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I. Podstawowe informacje o Emitencie 
 

Nazwa Macro Games SA 

Forma prawna Spółka Akcyjna 

Kraj siedziby Polska 

Siedziba ul. Strzegomska 138, 54-429 Wrocław 

Telefon +48 (71) 788 67 42 

Adres strony internetowej http://macrogames.pl 

Adres poczty elektronicznej biuro@macrogames.pl 

Numer NIP 8943021675 

Numer REGON 021512442 

 
 Emitent powstał jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą: Macro Games Sp. z 
o.o. – został zawiązany umową spółki z dnia 11 kwietnia 2011 roku przed notariuszem Iwoną 
Kredzińską, Kancelaria Notarialna we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 72, Repertorium A Nr 1068/2011 i 
po raz pierwszy wpisany do rejestru handlowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – 
Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w dniu 27 
kwietnia 2011 r. pod numerem KRS: 0000384780. 

Na mocy uchwały nr 1 z dnia 7 września 2011 roku Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki 
Macro Games Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu (protokół w formie 
aktu notarialnego, sporządzono przez notariusza Macieja Krzysztofa Wysogląd, Kancelaria Notarialna 
we Wrocławiu przy ul. Odkrywców 24, Repertorium A Nr 1582/2011) została przekształcona w Spółkę 
akcyjną działającą pod nazwą Macro Games Spółka Akcyjna. Spółka została wpisana do rejestru 
przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI 
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w dniu 17 października 2011 r. pod numerem 
KRS: 0000399351. 

Organy Emitenta: 

W skład Zarządu Emitenta na dzień 31 marca 2014 r. oraz na dzień sporządzenia 

niniejszego raportu wchodzi:  

Tomasz Kurek – Prezes Zarządu  
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W skład Rady Nadzorczej Emitenta na dzień 31 marca 2014 r. oraz na dzień sporządzenia 

niniejszego raportu wchodzą:  

 Andrzej Hajduk 
 Radosław Pasek 
 Alicja Janik 
 Aleksander Majda 
 Kamila Szewczak 

II. Informacje o strukturze akcjonariatu Emitenta ze wskazaniem akcjonariuszy 
posiadających, na dzień przekazania raportu co najmniej 5% głosów na 
walnym zgromadzeniu 
 

Na dzień  14 maja 2014 r. struktura akcjonariatu przedstawiała się następująco: 

Wyszczególnienie 
akcjonariuszy 

Liczba akcji 
Liczba 
głosów 

Udział w kapitale 
zakładowym 

Udział w głosach na 
walnym zgromadzeniu 

TNN FINANCE SA 2 287 515 2 287 515 14,61% 14,61% 
Tomasz Kurek 2 253 000 2 253 000 14,39% 14,39% 
IPO Doradztwo Strategiczne SA 890 485 890 485 5,69% 5,69% 
Pozostali akcjonariusze 10 225 737 10 225 737 65,31% 65,31% 
RAZEM 15 656 737 15 656 737 100,00% 100,00% 

 

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

Emitent nie tworzy grupy kapitałowej. 

 
IV. Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu, w tym 
informacje o zmianach stosowanych zasad (polityki) rachunkowości 
 

Dane finansowe zawarte w raporcie kwartalnym za I kwartał 2014 r. zostały sporządzone zgodnie z 
zasadami stosowanymi przez Emitenta przy sporządzaniu rocznych sprawozdań finansowych, 
wynikającymi z ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 330 i 613). 

W okresie sprawozdawczym Emitent nie dokonał zmian w stosowanych zasadach rachunkowości. 



  Wrocław, dnia  14 maja 2014 roku 

5 
 

Wybrane dane finansowe przedstawione w bilansie zostały podane na dzień 31.03.2014 r. wraz z 
danymi porównywalnymi na dzień 31.03.2013 r. Rachunek zysków i strat za I kwartał 2014 r. 
obejmuje okres od 1.01.2014 r. do 31.03.2014 r. wraz z danymi porównywalnymi za okres od 
1.01.2013 r. do 31.03.2013 r.  

