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Szanowni Akcjonariusze i Inwestorzy
Czytają Państwo pierwszy raport kwartalny wydawcy gier komputerowych All in! Games S.A. po
sfinalizowaniu fuzji ze spółką Setanta S.A. Jest to jednak raport nietypowy, gdyż prezentowane
poniżej dane nie uwzględniają jeszcze wyników naszego wydawnictwa, a jedynie firmy Setanta S.A.
Sprawozdanie za II kwartał br. będzie częściowo połączone, a dopiero raport za III kwartał br.
pokaże faktyczne wyniki finansowe All in! Games S.A., oddające sytuację w spółce.
Niezależnie od powyższego, pierwsze zestawienie kwartalne otwiera nowy, giełdowy rozdział
w historii naszej firmy. Jest też dla nas jednym z najważniejszych wydarzeń tego roku. W 2020 roku,
jako połączona spółka weszliśmy na Główny Rynek GPW, nawiązaliśmy współpracę z 505 Games,
jednym z czołowych wydawców gier komputerowych na świecie (1. miejsce w rankingu Metacritic),
wydaliśmy cztery tytuły (Arboria w Early Access, Fort Triumph, It came from space and ate our
brains oraz wyprodukowane przez nasze wewnętrzne studio deweloperskie Red Wings: Aces
of the sky) i planujemy co najmniej trzy duże premiery. Tą największą będzie Ghostrunner (studio
deweloperskie One More Level), przy której współpracujemy z 505 Games. Gra ta cieszy się bardzo
dużym zainteresowaniem ze strony graczy (272 tysiące osób zapisanych na wishlistę) oraz otrzymuje wysokie noty od recenzentów i dziennikarzy. Wierzymy, że tytuł ten stanie się globalną,
rozpoznawalną marką, a jego międzynarodowy sukces otworzy drzwi do kolejnych, niezwykle
ciekawych projektów. Bardzo liczymy także na udane premiery Metamorphosis od Ovid Works
i Paradise Lost od PolyAmorous, które planowane są na drugą połowę 2020 roku. Łącznie 600
tysięcy osób zapisało się na wishlisty na platformie Steam dla wszystkich naszych tytułów.
All in! Games funkcjonuje w branży growej dopiero od końca 2018 roku, ale jesteśmy niezwykle
dumni z progresu, jaki w tym czasie firma poczyniła. Mamy w swoim portfolio już dziesięć
wydanych tytułów, a na różnym etapie produkcji jest kolejnych 15. Wśród wydanych gier,
największym zainteresowaniem cieszy się rodzinny Tools Up!, którego sprzedaż przekroczyła 100
tysięcy sztuk i już trwają prace nad dodatkiem (DLC) do tego tytułu. W tym roku powinny być gotowe
wersje na konsole PS4 i XBOX dla Fort Triumph, którego pełna wersja na Early Access otrzymała
80 procent pozytywnych recenzji na platformie Steam.
Aktualnie spółka zatrudnia ponad 70 osób i trwają intensywne prace związane z przeniesieniem się
do nowego, krakowskiego biura. Prowadzimy kolejne rekrutacje i w najbliższych miesiącach zespół
powiększy się o kolejne osoby. Zdobywamy coraz silniejszą pozycję na rynku i wierzymy, że dzięki
utrzymaniu tempa wzrostu zdołamy dołączyć do największych graczy wydawniczych.

Piotr Żygadło

Maciej Łaś

Łukasz Górski

Prezes Zarządu

Wiceprezes Zarządu

Wiceprezes Zarządu
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I. Podstawowe informacje o Emitencie
A. Dane Spółki
Firma Spółki

All in! Games S.A. (dawniej Setanta S.A.)
dalej „Emitent”, „Spółka”

Adres siedziby

os. Bohaterów Września 82, 31-621 Kraków

Telefon

+48 575 999 037

Fax

+ 48 12 654 05 19

Adres poczty elektronicznej

contact@allingames.com

Adres strony internetowej

www.allingames.com

Numer KRS

0000377322

Numer Regon

142795831

Numer NIP

108 001 02 99

Kod LEI

25940082U6IJ0K29FS45
Kapitał zakładowy Spółki wynosi 3 446 820,00 zł i dzieli się na:
a) 1 504 000 akcji zwykłych na okaziciela serii A
b) 20 000 akcji zwykłych na okaziciela serii B
c) 325 000 akcji zwykłych na okaziciela serii C

Kapitał zakładowy

d) 180 000 akcji zwykłych na okaziciela serii D
e) 92 600 akcji zwykłych na okaziciela serii E
f) 2 186 600 akcji zwykłych na okaziciela serii F
g) 30 160 000 akcji zwykłych na okaziciela serii G
wszystkie akcje o wartości nominalnej 0,10 zł.

B. Skład osobowy Zarządu oraz Rady Nadzorczej

ZARZĄD
W okresie I kwartału 2020 roku skład Zarządu był jednoosobowy:
Zarząd
Prezes Zarządu

January Ciszewski

W dniu 19 czerwca 2020 roku Pan January Ciszewski, pełniący funkcję Prezesa Zarządu złożył rezygnację
z pełnionej funkcji ze skutkiem na moment rozpoczęcia posiedzenia Rady Nadzorczej powołującej nowy
Zarząd.
Jednocześnie w dniu 19 czerwca 2020 roku Rada Nadzorcza na posiedzeniu powołała do składu Zarządu
nowej kadencji następujące osoby:
•

Pana Piotra Żygadło – do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu,

•

Pana Macieja Łaś – do pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu,

•

Pana Łukasza Górskiego – do pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu.
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Aktualny skład Zarządu Spółki przedstawia się następująco:
Zarząd
Prezes Zarządu

Piotr Żygadło

Wiceprezes Zarządu

Maciej Łaś

Wiceprezes Zarządu

Łukasz Górski

RADA NADZORCZA
W okresie sprawozdawczym oraz na dzień sporządzenia niniejszego raportu w skład Rady Nadzorczej
wchodzili:
Rada Nadzorcza
Przewodniczący Rady Nadzorczej

Artur Górski

Członek Rady Nadzorczej

Edward Kóska

Członek Rady Nadzorczej

Leszek Leńko

Członek Rady Nadzorczej

Maciej Fersztorowski

Członek Rady Nadzorczej

Sławomir Jarosz

C. Akcjonariat
Akcjonariusze posiadający, co najmniej 5 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu na dzień
sporządzenia niniejszego raportu:

Akcjonariusz

Liczba akcji

Udział

Udział

w kapitale

w ogólnej

zakładowym

Liczba głosów

(%)

liczbie głosów
na WZA (%)

January Ciszewski*

6 585 706

19,11 %

6 585 706

19,11 %

Maciej Łaś**

5 149 820

14,94 %

5 149 820

14,94 %

Tomasz Majewski

4 918 638

14,27 %

4 918 638

14,27 %

Łukasz Nowak***

4 895 960

14,20 %

4 895 960

14,20 %

Piotr Żygadło****

3 875 560

11,24 %

3 875 560

11,24 %

Synerga.fund S.A.

2 412 800

7,00 %

2 412 800

7,00 %

Pozostali

6 629 716

19,24 %

6 629 716

19,24 %

34 468 200

100,00 %

34 468 200

100,00 %

Razem

* bezpośrednio i pośrednio poprzez JR HOLDING ASI S.A. oraz Kuźnica Centrum Sp. z o.o.
** bezpośrednio i pośrednio wraz z Elżbietą Fąfrowicz-Łaś i Jagodą Łaś
*** bezpośrednio i pośrednio wraz z Anną Nowak
**** bezpośrednio i pośrednio wraz z Ewą Żygadło
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Zmiany w strukturze własności znacznych pakietów akcji Emitenta w okresie od dnia przekazania raportu
rocznego za 2019 rok są wynikiem zrealizowanego połączenia ze spółka All IN! GAMES Sp. z o.o.

D. Podstawowa działalność Spółki
W okresie I kwartału 2020 roku Emitent nie prowadził działalności operacyjnej. W wyniku zrealizowanego
po okresie sprawozdawczym połączenia z All IN! GAMES Sp. z o.o. Emitent prowadzi obecnie działalność
związaną z wydawnictwem gier komputerowych produkowanych przez studia game developerskie.

II. Wybrane dane finansowe sprawozdania finansowego za okres
objęty niniejszym raportem
w tys. zł
Lp.

Wybrane dane finansowe

w tys. EUR

3 miesiące

3 miesiące

3 miesiące

3 miesiące

zakończone

zakończone

zakończone

zakończone

31.03.2020

31.03.2019

31.03.2020

31.03.2019

1

Wynik z działalności operacyjnej

(58)

(15)

(13)

(4)

2

Zysk / (strata) brutto

(58)

(18)

(13)

(4)

3

Zysk / (strata) netto

(58)

(18)

(13)

(4)

(63)

(18)

(14)

(4)

-

-

-

-

85

30

19

7

Podstawowy zysk (strata) na jedną akcję

-

(0,01)

-

-

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję

-

(0,01)

-

-

4
5
6
7

Lp.

Przepływy pieniężne netto
z działalności operacyjnej
Przepływy pieniężne netto
z działalności inwestycyjnej
Przepływy pieniężne netto
z działalności finansowej

Wybrane dane finansowe

1

Aktywa razem

2

w tys. zł
31.03.2020

w tys. EUR

31.12.2019

31.03.2020

31.12.2019

60

28

13

7

Zobowiązania długoterminowe

-

-

-

-

3

Zobowiązania krótkoterminowe

361

272

79

64

4

Kapitał własny

(302)

(244)

(66)

(57)

5

Kapitał zakładowy

431

431

431

101

6

Średnio ważona liczba akcji (w tys. sztuk)

4 308

-

4 308

-

Kursy wymiany złotego, w okresach objętych sprawozdaniem finansowym i danymi finansowymi
porównawczymi przedstawione w sprawozdaniu wybrane dane finansowe zostały przeliczone na walutę
EUR według następujących zasad:
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a) do przeliczenia poszczególnych pozycji aktywów i pasywów sprawozdania z sytuacji finansowej przyjęto
ogłoszony przez NBP kurs EURO z dnia:
–

31 marca 2020 roku - 1 EUR = 4,5523 PLN

–

31 grudnia 2019 roku - 1 EUR = 4,2585 PLN

b) do przeliczenia poszczególnych pozycji sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania
z przepływów środków pieniężnych – według kursu średniego, obliczonego jako średnia arytmetyczna
kursów ogłaszanych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień miesiąca w danym okresie:
–

od 1 stycznia 2020 roku do 31 marca 2020 roku - 1 EUR = 4,3963 PLN

–

od 1 stycznia 2019 roku do 31 marca 2019 roku - 1 EUR = 4,3033 PLN

III. Jednostkowe sprawozdanie finansowe zawierające bilans,
rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych
oraz zestawienie zmian w kapitale własnym
A. Sprawozdanie z sytuacji finansowej na koniec okresu
AKTYWA

31.03.2020

31.12.2019

(niebadane)

Aktywa trwałe

-

-

Wartość firmy

-

-

Wartości niematerialne

-

-

Rzeczowe aktywa trwałe

-

-

Należności długoterminowe

-

-

Długoterminowe aktywa finansowe

-

-

Aktywa z tytułu odroczonego podatku

-

-

59 676,61

28 403,11

-

-

32 612,37

22 937,65

Należności z tytułu podatku dochodowego

-

-

Krótkoterminowe aktywa finansowe w tym:

24 433,96

2 835,18

24 433,96

2 835,18

2 630,28

2 630,28

59 676,61

28 403,11

Aktywa obrotowe
Należności handlowe
Pozostałe należności

- środki pieniężne
Rozliczenia międzyokresowe
Aktywa razem
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PASYWA
Kapitał własny

