
 

 

 

 

 

 

 

 

 

RAPORT KWARTALNY 

 

ZA OKRES OD DNIA 01 KWIETNIA 2019 ROKU  

DO DNIA 30 CZERWCA 2019 ROKU 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Warszawa, dnia 14 sierpnia 2019 roku 

  



 

 

I. Podstawowe informacje o Emitencie 

 

Firma:  ECC GAMES S.A. 

Forma prawna: Spółka Akcyjna 

Kraj siedziby:  Polska 

Siedziba:  Warszawa 

Adres:  ul. Hanki Czaki 2 lok. 7, 01-588 Warszawa 

Tel.  +48 661 418 614 

Fax:   - 

Internet:  www.eccgames.com 

E-mail:  ir@eccgames.com 

KRS:  0000693352 

REGON:  147481416 

NIP:  5252599944   

 

 

Zarząd 

W skład Zarządu Emitenta wchodzi obecnie:  

Piotr Wątrucki - Prezes Zarządu 

Jakub Traczyk - Członek Zarządu 

 

 

Rada Nadzorcza 
W II kwartale 2019 roku skład Rady nadzorczej wyglądał następująco do dnia 25 kwietnia 2019 roku:  

Mateusz Zawadzki - Przewodniczący Rady Nadzorczej 

Maciej Małysz - Członek Rady Nadzorczej  

Marek Wasilewski - Członek Rady Nadzorczej 

Jakub Trzebiński - Członek Rady Nadzorczej 

Szymon Okoń - Członek Rady Nadzorczej 

 

W dniu 28 marca 2019 roku Pan Mateusz Zawadzki – Przewodniczący Rady Nadzorczej złożył 

rezygnację z pełnionej funkcji w Radzie Nadzorczej Emitenta ze skutkiem na dzień odbycia najbliższego 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  

 

W związku z tym, że w dniu 25 kwietnia 2019 roku odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w dniu  

25 kwietnia 2019 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę o wyborze Macieja 

Małysza do pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz podjęło uchwałę o powołaniu na 

Członka Rady Nadzorczej Pani Pauliny Żelazowskiej.   

 

 

 



 

 

W związku z powyższym skład Rady Nadzorczej na dzień publikacji niniejszego raportu przedstawia się 

następująco:  

Maciej Małysz - Przewodniczący Rady Nadzorczej 

Marek Wasilewski - Członek Rady Nadzorczej 

Jakub Trzebiński - Członek Rady Nadzorczej 

Szymon Okoń - Członek Rady Nadzorczej 

Paulina Żelazowska - Członek Rady Nadzorczej 

 

II. Informacje o strukturze akcjonariatu Emitenta ze wskazaniem akcjonariuszy 

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

zgromadzeniu 

 

Struktura akcjonariatu Emitenta ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających na dzień przekazania 

raportu co najmniej 5% głosów na walnym zgromadzeniu przedstawia się następująco:  

 

Lp. Oznaczenie akcjonariusza Liczba akcji 

(w szt.) 

Udział  

w kapitale 

zakładowym 

 (w proc.) 

Udział  

w głosach  

(w proc.) 

  PlayWay S.A. 5 440 000 27,15 % 27,15 % 

  Inovo Sp. Z o.o. Venture Fund I S.K.A. 4 006 522 20,00 % 20,00 % 

  Piotr Wątrucki 2 550 000 12,73 % 12,73 % 

  Jakub Traczyk 1 000 000 5,00 % 5,00 % 

  Pozostali 7 038 222 35,12 % 35,12 % 

Razem 20 034 744 100 % 100 % 

 

III. Opis organizacji grupy kapitałowej, ze wskazaniem jednostek podlegających 

konsolidacji 

 

Na dzień sporządzenia niniejszego raportu Emitent nie tworzy grupy kapitałowej. 

 

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

zmianach stosowanych zasad (polityki) rachunkowości 

1. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia 
jednostce prawo wyboru: 

 

Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego są zgodne z Ustawą o 

Rachunkowości z 29 września 1994 roku (Dz. U. z 2019 r., poz. 351, ze zmianami), zwaną dalej Ustawą. 

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

ceny, z zachowaniem zasady ostrożności. 



