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1. Pismo Zarządu Emitenta 
 
Szanowni Akcjonariusze i Inwestorzy. Zapraszamy do zapoznania się z jednostkowym 
raportem kwartalnym Spółki za III kwartał 2013 roku.  

W okresie tym udało się nam wypracować 2,2 mln przychodów netto ze sprzedaży, co  
w ujęciu narastającym za trzy pierwsze kwartały 2013 daje łącznie 4,96 mln przychodów  
i wynik EBIDTA na poziomie 0,6 mln PLN. Mając na uwadze, iż ostatni kwartał ubiegłego 
roku stanowił 59% przychodów zakładamy, iż wyniki za rok 2013 zachowają wysoką 
dynamikę wzrostu. Nasze przypuszczenia znajdują odzwierciedlenie w bardzo dobrych 
wynikach sprzedaży gry Real Boxing, którą obserwujemy od początku października.  

Strategia przyjęta na początku 2013 roku jest konsekwentnie przez nas realizowana. Zgodnie 
z zapowiedziami, gra Real Boxing została opublikowana w wersji dla konsoli Sony 
PlayStation Vita trafiając do 5 najlepiej sprzedających się gier września br. zarówno  
w Europie jak i Stanach Zjednoczonych. Mobilna wersja gry trafiła do sprzedaży  
w największym sklepie internetowym Amazon, jak również pojawiła się w specjalnej wersji 
realizowanej z niemiecką telewizją ProSiebenSat1. Dzięki aktualizacjom i szerokiej promocji 
we wszystkich kanałach dystrybucji sprzedaż w ciągu pierwszego weekendu października 
była najlepsza po okresie premiery, a gra pojawiała się w pierwszej 5 najlepiej 
sprzedających się gier iOS, m.in. w: USA, Rosji, Wielkiej Brytanii, Niemczech, Francji, Korei 
Południowej.  

Dzięki dużemu wysiłkowi związanemu z promocją, realizowanemu m.in. poprzez 
wystawiennictwo oraz uczestnictwo w targach i konferencjach Spółka i jej produkty stają 
się rozpoznawalne na całym świecie, czego potwierdzeniem było m. in. zdobycie nagrody dla 
Najlepszego Niezależnego Studia 2013 w konkursie AppSters Awards w Londynie. 

W omawianym kwartale udało się przeprowadzić szereg znaczących dla Spółki projektów 
wewnętrznych, m.in.: powołanie Spółki celowej i zapewnienie finansowania dla projektu 
Godfire, zmianę głównej siedziby, oraz reorganizację księgowości.  

 
 

W imieniu Zarządu: 
 
 
 
 

Remigiusz Kościelny    Jarosław Wojczakowski 
Prezes Zarządu               Wiceprezes Zarządu 
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2. Podstawowe informacje o Spółce 
 

Firma:  Vivid Games Spółka Akcyjna 

Siedziba:  Bydgoszcz 

Adres:  ul. Gdańska 160, 85-674 Bydgoszcz 

Telefon:  +48 52 3215728 

Faks:  +48 52 5222130  

Adres poczty elektronicznej: info@vividgames.pl  

Strona internetowa:  www.vividgames.pl  

NIP:  9671338848 

Regon:  340873302 

KRS: 0000411156 

Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy KRS 

Data rejestracji: 20 lutego 2012 r. 

 
Vivid Games jest jednym z najnowocześniejszych, niezależnych studiów deweloperskich  
w Europie i największą firmą produkującą gry na urządzenia mobilne w Polsce. 

Spółka została założona przez doświadczonych specjalistów z branży komputerowej  
w Bydgoszczy w 2006 roku, aktualnie zatrudniając i stale współpracując z ponad 50 wysokiej 
klasy specjalistami.  

Produkcja zaawansowanych gier i osiąganie sukcesów rynkowych, sprawiło, że Vivid Games 
została doceniona także przez uczestników rynku kapitałowego. W czerwcu 2012 roku, 
Spółka z powodzeniem zadebiutowała na rynku NewConnect, przyciągając zainteresowanie 
szerokiego grona inwestorów. Znaczącym akcjonariuszem Spółki został fundusz Giza Polish 
Ventures, co pokazuje, że światowi gracze uwierzyli w wizję rozwoju firmy i dynamiczny 
wzrost jej wartości. 

Zgodnie z deklaracjami sprzed prywatnej oferty akcji, Vivid Games zwiększył zespół 
produkcyjny i wzmocnił działania marketingowe. Kluczowym elementem nowej strategii 
Vivid Games jest produkcja zaawansowanych gier mobilnych z segmentu Premium. 
Pierwszą z nich jest Real Boxing™, którego sprzedaż przekroczyła 500 000 kopii. Premiera 
drugiego dużego tytułu Godfire: Rise of Prometheus planowana jest na I kw. 2014 r. Za 
oprawę graficzną gry z segmentu „Action & Adventure” odpowiedzialne jest znane na całym 
świecie studio graficzne Platige Image. Produkcją gry, dla której tło stanowi świat 
starożytnych greckich bogów, zajmuje się powołana do tego celu spółka celowa, w której 
udziały obok Vivid Games objęły Platige Image oraz Giza Polish Ventures. 

Współpracując ze znanymi na całym świecie firmami - Apple, Sony, Google, nVidia oraz 
markami Vivid Games stał się jedną z wizytówek Polski i polskiej branży gier komputerowych 
na świecie. Świadczą o tym liczne nagrody i wyróżnienia takie jak Best App Ever Android 
Awards 2013, Najlepsza Polska Gra 2012 w konkursie Digital Dragons czy Najlepsza Gra 
Mobilna – Mobile Trend Awards 2012. 
 
Kapitał zakładowy wynosi obecnie 2 530 000 PLN i dzieli się na 16 500 000 akcji zwykłych na 
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okaziciela serii A oraz 8 800 000 akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 
0,10 zł każda akcja. 

3. Skład Zarządu i Rady Nadzorczej  

3.1 Skład Zarządu  
 

Imię i Nazwisko Funkcja 
Data rozpoczęcia 
obecnej kadencji 

Data zakończenia 
obecnej kadencji 

Remigiusz Rudolf Kościelny Prezes Zarządu 20 lutego 2012 r. 19 lutego 2017 r. 

Jarosław Wojczakowski Wiceprezes Zarządu 20 lutego 2012 r. 19 lutego 2017 r. 

Tabela.1. Skład Zarządu na dzień 14.11.2013 r. 

 

3.2 Skład Rady Nadzorczej 
 

Imię i Nazwisko Funkcja 
Data rozpoczęcia 
obecnej kadencji 

Data zakończenia 
obecnej kadencji 

Marcin Duszyński 
Wiceprzewodniczący 

Rady Nadzorczej 
20 lutego 2012 r. 19 lutego 2017 r. 