31.03.2020

31.12.2019

(niebadane)
(301 766,25)

(243 804,03)

430 820,00

430 820,00

Należne wpłaty na kapitał zakładowy

-

-

Udziały (akcje) własne

-

-

27 218 758,52

27 218 758,52

Kapitał z aktualizacji wyceny

-

-

Pozostałe kapitały rezerwowe

-

-

(27 893 382,55)

(27 705 363,52)

(57 962,22)

(188 019,03)

Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego

-

-

Zobowiązania długoterminowe w tym:

-

-

1. wobec jednostek powiązanych

-

-

2. wobec jednostek pozostałych

-

-

-

-

-

-

361 442,86

272 207,14

-

-

361 442,86

272 207,14

- zobowiązania handlowe

31 583,86

15 348,14

- zobowiązania pozostałe

329 859,00

256 859,00

-

-

59 676,61

28 403,11

Kapitał zakładowy

Kapitał zapasowy

Zysk / (strata) z lat ubiegłych
Zysk / (strata) netto

- kredyty i pożyczki
Rezerwa na odroczony podatek
dochodowy
Zobowiązania krótkoterminowe w tym:
1. wobec jednostek powiązanych
2. wobec jednostek pozostałych

Zobow. związ. z aktyw. przeznaczonymi
do zbycia
Razem pasywa
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B. Sprawozdanie z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów
3 miesiące zakończone

3 miesiące zakończone

31.03.2020 (niebadane)

31.03.2019 (niebadane)

Przychody z działalności podstawowej

-

-

Zysk / (strata) z aktualizacji portfela inwestycji

-

-

Zysk z aktualizacji portfela inwestycji

-

-

Strata z aktualizacji portfela inwestycji

-

-

Zyska / (strata) ze zbycia inwestycji

-

-

Przychody netto ze sprzedaży produktów

-

-

Dywidendy i udziały w zyskach

-

-

Odsetki

-

-

Przychody netto ze sprzedaży tow. i mat.

-

-

(57 962,22)

(14 449,00)

Amortyzacja

-

-

Zużycie materiałów i energii

-

(18,00)

Usługi obce

(42 570,22)

(11 666,00)

Podatki i opłaty

(15 392,00)

(350,00)

Wynagrodzenia

-

(2 415,00)

Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia

-

-

Pozostałe koszty rodzajowe

-

-

Odsetki

-

-

Wartość sprzedanych towarów i materiałów

-

-

(57 962,22)

(14 449,00)

Pozostałe przychody operacyjne

-

-

Pozostałe koszty operacyjne

-

(0,14)

(57 962,22)

(14 449,14)

Przychody finansowe

-

-

Odsetki

-

-

Inne

-

-

Koszty finansowe

-

(3 030,30)

Odsetki

-

(3 030,30)

Inne

-

-

(57 962,22)

(17 479,44)

Podatek dochodowy

-

-

Odroczony podatek dochodowy

-

-

Zysk / (strata) netto

(57 962,22)

(17 479,44)

Zysk / (strata) z działalności kontynuowanej

(57 962,22)

(17 479,44)

-

-

(57 962,22)

(17 479,44)

-

-

Koszty działalności podstawowej

Wynik z działalności podstawowej

Zysk / (strata) z działalności operacyjnej

Wynik z działalności gospodarczej

Zysk / (strata) z działaln. zaniechanej
Zysk (strata) netto na akcję z działalności
kontynuowanej
Zysk (strata) netto na akcję z działalności zaniechanej
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C. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych
3 miesiące zakończone

3 miesiące zakończone

31.03.2020 (niebadane)

31.03.2019 (niebadane)

DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA
Zysk / (strata) netto

(57 962,22)

(17 479,44)

(5 439,00)

(941,56)

Amortyzacja

-

-

Odpis wartości firmy

-

-

Zysk / (strata) z tytułu różnic kursowych

-

-

Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)

-

3 030,30

Zysk / (strata) ze zbycia wierzytelności

-

-

Zysk / (strata) z działalności inwestycyjnej

-

-

Zmiana stanu rezerw

-

-

Zmiana stanu zapasów

-

-

(9 674,72)

(954,00)

4 235,72

(3 017,86)

-

-

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych

-

-

Inne korekty/aktualizacja wartości inwestycji

-

-

(63 401,22)

(18 421,00)

-

-

(63 401,22)

(18 521,00)

Wpływy

-

-

Zbycie wartości niemat. oraz rzecz. aktyw. trwał.

-

-

Zbycie inwestycji w nieruchomości

-

-

Zbycie aktywów finansowych

-

-

Inne wpływy inwestycyjne

-

-

Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych

-

-

Wydatki

-

-

Nabycie wartości niemat. oraz rzecz. aktyw. trwał.

-

-

Nabycie inwestycji w nieruchomości

-

-

Wydatki na aktywa finansowe

-

-

Inne wydatki inwestycyjne

-

-

Przepływy pieniężne netto z działaln. inwestyc.

-

-

Korekty razem:

Zmiana stanu należności
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych,
z wyjątkiem pożyczek i kredytów
Wydatki na nabycie aktywów finans. wycenianych
w wartości godziwej przez wynik finans.

Gotówka z działalności operacyjnej
Podatek dochodowy (zapłacony) / zwrócony
Przepływy pieniężne netto z działaln. operac.
DZIAŁALNOŚĆ INWESTYCYJNA
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3 miesiące zakończone

3 miesiące zakończone

31.03.2020 (niebadane)

31.03.2019 (niebadane)

DZIAŁALNOŚĆ FINANSOWA
Wpływy

85 000,00

30 000,00

-

-

85 000,00

30 000,00

Emisja dłużnych papierów wartościowych

-

-

Inne wpływy finansowe

-

-

Wydatki

-

-

Nabycie udziałów (akcji) własnych

-

-

Dywidendy i inne wpłaty na rzecz właścicieli

-

-

Inne niż wpłaty n/rz właśc., wyd. z tyt. podz. zysku

-

-

Spłaty kredytów i pożyczek

-

-

Wykup dłużnych papierów wartościowych

-

-

Z tytułu innych zobowiązań finansowych

-

-

Płatności zobow. z tytułu umów leasingu finans.

-

-

Odsetki

-

-

Inne wydatki finansowe

-

-

85 000,00

30 000,00

21 598,78

11 579,00

21 598,78

11 579,00

-

-

2 835,18

50,96

24 433,96

11 629,96

Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji)
i innych instrumentów kapitał. i dopłat do kapitału
Kredyty i pożyczki

Przepływy pieniężne netto z działalności finans.
Przepływy pieniężne netto razem
Bilansowa zmiana stanu środ. pieniężnych,
w tym
- zmiana stanu środ. pien. z tyt. różnic kursowych
F. Środki pieniężne na początek okresu
G. Środki pieniężne na koniec okresu
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D. Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym
Kap. zapas.
ze sprzed. akcji

Kapitał

pow. ceny nom.

zakładowy

Niepodzielony

Pozostałe

Akcje własne

wynik

kapitały

i ustawow.

Wynik
finansowy

Kapitał

bieżącego

finansowy

okresu

podziału wyniku
Trzy miesiące zakończone 31.03.2020 (niebadane)
Kapitał (fundusz) własny

430 820,00

-

-

27 218 758,52

(27 705 363,52)

(188 019,03)

(243 804,03)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

430 820,00

-

-

27 218 758,52

(27 705 363,52)

(188 019,03)

(243 804,03)

Emisja akcji

-

-

-

-

-

-

-

Koszt emisji akcji

-

-

-

-

-

-

-

Płatności w formie akcji własnych

-

-

-

-

-

-

-

Podział zysku netto

-

-

-

-

-

-

-

Wypłata dywidendy

-

-

-

-

-

-

-

Suma dochodów całkowitych

-

-

-

-

-

430 820,00

-

-

27 218 758,52

(27 893 382,55)

(57 962,22)

(301 766,25)

na dzień 01.01.2020
Zmiany przyjętych zasad (polityki)
rachunkowości przez przyjęcie
MSSF
Korekty z tytułu błędów
poprzednich okresów
Kapitał własny po korektach

Kapitał własny
na dzień 31.03.2020 (niebadane)
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Kap. zapas.
ze sprzed. akcji

Kapitał

pow. ceny nom.

zakładowy

Niepodzielony

Pozostałe

Akcje własne

wynik

kapitały

i ustawow.

Wynik
finansowy

Kapitał

bieżącego

finansowy

okresu

podziału wyniku
Trzy miesiące zakończone 31.03.2019 (niebadane)
Kapitał (fundusz) własny

430 820,00

-

-

27 218 758,52

(27 705 363,52)

-

(55 785,00)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

430 820,00

-

-

27 218 758,52

(27 705 363,52)

-

(55 785,00)

Emisja akcji

-

-

-

-

-

-

-

Koszt emisji akcji

-

-

-

-

-

-

-

Płatności w formie akcji własnych

-

-

-

-

-

-

-

Podział zysku netto

-

-

-

-

-

-

-

Wypłata dywidendy

-

-

-

-

-

-

-

Suma dochodów całkowitych

-

-

-

-

-

(17 479,44)

(17 479,44)

430 820,00

-

-

27 218 758,52

(27 705 363,52)

(17 479,44)

(73 264,44)

na dzień 01.01.2019
Zmiany przyjętych zasad (polityki)
rachunkowości przez przyjęcie
MSSF
Korekty z tytułu błędów poprzednich okresów
Kapitał własny po korektach

Kapitał własny
na dzień 31.03.2019 (niebadane)
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IV.

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego

A. Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu, w tym
informacje o zmianach stosowanej polityki rachunkowości
Zasady (polityka) rachunkowości zastosowane do sporządzenia śródrocznego skróconego jednostkowego
sprawozdania finansowego są spójne z tymi, które zastosowano przy sporządzaniu rocznego jednostkowego
sprawozdania finansowego Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2019 roku.
Spółka informuje, iż otrzymała stanowisko Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego (dalej: Stanowisko),
w sprawie stosowania przez Spółkę zasad rachunkowości. Stanowisko dotyczy podjęcia przez Nadzwyczajne
Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 24 stycznia 2020 r. uchwały nr 5/1/2020 (dalej: Uchwała), w sprawie zmiany
przyjętych zasad rachunkowości i rozpoczęcia sporządzania sprawozdań finansowych zgodnie z zasadami
określonymi w ustawie o rachunkowości i Krajowych Standardach Rachunkowości począwszy od dnia
1 stycznia 2020 r. W Stanowisku wskazano, iż Spółka nie była uprawniona do dokonania zmiany przyjętych
w 2014 r. zasad rachunkowości i rozpoczęcia z początkiem roku 2020 sporządzania sprawozdań finansowych
zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o rachunkowości i Krajowych Standardach Rachunkowości,
w związku z czym Spółka zobligowana jest do dalszego sporządzania sprawozdań finansowych zgodnie
z dotychczasowymi zasadami rachunkowości, tj. zgodnie z międzynarodowymi standardami rachunkowości
(dalej: MSR), aż do ustania okoliczności na podstawie których w 2014 r. podjęto decyzję o przejściu z krajowych
standardów rachunkowości na MSR (ubieganie się Spółki o przeniesienie obrotu akcjami Spółki z Alternatywnego
Systemu Obrotu NewConnect na rynek regulowany Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.).
Wobec powyższego, pomimo podjęcia przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 24 stycznia
2020 r. uchwały w sprawie sporządzania sprawozdań finansowych zgodnie z zasadami określonymi w ustawie
o rachunkowości i Krajowych Standardach Rachunkowości, dane finansowe w raporcie za I kwartał 2020 r.
zostały sporządzone przy zastosowaniu zasad wynikających z MSR. Jednocześnie Zarząd wskazuje, iż
w porządku obrad najbliższego walnego zgromadzenia zaproponuje uchylenie Uchwały (uchwała nr 5/1/2020
z dn. 24 stycznia 2020 r.), a tym samym utrzymanie zasad sporządzania sprawozdań finansowych w oparciu
o MSR.