 

 

2. Metody wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) 

2.1 Wartości Niematerialne i Prawne oraz Środki Trwałe 

Wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, lub wartości przeszacowanej (po 

aktualizacji wyceny środków trwałych) pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a 

także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Środki trwałe w budowie wycenia się na dzień bilansowy 

w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, 

pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Odpisy amortyzacyjne są dokonywane przy 

zastosowaniu metody liniowej. Przy ustalaniu okresu amortyzacji i rocznej stawki amortyzacyjnej 

uwzględnia się okres ekonomicznej użyteczności środka trwałego. Stosując uproszczenie, o którym 

mowa w art. 4 ust. 4 ustawy o rachunkowości wartości niematerialne i prawne oraz środki trwałe o 

wartości początkowej nieprzekraczającej 10 000,00 zł obciążają koszty działalności jednorazowo w 

miesiącu oddania ich do użytkowania. Na składniki aktywów, co do których istnieje duże 

prawdopodobieństwo, że w dającej się przewidzieć przyszłości nie będą przynosić w znaczącej części 

lub w całości przewidywanych korzyści ekonomicznych, dokonuje się odpisu z tytułu trwałej utraty 

wartości. 

2.2 Zapasy 

Zapasy, czyli wytworzone przez jednostkę gry komputerowe, przeznaczone do sprzedaży, wycenia się 

w okresie przynoszenia przez nie korzyści ekonomicznych, nie dłuższym niż 5 lat, w wysokości nadwyżki 

kosztów ich wytworzenia nad przychodami według cen sprzedaży netto, uzyskanymi ze sprzedaży tych 

produktów w ciągu tego okresu. Nieodpisane po upływie tego okresu koszty wytworzenia zwiększają 

pozostałe koszty operacyjne. 

2.3 Należności i zobowiązania 

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

zachowaniem zasady ostrożności. Należności i zobowiązania w walutach obcych w momencie 

powstania ujmowane są według średniego kursu ustalonego przez Prezesa NBP dla danej waluty obcej, 

z dnia poprzedzającego ten dzień. Dodatnie lub ujemne różnice kursowe powstające w dniu płatności, 

wynikające z różnicy pomiędzy kursem waluty na ten dzień zastosowanym przez bank lub kursem 

Prezesa NBP z dnia poprzedzającego płatność, a kursem waluty w dniu powstania należności lub 

zobowiązania, odnoszone są odpowiednio na przychody lub koszty operacji finansowych. Nierozliczone 

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

ustalonego dla danej waluty przez Prezesa NBP na ten dzień. 

Wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez 

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

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

dotyczy odpis aktualizacji. 

2.4 Środki pieniężne 

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

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

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

Europejskiej i innych krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz środków niepodlegających 

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

− faktycznie zastosowanym w tym dniu, wynikającym z charakteru operacji – w przypadku 
sprzedaży lub kupna walut oraz zapłaty należności lub zobowiązań,  

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



 

 

ten dzień – w przypadku zapłaty należności lub zobowiązań, jeżeli nie jest zasadne 
zastosowanie kursu faktycznie zastosowanego w przypadku sprzedaży lub kupna walut oraz 
zapłaty należności lub zobowiązań, a także w przypadku pozostałych operacji. 

Wpływ walut na dewizowy rachunek bankowy wycenia się wg średniego kursu NBP, zaś rozchód waluty 

wyceniany jest metodą FIFO – pierwsze weszło pierwsze wyszło, zgodnie z którą rozchód walut nastąpi 

w kolejności od najwcześniej otrzymanych do najpóźniej otrzymanych po kursach historycznych. Na 

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

ustalonego dla danej waluty przez Prezesa NBP na ten dzień. Ustalone na koniec roku obrotowego 

różnice kursowe wpływają na wynik finansowy będąc odnoszone odpowiednio na przychody lub koszty 

operacji finansowych.  

2.5 Kapitały 

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

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

wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy”. 

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

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

akcji, a pozostałą część zalicza się do kosztów finansowych. 

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

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

nominalnej, po potrąceniu kosztów emisji. Na dzień bilansowy kapitały własne, z wyjątkiem akcji 

własnych, wycenia się w wartości nominalnej. Akcje własne wyceniane są według ceny nabycia.  

2.6 Rozliczenia międzyokresowe kosztów oraz rezerwy na zobowiązania 

W przypadku ponoszenia wydatków dotyczących przyszłych okresów sprawozdawczych Spółka 

dokonuje czynnych rozliczeń międzyokresowych. 

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

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

zdarzeń i ich wiarygodny szacunek jest możliwy.  

Spółka tworzy rezerwy na koszty w wysokości prawdopodobnych zobowiązań przypadających na 

bieżący okres sprawozdawczy, wynikających ze świadczeń wykonanych na rzecz Spółki przez 

kontrahentów oraz z obowiązku wykonania związanych z bieżącą działalnością przyszłych świadczeń, 

których kwotę można oszacować, choć data powstania nie jest jeszcze znana.  

