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Raport sporządzony zgodnie z wymogami określonymi w załączniku nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu 
Obrotu (według stanu prawnego na dzień 30 kwietnia 2018 r.) „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w 

alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.  
  

Rolę Autoryzowanego Doradcy dla Creepy Jar S.A. pełni spółka Navigator Capital S.A. z siedzibą w Warszawie (00-
105), ul. Twarda 18, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 

0000380467 
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KWARTALNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE 
        

Creepy Jar Spółka Akcyjna 
 

za okres 01.10.2018 r. - 31.12.2018 r. 
 
 
 

Obejmujące:        

       WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO     

       BILANS        

       RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT        

       ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM       

       RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH        

       DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA        

        

  

       

Skład Zarządu        

        

Krzysztof Maciej Kwiatek                 Prezes Zarządu                                 

Krzysztof Sałek   Członek Zarządu     

Tomasz Michał Soból                 Członek Zarządu    

Marek Jacek Soból  Członek Zarządu     

        

        

       

        

Blizne Łaszczyńskiego, dnia 11.02.2019 r.   
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 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 
 

1. Nazwa jednostki, adres siedziby, przedmiot działalności oraz nr w rejestrze sądowym 
       

Nazwa: Creepy Jar Spółka Akcyjna  
 

Adres: Blizne Łaszczyńskiego, ul. Gościnna 11, 05-082 Stare Babice 
 

Przedmiot działalności: Działalność związana z oprogramowaniem 
  

Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych    

Rejestr sądowy: Krajowy Rejestr Sądowy , Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy ,  
w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy 

Miejscowość: Warszawa 

Numer KRS: 0000666293 
  

 

2. Czas działania jednostki określony w akcie założycielskim.     

Zgodnie ze statutem czas trwania działalności Spółki jest nieograniczony.  

    

3. Okres objęty sprawozdaniem finansowym.   

Sprawozdanie przedstawia dane finansowe za okres od 1 października 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. oraz 

narastająco za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. wraz z danymi porównawczymi dla analogicznego 

okresu roku poprzedzającego. 

 

4. Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne 

jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe. 

W skład Spółki nie wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania 

finansowe. 

 

5. Założenie kontynuacji działalności.       

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez 

jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości, nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie 

kontynuowania przez nią działalności.     

 

6. Wskazanie, czy w okresie, za który sporządzono sprawozdanie finansowe nastąpiło połączenie spółek. 

Sprawozdanie finansowe nie zawiera skutków rozliczenia połączenia spółek.   

7. Zatrudnienie 

W okresie sprawozdawczym nie występowało zatrudnienie. 

 

8. Podstawa sporządzenia sprawozdania finansowego:    

Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało w oparciu o zasady rachunkowości wynikające  

z przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.  
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9. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także 

amortyzacji), pomiaru wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego w zakresie, 

w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru.  

 

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. 

Spółka prowadzi ewidencję kosztów w układzie rodzajowym oraz sporządza rachunek zysków i strat  

w wariancie porównawczym. 

Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów ujmuje się w rachunku zysków i strat, gdy korzyści 

wynikające z praw własności do produktów, towarów i materiałów przekazano nabywcy. 

 

Odsetki 
Przychody odsetkowe są ujmowane w momencie ich naliczenia. 
 
Rachunek przepływów pieniężnych 
Rachunek przepływów pieniężnych sporządzono metodą pośrednią. 
 
Wartości niematerialne i prawne 
Wartości niematerialne i prawne ujmuje się w księgach według cen ich nabycia lub kosztów poniesionych na ich 

wytworzenie i umarza metodą liniową przy zastosowaniu następujących stawek amortyzacyjnych: 

oprogramowanie-50% 

Poprawność stosowanych okresów i stawek amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych jest przez 

jednostkę weryfikowana, powodując odpowiednią korektę dokonywanych w następnych latach odpisów 

amortyzacyjnych. 

 

Środki trwałe 

Wartość początkową środków trwałych ujmuje się w księgach według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, 

pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty ich wartości. 