B. Zgodność z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości
Finansowej
Niniejsze sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z:
–

Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej („MSSF”) w kształcie zatwierdzonym
przez Unię Europejską,

–

w zakresie nieuregulowanym powyższymi standardami - zgodnie z wymogami ustawy z 29 września
1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2013 roku, poz. 330) i wydanymi na jej podstawie przepisami
wykonawczymi.

MSSF obejmują Standardy i Interpretacje zaakceptowane przez Radę Międzynarodowych Standardów
Rachunkowości („RMSR”) oraz Komitet ds. Interpretacji Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej
(„KIMSF”). Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z zasadą kosztu historycznego.
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Nowe standardy, interpretacji i ich zmiany
Standardy i interpretacje zastosowane po raz pierwszy
Od 1 stycznia 2019 roku obowiązuje MSSF 16 Leasing. Spółka dokonała analizy umów leasingowych. W wyniku
analizy stwierdzono, że jedynymi umowami leasingowymi są umowy najmu powierzchni biurowej na czas
nieoznaczony, ale w świetle zmian w działalności spełniają one kryteria zastosowania zwolnienia przewidzianego
w standardzie dotyczącego krótkoterminowych umów leasingowych.
Pozostałe zmiany przepisów nie miały wpływu na sprawozdanie finansowe.

Standardy i interpretacja, jakie zostały opublikowane
i zatwierdzone przez UE, ale nie weszły w życie do zakończenia
okresu, za który sporządzono niniejsze sprawozdanie
Poniższe zatwierdzone zmiany standardów, które także weszły w życie w 2019 roku, nie mają zastosowania do
działalności Spółki lub nie będą mieć wpływu na sprawozdanie finansowe:
–

Zmiany do MSSF 7, MSSF 9 i MSR 9 wynikające z reformy wskaźników stóp procentowych, a dotyczące
głównie rachunkowości zabezpieczeń oraz odnośnych ujawnień. Zmiany obowiązują od 1 stycznia
2020 roku lub po tej dacie.

–

Zmiany do MSR 1 „Prezentacja sprawozdań finansowych” oraz MSR 8 „Polityki rachunkowości,
zmiany szacunków i błędy” – obowiązujące w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się
od 1 stycznia 2020 roku lub po tej dacie. Zmiany dotyczą zastosowania koncepcji „istotności” w procesie
przygotowywania sprawozdań finansowych.

Standardy i interpretacje, jakie zostały już opublikowane, lecz
nie zostały zatwierdzone do stosowania w UE i nie weszły
w życie do zakończenia okresu, za który sporządzono niniejsze
sprawozdanie
–

MSSF 14 „Odroczone salda z regulowanej działalności” (obowiązujący w odniesieniu do okresów
rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2016 roku lub po tej dacie) – Komisja Europejska postanowiła
nie rozpoczynać procesu zatwierdzania tego tymczasowego standardu do stosowania na terenie UE
do czasu wydania ostatecznej wersji MSSF 14.

–

Zmiany do MSSF 10 i MSR 28 Transakcje sprzedaży lub wniesienia aktywów pomiędzy inwestorem,
a jego jednostką stowarzyszoną lub wspólnym przedsięwzięciem (opublikowano dnia 11 września 2014)
- mające zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się dnia 1 stycznia 2016 roku lub później,
przy czym termin ten został wstępnie odroczony przez RMSR– nie podjęto decyzji odnośnie terminu,
w którym EFRAG przeprowadzi poszczególne etapy prac prowadzących do zatwierdzenia niniejszych
zmian.

–

Zmiany do MSSF 3 „Połączenia jednostek gospodarczych” – obowiązujące w odniesieniu do okresów
rocznych rozpoczynających się od 1 stycznia 2020 roku lub po tej dacie. Zmiany dotyczą uszczegółowienia
definicji „kontroli”.

–

MSSF 17 „Umowy ubezpieczeniowe” (obowiązujący w odniesieniu do okresów rocznych
rozpoczynających się 1 stycznia 2021 roku lub po tej dacie).
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Opis przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod
wyceny aktywów i pasywów oraz przychodów i kosztów
Instrumenty finansowe
Instrumenty finansowe inne niż instrumenty pochodne
Pożyczki, należności i depozyty ujmowane są w dacie powstania. Wszystkie pozostałe aktywa finansowe
(w tym aktywa wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy) są ujmowane w dniu dokonania
transakcji, który jest dniem, gdy Spółka staje się stroną wzajemnego zobowiązania dotyczącego danego
instrumentu finansowego.
Spółka zaprzestaje ujmować składnik aktywów finansowych w momencie wygaśnięcia praw wynikających
z umowy do otrzymywania przepływów pieniężnych z tego składnika aktywów lub od momentu, kiedy prawa
do otrzymywania przepływów pieniężnych z aktywa finansowego są przekazywane w transakcji przenoszącej
zasadniczo wszystkie znaczące ryzyka i korzyści wynikające z ich własności. Każdy udział w przekazywanym
składniku aktywów finansowych, który jest utworzony lub pozostaje w posiadaniu Spółki jest traktowany jako
składnik aktywów lub zobowiązanie.
Aktywa i zobowiązania finansowe kompensuje się ze sobą i wykazuje w sprawozdaniu z sytuacji finansowej
w kwocie netto, wyłącznie, jeśli Spółka posiada ważny prawnie tytuł do kompensaty określonych aktywów
i zobowiązań finansowych lub zamierza rozliczyć daną transakcję w wartości netto poddanych kompensacie
składników aktywów i zobowiązań finansowych lub zamierza jednocześnie podlegające kompensacie
aktywa finansowe zrealizować, a zobowiązania finansowe rozliczyć.
Klasyfikacja aktywów finansowych opiera się na modelu biznesowym Spółki w zakresie zarządzania aktywami
finansowymi oraz na charakterystyce wynikających z umowy przepływów pieniężnych dla tego składnika
aktywów. W okresach następnych po początkowym ujęciu aktywa finansowe wycenia się w:
–

zamortyzowanym koszcie,

–

wartości godziwej przez rachunek innych całkowitych dochodów,

–

wartości godziwej przez rachunek zysków i strat.

Składnik aktywów finansowych wyceniany jest w zamortyzowanym koszcie, jeśli:
–

składnik aktywów finansowych utrzymywany jest zgodnie z modelem biznesowym, którego celem jest
uzyskanie przepływów pieniężnych wynikających z umowy oraz,

–

warunki umowy dotyczącej składnika aktywów finansowych powodują powstawanie w określonych
terminach przepływów pieniężnych, które są jedynie spłatą kwoty głównej i odsetek od kwoty głównej
pozostałej do spłaty.

Składnik aktywów finansowych wyceniany jest w wartości godziwej przez rachunek innych całkowitych
dochodów, jeśli:
–

składnik aktywów finansowych utrzymywany jest zgodnie z modelem biznesowym, którego celem
jest zarówno uzyskanie przepływów pieniężnych wynikających z umowy, jak i sprzedaż składników
aktywów finansowych oraz,

–

warunki umowy dotyczącej składnika aktywów finansowych powodują powstawanie w określonych
terminach przepływów pieniężnych, które są jedynie spłatą kwoty głównej i odsetek od kwoty głównej
pozostałej do spłaty. Ponadto Spółka ma prawo do nieodwołalnego wyznaczenia nieprzeznaczonej do
obrotu inwestycji w instrumenty kapitałowe, która na moment początkowego ujęcia została wyznaczona
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jako wyceniana przez inne całkowite dochody (w przeciwnym wypadku taka inwestycja wyceniana
byłaby w wartości godziwej przez rachunek zysków i strat). Kwot skumulowanych w innych całkowitych
dochodach nie można reklasyfikować do rachunku zysków i strat, nawet w momencie usunięcia ze
sprawozdania z sytuacji finansowej. Inwestycja taka jest pozycją niepieniężną. Jeśli pozycja jest
denominowana w walucie obcej, różnice kursowe oraz dywidendy otrzymane również ujmowane są
w innych całkowitych dochodach. Składnik aktywów finansowych wyceniany jest w wartości godziwej
przez rachunek zysków i strat we wszystkich pozostałych przypadkach.

Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik
finansowy – portfel inwestycyjny
Wycena portfela inwestycyjnego dokonywana jest na każdy dzień bilansowy. Wycena dokonywana jest jedną
z niżej wymienionych metod:
–

zdyskontowanych skorygowanych przepływów netto (DCF),

–

skorygowanych aktywów netto.

Składniki portfela inwestycyjnego notowane na rynku publicznym wyceniane są według wartości z dnia
poprzedzającego dzień bilansowy.

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty obejmują środki pieniężne w kasie oraz depozyty bankowe na żądanie
o początkowym okresie zapadalności do trzech miesięcy.

Zobowiązania finansowe nie będące instrumentami pochodnymi
Wyemitowane instrumenty dłużne oraz zobowiązania podporządkowane są ujmowane przez Spółkę
na dzień ich powstania. Wszystkie pozostałe zobowiązania finansowe, w tym zobowiązania wyceniane
w wartości godziwej przez wynik finansowy, są ujmowane na dzień zawarcia transakcji, który jest dniem,
w którym Spółka staje się stroną umowy zobowiązującej do wydania instrumentu finansowego.
Spółka wyłącza z ksiąg zobowiązanie finansowe, kiedy zobowiązanie zostanie spłacone, umorzone lub ulegnie
przedawnieniu.
Aktywa i zobowiązania finansowe kompensuje się ze sobą i wykazuje w sprawozdaniu z sytuacji finansowej
w kwocie netto, wyłącznie, jeśli Spółka posiada ważny prawnie tytuł do kompensaty określonych aktywów
i zobowiązań finansowych lub zamierza rozliczyć daną transakcję w wartości netto poddanych kompensacie
składników aktywów i zobowiązań finansowych lub zamierza jednocześnie podlegające kompensacie aktywa
finansowe zrealizować, a zobowiązania finansowe rozliczyć.
Spółka klasyfikuje zobowiązania finansowe nie będące instrumentami pochodnymi do kategorii innych
zobowiązań finansowych. Tego typu zobowiązania finansowe początkowo ujmowane są w wartości godziwej
powiększonej o dające się bezpośrednio przyporządkować koszty transakcyjne. Po początkowym ujęciu
zobowiązania te wyceniane są według zamortyzowanego kosztu przy użyciu metody efektywnej stopy
procentowej.
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Do innych zobowiązań finansowych zalicza się kredyty, pożyczki i inne instrumenty dłużne, kredyty w rachunku
bieżącym, zobowiązania handlowe oraz pozostałe zobowiązania. Kredyty w rachunku bieżącym, które muszą
zostać spłacone na żądanie banku i stanowią element zarządzania gotówką Spółki są zaliczane do środków
pieniężnych i ich ekwiwalentów dla celów sporządzenia rachunku przepływów pieniężnych.

Kapitał własny Akcje zwykłe
Akcje zwykłe ujmuje się w kapitale własnym. Koszty bezpośrednio związane z emisją akcji zwykłych, skorygowane
o wpływ podatków, pomniejszają wartość kapitału.

Wartości niematerialne
Wartość firmy
Wartość firmy, która powstaje w związku z przejęciem jednostek zależnych jest ujmowana jako składnik
wartości niematerialnych.