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

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

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

2.7 Rozliczenia międzyokresowe przychodów 

W przypadku Spółki rozliczenia międzyokresowe przychodów obejmują w szczególności równowartość 

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

sprawozdawczych.  

 

 

 



 

 

2.8 Rezerwa i aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 

W związku z przejściowymi różnicami między wykazywaną w księgach rachunkowych wartością 

aktywów i pasywów a ich wartością podatkową oraz stratą podatkową możliwą do odliczenia w 

przyszłości, jednostka tworzy rezerwę i ustala aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego.  

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się w wysokości kwoty przewidzianej w 

przyszłości do odliczenia od podatku dochodowego, w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi, 

które spowodują w przyszłości zmniejszenie podstawy obliczenia podatku dochodowego oraz straty 

podatkowej możliwej do odliczenia ustalonej przy zachowaniu zasady ostrożności.  

Rezerwę z tytułu odroczonego podatku dochodowego tworzy się w wysokości kwoty podatku 

dochodowego, wymagającej w przyszłości zapłaty, w związku z występowaniem dodatnich różnic 

przejściowych, to jest różnic, które spowodują zwiększenie podstawy obliczenia podatku 

dochodowego w przyszłości.  

Wysokość rezerwy  i aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się przy 

uwzględnieniu stawek podatku dochodowego obowiązujących w roku powstania obowiązku 

podatkowego. 

2.9 Instrumenty finansowe 

Spółka stosuje zasady uznawania, metody wyceny, zakres ujawniania i sposób prezentacji 

instrumentów finansowych, zgodnie z Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 12  grudnia 2001 r. w 

sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji 

instrumentów finansowych. 

 Aktywa finansowe  wprowadza się do ksiąg rachunkowych na dzień zawarcia kontraktu w cenie 

nabycia, to  jest w wartości godziwej poniesionych wydatków lub przekazanych w zamian innych 

składników majątkowych.  

Zobowiązania finansowe wprowadza się do ksiąg rachunkowych na dzień zawarcia kontraktu w 

wartości godziwej uzyskanej kwoty lub wartości otrzymanych innych składników majątkowych.  

Przy ustalaniu wartości godziwej aktywów oraz zobowiązań finansowych na dzień nabycia, uwzględnia 

się poniesione przez  jednostkę koszty transakcji. 

Wykaz i sposób wyceny instrumentów finansowych w podziale na : 

Instrumenty 
finansowe 

Opis Wycena 

Przeznaczone 
do obrotu 

Nabyte w celu odsprzedaży w okresie do 3 miesięcy, w celu 
osiągnięcia korzyści ekonomicznych wynikających z 
krótkoterminowych zmian cen oraz wahań innych 
czynników rynkowych albo krótkiego czasu trwania 
nabytego instrumentu 

Wartość godziwa* 
Różnica z 
przeszacowania 
wartości godziwej 
odnoszona jest  na 
wynik finansowy. 

Pożyczki 
udzielone i 
należności 

własne 

Niezależnie od terminu wymagalności (zapłaty), aktywa 
finansowe powstałe na skutek wydania bezpośrednio 
drugiej stronie kontraktu środków pieniężnych oraz 
obligacje i inne dłużne instrumenty finansowe nabyte w 
zamian za wydane bezpośrednio drugiej stronie kontraktu 
środki pieniężne. 

Skorygowana cena 
nabycia 

Pożyczki Pożyczki udzielone i należności własne, które jednostka Wartość godziwa* 



 

 

udzielone i 
należności 

własne 

przeznacza do sprzedaży w krótkim terminie, tj. 3 miesięcy, 
zalicza się do aktywów finansowych przeznaczonych do 
obrotu. 

Różnica z 
przeszacowania 
wartości godziwej 
odnoszona jest na 
wynik finansowy 

Utrzymywane 
do terminu 

wymagalności 

Niezakwalifikowane do pożyczek udzielonych  i należności 
własnych aktywa finansowe, dla których zawarte umowy/ 
kontrakty ustalają termin wymagalności spłaty wartości 
nominalnej oraz określają prawo do otrzymania w 
ustalonych terminach korzyści ekonomicznych, pod 
warunkiem że jednostka zamierza i może utrzymać te 
aktywa do czasu, gdy staną się one wymagalne i nastąpi ich 
wykup oraz nabyte dłużne instrumenty finansowe z opcją 
sprzedaży (put) lub opcją kupna (call), które odpowiednio 
dają stronom kontraktu prawo wykupu instrumentu przed 
upływem terminu wymagalności, pod warunkiem że 
jednostka - pomimo  posiadania opcji sprzedaży - zamierza 
i może utrzymać instrument do terminu wymagalności. 