Piotr Szczeszek 
Członek Rady 

Nadzorczej 
20 lutego 2012 r. 19 lutego 2017 r. 

Paul Bragiel 
Członek Rady 

Nadzorczej 
29 lutego 2012 r. 28 lutego 2017 r. 

Tomasz Muchalski 
Członek Rady 

Nadzorczej 
29 lutego 2012 r. 28 lutego 2017 r. 

Marek Borzestowski 
Członek Rady 

Nadzorczej 
3 października 2012 r. 2 października 2017 r. 

Tabela.2. Skład Rady Nadzorczej na dzień 14.11.2013 r. 
 

4.  Skrócone kwartalne sprawozdanie finansowe  

4.1 Rachunek Zysków i Strat 
 

 
Wyszczególnienie 

01.07-
30.09.2013 

01.07-
30.09.2012 

01.01-
30.09.2013 

01.01-
30.09.2012 

A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI 
(w 02+03+04+05) 

2 173 205 935 869 4 957 971 2 469 720 

  1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 1 821 339 297 467 3 876 433 1 291 705 

  2. Zmiana stanu produktów; zwiększenie (+), 
zmniejszenie (-) 351 866 638 402 1 081 538 1 178 015 
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  3. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby 
jednostki 0 0 0 0 

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

B. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (w 07 do 14) 1 969 076 1 149 298 4 575 666 2 669 541 

  1. Amortyzacja 73 563 63 633 193 326 92 290 

  2. Zużycie materiałów i energii 19 479 24 478 34 280 42 815 

  3. Usługi obce 813 622 
 341 154 

1 692 755 
 754 051 

  4. Podatki i opłaty 1 133 0 3 079 6 008 

  5. Wynagrodzenie 960 369 546 093 2 240 715 1 491 895 

  6. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 51 645 31 678 142 276 61 092 

  7. Pozostałe koszty rodzajowe 49 265 142 262 269 235 221 390 

  8. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0 0 0 0 

C. ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (w 01-06) 204 129 -213 428 382 305 -199 821 

  1. Pozostałe przychody operacyjne -21 964 446 45 483 446 

  2. Pozostałe koszty operacyjne  29 668 0 29 668 0 

D. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (w 
15+16-17) 152 497 -212 982 398 120 -199 375 

E. Przychody finansowe (w 20+21) -17 920 11 614 1 547 16 827 

  1. Odsetki  688 11 614 1 547 16 827 

  2. Pozostałe -18 608 0 0 0 

E. Koszty finansowe (w 23+24) -9 408 11 952 15 895 34 383 

  1. Odsetki  6 657 0 6 881 0 

  2. Pozostałe -16 065 11 952 9 014 34 383 

G. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (w 
18+19-22) 143 985 -213 321 383 772 -216 931 

  1. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych  0 0 0 0 

H. ZYSK (STRATA) BRUTTO (w 25+26) 143 985 -213 321 383 772 -216 931 

  1. Podatek dochodowy i inne obowiązkowe obciążenia* 17 551 0 63 111 0 

I. ZYSK (STRATA) NETTO (w 27-28) 126 434 -213 321 320 661 -216 931 

4.2 Bilans 
 
  TREŚĆ 30.09.2013 30.09.2012 

A. AKTYWA TRWAŁE             667 319,71             729 750,76    

I. Wartości niematerialne i prawne             238 058,12             331 164,08    

1. Koszty zakończonych prac rozwojowych             195 963,00             304 836,00    

2. Wartość firmy                            -        

3. Inne wartości niematerialne i prawne               42 095,12               26 328,08    

4. Zaliczki na  wartości niematerialnych i prawnych                            -        

II. Rzeczowe aktywa trwałe             356 381,59             398 586,68    

1. Środki trwałe             356 381,59             398 586,68    

a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)                            -        

b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej      

c) urządzenia  techniczne i maszyny              349 910,02             331 969,15    

d) środki transportu     

e) inne środki trwałe                 6 471,57               66 617,53    

2. Środki trwałe w budowie                            -                              -      

3. Zaliczki na środki trwałe w budowie                            -        

III. Należności długoterminowe                            -                              -      
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1. Od jednostek powiązanych                             -        

2. Od pozostałych jednostek                            -        

IV. Inwestycje długoterminowe               35 800,00                            -      

1. Nieruchomości                            -        

2. Wartości niematerialne i prawne                            -        

3. Długoterminowe aktywa finansowe               35 800,00                            -      

a) w jednostkach powiązanych                35 800,00                            -      

  - udziały lub akcje               35 800,00      

  - inne papiery wartościowe                             -        

  - udzielone pożyczki                            -        

  - inne długoterminowe aktywa finansowe                            -        

b) w pozostałych jednostkach                            -                              -      

  - udziały lub akcje                            -        

  - inne papiery wartościowe                             -        

  - udzielone pożyczki                            -        

  - inne długoterminowe aktywa finansowe                            -        

4. Inne inwestycje długoterminowe                            -        

V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe               37 080,00                            -      

1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego                37 080,00                            -      

2. Inne rozliczenia międzyokresowe                            -        

B. AKTYWA OBROTOWE          5 416 570,09          3 765 003,93    

I. Zapasy          3 903 070,98          1 996 108,81    

1. Materiały                            -        

2. Półprodukty i produkty w toku          2 589 692,65          1 327 411,38    

3. Produkty gotowe          1 313 378,33             543 631,24    

4. Towary                            -                              -      

5. Zaliczki na poczet dostaw                            -               125 066,19    

II. Należności  krótkoterminowe          1 186 200,01             783 168,47    

1. Należności  od jednostek powiązanych                            -                              -      

a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty :                             -                              -      

  - do 12 miesięcy                             -        

  - powyżej  12 miesięcy                            -        

b) inne                            -        

2. Należności od pozostałych jednostek            1 186 200,01             783 168,47    

a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty :           1 033 678,34             595 924,72    

  - do 12 miesięcy           1 033 678,34             595 924,72    

  - powyżej  12 miesięcy                            -                              -      

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

105 907,71          187 243,75    

c) inne               46 613,96      

d) dochodzone na drodze sądowej                            -        

III. Inwestycje krótkoterminowe             323 203,65             980 947,88    

1. Krótkoterminowe aktywa finansowe             323 203,65             980 947,88    

a) w jednostkach powiązanych                            -                              -      

  - udziały lub akcje                            -        
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  - inne papiery wartościowe                            -        

  - udzielone pożyczki                            -        

  - inne krótkoterminowe aktywa finansowe                            -        

b) w pozostałych jednostkach                            -                              -      

  - udziały lub akcje                            -        

  - inne papiery wartościowe                            -        

  - udzielone pożyczki                            -        

  - inne krótkoterminowe aktywa finansowe                            -        

c)  środki pieniężne i inne aktywa pieniężne              323 203,65             980 947,88    