Cena nabycia i koszt wytworzenia środków trwałych oraz środków trwałych w budowie obejmuje ogół ich 

kosztów poniesionych przez jednostkę 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. 

Wartość początkową stanowiącą cenę nabycia lub koszt wytworzenia środka trwałego powiększają koszty jego 

ulepszenia, polegającego na przebudowie, rozbudowie, modernizacji lub rekonstrukcji, powodującego, że 

wartość użytkowa tego środka po zakończeniu ulepszenia przewyższa posiadaną przy przyjęciu do używania 

wartość użytkową. 

Środki trwałe amortyzowane są metodą liniową. Rozpoczęcie amortyzacji następuje w następnym miesiącu po 

przyjęciu środka trwałego do używania 

 

Przykładowe stawki amortyzacyjne są następujące: 

Budynki                                                5% 

Obiekty inżynierii lądowej i wodnej  10% 

Urządzenia techniczne i maszyny   20% 

Środki transportu                   20% 

 

Poprawność stosowanych okresów i stawek amortyzacji środków trwałych jest przez jednostkę weryfikowana, 

powodując odpowiednią korektę dokonywanych w następnych latach odpisów amortyzacyjnych. Środki trwałe 

o wartości poniżej 3 500 PLN umarza się jednorazowo. 

 

Trwała utrata wartości aktywów 

Na każdy dzień bilansowy ocenia się czy istnieją obiektywne dowody wskazujące na trwałą utratę wartości 

składnika bądź grupy aktywów. Jeśli takie dowody istnieją, ustala się szacowaną, możliwą do odzyskania wartość 
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składnika aktywów i dokonuje się odpisu aktualizującego z tytułu utraty wartości, w kwocie równej różnicy 

między wartością możliwą do odzyskania i wartością bilansową. Strata wynikająca z utraty wartości jest 

ujmowana w rachunku zysków i strat. W przypadku, gdy skutki uprzednio dokonanego przeszacowania aktywów 

ujęto jako kapitał z aktualizacji wyceny, to strata pomniejsza wysokość tego kapitału, a pozostała część straty jest 

odnoszona na rachunek zysków i strat. 

 

Należności, roszczenia i zobowiązania, inne niż zaklasyfikowane jako aktywa i zobowiązania finansowe 

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. 

Zobowiązania ujmuje się w księgach rachunkowych w kwocie wymagającej zapłaty. 

 

Należności i zobowiązania wyrażone w walutach obcych wykazuje się na dzień ich powstania według średniego 

kursu Narodowego Banku Polskiego ogłoszonego dla danej waluty z dnia poprzedzającego ten dzień. 

Na dzień bilansowy należności i zobowiązania wyrażone w walutach obcych wycenia się po obowiązującym na 

ten dzień średnim kursie ogłoszonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski. 

 

Rozliczenia międzyokresowe 

Spółka dokonuje czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów, jeżeli dotyczą one przyszłych okresów 

sprawozdawczych. Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów dokonywane są w wysokości prawdopodobnych 

zobowiązań przypadających na bieżący okres sprawozdawczy. 

Spółka prezentuje ponoszone nakłady na wytworzenie wartości niematerialnych i prawnych w postaci gry 

komputerowej w rozliczeniach międzyokresowych do chwili zakończenia projektu. 

 

Podatek dochodowy 

Podatek dochodowy wykazany w rachunku zysków i strat obejmuje część bieżącą i część odroczoną. Bieżące 

zobowiązanie z tytułu podatku dochodowego jest naliczane zgodnie z przepisami podatkowymi. Wykazywana w 

rachunku zysków i strat część odroczona stanowi różnicę pomiędzy stanem rezerw i aktywów z tytułu podatku 

odroczonego na koniec i na początek okresu sprawozdawczego. 

Rezerwę i aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego, dotyczące operacji rozliczanych  

z kapitałem własnym, odnosi się na kapitał własny. 

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

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

spowodują w przyszłości zmniejszenie podstawy obliczenia podatku dochodowego oraz straty podatkowej 

możliwej do odliczenia, ustalonej przy uwzględnieniu 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. 