Skorygowana cena 
nabycia 

Dostępne do 
sprzedaży 

Pozostałe aktywa finansowe, niespełniające warunków 
zaliczenia do wcześniejszych kategorii. 

Wartość godziwa*  
Różnica z 
przeszacowania 
wartości godziwej 
odnoszona jest na 
wynik finansowy 

 składniki aktywów finansowych, dla których nie istnieje cena rynkowa ustalona w aktywnym 
obrocie regulowanym albo dla których wartość godziwa nie może być ustalona w inny wiarygodny 
sposób, wyceny dokonuje się według: 

− aktywa finansowe, dla których jest ustalony termin wymagalności - w wysokości skorygowanej 
ceny nabycia oszacowanej za pomocą efektywnej stopy procentowej, 

− aktywa finansowe, dla których nie jest ustalony termin wymagalności - w cenie nabycia 
ustalonej w sposób określony przy wprowadzaniu instrumentów finansowych do ksiąg. 

Zyski i straty z przeszacowania na dzień bilansowy wyżej opisanych aktywów finansowych odnoszone 

są odpowiednio do przychodów i kosztów finansowych okresu sprawozdawczego. 

Na dzień bilansowy zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu wycenia się według wartości 

godziwej. Inne zobowiązania finansowe na dzień bilansowy są wykazywane według skorygowanej ceny 

nabycia.  

Zyski i straty z przeszacowania na dzień bilansowy zobowiązań odnoszone są odpowiednio do 

przychodów i kosztów finansowych okresu sprawozdawczego.  

W przypadku aktywów i zobowiązań finansowych wycenionych w wysokości skorygowanej ceny 

nabycia (z wyjątkiem pozycji zabezpieczanych i zabezpieczających) odpis z tytułu dyskonta lub premii 

oraz pozostałe różnice ustalone na dzień wyłączenia ich z ksiąg rachunkowych, zalicza się odpowiednio 

do przychodów lub kosztów finansowych z tytułu odsetek okresu sprawozdawczego.  

Wbudowany instrument pochody wycenia się na dzień ujęcia w księgach oraz na dzień bilansowy 

według wartości godziwej. Różnica między wartością godziwą ustaloną na dzień bilansowy, a wartością 

godziwą na dzień ujęcia w księgach odnoszona jest na wynik z operacji finansowych. 

Instrumenty pochodne stanowiące instrument zabezpieczający, będące zabezpieczeniem wartości 

godziwej wycenia się w wartości godziwej, a zmianę odnosi się na wynik z operacji finansowych. 



 

 

Instrumenty pochodne stanowiące instrument zabezpieczający, będący zabezpieczeniem przepływów 

pieniężnych wycenia się w wartości godziwej, a zmianę odnosi na kapitał z aktualizacji wyceny w części 

stanowiącej efektywne zabezpieczenie oraz na wynik z operacji finansowych w części niestanowiącej 

efektywnego zabezpieczenia. 

3. Sposób ustalenia wyniku finansowego 

Na wynik finansowy składa się: wynik na sprzedaży, wynik na pozostałej działalności operacyjnej, 

wynik na działalności finansowej oraz obowiązkowe obciążenie wyniku. Spółka stosuje wariant 

porównawczy rachunku zysków i strat. 

  



 

 

V. Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe 

1. Bilans 

Aktywa  
30.06.2019 

PLN 

31.12.2018 

PLN 

30.06.2018 

PLN 

A. Aktywa trwałe  82 212,21 111 717,07 132 861,83 

I. Wartości niematerialne i prawne  20 521,99 38 835,20 59 919,48 

3. Inne wartości niematerialne i 
prawe 

 
20 521,99 38 835,20 59 919,48 

II. Rzeczowe aktywa trwałe  61 690,22 72 881,87 72 942,35 

1. Środki trwałe  61 690,22 72 881,87 72 942,35 

c) urządzenia techniczne i 
maszyny 

 
46 640,29 56 770,12 54 935,10 

d) środki transportu  15 049,93 16 111,75 18 007,25 

III. Należności długoterminowe  0,00 0,00 0,00 

IV. Inwestycje długoterminowe  0,00 0,00 0,00 

V. Długoterminowe rozliczenia 
międzyokresowe 

 
0,00 0,00 0,00 

B. Aktywa obrotowe  4 738 357,45 4 170 588,86 2 961 251,02 

I. Zapasy  3 563 005,78 2 788 842,13 2 020 646,12 

2. Półprodukty i produkty w toku  3 563 005,78 2 788 842,13 2 020 646,12 

II. Należności krótkoterminowe  373 930,34 250 912,71 357 767,90 

3. Należności od pozostałych 
jednostek 

 
373 930,34 250 912,71 357 767,90 

a) z tytułu dostaw i usług o 
okresie spłaty: 

