i wydawcę gier na platformy VR jest uzależniona 
od wielu zewnętrznych oraz wewnętrznych czynników istotnych dla rozwoju. Do najbardziej kluczowych 
zewnętrznych decydujących o strategii i rozwoju Spółki należy z pewnością zarówno globalna jak i lokalna sytuacja 
makroekonomiczna, tj. tempo wzrostu gospodarczego, polityka pieniężna, przepisy podatkowe, inflacja, 
bezrobocie, itp. – są to istotne czynniki wpływające na siłę nabywczą użytkowników gier VR, których zakup gier 
ostatecznie decyduje o wynikach finansowych i strategii Spółki. Istotnym zewnętrznym elementem wpływającym 
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na działalność są również zmiany i trendy technologiczne zachodzące na rynku gier. Producenci sprzętu VR 
prześcigają się we wprowadzaniu kolejnych innowacji do hardware, co powoduje konieczność dostosowania gier 
do możliwości sprzętowych. Trend dystrybucji coraz większej ilość gier poprzez platformy elektroniczny wpływa z 
kolei na przygotowanie gier pod sprzedaż online oraz dostosowanie strategii marketingowej.  

Do wewnętrznych czynników, które mogą być istotne dla rozwoju PunkPirates należy zaliczyć: 
 kompetencje zespołu menadżerskiego, w tym Zarządu w zakresie wyboru odpowiednich gier VR, które 

zostaną wyprodukowane i wydane przez Spółkę; 
 umiejętności kluczowych osób PunkPirates S.A. w zakresie zarządzania spółką zajmującą się 

wydawaniem i produkcją gier na wirtualną rzeczywistość; 
 dywersyfikacja źródeł przychodów Spółki – oprócz produkcji i wydawania gier własnych, PunkPirates jest 

wspólnikiem w spółkach produkujących gry VR oraz na platformę Nintendo Switch. 
 

5.32 Opis czynników i zdarzeń mających wpływ na osiągnięty zysk lub poniesione straty 
spółki 

W pierwszym półroczu 2021 roku PunkPirates S.A. odnotowała zysk netto w wysokości 137 tys. zł w porównaniu 
do poniesionej straty w wysokości 202 tys. zł w analogicznym okresie roku ubiegłego. Wartość aktywów netto 
wzrosła z 4.928 tys. zł na koniec 2020 roku do 5.065 tys. zł na koniec pierwszego półrocza 2021 roku. Na osiągnięty 
wynik finansowy miały przede wszystkim wpływ następujące czynniki: 

 koszty ogólnego zarządu 315 tys. zł, 
 koszty finansowe 43 tys. zł, 
 przychody ze sprzedaży 551 tys. zł, 
 przychody finansowe 214 tys. zł. 
 pozostałe przychody 3 tys. zł. 

Należności ogółem PunkPirates S.A. na dzień 30 czerwca 2021 roku wynosiły łącznie 465 tys. zł i były wyższe o 
205 tys. zł od należności na dzień 31 grudnia 2020 roku. 

Zobowiązania ogółem PunkPirates S.A. na dzień 30 czerwca 2021 roku wynosiły łącznie 1.263 tys. zł i były wyższe 
o 275 tys. zł od zobowiązań na dzień 31 grudnia 2020 roku. PunkPirates S.A. posiadała na dzień 30 czerwca 2021 
roku środki pieniężne w wysokości 616 tys. zł. 
 

5.33 Opis istotnych dokonań lub niepowodzeń w Spółce wraz z wykazem najważniejszych 
zdarzeń ich dotyczących w okresie sprawozdawczym oraz do daty publikacji niniejszego 
raportu okresowego 

Zawiązanie Spółki Games 4Experience S.A. z siedzibą w Warszawie 

W dniu 9 marca 2021 roku zawiązana została nowa spółka Games 4Experience S.A. z siedzibą w Warszawie 
("Games 4Experience"), która skoncentruje się na produkcji gier wirtualnej rzeczywistości za pośrednictwem 
własnego zespołu deweloperskiego. Kapitał zakładowy Games 4Experience wynosi 100.000,00 zł i dzieli się na 
1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł każda. Głównym akcjonariuszem jest 
4Experience Sp. z o.o., która posiada 50% akcji. Emitent natomiast objął 20% akcji w kapitale zakładowym. 
W ocenie PunkPirates S.A. decyzja o zawiązaniu spółki Games 4Experience sp. z o.o. jest istotna ze względu na 
możliwość połączenia wzajemnego doświadczenia przy produkcji gier wirtualnej rzeczywistości. Emitent wspierać 
będzie projekt swoim doświadczeniem w produkcji, publikacji oraz marketingu gier, natomiast 4Experience Sp. z 
o.o. wspierać będzie projekt swoim wieloletnim doświadczeniem w zarządzaniu zespołami deweloperskimi.  
W dniu 25 maja 2021 roku Games 4Experience S.A. została wpisana do KRS. 
 
