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WYBRANE DANE FINANSOWE 
Wybrane dane finansowe zawarte w poniższych tabelach zostały przeliczone na EURO według 
następujących zasad: 

Pozycje zawarte w bilansie według średniego kursu ogłoszonego na ostatni dzień bilansowy przez 
Narodowy Bank Polski: 

 Kurs na dzień 31 grudnia 2020 roku – 4,6148 
 Kurs na dzień 30 czerwca 2021 roku – 4,5208 

Pozycje zawarte w rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych obliczone jako 
średnia arytmetyczna kursów ogłaszanych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień miesiąca w 
danym okresie: 

 01 stycznia – 30 czerwca 2020 roku – 4,4413 
 01 stycznia – 30 czerwca 2021 roku – 4,5472 

 
Bilans 

Aktywa 30.06.2021 31.12.2020 

  tys. PLN tys. EUR tys. PLN tys. EUR 

Aktywa trwałe 5 697 1 260 3 187 691 

Wartości niematerialne i prawne 1 057 234 14 3 

Rzeczowe aktywa trwałe 779 172 725 157 

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 3 861 854 2 448 531 

Aktywa obrotowe 48 578 10 745 34 695 7 518 

Należności krótkoterminowe 10 234 2 264 6 607 1 432 

Inwestycje krótkoterminowe 38 099 8 427 27 977 6 063 

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 245 54 110 24 

AKTYWA RAZEM 54 275 12 006 37 882 8 209 

 
Pasywa 30.06.2021 31.12.2020 

  tys. PLN tys. EUR tys. PLN tys. EUR 

Kapitał własny  50 749 11 226 35 481 7 689 
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 
razem 3 526 780 2 401 520 

Rezerwy na zobowiązania 890 197 109 24 

Zobowiązania długoterminowe  307 68 422 91 

Zobowiązania krótkoterminowe  2 329 515 1 832 397 

Rozliczenia międzyokresowe 0 0 38 8 

PASYWA RAZEM  54 275 12 006 37 882 8 209 

Wartość księgowa (w PLN/EUR) 50 749 469 11 225 772 35 481 063 7 688 538 

Liczba akcji zwykłych 679 436 679 436 679 436 679 436 

Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR) 74,69 16,52 52,22 11,32 

Rozwodniona liczba akcji zwykłych 698 063 698 063 697 567 697 567 
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję 
(w PLN/EUR) 72,70 16,08 50,86 11,02 
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Rachunek zysków i strat 

Rachunek zysków i strat (wariant 
porównawczy) 

 od 01.01.2021 
do 30.06.2021 

od 01.01.2020 
do 30.06.2020 

  tys. PLN tys. EUR tys. PLN tys. EUR 

Przychody netto ze sprzedaży 21 248 4 673 23 060 5 192 

Koszty działalności operacyjnej 7 915 1 741 2 849 641 

Amortyzacja 1 258 277 1 021 230 

Zużycie materiałów i energii 89 20 75 17 

Usługi obce 1 991 438 973 219 

Podatki i opłaty 10 2 3 1 

Wynagrodzenia 4 376 962 694 156 

Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 15 3 14 3 

Pozostałe koszty rodzajowe 175 38 68 15 

Zysk (strata) ze sprzedaży 13 333 2 932 20 211 4 551 

Pozostałe przychody operacyjne 5 1 0 0 

Pozostałe koszty operacyjne 1 0 3 1 

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 13 337 2 933 20 208 4 550 

Przychody finansowe 353 78 127 29 

Koszty finansowe 34 7 400 90 

Zysk (strata) brutto 13 656 3 003 19 935 4 489 

Podatek dochodowy 1 594 351 3 854 868 

Zysk (strata) netto 12 062 2 653 16 081 3 621 

     

Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 679 436 679 436 679 436 679 436 

Zysk (strata) na jedną akcję (w PLN/EUR) 17,75 3,90 23,67 5,33 
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji 
zwykłych (w szt.) 697 764 697 764 679 436 679 436 

Rozwodniony zysk (strata) netto na jedną 
akcję (w PLN/EUR) 17,29 3,80 23,67 5,33 

  

Rachunek przepływów pieniężnych 

Rachunek przepływów pieniężnych 
(metoda pośrednia) 

 od 01.01.2021 
do 30.06.2021 

od 01.01.2020 
do 30.06.2020 

  tys. PLN tys. EUR tys. PLN tys. EUR 

Przepływy pieniężne netto z działalności 
operacyjnej 12 119 2 665 13 759 3 098 

Przepływy pieniężne netto z działalności 
inwestycyjnej -1 926 -423 -1 383 -311 

Przepływy pieniężne netto z działalności 
finansowej -74 -16 -84 -19 

Przepływy pieniężne netto 10 120 2 226 12 292 2 768 

Bilansowa zmiana stanu środków 
pieniężnych, w tym: 10 121 2 226 11 963 2 694 

Zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu 
różnic kursowych -1 0 329 74 

Środki pieniężne na początek okresu 27 993 6 192 6 237 1 352 

Środki pieniężne na koniec okresu 38 113 8 431 18 529 4 015 
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SKRÓCONE PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE 
 

 
BILANS 

Nazwa pozycji 30.06.2021 31.12.2020 30.06.2020 

Aktywa (PLN)   

I. Aktywa trwałe 5 696 955,96 3 187 448,82 1 038 540,73 

1. Wartości niematerialne i prawne 1 057 117,96 14 143,58 20 671,38 

   1.1 koszty zakończonych prac rozwojowych 1 049 502,20 0,00 0,00 

   1.2 inne wartości niematerialne i prawne 7 615,76 14 143,58 20 671,38 

2. Rzeczowe aktywa trwałe 778 719,94 725 075,62 522 956,62 

2.1 środki trwałe 778 719,94 725 075,62 500 270,78 
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego 

gruntu) 0,00 0,00 0,00 

b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty  
inżynierii lądowej i wodnej 171 621,15 26 242,98 39 682,69 

c) urządzenia techniczne i maszyny 107 449,54 114 571,69 25 971,71 

d) środki transportu 497 357,43 584 260,95 434 616,38 

e) inne środki trwałe 2 291,82 0,00 0,00 

2.2. zaliczki na środki trwałe w budowie 0,00 0,00 22 685,84 

3. Należności długoterminowe 0,00 0,00 0,00 

4. Inwestycje długoterminowe 0,00 0,00 0,00 

5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 3 861 118,06 2 448 229,62 494 912,73 
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku 

dochodowego 1 958 222,12 113 846,00 58 689,00 

5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 1 902 895,94 2 334 383,62 436 223,73 

II. Aktywa obrotowe 48 578 183,89 34 694 781,68 24 641 126,49 

1. Zapasy 0,00 0,00 0,00 

2. Należności krótkoterminowe 10 234 180,33 6 607 042,84 6 225 050,05 

2.1. Od jednostek powiązanych 0,00 0,00 0,00 
2.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent 

posiada zaangażowanie w kapitale 0,00 0,00 0,00 

2.3. Od pozostałych jednostek 10 234 180,33 6 607 042,84 6 225 050,05 

a) z tytułu dostaw i usług 9 164 032,10 3 170 767,95 5 455 532,22 

- do 12 miesięcy 9 164 032,10 3 170 767,95 5 455 532,22 

- powyżej 12 miesięcy 0,00 0,00 0,00 
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń 

społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów 
publicznoprawnych 

381 298,10 3 418 263,36 203 166,50 

c) inne 688 850,13 18 011,53 566 351,33 

d) dochodzone na drodze sądowej 0,00 0,00 0,00 

3. Inwestycje krótkoterminowe 38 098 633,99 27 977 404,35 18 362 443,18 

3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 38 098 633,99 27 977 404,35 18 362 443,18 

a) w jednostkach powiązanych 0,00 0,00 0,00 

b) w pozostałych jednostkach 0,00 0,00 224 940,43 

c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 38 098 633,99 27 977 404,35 18 137 502,75 

- środki pieniężne w kasie i na rachunkach 38 098 633,99 27 977 404,35 18 043 466,79 
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- inne środki pieniężne 0,00 0,00 94 035,96 

3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0,00 0,00 0,00 

4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 245 369,57 110 334,49 53 633,26 

III. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0,00 0,00 0,00 

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

Aktywa Razem 54 275 139,85 37 882 230,50 25 679 667,22 
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Nazwa pozycji 30.06.2021 31.12.2020 30.06.2020 

Pasywa (PLN)   

I. Kapitał własny 50 749 468,91 35 481 063,34 23 122 430,61 

1. Kapitał zakładowy 679 436,00 679 436,00 679 436,00 

2. Kapitał zapasowy 3 501 831,36 3 501 831,36 3 501 831,36 

3. Kapitał z aktualizacji wyceny 0,00 0,00 0,00 

4. Pozostałe kapitały rezerwowe 34 373 252,59 8 758 000,88 0,00 

4.1 Tworzone zgodnie z statutem spółki 25 135 731,45 2 726 959,84 0,00 
4.2 Tworzone z związku płatnościami w formie 

akcji 9 237 521,14 6 031 041,04 0,00 

5. Zysk (strata) z lat ubiegłych 133 023,49 133 023,49 2 859 983,33 

6. Zysk (strata) netto 12 061 925,47 22 408 771,61 16 081 179,92 
7. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego 

(wielkość ujemna) 0,00 0,00 0,00 

II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 3 525 670,94 2 401 167,16 2 557 236,61 

1. Rezerwy na zobowiązania 890 153,32 109 005,00 159 238,00 
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku 

dochodowego 130 422,21 109 005,00 159 238,00 

1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 0,00 0,00 0,00 

a) długoterminowa 0,00 0,00 0,00 

b) krótkoterminowa 0,00 0,00 0,00 

1.3. Pozostałe rezerwy 759 731,11 0,00 0,00 

a) długoterminowa 0,00 0,00 0,00 

b) krótkoterminowa 759 731,11 0,00 0,00 

2. Zobowiązania długoterminowe 306 623,80 421 801,21 295 083,52 

2.1. Wobec jednostek powiązanych 0,00 0,00 0,00 
2.2. Wobec pozostałych jednostek, w których 

jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0,00 0,00 0,00 

2.3. Wobec pozostałych jednostek 306 623,80 421 801,21 295 083,52 

a) kredyty i pożyczki 0,00 0,00 0,00 
b) z tytułu emisji dłużnych papierów 

wartościowych 0,00 0,00 0,00 

c) inne zobowiązania finansowe 306 623,80 421 801,21 295 083,52 

d) zobowiązania wekslowe 0,00 0,00 0,00 

e) inne 0,00 0,00 0,00 

3. Zobowiązania krótkoterminowe 2 328 893,82 1 832 360,95 2 055 915,09 

3.1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 0,00 0,00 0,00 

3.2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w 
których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0,00 0,00 0,00 

3.3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 2 328 893,82 1 832 360,95 2 055 915,09 

a) kredyty i pożyczki 0,00 0,00 0,00 
b) z tytułu emisji dłużnych papierów 

wartościowych 0,00 0,00 0,00 

c) inne zobowiązania finansowe 152 421,08 110 782,52 97 766,45 

d) z tytułu dostaw i usług 685 082,33 332 353,86 382 715,81 

- do 12 miesięcy 685 082,33 332 353,86 382 715,81 

- powyżej 12 miesięcy 0,00 0,00 0,00 

e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0,00 0,00 0,00 

f) zobowiązania wekslowe 0,00 0,00 0,00 
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g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń 
społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów 
publicznoprawnych 

57 997,15 44 087,98 1 575 432,83 

h) z tytułu wynagrodzeń 1 431 555,67 1 343 299,00 0,00 

i) inne 1 837,59 1 837,59 0,00 

3.4. Fundusze specjalne 0,00 0,00 0,00 

4. Rozliczenia międzyokresowe 0,00 38 000,00 47 000,00 

4.1. Ujemna wartość firmy 0,00 0,00 0,00 

4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0,00 38 000,00 47 000,00 

a) długoterminowe 0,00 0,00 0,00 

b) krótkoterminowe 0,00 38 000,00 47 000,00 

Pasywa Razem 54 275 139,85 37 882 230,50 25 679 667,22 
 

  30.06.2021 31.12.2020 30.06.2020 

Wartość księgowa (w PLN) 50 749 468,91 35 481 063,34 23 122 430,61 

Liczba akcji zwykłych 679 436 679 436 679 436 

Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 74,69 52,22 34,03 

Rozwodniona liczba akcji zwykłych 698 063 697 567 679 436 
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w 
PLN) 72,70 50,86 34,03 
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RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (WARIANT PORÓWNAWCZY) 
Nazwa pozycji 01.01.2021 

30.06.2021 
01.01.2020 
30.06.2020 

I. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 21 248 210,46 23 059 888,10 

     - od jednostek powiązanych 0,00 0,00 

    1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 21 248 210,46 23 059 888,10 
    2. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, 
zmniejszenie - wartość ujemna) 0,00 0,00 