 
321 032,28 219 519,96 320 115,81 

− do 12 miesięcy  321 032,28 219 519,96 320 115,81 

b) z tytułu podatków, dotacji, 
ceł, ubezpieczeń  
społecznych i zdrowotnych 
oraz innych tytułów 
publicznoprawnych 

 

39 983,06 18 477,75 23 519,29 

c)  inne  12 915,00 12 915,00 14 132,80 

III. Inwestycje krótkoterminowe  797 126,98 1 126 197,46 572 774,06 

1.  Krótkoterminowe aktywa 
finansowe 

 
797 126,98 1 126 197,46 572 774,06 

c) środki pieniężne i inne 
aktywa finansowe 

 
797 126,98 1 126 197,46 572 774,06 

− środki pieniężne w kasie i 
na rachunkach 

 
797 126,98 1 126 197,46 572 774,06 

IV. Krótkoterminowe rozliczenia 
międzyokresowe 

 
4 294,35 4 636,56 10 062,94 

C. Należne wpłaty na kapitał 
podstawowy 

 
0,00 0,00 0,00 

D. Udziały (akcje) własne  0,00 0,00 0,00 

Aktywa razem  4 820 569,66 4 282 305,93 3 094 112,85 

  



 

 

Pasywa 
30.06.2019 

PLN 

31.12.2018 

PLN 

30.06.2018 

PLN 

A. Kapitał (Fundusz) własny 4 490 041,82 4 044 050,55 3 004 172,57 

I. Kapitał (fundusz) podstawowy 2 003 474,40 2 003 474,40 1 847 760,00 

II. Kapitał (fundusz) zapasowy 3 229 492,51 3 244 992,51 2 395 445,32 

III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji 
wyceny 

0,00 0,00 0,00 

IV. Pozostałe kapitały (fundusze) 
rezerwowe 

0,00 0,00 0,00 

V. Zysk (strata) z lat ubiegłych -1 204 416,36 -1 700 793,68 -1 700 577,89 

VI. Zysk (strata) netto 461 491,27 496 377,32 461 545,14 

VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku 
obrotowego (wielkość ujemna) 

0,00 0,00 0,00 

B. Zobowiązania i rezerwy na 
zobowiązania 

330 527,84 238 255,38 89 940,28 

I. Rezerwy na zobowiązania 0,00 0,00 0,00 

II. Zobowiązania długoterminowe 0,00 0,00 0,00 

III. Zobowiązania krótkoterminowe 330 527,84 238 255,38 89 940,28 

3.  Wobec pozostałych jednostek 330 527,84 238 255,38 89 940,28 

d) z tytułu dostaw i usług o 
okresie wymagalności: 

154 691,55 94 654,46 79 529,12 

− do 12 miesięcy 154 691,55 94 654,46 79 529,12 

g) z tytułu podatków, dotacji, ceł, 
ubezpieczeń  zdrowotnych 
oraz innych tytułów 
publicznoprawnych 

69 461,57 59 861,73 8 881,16 

h) z tytułu wynagrodzeń 
i) inne 

106 353,92 
20,80 

83 739,19 
0,00 

1 530,00 
0,00 

IV. Rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00 0,00 

Pasywa razem 4 820 569,66 4 282 305,93 3 094 112,85 

 

 

  



 

 

2. Rachunek Zysków i Strat – wariant porównawczy 

 

 
Rachunek Zysków i Strat 

od 01.04.2019 
do 30.06.2019 

PLN  

od 01.04.2018 
do 30.06.2018 

PLN 

od 01.01.2019 
do 30.06.2019 

PLN 

od 01.01.2018 
do 30.06.2018 

PLN 

A. Przychody netto ze sprzedaży i 
zrównane z nimi, w tym: 

1 051 665,46 893 817,26 2 167 964,99 1 298 474,73 

I. Przychody netto ze sprzedaży 
produktów 

608 029,14 639 721,67 1 394 143,55 647 964,48 

II. Zmiana stanu produktów 443 636,32 254 095,59 773 821,44 650 510,25 

B. Koszty działalności operacyjnej 783 910,83 357 250,56 1 538 284,88 853 013,37 

I. Amortyzacja 15 335,99 10 472,59 30 505,27 20 590,08 

II. Zużycie materiałów i energii 31 942,57 59 539,69 56 224,34 101 136,41 

III. Usługi obce 375 934,59 55 960,77 791 874,51 392 240,12 

IV. Podatki i opłaty, w tym: 1 787,17 5 852,36 3 384,64 10 603,91 

− podatki i opłaty 1 787,17 5 852,36 3 384,64 10 603,91 

V. Wynagrodzenia 338 058,41 223 839,00 629 736,80 325 561,00 

VI. Ubezpieczenia społeczne i inne 
świadczenia, w tym: 

20 852,10 1 290,24 26 559,32 2 585,94 

− emerytalne 0,00 0,00 0,00 0,00 

VII. Pozostałe koszty rodzajowe 0,00                         0,00                         0,00 295, 91 

C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B) 267 754,63 536 566,70 629 680,11 445 461,36 