  - środki pieniężne w kasie i na rachunkach             319 243,51             980 947,88    

  - inne środki pieniężne                 3 960,14      

  - inne aktywa pieniężne                            -        

2. Inne inwestycje krótkoterminowe                            -        

IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe                 4 095,45                 4 778,77    

  SUMA AKTYWÓW                   6 083 889,80          4 494 754,69    

  PASYWA 30.09.2013 30.09.2012 

A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY                   5 247 270,85          4 457 775,10    

I. Kapitał (fundusz) podstawowy          2 530 000,00          2 530 000,00    

II. Należne wpłaty na  kapitał podstawowy (wielkość ujemna)                            -                              -      

III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)                            -                              -      

IV. Kapitał (fundusz) zapasowy          2 521 538,90          1 856 423,00    

V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny                            -        

VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe                            -                 60 000,00    

VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych 
                -           124 

928,98     
         228 283,02    

VIII. Zysk (strata) netto 320 660,93 -        216 930,92    

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

                           -        

B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA 
                        836 

618,95    
           36 979,59    

I. Rezerwy na zobowiązania              256 392,46                            -      

1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego               12 201,00                            -      

2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne                            -                              -      

   - długoterminowa                            -        

   - krótkoterminowa                            -        

3. Pozostałe rezerwy             244 191,46                            -      

   - długoterminowe                            -        

   - krótkoterminowe             244 191,46      

II. Zobowiązania długoterminowe               72 485,56                            -      

1. Wobec jednostek powiązanych                            -                              -      

2. Wobec pozostałych jednostek               72 485,56                            -      

  a) kredyty i pożyczki                            -        

  b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych                            -        
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  c) inne zobowiązania finansowe               72 485,56      

  d) inne                            -        

III. Zobowiązania krótkoterminowe 507 740,93               36 979,59    

1. Wobec jednostek powiązanych                             -                              -      

  a) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:                            -                              -      

   - do 12 miesięcy     

   - powyżej 12 miesięcy     

  b) kredyty i pożyczki                           -      

  c) inne     

2. Wobec pozostałych jednostek 507 740,93               36 979,59    

  a) kredyty i pożyczki                            -                              -      

  b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych                            -        

  c) inne zobowiązania finansowe             100 048,76      

  d) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności :             138 386,63               11 003,35    

   - do 12 miesięcy             138 386,63               11 003,35    

   - powyżej 12 miesięcy                            -        

  e) zaliczki otrzymane na dostawy                            -        

  f) zobowiązania wekslowe     

  g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń  115 237,66               25 976,24    

  h) z tytułu wynagrodzeń             150 836,33      

  i) inne                 3 231,55                            -      

3. Fundusze specjalne                            -                              -      

IV. Rozliczenia międzyokresowe                            -                              -      

1. Ujemna wartość  firmy                            -                              -      

2. Inne rozliczenia międzyokresowe                            -                              -      

   - długoterminowe                            -                              -      

   - krótkoterminowe                            -                              -      

  SUMA PASYWÓW          6 083 889,80          4 494 754,69    

4.3 Zestawienie zmian w kapitale własnym 
 

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM 
01.07-

30.09.2013 
01.07-

30.09.2012 
01.01-

30.09.2013 
01.01-

30.09.2012 

I. Kapitał własny na początek okresu (BO) 5 051 538,90 1 938 283,02 5 245 756,00 1 938 283,02 

_ korekty błędów podstawowych -124 928,98 0,00 -124 928,98 0,00 

Ia. Kapitał  własny na początek okresu (BO) po 
korektach 4 926 609,92 0,00 5 120 827,02 1 938 283,02 

1.Kapitał podstawowy na początek okresu 2 530 000,00 2 530 000,00 2 530 000,00 1 650 000,00 

1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0,00 0,00 0,00 880 000,00 

a) zwiększenia (z tytułu) 0,00 0,00 0,00 880 000,00 

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

1.2. Kapitał podstawowy na koniec okresu 2 530 000,00 2 530 000,00 2 530 000,00 2 530 000,00 

2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek 
okresu 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.1. Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy 0,00 0,00 0,00 0,00 

a) zwiekszenia (z tytułu podwyższenia kapitalu)) 0,00 0,00 0,00 0,00 
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a) zmniejszenie (z tytułu wyrównania wpłaty) 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec 
okresu 0,00 0,00 0,00 0,00 

3. Udziały (akcje) własne na początek okresu 0,00 0,00 0,00 0,00 

a) zwiększenia  0,00 0,00 0,00 0,00 

b) zmniejszenie  0,00 0,00 0,00 0,00 

3.1. Udziały (akcje) własne na koniec okresu 0,00 0,00 0,00 0,00 

4. Kapitał zapasowy na początek okresu 2 083 206,02 1 856 423,00 2 083 206,00 0,00 

4.1. Zmiany kapitału zapasowego 438 323,00 0,00 438 323,00 1 856 423,00 

a) zwiększenie z tytułu : 438 323,00 0,00 438 323,00 1 856 423,00 

nadwyżki nad wartością nominalną akcji (agio) 0,00 0,00 0,00 1 854 923,00 

 z podziału zysku (ustawowo)   0,00     

 z podziału zysku 438 323,00 0,00 438 323,00 0,00 

inne 0,00 0,00 0,00 1 500,00 

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

przeznaczenie na podwyższenie kapitału zakładowego 0,00 0,00 0,00 0,00 

      wypłaty dywidendy 0,00 0,00 0,00 0,00 

4.2. Stan kapitału zapasowego na koniec okresu 2 521 529,02 1 856 423,00 2 521 529,00 1 856 423,00 

5. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek 
okresu 0,00 0,00 0,00 0,00 

5.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

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

zbycie środków trwałych 0,00 0,00 0,00 0,00 

5.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec 
okresu 0,00 0,00 0,00 0,00 

6. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek 
okresu 0,00 60 000,00 0,00 60 000,00 

6.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszów) 
rezerwowych 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

b) zmniejszenie (zwrot doplat) 0,00 0,00 0,00 0,00 

6.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec 
okresu 0,00 60 000,00 0,00 60 000,00 

7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 632 549,98 224 672,89 632 550,00 224 672,89 

7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 632 559,88 228 283,02 438 323,00 228 283,02 

_ korekty błędów podstawowych -124 928,98 0,00 -124 919,08 0,00 

7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu po 
korektach 507 630,90 228 283,02 313 403,92 228 283,02 

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

 korekta błędów podstawowych 0,00 0,00 0,00 0,00 

b) zmniejszenia (z tytułu) -438 323,00 0,00 -438 323,00 0,00 

pokrycie straty z lat ubiegłych         

na kapitał zapasowy -438 323,00 0,00 -438 323,00 0,00 

7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 69 307,90 228 283,02 -124 919,08 228 283,02 