Rozpoczęcie etapu produkcji gry Community Paintball VR 

W marcu 2021 roku PunkPirates S.A. zakończyło etap pre-produkcji i prac projektowo-koncepcyjnych gry  
Community Paintball VR ("Gra") i rozpoczęło etap produkcji. Gra zostanie wydana na wszystkie najważniejsze 
platformy wirtualnej rzeczywistości, tj. Steam, Oculus Store, PlayStation VR oraz Viveport w III kwartale 2021 roku. 
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Community Paintball VR jest grą multiplayer typu battle royale, skierowaną do znacznie większej publiczności, niż 
pozostałe gry tego typu. Tytuł posiada lżejszy i weselszy ton w kolorowym świecie, gdzie nikt nie umiera. Gracze 
nie odpadają z gry zbyt szybko, aby się nie zniechęcić. Bardzo niski poziom przemocy pozwala na dotarcie do 
szerszej grupy wiekowej, tak aby cała rodzina mogła dołączyć do zabawy. 
 
Dołączenie do stowarzyszenia Blockchain Game Alliance oraz zawarcie listu intencyjnego dotyczącego wdrożenia 
tokenów NFT w grach Emitenta  

W dniu 29 kwietnia 2021 roku PunkPirates S.A. dołączył do największego stowarzyszenia firm promujących 
blockchain w branży gier Blockchain Game Alliance (dalej: "BGA") oraz zawarł z podmiotem posiadającym 
kompetencje w obszarze technologii blockchain (dalej: "Partner") list intencyjny dotyczący wdrożenia tokenów 
kryptowalutowych (dalej: "NFT") w nadchodzących produkcjach Emitenta dedykowanych wirtualnej rzeczywistości. 
BGA to międzynarodowe stowarzyszenie ponad 180 firm m.in. takich jak Ubisoft, Atari oraz AMD, zajmujących się 
wykorzystaniem blockchainu w branży gier. Jej celem jest szerzenie wiedzy na temat technologii blockchain oraz 
zachęcanie do stosowania tej technologii, podkreślając jej potencjał w zakresie wspierania nowych sposobów 
tworzenia, publikowania, grania i budowania silnych społeczności wokół gier. BGA zapewnia również swoim 
członkom możliwość dzielenia się wiedzą, podejmowaniem współpracy oraz nawiązywaniem kontaktów 
biznesowych. Token NFT to jednostka danych przechowywana w cyfrowej księdze, zwanej łańcuchem bloków, 
która poświadcza, że zasób cyfrowy jest unikalny, a zatem niewymienialny. NFT w branży gier jest wykorzystywany 
do sprzedaży unikalnej zawartości, m.in. wizualnych modyfikacji broni oraz postaci. Celem zawarcia listu 
intencyjnego z Partnerem jest określenie warunków potencjalnej współpracy wdrożenia tokenów NFT w 
produkcjach należących do Emitenta, rozpoczynając od gry "Community Paintball VR". Premiera gry przewidziana 
jest na III kwartał 2021 roku. Emitent, dzięki przeprowadzonej dokładnej analizie rynku gier typu multiplayer, widzi 
ogromny potencjał w sprzedaży unikalnej zawartości zarówno za pośrednictwem tokenów NFT oraz handlu 
wirtualnymi przedmiotami takimi jak "skórki" na broń oraz postaci w grach dedykowanych wirtualnej rzeczywistości 
dając możliwość ich wymiany pomiędzy graczami. W ocenie Emitenta, wdrożenie tokenów NFT w nadchodzących 
grach pozwoli na dodatkowe zyski z przeprowadzonych transakcji, co może mieć istotny wpływ na rozwój Spółki 
oraz przyszłe wyniki finansowe. 

Rejestracja w KRS przekształcenia spółki stowarzyszonej Raion Games S.A. 
 
W dniu 24 maja 2021 roku Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego 
Rejestru Sądowego, dokonał wpisu w rejestrze przedsiębiorców przekształcenia spółki RAION Games w spółkę 
akcyjną co jest pierwszym etapem zmierzającym do upubliczniania akcji RAION Games S.A. na alternatywnym 
systemie obrotu NewConnect. 

Sprzedaż akcji Cube Group S.A. 
 