    3. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0,00 0,00 

    4. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 0,00 0,00 

II. Koszty działalności operacyjnej 7 914 839,74 2 848 538,68 

    1. Amortyzacja 1 258 200,93 1 021 347,93 

    2. Zużycie materiałów i energii 89 461,98 74 709,16 

    3. Usługi obce 1 991 033,26 973 166,93 

    4. Podatki i opłaty, w tym: 10 181,29 3 376,50 

     - podatek akcyzowy 0,00 0,00 

    5. Wynagrodzenia 4 376 055,91 694 312,33 

    6. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 15 313,23 14 121,52 

     - emerytalne 7 798,92 5 121,62 

    7. Pozostałe koszty rodzajowe 174 593,14 67 504,31 

    8. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0,00 0,00 

III. Zysk (strata) ze sprzedaży (I–II) 13 333 370,72 20 211 349,42 

IV. Pozostałe przychody operacyjne 5 014,68 6,44 

    1. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0,00 0,00 

    2. Dotacje 0,00 0,00 

    3. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0,00 0,00 

    4. Inne przychody operacyjne 5 014,68 6,44 

V. Pozostałe koszty operacyjne 1 399,53 3 386,80 

    1. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0,00 0,00 

    2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0,00 0,00 

    3. Inne koszty operacyjne 1 399,53 3 386,80 

VI. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (III+IV–V) 13 336 985,87 20 207 969,06 

VII. Przychody finansowe 352 880,92 126 870,91 

    1. Dywidendy i udziały w zyskach 0,00 0,00 

    2. Odsetki, w tym: 0,00 739,34 

     - od jednostek powiązanych 0,00 0,00 

    3. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych 0,00 0,00 

    4. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0,00 0,00 

    5. Inne 352 880,92 126 131,57 

VIII. Koszty finansowe 33 818,23 399 544,05 

    1. Odsetki, w tym: 33 818,23 2 295,29 

     - dla jednostek powiązanych 0,00 0,00 

    2. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0,00 0,00 

     - w jednostkach powiązanych 0,00 0,00 

    3. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0,00 0,00 

    4. Inne 0,00 397 248,76 

IX. Zysk (strata) brutto (VI+VII-VIII) 13 656 048,56 19 935 295,92 
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X. Podatek dochodowy 1 594 123,09 3 854 116,00 

    1. Część bieżąca 3 417 082,00 3 777 387,00 

    2. Część odroczona -1 822 958,91 76 729,00 

XI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0,00 0,00 

XII. Zysk (strata) netto (IX-X-XI) 12 061 925,47 16 081 179,92 
 

  01.01.2021 
30.06.2021 

01.01.2020 
30.06.2020 

Zysk (strata) netto (zannualizowany) (w zł)* 24 123 850,94 32 162 359,84 

Średnia ważona liczba akcji zwykłych 679 436,00 679 436,00 

Zysk (strata) na jedną akcję (w zł) 35,51 47,34 

Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych 697 764,30 679 436,00 

Rozwodniony zysk (strata) netto na jedną akcję (w zł) 34,57 47,34 
*Zysk netto okresu zannualizowany poprzez pomnożenie przez liczbę 2.  
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ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM 
Nazwa pozycji 30.06.2021 31.12.2020 30.06.2020* 

I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu 
(BO) 35 481 063,34 7 042 226,17 7 042 226,17 

   a) zmiany przyjętych zasad (polityki) 
rachunkowości 0,00 0,00 0,00 

   b) korekty błędów 0,00 -975,48 -975,48 
II. Kapitał własny na początek okresu (BO) po 
korektach 35 481 063,34 7 041 250,69 7 041 250,69 

   1. Kapitał (fundusz) podstawowy na 
początek okresu 679 436,00 679 436,00 679 436,00 

     1.1. Zmiany kapitału zakładowego 0,00 0,00 0,00 

       a) zwiększenie (z tytułu) 0,00 0,00 0,00 

       b) zmniejszenia (z tytułu) 0,00 0,00 0,00 

     1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu 679 436,00 679 436,00 679 436,00 

   2. Kapitał zapasowy na początek okresu 3 501 831,36 3 790 074,33 3 790 074,33 

   a) korekty błędów 0,00 -288 242,97 -288 242,97 
     2.1. Kapitał zapasowy na początek okresu po 
korektach 3 501 831,36 3 501 831,36 3 501 831,36 

     2.2. Zmiany kapitału zapasowego 0,00 0,00 0,00 

       a) zwiększenie (z tytułu) 0,00 0,00 0,00 

          - emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0,00 0,00 0,00 

          - podziału zysku (ustawowo) 0,00 0,00 0,00 
          - podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo 
minimalną wartość) 0,00 0,00 0,00 

       b) zmniejszenia (z tytułu) 0,00 0,00 0,00 

           - pokrycia straty 0,00 0,00 0,00 

      2.3. Kapitał zapasowy na koniec okresu 3 501 831,36 3 501 831,36 3 501 831,36 
   3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek 
okresu 0,00 0,00 0,00 

      3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny 0,00 0,00 0,00 

       a) zwiększenie (z tytułu) 0,00 0,00 0,00 

       b) zmniejszenia (z tytułu) 0,00 0,00 0,00 
      3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec 
okresu 0,00 0,00 0,00 

   4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek 
okresu 8 758 000,88 0,00 0,00 

      4.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych 25 615 251,71 8 758 000,88 0,00 

       a) zwiększenie (z tytułu) 25 615 251,71 8 758 000,88 0,00 

         - podziału zysku 22 408 771,61 2 726 959,84 0,00 

         - płatności w formie akcji 3 206 480,10 6 031 041,04 0,00 

       b) zmniejszenia (z tytułu) 0,00 0,00 0,00 
      4.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec 
okresu 34 373 252,59 8 758 000,88 0,00 

   5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek 
okresu 22 541 795,10 2 572 715,84 2 572 715,84 

      5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 22 615 545,90 2 572 715,84 2 572 715,84 
       a) zmiany przyjętych zasad (polityki) 
rachunkowości 0,00 0,00 0,00 

       b) korekty błędów 0,00 361 018,29 361 018,29 
      5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu po 
korektach 22 615 545,90 2 933 734,13 2 933 734,13 

       a) zwiększenia (z tytułu) 0,00 0,00 0,00 
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        – niepodzielony wynik finansowy 0,00 0,00 0,00 

       b) zmniejszenia (z tytułu) 22 408 771,61 2 726 959,84 0,00 

        – podziału zysku z lat ubiegłych 22 408 771,61 2 726 959,84 0,00 

      5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 206 774,29 206 774,29 2 933 734,13 

      5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu -73 750,80 0,00 0,00 
       a) zmiany przyjętych zasad (polityki) 
rachunkowości 0,00 0,00 0,00 

       b) korekty błędów 0,00 -73 750,80 -73 750,80 
      5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 
po korektach -73 750,80 -73 750,80 -73 750,80 

       a) zwiększenia (z tytułu) 0,00 0,00 0,00 

       b) zmniejszenia (z tytułu) 0,00 0,00 0,00 

      5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu -73 750,80 -73 750,80 -73 750,80 
      5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec 
okresu 133 023,49 133 023,49 2 859 983,33 

  6. Wynik netto 12 061 925,47 22 408 771,61 16 081 179,92 

    a) zysk netto 12 061 925,47 22 408 771,61 16 081 179,92 

    b) strata netto 0,00 0,00 0,00 

    c) odpisy z zysku 0,00 0,00 0,00 

III. Kapitał własny na koniec okresu (BZ) 50 749 468,91 35 481 063,34 23 122 430,61 
IV. Kapitał własny, po uwzględnieniu 
proponowanego podziału zysku (pokrycia 
straty) 

50 749 468,91 35 481 063,34 23 122 430,61 

*przekształcone dane porównawcze  
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RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH 
Nazwa pozycji 01.01.2021 

30.06.2021 
01.01.2020 
30.06.2020 

A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej     

   I. Zysk / Strata netto 12 061 925,47 16 081 179,92 

   II. Korekty razem  57 080,14 -2 321 923,91 

      1. Amortyzacja 1 258 200,93 1 021 347,93 

      2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych -1 414,61 328 708,91 

      3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 0,00 739,34 

      4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej 0,00 0,00 

      5. Zmiana stanu rezerw 781 148,32 127 438,00 

      6. Zmiana stanu zapasów 0,00 0,00 

      7. Zmiana stanu należności -3 627 137,33 -5 064 821,63 
      8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem 
pożyczek i kredytów 454 894,15 1 486 467,81 

      9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -2 015 091,42 -95 672,70 

      10. Inne korekty 3 206 480,10 -126 131,57 
   III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 
(I+II) 12 119 005,61 13 759 256,01 

B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej     

   I. Wpływy 0,00 0,00 

   II. Wydatki 1 925 651,73 1 383 058,27 
      1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych 
aktywów trwałych 1 925 651,73 1 284 249,41 

      2. Inne wydatki inwestycyjne 0,00 98 808,86 
   III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-
II) -1 925 651,73 -1 383 058,27 

C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej     

   I. Wpływy 0,00 0,00 

   II. Wydatki 73 538,85 84 471,63 

      1. Płatności zobowiązań z tytułu umowy leasingu 73 538,85 83 732,29 

      2. Odsetki 0,00 739,34 

      3. Inne wydatki finansowe 0,00 0,00 

   III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) -73 538,85 -84 471,63 

D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III+B.III+C.III) 10 119 815,03 12 291 726,11 

E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 10 121 229,64 11 963 017,20 

    - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych -1 414,61 328 708,91 

F. Środki pieniężne na początek okresu 27 993 279,10 6 237 228,02 

G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+D), w tym 38 113 094,13 18 528 954,13 

    - o ograniczonej możliwości dysponowania 0,00 94 035,96 
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INFORMACJA DODATKOWA  
1. Noty objaśniające do półrocznego skróconego sprawozdania finansowego 

Nota nr 1. Zmiany stanu wartości niematerialnych i prawnych. 

01.01.2021  
30.06.2021  

(w PLN) 

Koszty 
zakończonych 

prac 
rozwojowych 

Wartość 
firmy 

Inne wartości 
niematerialne 

i prawne 
RAZEM 

Wartość brutto na początek okresu 6 120 324,29 0,00 436 204,81 6 556 529,10 
Zwiększenia, w tym: 2 133 109,32 0,00 39 869,00 2 172 978,32 
- nabycie 0,00 0,00 33 364,00 33 364,00 
- ujawnienie 0,00 0,00 6 505,00 6 505,00 
- przemieszczenia wewnętrzne 2 133 109,32 0,00 0,00 2 133 109,32 
Zmniejszenia 0,00 0,00 0,00 0,00 
Wartość brutto na koniec okresu 8 253 433,61 0,00 476 073,81 8 729 507,42 
Umorzenie na początek okresu 6 120 324,29 0,00 422 061,23 6 542 385,52 
Umorzenie bieżące, w tym: 1 083 607,12 0,00 46 396,82 1 130 003,94 
- zwiększenia 1 083 607,12 0,00 39 891,82 1 123 498,94 
- ujawnienie 0,00 0,00 6 505,00 6 505,00 
Umorzenie - zmniejszenia 0,00 0,00 0,00 0,00 
Razem umorzenie na koniec okresu 7 203 931,41 0,00 468 458,05 7 672 389,46 
Wartość księgowa netto na 
początek okresu 0,00 0,00 14 143,58 14 143,58 

Wartość księgowa netto na koniec 
okresu 1 049 502,20 0,00 7 615,76 1 057 117,96 

 

01.01.2020  
31.12.2020  

(w PLN) 

Koszty 
zakończonych 

prac 
rozwojowych 

Wartość 
firmy 

Inne wartości 
niematerialne 

i prawne 
RAZEM 

Wartość brutto na początek okresu 5 208 499,03 0,00 400 000,00 5 608 499,03 
Zwiększenia, w tym: 911 825,26 0,00 36 204,81 948 030,07 
- nabycie 0,00 0,00 36 204,81 36 204,81 
- przemieszczenia wewnętrzne 911 825,26 0,00 0,00 911 825,26 
Zmniejszenia 0,00 0,00 0,00 0,00 
Wartość brutto na koniec okresu 6 120 324,29 0,00 436 204,81 6 556 529,10 
Umorzenie na początek okresu 5 208 499,03 0,00 400 000,00 5 608 499,03 
Umorzenie bieżące, w tym: 911 825,26 0,00 22 061,23 933 886,49 
- zwiększenia 911 825,26 0,00 22 061,23 933 886,49 
Umorzenie - zmniejszenia 0,00 0,00 0,00 0,00 
Razem umorzenie na koniec okresu 6 120 324,29 0,00 422 061,23 6 542 385,52 
Wartość księgowa netto na 
początek okresu 0,00 0,00 0,00 0,00 

Wartość księgowa netto na koniec 
okresu 0,00 0,00 14 143,58 14 143,58 

 

01.01.2020  
30.06.2020  

(w PLN) 

Koszty 
zakończonych 

prac 
rozwojowych 

Wartość 
firmy 

Inne wartości 
niematerialne 

i prawne 
RAZEM 

Wartość brutto na początek okresu 5 208 499,03 0,00 400 000,00 5 608 499,03 

Zwiększenia, w tym: 911 825,26 0,00 36 204,81 948 030,07 
- nabycie 0,00 0,00 36 204,81 36 204,81 
- przemieszczenia wewnętrzne 911 825,26 0,00 0,00 911 825,26 
Zmniejszenia 0,00 0,00 0,00 0,00 
Wartość brutto na koniec okresu 6 120 324,29 0,00 436 204,81 6 556 529,10 
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Umorzenie na początek okresu 5 208 499,03 0,00 400 000,00 5 608 499,03 
Umorzenie bieżące, w tym: 911 825,26 0,00 15 533,43 927 358,69 
- zwiększenia 911 825,26 0,00 15 533,43 927 358,69 
Umorzenie - zmniejszenia 0,00 0,00 0,00 0,00 
Razem umorzenie na koniec okresu 6 120 324,29 0,00 415 533,43 6 535 857,72 
Wartość księgowa netto na 
początek okresu 0,00 0,00 0,00 0,00 

Wartość księgowa netto na koniec 
okresu 0,00 0,00 20 671,38 20 671,38 

 

Nota nr 2. Zmiana wartości środków trwałych. 