Wycena po początkowym ujęciu
Po początkowym ujęciu wartość firmy jest wykazywana według ceny nabycia pomniejszonej o skumulowane
odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości. W przypadku inwestycji wycenianych metodą praw własności,
wartość firmy jest ujęta w wartości bilansowej inwestycji, a odpisu aktualizującego z tytułu utraty wartości
tej inwestycji nie alokuje się do żadnego składnika aktywów, w tym również do wartości firmy, która stanowi
część wartości tej inwestycji.

Odpisy z tytułu utraty wartości aktywów
Utrata wartości aktywów finansowych – polityka rachunkowości stosowana począwszy od dnia 1 stycznia 2018
roku Spółka dokonuje oceny oczekiwanych strat kredytowych (ang. expected credit losses, „ECL”) związanych
z instrumentami dłużnymi z wycenianymi według zamortyzowanego kosztu i wartości godziwej przez pozostałe
całkowite dochody, niezależnie od tego, czy wystąpiły przesłanki utraty wartości.
W przypadku należności z tytułu dostaw i usług, Spółka stosuje uproszczone podejście i wycenia odpis na
oczekiwane straty kredytowe w kwocie równej oczekiwanym stratom kredytowym w całym okresie życia
przy użyciu macierzy rezerw. Spółka wykorzystuje swoje dane historyczne dotyczące strat kredytowych,
skorygowane w stosownych przypadkach o wpływ informacji dotyczących przyszłości. W przypadku
pozostałych aktywów finansowych, Spółka wycenia odpis na oczekiwane straty kredytowe w kwocie równej
12-miesięcznym oczekiwanym stratom kredytowym. Jeżeli ryzyko kredytowe związane z danym instrumentem
finansowym znacznie wzrosło od momentu początkowego ujęcia, Spółka wycenia odpis na oczekiwane
straty kredytowe z tytułu instrumentu finansowego w kwocie równej oczekiwanym stratom kredytowym
w całym okresie życia.
Ponadto, w przypadku inwestycji w instrumenty kapitałowe, za obiektywną przesłankę utraty wartości aktywów
finansowych uważa się znaczący lub przedłużający się spadek wartości godziwej takiej inwestycji poniżej
ceny jej nabycia.
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Pożyczki udzielone i należności oraz inwestycje utrzymywane
do terminu wymagalności
Utrata wartości w odniesieniu do aktywów finansowych wycenianych według zamortyzowanego kosztu
szacowana jest jako różnica między ich wartością księgową, a wartością bieżącą oszacowanych przyszłych
przepływów pieniężnych zdyskontowanych przy użyciu pierwotnej efektywnej stopy procentowej. Wszelkie
straty ujmowane są w zysku lub stracie bieżącego okresu i stanowią odpis aktualizujący wartość pożyczek
udzielonych i należności oraz inwestycji utrzymywanych do terminu wymagalności, przy czym Spółka
kontynuuje naliczanie odsetek od zaktualizowanych aktywów. Jeżeli późniejsze okoliczności (np. dokonanie
płatności przez dłużnika) świadczą o ustaniu przesłanek powodujących powstanie utraty wartości, wówczas
odwrócenie odpisu aktualizującego ujmowane jest w zysku lub stracie bieżącego okresu.

Rezerwy
Rezerwy ujmuje się, gdy na Spółce ciąży wynikający z przeszłych zdarzeń obecny prawny lub zwyczajowo
oczekiwany obowiązek, którego wartość można wiarygodnie oszacować i prawdopodobne jest, że wypełnienie
tego obowiązku wiązać się będzie z wypływem korzyści ekonomicznych. Rezerwy są ustalane poprzez
dyskontowanie oczekiwanych przyszłych przepływów pieniężnych z zastosowaniem stopy przed
opodatkowaniem, która odzwierciedla bieżącą, rynkową wartość pieniądza w czasie oraz ryzyko związane
z danym zobowiązaniem. Odwracanie dyskonta ujmowane jest jako koszt finansowy.

Umowy rodzące obciążenia
Rezerwa na umowy rodzące obciążenia ujmowana jest w przypadku, gdy spodziewane przez Spółkę korzyści
ekonomiczne z umowy są niższe niż nieuniknione koszty wypełnienia obowiązków umownych. Rezerwa jest
wyceniana w wysokości wartości bieżącej niższej z kwot: oczekiwanych kosztów związanych z odstąpieniem
od umowy lub oczekiwanych kosztów netto kontynuowania umowy.
Przed ustaleniem rezerwy, Spółka ujmuje wszelkie odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości aktywów
związanych z daną umową.

Leasing
Wszystkie transakcje leasingu skutkują uzyskaniem przez leasingobiorcę prawa do użytkowania aktywa
oraz zobowiązania z tytułu obowiązku zapłaty.
Spółka stosuje zwolnienie dla umów leasingowych o krótkim okresie.

Przychody
Świadczenie usług
Przychody ze świadczenia usług są ujmowane w zysku lub stracie bieżącego okresu w proporcji do stopnia
wykonania świadczenia na dzień sprawozdawczy. Zgodnie z MSSF 15.
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Przychody i koszty finansowe
Przychody finansowe obejmują przychody odsetkowe związane z zainwestowanymi przez Spółkę środkami
(w tym od aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży), należne dywidendy, zyski ze zbycia aktywów
finansowych dostępnych do sprzedaży.
Dywidendę ujmuje się w zysku lub stracie bieżącego okresu na dzień, kiedy Spółka nabywa prawo do jej
otrzymania, a w przypadku papierów wartościowych notowanych na giełdzie - zazwyczaj w pierwszym dniu
notowania tych instrumentów bez prawa do dywidendy.
Koszty finansowe obejmują koszty odsetkowe związane z finansowaniem zewnętrznym, odwracanie
dyskonta od ujętych rezerw i płatności warunkowych, straty na sprzedaży aktywów finansowych dostępnych
do sprzedaży, dywidendy z uprzywilejowanych udziałów zaklasyfikowanych do zobowiązań. Koszty finansowania
zewnętrznego nie dające się bezpośrednio przypisać do nabycia, wytworzenia, budowy lub produkcji określonych
aktywów są ujmowane w zysku lub stracie bieżącego okresu z zastosowaniem metody efektywnej stopy
procentowej.
Zyski i straty z tytułu różnic kursowych wykazuje się w kwocie netto jako przychody finansowe lub koszty
finansowe, zależnie od ich łącznej pozycji netto.

Podatek dochodowy
Podatek dochodowy obejmuje część bieżącą i część odroczoną. Bieżący i odroczony podatek dochodowy
ujmowany jest w zysku lub stracie bieżącego okresu, z wyjątkiem sytuacji, kiedy dotyczy połączenia jednostek
oraz pozycji ujętych bezpośrednio w kapitale własnym lub jako inne całkowite dochody.
Podatek bieżący jest to oczekiwana kwota zobowiązań lub należności z tytułu podatku od dochodu do
opodatkowania za dany rok, ustalona z zastosowaniem stawek podatkowych obowiązujących prawnie lub
faktycznie na dzień sprawozdawczy oraz korekty zobowiązania podatkowego dotyczącego lat poprzednich.
Zobowiązanie z tytułu podatku bieżącego obejmuje również wszelkie zobowiązania podatkowe będące
efektem wypłaty dywidendy.
Podatek odroczony ujmuje się w związku z różnicami przejściowymi pomiędzy wartością bilansową aktywów
i zobowiązań i ich wartością ustalaną dla celów podatkowych. Odroczony podatek dochodowy nie jest
ujmowany w przypadku:
–

różnic przejściowych wynikających z początkowego ujęcia aktywów lub zobowiązań pochodzących
z transakcji, która nie jest połączeniem jednostek gospodarczych i nie wpływa ani na zysk lub stratę
bieżącego okresu ani na dochód do opodatkowania;

–

różnic przejściowych wynikających z inwestycji w jednostkach zależnych i współkontrolowanych
w zakresie, w którym nie jest prawdopodobne, że zostaną one zbyte w dającej się przewidzieć przyszłości;

–

różnic przejściowych powstałych w związku z początkowym ujęciem wartości firmy.

Podatek odroczony jest wyceniany z zastosowaniem stawek podatkowych, które według przewidywań będą
stosowane wtedy, gdy przejściowe różnice odwrócą się, przy tym za podstawę przyjmowane są przepisy
podatkowe obowiązujące prawnie lub faktycznie do dnia sprawozdawczego.
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego oraz zobowiązania z tytułu odroczonego podatku
dochodowego są kompensowane, jeżeli Spółka posiada możliwy do wyegzekwowania tytuł prawny do
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przeprowadzania kompensaty bieżących zobowiązań i aktywów podatkowych i pod warunkiem, że aktywa
i zobowiązania z tytułu odroczonego podatku dochodowego dotyczą podatku dochodowego nałożonego
przez tą samą władzę podatkową na tego samego podatnika lub na różnych podatników, którzy zamierzają
rozliczyć zobowiązania i należności z tytułu podatku dochodowego w kwocie netto lub jednocześnie zrealizować
należności i rozliczyć zobowiązanie.
Składnik aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego, służący przeniesieniu nierozliczonej straty
podatkowej i niewykorzystanej ulgi podatkowej oraz ujemnymi różnicami przejściowymi, ujmuje się
w zakresie, w którym jest prawdopodobne, że będzie dostępny przyszły dochód do opodatkowania, który
pozwoli na ich odpisanie.
Aktywa z tytułu podatku odroczonego podlegają ocenie na każdy dzień sprawozdawczy i obniża się je
w zakresie, w jakim nie jest prawdopodobne zrealizowanie związanych z nimi korzyści w podatku dochodowym.

Działalność zaniechana
Działalność zaniechana jest częścią działalności Spółki, która stanowi odrębną ważną dziedzinę działalności
lub geograficzny obszar działalności, którą zbyto lub przeznaczono do sprzedaży lub wydania, albo jest to
jednostka zależna nabyta wyłącznie w celu odsprzedaży.
Klasyfikacji do działalności zaniechanej dokonuje się na skutek zbycia lub wtedy, gdy działalność spełnia
kryteria zaklasyfikowania jako przeznaczonej do sprzedaży. W przypadku, gdy działalność jest zaklasyfikowana
jako zaniechana, dane porównawcze do sprawozdania z całkowitych dochodów są przekształcane tak, jakby
działalność została zaniechana na początku okresu porównawczego.

Zysk na jedną akcję
Spółka prezentuje podstawowy i rozwodniony zysk na jedną akcję dla akcji zwykłych. Podstawowy zysk na
jedną akcję jest wyliczany przez podzielenie zysku lub straty przypadającej posiadaczom akcji zwykłych przez
średnią ważoną liczbę akcji zwykłych w roku, skorygowaną o posiadane przez Spółkę akcje własne.
Rozwodniony zysk na jedną akcję jest wyliczany przez podzielenie skorygowanego zysku lub straty przypadającej
dla posiadaczy akcji zwykłych przez średnią ważoną liczbę akcji zwykłych skorygowaną o posiadane akcje
własne oraz o efekty rozwadniające potencjalnych akcji, które obejmują obligacje zamienne na akcje, a także
opcje na akcje przyznane pracownikom.

Waluta funkcjonalna i waluta prezentacji
Pozycje zawarte w sprawozdaniu finansowym wycenia się w walucie podstawowego środowiska
gospodarczego, w którym Spółka prowadzi działalność („waluta funkcjonalna”). Sprawozdanie finansowe
prezentowane jest w złotych polskich (PLN), który jest walutą funkcjonalną i walutą prezentacji Spółki.

Transakcje i salda
Transakcje wyrażone w walutach obcych przelicza się na walutę funkcjonalną według kursu obowiązującego
w dniu transakcji.
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Zyski i straty kursowe z rozliczenia tych transakcji oraz wyceny bilansowej aktywów i zobowiązań pieniężnych
wyrażonych w walutach obcych ujmuje się w rachunku zysków i strat, o ile nie odracza się ich w kapitale
własnym, gdy kwalifikują się do uznania za zabezpieczenie przepływów pieniężnych i zabezpieczenie
udziałów w aktywach netto.