W dniu 18 czerwca 2021 roku Emitent dokonał sprzedaży wszystkich posiadanych akcji spółki Cube Group S.A. 
z siedzibą w Warszawie, stanowiących 14,7% udziału w kapitale zakładowym i dających tyle samo głosów na 
walnym zgromadzeniu akcjonariuszy, za łączną cenę równą 1.000.000,00 zł (jeden milion złotych). W wyniku 
powyższej transakcji PunkPirates S.A. nie posiada zarówno pośrednio jak i bezpośrednio żadnych akcji Cube 
Group. 
Sprzedaż akcji Cube Group związana była z realizacją nowej strategii działalności Emitenta, która zakłada 
działalność w zakresie produkcji gier na wirtualną rzeczywistość (dalej "VR"). Sprzedaż akcji Cube Group jest 
zakończeniem etapu dezinwestycji portfela inwestycyjnego z poprzedniej działalności Emitenta. 
Środki pieniężne uzyskane za sprzedaży akcji Cube Group Emitent przeznaczy na produkcje gier VR, rozpoczęcie 
pre-produkcji i prac projektowo-koncepcyjnych nowych autorskich tytułów. 
 
 
5.34 Informacja o odpisach aktualizujących wartość zapasów do wartości netto możliwej 

do uzyskania i odwróceniu odpisów z tego tytułu 

W bieżącym okresie Spółka nie dokonywała odpisów aktualizujących wartość zapasów oraz nie odwracała odpisów 
z tego tytułu.  
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5.35 Informacja o odpisach aktualizujących z tytułu utraty wartości aktywów finansowych, 
rzeczowych aktywów trwałych, wartości niematerialnych lub innych aktywów oraz 
odwróceniu takich odpisów 

W okresie objętym sprawozdaniem finansowym Spółka nie dokonywała odpisów aktualizujących z tytułu utraty 
wartości aktywów finansowych, rzeczowych aktywów trwałych, wartości niematerialnych oraz innych aktywów a 
także nie odwracała odpisów z tego tytułu.  

 
5.36 Informacja o istotnych transakcjach nabycia i sprzedaży rzeczowych aktywów 

trwałych 

W okresie objętym niniejszym sprawozdaniem finansowym Spółka nie dokonała istotnych transakcji zakupu i 
sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych. 
 

5.37 Informacja o istotnym zobowiązaniu z tytułu dokonania zakupu rzeczowych aktywów 
trwałych 

Na dzień bilansowy Spółka nie wykazuje istotnych zobowiązań z tytułu dokonanych zakupów rzeczowych aktywów 
trwałych. 

 
5.38 Informacje dotyczące emisji, wykupu i spłaty nie udziałowych i kapitałowych 

papierów wartościowych 

W okresie objętym niniejszym sprawozdaniem finansowym Spółka nie dokonywała emisji, objęć, wykupu oraz spłat 
nieudziałowych oraz kapitałowych papierów wartościowych. Transakcje na kapitałowych papierach wartościowych 
nie wystąpiły. 
 

5.39 Informacje o znaczących wydarzeniach dotyczących lat ubiegłych 

W okresie objętym niniejszym sprawozdaniem finansowym nie wystąpiły żadne znaczące wydarzenia dotyczące 
lat ubiegłych.  
 

5.40 Informacje dotyczące istotnych zdarzeń po dniu, na który sporządzono niniejsze 
sprawozdanie finansowe, nieujęte w tym sprawozdaniu, a mogące w znaczący sposób 
wpłynąć na przyszłe wyniki finansowe emitenta 

Po dniu bilansowym nie wystąpiły istotne zdarzenia, które miałyby znaczący wpływ na sytuację majątkową oraz 
wynik finansowy PunkPirates S.A.  
 

5.41 Informacje na temat zmian sytuacji gospodarczej i warunkach prowadzenia 
działalności, które mają istotny wpływ na wartość godziwą aktywów finansowych i 
zobowiązań finansowych jednostki, niezależnie od tego, czy te aktywa i zobowiązania są 
ujęte w wartości godziwej czy skorygowanej cenie nabycia (koszcie zamortyzowanym) 

W pierwszym półroczu 2021 roku nie nastąpiła zmiana sytuacji gospodarczej i warunków prowadzenia działalności, 
która mogłaby mieć istotny wpływ na wartość godziwą aktywów finansowych i zobowiązań finansowych. 
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5.42 Informacje dotyczące połączenia 

W okresie objętym niniejszym sprawozdaniem nie miały miejsca połączenia spółek. 
 