01.01.2021  
30.06.2021  

(w PLN) 
Grunty Budynki i 

lokale 

Urządzenia 
techniczne   
i maszyny 

Środki 
transportu 

Inne 
środki 
trwałe 

RAZEM 

Wartość brutto na początek okresu - 59 489,19 296 718,08 680 795,43 13 397,86 1 050 400,56 
Zwiększenia, w tym: - 149 862,00 45 636,98 - 6 464,23 201 963,21 
- nabycie - 149 862,00 38 484,31 - - 188 346,31 
- ujawnienie - - 7 152,67 - - 7 152,67 
- przeklasyfikowanie         6 464,23 6 464,23 
Zmniejszenia - 6 464,23 - - - 6 464,23 
- przeklasyfikowanie - 6 464,23 - - - 6 464,23 
Wartość brutto na koniec okresu - 202 886,96 342 355,06 680 795,43 19 862,09 1 245 899,54 
Umorzenie na początek okresu - 33 246,21 182 146,39 96 534,48 13 397,86 325 324,94 
Umorzenie bieżące, w tym: - 1 545,57 52 759,13 86 903,52 4 172,41 145 380,63 
- zwiększenia - 1 545,57 45 606,46 86 903,52 646,44 134 701,99 
- ujawnienie - - 7 152,67 - - 7 152,67 
- przeklasyfikowanie         3 525,97 3 525,97 
Umorzenie - zmniejszenia - 3 525,97 - - - 3 525,97 
- przeklasyfikowanie  - 3 525,97 - - - 3 525,97 
Razem umorzenie na koniec okresu - 31 265,81 234 905,52 183 438,00 17 570,27 467 179,60 
Wartość księgowa netto na 
początek okresu - 26 242,98 114 571,69 584 260,95 - 725 075,62 

Wartość księgowa netto na koniec 
okresu - 171 621,15 107 449,54 497 357,43 2 291,82 778 719,94 

 
01.01.2020  
31.12.2020  

(w PLN) 
Grunty Budynki i 

lokale 

Urządzenia 
techniczne   
i maszyny 

Środki 
transportu 

Inne 
środki 
trwałe 

RAZEM 

Wartość brutto na początek okresu - 64 467,31 107 485,94 - 3 978,85 175 932,10 
Zwiększenia, w tym: -   189 232,14 680 795,43 9 419,01 879 446,58 
- nabycie -   189 232,14 680 795,43 9 419,01 879 446,58 
Zmniejszenia - 4 978,12 - - - 4 978,12 
- likwidacja - 4 978,12 - - - 4 978,12 
Wartość brutto na koniec okresu - 59 489,19 296 718,08 680 795,43 13 397,86 1 050 400,56 
Umorzenie na początek okresu - 13 470,54 99 477,28 - 3 978,85 116 926,67 
Umorzenie bieżące, w tym: - 23 425,57 82 669,11 96 534,48 9 419,01 212 048,17 
- zwiększenia - 23 425,57 82 669,11 96 534,48 9 419,01 212 048,17 
Umorzenie - zmniejszenia - 3 649,90 - - - 3 649,90 
- likwidacja - 3 649,90 - - - 3 649,90 

Razem umorzenie na koniec okresu - 33 246,21 182 146,39 96 534,48 13 397,86 325 324,94 

Wartość księgowa netto na 
początek okresu - 50 996,77 8 008,66 - - 59 005,43 

Wartość księgowa netto na koniec 
okresu - 26 242,98 114 571,69 584 260,95 - 725 075,62 

 
01.01.2020  
30.06.2020  

(w PLN) 
Grunty Budynki i 

lokale 

Urządzenia 
techniczne   
i maszyny 

Środki 
transportu 

Inne 
środki 
trwałe 

Zaliczki na 
Środki trwałe 

w budowie 

Wartość brutto na początek okresu - 64 467,31 107 485,94 - 3 978,85 - 
Zwiększenia, w tym: - - 81 358,17 453 896,42 - 22 685,84 
- nabycie - - 81 358,17 453 896,42 -   
- zaliczka na środki transportu   - - - - 22 685,84 
Zmniejszenia - - - - - - 
Wartość brutto na koniec okresu - 64 467,31 188 844,11 453 896,42 3 978,85 22 685,84 
Umorzenie na początek okresu - 13 470,54 99 477,28 - 3 978,85 - 
Umorzenie bieżące, w tym: - 11 314,08 63 395,12 19 280,04 - - 
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- zwiększenia - 11 314,08 63 395,12 19 280,04 - - 
Umorzenie - zmniejszenia - - - - - - 
Razem umorzenie na koniec okresu - 24 784,62 162 872,40 19 280,04 3 978,85 - 
Wartość księgowa netto na 
początek okresu - 50 996,77 8 008,66 - - - 

Wartość księgowa netto na koniec 
okresu - 39 682,69 25 971,71 434 616,38 - 22 685,84 

 

Nota nr 3. Rozliczenia międzyokresowe czynne. 

Rozliczenia międzyokresowe czynne 30.06.2021 31.12.2020 30.06.2020 

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1 902 895,94 2 334 383,62 436 223,73 

Koszty prac rozwojowych 1 889 273,83 2 318 441,73 422 229,76 

Polisy ubezpieczeniowe 13 622,11 15 941,89 13 993,97 
    

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 245 369,57 110 334,49 53 633,26 

Koszty prac rozwojowych 100 000,00 0,00 0,00 

Polisy ubezpieczeniowe 48 386,58 20 141,28 36 446,32 

Oprogramowanie/licencje 68 983,01 90 193,21 13 186,96 

Opłata za notowanie akcji GPW 27 999,98 0,00 3 999,98 

 

Nota nr 4. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne. 

Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 30.06.2021 31.12.2020 30.06.2020 

  Środki pieniężne w kasie i na rachunkach 
bankowych na początek okresu: 27 977 404,35 6 174 485,55 6 174 485,55 

1 Środki pieniężne w kasie i na rachunkach 
bankowych na koniec okresu: 38 098 633,99 27 977 404,35  18 043 466,79 

  Kasa 51,00 51,00 51,00 

  Rachunek bankowy PLN  30 251 831,59 16 717 790,91 2 121 968,37 

  Rachunek bankowy EUR 1 232 984,50 1 344 987,43 444 791,98 

  Rachunek bankowy USD 6 613 766,90 9 914 575,01 15 476 655,44 

2 Inne środki pieniężne: 0,00 0,00 94 035,96 

3 Inne aktywa pieniężne: 0,00 0,00 0,00 

4 Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 38 098 633,99 27 977 404,35 18 137 502,75 

5 

Krótkoterminowe aktywa finansowe 
zaklasyfikowane dla potrzeb rachunku 
przepływów pieniężnych do środków 
pieniężnych 

0,00 0,00 0,00 

6 Różnice kursowe z wyceny środków 
pieniężnych na dzień bilansowy 14 460,14 15 874,75 391 451,38 

7 Razem środki pieniężne dla potrzeb rachunku 
przepływów pieniężnych 38 113 094,13 27 993 279,10 18 528 954,13 

 

Nota nr 5. Struktura walutowa przychodów ze sprzedaży netto. 

Przychody - struktura 
walutowa 

01.01.2021 
30.06.2021 

01.01.2020 
30.06.2020 

Kwota PLN Udział % Kwota PLN Udział % 

USD 16 825 819,11 79,19% 22 329 110,27 97% 

EUR  2 263 543,00 10,65% 730 777,83 3% 

PLN 2 158 848,35 10,16% 0,00 0% 

RAZEM 21 248 210,46 100,00% 23 059 888,10 100% 
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Nota nr 6. Wydatki inwestycyjne. 

Wydatki inwestycyjne 01.01.2021 
30.06.2021 

01.01.2020 
30.06.2020 

Nabycie rzeczowych środków trwałych 188 346,31 117 562,98 

Koszty prac rozwojowych 1 703 941,42 1 166 686,43 

Pozostałe 33 364,00 98 808,86 

RAZEM 1 925 651,73 1 383 058,27 
 

2. Informacja ogólna 

Firma: Creepy Jar S.A. 

Siedziba Warszawa 

Adres: ul. Człuchowska 9, 01-360 Warszawa 

Adres poczty elektronicznej: office@creepyjar.com 

Strona internetowa: www.creepyjar.com 

Sąd rejestrowy Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział 
Gospodarczy KRS 

KRS 0000666293 

REGON 366335731 

NIP 1182136414 

Spółka Creepy Jar S.A. (dalej „Spółka” lub „Emitent”) została zawiązana w dniu 16 grudnia 2016 
roku aktem notarialnym obejmującym zgodę na zawiązanie Spółki, brzmienie Statutu oraz 
oświadczenie o wyrażeniu zgody na objęcie w całości kapitału zakładowego (akt notarialny 
sporządzony przed notariusz Sylwią Jankiewicz w Kancelarii Notarialnej w Krakowie za Rep. A nr 
4475/2016). Spółka została zarejestrowana w KRS w dniu 2 marca 2017 roku.  

Na datę niniejszego raportu wszystkie akcje Spółki są przedmiotem obrotu publicznego na rynku 
regulowanym (rynek podstawowy) Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 

 

3. Informacja dotycząca składu osobowego zarządu oraz rady nadzorczej spółki 

Skład Zarządu Emitenta według stanu na dzień 30 czerwca 2021 r. 

Imię i nazwisko Funkcja 

Krzysztof Kwiatek  Prezes Zarządu 

Krzysztof Sałek Członek Zarządu 

Tomasz Soból Członek Zarządu 

W okresie sprawozdawczym nie nastąpiły zmiany w składzie Zarządu Creepy Jar S.A.  

Skład Rady Nadzorczej Emitenta według stanu na dzień 30 czerwca2021 r. 

Imię i nazwisko Funkcja 

Michał Paziewski Przewodniczący Rady Nadzorczej 

Tomasz Likowski Członek Rady Nadzorczej 
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Piotr Piskorz Członek Rady Nadzorczej 

Mirosława Cienkowska Członek Rady Nadzorczej 

Artur Lebiedziński Członek Rady Nadzorczej 
 

W dniu 24 czerwca 2021 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło uchwałę w 
przedmiocie odwołania Pana Ryszarda Brudkiewicza i powołania Pana Artura Lebiedzińskiego do 
składu Rady Nadzorczej Spółki. 

4. Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzeniu raportu 

Niniejsze półroczne skrócone sprawozdanie finansowe („Sprawozdanie finansowe” lub „Raport”) 
sporządzone zostało zgodnie z przepisami:  

 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. 2021 poz. 217, 
z późniejszymi zmianami)  

 Rozporządzenia Ministra Finansów z 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących 
i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków 
uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego 
państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 roku poz. 757) („Rozporządzenie w sprawie informacji 
bieżących i okresowych”), 

 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 05 października 2020 r. w sprawie zakresu informacji 
wykazywanych w sprawozdaniach finansowych i skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych, 
wymaganych w prospekcie emisyjnym dla emitentów z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, dla których właściwe są polskie zasady rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. 2020, poz. 
2000), („Rozporządzenie o sprawozdaniach emitentów”).  

Sprawozdanie finansowe sporządzone jest przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej 
przez Spółkę.  

Sprawozdanie finansowe sporządzano za okres od 1 stycznia 2021 do 30 czerwca 2021 roku oraz na 
dzień 30 czerwca 2021 roku. Dane porównywalne prezentowane są za analogiczny okres 2020 roku 
i na dzień 31 grudnia 2020 roku, zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie informacji bieżących i 
okresowych. 

W okresie objętym niniejszym Sprawozdaniem finansowym nie wystąpiły istotne różnice wielkości 
szacunkowych.  

O ile nie wskazano inaczej wszelkie wielkości zostały wykazane w PLN. 