Istotne wartości oparte na profesjonalnym osądzie i szacunkach
Profesjonalny osąd
W procesie stosowania zasad (polityki) rachunkowości wobec zagadnień podanych poniżej, największe
znaczenie, oprócz szacunków księgowych, miał profesjonalny osąd kierownictwa.

Niepewność szacunków
Poniżej omówiono podstawowe założenia dotyczące przyszłości i inne kluczowe źródła niepewności występujące
na dzień bilansowy, z którymi związane jest istotne ryzyko znaczącej korekty wartości bilansowych aktywów
i zobowiązań w następnym roku finansowym.

Wycena należności budżetowych
W związku z postępowaniami budżetowymi Spółka dokonała oceny odzyskiwalności naliczonego podatku
od towarów i usług. W rezultacie dokonała odpisów na tę część należności, która dotyczy działalności
prowadzonej, dla które odliczenia VAT były ograniczone. Pozostałe saldo należności z tytułu VAT dotyczy już
zabezpieczenia przyszłej działalności opodatkowanej tym podatkiem.

Składnik aktywów z tytułu podatku odroczonego
Spółka rozpoznaje składnik aktywów z tytułu podatku odroczonego bazując na założeniu, że w przyszłości
zostanie osiągnięty zysk podatkowy pozwalający na jego wykorzystanie. Pogorszenie uzyskiwanych wyników
podatkowych w przyszłości mogłoby spowodować, że założenie to stałoby się nieuzasadnione.

Gwarancje finansowe
Ze względu na treść ekonomiczną transakcji opisaną w nocie 37 Spółka nie dokonała wyceny gwarancji
finansowych zgodnie z MSSF 9.

Zmiany zasad (polityki) rachunkowości
W roku 2020 nie dokonano zmian zasad/polityki rachunkowości. Wdrożono jedynie nowe MSSF co opisano
wcześniej.

C. Założenie kontynuacji działalności gospodarczej
Niniejsze skrócone śródroczne sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania
działalności gospodarczej przez Spółkę w dającej się przewidzieć przyszłości.
W dniu 24 stycznia 2020 roku Zgromadzenie Wspólników All in! Games sp. z o.o. (dalej: “ALG”) podjęło uchwałę
w sprawie połączenia ze SETANTA S.A. Tym samym, oraz w związku z podjęciem przez Nadzwyczajne Walne
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Zgromadzenie Spółki w dniu 24 stycznia 2020 roku uchwały w sprawie połączenia z ALG, a przez to wyrażenia
przez akcjonariuszy Spółki i udziałowców ALG woli połączenia, Zarząd Spółki podejmie wraz z Zarządem ALG
kolejne kroki celem połączenia obu spółek.
W okresie I kwartału br. jak i po jego zakończeniu dla całego rynku światowego jak i dla Spółki zaistniało
ryzyko wpływu pandemii koronawirusa na sytuację Spółki. Aktualnie Spółka nie odnotowuje istotnych skutków
związanych z wpływem pandemii koronawirusa COVID-19 na bieżącą działalność jednostki. Natomiast sytuacja na rynkach finansowych znajduje i zapewne znajdzie w najbliższej przyszłości, odbicie w wycenach akcji
Spółki jako Emitenta, którego akcje są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych.
Na obecnym etapie pandemii nie ma podstaw by stwierdzić, że będzie ona miała wpływ na realizację planów
Spółki lub znaczący na jego sytuację finansową, chyba że epidemia ta odbije się w dłuższym okresie czasu
na rynkach kapitałowych. Jednocześnie Spółka na bieżąco monitoruje rozwój sytuacji związanej z utrzymującymi się skutkami rozprzestrzeniania się koronawirusa COVID-19 i wpływ pandemii na działalność jednostki.

D. Informacje dotyczące sezonowości działalności lub cykliczności działalności
W działalności Emitenta nie występuje sezonowość ani cykliczność.

E. Waluta funkcjonalna i waluta prezentacji
a)

Waluta funkcjonalna i waluta prezentacji

Pozycje zawarte w sprawozdaniu finansowym wycenia się w walucie podstawowego środowiska
gospodarczego, w którym Spółka prowadzi działalność („waluta funkcjonalna”). Sprawozdanie finansowe
prezentowane jest w złotych polskich (PLN), który jest walutą funkcjonalną i walutą prezentacji Spółki.
b)

Transakcje i salda

Transakcje wyrażone w walutach obcych przelicza się na walutę funkcjonalną według kursu obowiązującego
w dniu transakcji. Zyski i straty kursowe z rozliczenia tych transakcji oraz wyceny bilansowej aktywów i zobowiązań
pieniężnych wyrażonych w walutach obcych ujmuje się w rachunku zysków i strat, o ile nie odracza się ich
w kapitale własnym, gdy kwalifikują się do uznania za zabezpieczenie przepływów pieniężnych i zabezpieczenie
udziałów w aktywach netto.

F. Opis pozycji wpływających na aktywa, pasywa, kapitał, wynik finansowy
netto oraz przepływy środków pieniężnych, które są nietypowe ze względu
na ich rodzaj, wielkość lub wywierany wpływ
Zdarzenia mające wpływ na aktywa, pasywa i wynik finansowy zostały opisane w punkcie V.

G. Opis korekty błędów poprzednich okresów
Nie wystąpiły.
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H. Informacje o utworzeniu, zwiększeniu, wykorzystaniu i rozwiązaniu rezerw
Nie wystąpiły.

I. Informacje o rezerwach i aktywach z tytułu odroczonego podatku
dochodowego
Nie wystąpiły.

J. Informacje o istotnych zmianach wielkości opartych na szacunkach
Nie wystąpiły.

K. Segmenty operacyjne
Spółka nie prowadziła w I kwartale br. działalności operacyjnej. Obecnie Emitent prowadzi działalność
związaną z wydawnictwem gier komputerowych produkowanych przez studia game developerskie.

L. Emisja, wykup i spłata dłużnych i kapitałowych papierów wartościowych
a.

Emisja dłużnych papierów wartościowych

W okresie objętym niniejszym raportem nie wystąpiły emisje dłużnych papierów wartościowych.
b.

Zmiana stanu kapitału zakładowego

Informacje zawarte są w części „Zestawienie zmian w kapitale”. W I kwartale br. Spółka prowadziła proces
połączenia ze spółką ALL IN! GAMES Sp. z o.o. W rezultacie tego procesu, po okresie objętym raportem,
dokonano przyznania akcji serii G dla udziałowców spółki ALL IN! GAMES Sp. z o.o.

M. Transakcje z podmiotami powiązanymi
Warunki transakcji z podmiotami powiązanymi:
Pożyczka otrzymana od członka Zarządu
W okresie I kwartału 2020 roku główny akcjonariusz udzielił pożyczek na kwotę 85 000,00 zł, naliczono
odsetek w kwocie 0,00 zł. Saldo pożyczek na dzień bilansowy (wraz z odsetkami) wynosi 329 859,00 zł.
Udzielenie poręczeń pożyczek lub gwarancji
W I kwartale 2020 roku nie udzielono poręczeń pożyczek lub gwarancji.
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Inne transakcje z udziałem podmiotów powiązanych
Nie wystąpiły.

N. Wypłacona (Lub Zadeklarowana) Dywidenda
W okresie objętym niniejszym raportem nie wypłacono ani nie zadeklarowano dywidendy.

O. Niespłacone pożyczki lub naruszenie postanowień umowy pożyczkowej,
w sprawach których nie podjęto żadnych działań naprawczych ani przed
dniem bilansowym ani w tym dniu
W okresie objętym niniejszym raportem nie wystąpiły w/w zdarzenia.

P. Instrumenty finansowe – informacje na temat wartości godziwej
Emitent nie posiada udziałów ani akcji w żadnych spółkach.

Q. Zmiany w strukturze jednostki gospodarczej dokonane w okresie
sprawozdawczym
W okresie objętym niniejszym raportem nie wystąpiły zmiany w strukturze Spółki.

R. Rozliczenia z tytułu spraw sądowych
W sprawie ze skargi Emitenta na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Warszawie, Wojewódzki Sąd
Administracyjny w Warszawie wyrokiem w sprawie o sygn. akt III SA/Wa 1482/19 uchylił decyzję w zaskarżonej
części oraz zasądził na rzecz Emitenta zwrot kosztów postępowania w kwocie 7417,00 zł. Wyrok nie jest
prawomocny – Dyrektorowi IAS w Warszawie przysługuje prawo złożenia skargi kasacyjnej do Naczelnego
Sądu Administracyjnego, w terminie 30 dni od dnia otrzymania pisemnego uzasadnienia wyroku.
Sąd podzielił zarzuty skargi Spółki dotyczące naruszenia przez organy podatkowe szeregu przepisów
postępowania, co doprowadziło do wydania decyzji opartej na nieprawidłowo ustalonym stanie faktycznym,
zawierającej sprzeczności w rozumowaniu i wadliwe uzasadnienie. W praktyce oznacza to, że organ odwoławczy
będzie zobowiązany do ponownego rozpatrzenia odwołania z uwzględnieniem oceny prawnej wyrażonej
w wyroku (szczegółowe wskazówki co do przyszłego rozstrzygnięcia zawarte są na str. 27 i 28 uzasadnienia).
Uwzględnienie zarzutów proceduralnych wyklucza wyrażenie przez sąd w wyroku jednoznacznej oceny
sprawy pod kątem przepisów prawa materialnego.
Sporna kwota zobowiązania podatkowego nie jest wykazywana w bilansie Emitenta.
W sprawie niesporne jest, że Spółka oprócz czynności opodatkowanych VAT wykonywała również działalność
spoza zakresu przedmiotowego tego podatku (działalność inwestycyjna), czego skutkiem był obowiązek
zastosowania proporcjonalnego odliczenia podatku naliczonego, na podstawie art. 86 ust. 2a ustawy o VAT,
co nie spowoduje zwrotu podatku VAT w pełnej wysokości.
Na dzień sporządzenia niniejszego raportu skarga kasacyjna nie wpłynęła, a opóźnienie w stwierdzeniu
prawomocności wyroku, wg informacji uzyskanej z sądu, wynika z sytuacji związanej z epidemią.

www.allingames.com

25

Jednostkowy raport okresowy za I kwartał 2020 r.

S. Informacje o odpisach aktualizujących wartość zapasów do wartości netto
możliwej do uzyskania i odwróceniu odpisów z tego tytułu
W okresie objętym niniejszym raportem nie wystąpiły odpisy aktualizujące wartość zapasów do wartości
netto możliwej do uzyskania ani odwrócenia odpisów z tego tytułu.

T. 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 objętym niniejszym raportem nie wystąpiły odpisy utraty wartości lub odwrócenie takich odpisów.

U. Informacje o istotnych transakcjach nabycia i sprzedaży rzeczowych
aktywów trwałych
W okresie objętym niniejszym raportem nie wystąpiły transakcje nabycia i sprzedaży rzeczowych aktywów
trwałych.

V. Informacje o istotnym zobowiązaniu z tytułu dokonania zakupu
rzeczowych aktywów trwałych
W okresie objętym niniejszym raportem nie wystąpiło zobowiązanie z tytułu dokonania zakupu rzeczowych
aktywów trwałych.

W. 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 okresie objętym niniejszym raportem nie wystąpiły w/w zdarzenia.

X. 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 objętym niniejszym raportem nie wystąpiły w/w zdarzenia.

Y. W przypadku instrumentów finansowych wycenianych w wartości
godziwej – informacje o zmianie sposobu (metody) jej ustalenia
W okresie objętym niniejszym raportem nie wystąpiły w/w zdarzenia.
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Z. Informacje dotyczące zmiany w klasyfikacji aktywów finansowych
w wyniku zmiany celu lub wykorzystania tych aktywów
W okresie objętym niniejszym raportem nie wystąpiły w/w zdarzenia.