5.43 Zmiany zobowiązań warunkowych lub aktywów warunkowych, które nastąpiły od 
czasu zakończenia ostatniego roku obrotowego 

Na dzień 30 czerwca 2021 roku oraz na dzień publikacji niniejszego sprawozdania finansowego Emitent posiadał 
następujące zobowiązania warunkowe: 
W dniu 21 sierpnia 2015 roku w celu zabezpieczenia zobowiązań spółki IQ Pomerania sp. z o.o. przewidzianych w 
umowie o współpracy i powierzeniu zarządzania portfelem inwestycyjnym funduszu inwestycyjnego zamkniętego 
(„Umowa o współpracy”) zawartej w dniu 21 sierpnia 2015 roku pomiędzy IQ Pomerania sp. z o.o. („IQ Pomerania”) 
a MM Prime Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. („MM Prime TFI”), PunkPirates S.A. zawarł z MM Prime 
TFI trzy umowy poręczenia, Umowę Poręczenia nr 1/2015 („Umowa Poręczenia 1”), Umowę Poręczenia 2/2015 
(„Umowa Poręczenia 2”) oraz Umowę Poręczenia nr 3/2015 („Umowa Poręczenia 3”) ("Umowy Poręczenia"). W 
związku z zawarciem w dniu 29 września 2017 roku porozumienia pomiędzy BGK, MM Prime TFI, IQ Pomerania 
oraz Zachodniopomorską Agencją Rozwoju Regionalnego Spółką Akcyjną z siedzibą w Szczecinie ("ZARR") w 
sprawie przeniesienia praw i obowiązków wynikających z Umowy o współpracy z BGK na ZARR w dniu 15 maja 
2018 roku zawarto trzy aneksy do ww. Umów poręczeń zmieniając BGK na ZARR.  Zgodnie z powyższym 
PunkPirates S.A. poręcza wobec MM Prime TFI za wszelkie zobowiązania IQ Pomerania do pokrycia lub zwrotu 
MM Prime TFI wszelkich kar i odszkodowań, do których zapłaty zobowiązana jest IQ Pomerania na rzecz ZARR 
(Wcześniej: Banku Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie). Na mocy Umowy poręczenia 1 PunkPirates 
S.A. poręczył wobec MM Prime TFI za wszelkie zobowiązania IQ Pomerania do pokrycia lub zwrotu MM Prime TFI 
wszelkich kar i odszkodowań, do których zapłaty zobowiązana jest IQ Pomerania na rzecz Banku Gospodarstwa 
Krajowego z siedzibą w Warszawie („BGK”), na podstawie Umowy o współpracy z dnia 18 sierpnia 2015 roku 
zawartej pomiędzy BGK, MM Prime TFI i IQ Pomerania („Umowa z BGK”), w związku z niezebraniem wpłat do 
funduszu JEREMIE Seed Capital Województwa Zachodniopomorskiego Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 
("Fundusz") od inwestorów prywatnych w terminie 48 miesięcy od dnia utworzenia Funduszu, z wyłączeniem 
przypadków, w których do niezebrania wpłat od inwestorów prywatnych doszło na skutek: 
 nie wyrażenia przez Zgromadzenie Inwestorów zgody na przeprowadzenie kolejnych emisji certyfikatów 

inwestycyjnych, z których każda będzie mogła obejmować co najmniej taką liczbę certyfikatów inwestycyjnych, 
której wyemitowanie przez Fundusz, pozwoli na zebranie do Funduszu w danym kwartale wpłat od inwestorów 
prywatnych i BGK, lub 

 nie wyrażenia przez prawidłowo zwołane Zgromadzenie Inwestorów zgody na zmiany Statutu niezbędne do 
przeprowadzenia kolejnych emisji certyfikatów inwestycyjnych, z których każda będzie mogła obejmować co 
najmniej taką liczbę certyfikatów inwestycyjnych, której wyemitowanie przez Fundusz, pozwoli na zebranie do 
Funduszu w danym kwartale wpłat od inwestorów prywatnych i BGK. 