Metody wyceny aktywów i pasywów oraz ustalenia wyniku finansowego 
Przy sporządzaniu niniejszego Sprawozdania Finansowego zastosowano metody wyceny aktywów 
i pasywów oraz zasady ustalenia wyniku finansowego zgodne z obowiązującą w Spółce Polityką 
Rachunkowości (z zastrzeżeniem zmian zaprezentowanych w pkt. 5 poniżej).  

Zasady ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych 

Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia lub kosztów 
wytworzenia, pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe oraz odpisy z tytułu trwałej 
utraty wartości. Cenę nabycia lub koszt wytworzenia środka trwałego powiększają koszty jego 
ulepszenia. 

Cena nabycia i koszt wytworzenia środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości 
niematerialnych i prawnych obejmuje ogół ich kosztów poniesionych przez Spółkę za okres budowy, 
montażu, przystosowania i ulepszenia do dnia przyjęcia do używania, w tym również koszt obsługi 
zobowiązań zaciągniętych w celu ich finansowania i związane z  nimi różnice kursowe, pomniejszony 
o przychody z tego tytułu. 

Amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych dokonuje się począwszy od 
miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło przyjęcie ich do użytkowania. 

Stosuje się liniową metodę amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i  prawnych, 
z wyjątkiem zakończonych prac rozwojowych. 

Typowe roczne stawki amortyzacji kształtują się następująco: 
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Budynki i budowle        1,5-4,5% 
Sprzęt komputerowy        20-30% 
Urządzenia techniczne i maszyny      10-20% 
Środki transportu        20% 
Meble, narzędzia, przyrządy, ruchomości, wyposażenie   20% 
Licencje, poniesione koszty zakończonych prac rozwojowych   10-50% 
Pozostałe wartości niematerialne i prawne     20% 
 

W przypadku środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych nabytych jako używane, 
jak również wykazujących przyspieszone zużycie oraz w przypadkach nietypowych, a także w 
przypadku aktywów nietypowych, stawki amortyzacyjne mogą być ustalane poza przedziałami 
wskazanymi powyżej. 

Dla środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, dla których stawki amortyzacji 
określone w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych (stawki podatkowe) nie odbiegają 
istotnie od stawek amortyzacji wynikających z ekonomicznych okresów użytkowania, stosuje się 
stawki podatkowe.  

Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym 
niż rok i wartości początkowej równej lub niższej 10.000,00 zł wprowadza się do ewidencji bilansowej 
środków trwałych i umarza jednorazowo w miesiącu ich przyjęcia do używania.  

Poprawność stosowanych okresów i stawek amortyzacji środków trwałych jest przez Spółkę okresowo 
weryfikowana. 

Koszty prac rozwojowych 
Koszty zakończonych prac rozwojowych związanych z produkcją gier prowadzonych przez Spółkę, 
poniesione przed podjęciem produkcji lub zastosowaniem technologii, zalicza się do wartości 
niematerialnych i prawnych, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki: 

 produkt lub technologia wytwarzania są ściśle ustalone, a dotyczące ich koszty prac 
rozwojowych wiarygodnie określone, 

 techniczna przydatność produktu lub technologii została stwierdzona i odpowiednio 
udokumentowana i na tej podstawie Spółka podjęła decyzję o wytwarzaniu tych produktów 
lub stosowaniu technologii, 

 koszty prac rozwojowych zostaną pokryte, według przewidywań, przychodami ze sprzedaży 
tych produktów lub zastosowania technologii. 

Koszty zakończonych prac rozwojowych podlegają amortyzacji metodą liniową przez okres 
ekonomicznej użyteczności rezultatów prac rozwojowych lub w przypadku projektów, dla których 
możliwe jest określenie wiarygodnych szacunków dotyczących ilości lub wartości sprzedaży, Spółka 
amortyzuje wartość tych projektów metodą naturalną, w stosunku do planowanego wolumenu 
sprzedaży. Jeżeli w wyjątkowych przypadkach nie można wiarygodnie oszacować okresu 
ekonomicznej użyteczności rezultatów zakończonych prac rozwojowych, to okres dokonywania 
odpisów nie może przekraczać 5 lat. 

Amortyzacji zakończonych prac rozwojowych dokonuje się począwszy od miesiąca następującego po 
miesiącu, w którym nastąpiło przyjęcie ich do użytkowania. 

Do kosztów zakończonych prac rozwojowych stosuje się odpowiednio określone powyżej zasady 
dokonywania odpisów aktualizujących z tytułu trwałej utraty wartości. 

Koszty prac rozwojowych w okresie do momentu ich zakończenia ujmowane są jako długoterminowe 
rozliczenia międzyokresowe kosztów. 

Leasing 

Spółka stosuje zasady kwalifikacji umów najmu, dzierżawy, leasingu i innych o podobnym 
charakterze przewidziane w art. 3 ust. 4 i 5 ustawy o rachunkowości. jeżeli Spółka jest stroną umów 
najmu, dzierżawy, leasingu i innych o podobnym charakterze, na podstawie których przyjęła do 
używania obce środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne, na mocy których następuje 
przeniesienie zasadniczo całego ryzyka i pożytków wynikających z tytułu posiadania aktywów 
będących przedmiotem umowy, przedmiot umowy jest ujmowany w aktywach bilansu. Przedmiot 
umowy jest początkowo ujmowany według niższej z dwóch wartości: wartości godziwej lub wartości 
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bieżącej minimalnych opłat leasingowych. Zobowiązania leasingowe wyceniane są według 
skorygowanej ceny nabycia. 

Inwestycje 

Inwestycje obejmują aktywa posiadane w celu osiągnięcia korzyści ekonomicznych wynikających z 
przyrostu wartości tych aktywów, uzyskania z nich przychodów w formie odsetek, dywidend 
(udziałów w zyskach) lub innych pożytków, w tym również z transakcji handlowej, a w szczególności 
aktywa finansowe oraz te nieruchomości i wartości niematerialne i prawne, które nie są użytkowane 
przez Spółkę, lecz są posiadane w celu osiągnięcia tych korzyści. 

Należności i zobowiązania niezaliczone do inwestycji lub zobowiązań finansowych 

Należności wykazuje się w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny. 
Wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez 
dokonanie odpisu aktualizującego, zaliczanego odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych 
lub do kosztów finansowych – zależnie od rodzaju należności, której dotyczy odpis aktualizujący. 
Odpisy aktualizujące tworzy się dla poszczególnych należności indywidualnie. Dopuszcza się 
tworzenie odpisów aktualizujących dla grup należności odpowiednio do stopnia ich przeterminowania, 
jeżeli należności, do których stosuje się to podejście nie są jednostkowo istotne. 

Zobowiązania wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty. 

Należności i zobowiązania zalicza się do: 

 należności lub zobowiązań krótkoterminowych w odniesieniu do ogółu należności 
i zobowiązań z tytułu dostaw i usług oraz całości lub część należności i zobowiązań z innych 
tytułów, które stają się wymagalne w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego, 

 należności i zobowiązań długoterminowych – w odniesieniu do należności innych niż 
krótkoterminowe. 

Należności i zobowiązania wyrażone w walucie obcej na dzień bilansowy wyceniane są przy 
zastosowaniu średniego kursu ogłoszonego na ten dzień przez Narodowy Bank Polskiego. 

Rozliczenia międzyokresowe 

Spółka dokonuje czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów w odniesieniu do poniesionych 
kosztów dotyczących przyszłych okresów sprawozdawczych. Odpisy czynnych rozliczeń 
międzyokresowych kosztów następują stosownie do upływu czasu lub wielkości świadczeń, z 
zachowaniem zasady ostrożnej wyceny.  

Koszty tworzenia gier poniesione przed rozpoczęciem sprzedaży lub zastosowaniem nowych 
rozwiązań ujmowane są jako nakłady na prace rozwojowe w toku i prezentowane jako rozliczenia 
międzyokresowe długoterminowe. W momencie zakończenia prac i ujmowania nakładów związanych 
z realizacją danego projektu następuje przeniesienie nakładów z pozycji rozliczenia międzyokresowe 
do pozycji koszty zakończonych prac rozwojowych, prezentowanych w bilansie jako wartości 
niematerialne i prawne. 

Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów dokonywane są w wysokości prawdopodobnych 
zobowiązań przypadających na bieżący okres sprawozdawczy, wynikających w szczególności ze 
świadczeń wykonywanych na rzecz Spółki przez kontrahentów, gdy kwotę zobowiązania można 
oszacować w sposób wiarygodny. 

Rozliczenia międzyokresowe przychodów dokonywane są z zachowaniem zasady ostrożności i 
obejmują w szczególności równowartość otrzymanych lub należnych od kontrahentów środków z 
tytułu świadczeń, których wykonanie nastąpi w następnych okresach sprawozdawczych. 

Rezerwy 

Rezerwy stanowią zobowiązania, których termin wymagalności lub kwota nie są pewne. 

Spółka tworzy rezerwy w przypadku, gdy ciąży na niej prawny lub zwyczajowy obowiązek wynikający 
ze zdarzeń przeszłych i gdy prawdopodobne jest, że wypełnienie tego obowiązku spowoduje 
wykorzystanie już posiadanych lub przyszłych aktywów Spółki. Rezerwy tworzy się jeśli ich kwoty są 
istotne oraz możliwe jest dokonanie wiarygodnych szacunków. 
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Rezerwy tworzy się w wysokości stanowiącej najbardziej właściwy szacunek nakładów niezbędnych 
do wypełnienia obecnego obowiązku na dzień bilansowy.  

Nie tworzy się rezerw na przyszłe straty operacyjne. 

Kapitał własny 

Kapitał zakładowy wykazywany jest w wysokości określonej w umowie Spółki i wpisanej w rejestrze 
sądowym.  

Kapitał zapasowy wykazywany jest w wysokości nadwyżki ceny emisyjnej udziałów (akcji) powyżej 
ich wartości nominalnej, a także z tytułu podziału zysków oraz z innych tytułów, jeżeli stanowi tak 
umowa  (statut) Spółki i odpowiednie uchwały jej organów.  

Pozostałe elementy kapitału własnego wykazywane są zgodnie z postanowieniami kodeksu spółek 
handlowych, ustawy o rachunkowości, umowy (statutu) Spółki, uchwałami organów Spółki oraz gdy 
wynika tak z niniejszej polityki (zasad) rachunkowości, w tym w związku z płatnościami w formie 
akcji dokonywanymi przez Spółkę. Sposób ujmowania składników kapitału własnego w związku z 
płatnościami w formie akcji opisano poniżej. 

Przychody i Koszty 

Przychody i koszty są ujmowane zgodnie z zasadą memoriału, tj. w roku obrotowym, którego 
dotyczą, niezależnie od terminu otrzymania lub dokonania płatności, a także zgodnie z zasadą 
współmierności przychodów i kosztów oraz zasadą ostrożności. 

Przychody i koszty działalności operacyjnej 

Przychody i koszty działalności operacyjnej obejmują dotyczące okresu sprawozdawczego przychody 
i koszty inne niż przychody i koszty z operacji finansowych oraz przychody i koszty z tytułu podatku 
dochodowego i pozostałych obowiązkowych obciążeń wyniku finansowego. 

Przychody ze sprzedaży produktów ujmuje się w rachunku zysków i strat, jeżeli zostały spełnione 
łącznie następujące warunki: 

 kwotę przychodów można wycenić w wiarygodny sposób, 

 istnieje odpowiednio wysokie prawdopodobieństwo, że Spółka uzyska korzyści ekonomiczne 
z tytułu transakcji, 

 znaczące ryzyko i korzyści wynikające z praw własności do będących przedmiotem sprzedaży 
aktywów zostały przekazane nabywcy oraz Spółka przestała być trwale zaangażowana w 
zarządzanie przekazanymi aktywami, ani też nie sprawuje nad nimi efektywnej kontroli.  

Przychody ze sprzedaży obejmują zbycie wyprodukowanych przez Spółkę produktów, do których ma 
ona wyłączne prawa licencyjne z tytułu ich wytworzenia lub nabyła licencje na ich wydawanie lub 
dystrybucję. 

Spółka udziela licencji na swoje oprogramowanie (własność intelektualną) dystrybutorom gier. 
Licencja udzielona w ustalonym przedziale czasowym daje dystrybutorom dostęp do własności 
intelektualnej w formie, w jakiej występuje ona w okresie obowiązywania licencji. Podstawą do 
rozpoznania przychodu są tantiemy ze sprzedaży licencji na dystrybucję gier. Przychody te zależą od 
wielkości sprzedaży zrealizowanej przez dystrybutora do użytkownika końcowego w danym okresie 
sprawozdawczym. Przychód ze sprzedaży danego produktu ujmowany jest w okresie sprzedaży na 
podstawie raportów sprzedaży do odbiorców końcowych otrzymywanych przez Spółkę od 
dystrybutorów gier.  

Przychody obejmują kwoty otrzymane lub należne z tytułu dostarczonych nabywcom produktów, 
pomniejszone o prowizje lub podobne kwoty z tytułu udziału w sprzedaży pobierane przez 
dystrybutorów zgodnie z odpowiednimi umowami, a także ewentualne rabaty handlowe oraz podatek 
od towarów i usług (VAT). Wysokość przychodów ustala się według wartości zapłaty otrzymanej bądź 
należnej.  