D. Pozostałe przychody operacyjne 2 330,26 38 468,55 3 173,11 38 469,91 

IV. Inne przychody operacyjne 2 330,26 38 468,55 3 173,11 38 469,91 

E. Pozostałe koszty operacyjne 67 446,89 21 155,68 100 315,30 21 156,80 

III. Inne koszty operacyjne 67 446,89 21 155,68 100 315,30 21 156,80 

F. Zysk (strata) z działalności 
operacyjnej (C+D-E) 

202 638,00 553 879,57 532 537,92 462 774,47 

G. Przychody finansowe 0,00 0,00 0,00 0,00 

H. Koszty finansowe 6 418,71 - 1 035,49 8 586,65 1 229,33 

I. Odsetki 20,53 12,22 20,53 12,22 

IV. Inne 6 398,18 -1 047,71 8 566,12 1 217,11 

I. Zysk (strata) brutto (F+G-H) 196 219,29 554 915,06 523 951,27 461 545,14 

J. Podatek dochodowy 28 921,00 0,00 62 460,00 0,00 

K. Pozostałe obowiązkowe 
zmniejszenie zysku (zwiększenie 
straty) 

0,00 0,00 0,00 0,00 

L. Zysk (strata) netto (I-J-K) 167 298,29 554 915,06 461 491,27 461 545,14 

 

  



 

 

3. Rachunek przepływów pieniężnych – metoda pośrednia 

 

 
Rachunek przepływów pieniężnych 

od 01.04.2019 
do 30.06.2019 

PLN  

od 01.04.2018 
do 30.06.2018 

PLN 

od 01.01.2019 
do 30.06.2019 

PLN 

od 01.01.2018 
do 30.06.2018 

PLN 

A. Przepływy środków pieniężnych z 
działalności operacyjnej 

    

I. Zysk (strata) netto 167 298,29 554 915,06 461 491,27 461 545,14 

II. Korekty -395 756,39 -418 770,88 -790 561,75 -931 735,18 

1. Amortyzacja 15 335,99 10 472,59 30 505,27 20 590,08 

2. Zyski (straty) z tytułu różnic 
kursowych 

-6 398,18 1 047,71 -8 541,98 -1 217,11 

6. Zmiana stanu zapasów -446 962,53 -253 415,59 -774 163,65 -649 174,53 

7. Zmiana stanu należności 19 165,38 -157 880,90 -123 017,63 -236 749,25 

8. Zmiana stanu zobowiązań 
krótkoterminowych 

14 378,97 -9 482,68 92 272,46 -57 281,55 

9. Zmiana stanu rozliczeń 
międzyokresowych 

3 326,21 -8 680,00 342,21 -9 335,72 

10.Inne korekty 5 397,77 -832,01 -7 958,43 1 432,90 

III. Przepływy pieniężne netto z 
działalności operacyjnej (I±II) 

-228 458,10 136 144,18 -329 070,48 -470 190,04 

B. Przepływy pieniężne z działalności 
inwestycyjnej 

    

I. Wpływy 0,00 0,00 0,00 0,00 

II. Wydatki 0,00 33 252,85 0,00 71 719,23 

1. Nabycie rzeczowych aktywów 
trwałych i wartości 
niematerialnych 

0,00 33 252,85 0,00 71 719,23 

III. Przepływy pieniężne netto z 
działalności inwestycyjnej (I-II) 

0,00 -33 252,85 0,00 -71 719,23 

C. Przepływy środków pieniężnych z 
działalności finansowej 

    

I. Wpływy 0,00 0,00 0,00 0,00 

II. Wydatki 0,00 0,00 0,00 0,00 

III. Przepływy pieniężne netto z 
działalności finansowej (I-II) 

0,00 0,00 0,00 0,00 

D. Przepływy pieniężne netto, razem -228 458,10 102 891,33 -329 070,48 -541 909,27 

E. Bilansowa zmiana stanu środków 
pieniężnych, w tym: 

-228 458,10 102 891,33 -329 070,48 -541 909,27 

− zmiana stanu środków pieniężnych 
z tytułu różnic kursowych 

0,00 0,00 0,00 0,00 

F. Środki pieniężne na początek okresu 1 025 585,08 469 882,73 1 126 197,46 1 114 683,33 

G. Środki pieniężne na koniec okresu, w 
tym: 

797 126,98 572 774,06 797 126,98 572 774,06 

− o ograniczonej możliwości 
dysponowania 

0,00 0,00 0,00 0,00 

  