Rezerwa i aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego są kompensowane dla potrzeb prezentacji w 

sprawozdaniu finansowym. Kompensata jest możliwa wtedy, gdy jednostka ma tytuł uprawniający ją do ich 

jednoczesnego uwzględnienia przy obliczaniu kwoty zobowiązania podatkowego. 

 

Różnice kursowe 

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. 
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SKRÓCONY JEDNOSTKOWY BILANS 

 
W IV kwartale 2018 r. została przeksięgowana strata netto z 2017 r. - zgodnie z uchwałą Zwyczajnego Walnego 

Zgromadzenia Spółki została ona pokryta z kapitału zapasowego. 

 

 

 

 

 

BILANS 31.12.2018 31.12.2017 

  PLN PLN 

Aktywa trwałe 418 701,78 408 651,79 

Wartości niematerialne i prawne 401 084,20 404 336,67 

Rzeczowe aktywa trwałe 17 617,58 4 315,12 

Należności długoterminowe - - 

Inwestycje długoterminowe - - 

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe - - 

Aktywa obrotowe 6 469 098,03 2 010 680,27 

Zapasy 3 252,03 - 

Należności krótkoterminowe 1 454 855,39 353 144,40 

Inwestycje krótkoterminowe 3 022 519,68 609 808,11 

Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 3 022,519,68 609 808,11 

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1 988 470,93 1 047 727,76 

Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy - - 

Udziały (akcje) własne - - 

Aktywa razem 6 887 799,81 2 419 332,06 

    

Kapitał własny  6 750 461,03 2 366 500,32 

Kapitał (fundusz) podstawowy 679 436,00 647 082,00 

Kapitał (fundusz) zapasowy 3 790 074,33 2 353 312,00 

Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny - - 

Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe - - 

Zysk (strata) z lat ubiegłych - - 

Zysk (strata) netto 2 280 950,70 -633 893,68 

Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego  - - 

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania razem 137 338,78 52 831,74 

Rezerwy na zobowiązania - - 

Zobowiązania długoterminowe  - - 

Zobowiązania krótkoterminowe  137 338,78 46 331,74 

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 

 

134 174,30 44 231,52 

Z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i 
zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 

1 996,00 1 031,00 

Z tytułu wynagrodzeń 1 168,22 1 069,22 

Inne 0,26 - 

Rozliczenia międzyokresowe - 6 500,00 

Pasywa razem  6 887 799,81 2 419 332,06 
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SKRÓCONY JEDNOSTKOWY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 

Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy) 
01.10.2018 
31.12.2018 

01.10.2017 
31.12.2017 

01.01.2018 
31.12.2018 

16.12.2016 
31.12.2017 

  PLN PLN PLN PLN 

Przychody netto ze sprzedaży 1 398 612,63 - 3 446 416,25 148,15 

Przychody netto ze sprzedaży produktów 1 960 808,05 - 4 645 427,83 148,15 

Zmiana stanu produktów  (562 195,42) - (1 199 011,58) - 

Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki - - - - 

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów - - - - 

Koszty działalności operacyjnej 205 024,64 259 908,33 884 768,82 642 766,16 

Amortyzacja 9 808,78 5 801,87 17 777,42 31 164,75 

Zużycie materiałów i energii 29 591,62 14 850,48 70 116,42 39 566,05 

Usługi obce 112 407,89 115 029,57 567 509,81 312 298,77 

Podatki i opłaty 3 001,23 17 639,43 29 003,90 25 007,30 

Wynagrodzenia 17 366,22 23 962,44 89 712,22 57 587,44 

Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia - - - - 

Pozostałe koszty rodzajowe 32 848,90 82 624,54 110 649,05 177 141,85 

Wartość sprzedanych towarów i materiałów - - - - 

Zysk (strata) ze sprzedaży 1 193 587,99 (259 908,33) 2 561 647,43 (642 618,01) 