Do pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych zalicza się przychody i koszty związane pośrednio 
z działalnością operacyjną Spółki. 

Przychody i koszty operacji finansowych 

Do przychodów i kosztów operacji finansowych zalicza się w szczególności: 
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 zyski i straty ze zbycia oraz wyceny instrumentów finansowych innych niż należności i 
zobowiązania wynikające z działalności operacyjnej, 

 otrzymane i należne odsetki oraz opłaty i prowizje o podobnym charakterze, jeżeli nie 
powiększają one wartości początkowej aktywów, 

 otrzymane i należne dywidendy, 

 różnice kursowe, jeżeli nie są odnoszone na wartość początkową aktywów. 

Przychody i koszty z tytułu odsetek są ujmowane przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej. 
Dopuszczalne jest naliczanie odsetek w sposób uproszczony, jeżeli różnica pomiędzy tak ustaloną 
kwotą odsetek a kwotą wynikającą z zastosowania efektywnej stopy procentowej jest nieistotna, 

Podatek dochodowy 

Bieżący podatek dochodowy ujmuje się zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi. 

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, Spółka 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, z zachowaniem 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.  

Aktywa i rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego mogą być wykazywane w bilansie po 
kompensacie, jeżeli Spółka ma tytuł uprawniający ją do ich jednoczesnego uwzględnienia przy 
obliczaniu kwoty zobowiązania podatkowego. 

Transakcje w walucie obcej 

Wyrażone w walutach obcych operacje gospodarcze ujmuje się w księgach rachunkowych na dzień 
ich przeprowadzenia 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, o którym mowa w powyżej, a także w przypadku pozostałych operacji. 

Na dzień bilansowy wycenia się wyrażone w walutach obcych po obowiązującym na ten dzień średnim 
kursie ogłoszonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski. 

Różnice kursowe wynikające z wyceny na dzień bilansowy aktywów i pasywów wyrażonych w 
walutach obcych, z wyjątkiem inwestycji długoterminowych, oraz powstałe w związku z zapłatą 
należności i zobowiązań w walutach obcych, jak również przy sprzedaży walut, zalicza się 
odpowiednio do przychodów lub kosztów finansowych, a w uzasadnionych przypadkach - do kosztu 
wytworzenia produktów lub ceny nabycia towarów, a także ceny nabycia lub kosztu wytworzenia 
środków trwałych, środków trwałych w budowie lub wartości niematerialnych i prawnych.  

Rachunek zysków i strat 

Spółka sporządza rachunek zysków i start w wersji porównawczej.  

Rachunek przepływów pieniężnych 

Spółka sporządza rachunek przepływów pieniężnych metodą pośrednią.  
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Zestawienie zmian w kapitale własnym 

Spółka sporządza zestawienie zmian w kapitale własnym. 

Instrumenty finansowe      

Udziały i akcje w jednostkach podporządkowanych zaliczone do aktywów trwałych wycenia się według 
ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. 

Instrumenty finansowe inne niż udziały i akcje w jednostkach podporządkowanych, prawa 
i zobowiązania wynikające z umów leasingowych i ubezpieczeniowych, należności i zobowiązania 
z tytułu dostaw i usług oraz instrumenty finansowe wyemitowane przez Spółkę, stanowiące jej 
instrumenty kapitałowe, ujmowane są oraz wyceniane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów 
z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu 
ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych (z późniejszymi zmianami). 

Aktywa finansowe klasyfikuje się do jednej z niżej wymienionych kategorii: 

 aktywa finansowe przeznaczone do obrotu, 
 pożyczki udzielone i należności własne, 
 aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności, 
 aktywa finansowe dostępne do sprzedaży.  

    
Zobowiązania finansowe klasyfikuje się do jednej z niżej wymienionych kategorii: 

 zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu, 
 pozostałe zobowiązania finansowe. 

 
Aktywa finansowe zalicza się do aktywów obrotowych, jeżeli są płatne i wymagalne lub przeznaczone 
do zbycia w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego lub od daty ich założenia, wystawienia lub 
nabycia, albo stanowią aktywa pieniężne. W pozostałych przypadkach aktywa finansowe zalicza się 
do aktywów trwałych. 

Zobowiązania finansowe zalicza się do zobowiązań krótkoterminowych, jeżeli są wymagalne w ciągu 
12 miesięcy od dnia bilansowego W pozostałych przypadkach zobowiązania finansowe zalicza się do 
zobowiązań długoterminowych. 

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, zaś zobowiązania finansowe w wartości godziwej uzyskanej kwoty lub 
wartości otrzymanych innych składników majątkowych. Przy ustalaniu wartości godziwej na ten dzień 
uwzględnia się poniesione przez Spółkę koszty transakcji; koszty transakcyjne można pominąć przy 
ustalaniu wartości godziwej, jeśli są nieistotne.  

Transakcje kupna i sprzedaży instrumentów finansowych dokonane w obrocie regulowanym 
wprowadza się do ksiąg rachunkowych na dzień ich rozliczenia. 

Rachunkowość zabezpieczeń 

Spółka nie stosuje rachunkowości zabezpieczeń.  

Płatności w formie akcji      

W przypadku płatności w formie akcji (również rozliczanych w innych instrumentach kapitałowych) 
przyznawanych pracownikom, współpracownikom i Członkom Zarządu Spółki wartość godziwa 
instrumentów ustalana jest na dzień ich przyznania. Przy ustalaniu wartości godziwej przyznawanych 
instrumentów stosuje się model wyceny opcji biorący pod uwagę m.in. kurs akcji Spółki z dnia 
przyznania uprawnienia, zmienność kursu akcji, stopę wolną od ryzyka, cenę wykonania w ramach 
uprawnienia oraz okres w jakim uprawnienia może zostać wykonane. 

Wartość godziwą płatności na bazie akcji rozliczanych w instrumentach kapitałowych określoną w 
dniu ich przyznania odnosi się w koszty wynagrodzeń metodą liniową w okresie nabywania 
uprawnień, z uwzględnieniem warunków przyznawania instrumentów na podstawie odpowiednich 
oszacowań Spółki, drugostronnie zwiększając kapitał rezerwowy. Na każdy dzień bilansowy Spółka 
weryfikuje oszacowania dotyczące liczby instrumentów kapitałowych przewidywanych do przyznania. 
Ewentualny wpływ weryfikacji pierwotnych oszacowań ujmuje się w rachunku zysków i strat przez 
pozostały okres przyznania, z odpowiednią korektą kapitału rezerwowego z tytułu płatności w 
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akcjach. Opcje na akcje lub inne prawa występujące w ramach rozliczeń dotyczących płatności w 
formie akcji nie stanowią instrumentów finansowych. 

5. Informacje o zmianach polityki rachunkowości w bieżącym roku obrotowym oraz ich 
wpływie na wynik finansowy i kapitały własne. 

Wobec przyjęcia przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 23 lipca 2020 Regulaminu 
Programu Motywacyjnego na lata 2020-2022 Spółka w dniu 7 kwietnia 2021 roku przyjęła nową 
Politykę Rachunkowości z mocą obowiązywania od 1 stycznia 2020 roku. Nowa Polityka 
Rachunkowości wprowadziła w szczególności postanowienia dotyczące ujmowania płatności w formie 
akcji wynikające z Programu Motywacyjnego.  

W przypadku płatności w formie akcji (również rozliczanych w innych instrumentach kapitałowych) 
przyznawanych pracownikom, współpracownikom i Członkom Zarządu Spółki wartość godziwa 
instrumentów ustalana jest na dzień ich przyznania.  

Przy ustalaniu wartości godziwej przyznawanych instrumentów stosuje się model wyceny opcji 
biorący pod uwagę m.in. kurs akcji Spółki z dnia przyznania uprawnienia, zmienność kursu akcji, 
stopę wolną od ryzyka, cenę wykonania w ramach uprawnienia oraz okres w jakim uprawnienia może 
zostać wykonane.  

Wartość godziwą płatności na bazie akcji rozliczanych w instrumentach kapitałowych określoną w 
dniu ich przyznania odnosi się w koszty wynagrodzeń metodą liniową w okresie nabywania 
uprawnień, z uwzględnieniem warunków przyznawania instrumentów na podstawie odpowiednich 
oszacowań Spółki, drugostronnie zwiększając kapitał rezerwowy. Na każdy dzień bilansowy Spółka 
weryfikuje oszacowania dotyczące liczby instrumentów kapitałowych przewidywanych do przyznania. 
Ewentualny wpływ weryfikacji pierwotnych oszacowań ujmuje się w rachunku zysków i strat przez 
pozostały okres przyznania, z odpowiednią korektą kapitału rezerwowego z tytułu płatności w 
akcjach.  

Opcje na akcje lub inne prawa występujące w ramach rozliczeń dotyczących płatności w formie akcji 
nie stanowią instrumentów finansowych. 

W związku z zastosowaniem opisanych powyżej zasad wyceny i ujmowania płatności na bazie akcji 
w raportowanym okresie ujęto koszty wynagrodzeń oraz kapitał rezerwowy w kwocie 3,2 mln. zł.  

Uchwałą Zarządu z dnia 18 czerwca 2021 roku wprowadzone zostały korekta oraz tekst jednolity 
Polityki Rachunkowości z dnia 7 kwietnia 2021 obejmujące doprecyzowanie w zakresie sposobu 
prezentowania aktywa i rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego.  

W wyniku zawarcia aneksu do jednej z umów licencyjnych dotyczącej gry Green Hell Spółka od 
czerwca 2021 roku ujmuje przychody z tej relacji w okresie uzyskiwania przez licencjobiorcę wpływów 
z tytułu sprzedaży gry od operatora platformy dystrybucyjnej, tj. w sposób odmienny od 
stosowanego w przypadku bezpośredniej relacji Spółki z dystrybutorami gry, kiedy to przychody są 
ujmowane w okresie sprzedaży do użytkownika końcowego. 

 

6. Kwota i rodzaj pozycji wpływających na aktywa, zobowiązania, kapitał własny, 
wynik netto lub przepływy pieniężne, które są nietypowe ze względu na ich rodzaj, 
wartość lub częstotliwość 

W wynikach finansowych za I półrocze 2021 r. Emitent nie identyfikuje kwot oraz pozycji 
wpływających na aktywa, zobowiązania, kapitał własny, wynik netto lub przepływy pieniężne, które 
byłyby nietypowe ze względu na swój rodzaj, wartość lub częstotliwość. 

 

7. Objaśnienia dotyczące sezonowości lub cykliczności działalności emitenta w 
prezentowanym okresie 

W wynikach finansowych za I półrocze 2021 r. Emitent nie identyfikuje zjawiska sezonowości lub 
cykliczności. Zrealizowane poziomy przychodów ze sprzedaży choć są niższe niż w analogicznym 
okresie roku ubiegłego to w ocenie Emitenta w przypadku wersji PC wynikają ze stosunkowo długiej 
już obecności produktu na rynku. Ponadto na wyższy poziom przychodów ze sprzedaży w I półroczu 
2020 r. miała wpływ przede wszystkim udana premiera trybu kooperacji (7 kwietnia 2020 r.), która 
przyniosła rekordowy poziom przychodów w skali kwartału. Jednocześnie należy podkreślić, że 
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zaprezentowane w niniejszym Raporcie przychody ze sprzedaży wersji konsolowych uwzględniają 
okres jedynie 3 tygodni obecności gry na tych platformach (od 9 czerwca 2021 r.). 

Jednocześnie należy podkreślić, że największe dotychczas przychody ze sprzedaży odnotowywano w 
okresach następujących bezpośrednio po wprowadzeniu gry na rynek lub dodaniu nowych aktualizacji 
(np. tryb kooperacji, dodatek Spirits of Amazonia część 1), które dodatkowo wzmocnione zostały 
okresową obniżką ceny. W okresach pomiędzy kolejnymi istotnymi aktualizacjami lub rozszerzeniami 
obroty są znacznie niższe, co może powodować istotne różnice w wartościach przychodów oraz 
dysproporcje w osiąganych wynikach finansowych w poszczególnych okresach sprawozdawczych. 
Emitent stara się minimalizować ten efekt poprzez dodawanie kolejnych darmowych aktualizacji, 
rozszerzających zawartość „Green Hell” oraz wydłużających okres żywotności produkty na rynku oraz 
jednocześnie rozkładających sprzedaż na różne okresy w roku. 

8. Informacje o odpisach aktualizujących wartość zapasów do wartości netto możliwej 
do uzyskania i odwróceniu odpisów z tego tytułu 

W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2021 r. Emitent nie dokonywał odpisów aktualizujących 
wartość zapasów. 

 

9. Informacje o odpisach aktualizujących z tytułu utraty wartości aktywów 
finansowych, rzeczowych aktywów trwałych, wartości niematerialnych i prawnych 
lub innych aktywów oraz odwróceniu takich odpisów 

W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2021 r. Emitent nie dokonywał odpisów aktualizujących 
wartości składników aktywów ani nie dokonywał ich odwrócenia. 