Wybrane dane z zestawienia zmian w kapitale (fundusz) własnym za I kwartał 2014 r. obejmują okres 
od 1.01.2014 r. do 31.03.2014 r. wraz z danymi porównywalnymi za okres od 1.01.2013 r. do 
31.03.2013 r.  

Wybrane dane z rachunku przepływów pieniężnych obejmują okres od 1.01.2014 r. do 31.03.2014 r. 
wraz z danymi porównywalnymi za okres od 1.01.2013 r. do 31.03.2013 r.  

Metody wyceny:  
 
a. Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne  
 
1. Wartość początkową środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych ujmowano w 
księgach w wysokości cen nabycia.  
2. Amortyzacja obliczona została zgodnie z ustawą o rachunkowości wg przewidywanego okresu 
użytkowania, przy czym:  

a) środki trwałe o wartości jednostkowej do 3500 zł odpisywane były jednorazowo w 
miesiącu wydania do użytkowania i ujmowane w ewidencji środków trwałych,  
b) pozostałe środki trwałe umarzane były metodą liniową, za pomocą stawek ustalanych wg 
przewidywanego okresu użytkowania,  
c) wartości niematerialne i prawne – programy i licencje amortyzuje się przez okres 5 lat, 2 
lat. 

b. Inwestycje długoterminowe i krótkoterminowe  
 
Inwestycje długoterminowe wyceniane są według cen nabycia pomniejszone o odpisy spowodowane 
trwałą utratą ich wartości lub powiększone o odpisy spowodowane ich wzrostem do wartości 
godziwej (rynkowej).  
 
 
c. Długoterminowe aktywa finansowe  
 
Wycena należności długoterminowych dokonywana jest zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Finansów z dnia 12 grudnia 2001 roku w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, 
zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych.  
 
d. Aktywa obrotowe  
 
1. Wycena pozostałych aktywów i pasywów dokonywana była w sposób następujący:  
a) zapasy :  

- surowce - w cenach nabycia ustalonych jako ceny przeciętne - średnioważone,  
- materiały - w cenach zakupu, stosując ceny przeciętne,  
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-towary - w cenach zakupu, stosując ceny przeciętne, wycena rozchodu towarów 
dokonywana jest przy zastosowaniu zasady „pierwsze przyszło – pierwsze wyszło” – FIFO 
- produkty - w kosztach wytworzenia ostatniego kwartału  
 
Odpisy aktualizujące zapasów dokonywane są w związku z trwałą utratą ich wartości.  
 

b) należności, roszczenia i zobowiązania  

- w ciągu roku wykazywane według wartości nominalnej,  
- należności kwocie wymaganej zapłaty z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny,  
- zobowiązania w kwocie wymaganej zapłaty,  

 
Należności i zobowiązania w walutach obcych wykazywane były w ciągu roku w wartości 
nominalnej przeliczonej na złote polskie według średniego kursu NBP dla danej waluty z dnia 
poprzedzającego dokonanie operacji. 
 
Stan nierozliczonych na dzień bilansowy należności i zobowiązań wyrażony w walutach 
obcych przelicza się na walutę polską wg kursu średniego dla danej waluty ustalonym przez 
NBP obowiązującym w dniu bilansowym. 
 
Odpisy aktualizujące tworzy się na należności, co do których istnieje wątpliwość ich 
odzyskania przy uwzględnieniu stopnia prawdopodobieństwa ich zapłaty.  

 
c)środki pieniężne  
 

- krajowe środki pieniężne ustalono w wartości nominalnej,  
 
Kredyty i pożyczki  
Kredyty bankowe i pożyczki wykazuje się w księgach rachunkowych w skorygowanej cenie 
nabycia.  

 
Różnice kursowe  
Różnice kursowe powstałe w związku z wyceną na koniec roku obrotowego pozostałych 
aktywów i pasywów rozlicza się następująco:  
▪ dodatnie – do przychodów z operacji finansowych,  
▪ ujemne – do kosztów operacji finansowych.  