Pozostałe przychody operacyjne 55 201,05 - 55 201,05 3,15 

Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych - - - - 

Dotacje 55 200,00 - 55 200,00 - 

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych - - - - 

Inne przychody operacyjne 1,05 - 1,05 3,15 

Pozostałe koszty operacyjne - - - 2,73 

Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych - - - - 

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych - - - - 

Inne koszty operacyjne - - - 2,73 

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 1 248 789,04 (259 908,33) 2 616 848,48 (642 617,59) 

Przychody finansowe 33 220,57 4 641,01 43 567,82 9 792,98 

Dywidendy i udziały w zyskach - - - - 

Odsetki - 4 641,01 7 634,39 9 792,98 

Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych - - - - 

Aktualizacja wartości aktywów finansowych - - - - 

Inne 33 220,57 - 35 933,4 - 

Koszty finansowe 18 812,71 562,44 33 934,60 1 069,06 

Odsetki 2 108,59 - 2 206,45 - 

Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych - - - - 

Aktualizacja wartości aktywów finansowych - - - - 

Inne 16 704,12 562,44 31 728,15 1 069,06 

Zysk (strata) brutto 1 263 196,90 (255 829,76) 2 626 481,70 (633 893,67) 

Podatek dochodowy 189 702,00 - 345 531,00 - 

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenia straty) - - - - 

Zysk (strata) netto 1 073 494,90 (255 829,76) 2 280 950,70 (633 893,67) 
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SKRÓCONY JEDNOSTKOWY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH 

Rachunek przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) 
01.10.2018 
31.12.2018 

01.10.2017 
31.12.2017 

01.01.2018 
31.12.2018 

16.12.2016 
31.12.2017 

  PLN PLN PLN PLN 

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej ((       

Zysk (strata) netto 1 073 494,90 (255 829,76) 2 280 950,70 (633 893,67) 

Korekty razem 1 221 364,86 (569 475,75) (1 841 895,25) (1 316 875,66) 

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 2 294 859,76 (825 305,52) (439 055,45) (1 950 769,34) 

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej     

Wpływy - - - - 

Wydatki 21 274,80 4 739,84 27 827,40 39 816,55 

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (21 274,80) (4 739,84) (27 827,40) (39 816,55) 

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej     

Wpływy - - 2 001 412,84 2 600 394,00 

Wydatki - - - - 

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej - - 2 001 412,84 2 600 394,00 

Przepływy pieniężne netto 2 273 584,96 (830 045,36) 2 412 640,89 609 808,11 

Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych 70,68 - 70,68 - 

Środki pieniężne na początek okresu 748 864,04 1 439 853,47 609 808,11 - 

Środki pieniężne na koniec okresu 3 022 519,68 609 808,11 3 022 519,68 609 808,11 

 

SKRÓCONE JEDNOSTKOWE ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM 

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym 
01.10.2018 
31.12.2018 

01.10.2017 
31.12.2017 

01.01.2018 
31.12.2018 

16.12.2016 
31.12.2017 

  PLN PLN PLN PLN 

Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)  5 676 966,13 2 622 330,09 2 366 500,33 - 

Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 679 436,00 647 082,00 647 082,00 - 

Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 4 423 968,00 2 353 312,00 2 353 312,00 - 

Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu - - - - 

Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu - - - - 

Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 573 562,12 (378 063,91) (633 893,68) - 

Wynik netto 1 073 494,90 (255 829,77) (2 280 950,70) (633 893,68) 

Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 6 750 461,03 2 366 500,32 6 750 461,03 2 366 500,32 

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

6 750 461,03 2 366 500,32 6 750 461,03 2 366 500,32 

 

W IV kwartale 2018 r. została przeksięgowana strata netto z 2017 r. - zgodnie z uchwałą Zwyczajnego Walnego 

Zgromadzenia Spółki została ona pokryta z kapitału zapasowego.  



Raport kwartalny Creepy Jar S.A. 
01.10.2018 r. – 31.12.2018 r. 