7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0,00 -3 610,13 0,00 0,00 

_ korekty błędów podstawowych 0,00 0,00 0,00 0,00 

7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po 
korektach 0,00 -3 610,13 0,00 0,00 

a) zwiększenie  0,00 0,00 0,00 0,00 

a) zmniejszenie  0,00 0,00 0,00 0,00 

7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0,00 -3 610,13 0,00 0,00 

7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 69 307,90 224 672,89 -124 919,08 228 283,02 

8. Wynik netto 126 433,93 -213 320,79 320 660,93 -216 930,92 

a) zysk netto 126 433,93 0,00 320 660,93 0,00 
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b)strata netto 0,00 -213 320,79 0,00 -216 930,92 

II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ) 5 247 270,85 4 457 775,10 5 247 270,85 4 457 775,10 

III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego 
podziału zysku (pokrycia straty) 5 247 270,85 4 457 775,10 5 247 270,85 4 457 775,10 

4.4 Rachunek przepływów pieniężnych 
 

  

Sprawozdanie z przepływów środków 
pieniężnych  

01.07-
30.09.2013 

01.07-
30.09.2012 

01.01-
30.09.2013 

01.07-
30.09.2012 

A. 
Przepływy środków pieniężnych z działalności 
operacyjnej         

I. Zysk (strata) netto 126 433,93 -213 320,79 320 660,93 -216 930,92 

II. Korekty razem -114 561,86 -673 961,75 -222 670,61 -1 347 938,39 

1. Amortyzacja 73 563,28 63 633,12 193 326,28 92 289,84 

2. Zyski ( straty ) z tytułu różnic kursowych 0,00 0,00     

3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy )  6 880,75 0,00 6 880,75 0,00 

4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej -1,00 0,00 -42 043,19 0,00 

5. Zmiana stanu rezerw 256 392,46 0,00 232 691,46 -16 512,00 

6. Zmiana stanu zapasów -322 833,98 -782 457,33 -1 054 939,09 -1 287 523,09 

7. Zmiana stanu należności  140 123,99 12 504,40 781 001,27 -25 142,39 

8. 
Zmiana stanu zobowiązań krótk. z wyjątkiem 
kredytów i pożyczek -141 967,83 -10 898,17 -215 427,66 -140 504,75 

9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -1 800,45 43 256,23 768,55 29 454,00 

10. Inne korekty -124 919,08 0,00 -124 928,98   

III. 
Przepływy pieniężne netto z działalności 
operacyjnej (I+II)  11 872,07 -887 282,54 97 990,32 -1 564 869,31 

B. 
Przepływy środków pieniężnych z działalności 
inwestycyjnej         

I. Wpływy  1,00 -13 916,66 255 835,31 0,00 

1. 
Zbycie wartości niemat.i prawnych oraz 
rzeczowych aktywów trwałych 1,00 -13 916,66 255 835,31 0,00 

2. 
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości 
niemat. i prawne 0,00 0,00 0,00 0,00 

3. Z aktywów finansowych, w tym : 0,00 0,00 0,00 0,00 

  a/ w jednostkach powiązanych 0,00 0,00 0,00 0,00 

  zbycie aktywów finansowych 0,00 0,00 0,00 0,00 

  dywidendy i udziały w zyskach 0,00 0,00 0,00 0,00 

  b/ w pozostałych jednostkach 0,00 0,00 0,00 0,00 

  zbycie aktywów finansowych 0,00 0,00     

  dywidendy i udziały w zyskach 0,00 0,00     

  spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0,00 0,00     

  odsetki 0,00 0,00     

  inne wpływy z aktywów finansowych 0,00 0,00 0,00 0,00 

4. Inne wpływy inwestycyjne 0,00 0,00 0,00 0,00 

II. Wydatki -15 426,97 -236 674,63 -70 381,65 -303 888,77 

1. 
Nabycie wartości niemat.i prawnych oraz 
rzeczowych aktywów trwałych 20 373,03 -236 674,63 -34 581,65 -303 888,77 

2. 
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości 
niematerialne i prawne 0,00 0,00 0,00 0,00 

3. Na aktywa finansowe, w tym : -35 800,00 0,00 -35 800,00 0,00 

  a/ w jednostkach powiązanych -35 800,00 0,00 -35 800,00 0,00 

  b/ w pozostałych jednostkach 0,00 0,00 0,00 0,00 

  nabycie aktywów finansowych 0,00 0,00     
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  udzielone pożyczki długoterminowe 0,00 0,00     

4. Inne wydatki inwestycyjne 0,00 0,00 0,00 0,00 

III. 
Przepływy pieniężne netto z działalności 
inwestycyjnej ( I - II )  -15 425,97 -250 591,29 185 453,66 -303 888,77 

C. 
Przepływy środków pieniężnych z działalności 
finansowej         

I. Wpływy 0,00 0,00 0,00 2 796 423,00 

1. 

Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i 
innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do 
kapitału 0,00 0,00 0,00 2 796 423,00 

  kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0,00 0,00     

2. Kredyty i pożyczki 0,00 0,00     

3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0,00 0,00     

4. Inne wpływy finansowe 0,00 0,00     

II. Wydatki -148 807,45 -60 000,00 -148 807,45 -60 000,00 

1. Nabycie udziałów (akcji ) własnych 0,00 0,00 0,00 0,00 

2. Dywidendy i innych wypłaty na rzecz właścicieli 0,00 0,00 0,00 0,00 

3. 
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z 
tytułu podziału zysku 0,00 0,00 0,00 0,00 

4. Spłaty kredytów i pożyczek 0,00 0,00 0,00 0,00 

5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0,00 0,00 0,00 0,00 

6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0,00 0,00 0,00 0,00 

7. 
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu 
finansowego  -141 926,70 0,00 -141 926,70 0,00 

8. Odsetki -6 880,75 0,00 -6 880,75 0,00 

9. Inne wydatki finansowe 0,00 -60 000,00 0,00 -60 000,00 

III. 
Przepływy pieniężne netto z działalności 
finansowej (I +/- II:IX ) -148 807,45 -60 000,00 -148 807,45 2 736 423,00 

D. Przepływy pieniężne netto razem -152 361,35 -1 197 873,83 134 636,53 867 664,92 

E. Bilansowa zmiana środków pieniężnych, w tym -152 361,35 -1 197 873,83 286 997,88 75 284,16 

  
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnić 
kursowych 0,00 0,00 0,00 0,00 

F. Środki pieniężne na początek roku obrotowego 475 565,00 2 178 821,71 188 567,12 113 282,96 

G. 
Środki pieniężne na koniec roku obrotowego (D+F 
), w tym 323 203,65 980 947,88 323 203,65 980 947,88 

o ograniczonej możliwości dysponowania 0,00 0,00 0,00 0,00 

5. Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu sprawozdania 
kwartalnego, w tym informacje o zmianach stosowanych lub nie polityki 
rachunkowości 
 
Podstawa sporządzania sprawozdania finansowego: 
Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało w oparciu o zasady rachunkowości wynikające 
z przepisów ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości. Przyjęte przez Spółkę zasady 
rachunkowości stosowane były w sposób ciągły i są zgodne z zasadami rachunkowości 
stosowanymi w poprzednim roku obrotowym. 
 