AA. Informacje dotyczące zmian zobowiązań warunkowych lub aktywów
warunkowych, które nastąpiły od czasu zakończenia ostatniego roku
obrotowego
W okresie objętym niniejszym raportem nie wystąpiły zobowiązania warunkowe.

V. 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
•

Drugie zawiadomienie o zamiarze połączenia Emitenta ze spółką ALL IN! GAMES spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie

W dniu 7 stycznia 2020 roku Zarząd Spółki (dalej: “Spółka Przejmująca”), działając na podstawie art. 504 § 1 ustawy
Kodeks spółek handlowych (zwanej dalej “K.s.h.”), zawiadomił po raz drugi akcjonariuszy Emitenta o zamiarze
połączenia Setanta Spółki Akcyjnej, jako Spółki Przejmującej, ze spółką ALL IN! GAMES spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, adres: os. Złotego Wieku nr 89, 31-618 Kraków, wpisaną do rejestru
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000332655,
NIP 6793012052, REGON 120961666 (dalej: “Spółka Przejmowana”).
Połączenie nastąpiło na zasadach określonych w uzgodnionym przez Zarząd Spółki Przejmującej z Zarządem
Spółki Przejmowanej planie połączenia z dnia 30 września 2019 roku (zwanym dalej “Planem Połączenia”),
ogłoszonym w dniu 30 września 2019 roku zgodnie z art. 500 § 21 K.s.h., tj. poprzez bezpłatne udostępnienie
Planu Połączenia, począwszy od dnia 30 września 2019 roku na stronach internetowych łączących się spółek,
pod adresami:
–

przez Emitenta na stronie internetowej: http://www.setantasa.pl/pl/plan-polaczenia-all-in-games/

–

przez Spółkę Przejmowaną na stronie internetowej:
https://www.allingames.com/investor-relations.html

Plan Połączenia został udostępniony również w drodze załącznika do opublikowanego przez Emitenta raportu
bieżącego ESPI nr 17/2019 z dnia 30 września 2019 roku.
Ponadto, Emitent poinformował, że w dniach od 23 grudnia 2019 roku do dnia złożenia wniosku
o zarejestrowanie połączenia (składanym do właściwego sądu rejestrowego po odbyciu Walnego
Zgromadzenia Emitenta, na którym powzięta zostanie uchwała o połączeniu), nie krócej jednak niż do dnia 31
stycznia 2020 roku, akcjonariusze Spółki Przejmującej, na wskazanych powyżej stronach internetowych mogli
zapoznać się z dokumentami wskazanymi w art. 505 § 1 K.s.h., tj.:
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1. Planem Połączenia z dnia 30 września 2019 roku;
2. projektem uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta w sprawie połączenia Spółki
Przejmującej ze Spółką Przejmowaną, wraz z wyrażeniem zgody na Plan Połączenia spółek;
3. projektem uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej w sprawie
połączenia Spółki Przejmowanej ze Spółką Przejmującą, wraz z wyrażeniem zgody na Plan Połączenia
spółek;
4. wyceną wartości majątku Spółki Przejmowanej na dzień 1 sierpnia 2019 roku;
5. wyceną wartości 100% akcji Spółki Przejmującej na dzień 1 sierpnia 2019 roku;
6. ustaleniem wartości przedsiębiorstwa Spółki Przejmowanej na dzień 1 sierpnia 2019 roku;
7. oświadczeniem Zarządu Spółki Przejmowanej, zawierającym informację o stanie księgowym Spółki
Przejmowanej sporządzonym dla celów połączenia na dzień 1 sierpnia 2019 roku, przy wykorzystaniu tych
samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny;
8. sprawozdaniami finansowymi oraz sprawozdaniami Zarządu z działalności łączących się spółek
(tj. Emitenta oraz Spółki Przejmowanej) za trzy ostatnie lata obrotowe wraz z opiniami i raportami biegłego
rewidenta, jeśli opinia lub raport były sporządzane;
9. opinią biegłego rewidenta z badania Planu Połączenia.
Na podstawie art. 499 K.s.h., w związku z tym, że Emitent, jako spółka publiczna, zgodnie z przepisami
o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu
obrotu oraz o spółkach publicznych publikuje i udostępnia akcjonariuszom półroczne sprawozdania
finansowe, nie jest wymagane sporządzenie przez Spółkę Przejmującą informacji o jej stanie księgowym
sporządzonej dla celów połączenia (o której mowa w art. 499 § 2 ust. 4 K.s.h.), a tym samym nie została ona
sporządzona i dołączona do Planu Połączenia.
Z uwagi na fakt, że ogłoszenie Planu Połączenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, w trybie przewidzianym przez postanowienia art. 500 § 2 K.s.h. nie jest konieczne, stosownie do postanowień art. 500 § 21 K.s.h.,
w treści pierwszego zawiadomienia o zamiarze połączenia nie zamieszczono informacji, o której mowa
w art. 504§ 2 ust. 1 K.s.h.
Połączenie Spółki Przejmującej ze Spółką Przejmowaną nastąpiło w sposób wskazany w art.492 § 1 ust. 1 K.s.h.,
tj. w drodze przejęcia, czyli przeniesienia całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą,
w zamian za akcje Emitenta nowej serii G, które zostaną wydane wspólnikom Spółki Przejmowanej.
Opublikowane zawiadomienie było drugim zawiadomieniem o zamiarze połączenia i dokonane było
w sposób przewidziany dla zwoływania walnych zgromadzeń Emitenta, tj. w trybie art. 4021 § 1 K.s.h., poprzez
ogłoszenie na stronie internetowej Emitenta oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących
zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do
zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych. Po raz pierwszy akcjonariusze zostali zawiadomieni
o zamiarze połączenia raportem bieżącym ESPI nr 29/2019 z dnia 23 grudnia 2019 roku, w trybie analogicznym.
Jednocześnie Zarząd Emitenta wskazał, że w pierwszym zawiadomieniu o zamiarze połączenia
z dnia 23 grudnia 2019 roku, zwołał na dzień 24 stycznia 2020 roku na godzinę 12:00 Nadzwyczajne Walne
Zgromadzenie Emitenta w Krakowie: w Hotelu Double Tree by Hilton Kraków, ul. Dąbska 5, 31-572 Kraków.
Zarząd Emitenta przedstawił następujący porządek obrad Walnego Zgromadzenia:
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1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki,
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki,
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i jego zdolności
do podejmowania ważnych uchwał,
4. Przyjęcie porządku obrad,
5. Przedstawienie istotnych elementów Planu Połączenia, opinii biegłego z badania Planu Połączenia oraz
sprawozdania Zarządu Spółki uzasadniającego połączenie,
6. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia Setanta Spółki Akcyjnej ze spółką All in! Games spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, wyrażenia zgody na proponowane zmiany statutu
Spółki oraz w sprawie dematerializacji akcji serii G i ubiegania się o wprowadzenie i dopuszczenie akcji serii
G do obrotu na rynku regulowanym,
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany polityki rachunkowości poprzez oparcie jej na ustawie
o rachunkowości.
8. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.
Prawo uczestnictwa w NWZ Spółki miały tylko osoby będące akcjonariuszami na 16 (szesnaście) dni przed
dniem NWZ, czyli w Dniu Rejestracji.
W załączeniu do opublikowanego raportu Zarząd Emitenta przekazał ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego
Walnego Zgromadzenia Emitenta dokonane zgodnie z art. 4022 K.s.h. oraz projekty uchwał, które były przedmiotem obrad Zgromadzenia.

•

Transakcja zrealizowana przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze

W dniu 16 stycznia 2020 roku Spółka otrzymała i opublikowała zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 1
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie
nadużyć na rynku (Rozporządzenie MAR) o transakcji na instrumentach finansowych Spółki, sporządzone
przez Pana Edwarda Kóska - pełniącego obowiązki zarządcze w Spółce (Członek Rady Nadzorczej).

•

Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2020 roku

W dniu 17 stycznia 2020 roku Spółka poinformowała, iż w 2020 roku obrotowym raporty okresowe będą
publikowane w następujących terminach:
–

raport roczny za rok 2019 - w dniu 31 marca 2020 roku,

–

raport kwartalny za I kwartał 2020 roku - w dniu 24 maja 2020 roku,

–

raport półroczny za rok 2020 - w dniu 30 września 2020 roku,

–

raport kwartalny za III kwartał 2020 roku - w dniu 29 listopada 2020 roku.

Jednocześnie Zarząd Spółki poinformował, iż zgodnie z § 101 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia
19 lutego 2009 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 (“Rozporządzenie”), Emitent nie będzie przekazywał raportu
kwartalnego za II i IV kwartał roku obrotowego 2020.
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•

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 24 stycznia 2020 roku

W dniu 24 stycznia 2020 roku Zarząd Spółki opublikował treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym
Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 24 stycznia 2020 roku w Krakowie.
Walne Zgromadzenie odstąpiło od rozpatrzenia jednego z punktów porządku obrad - nie wybrano komisji
skrutacyjnej. Ponadto, niemiało miejsca niepodjęcie uchwały objętej porządkiem obrad. Nie zgłoszono także
sprzeciwów do protokołu dla żadnej z uchwał.

•

Podjęcie przez ALL IN! Games sp. z o.o. uchwały w sprawie połączenia z Emitentem

W dniu 24 stycznia 2020 roku Zarząd Spółki otrzymał informację od spółki All iN! Games sp. z o.o. (z którą jest
w trakcie połączenia; dalej: “ALLIN!”) o podjęciu w dniu 24 stycznia 2020 roku przez Zgromadzenie Wspólników
ALLIN! uchwały w sprawie połączenia ze Spółką. Tym samym, oraz w związku z podjęciem przez Nadzwyczajne
Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 24 stycznia 2020 roku uchwały w sprawie połączenia z ALLIN! a przez
to wyrażenia przez akcjonariuszy Spółki i udziałowców ALLIN! woli połączenia, Zarząd Spółki podjął wraz
z Zarządem ALLIN! kolejne kroki celem połączenia obu spółek.

•

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym
Zgromadzeniu Spółki w dn. 24.01.2020 roku

W dniu 28 stycznia 2020 roku Zarząd Spółki opublikował wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej
5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 24.01.2020 roku.

•

Informacja w zakresie sprzedaży gry wydawanej przez All in! Games Sp. z o.o.

W dniu 7 lutego 2020 roku Zarząd Spółki otrzymał drogą e-mailową od Zarządu spółki All in! Games
Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (dalej: “All in! Games”) informację, że sprzedaż gry Tools Up! która ukazała się
w dniu 3 grudnia 2019 roku, a dla której All in! Games jest wydawcą osiągnęła do dnia 7 lutego 2020 roku
sprzedaż na poziomie 60 000 egzemplarzy co pozwoliło na pokrycie poniesionych nakładów na produkcję
oraz marketing gry.
Jednocześnie Emitent poinformował, iż zgodnie z informacjami uzyskanymi od Zarządu All in! Games,
w 2020 roku All in! Games w dalszym ciągu zamierza wspierać rozwój i sprzedaż gry poprzez działalność
wydawniczą dodatków oraz wydanie gry w dystrybucji tradycyjnej (pudełka) na wszystkich platformach na
całym świecie. Premiera gry na konsoli Playstation 4 na rynku japońskim nastąpiła w miesiącu marcu br.
All in! Games działając we współpracy z firmą Tencent oczekuje na decyzję o dopuszczeniu gry do sprzedaży
na platformie Nintendo Switch na rynku chińskim od Państwowej Administracji Prasy, Publikacji, Radia,
Filmu i Telewizji (SAPPRFT). Szacunkowa sprzedaż gry w związku z podejmowanymi działaniami oraz
aktualnym tempem sprzedaży powinna przekroczyć liczbę 400 000 egzemplarzy do końca 2020 roku na
wszystkich platformach i rynkach.
Zarząd Emitenta. przekazał tą informację dotyczącą All in! Games z uwagi na fakt, iż Emitent jest w trakcie
procesu połączenia z All in! Games, tym samym informacja ta jest istotna dla rozwoju i strategii działania
Emitenta, jak również jego wyników finansowych, które m.in. będą wynikały ze sprzedaży gry “Tools Up!”.
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•

Zawarcie umów wydawniczych przez All in! Games Sp. z o.o.