 

Strona 9 z 13 
 

 
DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA 

 

Informacja dotycząca przychodów i kosztów (GREEN HELL) 
 

Na dzień 31.12.2017 31.12.2018 

Przychody z tyt. sprzedaży GREEN HELL  0,00 4 645 427,83  

Dotychczasowe nakłady poniesione na wytworzenie gry komputerowej GREEN HELL 1 047 727,76 3 187 482,51 

Kwota nakładów na grę rozliczona w trzecim kwartale 2018 r.   0,00 636 816,16 

Kwota nakładów na grę rozliczona w czwartym kwartale 2018 r.   0,00 562 195,42 

Kwota nakładów na  grę pozostała do rozliczenia  1 047 727,76 1 988 470,93 

 
W IV kwartale 2018 r. koszty, które zostały rozliczone w prezentowanym wyniku finansowym dotyczą nakładów 
poniesionych na wytworzenie gry w liczbie 52.777 sztuk sprzedanych kopii gry. 
 
Struktura kapitału zakładowego Emitenta 
 

Lp. 
Seria/emisja  
Rodzaj akcji  

Rodzaj 
uprzywilejowania 

Liczba akcji  
Wartość 

nominalna akcji  
Sposób pokrycia 

kapitału 
Data rejestracji 

1 Akcje seria A  x 500.000 500 000,00 gotówka/aport 02.03.2017 

2 Akcje seria B  x  147.082 147 082,00 gotówka 18.04.2017 

3 Akcje seria C  x  32.354  32 354,00 gotówka   30.01.2018  

Kapitał razem x 679.436 679 436,00 X X 

 

1. Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu 

Niniejszy raport kwartalny Creepy Jar S.A. za okres od 01.10.2018 r. – 12.31.2018 r. został sporządzony zgodnie  
z przepisami Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe 
przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”. 

Spółka prowadzi księgi rachunkowe zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 29 września 1994 r. (z późni. zmian.)  
o rachunkowości obowiązującymi jednostki kontynuujące działalność. Spółka sporządza rachunek zysków i strat 
w układzie porównawczym. Rachunek przepływów pieniężnych jest sporządzany metodą pośrednią. Walutą 
sprawozdawczą jest złoty polski (PLN). W sprawozdaniu finansowym Spółka wykazuje zdarzenia gospodarcze 
zgodnie z ich treścią ekonomiczną. Wynik finansowy Spółki za dany rok obrotowy obejmuje wszystkie osiągnięte 
i przypadające na jej rzecz przychody oraz związane z tymi przychodami koszty zgodnie z zasadami memoriału, 
współmierności przychodów i kosztów oraz ostrożnej wyceny. Poszczególne składniki aktywów i pasywów 
wycenia się stosując rzeczywiście poniesione na ich nabycie ceny, z zachowaniem zasady ostrożności. 

W bieżącym okresie sprawozdawczym spółka nie dokonywała zmian zasad (polityki) rachunkowości. Skrócone 
jednostkowe sprawozdanie finansowe Creepy Jar S.A. za okres od 01.10.2018 r. – 31.12.2018 r. nie podlegało 
badaniu ani przeglądowi przez podmiot uprawiony do badań sprawozdań finansowych. 
 
W skład Creepy Jar S.A. nie wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne 
sprawozdania finansowe. 
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2. Zwięzła charakterystyka istotnych dokonań lub niepowodzeń emitenta w okresie, którego dotyczy 

raport, wraz z opisem najważniejszych czynników i zdarzeń, w szczególności o nietypowym 

charakterze, mających wpływ na osiągnięte wyniki.   

 
W IV kwartale 2018 r. Spółka kontynuowała prace nad grą GREEN HELL w wersji na PC. Gra dostępna jest na 
platformie sprzedażowej Steam w tzw. formule Early Access (wczesny dostęp) w cenie 19,99 USD. 
 