Poręczenie zostało udzielona na okres do dnia 30 listopada 2029 roku. Zgodnie z aneksem nr 1 do Umowy 
Poręczenia 1 zawartym w dniu 15 maja 2018 roku kwota poręczenia została zmniejszona i obejmuje 150% łącznej 
kwoty kar i odszkodowań na rzecz Zachodniopomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego („ZARR”), do których 
zobowiązana jest IQ Pomerania zgodnie z Umową o współpracy oraz Umową z BGK, nie więcej jednak niż 257.854 
zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset pięćdziesiąt cztery) złotych.  
Zgodnie z Umową poręczenia 2 PunkPirates S.A. poręczył wobec MM Prime TFI za wszelkie zobowiązania IQ 
Pomerania do pokrycia lub zwrotu MM Prime TFI wszelkich kar i odszkodowań, do których zapłaty zobowiązana 
jest IQ Pomerania na rzecz BGK w związku z niewywiązaniem się z obowiązku do ukończenia budowy portfela 
Funduszu w terminie 48 miesięcy od dnia utworzenia Funduszu, z tym że kara umowna nie będzie należna w 
przypadku zainwestowania w MŚP w ww. terminie nie mniej niż 80% wpłaconych do Funduszu środków. Poręczenie 
zostało udzielona na okres do dnia 30 listopada 2029 roku. Zgodnie z aneksem nr 1 do Umowy Poręczenia 2 
zawartym w dniu 15 maja 2018 roku kwota poręczenia została zmniejszona i obejmuje 150% łącznej kwoty kar i 
odszkodowań na rzecz ZARR, do których zobowiązana jest IQ Pomerania zgodnie z Umową o współpracy oraz 
Umową z BGK, nie więcej jednak niż 247.652 zł (słownie: dwieście czterdzieści siedem tysięcy sześćset 
pięćdziesiąt dwa) złotych.  
Na podstawie Umowy poręczenia 3 PunkPirates S.A. poręczył wobec MM Prime TFI za wszelkie zobowiązania IQ 
Pomerania do pokrycia lub zwrotu MM Prime TFI wszelkich kosztów, w tym kar nałożonych przez organy 
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administracji państwowej, w tym Komisję Nadzoru Finansowego oraz odszkodowań i kwot wynikających z 
roszczeń osób trzecich, w tym uczestników Funduszu, do których zapłaty zobowiązana jest IQ Pomerania, o ile 
odpowiedzialność jest następstwem, w całości lub części, działań lub zaniechań IQ Pomerania, za wyjątkiem kar i 
odszkodowań na rzecz BGK, których zapłata zabezpieczona jest odrębnymi umowami poręczenia. Poręczenie 
zostało udzielone na okres do dnia 31 grudnia 2035 roku. Kwota poręczenia obejmuje 150% łącznej kwoty kar i 
odszkodowań na rzecz organów administracji państwowej, w tym Komisję Nadzoru Finansowego, oraz 
odszkodowań i kwot wynikających z roszczeń osób trzecich, w tym uczestników Funduszu, oraz kosztów 
powstałych w związku z nałożeniem ww. kar bądź zasądzeniem odszkodowań, za wyjątkiem kar i odszkodowań na 
rzecz BGK, do których zobowiązana jest IQ Pomerania zgodnie z Umową o współpracy, nie więcej jednak niż 
1.300.000,00 zł (słownie: jeden milion trzysta tysięcy) złotych. 
W celu zabezpieczenia zobowiązań PunkPirates S.A., wynikających z Umów Poręczenia, w tym w szczególności w 
zakresie zobowiązań do spłaty kwot poręczenia wraz z odsetkami oraz wszelkimi należnościami ubocznymi 
wynikającymi z Umów Poręczenia oraz wszelkimi kosztami i opłatami związanymi z postępowaniem sądowym lub 
egzekucyjnym dotyczącym egzekwowanych roszczeń, PunkPirates S.A. poddał się egzekucji w trybie art. 777 § 1 
pkt 5 Kodeksu postępowania cywilnego, składając trzy oświadczenia o poddaniu się egzekucji, odpowiednio do 
maksymalnej wysokości 257.854,00 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset pięćdziesiąt 
cztery), 247.652,00 zł (słownie: dwieście czterdzieści siedem tysięcy sześćset pięćdziesiąt dwa) oraz 1.300.000,00 
zł (słownie: jeden milion trzysta tysięcy). 
Poręczenia zostały udzielone bez wynagrodzenia dla Emitenta. Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania 
spółka IQ Pomerania sp. z o.o. nie jest powiązana z PunkPirates S.A. W dniu 23 marca 2020 roku spółka w 100% 
zależna od PunkPirates S.A., IQ Partners sp. z o.o. dokonała zbycia wszystkich posiadanych udziałów w spółce IQ 
Pomerania sp. z o.o. tj. 85 udziałów stanowiących 77,27% udziału w kapitale zakładowym i dających tyle samo 
głosów na zgromadzeniu wspólników. 
 

5.44 Informacje o udzieleniu przez emitenta lub przez jednostkę od niego zależną 
poręczeń kredytu lub pożyczki lub udzieleniu gwarancji – łącznie jednemu podmiotowi 
lub jednostce zależnej od tego podmiotu, jeżeli łączna wartość istniejących poręczeń lub 
gwarancji jest znacząca 

W pierwszym półroczu 2021 roku nie były zawierane przez PunkPirates S.A. umowy poręczenia kredytu lub pożyczki 
lub udzielane gwarancje o wskazanej wartości. 
 

5.45 Wskazanie 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 

W pierwszym półroczu 2021 roku jak również na dzień publikacji niniejszego sprawozdania nie toczyły się przed 
sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego ani organem administracji publicznej żadne 
postępowania dotyczące zobowiązań albo wierzytelności Emitenta. 
 

5.46 Informacje o istotnych rozliczeniach z tytułu spraw sądowych 

W pierwszym półroczu 2021 roku w Spółce nie wystąpiły istotne rozliczenia z tytułu spraw sądowych. 
 