Zasady wyceny aktywów i pasywów: 
Aktywa i pasywa wyceniono wg zasad określonych ustawą o rachunkowości. z tym, że: 
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1. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia lub 
kosztów wytworzenia pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne oraz odpisy  
z tytułu trwałej utraty wartości. 

2. Odpisy amortyzacyjne od wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych, 
dokonywane są metoda liniową.  
Roczne stawki amortyzacyjne dla wartości niematerialnych i prawnych są następujące: 

• Prace rozwojowe: 5 lat 

• Programy komputerowe: 5 lat 
a dla podstawowych grup środków trwałych: 

• Urządzenia techniczne i maszyny: 2-5 lat 

• Pozostałe środki trwałe: 2-5 lat 
3. Aktywa finansowe oraz inwestycje w nieruchomości wycenia się w cenach nabycia,  

z uwzględnieniem ewentualnej utraty przez nie wartości. 
4. Należności wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożnej 

wyceny i wykazuje się w wartościach netto po pomniejszeniu o odpisy aktualizujące. 
5. Wytworzone przez jednostkę oprogramowanie oraz produkty podobne przeznaczone do 

sprzedaży, wycenia się w okresie przynoszenia przez nie korzyści ekonomicznych, nie 
dłuższym niż 5 lat, w wysokości nadwyżki kosztów wytworzenia nad przychodami wg cen 
sprzedaży netto, uzyskanymi ze sprzedaży tych produktów w ciągu tego okresu. 
Nieodpisane po upływie tego okresu koszty wytworzenia zwiększają pozostałe koszty 
operacyjne. 

6. Przychody ze sprzedaży  są ujmowane w momencie udostępnienia produktu finalnemu 
nabywcy, wydania towaru lub wykonania usługi po pomniejszeniu  
o wszelkie rabaty. 

 
6. Opis najważniejszych czynników i zdarzeń, w szczególności o nietypowym 
charakterze, mających wpływ na osiągnięte w III kwartale 2013 r. wyniki 
finansowe – komentarz do wyników 
 
W III kwartale 2013 r. przychody netto ze sprzedaży  wyniosły niemal 2,2 mln PLN i były 
ponad dwukrotnie większe od wyników III kwartału 2012 r. (0,94 mln PLN). Wynik EBITDA 
wyniósł w III kwartale 2013 r. ponad 226  tys. PLN. Zysk netto wyniósł  w III kwartale br. 
126,4 tys. PLN (wobec straty na poziomie 213,3 rok w kwartale rok wcześniej).  
 
Narastająco za okres styczeń-wrzesień 2013 roku przychody netto ze sprzedaży wyniosły 
4,96 mln PLN, co daje ponad dwukrotny wzrost w stosunku do analogicznego okresu roku 
ubiegłego (2,47 mln PLN). Zysk netto za pierwsze trzy kwartały 2013 roku wyniósł 320,6 tys. 
PLN (strata na  poziomie 216,9 tys. PLN za trzy pierwsze kwartały 2012 r.). Wynik EBITDA 
liczony narastająco wyniósł niespełna 0,6 mln PLN. 
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Do czynników, które miały najistotniejszy wpływ na wartość wygenerowanych przychodów 
ze sprzedaży w III kwartale 2013 r. zaliczyć należy utrzymującą się
sprzedaż gry Real Boxing we wszystkich kanałach sprzedaży, 
AppStore, oraz Google Play. Bardzo istotnym czynnikiem jest rosnący udział przychodów 
związanych z mikro-płatnościami 
osiągnięty dzięki licznym aktualizacjom wersji mobilnej. 
W raportowanym okresie zaksięgowana została tylko częściowa sprzedaż w kanale Sony 
PlayStation Network Europe
W związku z tym przychody księgowane w kolejnych okresach będą wpisywane 
bezpośrednio w zysk. W raportowanym okresie nie zaksięgowano 
przychodów związanych z dystrybucją gry w kanale Amazon oraz EA Mobile.
 
Pomimo stosunkowo wysokich przychodów netto ze
szereg wydatków wpisywanych bezpośrednio w RZiS, m.in. kosztów związanych ze zmianą 
siedziby oraz działań promocyjnych, 
w związku ze zmianą podmiotu odpowiedzialnego z
skorygowany został sposób księgowania niektórych kosztów
okres, lecz w przyszłości pozwoli na przedstawianie wyników finansowych uwzględniających 
wszystkie koszty przynależne do okresu
Kwotę zysku netto obciążają również prowizje kanałów sprzedaży, prowizja związana 
z licencją technologii Unreal Engine 3 (silnika gry Real Boxing), wszystkie działania związane 
z promocją jak również bieżąca działalność Spółki.

W analizowanym okresie wartość 
III kwartału 2013 r. utrzymała się na poziomie porównywalnym do 2012 r
poziomie aktywów trwałych. Wartość aktywów obrotowych na dzień 30.09.2013 r. wzrosła 
w relacji do poprzedniego roku o nie
mln PLN na dzień 30.09.2012 r. 
507 tys. PLN w omawianym okresie mają wpływ 
w miesiącu wrześniu wypłacane
października.  
 
Należności krótkoterminowe w omawianym kwartale wzrosły w porównaniu do 
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Do czynników, które miały najistotniejszy wpływ na wartość wygenerowanych przychodów 
ze sprzedaży w III kwartale 2013 r. zaliczyć należy utrzymującą się na wysokim poziomie 

gry Real Boxing we wszystkich kanałach sprzedaży, a w szczególności: 
Google Play. Bardzo istotnym czynnikiem jest rosnący udział przychodów 

płatnościami (zakupami dodatkowych funkcjonalnoś
osiągnięty dzięki licznym aktualizacjom wersji mobilnej.  
W raportowanym okresie zaksięgowana została tylko częściowa sprzedaż w kanale Sony 

Europe, która pokryła jednak 94% kosztów produkcji tej
przychody księgowane w kolejnych okresach będą wpisywane 

W raportowanym okresie nie zaksięgowano 
przychodów związanych z dystrybucją gry w kanale Amazon oraz EA Mobile.