Jako, że wprowadzanie dodatkowych elementów do gry GREEN HELL w ocenie Zarządu Spółki pozytywnie wpływa 
na pobudzanie zainteresowania grą, w analizowanym kwartale 2018 r. gra została wzbogacona m.in. o dwa duże 
uaktualnienia:  
 

• ANIMAL UPDATE (spotkało się z bardzo pozytywnym przyjęciem ze strony społeczności graczy): 
 
a. Nowe zwierzęta 
b. Nowe typy budowli 
c. Nowe rośliny 
d. Nowe wyzwanie: HUNTER Water Update (nowe obszary mapy, nowe zwierzęta wodne, pływanie i 
nurkowanie, wędkarstwo, pułapki na ryby, nowe rośliny wodne, nowe wyzwanie: Angler)  

 

• WATER UPDATE (także spotkało się z bardzo pozytywnym przyjęciem ze strony społeczności graczy): 
 
a. Nowe obszary mapy 
b. Nowe zwierzęta wodne 
c. Pływanie i nurkowanie 
d. Wędkarstwo 
e. Pułapki na ryby 
f.  Nowe rośliny wodne 
g. Nowe wyzwanie: ANGLER 

 
Plan rozwoju gry GREEN HELL zakłada ponadto, iż: 
  

• w okresie zimowym 2018/2019 gra zostanie wzbogacona m.in. o trzy duże uaktualnienia. Jednym  
z nich będzie przejście gry z wczesnego dostępu do pełnej wersji (w formule Early Access gra ma być 
dostępna do kwietnia 2019 r.): 

1. COMBAT UPDATE (aktualizacja została udostępniona w dniu 6 lutego 2019 r.) 
 

a. Nowy ludzki przeciwnik 
b. System zbroi 
c. Pułapki na ludzkich przeciwników 
d. Nowe zachowania przeciwników 
e. Nowy system obrażeń 
f.  Nowe wyzwanie 
 
2. MUD BUILDING UPDATE 
 

a. Konstrukcje z błota 
b. Wykuwanie żelaza 
c. Nowe przedmioty 
d. Nowe wyzwanie 
 
3. STORY MODE UPDATE  Pełna Wersja 
 

a. Tryb fabularny 
b. Nowe obszary mapy 
c. Nowy przeciwnik ludzki 
d. Nowe wyzwanie 
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• w okresie wiosennym 2019 r. gra zostanie wzbogacona m.in. o jedno duże, darmowe uaktualnienie: 

1. CO-OP MODE UPDATE 
a. Tryb kooperacji 

Spółka w sposób ciągły prowadzi kampanię promocyjną gry za pośrednictwem agencji PR obsługującej światową 
prasę branżową oraz mediów społecznościowych takich jak YouTube, Facebook, Twitter, Twitch.  W IV kwartale 
2018 r. kontynuowana była także internetowa kampania reklamowa prowadzona przez PCGamesN/Network N.  
 
W dniu 10 października 2018 r., zgodnie z danymi sprzedażowymi otrzymanymi od Valve Corporation z 
dystrybucji przez platformę Steam, sprzedaż GREEN HELL osiągnęła poziom 93.100 sztuk brutto, co oznacza, iż 
przychody ze sprzedaży pokryły wszystkie wydatki poniesione na produkcję, marketing oraz dystrybucję gry. Na 
przełomie roku 2018 / 2019 sprzedaż gry GREEN HELL sięgnęła poziomu 150 tys. sztuk brutto. Gra niezmiennie 
spotyka się z bardzo dobrym odbiorem ze strony graczy utrzymując wskaźnik 85% recenzji pozytywnych na 
platformie Steam, co jest bardzo dobrym wynikiem. 

Sprzedaż brutto gry GREEN HELL na platformie Steam (w tys. sztuk, narastająco) 

 
Źródło: Emitent na podstawie Valve Corporation (platforma Steam). 

Do końca analizowanego kwartału stronę GREEN HELL na Facebooku polubiło ponad 53 tys. osób, na platformie 
STEAM śledziło ją prawie 89 tys. osób a także, co bardzo istotne już blisko 362 tys. osób nadal oczekujących na 
zakup, dodało ją do swojej wishlisty. Liczba Twitter followers na koniec IV kwartału 2018 r. przekroczyła 2,8 tys. 
osób. Biorąc pod uwagę tylko dziewięciu najbardziej popularnych youtuberów filmy związane z GREEN HELL 
obejrzało ponad 5 mln użytkowników. 