 

10. Informacje o utworzeniu, zwiększeniu, wykorzystaniu i rozwiązaniu rezerw 

W I półroczu 2021 r. została utworzona rezerwa na potencjalne premie dla Członków Zarządu w 
kwocie 721.131,11  zł. Ostateczna kwota oraz wypłata premii będzie uzależniona od osiągnięcia przez 
Spółkę zysku netto w całym 2021 roku zgodnie z zasadami określonymi w obowiązującej w Spółce 
Polityce Wynagrodzeń.  

W raportowanym okresie nie wystąpiły inne zwiększenia, wykorzystania lub rozwiązania rezerw. 

 

11. Informacje o rezerwach i aktywach z tytułu odroczonego podatku dochodowego 

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku 
dochodowego 30.06.2021 31.12.2020 30.06.2020 

- rezerwa na podatek dla kosztów poniesionych a ujętych 
w wyniku w przyszłych okresach 0,00 83 529,00 80 224,00 

- nakłady na wartości niematerialne i prawne 97 466,68 0,00 0,00 

- niezamortyzowana wartość środków transportu  30 700,76 25 476,00 55 049,00 

- wycena bilansowa 2 254,77 0,00 23 965,00 

Razem 130 422,21 109 005,00 159 238,00 
 

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 30.06.2021 31.12.2020 30.06.2020 

- IP Box 1 724 891,79 0,00 0,00 

- rezerwa na premie dla zarządu 191 734,17 88 129,00 0,00 

- zobowiązania z tyt. leasingu finansowego 28 336,65 23 224,00 49 759,00 

- niewypłacone wynagrodzenia, składki ZUS, PPK 9 478,23 0,00 0,00 
- rezerwa na badanie sprawozdania finansowego 3 250,43 2 493,00 8 930,00 

- pozostałe rezerwy 334,33 0,00 0,00 

- wycena bilansowa 196,52 0,00 0,00 

Razem 1 958 222,12 113 846,00 58 689,00 
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12. Informacje o istotnych transakcjach nabycia i sprzedaży rzeczowych aktywów 
trwałych 

W okresie I półrocza 2021 r. Emitent poniósł nakłady na remont i modernizację biura w łącznej kwocie 
149.862 zł netto. 

 

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

W okresie I półrocza 2021 r. jak również do dnia publikacji niniejszego Raportu Emitent nie posiadał 
jakichkolwiek istotnych zobowiązań z tytułu dokonania zakupu rzeczowych aktywów trwałych. 

 

14. Informacje o istotnych rozliczeniach z tytułu spraw sądowych 

W okresie I półrocza 2021 r. jak również do dnia publikacji niniejszego raportu Emitent nie był stroną 
postępowań sądowych lub arbitrażowych, które to postępowania miały lub mogłyby mieć istotny 
wpływ na sytuację finansową lub rentowność Spółki. 

 

15. Wskazanie korekt błędów poprzednich okresów 

Podczas sporządzania historycznych informacji finansowych na potrzeby Prospektu Spółki 
zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 17 marca 2021 r. dokonane zostały 
korekty danych finansowych za lata 2018 i 2019 powodujące, że dane porównawcze za I półrocze 
2020 r. zostały przekształcone w porównaniu do danych zaprezentowanych w raporcie kwartalnym 
EBI 21/2020 z dnia 13 sierpnia 2020 r. Szczegółowy opis korekt zawarty został w Nocie nr 61 
Historycznej informacji finansowej za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2020 roku będącej częścią 
ww. Prospektu. Prospekt jest dostępny na stronie internetowej http://www.ir.creepyjar.com/ 
Ponadto w ramach sporządzania rocznego sprawozdania finansowego Spółki za 2020 rok dokonano 
korekt danych porównawczych za 2019 rok, które wpłynęły m.in. na bilans otwarcia zestawienia 
zmian w kapitale własnym. Szczegółowy opis tych korekt został zaprezentowany w Nocie nr 64 i 
Nocie nr 66 Sprawozdania Finansowego za 2020 rok. Sprawozdanie to jest dostępne na stronie 
internetowej http://www.ir.creepyjar.com/ 
 
 

16. Informacje o zmianach sytuacji gospodarczej i warunków 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 w skorygowanej cenie nabycia (koszcie zamortyzowanym) 

W raportowanym okresie nie wystąpiły zmiany w sytuacji gospodarczej i warunkach prowadzenia 
działalności, które miałyby istotną wpływ na wartość godziwą aktywów finansowych i zobowiązań 
finansowych. 

 

17. Informacje o niespłaceniu kredytu lub pożyczki lub naruszeniu istotnych 
postanowień umowy kredytu lub pożyczki, w odniesieniu do których nie podjęto 
żadnych działań naprawczych do końca okresu sprawozdawczego 

W okresie I półrocza 2021 r. Spółka nie posiadała zawartych umów dotyczących kredytów lub 
pożyczek. 

 

18. Informacje o zawarciu przez emitenta jednej lub wielu transakcji z podmiotami 
powiązanymi, jeżeli zostały zawarte na warunkach innych niż rynkowe 

W okresie objętym niniejszym Raportem Emitent nie zawierał transakcji z jednostkami powiązanymi 
na warunkach innych niż rynkowe. 
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19. Informacje o zmianie sposobu (metody) ustalania wyceny instrumentów 
finansowych wycenianych w wartości godziwej 

W okresie objętym niniejszym Raportem nie wystąpiły zmiany sposobu (metody) ustalania wyceny 
instrumentów finansowych wycenianych w wartości godziwej. 

 

20. Informacje dotyczące zmiany w klasyfikacji aktywów finansowych w wyniku zmiany 
celu lub wykorzystania tych aktywów 

W okresie objętym niniejszym Raportem nie wystąpiły zmiany klasyfikacji aktywów finansowych w 
wyniku zmiany celu lub wykorzystania tych aktywów. 

 

21. Informacje dotyczące emisji, wykupu i spłaty papierów wartościowych 

W okresie objętym niniejszym Raportem nie wystąpiły zdarzenia emisji, wykupu bądź spłaty papierów 
wartościowych. 

 

22. Informacje dotyczące wypłaconej (zadeklarowanej) dywidendy 

W okresie objętym niniejszym Raportem Emitent nie deklarował wypłaty ani nie wypłacał dywidendy. 

 

23. Zdarzenia, które wystąpiły po dniu, na który sporządzono półroczne skrócone 
sprawozdanie finansowe, nieujęte w tym sprawozdaniu, które mogą w znaczący 
sposób wpłynąć na przyszłe wyniki finansowe emitenta 

Na dzień zatwierdzenia niniejszego Sprawozdania finansowego do publikacji Zarząd Spółki nie 
identyfikuje zdarzeń nieujętych w tym sprawozdaniu, które mogą w znaczący sposób wpłynąć na jej 
przyszłe wyniki finansowe. 

 

24. Informacje dotyczące zmian zobowiązań warunkowych lub aktywów warunkowych, 
które nastąpiły od czasu zakończenia ostatniego roku obrotowego 

Od zakończenia ostatniego roku obrotowego Emitent nie zaciągał żadnych zobowiązań warunkowych, 
jak również nie identyfikuje aktywów warunkowych. 

 

25. Inne informacje, które mogą w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji 
majątkowej, finansowej i wyniku finansowego emitenta 

Istotny wpływ na poziom wyniku netto w I półroczu 2021 r. miało ujęcie w księgach rachunkowych 
niegotówkowych kosztów związanych z płatnościami na bazie akcji na rzecz pracowników, 
współpracowników i Członków Zarządu Spółki wynikających z Programu Motywacyjnego na lata 
2020-2022 przyjętego przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki w dniu 23 lipca 2020 roku. 
W związku z powyższym w I półroczu 2021 r. rozpoznano koszt wynagrodzeń w kwocie 3,2 mln zł. 

Ponadto Spółka nadal obserwuje i analizuje wpływ rozprzestrzeniania się epidemii choroby COVID-
19 w Polsce oraz w innych krajach, gdzie sprzedawane są produkty Spółki. Dotychczas, tj. do dnia 
publikacji Raportu, nie miało ono wpływu na działalność i wyniki Spółki.   

Wraz z wprowadzonymi ograniczeniami w poruszaniu się i organizowaniu zgromadzeń Spółka podjęła 
działania ukierunkowane na wprowadzenie w Spółce modelu pracy zdalnej. Celem tej inicjatywy było 
zminimalizowanie ryzyka wystąpienia zakażeń wśród personelu Spółki. W ramach podjętych działań 
wprowadzono zmiany w infrastrukturze sieciowej i oprogramowaniu umożliwiające bezpieczną i 
efektywną pracę zdalną, w tym zapewnienie komunikacji pomiędzy Zarządem i członkami zespołu. 
Wobec późniejszego rozluźnienia ograniczeń Spółka powróciła do normalnego trybu pracy, z 
zachowaniem odpowiednich zasad bezpieczeństwa i higieny. Jednocześnie Spółka zachowała 
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gotowość do natychmiastowego powrotu do trybu pracy zdalnej, w przypadku wystąpienia 
ponownych ograniczeń. Na dzień sporządzenia niniejszego Raportu działalność Spółki we wszystkich 
kluczowych obszarach odbywa się bez zakłóceń.   

Biorąc pod uwagę posiadany przez Spółkę stan środków pieniężnych, plany inwestycyjne związane z 
produkcją gier oraz wobec braku istotnych zobowiązań należy stwierdzić, że nawet przedłużająca się 
epidemia COVID-19 nie stanowi zagrożenia dla perspektyw i płynności Spółki w perspektywie 
najbliższych 12 miesięcy.    
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SPRAWOZDANIE ZARZĄDU  
1. Zasady sporządzenia półrocznego skróconego sprawozdania finansowego. 

Skrócone sprawozdanie finansowe sporządzone zostało zgodnie z następującymi przepisami:  

 Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. 2021 poz. 217, ze zm.),  

 Rozporządzenia Ministra Finansów z 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących 
i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków 
uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego 
państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 roku poz. 757),  

 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 października 2020 r. w sprawie zakresu informacji 
wykazywanych w sprawozdaniach finansowych i skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych, 
wymaganych w prospekcie emisyjnym dla emitentów z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, dla których właściwe są polskie zasady rachunkowości (Dz. U. 2020, poz. 2000).  

Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało przy założeniu kontynuowania działalności 
gospodarczej przez Spółkę.  

Sprawozdanie finansowe sporządzono za okres od 1 stycznia 2021 do 30 czerwca 2021. Dane 
porównywalne prezentowane są za analogiczny okres 2020 roku i na dzień 31 grudnia 2020 roku. 

Przy sporządzaniu Sprawozdania finansowego zastosowano metody wyceny aktywów i pasywów oraz 
zasady ustalenia wyniku finansowego zgodne z obowiązującą w Spółce Polityką Rachunkowości, które 
zostały zaprezentowane we wprowadzeniu do sprawozdania finansowego za I półrocze 2021 roku. O 
ile nie wskazano inaczej wszelkie wielkości zostały wykazane w PLN. 

 

2. Istotne dokonania lub niepowodzenia emitenta w okresie I półrocza 2021 r. 

Premiera „Green Hell” na XBOX One oraz PS4 

Najważniejszym wydarzeniem w I półroczu 2021 r. była premiera wersji konsolowych „Green Hell” 
przeznaczonych na PlayStation 4 i Xbox One, która na większości rynków miała miejsce 9 czerwca. 
Cena bazowa gry została ustalona na poziomie 24.99 EUR/24.99 USD. Na datę Raportu liczba 
sprzedanych kopii brutto wersji konsolowych przekroczyła pierwotnie zakładany poziom 30 proc. 
sprzedaży brutto w porównywalnym okresie po premierze trybu co-op na PC.  

Po zakończeniu procedur związanych z klasyfikacją wiekową w dniu 15 września miała miejsce 
premiera Green Hell w wersji na PlayStation 4 na rynkach Dalekiej Azji. Jednocześnie Zarząd 
Emitenta pragnie podkreślić, iż z uwagi na inne procedury ratingowe na rynkach azjatyckich premiera 
„Green Hell” na PS4 zgodnie z pierwotnymi założeniami planowana była w terminie późniejszym niż 
na rynkach europejskim i amerykańskim.  

Dodatki „Spirits of Amazonia” 

W I półroczu zostały udostępnione dwie z trzech części dodatku pt. „Spirits of Amazonia”. Pierwsza 
część zadebiutowała na platformie STEAM w dniu 28 stycznia br., natomiast druga część została 
udostępniona w dniu 22 czerwca br. Premierze obu dodatków towarzyszyła okresowa promocja 
obniżająca bazową cenę gry o 30%. Udostepnienie trzeciej, ostatniej części „Spirits of Amazonia” 
planowane jest w jeszcze tym roku. 