Pomimo stosunkowo wysokich przychodów netto ze sprzedaży produktów, Spółka poniosła 
szereg wydatków wpisywanych bezpośrednio w RZiS, m.in. kosztów związanych ze zmianą 
siedziby oraz działań promocyjnych, w tym uczestnictwa w targach Gamescom. Dodatkowo, 
w związku ze zmianą podmiotu odpowiedzialnego za prowadzenie księgowości Spółki, 
skorygowany został sposób księgowania niektórych kosztów. Obciążyło 
okres, lecz w przyszłości pozwoli na przedstawianie wyników finansowych uwzględniających 
wszystkie koszty przynależne do okresu.  

ku netto obciążają również prowizje kanałów sprzedaży, prowizja związana 
z licencją technologii Unreal Engine 3 (silnika gry Real Boxing), wszystkie działania związane 
z promocją jak również bieżąca działalność Spółki. 

W analizowanym okresie wartość poszczególnych składników pasywów na zakończenie 
kwartału 2013 r. utrzymała się na poziomie porównywalnym do 2012 r

poziomie aktywów trwałych. Wartość aktywów obrotowych na dzień 30.09.2013 r. wzrosła 
w relacji do poprzedniego roku o niemal jedną trzecią, tj. do poziomu 5,4
mln PLN na dzień 30.09.2012 r. Na zwiększenie zobowiązań krótkoterminowych do poziomu 

tys. PLN w omawianym okresie mają wpływ głównie wynagrodzenia za prace 
w miesiącu wrześniu wypłacane pracownikom i współpracownikom

krótkoterminowe w omawianym kwartale wzrosły w porównaniu do 
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Do czynników, które miały najistotniejszy wpływ na wartość wygenerowanych przychodów 

a wysokim poziomie 
a w szczególności: Apple 

Google Play. Bardzo istotnym czynnikiem jest rosnący udział przychodów 
(zakupami dodatkowych funkcjonalności w środku gry) 

W raportowanym okresie zaksięgowana została tylko częściowa sprzedaż w kanale Sony 
kosztów produkcji tejże wersji.  

przychody księgowane w kolejnych okresach będą wpisywane 
W raportowanym okresie nie zaksięgowano również żadnych 

przychodów związanych z dystrybucją gry w kanale Amazon oraz EA Mobile. 

sprzedaży produktów, Spółka poniosła 
szereg wydatków wpisywanych bezpośrednio w RZiS, m.in. kosztów związanych ze zmianą 

uczestnictwa w targach Gamescom. Dodatkowo,  
a prowadzenie księgowości Spółki, 

bciążyło to raportowany 
okres, lecz w przyszłości pozwoli na przedstawianie wyników finansowych uwzględniających 

ku netto obciążają również prowizje kanałów sprzedaży, prowizja związana  
z licencją technologii Unreal Engine 3 (silnika gry Real Boxing), wszystkie działania związane  

czególnych składników pasywów na zakończenie  
kwartału 2013 r. utrzymała się na poziomie porównywalnym do 2012 r. Podobnie było na 

poziomie aktywów trwałych. Wartość aktywów obrotowych na dzień 30.09.2013 r. wzrosła 
mal jedną trzecią, tj. do poziomu 5,42 mln PLN  z 3,77 

Na zwiększenie zobowiązań krótkoterminowych do poziomu 
wynagrodzenia za prace  

om i współpracownikom na początku 

krótkoterminowe w omawianym kwartale wzrosły w porównaniu do 

EBITDA

Zysk netto

Przychody

Wartości w tys. PLN
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analogicznego okresu roku 2012. Wpływ na tę sytuację mają zastosowane przez 
największych kontrahentów, tj. Apple i Google, okresy rozliczeniowe. Tym niemniej 
należności o wymagalności powyżej 90 dni spadły o 36% w stosunku do poprzedniego 
kwartału br.  

7. Informacje na temat aktywności podejmowanych przez Emitenta  
w obszarze rozwoju prowadzonej działalności, w szczególności nastawionych 
na wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie wraz  
z charakterystyką istotnych dokonań lub niepowodzeń Emitenta  
w III kwartale 2013 r. – komentarz Zarządu 
 
Powołanie z udziałem Emitenta spółki celowej. 
W dniu 01.07.2013 r. zawiązana została spółka celowa pod firmą Vivid Games Spółka Akcyjna 
Spółka Komandytowo Akcyjna1 z kapitałem zakładowym 100.000 PLN. Emitent informował  
o tym fakcie w raporcie bieżącym EBI nr 18/2013. Vivid Games S.A. objęła 34,8% udziału  
w nowo-powołanym podmiocie. Pozostałymi akcjonariuszami w spółce celowej zostały: 
Platige Image S.A (40,0% udziału) i GPV I Spółka z o.o. komandytowo akcyjna (25,2% udziału). 
Vivid Games Spółka Akcyjna S.K.A. z siedzibą w Bydgoszczy będzie działała w charakterze 
spółki celowej, powołanej do produkcji zaawansowanej wizualnie i technologicznie gry 
mobilnej wysokiej jakości. W projekcie tym czołowe w Polsce studio animacji w Polsce 
Platige Image S.A. będzie odpowiedzialne za koncepcję wizualną i produkcję materiałów 
graficznych, natomiast Vivid Games S.A. odpowiedzialne będzie za kompleksowe 
przygotowanie gry, której premiera przewidziana jest na I kwartał 2014 roku. Produkt będzie 
dostępny w tym samym czasie w wersjach na wszystkie najważniejsze systemy mobilne. 
 
Działania związane z grą Godfire: Rise of Prometheus 
W dniach 21-25 sierpnia emitent wziął udział w największych konsumenckich targach gier 
komputerowych Gamescom w Kolonii. Na stoisku firmy promowana była nowa gra Godfire: 
Rise of Prometheus, która już na tym etapie prac wzbudziła bardzo duże zainteresowanie 
wśród wszystkich kluczowych partnerów biznesowych Spółki, w tym. firm Apple, Sony, 
nVidia, jak również prasy. Promocja gry Godfire intensyfikowana będzie w kolejnych 
okresach z kulminacją bezpośrednio i po premierze gry.  
Wyprodukowanie tak zaawansowanej gry mobilnej to bardzo duże wyzwanie, któremu jest  
w stanie sprostać jedynie kilka firm na świecie. W raportowanym okresie po stronie Vivid 
Games pracowało średnio 20 osób, a produkcja gry przebiegała zgodnie z założonym 
harmonogramem i budżetem. 
 