Spółka nie podjęła dotychczas współpracy z żadnym zewnętrznym wydawcą, samodzielnie realizując proces 
wydawniczy GREEN HELL poprzez nawiązanie ścisłej współpracy z wiodącą światową platformą dystrybucyjną 
gier Steam. Dane dotyczące wolumenu sprzedaży GREEN HELL skłaniają Zarząd do oceny, iż pomimo krótkiej 
obecności na rynku gra osiągnęła finansowy sukces, a planowane rozszerzenia gry jeszcze bardziej zwiększą jej 
potencjał sprzedażowy. Zdaniem Zarządu Spółki samodzielna sprzedaż GREEN HELL znacznie zwiększa przychody, 
co odbywa się z korzyścią dla jej akcjonariuszy.  
 
Na dzień sporządzania niniejszego raportu wiadomo, iż w formule Early Access gra ma być dostępna do kwietnia 
2019 r. Po tym terminie dostępna będzie w pełnej wersji PC. Termin wydania produktu w wersji pełnej uległ 
przesunięciu ze względu na bardzo pozytywny odzew ze strony graczy, którzy ilością pomysłów i życzeń wpłynęli 
na rozszerzenie konceptu gry. Zarząd Spółki uznał za istotne wyjście naprzeciw tym oczekiwaniom, tym bardziej, 
iż w recenzjach doceniona została bardzo wysoka jakość produktu, jako jego mocny punkt a utrzymanie takiego 
poziomu wymaga poświęcenia większej ilości czasu, niż zakładany, z uwagi na rozszerzenie zawartości gry.  
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Podsumowując podejmowane działania przynoszą zdecydowanie pozytywny wydźwięk. Również bezpośrednie 
głosy społeczności gry, potwierdzają duże zainteresowanie produktem oraz, co nawet istotniejsze, oczekiwanie 
na jego wersję ostateczną. Spółka zamierza kontynuować działania promocyjne do dnia wydania pełnej wersji, 
nasilić je bezpośrednio przed jak również po tym terminie. 

Powyższe przesłanki rokują sukces sprzedażowy pełnej wersji gry GREEN HELL. W ocenie Zarządu Emitenta  
w okresie IV kwartału 2018 r., jak i całego 2018 r. Emitent nie odnotował niepowodzeń.  
 
  

3. Stanowisko odnośnie możliwości zrealizowania publikowanych prognoz wyników na dany rok  

w świetle wyników zaprezentowanych w danym raporcie kwartalnym.  

 
Nie dotyczy. Emitent nie publikował prognoz wyników finansowych.  
 
W memorandum informacyjnym opublikowanym w dniu 13 listopada 2017 r., a sporządzonym w związku z ofertą 
publiczną 100.000 akcji, w tym akcji serii A oraz nowych akcji serii C Spółki, zamieszczono istotne założenia 
sprzedażowe co do gry GREEN HELL, w tym:  

• Planowana sprzedaż gry w pierwszym roku życia: 300 000 sztuk;   

• Przedział cenowy gry: 19,99 – 29,99 EUR/USD.  
W opinii Zarządu Emitenta przedstawione wyżej informacje są w pełni aktualne.  
 