Kapitały własne w wartości nominalnej,  
Rezerwy na zobowiązania w wiarygodnie oszacowanej wysokości,  
Fundusze specjalne w wartości nominalnej,  
Rozliczenia międzyokresowe w wartości nominalnej. 
 

d. Wynik finansowy  
 

Wynik finansowy jednostki został wyceniony w wiarygodnie ustalonej wartości, przy 
zachowaniu zasady memoriału współmierności, ostrożności i realizacji.  
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Na wykazywany w księgach rachunkowych wynik finansowy jednostki składają się:  
▪ wynik działalności operacyjnej  
▪ wynik na operacjach finansowych,  
▪ wynik na operacjach nadzwyczajnych, 
▪ obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego z tytułu podatku dochodowego od osób 
prawnych i płatności z nim zrównanych na podstawie odrębnych przepisów oraz z tytułu 
odroczonego podatku dochodowego.  
 
Wynik działalności operacyjnej stanowi różnicę między sumą należnych przychodów ze 
sprzedaży produktów, usług oraz zysków ze sprzedaży składników majątku trwałego 
wyrażonych w rzeczywistych cenach sprzedaży, z uwzględnieniem dotacji, opustów, rabatów 
i innych zwiększeń lub zmniejszeń, bez podatku od towarów i usług, oraz zrealizowanych 
pozostałych przychodów operacyjnych a wartością sprzedanych produktów, usług i strat ze 
sprzedaży składników majątku trwałego wycenionych w kosztach wytworzenia lub cenach 
nabycia (zakupu), powiększoną o całość poniesionych od początku roku obrotowego kosztów 
ogólnego zarządu, sprzedaży produktów, towarów i innych składników majątku oraz 
pozostałych kosztów operacyjnych.  
 
Wynik na operacjach finansowych stanowi różnicę między należnymi przychodami z operacji 
finansowych, a w szczególności z posiadania udziałów w innych jednostkach, papierów 
wartościowych, odsetek od pożyczek i należności, w tym także odsetek za zwłokę w zapłacie, 
z rozwiązania rezerwy, otrzymania dyskonta, zysków ze sprzedaży papierów wartościowych i 
dodatnich różnic kursowych, oprocentowania lokat i rachunków bankowych a kosztami 
operacji finansowych, na które składają się w szczególności odsetki, w tym także za zwłokę w 
zapłacie, prowizje od pożyczek i zobowiązań, płacone dyskonto, straty na sprzedaży papierów 
wartościowych i ujemnych różnic kursowych.  
 
Wynik na operacjach nadzwyczajnych stanowi różnicę między zrealizowanymi zyskami 
nadzwyczajnymi a poniesionymi stratami nadzwyczajnymi. Zyski i straty nadzwyczajne 
obejmują skutki finansowe zdarzeń powstających niepowtarzalnie, poza zwykłą działalnością 
Spółki i dlatego nie kwalifikują się do pozostałych kosztów operacyjnych np. skutki zdarzeń 
losowych. 

V. Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe 
 

BILANS Stan na 
31 marca 2014 r. (zł) 

Stan na 
31 marca 2013 r. (zł) 

AKTYWA 3 709 395,02 3 027 777,60 

A. Aktywa trwałe 841 200,06 1 298 016,66 

I. Wartości niematerialne i prawne 643 575,06 1 298 016,66 

II. Rzeczowe aktywa trwałe 197 625,00 0,00 

III. Należności długoterminowe 0,00 0,00 

IV. Inwestycje długoterminowe 0,00 0,00 

V. Długoterminowe rozliczenia 
międzyokresowe 

0,00 0,00 
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B. Aktywa obrotowe 2 868 194,96 1 729 760,94 

I. Zapasy 0,00 0,00 

II. Należności krótkoterminowe 1 297 817,00 1 320 098,53 

III. Inwestycje krótkoterminowe 71 177,96 402 652,11 

IV. Krótkoterminowe rozliczenia 
międzyokresowe 

1 499 200,00 7 010,30 

 