Premiera gry Real Boxing w wersji dla konsoli PlayStation Vita  
Dnia 28 sierpnia 2013 roku flagowy produkt Emitenta – gra Real Boxing trafiła do sprzedaży 
w sklepie Sony PlayStation Network w Europie. Premiera na terenie Ameryki Północnej  
i Południowej miała miejsce 17 września, natomiast na terenie Azji w dniu 22 października.  
Tytuł w dniu premiery w poszczególnych kanałach sprzedaży otrzymał znaczącą promocję 

                                                 
1 Podmiot został zarejestrowany w KRS 8 października 2013r.. 
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firmy Sony co wraz z przychylnymi ocenami graczy (ponad 80% w kanale sprzedaży), oraz 
prasy (blisko 70% wg. portalu Metacritic.com) przełożyło się na bardzo dobrą sprzedaż. Gra 
w zestawieniach najlepiej sprzedających się gier dla platformy PlayStation Vita w miesiącu 
wrześniu uzyskała odpowiednio 2 miejsce w Europie i 5 miejsce w Stanach Zjednoczonych. 
 
Rozwój marki Real Boxing 
Emitent kontynuuje rozwój marki Real Boxing. III kwartale 2013 roku sprzedaż przekroczyła 
próg 500.000 kopii, a gra trafiła do użytkowników konsoli Sony PlayStation Vita w kanale 
sprzedaży Sony PlayStation Network, do największego sklepu internetowego Amazon oraz 
do sieci sprzedaży EA Mobile. Wersje iOS i Android otrzymały szereg aktualizacji włączając  
w to kluczową: rozszerzającą i wprowadzającą tryb rozgrywki wieloosobowej na platformie 
Android pod koniec września. W lipcu na terenie Niemiec, Austrii oraz Szwajcarii pojawiła się 
specjalna edycja gry w modelu Freemium przygotowana i promowana we współpracy  
z największą niemiecką telewizją ProSiebienSat1. 
W kolejnych okresach prowadzone będą prace związane z produkcją i wprowadzeniem gry 
do sprzedaży na komputerach osobistych Mac oraz PC, a wersja mobilna otrzyma kolejne 
ulepszenia i rozszerzenia funkcjonalności. 
  
Zmiana siedziby Spółki 
W połowie sierpnia Spółka zmieniła swoją siedzibę wynajmując zabytkowy budynek przy 
ulicy Gdańskiej 160 w Bydgoszczy. Siedziba o powierzchni 720m2 spełnia wszystkie potrzeby 
Spółki jak również zapewnia możliwości rozwoju w długoterminowej perspektywie. 
Komfortowe biura na światowym poziomie wpływają korzystnie na zwiększenie 
produktywności i kreatywności zespołów, jak również są mocnym punktem wizerunkowym, 
potrzebnym m.in. w zatrudnianiu światowej klasy specjalistów.  
Pomimo wysokiego standardu, dzięki korzystnej umowie Spółka poniosła niskie koszty 
związane z przystosowaniem biur do swoich potrzeb, a koszt wynajmu nowej siedziby  
w przeliczeniu na m2 jest o 35%  niższy od łącznego kosztu poprzedniej siedziby  
w Bydgoszczy oraz oddziału w Łodzi.  
 
Konsolidacja produkcji 
W III kwartale podjęta została decyzja o konsolidacji produkcji w nowej siedzibie Spółki, 
która podyktowana była zmianami w procesach pozwalającymi na bardziej wydajną pracę.  
W związku z tym z końcem sierpnia studio w Łodzi zostało zamknięte, a część kluczowych 
pracowników przeniosła się do siedziby głównej spółki w Bydgoszczy.  
W okresie od początku III kwartału udało się zatrudnić kilka wysoko wykwalifikowanych 
specjalistów co korzystnie wpływa zarówno na jakość produkowanych obecnie gier jak i 
możliwości produkcyjne Spółki. 
 
Vivid Games Najlepszym Niezależnym Studiem 2013 
22 października w Londynie Spółka Vivid Games otrzymała tytuł Najlepszego Studia 
Niezależnego 2013. Nagroda została przyznana podczas gali Appsters Awards w Londynie  
za całokształt działalności ze szczególnym uwzględnieniem walorów produkcyjnych  
i kampanii promocyjnej gry Real Boxing.   
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Intensyfikacja działań promocyjnych 
Spółka w raportowanym okresie była obecna w charakterze wystawcy na największych 
targach konsumenckich Gamescom w Kolonii, a przedstawiciele Spółki odwiedzili m.in. targi 
Tokyo Game Show w Tokyo oraz Eurogamer Expo w Londynie.  
Pracownicy Emitenta wystąpili w charakterze prelegentów podczas imprez krajowych takich 
jak: Krajowa Konferencja Wytwarzania Gier Komputerowych (WGK) w Gdańsku, Game 
Industry Trends 2013 w Warszawie, oraz Zjazd Twórców Gier, który odbył się w Poznaniu. 
Tego rodzaju działania wzmacniają pozytywny odbiór Emitenta przez branżę oraz 
potencjalnych pracowników. W IV kwartale działania te będą kontynuowane – 
przedstawiciele spółki odwiedzą m.in. targi G-Star w Korei Południowej, konferencję Dubaj 
Game Expo w Emiratach Arabskich, oraz konferencję biznesową Game Connection w Paryżu.  

8. Stanowisko Zarządu Emitenta odnośnie do możliwości zrealizowania 
prognoz wyników finansowych 
 
Emitent nie publikował prognoz na rok 2013. 

9. Opis stanu realizacji działań (cele emisyjne) i inwestycji emitenta 
zamieszczonych w Dokumencie Informacyjnym oraz harmonogramu ich 
realizacji 
  
Spółka jest notowana na NewConnect od 11 czerwca 2012 roku. Etapy realizacji celów  
i założeń przedstawionych w prospekcie emisyjnym były systematycznie opisywane  
w kolejnych raportach okresowych. 
 

Cel Założenie Realizacja Uwagi 

Zwiększenie liczby 
pracowników 

Zwiększenie liczby 
pracowników (osób 
stale 
współpracujących) 
do liczby 73 na 
koniec 2012 roku. 

Na ostatni dzień 
września 2013 r. 
zatrudnienie wyniosło 
41 osób zatrudnionych 
w oparciu umowy o 
pracę lub umów 
cywilnoprawnych. 
Dodatkowo z 
Emitentem stale 
współpracuje 7 
kontrahentów. 

Od momentu publikacji 
Dokumentu Informacyjnego 
zmieniła się strategia Spółki. 
Emitent stawia na mniejszą 
ilość projektów wysokiej 
jakości co ogranicza liczbę 
niezbędnych pracowników,  
a aktualne zasoby są 
wystarczające do realizacji 
postawionych celów.  

Zmiana strategii 
produkcyjnej 

Odejście od 
realizacji projektów 
na zlecenie. 
Skupienie się na 
produkcji własnej. 
 

Emitent ograniczył się 
do produkcji własnych 
gier. 