 

 

4. Zestawienie zmian w kapitale własnym 

 

Zestawienie zmian w kapitale własnym 
od 01.04.2019 
do 30.06.2019 

PLN  

od 01.04.2018 
do 30.06.2018 

PLN 

od 01.01.2019 
do 30.06.2019 

PLN 

od 01.01.2018 
do 30.06.2018 

PLN 

I.  Kapitał (fundusz) własny na początek 
okresu (BO) 

4 322 743,53 2 449 041,72 4 044 050,55 2 542 411,64 

I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek 
okresu (BO), po korektach  

4 322 743,53 2 449 041,72 4 044 050,55 2 542 411,64 

1. Kapitał (fundusz) podstawowy na 
początek okresu 

2 003 474,40 1 847 760,00 2 003 474,40 1 847 760,00 

1.1 Zmiany kapitału (funduszu) 
podstawowego 

0 0 0 0 

1.2 Kapitał (fundusz) podstawowy na 
koniec okresu 

2 003 474,40 1 847 760,00 2 003 474,40 1 847 760,00 

2. Kapitał (fundusz) zapasowy na 
początek okresu 

3 229 492,51 2 179 985,99 3 244 992,51 2 179 985,99 

2.1 Zmiany kapitału (funduszu) 
zapasowego 

0,00 215 459,33 -15 500,00 215 459,33 

a) zwiększenie (z tytułu) 0,00 215 459,33 0,00 215 459,33 

− przeznaczenie zysku z 2017 roku 
na kapitał zapasowy 

0,00 215 459,33 0,00 215 459,33 

b) zmniejszenie (z tytułu) 0,00 0,00 15 500,00 0,00 

− rozliczenie kosztów emisji akcji 0,00 0,00 15 500,00 0,00 

2.2 Kapitał (fundusz) zapasowy na 
koniec okresu 

3 229 492,51 2 395 445,32 3 229 492,51 2 395 445,32 

5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na 
początek okresu (B0) 

-1 204 416,36 -1 485 334,35 -1 204 416,36 -1 485 334,35 

5.1 Zysk z lat ubiegłych na początek 
okresu 

496 377,32 215 459,33 496 377,32 215 459,33 

5.2 Zysk z lat ubiegłych na początek 
okresu, po korektach 

496 377,32 215 459,33 496 377,32 215 459,33 

b) zmniejszenie (z tytułu) 496 377,32 215 459,33 496 377,32 215 459,33 

− przeznaczenie zysku z 2017 roku 
na kapitał zapasowy 

0,00 215 459,33 0,00 215 459,33 

− przeznaczenie zysku z 2018 roku 
na pokrycie strat z lat ubiegłych 

496 377,32 0,00 496 377,32 0,00 

5.3 Zysk z lat ubiegłych na koniec 
okresu 

0,00 0,00 0,00 0,00 

5.4  Strata z lat ubiegłych na początek 
okresu 

-1 700 793,68 -1 700 793,68 -1 700 793,68 -1 700 793,68 

5.5 Strata z lat ubiegłych na początek 
okresu, po korektach 

-1 700 793,68 -1 700 793,68 -1 700 793,68 -1 700 793,68 

b) zmniejszenie (z tytułu) 496 377,32 215,79 496 377,32 215,79 

− przeznaczenie zysku z 2018 roku 
na pokrycie strat z lat ubiegłych 

496 377,32 0,00 496 377,32 0,00 

− korekta wyniku za 2016 rok 0,00 215,79 0,00 215,79 



 

 

5.6 Strata z lat ubiegłych na koniec 
okresu 

-1 204 416,36 -1 700 577,89 -1 204 416,36 -1 700 577,89 

5.7 Zysk (strata) z lat ubiegłych na 
koniec okresu 

-1 204 416,36 -1 700 577,89 -1 204 416,36 -1 700 577,89 

6. Wynik netto  461 491,27 461 545,14 461 491,27 461 545,14 

a) zysk netto I kwartał roku  294 192,98 0,00 294 192,98  0,00  

b) strata netto I kwartał roku 0,00 -93 369,92 0,00 -93 369,92 

c) zysk netto II kwartał roku 167 298,29 554 915,06 167 298,29 554 915,06 

II. Kapitał (fundusz) własny na koniec 
okresu (BZ) 

4 490 041,82 3 004 172,57 4 490 041,82 3 004 172,57 

III. Kapitał (fundusz) własny, po 
uwzględnieniu proponowanego 
podziału zysku (pokrycia straty) 

4 490 041,82 3 004 172,57 4 490 041,82 3 004 172,57 



 