5.47 Stanowisko zarządu odnośnie możliwości zrealizowania wcześniej publikowanych 
prognoz wyników na dany rok, w świetle wyników zaprezentowanych w raporcie rocznym 
w stosunku do wyników prognozowanych 
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Zarząd PunkPirates S.A. nie publikował prognoz wyników na rok 2021. 
 

5.48 Rodzaj oraz kwoty zmian wartości szacunkowych kwot podawanych w poprzednich 
latach obrotowych, jeśli wywierają one istotny wpływ na bieżący okres 

Zmiany wartości szacunków odpisów należności, odroczonego podatku dochodowego, rzeczowych aktywów 
trwałych, wartości niematerialnych, zmiany wartości firmy, zmiany stanu rezerw, zmiany składników portfela 
inwestycyjnego zaprezentowano w notach. 
 

5.49 Rodzaj oraz kwoty pozycji wpływających na aktywa, zobowiązania, kapitał, wynik 
finansowy netto lub przepływy środków pieniężnych, które są nietypowe ze względu na 
ich rodzaj, wielkość lub częstotliwość 

Czynniki i zdarzenia o charakterze nietypowym, poza wymienionymi w niniejszym sprawozdaniu nie wystąpiły. 

 
5.50 Informacje dotyczące wypłaconej (lub zadeklarowanej) dywidendy, łącznie i w 

przeliczeniu na jedną akcję, z podziałem na akcje zwykłe i uprzywilejowane 

W pierwszym półroczu 2021 roku dywidenda nie została wypłacona. 
 

5.51 Transakcje z podmiotami powiązanymi 

Nie dotyczy. Na dzień 30 czerwca 2021 roku Spółka nie posiadała udziałów/akcji w jednostkach od niej zależnych. 
 

5.52 Transakcje z członkami zarządu i organami nadzorczymi i ich małżonkami, krewnymi 
lub powinowatymi w linii prostej do drugiego stopnia lub powiązanymi z tytułu opieki, 
przysposobienia lub kurateli z osobą zarządzającą lub będącą w organach nadzorczych 
jednostki 

W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły wymienione wyżej transakcje, poza opisanymi poniżej.  

W dniu 13 lutego 2020 roku Emitent zawarł z Wiceprezesem Zarządu Panią Małgorzata Grużewską umowę objęcia 
warrantów subskrypcyjnych serii A w ilości 250.000 (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy).  

W dniu 10 lipca 2020 roku Emitent zawarł z Prezesem Zarządu Emitenta Panem Leszkiem Krajewskim umowę 
objęcia warrantów subskrypcyjnych serii A w ilości 250.000 (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy).  

W dniu 17 września 2020 roku, rozwiązując umowę z dnia 13 lutego 2020 roku, Emitent zawarł z Wiceprezesem 
Zarządu Panią Małgorzatą Grużewską umowę objęcia warrantów subskrypcyjnych serii A ilości 250.000 (słownie: 
dwieście pięćdziesiąt tysięcy).  

 W dniu 18 lutego 2021 roku Emitent zawarł z członkami Zarządu Emitenta tj. Panem Leszkiem Krajewskim oraz 
Panią Małgorzatą Grużewską umowy objęcia warrantów subskrypcyjnych serii A w łącznej ilości 1.000.000 
(słownie: jeden milion). 

W dniu 22 czerwca 2021 roku Emitent zawarł z członkami Rady Nadzorczej Emitenta tj. z Panem Romanem Rafałem 
Rachalewski, Panem Piotrem Bolmińskim, Panią Magda Narczewska, Panem Janem Ziemeckim oraz Panem 
Mariuszem Szypurą umowy objęcia warrantów subskrypcyjnych serii A w łącznej ilości 400.000 (czterysta tysięcy) 

Warranty subskrypcyjne serii A zostały wyemitowane nieodpłatnie. Każdy warrant subskrypcyjny uprawnia do 
objęcia jednej akcji serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja, po cenie emisyjnej 
równej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) za każdą akcję serii D Emitenta. Termin wykonania prawa do objęcia akcji 
serii D upływa w dniu 31 marca 2024 roku. 
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W dniach 29,30 lipca 2021 roku członkowie Zarządu tj. Pan Leszek Krajewski i Pani Małgorzata Grużewska oraz 
członkowie Rady Nadzorczej tj. Pan Roman Rafał Rachalewski, Pan Piotr Bolmiński, Pani Magda Narczewska oraz 
Pan Mariusz Szypura złożyli Spółce oświadczenia o objęciu łącznie 1.840.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D 
w zamian za 1.840.000 warrantów subskrypcyjnych oraz dokonało wpłaty ceny emisyjnej akcji serii D.  

Stosowanie do art. 452 § 1 w zw. z art. 451 § 2 Kodeksu spółek handlowych nabycie praw z akcji serii D przez osoby 
i podmioty uprawnione nastąpi z chwilą ich zapisania na rachunkach papierów wartościowych osób i podmiotów 
uprawnionych. 
 