CHIMERA - produkcja 

W I półroczu 2021 r. Emitent kontynuował prace nad drugim autorskim projektem pod roboczym 
tytułem CHIMERA wokół którego skupionych jest zdecydowana większość mocy operacyjnych Spółki. 
Na datę niniejszego Raportu nad CHIMERĄ pracuje 25 osób spośród 30 członków zespołu. 
W I półroczu 2021 r. zakończone zostały prace preprodukcyjne i rozpoczęto etap właściwej produkcji. 
Prace nad CHIMERĄ powinny potrwać od 2 do 3 lat. Zarząd szacuje, że nowy produkt może mieć co 
najmniej 4 letni cykl życia, m.in. dzięki rozbudowie o dodatkowe bezpłatne aktualizacje oraz 
rozszerzenia. Budżet tego projektu jest wstępnie szacowany na ponad 10 mln zł. 
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CHIMERA będzie grą łączącą w sobie cechy zaawansowanego symulatora rozwoju bazy z elementami 
survivalu. Podobnie jak „Green Hell”, narracja gry będzie prowadzona z perspektywy pierwszej 
osoby, jednak tym razem będzie się odbywała w scenerii science-fiction. Jednocześnie w kontraście 
do „Green Hell” będzie to gra typu „casual” skierowana do bardziej powszechnego gracza. Spółka 
wśród różnych opcji dystrybucji rozważa między innymi wydanie CHIMERY równolegle na PC oraz na 
konsole nowej generacji. Budżet tego projektu jest wstępnie szacowany na ponad 10 mln zł.  

Na datę publikacji niniejszego raportu Spółka dysponuje środkami pieniężnymi, które są 
wystarczające na dokończenie nowej gry. Łączna wartość nakładów poniesionych na produkcję 
CHIMERY na dzień 30 czerwca 2021 r. wyniosła 1,889 tys. zł, z czego 844 tys. zł zostało poniesionych 
w I półroczu 2021 r. 

Komentarz do wyników za I półrocze 2021 r. 

W I półroczu 2021 r. Spółka osiągnęła przychody netto ze sprzedaży „Green Hell” w wysokości 21,25 
mln zł, wobec 23,06 mln zł w I półroczu 2020 r. (-8% r/r). W rozbiciu kwartalnym przychody ze 
sprzedaży wyniosły odpowiednio 8,2 mln zł (I kw. 2021 r.) oraz 13,0 mln zł (II kw. 2021 r.) 

W raportowanym okresie sprzedaż „Green Hell” na platformę STEAM odpowiadała za 61% udziału 
w strukturze przychodów ze sprzedaży, natomiast pozostałe 39% zostało wygenerowane ze 
sprzedaży na konsolach Sony PlayStation, Microsoft Xbox oraz Nintendo Switch.  

Sprzedaż brutto w ujęciu ilościowym w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 30 czerwca 2021 r. 
na platformach STEAM, PlayStation Store i Microsoft Store (wersje gry do których Emitent posiada 
prawa wydawnicze) wyniosła 638 tys. kopii, z czego 116 tys. kopii na konsolach PlayStation i XBOX. 

Zysk EBITDA i zysk netto za I półrocze 2021 r. wyniosły odpowiednio 14,6 i 12,06 mln zł. Przekłada 
się to na 69-procentową rentowność na poziomie zysku EBITDA oraz 57-procentową rentowność 
netto. O ile są wielkość niższe niż w analogicznym okresie ubiegłego roku, odpowiednio 92% i 70%, 
należy zauważyć, że wyniki I połowy 2021 roku w znacznym stopniu obciążone są niegotówkowymi 
kosztami związanymi z Programem Motywacyjnym (3,2 mln zł) oraz rezerwami na wynagrodzenie 
zmienne Zarządu (0,72 mln zł), które nie występowały w I półroczu 2020 r. Po skorygowaniu 
tegorocznych danych o ww. wielkości poziomy rentowności są porównywalne z osiąganymi 
w rekordowym I półroczu ubiegłego roku.  

W dniu 27 września br. Spółka poinformowała, że zgodnie ze wstępnymi danymi sprzedażowymi, 
łączna sprzedaż brutto „Green Hell” na platformy STEAM, PlayStation Store i Microsoft Store (wersje 
gry do których Emitent posiada prawa wydawnicze) przekroczyła poziom 2,5 mln sprzedanych 
egzemplarzy, natomiast wishlista na platformie STEAM obejmowała 1,11 mln osób. 

 

3. Opis podstawowych zagrożeń i ryzyka. 

Do najbardziej krytycznych czynników ryzyka związanych z otoczeniem, w ramach którego Spółka 
prowadzi działalność oraz związanych z działalnością Spółki zaliczyć należy:  

 ryzyka wynikające z faktu uzależnienia od kluczowych dystrybutorów współpracujących z 
Emitentem, 

 ryzyko związane z konkurencją,  
 ryzyko walutowe, 
 ryzyko związane z utratą kluczowych pracowników, 
 ryzyko kredytowe. 

Ryzyka wynikające z faktu uzależnienia od kluczowych dystrybutorów współpracujących 
z Emitentem 

Do czerwca 2021 roku w ramach wprowadzonego modelu biznesowego Emitent opierał dystrybucję 
„Green Hell” głównie o platformę STEAM, prowadzoną przez Valve Corporation, będącą wiodącym 
dystrybutorem gier na świecie. Gry oparte o ten kanał dystrybucji dostępne są na całym świecie 
w dystrybucji cyfrowej i cieszą się na rynku dużą renomą. W I półroczu 2021 r. Valve Corporation 
odpowiadał za 54% bezpośredniego obrotu Emitenta, natomiast w latach ubiegłych udział ten 
stanowił odpowiednio 85% (2020 r.) oraz 98% (2019 r.). Oznacza to, że na datę niniejszego 
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Sprawozdanie Emitent jest uzależniony od kluczowego dystrybutora, jakim jest Valve Corporation. 
Z powyższego uzależnienia wynikają ryzyka istotne dla Emitenta, opisane poniżej. 

Emitent nie może wykluczyć, że w przyszłości zaistnieją niezależne zdarzenia, których efektem 
będzie przerwanie współpracy z Valve Corporation lub zmiana warunków tej współpracy na 
niekorzyść Emitenta. Do zaistnienia takich zdarzeń może dojść m.in. na skutek (i) niewywiązywania 
się lub nienależytego wywiązania się z warunków umów, (ii) zmiany regulaminów dystrybucji gier, 
(iii) następczych problemów technicznych sprzedawanych gier, (iv) siły wyższej, (v) znaczącego 
obniżenia atrakcyjności produktów Emitenta ze względu na nieprzewidziany trend. Ponadto Valve 
Corporation zastrzega sobie prawo do weryfikacji produktu, którego wprowadzenie jest planowane 
na platformę STEAM, co wiąże się z ryzykiem niezaakceptowania przyszłych produktów Emitenta i nie 
przyjęciem ich do dystrybucji.  

Dodatkowo sprzedaż na rzecz Valve Corporation związana jest z ryzykiem kredytowym i ryzykiem 
zakłóceń przepływu środków. Biorąc jednak pod uwagę kondycję finansową kontrahenta oraz bardzo 
dobrą historię współpracy uznajemy to ryzyko za akceptowalne. 

Celem zredukowania stopnia tego uzależnienia, a co za tym idzie ograniczenia wpływu ewentualnej 
materializacji ryzyk opisanych w akapicie powyżej na sytuację ekonomiczną Spółki, Emitent 
podejmuje działania dwojakiego rodzaju. 

Po pierwsze Emitent w sposób należyty wykonuje wszystkie zobowiązania i przestrzega warunków 
wynikających z umów zawartych z Valve Corporation. Emitent na każdym etapie produkcji gier 
weryfikuje ewentualne problemy techniczne i usuwa je na bieżąco. Emitent także dba o wysoką 
atrakcyjność produktów, aby spełniały one wyśrubowane wymagania dla gier klasy AAA.  

Po drugie Emitent podejmuje działania zmierzające do zmniejszenia samego poziomu uzależnienia. 
Są to działania mające na celu sprzedaż „Green Hell” na inne platformy, za pośrednictwem innych 
kanałów dystrybucji niż STEAM. Przykładem takiego działania jest wydanie „Green Hell” na konsole 
Microsoft XBOX One oraz Sony PlayStation 4. Premiera wersji konsolowych miała miejsce w dniu 9 
czerwca 2021 r. na dedykowanych platformach cyfrowych Xbox Live oraz PlayStation Network. Cena 
bazowa gry została ustalona na poziomie 24.99 EUR/24.99 USD. Planowane jest także wydanie gry 
na kolejne generacje tych konsol (tzw. next gen.) – w tym przypadku również przewiduje się model 
dystrybucyjny oparty przede wszystkim o dedykowane platformy cyfrowe Xbox oraz PlayStation, nie 
wykluczając dystrybucji limitowanych wydań pudełkowych. Ponadto „Green Hell” zostało wydane 
również w wersji przeznaczonej na konsolę Nintendo Switch, której premiera miała miejsce w dniu 8 
października 2020 r. Od tej daty gra dostępna jest w sklepie cyfrowym Nintendo eShop na terenie 
Europy, USA, Kanady oraz Meksyku, a od 10 lutego 2021 r. również w Japonii. W stosunku do 
przyszłych produktów, Emitent bierze pod uwagę wydawanie gier jednocześnie na PC, jak i konsole 
Microsoft oraz PlayStation, co pozwoli na ich równoległą dystrybucję wieloma kanałami. Emitent 
podjął również współpracę z Incuvo S.A. w celu wprowadzenia „Green Hell” na platformy wirtualnej 
rzeczywistości - STEAM, Oculus, Viveport. Spółka nieustająco bada rynek gier oraz prowadzi liczne 
rozmowy biznesowe, poszukując alternatywnych kanałów dystrybucji swoich produktów. 

Ze względu na specyfikę branży gamingowej, ze szczególnym uwzględnieniem planowanych 
sposobów dystrybucji „Green Hell” oraz przyszłych produktów Spółki, prawdopodobieństwo 
materializacji ryzyk wynikających z uzależnienia od kluczowych dystrybutorów współpracujących 
z Emitentem, Spółka ocenia jako średnie.  

Dotychczasowa, kilkuletnia współpraca Emitenta z Valve Corporation przebiega bez żadnych 
zakłóceń. Valve Corporation nie zgłosiła Emitentowi żadnych problemów z dystrybucją „Green Hell”. 
W ramach platformy STEAM Emitentowi proponowany jest regularnie udział w kampaniach 
promocyjnych dostępnych wyłącznie dla najwyżej ocenianych gier oferowanych na tej platformie. 
Jednocześnie w I półroczu 2021 r. z uwagi na premierę wersji konsolowych udział przychodów ze 
sprzedaży osiąganych za pośrednictwem Valve Corporation uległ wyraźnemu obniżeniu, a proces ten 
będzie kontynuowany w efekcie działań Emitenta związanych z planowanym wydaniem gry na nowe 
generacji tych konsol oraz w wersji VR. 

Jednocześnie istotność problemu uzależnienia od kluczowych dystrybutorów Emitent ocenia jako 
znaczną, ponieważ wysoki stopień uzależnienia od jednego dystrybutora może powodować 
konieczność zmiany modelu biznesowego i założeń biznesowych Spółki oraz utratę jednego z 
głównych kanałów dystrybucji gier, a w konsekwencji może mieć istotny, negatywny wpływ na 
reputację Emitenta, relacje z partnerami biznesowymi Spółki oraz osiągane wyniki finansowe. 

Ryzyko związane z konkurencją w branży gier 
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Emitent działa na rynku gier komputerowych, który jest rynkiem wysoce konkurencyjnym. Ze 
względu na profil oraz szeroki zasięg geograficzny działalności, Spółka do grona swoich konkurentów 
co do zasady zalicza szereg podmiotów zajmujących się tworzeniem gier w Polsce i na świecie. Należy 
mieć na względzie, że faktyczne ryzyko związane z konkurencją jest ograniczone przez fakt, że gry 
komputerowe są produkowane dla odrębnych grup odbiorców, dla różnych wydawców, czy też na 
zróżnicowane platformy sprzętowe. Na rynku dostępne są jednak gry komputerowe podobne do 
produktów wydawanych przez Emitenta, czy też trafiające do tych samych kanałów dystrybucji, 
stanowiące tym samym dla nich bezpośrednią konkurencję. Ryzyko związane z konkurencyjnością 
w branży gier wiąże się też z tym, że znaczna część podmiotów konkurencyjnych działa na rynku 
dłużej oraz dysponuje większym potencjałem w zakresie produkcji i promocji gier niż Emitent. Na 
rynku ciągle pojawiają się nowe produkty, przez co istnieje ryzyko spadku zainteresowania 
określonymi produktami Spółki na rzecz produktów konkurencji. Konkurencyjny rynek wymaga pracy 
nad ciągłym podwyższaniem jakości produktów, działaniami marketingowymi i PR, a także nad 
szukaniem nowych nisz rynkowych i tematów gier, które mogłyby zaciekawić szeroką grupę 
odbiorców. Kluczową rolę odgrywa dostęp do najnowszych technologii i ciągła dbałość 
o optymalizację kosztów.  