PASYWA 

3 709 395,02 3 027 777,60 

A. Kapitał (fundusz) własny 1 750 849,57 1 383 250,37 

I. Kapitał (fundusz) podstawowy 1 565 673,70 1 565 673,70 

II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy 
(ujemna) 

0,00 0,00 

III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna) 0,00 0,00 

IV. Kapitał (fundusz) zapasowy 503 309,65 500 673,70 

V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny 0,00 0,00 

VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe 0,00 0,00 

VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych -318 266,86 -451 728,80 

VIII. Zysk (strata) netto 133,08 -231 368,23 

IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku 
obrotowego 

0,00 0,00 

B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 1 958 545,45 1 644 527,23 

I. Rezerwy na zobowiązania 0,00 0,00 

II. Zobowiązania długoterminowe 0,00 0,00 

III. Zobowiązania krótkoterminowe 1 555 609,45 1 299 941,23 

IV. Rozliczenia międzyokresowe 402 936,00 344 586,00 

 

 

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (w zł) 
Od 01.01.2014 
Do 31.03.2014 
I kwartał 2014 

Od 01.01.2013 
Do 31.03.2013 
I kwartał 2013 

A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi: 815 929,17 1 628 397,61 

I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 815 929,17 1 628 397,61 

II. Zmiana stanu produktów 0,00 7 010,30 

III. Koszt wytworzenia produktów na własne 
potrzeby 

0,00 0,00 

IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i 
materiałów 

0,00 0,00 

B. Koszty działalności operacyjnej 821 568,87 1 505 249,00 

I. Amortyzacja 154 700,06 189 525,00 

II. Zużycie materiałów i energii 56,92 224,55 
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III. Usługi obce 645 537,89 1 270 520,88 

IV. Podatki i opłaty, w tym: 1 396,00 12 660,12 

V. Wynagrodzenia 19 878,00 31 580,58 

VI. Ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia 0,00 737,87 

VII. Podróże służbowe 0,00 0,00 

VIII. Pozostałe koszty rodzajowe 0,00 0,00 

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

C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B) (5 639,70) 123 148,61 

D. Pozostałe przychody operacyjne 11 730,68 1 235,70 

I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0,00 0,00 

II. Dotacje 0,00 0,00 

III. Inne przychody operacyjne 11 730,68 1 235,70 

IV. Dotacje rozwojowe 0,00 0,00 

E. Pozostałe koszty operacyjne 0,00 351 500,00 

I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów 
trwałych 

0,00 351 500,00 

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

III. Inne koszty operacyjne 0,00 0,00 

F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G-H) 6 090,98 (227 115,69) 

G. Przychody finansowe 1 384,00 0,00 

I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0,00 0,00 

- od jednostek powiązanych 0,00 0,00 

II. Odsetki, w tym: 0,00 0,00 

- od jednostek powiązanych 0,00 0,00 

III. Zysk ze zbycia inwestycji 0,00 0,00 

IV. Aktualizacja wartości inwestycji 0,00 0,00 

V. Inne 1 384,00 0,00 

H. Koszty finansowe 7 341,90 4 252,54 

I. Odsetki, w tym: 7 341,90 0,00 

- od jednostek powiązanych 0,00 0,00 

II. Strata ze zbycia inwestycji 0,00 0,00 

III. Aktualizacja wartości inwestycji 0,00 0,00 

IV. Inne 0,00 4 252,54 

I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (I+J-K) 133,08 (231 368,23) 

J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.) 0,00 0,00 

I. Zyski nadzwyczajne 0,00 0,00 
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II. Straty nadzwyczajne 0,00 0,00 

K. Zysk (strata) brutto (L±M) 133,08 (231 368,23) 

L. Podatek dochodowy 0,00 0,00 

M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku 0,00 0,00 

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 133,08 (231 368,23) 

 

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM Od 01.01.2014 
Do 31.03.2014 
I kwartał 2014 

Od 01.01.2013 
Do 31.03.2013 
I kwartał 2013 

I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu 
(BO) 1 548 271,20 1 548 271,20 