W dniu 2 marca 2020 roku Zarząd Spółki powziął informację od Zarządu spółki All in! Games Sp. z o.o.
z siedzibą w Krakowie (dalej: “All in! Games”) o zawarciu w dniu 28 lutego 2020 roku dwóch istotnych umów
wydawniczych:
1. Umowa zawarta przez All in! Games z Quantum Soup Studios Limited z siedzibą w Wrexham, Walia
(“Partner”) na podstawie, której All in! Games będzie odpowiedzialna za marketing oraz wydanie nowego,
nieogłoszonego IP, bazującego na licencji Muminki (“Gra1”) na platformach PC, Nintendo Switch, Xbox One,
Xbox Series X, PS4 i PS5. Premiera Gry 1 planowana jest na Q2 2021 roku,
2. Umowa zawarta przez All in! Games z Failcore Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (“Partner”) na podstawie,
której All in! Games będzie odpowiedzialna za marketing oraz wydanie nowego, nieogłoszonego IP (“Gra2”)
na platformach PC, Nintendo Switch, Xbox One, Xbox One Series X, PS4 i PS5. Premiera Gry 2 planowana jest
na Q3 2021 roku.

•

Zawarcie umowy wydawniczej przez All in! Games Sp. z o.o.

W dniu 5 marca 2020 roku Zarząd Spółki powziął informację od Zarządu spółki All in! Games Sp. z o.o. (dalej:
“All in! Games”) o zawarciu przez All in! Games w dniu 4 marca 2020 roku umowy wydawniczej z Rivers
and Wine Studios GmbH z siedzibą w Kolonii, Niemcy (“Partner”), na podstawie której All in! Games będzie
odpowiedzialna za marketing oraz wydanie nowego, nieogłoszonego IP (“Gra”) na platformach PC, Nintendo
Switch, Xbox One, Xbox Series X, PS4 i PS5. Premiera Gry planowana jest na Q1 2022 roku.

•

Raport roczny

W dniu 31 marca 2020 roku Zarząd Spółki opublikował raport roczny za rok obrotowy 2019.

VI. Opis stanu działań i inwestycji wraz z harmonogramem
ich realizacji
Nie dotyczy.

VII. Inicjatywy podejmowane przez Emitenta w okresie objętym
niniejszym raportem nastawione na wprowadzenie
innowacyjnych rozwiązań
Wszelkie działania Spółki były związane z planowanym połączeniem spółek Setanta S.A.
i All in! Games Sp. z o.o.

VIII. Stanowisko Zarządu w sprawie publikowania prognoz
wyników
Nie dotyczy. Spółka nie publikowała prognoz wyników jednostkowych.
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IX. Informacje dotyczące liczby osób zatrudnionych przez
Emitenta, w przeliczeniu na pełne etaty
W Spółce na dzień bilansowy nie występował zatrudniony żaden pracownik etatowy.

X. Wskazanie zdarzeń, które wystąpiły po dniu, na który
sporządzono kwartalne sprawozdanie finansowe, nieujętych
w tym sprawozdaniu, a mogących w znaczący sposób wpłynąć
na przyszłe wyniki finansowe Emitenta
Istotne wydarzenia po dniu 31 marca 2020 roku
•

Zmiana terminu publikacji raportu za I kwartał 2020 roku

W dniu 22 maja 2020 roku Zarząd Spółki poinformował o zmianie terminu publikacji raportu okresowego
za I kwartał 2020 roku z dnia 24 maja 2020 roku na dzień 26 lipca 2020 roku.
Zmiana terminu publikacji raportu za I kwartał 2020 roku wynikała przede wszystkim z rozwoju sytuacji
dotyczącej zagrożenia związanego z pandemią koronawirusa SARS-CoV-2 powodującego chorobę COVID-19
w Polsce i koniecznością wprowadzenia procedur ochrony zdrowia pracowników związanych z przygotowaniem
wyżej wskazanego raportu.

•

Zarejestrowanie przez Sąd połączenia z ALL IN! GAMES sp. z o.o.

W dniu 6 czerwca 2020 roku nastąpiło zrejestrowanie połączenia Setanta S.A. z All in! Games sp. z o.o.
Połączenie nastąpiło w sposób wskazany w art. 492 § 1 ust. 1 K.s.h., tj. w drodze przejęcia, czyli przeniesienia
całego majątku All in! Games sp. z o.o. na Setanta S.A., w zamian za akcje Emitenta nowej serii G, które zostały
wydane wspólnikom All in! Games sp. z o.o.
W związku z połączeniem, zmieniona została firma Emitenta na ALL IN! GAMES Spółka Akcyjna, oraz
podwyższona została wartość kapitału zakładowego z kwoty 430.820,00 zł (czterysta trzydzieści tysięcy
osiemset dwadzieścia złotych i zero groszy) do kwoty 3.446.820,00 zł (trzy miliony czterysta czterdzieści sześć
tysięcy osiemset dwadzieścia złotych i zero groszy), tj. o kwotę 3.016.000,00 zł (trzy miliony szesnaście tysięcy
złotych i zero groszy), w drodze emisji 30.160.000 (trzydzieści milionów sto sześćdziesiąt tysięcy) sztuk
akcji zwykłych na okaziciela serii G, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, oraz cenie emisyjnej
10,00 zł (dziesięć złotych i zero groszy) każda, które zostały wydane wspólnikom spółki przejmowanej, tj. All in!
Games sp. z o.o. Zgodnie ze sporządzonymi wycenami załączonymi do Planu Połączenia, wartość Setanta S.A.
została oszacowana na kwotę 9.693.450,00 zł, z kolei wartość All in! Games sp. z o.o. na kwotę 331.527.109,54 zł.
W związku z połączeniem, działalność Emitenta. została rozszerzona o działalność All in! Games sp. z o.o. (jako
spółki przejmowanej), tj. w zakresie działalności wydawniczej gier komputerowych, która ma w swoim portfolio
wachlarz różnorodnych projektów przeznaczonych na konsole i komputery osobiste.

•

Zawarcie umowy wydawniczej przez All in! Games Spółka Akcyjna

W dniu 08 czerwca 2020 roku Zarząd Spółki zawarł umowę wydawniczą z 505 GAMES SPA z siedzibą
w Mediolanie („Partner”), na podstawie której Partner stał się współwydawcą gry “Ghostrunner”. W ramach
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umowy Emitentowi przysługuje udział w przyszłych przychodach z tytułu sprzedaży gry oraz wynagrodzenie
w kwocie 3,25 mln EUR z tytułu udzielenia ww. praw licencyjnych, a także możliwość zwiększenia zaangażowania
Partnera w zakresie udzielonych mu praw o kwoty co najmniej 3 mln EUR oraz 5 mln EUR. Umowa weszła
w życie z dniem jej podpisania.
505 GAMES SPA jest włoskim wydawcą gier na PC i konsole odpowiedzialnym między innymi za takie hity jak
Stardew Valley, Don’t Starve czy Death Stranding (PC). W marcu br. otrzymał od portalu Metacritic wyróżnienie
dla najlepszego wydawcy 2019 roku.

•

Podjęcie uchwały w sprawie przyznania akcji serii G

W dniu 16 czerwca 2020 Zarząd Spółki podjął uchwałę w sprawie przyznania akcji Emitenta serii G na rzecz
dotychczasowych wspólników spółki pod firmą ALL IN! GAMES spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Krakowie (dalej: Przyznanie).
Mocą uchwały, w związku z dokonaniem w dniu 6 czerwca 2020 roku przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wpisu podwyższenia kapitału
zakładowego Emitenta do kwoty 3.446.820,00 zł w związku z połączeniem spółki ALL IN! GAMES spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie jako spółki przejmowanej z Emitentem jako spółką
przejmującą, w trybie art. 492 § 1 pkt 1_ k.s.h., tj. poprzez przeniesienie całego majątku spółki przejmowanej
w zamian za nowo emitowane akcje serii G w łącznej liczbie 30.160.000 (trzydzieści milionów sto sześćdziesiąt
tysięcy) sztuk akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, przeznaczone do przyznania
i wydania wspólnikom spółki przejmowanej na zasadach określonych w Planie Połączenia uzgodnionym
przez obie spółki w dniu 30 września 2019 roku, które to podwyższenie kapitału zakładowego Emitenta
zostało uchwalone w dniu 24 stycznia 2020 roku przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta i na
które w dniu 24 stycznia 2020 roku wyraziło zgodę Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki ALL
IN! GAMES Sp. z o.o., Zarząd Emitenta dokonał przyznania akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości
nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, na rzecz 120 podmiotów, posiadających na dzień 6 czerwca
2020 roku co najmniej jeden udział w kapitale zakładowym spółki ALL IN! GAMES spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie. W zamian za każdy 1 udział posiadany w ALL IN! GAMES Sp. z o.o.,
przyznano 7.540 akcji serii G Emitenta.

•

Zawiadomienia akcjonariuszy w sprawie zmiany udziału w głosach

W dniu 18 czerwca 2020 roku Zarząd Spółki otrzymał i opublikował zawiadomienia od akcjonariuszy:
Pana Artura Górskiego, Pana Januarego Ciszewskiego, Pana Łukasza Nowaka, Pana Macieja Łaś, Pana Piotra
Żygadło, Pana Tomasz Majewskiego, spółki JR HOLDING ASI S.A. oraz spółki Synerga.fund S.A. w sprawie zmiany
udziału w głosach na walnym zgromadzeniu Spółki.
Ponadto w tym samym dniu Zarząd Spółki otrzymał i opublikował zawiadomienia w trybie art.19 ust. 1
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady _UE_ nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie
nadużyć na rynku (Rozporządzenie MAR) o transakcjach na instrumentach finansowych Spółki, sporządzone
przez Pana Januarego Ciszewskiego, Pana Artura Górskiego oraz spółkę JR HOLDING ASI S.A.
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•

Zmiany w składzie Zarządu Spółki

W dniu 19 czerwca 2020 roku Pan January Ciszewski, pełniący funkcję Prezesa Zarządu złożył rezygnację
z pełnionej funkcji ze skutkiem na moment rozpoczęcia posiedzenia Rady Nadzorczej powołującej nowy
Zarząd.
Jednocześnie w dniu 19 czerwca 2020 roku Rada Nadzorcza na posiedzeniu powołała do składu Zarządu
nowej kadencji następujące osoby:

•

–

Pana Piotra Żygadło – do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu,

–

Pana Macieja Łaś – do pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu,

–

Pana Łukasza Górskiego – do pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu.