5.53 Wynagrodzenia, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłacone członkom zarządu i 
rady nadzorczej 

Wynagrodzenia Zarządu i Rady Nadzorczej należne i wypłacone w okresie od 01.01.2021 roku do 30.06.2021 roku 

 należne wypłacone 

Zarząd 48 tys. zł 78 tys. zł 

Rada Nadzorcza 16 tys. zł 13 tys. zł 

 

We wskazanym okresie Spółka nie wypłaciła żadnych nagród ani wynagrodzenia z zysku członkom Zarządu oraz 
członkom organów nadzorczych. 
 

5.54 Wynagrodzenie biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania 
sprawozdań finansowych 

Wynagrodzenie biegłego rewidenta za przeprowadzenie przeglądu śródrocznego skróconego sprawozdania 
finansowego za pierwsze półrocze 2021 roku wyniosło 9.000 zł netto. 

Wynagrodzenie biegłego rewidenta za przeprowadzenie przeglądu skróconego jednostkowego oraz 
skonsolidowanego sprawozdania finansowego za I półrocze 2020 roku wyniosło 16.000 zł netto. 
 

5.55 Informacje o zatrudnieniu 

Zatrudnienie w PunkPirates S.A. na 30 czerwca 2021 roku wynosiło: 2 pracowników.  

Ponadto Spółka na stałe korzysta z usług podmiotów zewnętrznych na mocy zawartych umów o współpracę. 
 

5.56 Informacje, które zdaniem spółki są istotne dla oceny jej sytuacji kadrowej, 
majątkowej, finansowej, wyniku finansowego i ich zmian, oraz informacje, które są 
istotne dla oceny możliwości realizacji zobowiązań przez emitenta 

W prezentowanym okresie nie wystąpiły okoliczności mogące w sposób istotny wpłynąć na pogorszenie sytuacji 
kadrowej, majątkowej, finansowej oraz wyniku finansowego Emitenta, lub które mogłyby zagrozić jego zdolności 
do wywiązywania się z zobowiązań. W opinii Zarządu PunkPirates S.A., w niniejszym raporcie zostały przekazane 
wszystkie istotne informacje niezbędne do oceny sytuacji majątkowej Spółki. 
 

5.57 Inne informacje mogące w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, 
finansowej i wyniku finansowego 

W pierwszym półroczu 2021 roku w Spółce, poza informacjami opisanymi w niniejszym raporcie, nie wystąpiły inne 
zdarzenia mogące w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej i wyniku finansowego. 
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5.58 Wskazanie akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio przez podmioty 
zależne co najmniej 5 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu emitenta na 
dzień przekazania raportu okresowego oraz wskazanie zmian w strukturze własności 
znacznych pakietów akcji emitenta w okresie od przekazania poprzedniego raportu 
okresowego 

Według stanu wiedzy Zarządu PunkPirates S.A. na dzień przekazania niniejszego raportu półrocznego tj. 22 
września 2021 roku wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów przedstawia się 
następująco: 

 
 
 
 

Imię i nazwisko/Firma 

Stan na dzień przekazania 
poprzedniego raportu 

okresowego (14.05.2021 r.)  
 
 
 
Zmiana w 
liczbie akcji 

Stan na dzień przekazania 
niniejszego raportu 

okresowego (22.09.2021 r.) 

 
liczba akcji/ 

głosów 

udział 
procentowy w 

kapitale 
zakładowym / 
ogólnej liczbie 
głosów na WZ 

 
liczba akcji 
/ głosów 

udział 
procentowy w 

kapitale 
zakładowym / 
ogólnej liczbie 
głosów na WZ 

Dien sp. z o.o. 5.000.000 22,37% 0 5.000.000 22,37% 
Wojciech Przyłęcki   4.805.350 21,5% 0 4.805.350 21,5% 
Pozostali 
 

12.547.650 56,13% 0 12.547.650 56,13% 

Razem 22.353.000 100% 0 22.353.000 100% 
 

W okresie od dnia publikacji poprzedniego raportu okresowego tj. od dnia 14 maja 2021 roku do dnia publikacji 
niniejszego raportu okresowego tj. do dnia 22 września 2021 roku nie miały miejsca żadne zmiany w strukturze 
akcjonariatu Emitenta.  
 