- zmiany w przyjętych zasad rachunkowości 0,00 0,00 

- korekty błędów 0,00 0,00 

II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu 
(BZ) 1 750 849,57 1 383 250,37 

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

- - 

 

PRZEPŁYWY FINANSOWE Od 01.01.2014 
Do 31.03.2014 
I kwartał 2014 

Od 01.01.2013 
Do 31.03.2013 
I kwartał 2013 

A. Przepływy środków pieniężnych z działalności 
operacyjnej   
I. Zysk (strata) netto 133,08 (231 368,23) 

II. Korekty razem 30 418,66 673 635,01 

III. Przepływy pieniężne netto z działalności 
operacyjnej (I±II) 30 551,74 442 266,78 

B. Przepływy środków pieniężnych z działalności 
inwestycyjnej   
I. Wpływy 0,00 0,00 

II. Wydatki 0,00 12 469,00 

III. Przepływy pieniężne netto z działalności 
inwestycyjnej (I-II) 0,00 (12 469,00) 

C. Przepływy środków pieniężnych z działalności 
finansowej   
I. Wpływy 10 852,06 63 711,45 

II. Wydatki 0,00 171 067,02 

III. Przepływy pieniężne netto z działalności 
finansowej (I-II) 10 852,06 (107 355,57) 

D. Przepływy pieniężne netto razem 
(A.III±B.III±C.III) 41 403,80 322 442,21 

E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w 
tym: 41 403,80 322 442,21 

F. Środki pieniężne na początek okresu 29 774,16 15 104,95 

G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 71 177,96 337 547,16 
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VI. Komentarz Zarządu, zawierający zwięzłą charakterystykę istotnych 
dokonań lub niepowodzeń Emitenta w okresie, którego dotyczy raport, wraz z 
opisem najważniejszych czynników i zdarzeń, w szczególności o nietypowym 
charakterze, mających wpływ na osiągnięte wyniki 
 
I kwartał 2014 r. to kontynuacja działań Emitenta w związku z prowadzoną działalnością. W tym 
okresie czasu nie wydarzyły się szczególne zdarzenia, które miałyby istotny wpływ na wyniki 
finansowe Macro Games S.A. 

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

Emitent podjął w obszarze rozwoju prowadzonej działalności, w szczególności 

poprzez działania nastawione na wprowadzanie rozwiązań innowacyjnych w 

przedsiębiorstwie 

Emitent w I kwartale 2014 r. kontynuował prace związane z innowacyjnym projektem platformy B2B 
do elektronicznej dystrybucji oprogramowania, na którą pozyskał dofinansowanie w łącznej kwocie 1 
148 620 zł .  W raz z początkiem I kwartału 2014 roku nastąpiło rozpoczęcie trzeciego etapu prac nad 
tym projektem. Projekt zawiera łącznie cztery etapy. 

Wszystkie działania Macro Games SA nastawione są na innowacyjność.  

VIII. Stanowisko Zarządu odnośnie zrealizowania publikowanych prognoz 
wyników na dany rok w świetle wyników zaprezentowanych w danym 
raporcie kwartalnym 
 
Zarząd Emitenta nie przekazywał do publicznej wiadomości prognoz finansowych za rok 2014. 

IX. Wskazanie przyczyn niesporządzania skonsolidowanych sprawozdań 
finansowych 
 
Emitent nie tworzy grupy kapitałowej. 

X. Opis stanu realizacji działań i inwestycji Emitenta oraz harmonogramu ich 
realizacji, o których Emitent informował w dokumencie informacyjnym 
 
Dokument informacyjny Emitenta z dnia 9 października 2012r.nie zawierał informacji, o których 
mowa w § 10 pkt 13a) Załącznika Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu. 
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Dokument Informacyjny Emitenta z dnia 25 stycznia 2013 r.w związku z emisją akcji serii C, zawierał 
następujące cele emisji: 

1) Współfinansowanie wdrożenia platformy B2B do elektronicznej dystrybucji gier. Dodatkowo na 
ten cel Spółka we wrześniu 2012 r. pozyskała część finansowania z działania 8.2 Programu 
Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (Emitent ubiega się o dofinansowanie w łącznej kwocie 
1.148.620 zł). Wartość całego projektu wynosi 2,42 mln zł.  
 