Otrzymanie postanowienia w sprawie zarejestrowania przez Sąd zmian Statutu Spółki

W dniu 23 czerwca 2020 roku Zarząd Spółki otrzymał postanowienie Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w sprawie zarejestrowania
w dniu 6 czerwca 2020 roku zmian Statutu Spółki (tj. zmiana §1, dodanie w §3 ust. 1 nowych podpunktów od
n) do s), zmiana §5 ust. 1, zmiana §11 ust. 1). Wszystkie zarejestrowane zmiany wynikają z uchwały nr 4/1/2020
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 24 stycznia 2020 roku.
W wyniku zarejestrowania zmian w Statucie Spółki zmieniła się nazwa Spółki z “Setanta Spółka Akcyjna” na
“ALL IN! GAMES Spółka Akcyjna” oraz zmieniła się wysokość oraz struktura kapitału zakładowego, który
został podwyższony z kwoty 430 820,00 zł do kwoty 3 446 820,00 zł, dzieląc się na 34.468.200 akcji o wartości
nominalnej 0,10 zł każda akcja (każda akcja uprawnia do wykonywania z niej 1 głosu na walnym zgromadzeniu
Spółki). W wyniku zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego, obecnie dzieli się on w następujący
sposób:
a)

1 504 000 (jeden milion pięćset cztery tysiące) akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł

(dziesięć groszy) każda, o numerach od 0 000 001 (jeden) do 1 504000 (jeden milion pięćset cztery tysiące),
b)

20 000 (dwadzieścia tysięcy) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy)

każda, o numerach od 00 001 (zero zero zero zero jeden) do 20 000 (dwadzieścia tysięcy),
c)

325 000 _trzysta dwadzieścia pięć tysięcy (akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć

groszy) każda, o numerach od 000 001 (zero zero zero zero zero jeden) do 325 000 (trzysta dwadzieścia pięć
tysięcy),
d)

180 000 (sto osiemdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy)

każda, o numerach od 000 001 (zero zero zero zero zero jeden) do 180 000 (sto osiemdziesiąt tysięcy),
e)

92 600 (dziewięćdziesiąt dwa tysiące sześćset) akcji na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł

(dziesięć groszy) każda, o numerach od 00 001 (zero zero zero zero jeden) do 92 600 (dziewięćdziesiąt dwa
tysiące sześćset),
f)

2 186 600 (dwa miliony sto osiemdziesiąt sześć tysięcy sześćset) akcji na okaziciela serii F o wartości

nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, o numerach od 0 000001 (zero zero zero zero zero zero jeden) do
2 186 600 (dwa miliony sto osiemdziesiąt sześć tysięcy sześćset),
g)

30 160 000 (trzydzieści milionów sto sześćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii G o wartości nominalnej

0,10 zł (dziesięć groszy) każda, o numerach 00 000 001 (zero zero zero zero zero zero zero jeden) do 30 160 000
(trzydzieści milionów sto sześćdziesiąt tysięcy).

•

Zawarcie umów ograniczających rozporządzanie akcjami Spółki

W dniu 26 czerwca 2020 roku Zarząd Spółki zawarł umowy ograniczające rozporządzanie akcjami Spółki
(dalej: Umowy lock-up) z następującymi osobami (dalej: Akcjonariusze) oraz w następującym ilościach:
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–

p. Piotrem Żygadło - 3 mln (słownie: trzy miliony) akcji,

–

p. Tomaszem Majewskim - 4,5 mln (słownie: cztery miliony pięćset tysięcy) akcji,

–

p. Maciejem Łaś - 4,5 mln (słownie: cztery miliony pięćset tysięcy) akcji,

–

p. Łukaszem Nowak - 4 mln (słownie: cztery miliony) akcji,

–

JR HOLDING ASI S.A. - 3,77 mln (słownie: trzy miliony siedemset siedemdziesiąt tysięcy) akcji,

–

p. Januarym Ciszewskim - 0,5 mln (słownie: pięćset tysięcy) akcji,

–

p. Arturem Górskim - 0,5 mln (słownie: pięćset tysięcy) akcji.

Strony zawarły Umowy lock-up celem zapewnienia dodatkowej ochrony interesów inwestorów posiadających akcje Spółki, które są już lub będą dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów
Wartościowych w Warszawie S.A. Umowy lock-up weszły w życie z dniem podpisania i obowiązują przez okres
kolejnych 24 miesięcy.
Na podstawie Umów lock-up, Akcjonariusze zobowiązali się, że bez uprzedniej pisemnej zgody Spółki:
–

nie będą rozporządzać akcjami, których dotyczą Umowy lock-up, bezpośrednio lub pośrednio,
w szczególności nie sprzedadzą, nie ogłoszą zamiaru sprzedaży, nie udzielą opcji, nie zobowiążą się
do sprzedaży bądź rozporządzenia w inny sposób tymi akcjami albo instrumentami finansowymi
uprawniającymi do nabycia tych akcji,

–

nie dokonają, bezpośrednio lub pośrednio, żadnej transakcji (włącznie z transakcją wiążącą się
z wykorzystaniem instrumentów pochodnych), której skutkiem byłoby przeniesienie tych akcji, których
dotyczą Umowy lock-up bądź praw z tych akcji, na rzecz jakiejkolwiek osoby trzeciej,

–

nie podejmą, bezpośrednio lub pośrednio, jakichkolwiek rozmów bądź negocjacji dotyczących
rozporządzenia tymi akcjami, których dotyczą Umowy lock-up z jakąkolwiek osobą trzecią.

Strony zgodnie potwierdziły i uznają, że z uwagi na cel Umów lock-up określony w ich preambule, Spółka
może odmówić udzielenia zgody, o której mowa powyżej lub udzielić takiej zgody, każdorazowo według
własnego uznania i własnej oceny sytuacji, w każdym momencie i bez podawania przyczyn.
Ponadto wskazano, iż nie stanowi naruszenia postanowień Umów lock-up przeniesienie przez Akcjonariuszy
akcji, których dotyczą Umowy lock-up, bądź instrumentów finansowych uprawniających do nabycia tych akcji,
na rzecz członków rodziny lub osób pozostających z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym, podmiotu
utworzonego dla potrzeb planowania majątkowego lub innej formy zarządzania ich majątkami własnymi,
lub na rzecz podmiotu zarządzanego bądź kontrolowanego przez nich, o ile nabywcy takich akcji lub innych
instrumentów finansowych zobowiążą się, w formie umowy zawartej ze Spółką, do przestrzegania
analogicznych ograniczeń, jak określone w Umowach lock-up.
W przypadku, gdy w wyniku jakiejkolwiek czynności prawnej lub faktycznej Akcjonariusze doprowadzą do
naruszenia postanowień Umów lock-up, skutkiem których będzie dokonanie zbycia lub rozporządzenia
akcjami, których dotyczą Umowy lock-up w sposób sprzeczny z zapisami zawartymi w Umowach lock-up,
wówczas Akcjonariusz będzie zobowiązany do zapłaty na rzecz Spółki kary umownej w wysokości iloczynu liczby
akcji Spółki spośród akcji, których dotyczą Umowy lock-up, a które zostały zbyte lub którymi rozporządzono,
oraz wysokości giełdowego kursu akcji Spółki na zamknięcie sesji w dniu sesyjnym poprzedzającym dokonanie wyżej wymienionej czynności prawnej lub faktycznej, bez względu na wysokość szkody poniesionej
przez Spółkę.
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•

Wykup i umorzenie obligacji serii M1

W dniu 29 czerwca 2020 roku Zarząd Spółki dokonał wypłaty odsetek za ostatni kupon odsetkowy oraz wykupu
i umorzenia wszystkich Obligacji serii M1, tj. 190 sztuk, owartości nominalnej 1.000,00 zł każda, o łącznej
wartości nominalnej 190.000,00 zł. Wykup Obligacji serii M1 odbył się zgodnie z terminem wskazanym
w warunkach emisji (termin wykupu przypadał na dzień 27 czerwca 2020 roku, jednak z uwagi na fakt, iż
był to dzień ustawowo wolny od pracy, wypłata środków nastąpiła w pierwszym dniu roboczym po dniu
wykupu). Zarząd nadmienia, iż obligacje serii M1 wyemitowane zostały przez ALL IN! GAMES sp. z o.o., której fuzja
z Emitentem została zarejestrowana w dniu 6 czerwca 2020 roku.

•

Przekroczenie progu

W dniu 29 czerwca 2020 roku Zarząd Spółki otrzymał i opublikował zawiadomienie, w trybie art. 69 Ustawy
o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu
obrotu oraz o spółkach publicznych od Pana Tomasza Majewskiego o obniżeniu progu poniżej 15 % w ogólnej
liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

•

Podsumowanie emisji akcji serii G

W dniu 30 czerwca 2020 roku Zarząd Spółki opublikował podsumowanie emisji akcji zwykłych na
okaziciela serii G, będących akcjami wyemitowanymi w związku z połączeniem Spółki z ALL IN! GAMES sp. z o.o.
z siedzibą w Krakowie. Akcje te zostały przyznane dotychczasowym udziałowcom ALL IN! GAMES sp. z o.o. w dniu
16 czerwca 2020 roku Łącznie wyemitowanych zostało 30.160.000 akcji serii G. Cena emisyjna każdej akcji serii
G wynosiła 10,00 zł. Akcje serii G zostały przyznane 120 podmiotom.

•

Wykup i umorzenie obligacji serii C

W dniu 2 lipca 2020 roku Zarząd Spółki dokonał wypłaty odsetek za ostatni okres odsetkowy oraz wykupu
i umorzenia wszystkich do tej pory niewykupionych Obligacji serii C, tj. 280 sztuk, o wartości nominalnej
1.000,00 zł każda, o łącznej wartości nominalnej 280.000,00 zł (łącznie wyemitowanych zostało 380 Obligacji
serii C, gdzie 100 Obligacji serii C zostało wykupionych i umorzonych we wcześniejszym terminie). Wykup
Obligacji serii C odbył się zgodnie z terminem wskazanym w warunkach emisji.
Obligacje serii C wyemitowane zostały przez ALL IN! GAMES sp. z o.o., której połączenie z Emitentem zostało
zarejestrowane w dniu 6 czerwca 2020 roku.

•

Zmiana adresu siedziby Spółki

W dniu 7 lipca 2020 roku uchwałą Zarządu Spółki zmieniony został adres siedziby Spółki.
Mocą uchwały, Zarząd postanowił zmienić z dniem 7 lipca 2020 roku adres siedziby Spółki z ul. Grzegórzeckiej
67d lok. 26, 31-559 Kraków na: os. Bohaterów Września 82, 31-621 Kraków.
Stosowne dokumenty związane ze zmianą adresu siedziby Spółki zostały złożone, a następnie wpisane przez
sąd rejestrowy w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.
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XI. Wskazanie czynników i zdarzeń, w tym o nietypowym
charakterze, mających istotny wpływ na sprawozdanie
finansowe
W okresie objętym niniejszym raportem nie wystąpiły czynniki i zdarzenia w szczególności o nietypowym
charakterze mające wpływ na osiągnięte wyniki finansowe. Wszystkie istotne informacje są zawarte
w pozostałych punktach raportu.

XII. Wskazanie czynników, które w ocenie Emitenta będą miały
wpływ na osiągnięte przez niego wyniki w perspektywie
co najmniej kolejnego kwartału
Wyniki kolejnych kwartałów będą zależne od postępu prac związanych z wydawaniem gier będącym
podstawą działalności w Spółce, w szczególności z wynikami sprzedażowymi tworzonego obecnie tytułu
„Ghostrunner”.

XIII. Inne 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
Spółka nie posiada innych informacji mogących w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej,
finansowej i wyniku finansowego Emitenta.

XIV. Inne informacje mogące w istotny sposób wpłynąć na ocenę
sytuacji majątkowej, finansowej i wyniku finansowego Emitenta
Spółka nie posiada innych informacji mogących w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej,
finansowej i wyniku finansowego Emitenta.

Piotr Żygadło

Maciej Łaś

Łukasz Górski

Prezes Zarządu

Wiceprezes Zarządu

Wiceprezes Zarządu
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