Prawdopodobieństwo materializacji niniejszego ryzyka Emitent ocenia jako średnie. W celu 
zapobiegania ewentualnym skutkom związanym z produktami konkurencji, Emitent dokłada 
wszelkiej staranności w procesie tworzenia nowych projektów, korzystając z najnowocześniejszych 
technologii, co bezpośrednio wpływa na jakość produktów oraz wzrost sprzedaży.  

Istotność powyższego ryzyka Emitent ocenia jako średnią, ponieważ jego materializacja może 
spowodować obniżenie uzyskanych przychodów, w tym ograniczony zwrot środków przeznaczony na 
realizację danego projektu. W przypadku nasilenia konkurencji, Spółka może zostać zmuszona do 
poniesienia dodatkowych nakładów w celu utrzymania swojej pozycji rynkowej. W konsekwencji 
może to mieć negatywny wpływ na działalność operacyjną Spółki oraz sytuację finansową Emitenta.  

Ryzyko walutowe 

Mając na uwadze, iż Emitent ponosi koszty wytworzenia w PLN, natomiast zdecydowanie większość 
przychodów osiąganych ze sprzedaży gier jest i będzie realizowana w walutach obcych, czynnikiem 
ryzyka, z jakim Spółka ma do czynienia, jest ryzyko wystąpienia niekorzystnych zmian kursów 
walutowych. Ryzyko to dotyczy szczególnie kursu wymiany PLN w stosunku do USD, ponieważ 
transakcje w tej walucie mają najistotniejszy wkład w strukturę przychodów Spółki. W I półroczu 
2021 r. przychody ze sprzedaży w USD wyniosły w przeliczeniu na PLN 16,8 mln zł, co stanowiło 79% 
wszystkich przychodów ze sprzedaży Emitenta. Spółka generuje przychody ze sprzedaży również 
w EUR, a ich wartość po przeliczeniu na PLN w I półroczu 2021 r. wyniosła 2,26 mln zł  co stanowiło 
11% przychodów ze sprzedaży. 

Wahania walut mogą zmniejszać wartość należności Spółki lub zwiększać wartość jej zobowiązań, 
powodując powstanie różnic kursowych obciążających wynik finansowy Emitenta.  

W celu zniwelowania tego ryzyka Spółka w dniu 23 marca 2020 r. zawarła z Santander Bank Polska 
S.A. umowę ramową o trybie zawierania i rozliczania transakcji zabezpieczających ryzyko walutowe, 
umożliwiającą zawieranie takich transakcji. Emitent stale monitoruje osiągany poziom przychodów 
w walutach obcych w odniesieniu do przewidywanych kosztów denominowanych w PLN oraz zmiany 
na rynku walutowym. W oparciu o te analizy Spółka podejmuje ewentualne decyzje o sprzedaży 
waluty z przyszłym terminem rozliczenia. Emitent nie zawiera innych transakcji dotyczących bardziej 
złożonych instrumentów finansowych, takich jak opcje walutowe czy swap’y. 

Prawdopodobieństwo materializacji tego ryzyka Emitent ocenia jako wysokie. W ostatnich latach 
notowano znaczące wahania kursów USD, można zatem założyć, że takie wahania będą występowały 
również w przyszłości. 

Istotność powyższego ryzyka Emitent ocenia jako średnią. Na niniejszego Sprawozdania Spółka nie 
identyfikuje ryzyka kursowego jako istotnego zagrożenia dla poziomu zakładanej rentowności 
działalności operacyjnej. Spółka posiada rezerwy finansowe gwarantujące jej środki na realizację 
projektów i bieżącą działalność przez najbliższe lata. Wahania kursów mogą mieć jednak wpływ na 
bieżące dochody, wpływając także w pewnym stopniu na działalność Spółki.  

Ryzyko związane z utratą kluczowych pracowników  

Z uwagi na charakter prowadzonej działalności przez Spółki, jakość wydawanych gier jest w dużej 
mierze uzależniona od umiejętności oraz doświadczenia strategicznych współpracowników Spółki a 
także od kompetencji kadry zarządzającej Spółką. Spółka stworzył stabilny zespół cenionych 
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specjalistów współtworzących GREEN HELL, który zamierza utrzymać na potrzeby przyszłych 
produkcji. Spółka minimalizuje ryzyko utraty kluczowych dla jej działalności współpracowników 
poprzez kreowanie satysfakcjonujących systemów płacowych, adekwatnych do stopnia 
doświadczenia i poziomu kwalifikacji osób oraz przyjaznego środowiska pracy. Spółka stosuje także 
pozafinansowe bonusy w postaci ubezpieczeń medycznych oraz kart wstępu do obiektów sportowych. 
Ponadto w dniu 23 lipca 2020 r. WZA Spółki podjęło uchwały w przedmiocie przyjęcia programu 
motywacyjnego określającego warunki nabywania przez członków Zarządu Spółki oraz pracowników 
i współpracowników, akcji w ramach kapitału docelowego Spółki. 
Utrata przez Spółkę wiedzy oraz doświadczenia w zakresie profesjonalnego projektowania gier jest 
minimalizowana także poprzez fakt, iż wszyscy członkowie Zarządu Spółki są jednocześnie 
założycielami Spółki, a także posiadają znaczące udziały w kapitale zakładowym Spółki i pozostają 
związani z Spółką umowami, na podstawie których świadczą na rzecz spółki kluczowe dla jej 
działalności usługi merytoryczne. 
 
Ryzyko kredytowe 

Ryzyko związane z prowadzeniem sprzedaży z odroczonym terminem płatności oraz wysokiej 
koncentracji kontrahentów. W I pierwszym półroczu 2021 r. większość sprzedaży realizowana była 
na rzecz Valve Corporation. Ryzyko ograniczone bardzo dobrą historią płatności od kontrahentów 
(Valve) oraz bardzo dobrym standingiem finansowym (Microsoft, Sony). 
 
4. Czynniki i zdarzenia, w tym o nietypowym charakterze, mające istotny wpływ na 

skrócone sprawozdanie finansowe 

W I półroczu 2021 roku nie wystąpiły czynniki o nietypowym charakterze, które miały wpływ na 
zrealizowane przez Spółkę w danym okresie wyniki finansowe. 

 

5. Opis zmian organizacji grupy kapitałowej emitenta 

Nie dotyczy. Emitent nie tworzy grupy kapitałowej. 

 

6. Stanowisko zarządu odnośnie do możliwości zrealizowania wcześniej publikowanych 
prognoz wyników na dany rok, w świetle wyników zaprezentowanych w raporcie 
półrocznym w stosunku do wyników prognozowanych 

Spółka nie publikowała szacunków ani prognoz finansowych dotyczących prezentowanego okresu. 

 

7. Struktura akcjonariatu emitenta na dzień przekazania raportu półrocznego 

Lp Akcjonariusz Liczba 
akcji % akcji Liczba 

głosów % głosów 

1 VENTURE FIZ 87 361 12,86% 87 361 12,86% 

2 Krzysztof Kwiatek 73 879 10,87% 73 879 10,87% 

3 Krzysztof Sałek 73 878 10,87% 73 878 10,87% 

4 Tomasz Soból 73 752 10,85% 73 752 10,85% 

5 Marek Soból 51 650 7,60% 51 650 7,60% 

6 Aviva Investors Poland TFI S.A. 46 583 6,86% 46 583 6,86% 

7 Akcjonariusze < 5% udziału w głosach na WZA 272 333 40,08% 272 333 40,08% 

Razem 679 436 100,00% 679 436 100,00% 

Dane dotyczący liczby akcji posiadanych przez Venture FIZ oraz Aviva Investors Poland TFI S.A. 
zostały przedstawione na podstawie liczby akcji zarejestrowanych na Zwyczajnym Walnym 
Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, które odbyło się w dniu 24 czerwca 2021 r. 
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Dane dotyczący liczby akcji posiadanych przez p. Marka Sobóla zostały przedstawione na podstawie 
liczby akcji zarejestrowanych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, które 
odbyło się w dniu 14 maja 2020 r. 

 

8. Zestawienie stanu posiadania akcji emitenta lub uprawnień do nich przez osoby 
zarządzające i nadzorujące emitenta na dzień przekazania raportu półrocznego 

Lp Akcjonariusz Stanowisko L. akcji % akcji L. głosów % 
głosów 

1 Krzysztof Kwiatek Prezes Zarządu 73 879 10,87% 73 879 10,87% 

2 Krzysztof Sałek Członek Zarządu 73 878 10,87% 73 878 10,87% 

3 Tomasz Soból Członek Zarządu 73 752 10,85% 73 752 10,85% 

4 Michał Paziewski Członek Rady Nadzorczej 279 0,04% 279 0,04% 

 
W okresie I półrocza 2021 roku, jak również po jego zakończeniu do dnia zatwierdzenia niniejszego 
raportu do publikacji nie miały miejsca zmiany w stanie posiadania akcji Spółki przez osoby 
zarządzające i nadzorujące Creepy Jar S.A. 

 

9. Wskazanie istotnych postępowań toczących się przed sądem, organem właściwym 
dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej, dotyczących 
zobowiązań oraz wierzytelności emitenta 

Spółka na datę publikacji niniejszego Raportu oraz w okresie obejmującym co najmniej 12 miesięcy 
poprzedzających jego datę, nie jest, ani nie była stroną istotnych postępowań przed organami 
rządowymi, postępowań sądowych lub arbitrażowych (łącznie ze wszelkimi postępowaniami w toku 
lub które, według najlepszej wiedzy Spółki, mogą wystąpić) dotyczących zobowiązań lub 
wierzytelności  Spółki. 

 

10. Informacje o zawarciu przez emitenta jednej lub wielu transakcji z podmiotami 
powiązanymi, jeżeli zostały zawarte na warunkach innych niż rynkowe 

W okresie objętym raportem półrocznym Emitent nie zawierał istotnych transakcji z jednostkami 
powiązanymi, w szczególności Emitent nie zawierał transakcji na warunkach innych niż rynkowe. 

 

11. Informacje o udzieleniu przez emitenta poręczeń kredytu lub pożyczki lub udzieleniu 
gwarancji 

Zarówno w I półroczu 2021 jak również do daty niniejszego Raportu Spółka nie udzielała 
jakichkolwiek poręczeń lub gwarancji, w tym również od podmiotów powiązanych z Emitentem. 

 

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

Na dzień 30 czerwca 2021 roku zespół Spółki obejmował 30 stałych współpracowników.  

Poza wymienionymi wyżej informacjami oraz prezentowanymi w niniejszym Raporcie Emitent nie 
posiada innych istotnych informacji mogących w sposób znaczący wpłynąć na ocenę jego sytuacji 
kadrowej, majątkowej, finansowej, wyniku finansowego i ich zmian, a także na ocenę możliwości 
realizacji zobowiązań przez Emitenta. 
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13. Wskazanie czynników, które w ocenie emitenta będą miały wpływ na osiągnięte 
przez niego wyniki w perspektywie co najmniej kolejnego kwartału 

W ocenie Emitenta na osiągane wyniki finansowe w pespektywie co najmniej kolejnego kwartału 
będą miały wpływ bezpośrednio następujące czynniki: 

i) rozszerzenie „Green Hell” o kolejne aktualizacje (ostatnią część dodatku „Spirits of Amazonia” na 
PC oraz poprzednie części na XBOX i PlayStation) oraz organizowane okresowe obniżki ceny gry 
na platformach STEAM, XBOX i PlayStation, 
 

ii) wydanie „Green Hell” w wersji na konsole obecnej generacji XBOX Series S│X oraz PlayStation 5 
 

iii) premiera „Green Hell” na platformach wirtualnej rzeczywistości – STEAM VR, Oculus oraz HTC 
Vive, za której port oraz wydanie odpowiada Incuvo S.A. 
 

iv) prace deweloperskie związane z produkcją CHIMERY - zaawansowanego symulatora z pogranicza 
base buildingu i survivalu, z perspektywy pierwszej osoby w scenerii science-fiction. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Krzysztof Kwiatek 

Prezes Zarządu 
Creepy Jar S.A. 

 
 

 
Krzysztof Sałek 
Członek Zarządu 
Creepy Jar S.A. 

 
 
 

Tomasz Soból 
Członek Zarządu 
Creepy Jar S.A. 
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OŚWIADCZENIE 
 

 

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE PÓŁROCZNEGO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA 
FINANSOWEGO I PÓŁROCZNEGO SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA ZA  

I PÓŁROCZE 2021 ROKU 

 

 

Zgodnie z postanowieniami § 68 ust. 1 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 
r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów 
wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa 
państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 757), Zarząd spółki Creepy Jar 
S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) oświadcza, że:  

a) według jego najlepszej wiedzy, półroczne skrócone sprawozdanie finansowe i dane porównywalne 
zostały sporządzone zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości oraz że odzwierciedlają w 
sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową Emitenta oraz jego wynik 
finansowy, oraz 

b) półroczne sprawozdanie z działalności Emitenta zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć oraz 
sytuacji Emitenta, w tym opis podstawowych zagrożeń i ryzyka. 
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