Przychody netto ze sprzedaży 
własnych produktów w trzech 
pierwszych kwartałach 2013 
stanowiły 99% przychodów 
Spółki, wobec 73% w 2012 
roku i niemal 60% w roku 
2011. 
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Intensyfikacja 
działań 
marketingowych 

Nastawienie się na 
promocję marki 
Vivid Games oraz 
własnej produkcji 
gier. 
 

Emitent stale 
współpracuje z krajową 
oraz zagranicznymi 
agencjami PR. Działania 
krajowe skupiają się 
głównie na promocji 
marki Vivid Games, 
zagraniczne natomiast 
skupiają się na reklamie 
produktowej. 

Zwiększenie nakładów na 
działania marketingowe było 
możliwe dzięki środkom z 
emisji akcji serii B. 
Skupienie się na działalności 
PR przyczyniło się do 
niewątpliwego wzrostu 
wartości Spółki i jej 
rozpoznawalności. 

10. Opis organizacji grupy kapitałowej Emitenta, ze wskazaniem jednostek 
podlegających konsolidacji wg stanu na dzień 30.09.2013 i 14.11.2013 r. 
 
W skład grupy kapitałowej Emitenta wchodzi spółka zależna Vivid Games Ltd. z siedzibą  
w Londynie, w której Vivid Games S.A. posiada 100% udziałów.  
 
Emitent posiada także 34,8% udziałów w spółce powiązanej zarejestrowanej pod firmą Vivid 
Games Spółka Akcyjna Spółka Komandytowo-Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy. Emitent 
informował o tym w Raporcie bieżącym nr 18/2013. 

11. Wskazanie przyczyn niesporządzania przez Emitenta sprawozdań 
skonsolidowanych 
 
Na podstawie art.58 ustawy o rachunkowości Zarząd stwierdza, iż Vivid Games SA nie ma 
obowiązku sporządzania sprawozdania skonsolidowanego, gdyż dane finansowe jednostek 
zależnych (Vivid Games Ltd. z siedzibą w Londynie oraz Vivid Games S.A. S.K.A. z siedzibą  
w Bydgoszczy) są nieistotne dla realizacji obowiązku określonego w art.4 ust.1 ustawy. 
 
Działalność operacyjna spółki zależnej Vivid Games Ltd. polega na pośredniczeniu  
w przedmiocie dystrybucji licencji gier mobilnych dla spółki dominującej, w związku z czym 
jej przychody zrównane są ze sprzedażą wykazaną dla tego podmiotu w spółce dominującej. 
Spółka zależna nie wykazuje zysku z tytułu omawianych transakcji, a dodatkowe koszty 
ponoszone przez spółkę zależną są marginalne.  

Spółka nie sporządza sprawozdania skonsolidowanego również na podstawie art.56 ustawy  
o rachunkowości ponieważ: 
- łączne średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty nie przekroczyło 250 osób, 
- łączna suma bilansowa w walucie polskiej nie przekracza 7.500.00 euro 
- łączne przychody netto ze sprzedaży produktów i towarów oraz operacji finansowych  
w walucie polskiej nie przekroczyły równowartości 15.000.000,00 euro. 
Ponadto Emitent na podstawie rzeczonych wyżej art. Ustawy nie konsoliduje wyników spółki 
Vivid Games Spółka Akcyjna Spółka Komandytowo-Akcyjna posiadając tylko 34,8% udziałów 
w tej spółce (przy czym spółka zarejestrowana została w KRS w dn. 08.10.2013 r. i jeszcze nie 
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generuje wyników).  

12. Informacja o strukturze akcjonariatu emitenta, ze wskazaniem 
akcjonariuszy posiadających, na dzień sporządzenia raportu, co najmniej 5% 
głosów na walnym zgromadzeniu
 

Wykres 

 

Akcjonariusz Seria

Remigiusz Rudolf Kościelny A

Jarosław Wojczakowski A

GPV I Sp. z o.o. S.K.A B

Pozostali B

Łącznie A i B

Tabela.3.Akcjonariusze posiadający, na dzień 14.

13. Informacje dotyczące liczby osób zatrudnionych przez emiten
w przeliczeniu na pełne etaty. 
 
Na dzień 30 września 2013 roku zatrudnienie w Vivid Games SA w przeliczeniu na pełne etaty 
wynosiło  41 osób.  

14. Oświadczenie Zarządu dotyczące informacji zawartych w niniejszym 
raporcie 
 

Zarząd Vivid Games S.A. oświ
w Raporcie wybrane dane finansowe Spółki za I

. Informacja o strukturze akcjonariatu emitenta, ze wskazaniem 
akcjonariuszy posiadających, na dzień sporządzenia raportu, co najmniej 5% 
głosów na walnym zgromadzeniu 

 
Wykres .1.Struktura akcjonariatu Emitenta na dzień 14.11.2013 r. 

Seria Liczba akcji Proc. akcji Liczba głosów

A 8 126 250 32,12% 8 126 250

A 8 126 250 32,12% 8 126 250

B 4 949 175 19,56% 4 949 175

B 4 098 325 16,20% 4 098 325

A i B 25 300 000 100,00% 25 300 000

, na dzień 14.11.2013 r., co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu. 

. Informacje dotyczące liczby osób zatrudnionych przez emiten
w przeliczeniu na pełne etaty.  

Na dzień 30 września 2013 roku zatrudnienie w Vivid Games SA w przeliczeniu na pełne etaty 

Oświadczenie Zarządu dotyczące informacji zawartych w niniejszym 

Zarząd Vivid Games S.A. oświadcza, że według jego najlepszej wiedzy, przedstawione 
wybrane dane finansowe Spółki za III kwartał 2013 roku i dane porównywalne za 
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. Informacja o strukturze akcjonariatu emitenta, ze wskazaniem 
akcjonariuszy posiadających, na dzień sporządzenia raportu, co najmniej 5% 

Liczba głosów Proc. Głosów 

8 126 250 32,12% 

8 126 250 32,12% 

4 949 175 19,56% 

4 098 325 16,20% 

25 300 000 100,00% 

 

. Informacje dotyczące liczby osób zatrudnionych przez emitenta,  

Na dzień 30 września 2013 roku zatrudnienie w Vivid Games SA w przeliczeniu na pełne etaty 

Oświadczenie Zarządu dotyczące informacji zawartych w niniejszym 

adcza, że według jego najlepszej wiedzy, przedstawione  
dane porównywalne za 
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III kwartał 2012 roku oraz dane narastająco za trzy pierwsze kwartały 2012 i 2013 roku 
sporządzone zostały zgodnie z przepisami obowiązującymi Spółkę oraz, że informacje 
dotyczące działalności Spółki w okresie objętym raportem przedstawiają prawdziwy obraz 
rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji Vivid Games S.A. 

 
W imieniu Zarządu 

 
 
 
 
 

Remigiusz Kościelny    Jarosław Wojczakowski 
Prezes Zarządu               Wiceprezes Zarządu 

 