5.59 Zmiany w stanie posiadania akcji emitenta lub uprawnień do nich przez osoby 
zarządzające i nadzorujące emitenta, zgodnie z posiadanymi przez emitenta 
informacjami, w okresie od przekazania poprzedniego raportu okresowego 

Według stanu wiedzy Zarządu PunkPirates S.A. na dzień przekazania niniejszego raportu okresowego tj. 22 
września 2021 roku wykaz ilości akcji posiadanych przez osoby zarządzające oraz nadzorujące Spółkę przedstawia 
się następująco: 

 
 
 
 
 
 
Imię i nazwisko 

Stanowisko 

Liczba akcji/głosów 
na dzień publikacji 

poprzedniego 
raportu okresowego 

tj. na dzień 
14.05.2021 

Zmiana w liczbie 
akcji 

 
Liczba 

akcji/głosów na 
dzień przekazania 

niniejszego 
raportu 

okresowego tj. na 
dzień 22.09.2021 

 
Roman Rafał 
Rachalewski Przewodniczący RN 0 0 0 

Piotr Bolmiński Członek RN 14.000 0 14.000 

Jan Ziemecki Członek RN 0 0 0 

Magda Narczewska Członek RN 0 0 0 

Mariusz Szypura  Członek RN 0 0 0 
Leszek Krajewski – 
Prezes Zarządu  0 0 0 

Małgorzata Grużewska – 
Wiceprezes Zarządu  0 0 0 
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W dniu 13 lutego 2020 roku Emitent zawarł z Wiceprezesem Zarządu Panią Małgorzata Grużewską umowę objęcia 
warrantów subskrypcyjnych serii A w ilości 250.000 (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy).  

W dniu 10 lipca 2020 roku Emitent zawarł z Prezesem Zarządu Emitenta Panem Leszkiem Krajewskim umowę 
objęcia warrantów subskrypcyjnych serii A w ilości 250.000 (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy).  

W dniu 17 września 2020 roku, rozwiązując umowę z dnia 13 lutego 2020 roku, Emitent zawarł z Wiceprezesem 
Zarządu Panią Małgorzatą Grużewską umowę objęcia warrantów subskrypcyjnych serii A ilości 250.000 (słownie: 
dwieście pięćdziesiąt tysięcy).  

 W dniu 18 lutego 2021 roku Emitent zawarł z członkami Zarządu Emitenta tj. Panem Leszkiem Krajewskim oraz 
Panią Małgorzatą Grużewską umowy objęcia warrantów subskrypcyjnych serii A w łącznej ilości 1.000.000 
(słownie: jeden milion). 

W dniu 22 czerwca 2021 roku Emitent zawarł z członkami Rady Nadzorczej Emitenta tj. z Panem Romanem Rafałem 
Rachalewski, Panem Piotrem Bolmińskim, Panią Magda Narczewska, Panem Janem Ziemeckim oraz Panem 
Mariuszem Szypurą umowy objęcia warrantów subskrypcyjnych serii A w łącznej ilości 400.000 (czterysta tysięcy) 

Warranty subskrypcyjne serii A zostały wyemitowane nieodpłatnie. Każdy warrant subskrypcyjny uprawnia do 
objęcia jednej akcji serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja, po cenie emisyjnej 
równej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) za każdą akcję serii D Emitenta. Termin wykonania prawa do objęcia akcji 
serii D upływa w dniu 31 marca 2024 roku. 

W dniach 29,30 lipca 2021 roku członkowie Zarządu tj. Pan Leszek Krajewski i Pani Małgorzata Grużewska oraz 
członkowie Rady Nadzorczej tj. Pan Roman Rafał Rachalewski, Pan Piotr Bolmiński, Pani Magda Narczewska oraz 
Pan Mariusz Szypura złożyli Spółce oświadczenia o objęciu łącznie 1.840.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D 
w zamian za 1.840.000 warrantów subskrypcyjnych oraz dokonało wpłaty ceny emisyjnej akcji serii D.  

Stosowanie do art. 452 § 1 w zw. z art. 451 § 2 Kodeksu spółek handlowych nabycie praw z akcji serii D przez osoby 
i podmioty uprawnione nastąpi z chwilą ich zapisania na rachunkach papierów wartościowych osób i podmiotów 
uprawnionych. 
 

6 Zatwierdzenie śródrocznego skróconego sprawozdania finansowego 

Niniejsze śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe zostało zatwierdzone do publikacji oraz podpisane przez 
Zarząd Spółki PunkPirates S.A. dnia 22 września 2021 roku. 

Podpis wszystkich Członków Zarządu 

22.09.2021 r. Leszek Krajewski Prezes Zarządu  

Data imię i nazwisko stanowisko/funkcja podpis 

 
 

   

22.09.2021 r. Małgorzata Grużewska Wiceprezes Zarządu  

data imię i nazwisko stanowisko/funkcja podpis 

 

 

Podpis osób sporządzających sprawozdanie finansowe 

 

22.09.2021 r. Grzegorz Klimaszewski Forum Rachunkowości sp. z o.o.  

data imię i nazwisko stanowisko/funkcja podpis 
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