Komentarz Zarządu: Emitent w dalszym ciągu realizuje działania związane z w/w projektem, a jego 
zakończenie zgodnie z harmonogramem projektu planowane jest na koniec 2014 r. 
 
2) Intensywne działania związane z produkcją własnej gry „Internal World" (gra łącząca w sobie 
klimaty gier z gatunku RPG, sandbox i survival dostępna będzie w modelu Free-to-play), planowana 
data premiery to czerwiec 2013 r., a w wyniku jego realizacji nastąpi znaczne umocnienie pozycji 
Spółki na rynku gier i elektronicznej rozrywki.  
 
Komentarz Zarządu: Emitent w związku z pozyskaniem niewystarczającej ilości środków z emisji akcji 
serii C, kontynuuje prace na w/w projektem, lecz czas realizacji projektu uległ wydłużeniu. 
 
3) Rozpoczęcie współpracy z firmą Garmory Sp. z o.o.(właściciel największej gry przeglądarkowej 
typu MMORPG w Polsce, działającej pod adresem internetowym www.margonem.pl), której celem 
będzie wydanie w ramach działalności Emitenta mobilnej wersji (Android oraz iOS) gry Margonem 
na rynek światowy. Macro Games dzięki współpracy będzie posiadało możliwość pozyskania około 
20% graczy z wersji internetowej, a także korzyści finansowe za udostępnienie praw do marki 
"Margonem" na poczet produkcji mobilnej oraz promocję na łamach wersji internetowych.  
 
Komentarz Zarządu: Emitent w związku z pozyskaniem niewystarczającej ilości środków z emisji akcji 
serii C, zrezygnował z realizacji tego projektu o czym poinformował w stosownym raporcie bieżącym. 
 
4) Rozpoczęcie współpracy z firmą Destiny Development Ltd. z siedzibą w Rosji na lokalizację gier:  
o AngryPets (www.angrypets.ru) – gra MMORPG, której głównymi bohaterami są wiewiórki, koty i 
pingwiny. Gra logiczna polegająca na budowaniu osad bohaterów, w tworzeniu armii, której 
zadaniem jest walka o terytorium, zasoby i szacunek sąsiadów. AngryPets to pierwsza gra 
MMORPG, przy pomocy której użytkownik może przyczynić się do ochrony środowiska (współpraca 
Destiny Development z WWF jedna z największych na świecie organizacji działających na rzecz 
ochrony środowiska).  

o Music Wars (www.musicwars.ru) – gra MMORPG przeznaczona dla fanów muzyki i gier o 
tematyce muzycznej. Gra pozwala na prowadzenie dyskusji na temat muzyki, zadawania pytań 
oraz dodawanie uwag i sugestii.  
 
Komentarz Zarządu: Emitent w związku z pozyskaniem niewystarczającej ilości środków z emisji akcji 
serii C, zrezygnował z realizacji tego projektu o czym poinformował w stosownym raporcie bieżącym. 
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XI. Informacje dotyczące liczby osób zatrudnionych przez Emitenta, w 
przeliczeniu na pełne etaty 
 
Na dzień 31 marca 2014 r. liczba osób zatrudnionych przez Emitenta, w przeliczeniu na pełne etaty, 
wynosiła 0. 

Emitent ma zawarte z podwykonawcami umowy cywilnoprawne. 

XII. Oświadczenie Zarządu 
 
Zarząd Macro Games S.A. oświadcza, że wedle jego najlepszej wiedzy kwartalne sprawozdanie 
finansowe zostało sporządzone zgodnie z zasadami rachunkowości obowiązującymi w Polsce oraz 
odzwierciedla w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową Macro Games 
S.A. oraz jej wynik finansowy. 

 

       