 

VI. Komentarz Zarządu, zawierający zwięzłą charakterystykę istotnych dokonań lub 

niepowodzeń Emitenta w okresie, którego dotyczy raport, wraz z opisem 

najważniejszych czynników i zdarzeń, w szczególności o nietypowym charakterze, 

mających wpływ na osiągnięte wyniki 

 

Przychody netto ze sprzedaży produktów wyniosły w drugim kwartale 2019 roku ponad 600 tys. zł i 

zostały wygenerowane w głównej mierze z przychodów ze sprzedaży gry mobilnej Car Mechanic 

Simulator 18 na platformach AppStore i Google Play. Do dziś gra została zainstalowana na 

wymienionych platformach ponad 17,3 mln razy. Na wysokość przychodów ze sprzedaży wpłynęła 

także sprzedaż gry CMS18 na platformie Nintendo Switch, która po największym wolumenie sprzedaży 

w okresie pierwszych dwóch miesięcy od daty premiery gry, w kolejnych miesiącach utrzymywała się 

na porównywalnym poziomie. 

W nawiązaniu do raportu okresowego za I kwartał 2019 roku, Spółka kontynuowała współpracę z 

Google w ramach Google Startup Residency Program, której rezultatem jest między innymi 

implementacja nowych systemów analizy danych graczy w grze Car Mechanic Simulator 18 oraz 

Ultimate Fishing Simulator 2019. Wdrożenie tych systemów umożliwia łatwiejsze testowanie i 

analizowanie kampanii marketingowych. W sierpniu Spółka rozpoczęła taką kampanię dla gry Car 

Mechanic Simulator 18. W lipcu do soft-launchu trafił Ultimate Fishing Simulator 2019, którego testy 

sukcesywnie rozszerzane są na kolejne rynki.   

W drugim kwartale 2019 roku Spółka kontynuowała prace nad grą DRIFT19, które są obecnie na 

finalnym etapie projektu. 11 maja 2019 roku Spółka rozpoczęła pokazy gry dla szerszej grupy 

odbiorców w trakcie zawodów DRIFT OPEN w Toruniu. Kolejne pokazy odbyły się w trakcie zawodów 

DRFIT OPEN w Koszalinie (20-21 lipca) i w Pszczółkach (10-11 sierpnia) oraz w trakcie zlotu fanów 

samochodów japońskich JAPFEST w Legnicy (26-28 lipca). Zarząd przygotował serię kolejnych pokazów, 

które będą miały miejsce na nadchodzących zawodach z serii DRIFT OPEN, oraz innych imprezach 

motoryzacyjnych dedykowanych dla fanów driftu, o których Spółka będzie informowała na fanpageu 

gry DRIFT19 na portalu facebook. Prezentacja gry cieszy się ogromnym zainteresowaniem i 

entuzjazmem wśród fanów motoryzacji. Oprócz aspektów marketingowych, pokazy gry umożliwiają 

zbieranie opinii na temat aktualnego postępu prac oraz oczekiwań graczy, które wykorzystywane są w 

procesie tworzenia gry. W czerwcu 2019 roku Spółka rozpoczęła także zamknięte beta testy gry, dla 

grupy testerów wybranych z tysięcy zgłoszeń. 

 

VII. Informacje na temat aktywności, jaką w okresie objętym raportem Emitent podjął 

w obszarze rozwoju prowadzonej działalności, w szczególności poprzez działania 

nastawione na wprowadzanie rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie. 

 

Najważniejsze działania zostały opisane w punkcie VI.  

 

 

 



 

 

VIII. Stanowisko Zarządu odnośnie zrealizowania publikowanych prognoz wyników na 

dany rok w świetle wyników zaprezentowanych w danym raporcie kwartalnym 

 

Spółka nie publikuje prognoz wyników.  

 

IX. Opis stanu realizacji działań i inwestycji Emitenta oraz harmonogramu ich realizacji, 

o których Emitent informował w dokumencie informacyjnym 

 

Emitent nie informował o takich działaniach w dokumencie informacyjnym.  

 

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

pełne etaty 

 

Liczba osób zatrudnionych w przeliczeniu na pełne etaty na podstawie umowy o pracę : 6 osób.  

 