Należy jednak zaznaczyć, że ze względu na specyfikę branży gier, a także odstęp czasowy od oszacowania tych 
parametrów do daty premiery gry, założenie o sprzedaży 300.000 sztuk egzemplarzy gry ma charakter wielkości 
orientacyjnej, wynikającej z porównań sprzedaży innych podobnych produktów przez innych producentów. 
Wielkość sprzedaży (w rozumieniu: liczba sprzedanych egzemplarzy) uzależniona jest od sukcesu premiery 
produktu i na dzień sporządzenia niniejszego raportu okresowego nie jest możliwe wiarygodne określenie 
szacunkowej liczby sprzedanych egzemplarzy gry w przyszłości. Ze względu na specyfikę branży wydaje się, że nie 
jest możliwe sporządzenie precyzyjnego założenia co do planowanej liczby sprzedanych egzemplarzy gry a 
wszelkie zakładane dane mogą mieć wyłącznie charakter orientacyjny. Dlatego też Emitent nie sporządza żadnych 
wiążących planów sprzedaży produktów (w zakresie liczby sprzedanych produktów). Działania Emitenta skupiają 
się wokół opracowania produktu w wersji jak najbardziej atrakcyjnej aby w czasie premiery gra osiągnęła jak 
najwyższe oceny użytkowników co wpłynie na maksymalizację sprzedaży.  
 
 

4. Opis głównych inwestycji krajowych i zagranicznych emitenta, w tym inwestycji kapitałowych, za 

okres objęty sprawozdaniem finansowym lub skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym, 

zamieszczonymi w dokumencie informacyjnym.  

 
Emitent dotychczas nie poniósł żadnych znaczących nakładów inwestycyjnych w rzeczowe środki trwałe. 
Niemniej jednak Spółka inwestuje w prace rozwojowe nad grami i zespół projektowo-produkcyjny, co jest 
ujmowane zarówno w postaci kosztów wynagrodzeń i usług obcych w zależności od formy współpracy z 
programistami jak i wartości niematerialnych.  
 
Emitent planuje: 
  

• zakończyć produkcję wersji CO-OP gry (tryb współpracy graczy) ze względu na olbrzymie 
zainteresowanie wśród potencjalnych odbiorców produktu – czerwiec 2019 r. 

 

• dokończyć produkcję pełnej wersji gry GREEN HELL na PC – kwiecień 2019 r. 
 

• wyprodukować wersje konsolowe gry na konsole PS4 oraz XBOX ONE – 2019 r. 
 

• rozpocząć prace nad nowym projektem growym – 2019 r. 
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5. Jeżeli w okresie objętym raportem emitent podejmował w obszarze rozwoju prowadzonej 

działalności inicjatywy nastawione na wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych  

w przedsiębiorstwie - informacje na temat tej aktywności.   

 
Nie dotyczy. W okresie objętym niniejszym raportem Emitent nie podejmował inicjatyw nastawionych na 
prowadzenie rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie.  
 
 

6. Opis organizacji grupy kapitałowej, ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji. 

 
Nie dotyczy. Emitent nie tworzy grupy kapitałowej.  
 
 

7. Informacja o strukturze akcjonariatu emitenta, ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających, na dzień 

przekazania raportu, co najmniej 5% głosów na walnym zgromadzeniu.  

 
Wyszczególnienie akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% udziału w kapitale zakładowym oraz głosach na 
Walnym Zgromadzeniu na dzień sporządzenia niniejszego raportu tj. 11.02.2019 r.  
 

Lp. Akcjonariusz Liczba akcji 
Wartość nominalna 

akcji 

Udział w kapitale zakładowym / 
Udział w głosach na Walnym 

Zgromadzeniu % 

1 Venture Fundusz Inwestycyjny Zamknięty  133 844 133 844 19,6993% 

2 Krzysztof Kwiatek 94 879 94 879 13,9644% 

3 Krzysztof Sałek 94 878 94 878 13,9642% 

4 Tomasz Soból 94 878 94 878 13,9642% 

5 Marek Soból 89 879 89 879 13,2285% 

6 Ou Blite Fund 59 513 59 513 8,7592% 

7 
Pozostali akcjonariusze posiadający indywidualnie 
mniej niż 5% 

111 565 111 565 16,4202% 

Razem 679 436 679 436 100,0000% 

 
 

8. Informacje dotyczące liczby osób zatrudnionych przez emitenta, w przeliczeniu na pełne etaty.  

 
Emitent nie zatrudnia pracowników w rozumieniu kodeksu pracy, na stałe współpracuje natomiast z 18 osobami, 
które świadczą na rzecz Spółki usługi na podstawie umów cywilnoprawnych. 


